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Bu derleme kitap çalışması, 2015 yılı içinde Esenler 
Şehir Düşünce Merkezinde düzenlenen Kentsel Yaşam 
ve Sürdürülebilirlik konulu iki ayrı atölye çalışmasının 
sunumlarından oluşan bir seçki ile biçimlenmiştir. Bu 
çalışmanın temelini, sürdürülebilirlik kavramının ve 
kentsel sürdürülebilirlik konusunun teorik ve somut 
örnekler üzerinden tartışılması oluşturmaktadır.

Bu anlamda yayınlanan makalelerden Fatma Yalçın ve 
Aynur Can tarafından düzenlenen “Kentsel Sürdürü-
lebilirlik Kavramının Arka Planı ve Bağlamı” başlıklı 
makalede, sürdürülebilirlik kavramının çerçevesi ve 
tarihsel arka planı açıklandıktan sonra kentsel sürdü-
rülebilirlik kavramı aynı doğrultuda ele alınmaktadır. 
Böylece konuya yönelik teorik ve kavramsal yaklaşım 
geliştirilerek, sürdürülebilir kent bağlamı sorgulana-
rak, aidiyet ve katılım ekseninde konu incelenmeye 
çalışılmaktadır. Ahmet Fidan tarafından hazırlanmış 
“Kentsel Yaşamda Sürdürebilirliğin İlkeleri” adlı ça-
lışmada, kentsel yaşamın sürdürülebilirliği için kent 
kimliğinin istikrar ve kurumsallaşma anlamında öne-
mine yer verilmektedir. Kentsel alt ve üstyapı tasarım-
larında sürdürülebilirlik için temel kabul edilen para-
metreler sıralanmaktadır. Bu parametreler: Ekonomik 
(ucuzluk), emniyetlilik, güvenilirlik, ergonomiklik / es-
tetiklik, eşitçilik / hakçaçılık ve hızlılık olarak açıklan-
makta ve farklı boyutlarıyla ele alınmaktadır. Ahmet 
Yılmaz tarafından hazırlanmış olan “ Kentsel Yaşam ve 
Sürdürülebilirlik” konulu çalışmada da sürdürebilirlik 
kavramı ele alınmış, bu çerçevede fiziksel biçimlenme 





ve kentsel dönüşüm Nevşehir örneği üzerinden bir 
inceleme yapılmıştır.  Bir diğer çalışma Irvin Cemil 
Schick tarafından hazırlanan “Mekânın Cinsiyeti Var-
dır” konulu makaledir. Makale mekân, yer kavramları 
tartışılırken mekânın sosyal yapılanmaya etkileri, top-
lumsal cinsiyetin mekân tarafından yeniden üretilme-
si üzerinde durulmaktadır.

Bu sosyal yapılanmanın kentsel mekâna etkileri Mer-
yem Melis Cihan ve Ebru Erdönmez Dinçer tarafından 
hazırlanan “Kentsel Yaşamda Kamusal Alanlar ve Ko-
nut Alanları Arasındaki İlişkinin Sorgulanması” konu-
lu diğer çalışmayla sürdürülebilirlik kavramı, kentsel 
mekân ve kapalı siteler bağlamında ele alınmış, sosyal 
ilişkilerin konut ve kamusal alan kurgusu üzerinden 
gelişimi örneklerle irdelenmiştir.

“Kayseri Kültür Yolu ve Kentsel Sit Alanı Tasarımı” 
başlıklı, sürdürülebilirliğin Kayseri Kültür Yolu öneri 
ve uygulaması üzerinden anlatıldığı makalede Zekai 
Görgülü ve Tülin Görgülü kentsel sit alanı, koruma 
süreci, mevcut doku içerisinde yeni bir kentsel çekim 
merkezi sürecinin yapılanma serüvenini paylaşmış-
lardır. Semra Uygur ve Özgür Uygur’un hazırlamış 
oldukları diğer bir çalışma: İSMEP projesi kapsamın-
da deprem dayanıklılığı olmaması nedeniyle yıkılıp, 
mekânsal kaliteleri ve öğrenci kapasiteleri arttırılarak 
yeniden yapılan 44 okul projesi ve bu projenin kent-
sel sürdürülebilirlik ve kentsel yaşam bağlamında ele 
alınmasıdır.  

Son olarak Hüseyin Emiroğlu’nun “Şehir ve Ağaç İliş-
kisi Üzerine” başlıklı makalesinde, şehir ve doğal yapı 
öğeleri olarak ağaçlar ve çiçekler arası ilişki, tarihsel 
ve mekânsal perspektifle değerlendirilmekte, görsel 
materyal kullanımı ile konuya açıklık ve zenginlik ka-
zandırılmaktadır. Esenler örneğinde şehir ve ağaç iliş-
kisi sürdürülebilirlik bağlamında ele alınarak öneriler 
sunulmaktadır.  

Tüm bu çalışmalarla kentsel dönüşüm gerçeği bağla-
mında, mekânsal ve sosyal sürdürebilirlik açısından 
kent mekânlarının dikkatli bir biçimde değerlendirilip 
uygulamalara ışık tutması amaçlanmaktadır.                                               

Editörler 
 M. Ebru Erdönmez Dinçer / Aynur Can  





Yeniden yapılanma, uygun teknolojiler ve akıllı planla-
ma ile büyükşehirlerin gelecek yıllarda daha yaşanabi-
lir olabileceklerini içeren “sürdürülebilir şehir” terimi, 
ilk kez 1987 yılında Richard Register’ın “Ecocity Ber-
keley: Building Cities for a Healthy Future” kitabında 
kullanılmış olup, 2000 yılında Rio’da gerçekleştirilen 
Sürdürülebilir Kent Konferansı’nda kent ile ilişkilen-
dirilmiştir. Kentsel alanın ve bölgesinin, toplumun 
arzu ettiği yaşam kalitesi düzeylerinde işlevlerini sür-
dürmeye devam etmesi, ancak bunu yaparken mevcut 
ve gelecek nesillerin seçeneklerini kısıtlamaması ve 
kentsel sınırlar içinde ve dışında olumsuz etkilere ne-
den olmaması olarak tanımlanmıştır.

Esenler Şehir Düşünce Merkezinin, 2015 yılında ger-
çekleştirdiği atölye çalışması çerçevesinde; Kentsel Ya-
şam ve Sürdürülebilirlik konusu, uzman ve akademis-
yenlerden oluşan bir çalışma grubu tarafından farklı 
yönleriyle ele alınmıştır. Yapılan çalışmaların kalıcı ol-
ması ve şehir üzerine araştırmalar yapmak isteyenlere 
yeni kaynaklar oluşturmak amacıyla kitap haline geti-
rilerek öğrencilerin, akademisyenlerin, yerel yönetici-
lerin, sivil toplum kuruluşlarının ve bu alanda çalışma 
yapan araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.

Kentsel sürdürülebilirlik çalışmalarına önemli bir kat-
kı olacağını düşündüğüm bu kitabın tüm ilgilileri için 
büyük faydalar sağlayacağı inancıyla, başta Şehir Dü-
şünce Merkezi Bilim Kurulu ve editörler olmak üzere 
eserde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.  

M. Tevfik Göksu
Esenler Belediye Başkanı



KATKIDA BULUNANLAR

Fatma Yalçın

Marmara Üniversitesi, Küresel Şehirler ve İstanbul Araşatırmaları bölümünde 
yüksek lisans öğrencisi olan Fatma Yalçın, 2002 yılında Anadolu Üniversitesi, İİBF, 
İktisat ve 2010 yılında Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema Te-
levizyon bölümlerinde lisans eğitimini tamamladı. İstanbul 2010 Avrupa Kültür 
Başkenti Ajansı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Küçük Millet Meclisleri 
Girişimi vb. kurumlarda sivil toplum, yerel yönetimler ve eğitim ağırlıklı alanlarda 
çalıştı. İstanbul, İstanbul Limanı Tarihi, Sinema başlıca ilgi alanlarından olup yük-
sek lisans tezinde uluslararası göç ve eğitim konusu üzerine çalışmaktadır.

Aynur Can

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümünde lisan-
sını (1996) tamamladı. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mahalli 
İdareler ve Yerinden Yönetim bilim dalında yüksek lisans (1998) ve doktora de-
recesini (2003) aldı. 2015 yılında Kent, Yerel Yönetimler ve Çevre Politikası ala-
nında doçent oldu. Halen Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yerel 
Yönetimler bölümünde öğretim üyesidir. Kent Estetiği, Yerel Yönetimler ve Kültür 
Politikaları, Şehir ve Kültür Politikaları, İstanbul Kültürü ve Estetiği, Kent İmgesi 
Yapılar, Kentleşme ve Kent Kültürü derslerini vermektedir.

Ahmet Fidan

İstanbul Üniversitesi(İÜ), Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümün-
de lisansını (1993) tamamladı. İÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme bilim dalı, 
Personel Yönetimi/İnsan Kaynakları Yönetimi ana bilim dalında yüksek lisansını 
tamamladı. (1996) Doktorasını Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim bilim dalında, “Büyükşehirlerde Kentiçi Ula-
şım Hizmetlerinin Entegrasyonu ve Yönetimi, İstanbul Metropoliten Alanı İçin Bir 
Model Önerisi” adlı teziyle tamamladı. (2004). Halen Ordu Üniversitesinde öğre-
tim üyesidir. Kentiçi Ulaşım, Ulaşım Politikaları, Kent Estetiği, Yerel Yönetimler 
İşletme ve Kültür Politikaları, Kent Psikolojisi, Kent Sosyolojisi, İmar Mevzuatı, 
Bölge Planlama ve Bölgeleme, Yerel Yönetişim, Kent Konseyleri, Kent Hafıza Mer-
kezleri,  Yerel Yönetim ve Kentleşme, Ruhsat İşlemleri, Kent Kimliği, Kurum ve Ku-
ruluşlarda Sürdürülebilirlik Sistemleri, Bilgi Ötesi Toplumunda Akıllı Kent Sistem-
leri vb. alanlarda derslere girmekte, çalışmalarda bulunmaktadır. Kitap ve kitap 
çalışmalarına, makalelerine, rapor ve projelerine, ulusal ve uluslararası akademik 
etkinliklerine, kendisine ait www.ahmetfidan.com kişisel resmî web sitesinden 
ulaşılabilir. Halen Ünye Kent Konseyi, Kent ve Çevre Sorunları Araştırma Çalışma 
Grubu Başkanlığını da yürütmektedir.

Ahmet Yılmaz

1972, Tokat doğumlu Ahmet Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakülte-
si Mimarlık bölümünde lisans,  Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Restorasyon bölümünde de yüksek lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimini 
tamamladığı 1994 yılından beri çeşitli ofislerde proje yöneticisi ve şantiye sorum-



lusu olarak çok sayıda projede görev aldı. Bilgi Üniversitesi, Dolapdere Kampüsü, 
I. Bina projesi, 2002 yılında 8. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, Yaşam Çev-
resi Ödülü’ne layık görüldü ve 2004’te Dolapdere Kampüsü II. Bina projesi, Yapı 
Ödülü’ne aday gösterildi. 2014 yılında TOKİ “Yedi İklim Yedi Bölge Ulusal Mimari 
Proje Yarışması” Güneydoğu Anadolu Bölgesi için birincilik ödülüne layık görüldü. 
2012 yılından beri Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Mühendislik Ve Mimarlık 
Fakültesinde Mimari Tasarım dersleri vermektedir. 2005 yılında kurulan Mimar 
Mimarlık Ltd. Şti. Ofisi kurucu ortağıdır.

Irvin Cemil Schick

Doktorasını Massachusetts Institute of Technology’de tamamlamış, Harvard Üni-
versitesi, MIT ve İstanbul Şehir Üniversitesinde öğretim üyeliği yapmıştır. The 
Erotic Margin: Sexuality and Spatiality in Alteritist Discourse (1999; Türkçe çeviri-
si: Batının Cinsel Kıyısı: Başkalıkçı Söylemde Cinsellik ve Mekânsallık, 2002), Çer-
kes Güzeli: Bir Şarkiyatçı İmgenin Serüveni (2004), ve Bedeni, Toplumu, Kâinâtı 
Yazmak: İslâm, Cinsiyet ve Kültür Üzerine (2011; 2. basım 2014) başlıklı kitapların 
yazarı;Turkey in Transition: New Perspectives (E. Ahmet Tonak ile, 1987; Türk-
çe çevirisi: Geçiş Sürecinde Türkiye (1990; 6. basım 2014), M. Uğur Derman 65. 
Yaş Armağanı (2000), Avrupalı Esireler ve Müslüman Efendileri: “Türk” İllerinde 
Esaret Anlatıları, (2005), Women in the Ottoman Balkans: Gender, Culture and 
History (Amila Buturović ile, 2007; Türkçe çevirisi: Osmanlı Döneminde Balkan 
Kadınları: Toplumsal Cinsiyet, Kültür, Tarih, 2009), Calligraphy and Architecture 
in the Muslim World (Mohammad Gharipour ile, 2013), Aşk-ı Nebî: Doğumunun 
1443. Yılında Hz. Peygamber (2014) veTürk Mimarisinde İz Bırakanlar: Türk Mi-
marisinde Abide Şahsiyetler (heyet üyeleriyle, 2015) başlıklı kitapların editörüdür. 
Bir hayli de makale yazmıştır. Başlıca ilgi alanları İslâmî Kitap Sanatları; İslâm Top-
lumlarında Toplumsal Cinsiyet, Cinsellik, Beden ve Mekân; ve İslâm’da Hayvan ve 
Çevre’dir.

Meryem Melis Cihan

2013 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık bölümün-
de lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimi sırasında 2011-2012 eğitim yılında 
Erasmus öğrencisi olarak Napoli/İtalya’da 1 sene eğitim gördü. 2015 yılında “Sos-
yal ve Mekânsal Ayrışma Kapsamında Konut-Kamusal Alan İlişkilerinin Ataköy 
Örneği Üzerinden İrdelenmesi” adlı yüksek lisans tezi ile YTÜ, Mimari Tasarım 
yüksek lisans programını tamamlamıştır. Maltepe Üniversitesi, Mimarlık ve Tasa-
rım Fakültesi, Mimarlık bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. 
Konut Alanları, Kapalı Siteler, Kamusal Alan, Sosyal ve Mekânsal Ayrışma konuları 
üzerinde çalışmaktadır.

M. Ebru Erdönmez Dinçer

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesinden 1995 yılında mezun oldu. Yük-
sek lisansını İTÜ, Mimarlık Fakültesinden, Prof. Dr. Atilla Yücel danışmanlığında 
“Mimaride Saydamlık-Şeffaflık” tezi ile Yüksek Mimar olarak bitirmiş, doktora 
çalışmasını da YTÜ, Mimarlık Fakültesinde “Kamusal Alanların Toplumsal Yapıyı 
Biçimlendirmesi ve Maslak Aksı” tezi ile Prof. Dr. Atilla Yücel ve Prof. Altan Akı 
danışmanlığında tamamlamıştır. 



1996 yılında YTÜ’de araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine 2006 
yılında yardımcı doçent ve 2011 yılında doçent olarak devam etmektedir. 2006-
2007 yılları arasında Almanya Siegen Üniversitesi, Mimarlık bölümünde misafir 
öğretim üyesi olarak ders vermiştir.

Çeşitli konferanslarda seminerleri, kitap bölümleri, makaleleri bulunan M. Ebru 
Erdönmez Dinçer aynı zamanda ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmalarında 
çeşitli ödüller almıştır.

Çalışmalarına halen YTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık bölümünde doçent olarak 
devam etmektedir.

Tülin Görgülü

İstanbul’da doğan Prof. Dr. Tülin Görgülü YTÜ’de lisans, yüksek lisans ve dokto-
ra  eğitimini tamamlamıştır. Görgülü’nün uzmanlık alanları, tasarım, tasarım ku-
ramları ve tarihi, bina bilgisi ve konut üzerine yoğunlaşmaktadır. Bugüne dek pek 
çok yüksek lisans, doktora tezi danışmanlığı yapmıştır. Tülin Görgülü, ICOMOS, 
DOCOMOMO, ÇEKÜL gibi kuruluşların üyesi olup, ulusal ve uluslararası basıl-
mış pek çok makale, bildiri, kitap vb. akademik çalışmaya sahiptir. 2011 yılında 
1. Antalya’da Uluslararası Mimarlık Bienali’nin  küratörlüğünü, 2013 yılında  da 
ikincisi düzenlenen bienalin başkanlığını yapmıştır. 

Hâlihazırda YTÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık bölümünde, Bina Bilgisi Ana Bilim 
Dalı Başkanı olarak öğretim üyeliği görevini sürdüren, Prof. Dr. Tülin Görgülü’nün 
bir dönem çalıştığı Maltepe Üniversitesinde, Mimarlık Bölüm Başkanlığı, YTÜ’de 
çeşitli idari görevleri, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul 1 ve İstanbul 2 Numaralı Yenile-
me Alanları Kurullarında yapmış olduğu kurul üyelikleri bulunmaktadır. Görgülü 
ayrıca YTÜ Döner Sermaye İşletmeleri kanalı ile de pek çok Mimari Proje danış-
manlığı yapmıştır. Bunların en önemlilerinden biri de 2012 yılı Tarihi Kentler Bir-
liği ödülünü kazanan Kayseri Tavukçu Mahallesi Yenileme ve Kayseri Kültür Yolu 
Projesi’dir.

Zekai Görgülü 

1952 yılında Ankara’da doğan Görgülü, 1974 yılında Mimar (lisans derecesi), 1978 
yılında ise Y. Mimar-Kent Plancı (yüksek lisans derecesi) unvanlarını almıştır. 1978 
yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (İDMMA) Mimarlık 
Fakültesi, Şehircilik kürsüsünde asistan olarak akademik yaşamına başlamıştır. 
1989-1990 ve 1992 yıllarında Almanya-Augsburg Üniversitesi, Sosyal ve Ekono-
mik Coğrafya kürsüsünde konuk öğretim üyesi olarak görev alan Görgülü, 1993 
yılında doçent, 1999 yılında profesör unvanı almıştır.

Prof. Dr. Zekai Görgülü, 2001-2007 yılları arasında YTÜ, Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü Başkanlığı, 2007-2010 yılları arasında ise YTÜ, Mimarlık Fakültesi Dekan-
lığı yapmıştır. UIA (Uluslararası Mimarlık Birliği) Türkiye 2005 toplantısı Bilim 
Kurulu ve Ulusal Eşgüdüm Toplantısı Tematik Danışma Kurulu üyeliklerinde bu-
lunmuş, ülkemizde Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından ilk kez düzenlenen 
IABA (Antalya Uluslararası Mimarlık Bienali) 2011’in başkanlığını yürütmüş, IABA 
2013’ün danışma kurulunda yer almıştır. Ulusal ve uluslararası kitap, makale, bil-
diri, rapor, araştırma projeleri ile birçok yayın yapan Görgülü, pek çok konferans, 
tartışma, sempozyum benzeri mesleki ve akademik etkinliklere katkı sağlamıştır. 



Uzmanlık alanları K ent, Planlama, Tasarım, Konut, Koruma ve bunların politika-
ları üzerine yoğunlaşan, birçok ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmalarında 
jüri üyeliği ve başkanlığı yapan, benzer çalışmaları ve bilimsel üretimi ile ödüller 
alan Prof. Dr. Görgülü YTÜ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümün-
de öğretim üyeliğini sürdürmektedir.

Semra Uygur

1956 yılında Erzincan’da doğdu. 1974’de İstanbul Üsküdar Kız Lisesinden mezun 
oldu. ODTÜ Mimarlık Fakültesinden 1980 yılında lisans, 1984 yılında lisansüstü 
diplomalarını aldı. 1983 yılından beri mimari tasarım ve proje çalışmalarını yürü-
tüyor. 1986 yılında Özcan Uygur ile birlikte Uygur Mimarlık’ın kurucu ortağı oldu. 
1995-1996’da Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde, 2001-2002 ve 2005-2006 
ODTÜ’de yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak tasarım stüdyolarına katıldı. Ka-
tıldığı yetmişin üzerinde mimari proje yarışmasında yedisi birincilik olmak üzere 
otuzyedi ödül ve mansiyon kazandı. Ulusal mimari proje yarışmalarında asli  jüri 
üyesi olarak bulundu. TED Ankara Koleji Yumrubel Yerleşkesi ile Mimarlar Odası 
2004 Ulusal Mimarlık Ödüllerinde yapı dalı ödülü, CER Modern Sanatlar Merkezi 
ile TSMD 2010 yılı tasarım ödülünü aldı.

Özcan Uygur

1956 yılında Anamur’da doğdu. 1974’de TED Ankara Koleji’nden mezun oldu. 
ODTÜ Mimarlık Fakültesinden 1980 yılında lisans, 1983 yılında lisansüstü dip-
lomalarını aldı. 1986 yılında Semra Uygur ile birlikte Uygur Mimarlık’ın kurucu 
ortağı oldu. 1983 yılından beri mimari tasarım çalışmalarını sürdürüyor. Katıldı-
ğı yetmişin üzerinde mimari proje yarışmasında yedisi birincilik otuzyedi ödül ve 
mansiyon kazandı. Ulusal mimari proje yarışmalarında asli jürilikleri yaptı. TED 
Ankara Koleji Yumrubel Yerleşkesi ile Mimarlar Odası 2004 Ulusal Mimarlık Ödül-
lerinde yapı dalı ödülü, CER Modern Sanatlar Merkezi ile TSMD 2010 yılı tasarım 
ödülünü aldı.

Hüseyin Emiroğlu
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Kentsel Sürdürülebilirlik Kavramının Arka Planı ve 
Bağlamı

Fatma Yalçın1 
Aynur Can2

Giriş

Kent ortamı, insanlara siyasal bilinç kazandıran aynı zamanda yö-

netime katılımı teşvik eden bu çerçevede kentlilik bilinç ve sorum-

luluğunun taşıyıcısı olma işlevlerine sahiptir. Batı medeniyeti ekse-

ninde kent tarihine bakıldığında demokrasi bilincini geliştirmenin 

iki ön koşulundan birincisi, bireyin kentine ait olduğunu hisset-

mesi; ikincisi ise kent üzerinde bireyin fiilen söz sahibi olabilmesi 

olduğu anlaşılmaktadır.

İnsanların doğayla olan uyumlu ilişkisinin bozulmasıyla birlikte 

sürdürülebilirlik sorunu da kendini göstermeye başlamıştır. Fakat 

konunun üzerine düşünmek ve kapsamlı bir biçimde ele almak çok 

yakın tarihlerde söz konusu olmuştur. 1987 yılında Brundtland ra-

poruyla sürdürülebilirlik kavramı önem kazanmış ve tüm dünyada 

kabul edilmiştir. Ancak hala küresel ve yerel düzeyde yapılması ve 

önlem alınması gereken çok konu vardır. Özellikle sürdürülebilir 

1 Marmara Üniversitesi SBE Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları Yüksek 
Lisans Programı

2 Doç. Dr. Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler 
Bölümü
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gelişmenin ekonomik ve sosyal politikaların merkezinde yer alarak 
küresel bir ortak anlayışın ve iş birliğinin oluşması şarttır. Küresel-
leşen dünya ile birlikte ekonomik krizler, çevresel sorunlar, doğal 
afetler ve bulaşıcı hastalıklar gibi sorunlar yerel olmaktan çıkarken 
bunun yanı sıra bilgi ve deneyim de kolay bir şekilde paylaşılabilir 
olmuştur. 

İklim değişimi, ekosistem ve biyolojik çeşitlilik kaybı, açlık, susuz-
luk, eşitsiz gelir dağılımı, eğitim, sağlık, ırk, cins, dil ve din ayırım-
ları gibi her geçen gün sayıları ve yaygınlığı artan sorunlar temsili 
toplantılarla tartışılmakta ve çözüm önerileri sunulmaktadır. Sür-
dürülebilir bir gelişme anlayışının hakim olduğu dünyada bu tür 
sorunların azalması beklenirken konu üzerine kafa yorulduğu hal-
de sorunlar giderek artış göstermektedir. Buradan yapılan çalışma-
ların yeterli düzeyde olmadığı anlaşılmaktadır.

Kentlerde biriken nüfus grupları arasındaki sosyal ve ekonomik 
farklılaşmalar ve açıklar büyümüş; kentsel yoksulluk, kentsel güven-
lik gibi sorunlar da kentsel yaşam kalitesini olumsuz etkilemeye baş-
lamıştır. Bu sorunlara çözüm bulabilmek için, sürdürülebilir kentlere 
ulaşma amacı; özellikle 20. yüzyılın sonlarından bu yana kentleşme 
sektörünün gündemindeki en önemli konular arasındadır

Küreselleşmenin de etkisiyle günümüzde insan yayılmacılığının 
itici gücü uluslararası finans kurumları ve onların desteklediği çok 
uluslu şirketler ve bankalardır. Bir yandan sürdürülebilirlik geliş-
menin önemini ve kurallarını da ortaya koyan yine bu yapıların ve 
arkasındaki devletlerin içerisinde olduğu oluşumlardır. Bu da ko-
nunun en çelişkili yanlarından birisidir.

Bu nedenle sürdürülebilirliğin her kesim için ortak çıkar olarak 
görülmesi gerekmektedir. Konunun sadece temsil düzeyinde de-
ğil eğitim ve halkların bilinçli katılım ve mücadelesiyle hedeflenen 
dünyanın gerçekleşmesi mümkün olacaktır. Bilinç düzeyinin yük-
selmesiyle üretimden tüketime, kullanımdan korumaya, bir denge 
sağlanabilir.
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Bu çalışma kentsel sürdürülebilirlik bağlamında, sürdürülebilir 
kentlerin oluşması için önemli araçlardan olan katılım ve aidiyetin 
önemini, Türkiye’de yapılmış akademik çalışmalardan bir derleme 
yaparak vurgulamayı amaçlamaktadır. Çalışma, sırasıyla sürdürü-
lebilirlik kavramının çerçevesini ve tarihsel arka planını açıklandık-
tan sonra sürdürülebilir kentler üzerinde durmuştur. Son olarak 
sürdürülebilir kent bağlamında aidiyet ve katılım konusunun öne-
mi incelenmeye çalışılmıştır.

Sürdürülebilirlik

1983 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Çevre ve Kalkın-
ma Komisyonu oluşturulmuş, komisyon tarafından 1987 yılında 
“Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu” (WCED)’nun Oslo top-
lantısında sunulan “Ortak Geleceğimiz” başlıklı raporda çevre so-
runları yoksulluk-eşitsizlik ekseninde ele alınmıştır. “Yoksulluğun 
ve eşitsizliğin olduğu bir dünya her zaman için ekolojik ve diğer 
krizlere eğilimli olacaktır.” ifadesinin yer aldığı raporda sürdürü-
lebilir kalkınma en genel tanımlamayla “gelecek kuşakların kendi 
ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugü-
nün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma” olarak ifade edilmiştir 
(Torunoğlu, 2005).

 “Sürdürülebilir gelişme”, Ruşen Keleş tarafından ise, “çevre değer-
lerinin ve doğal kaynakların savurganlığa yol açamayacak biçimde 
akılcı yöntemlerle, bugünkü ve gelecek kuşakların hak ve yararla-
rı da göz önünde bulundurularak kullanılması ilkesinden özveri-
de bulunmaksızın, ekonomik gelişmenin sağlanmasını amaçlayan 
çevreci dünya görüşü” (Keleş, 1998) olarak tarif edilmektedir.

Yapılan tanımlamalardan anlaşıldığı üzere, sürdürülebilirlik kav-
ramı ile geçmiş, bugün ve gelecek arasında bir köprü kurulmasını 
ve dünya mirasının gelecek nesillere mümkün olan en iyi biçimde 
aktarılması amaçlanmaktadır. Kavramın ortaya çıkışının üç önemli 
nedeni vardır. Bunlardan ilki, günümüzün büyüme anlayışının sür-
dürülmesinin imkânsızlaşmasıdır. Diğeri, bugünün toplumlarının 
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ihtiyaçlarının karşılanması, dünya üzerinde sosyal refahın sağlan-
ması ve yoksulluğun önlenmesidir. Üçüncüsü, gelecek nesillerin 
hayat şartlarını olumsuz etkileyecek girişimlerin önlenmesi, gü-
nümüz üretim anlayışının neden olduğu çevre tahribatının gelecek 
kuşaklar için bir tehlike olmaktan çıkarılmasıdır (Mutlu, 2007).

Sürdürülebilir Gelişmenin Tarihsel Gelişimi

20. yüzyılın son çeyreğinde kalkınmaya ilişkin bir terim olarak 
evrenselleşen “sürdürülebilirlik” kavramı 18. yüzyıl başında or-
mancılıkta kullanılmaya başlanmıştır. Yüzyılın sonunda Almanya 
genelinde yasalaşan uygulamaya göre, ormanların yenilenmesi için 
ağaçlar belli bir yaşta kesilmekteydi. 20. yüzyılın başında balıkçılık 
için kullanıldığında kavramın anlamı, maksimum faydayı sürdüre-
bilmeyi ifade etmekteydi (Çıvgın, 2011).

İkinci dünya savaşı sonrasındaki otuz yılda gerçekleşen yüksek bü-
yüme ile birlikte kitlesel tüketime geçilmiş ekonomilerde kalkın-
maya, işsizlik ve enflasyonun önlenmesine önem verilmiştir. Aynı 
dönemde doğal kaynaklar üzerindeki baskı ve kirlilik oranlarının 
yükselmesi ise kalkınmacı ekonomi anlayışlarının, sanayileşme 
ve nüfus artışı ile üretim-tüketim kalıplarının eleştirilmesine yol 
açmıştır. “Sürdürülebilir kalkınma” tüm bu eleştirilerin ürünüdür 
(Çıvgın, 2011).

“Kalkınma”, 1960’lı yıllara kadar yapılan her eylemi ve faaliyeti meş-
ru göstermek için yeterli görülüyordu. Kalkınma adına yapıldıkça 
çevrenin tahrip edilmesi sorgulanmıyordu (Tekeli, 1996, s. 26).

1970’li yıllarda yoğun bir biçimde yaşanan ekolojik tartışmaların 
ana teması sürdürülebilirlik konusu olmuş, sürdürülebilirlik düşün-
cesi on yıl gibi bir süre içinde ulusal ve uluslararası çevre hareketle-
rinde ve iktisat teorisinde kendine önemli bir yer edinmiştir (Boz-
lağan, 2005). Sürekli ve saldırgan kalkınma politikaları, yerini daha 
insani ve hoşgörülü (ılımlı) olarak nitelendirilebilecek sürdürülebilir 
kalkınma politikalarına bırakmaya başlamıştır (Dinçer, 1996).
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Sürdürülebilir kalkınma ekonomik, çevresel ve sosyal olmak üze-
re üç ana unsur üzerine inşa edilmektedir. Ekonomik sürdürüle-
bilirlik, gerekli olan mal ve ihtiyaçların gelecekte de üretilebilme-
si, tarım ve endüstri üretimini olumsuz etkileyen yaklaşımlardan 
kaçınılması ve maddi borçlanmanın gelecekte ödenebilir şekilde 
kontrollü olarak yapılması. Çevresel sürdürülebilirlik, kaynakla-
rın varlığının gelecekte de sürdürülmesi, yenilenebilir kaynakların 
tercih edilmesi, yenilenemeyen kaynaklardan sadece yeterli miktar 
olanların kullanımı gibi konuları kapsamaktadır. Ekonomik bir de-
ğeri olmayan “biyolojik çeşitlilik, atmosferik denge ve diğer ekosis-
tem işlevlerinin korunması” gibi kavramlarda bu unsur içinde de-
ğerlendirilmektedir. Sürdürülebilir kalkınmanın sosyal boyutu ise 
temel olarak eşitlik kavramı çerçevesinde şekillenmiştir. İnsan hak-
ları, toplumsal cinsiyet eşitliği, sağlık ve sosyal hizmetlere erişim 
gibi konular sosyal boyut içinde ele alınmaktadır (Özmete, 2010).

Sürdürülebilirliğin düşünceden kavrama geçişi, 20. yüzyılda ya-
şanan ekonomik ve sosyal gelişmelerin ekosisteme verdiği büyük 
boyutlu tahribatın bir sonucudur. Küresel toplumun ontolojik 
devamlılığının yok olma tehdidi ile karşı karşıya bulunması, 70’li 
yıllarda güçlü bir çevreci akımın doğmasına neden olmuştur. Sür-
dürülebilir gelişme kavramı, çevreci dünya görüşünün kalkınmacı 
görüş ile bir uzlaşısı temeline dayanmaktadır (Bozlağan, 2005).

Düşünce bazında, aslında binlerce yıllık bir birikimin ürünü olduğu 
söylenebilecek sürdürülebilir gelişme çalışmalarını önemli başlık-
larını kronolojik olarak sıralayacak olursak: Sürdürülebilir gelişme 
kavramı ilk olarak 1980 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Prog-
ramı ve Dünya Koruma Stratejisi (The World Conservation 
Strategy-WCS)’nde kullanılmıştır.

1980 yılında yayımlanan Dünya Koruma Stratejisi, sürdürülebilir 
bir topluma ulaşmak için koruma ve geliştirme düşüncesinin bir-
likte ele alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu yaklaşıma göre, 
gelişme politikalarının üç önceliği bulunmalıdır (Bozlağan, 2005). 
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• Ekolojik süreçlerin korunması, 

• Kaynakların sürdürülebilir kullanımı, 

• Genetik çeşitliliğin korunması. 

Dünya Koruma Stratejisi, daha çok fiziksel çevre üzerinde durmuştur 
ve bu yaklaşım gelişme karşıtı bulunarak eleştirilmiştir.

1987 yılında ise Ortak Geleceğimiz (Brundtland) Raporu ile sür-
dürülebilir gelişme kavramı, tüm dünyada kabul edilen ve yaşamın 
tüm alanlarında uygulanan bir değerler sistemi olarak görülmeye baş-
lanmıştır. Rapor, 1960’lı yılların kalkınmacı ideolojisiyle 1970’li yılla-
rın çevreci ideolojisini uzlaştıran bir yaklaşım sergilemektedir (Tekeli, 
1996: 26). Raporda, giderek ağırlaşan çevresel sorunlar karşısında, 
çevresel gelişme ile ekonomik kalkınma arasındaki hayati köprünün 
kurulması ve gelişmenin “sürdürülebilir” olması, insanlığın çıkış yolu 
olarak kabul edilmiştir (Bozlağan, 2005). Bir diğer önemli vurgu ise 
dünyadaki tüm ülkelerin ekonomik, siyasal ve sosyal açılardan bir bü-
tünün parçaları olduğu, sürdürülebilir gelişmenin ancak bu bütüncül 
anlayışın tüm ülkeler tarafından kabul görmesi ile uygulanabileceği-
dir (Güneş, 2004). Sürdürülebilir gelişme kavramının, Brundtland 
Raporu’nda ortaya konan vizyonu, özünde ekonomik büyüme ihtiya-
cını gözeten ve büyümeyi azamileştirmeyi amaçlayan politikalara yö-
nelik bir çağrı olarak nitelenebilir (Güneş, 2004).

1992’de Rio de Janeiro’da gerçekleşen Birleşmiş Milletler Çevre 
ve Kalkınma Konferansı ile birlikte, sürdürülebilir gelişme kavra-
mının kapsamı oldukça genişlemiş, kavram birçok disiplinin çalışma 
alanında kendine yer edinmiştir (Bozlağan, 2005). Konferansta “İnsa-
noğlunun sürdürülebilir gelişme olgusunun merkezinde yer aldığı, her 
insanın doğa ile uyumlu, sağlıklı ve verimli bir yaşam hakkı olduğu” 
(United Nations, 1992) kabul edilmiştir. 

Rio Konferansının sürdürülebilir gelişme kavramına yaptığı en 
önemli katkı, sürdürülebilir gelişme anlayışının uygulanabilmesin-
de; siyasi, ekonomik ve sosyal düzlemde alınan kararlarda ve uygu-
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lamalarda merkezi yönetim birimlerinin dışında yerel yönetim bi-
rimlerinin, sivil toplum örgütlerinin, özel sektör kuruluşlarının ve 
bireylerin ortak katılımının ve girişimlerinin gerekli olduğu vurgu-
lanmıştır. Böylece yönetişim olgusunun önemi de ortaya çıkmıştır. 
Konferansta kabul edilen Gündem 21 adlı belgede, sürdürülebilir 
gelişme kavramının yanı sıra sürdürülebilir insan yerleşimi, sürdü-
rülebilir dağ geliştirme, sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınmanın 
teşvik edilmesi, sürdürülebilir orman gelişimi gibi kavram ve konu-
lar üzerinde de oldukça ayrıntılı bir biçimde durulmuştur.

1992 yılındaki diğer bir önemli gelişme de Avrupa Birliği 5. Çevre 
Eylem Programı’dır. Bu eylem programının temelinde sürdürüle-
bilir kalkınma ve sorumluluğunun paylaşılması genel kavramları 
yatmaktadır. Bu çerçevede, çevreyi kirlenmeden önce koruma ilke-
si ve ortak sorumluluk ilkesi, 5. Eylem Programı’nın ana temaları-
nı meydana getirmektedir. Eylem Programı’nda üzerinde durulan 
çevre sorunları arasında özellikle hava kirliliği ve asit yağmurları, 
iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, doğal kaynakların korunması, 
su kaynaklarının ve atıklarının yönetimi, kıyılar ve kentsel alanlar-
la ilgili çalışmalar sonucu ortaya çıkan çevre sorunlarının çözümü 
gibi konular yer almaktadır (Tunçer, 2001). 

Bu programın önemli bir özelliği, yerel yönetimleri bir hükümet 
ortağı olarak gören ilk program olmasıdır. Yerel yönetimler, başlıca 
aktörler olarak görülmekle kalmamış, bir çok inisiyatifin de yalnız-
ca yerel yönetimler tarafından uygulanabileceği kabul edilmiştir 
(Bozlağan, 2005).

1993 yılında Birleşmiş Milletler bünyesindeki Ekonomik ve Sosyal 
Konsey-ESK (Economic and Social Council-ECOSOC) içinde Sürdü-
rülebilir Gelişme Komisyonu-SGK (The Comission on Sustainable 
Development-CSD) kurulmuştur. Komisyon, Birleşmiş Milletler 
Şartnamesi’nin 68. maddesi ve konferansta kabul edilen Gündem 
21’in ilgili hükmü üzerine oluşturulmuştur. Komisyonun kuruluş 
amacı, konferansta kabul edilen ilke ve hükümlerin hayata geçiril-
mesinin etkin bir biçimde izlenmesini sağlamak, uluslararası iş bir-



24

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

liğini güçlendirmek, çevre ve gelişme konularının bütünleştirilme-
sine yönelik hükümetler arası karar verme kapasitesini rasyonalize 
etmek ve Gündem 21’in ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde 
uygulanmasına yönelik gelişmeleri incelemek olarak belirlenmiştir 
(Birleşmiş Milletler, 1992).

1995 yılında Kahire’de düzenlenen Uluslararası Nüfus ve Kal-
kınma Konferansı (ICPD), nüfus konusuna yaklaşımı bakımın-
dan önceki konferanslardan ayrılmaktadır. Sürdürülebilir gelişme 
kavramı en genel kapsamıyla nüfus kavramı ile bu konferansta sıkı 
bir biçimde ilişkilendirilmiştir. Bu konferans ile geleneksel nüfus 
politikası yaklaşımı terk edilerek; kalkınmanın temeline insanı yer-
leştiren, bireylerin üreme haklarını ve üreme sağlığını öncelikle ele 
alan, kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanmasına özel olarak vurgu yapan bir yaklaşım geliştirilmiştir 
(Bozkurt, 2011).

1996 Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşmeleri Konferansı -  Ha-
bitat II’de, sürdürülebilir gelişme kavramı insan yerleşimleri alanı-
na uyarlanmıştır. İnsan yerleşimleri üzerine yoğunlaşan bu toplan-
tıda, devlet ve hükümet başkanları ve resmi delegasyonlar, herkes 
için yeterli konut temin etme ve insan yerleşimlerini daha güvenli, 
daha sağlıklı ve yaşanabilir, hakça, sürdürülebilir ve üretken yap-
ma hedeflerini onaylamışlardır (UN, 1996b). BM Sözleşmesi’nden 
esinlenilerek, herkes için yeterli konut ve kentleşmenin yaşandığı 
bir dünyada sürdürülebilir insan yerleşmelerinin gelişmesi konula-
rı üzerinde müzakerelerde bulunulmuştur.

1992 yılındaki, Rio Konferansı’nda alınan tarihi kararların, geçen 
beş yıllık süreç içinde nasıl ele alındığını ve bu kararların gerçekçili-
ğini ve uygulanabilirliğini değerlendirmek üzere, 1997 yılında New 
York’ta Rio + 5 Forumu düzenlendi. Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı’nın desteğiyle gerçekleştirilen foruma yerel yönetimler, 
sivil toplum örgütleri, ulusal sürdürülebilir gelişme kurulları, özel 
sektör temsilcileri, bilimsel araştırma kuruluşları, finansal kuru-
luşlar ve eğitim grupları temsilcileri katılmıştır. Forum vizyonu, 
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sürdürülebilir gelişmeyi “gündem”den “uygulama”ya geçirmek için 
geniş bir katılımcı grubunu bir araya getirmek olarak belirlenmiştir 
(Bozlağan, 2005).

1992 konferansından on yıl sonra 2002 yılında Rio ile ortak ama-
cı taşıyan Sürdürülebilir Gelişme Konferansı Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde düzenlenmiştir. 

Konferansın düzenlenmesindeki başlıca amaç, 1992 yılında 
Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen Çevre ve Kal-
kınma Konferansı’nda alınan kararların uygulanması sürecinin ge-
nel bir değerlendirmesinin yapılması biçiminde nitelenebilir.

Ülkelerin, ulusal sürdürülebilir gelişme stratejilerini hazırlama 
konusundaki son durumlarının değerlendirilmesi, Gündem 21’in 
uygulanmasında karşılaşılan sorunların tartışılması, edinilen de-
neyimlerin paylaşılması, öneriler geliştirilmesi, sivil toplum ve özel 
sektör kuruluşlarının deneyimlerinden daha fazla yararlanılması 
gibi konular üzerinde durulmuştur.

Bu konferansta iki temel uluslararası belge kabul edilmiştir. Bun-
lar: “Eylem Planı” ve “Johannesburg Bildirgesi”dir. Bunların yanı 
sıra, hükümetlerin özel sektör temsilcileri ve sivil toplum örgütleri 
ile imzaladığı “ortak girişim” metinlerinden de söz edilebilir (Boz-
lağan, 2005).

Kentsel Sürdürülebilirlik

İnsanların gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılayan, canlı sistemler olan 
kentler, en genel ifadeyle; sürekli gelişme içinde bulunan ve toplu-
mun, yerleşme, barınma, gidiş-geliş, çalışma, dinlenme, eğlenme 
gibi gereksinmelerinin karşılandığı, pek az kimsenin tarımsal uğ-
raşlarda bulunduğu, köylere oranla nüfus yönünden daha yoğun 
olan yerleşim birimi olarak tanımlanmaktadır (Keleş, 1998, s75). 
Bu haliyle kentler, doğal kaynakların başlıca tüketicisi olurken çev-
resel zararın da başlıca üreticisidir. Kentlerin bu özelliği göz önüne 
alındığında sürdürülebilir gelişme olgusu içerisinde, kentsel sürdü-
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rülebilirlik önemli yer tutmaktadır (Güler ve Turan, 2013).

Sürdürülebilir gelişmenin, sürdürülebilir bir toplumla gerçekleş-
tirilebileceği mümkün görülmektedir. Sürdürülebilir Dünya Baş-
kanlık Konseyi’nin sürdürülebilir toplum tanımı ise şöyledir: “Sür-
dürülebilir toplumlar, doğal ve tarihi kaynakların korunduğu, iş 
olanaklarının olduğu, yerleşim yayılmasının kontrol altına alındığı, 
çevresi güvenli, eğitimin hayat boyu sürdüğü, ulaşım ve sağlık hiz-
metlerine kolay ulaşıldığı ve tüm bireylere hayat kalitesini arttırma 
fırsatının tanındığı toplumlar yaratmak için, insanlara birlikte ça-
lışma cesareti veren toplumlardır.”(Yazar, 2006)

Bu anlayışla Avrupa Kentsel Şartı’nda da vurgulan yaşam kalitesi: 
Herkesin iyi bir yaşam kalitesine sahip olabildiği, özellikle eğitim, 
sağlık, kültür ve konut sektörlerinde sağlanan hizmetler yanında, 
bu kaliteye de erişebildiği yerleşimlerdir. Uyumlu, dışlayıcı olmayan 
ve farklılaşmış ve iddialı bir yaşam standardına ulaştırılmış bir top-
lum yaratma hedefini de yansıtan gerçek bir toplumsal karışımın 
yer aldığı alanlardır. (Avrupa Kentsel Şartı-2) Yaşam kalitesinde 
iyileştirmelerin gerekliliği ve bu çerçevede yaşam kalitesinin sür-
dürülebilir kılınmasının hem sanayileşmiş hem de gelişmekte olan 
ülkelerde bir gereklilik olduğu ileri sürülmektedir (Dişbudak, 2006).

Literatürde sürdürülebilir kent ile ilgili kabul gören tanımlamalar-
dan birkaçı şu şekildedir: “İnsan gereksinmelerine günümüz kent-
lerinden daha iyi yanıt veren ve kent sistemlerinin gelecek kuşak-
ların gereksinimlerinin karşılanmasını engellemeyecek bir biçimde 
geliştirilmesini sağlayan kent” (Ertürk, 1996), veya “Süreklilik için-
de değişimi sağlamak amacıyla, sosyo-ekonomik çıkarların çevre ve 
enerji ile ilgili kaygılarla uyumlu hale getirildiği kenttir.” (Geenhu-
isan ve Nijkamp, 1998) Sürdürülebilir kentleşme ile ilgili yapılan 
tanımlamaların bir sentezi yapıldığında üç unsur ön plana çıkmak-
tadır. Bunlar şu şekildedir: Birincisi, kentlerde yaşayan insanların, 
kent ile olan ilişkilerinde, kentin ortak alanlarının kullanımında ve 
kamu hizmetlerinin alımında yaşam kalitelerinin arttırılması soru-
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nunun aşılmasıdır. İkincisi, kentin bir yerleşim birimi olarak kendi 
varlığını devam ettirebilme yetisinin güçlendirilmesidir. Son olarak 
da, kentin çevre değerlerini taşıma kapasitelerinin üzerinde kulla-
nımı ile kaynakların dönüştürülmelerinde var olan üretim ve tüke-
tim kalıplarının temelinde sorgulanması gereğidir (Bayram, 2001).

Van Geenhuisan ve Nijkamp’a göre, kent bağlamında sürdürülebi-
lirlik, kentsel sistemin temelini uzun vadede destekleyen çevresel 
koşullarla beraber nitel olarak yeni bir sosyo-ekonomik, demogra-
fik ve teknolojik gelişme seviyesine ulaşma potansiyelini tanım-
lamaktadır (Van Geenhuisan ve Nijkamp, 1994, Yazar, 2006). Bu 
tanımlamadan yola çıkılarak kentin sürdürülebilir olmama koşul-
ları ise: Kentteki ekonomik yapının bozulması, nüfusun azalması, 
çevresel tahribat, istihdamın azalması, verimsiz enerji kaynakları, 
sosyo-ekonomik yapıdaki dengenin bozulmasıdır.

Bir kentteki sürdürülebilir kentleşmenin hedefleri şu şekilde tespit 
edilebilir (Yazar, 2006): 

• Yaşam kalitesinin geliştirilmesi, 

• Gelişme konusunda farklı alternatiflerin varlığı, 

• Yoksulluğa karşı koyma, 

• İstihdam ve beslenme sorunlarının çözümü, 

• Sağlıkla ilgili temel gereksinimlerin karşılanması, 

• Biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi,

• Teknolojide yeniden yapılanma, 

• Nüfus artışının denetim altına alınması, 

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, 

• Temiz ve güvenilir su bulma, 

• Risklerin ortadan kaldırılması (örneğin, kriz yönetimi, do-
ğal afet yönetimi, vb.).

Sürdürülebilir kentleşmenin temelini, sürdürülebilir gelişme yak-
laşımı oluşturmaktadır. Sürdürülebilir gelişme kavramı ise ulus-
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lararası düzlemde ilk defa 1972 Stockholm BM İnsan ve Çevresi 
Konferansı’nda atılmıştır. Stockholm Bildirgesi’nin 15. ve 16. mad-
deleri sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması ile ilgilidir. Buna 
göre, bildirgenin 15. maddesi, “Çevreye olan olumsuz etkileri ön-
lemek, maksimum sosyal, ekonomik ve çevre faydaları sağlamak 
için yerleşmelere ve kentlere planlama uygulanmalıdır.” ifadesinde 
bulunurken 16. maddede ise “Temel insan haklarına ön yargısız 
olarak, ilgili hükümetlerce uygun bulunan demografi politikaları; 
çevre ve kalkınma üzerinde olumsuz etkileri olan nüfus artış hızı 
veya aşırı nüfus yığılmaları ile düşük nüfus yoğunluğunun insan 
çevresinin gelişmesini veya kalkınmayı engelleyebileceği bölgelerde 
uygulanmalıdır.” şeklindedir. Böylece Stockholm Konferansı’nda 
sağlıklı, planlı yaşanabilir kentlere vurgu yapılarak sürdürülebilir 
kentleşmenin temel ilkeleri ortaya konmuştur (Tosun, 2013).

Yukarıda açıkladığımız “Ortak Geleceğimiz” adlı raporda sürdürü-
lebilir gelişme kavramı üzerinden sürdürülebilir kentleşmeye atıfta 
bulunulmuştur. Raporda ele alınan sorunlardan bir kısmı şu şekilde-
dir: Yoksulluk ve çevre üzerindeki baskıları, nüfusun hızla artması ve 
yoğunlaşmasının yaşam kalitesinin standartlarının yükseltilmesinin 
önünü tıkaması, çevre kaynaklarının aşırı oranda tüketilmesi ile 
kentsel sorun, kentsel büyüme, kentlerin kontrolsüz yayılması, vb. 
Bu sorunların çözümleri olarak: Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi 
ve yerel fırsatların arttırılması, enerji kullanımında tasarruf, nüfus 
artışını ve yoğunlaşmasını önleyecek politikalar üretilmesi, türlerin 
ve ekosistemin korunması, doğal kaynakların verimli kullanılması 
düşünülmüştür. Tüm bu sorunlar ve çözüm önerileri sürdürülebilir 
kentleşme kavramına ışık tutmuştur (Tosun, 2013).

Rio Zirvesi sonucunda kabul edilen Gündem 21 belgesi ise sürdü-
rülebilir kentleşme için önem taşımaktadır. Gündem 21’in “Sür-
dürülebilir İnsan Yerleşimleri Gelişmesinin Desteklenmesi” adını 
taşıyan yedinci bölümünde, insan yerleşimlerinin sosyal, ekono-
mik ve çevresel kalitesinin geliştirilmesi amacı güdülmüş ve bu 
temel amaca dönük olarak bazı programlar saptanmıştır. Herkes 
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için yeterli barınma, insan yerleşimleri yönetiminin iyileştirilmesi, 
sürdürülebilir arazi kullanım planlaması ve yönetimi, bütünleşik 
çevresel altyapı hizmetlerinin sağlanması, sürdürülebilir enerji ve 
ulaşım sistemleri, afetlere maruz alanlarda yerleşme planlaması, 
insan yerleşimlerinin gelişmesi için kapasite oluşturulması gibi 
başlıklarla (Tekeli, 1996) ele alınan bu programlar sürdürülebilir 
kentleşmenin hedeflerini oluşturmuştur.

İstanbul’da düzenlenen Habitat II buluşmasında, sürdürülebilir 
yerleşme önemli bir hedef olarak ortaya konmuş ve dışlanma, dış-
lama, toplumsal uyum, özel sektör / kamu ortaklığı, yığışma, kirli-
lik, doğayla ilişki, yönetim, kimlik, kültürel değişimler gibi kentsel 
sorunların evrenselliği ilan edilmiştir. Bu çerçevede Habitat II’de:

• Kentler ölçeğinde sürdürülebilir gelişme kavramının yeni-
den değerlendirilmesi gündeme gelmiştir,

• Kentsel demokrasi ve yurttaşın kentteki yerinin belirlen-
mesi istenmiştir,

• Kamu ve özel sektör iş birliğinin önemi vurgulanmıştır,

• Kentlerin yönetimi ve kentlilerin rolü üzerinde tartışmalar 
başlatılmıştır (Çubuk, 2000).

Sürdürülebilir kentleşme olgusunun ön plana çıktığı oluşumların 
başında, 27 Mayıs 1994 tarihinde, Danimarka’nın Aalborg kentin-
de gerçekleştirilen Avrupa Sürdürülebilir Kent ve Kasabalar Konfe-
ransı gelmektedir. Konferansın sonunda, Sürdürülebilirliğe Doğru 
Avrupa Kentler ve Kasabalar Şartı oluşturulmuştur. Aalborg Şar-
tı, sürdürülebilirliği, “Yerel karar verme sürecinin tüm alanlarını 
kapsayan denge arayışlı, yerel ve yaratıcı bir süreç” olarak tanımlar. 
Bununla birlikte şart, doğanın taşıma kapasitesine uygun yaşam 
koşulları, sosyal adalet, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik ara-
yışlarında, sürdürülebilir gelişmenin, kentlere ve kasabalara önem-
li bir yol gösterici olduğunu işaret eder. İnsanoğlunun yüzleştiği 
birçok çevresel sorun için kent yönetimlerine bir eko-sistem yakla-
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şımını benimsetmeyi amaçlayan bu şart doğrultusunda sürdürüle-

bilirlik açısından kentsel politikalar aşağıdaki gibidir (Tosun, 2013:

• Öncelikli olarak kentlerin birbirinden farklılaşması sebe-

biyle her kentin sürdürülebilirliğe doğru kendi özgün yollarını 

bulmaları gerektiği,

• Kent ve kasabaların sorunlarını daha geniş ortamlara ya da 

geleceğe taşıma hakkına sahip olmaması gerekliliği,

• Ekonomik gelişmenin sınırlayıcı etkeninin doğal servet ol-

duğunun kabulü ile bu servetin korunmasının gerekliliği (su 

rezervlerinin, toprağın, biyolojik çeşitliliğin korunması, yeni-

lenemez enerji kaynaklarının kullanımının azaltılması vb.)

• Sosyal adaletin sağlanması (özellikle çevre sorunlarından en 

fazla ölçüde etkilenen ve en az düzeyde bu sorunları çözme ye-

terliliği olan yoksulların durumunun iyileştirilmesi, tüketimi 

körüklemek yerine yurttaşların hayat kalitelerinin niteliğinin 

arttırılması, uzun vadeli istihdam olanaklarının yaratılması)

• Arazi kullanım ve “imar planlamasında” stratejik çevre etki 

değerlendirmesinin gerekliliği, kentsel gelişim sürecinde mo-

biliteyi azaltıcı yönde bir işlevler karışımı oluşturulması gerek-

liliği,

• Erişilebilirliğin arttırılarak toplumsal refahı ve şehirli hayat 

tarzının daha az ulaşım ihtiyacı doğuracak biçimde yönlendi-

rilmesinin gerekliliği,

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının yegane sürdürülebilir seçenek 

olduğu,

• Yerel yönetimlere yeterli otoritenin verilmesi ve güçlü bir 

akçal zeminin oluşturulması ile gerçekleşebilecek iyi yönetim 

kavramının gerekliliği,
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• Anahtar aktör olarak yurttaşların ve toplumun etkin katılı-
mının sağlanması,

• Kentsel yönetim araçlarının oluşturulmasının gerekliliği, 
(Aalborg Şartı’nın ortaya koymuş olduğu bu ilkeler sürdürüle-
bilir kentsel gelişmenin gerek ilkelerini gerekse de uygulama 
yöntemlerini belirlemesi açısından büyük önem taşımaktadır).

Avrupa Konseyinin kentsel yaşam ve kentsel politikalarla ilgi-
li olarak ortaya koyduğu Avrupa Kentsel Şartı ve Avrupa Kent-
li Hakları Bildirgesi sürdürülebilir kentleşme ile ilgili önemli bir 
diğer belgedir. Avrupa Kentsel Şartı, Avrupa Konseyinin kentsel 
politikalarından yola çıkılarak oluşturulan ve 1980-1982 yılla-
rı arasında konseyce düzenlenen “Kentsel Rönesans İçin Avrupa 
Kampanyası”(Eurepean Campaign For Urban Renaissance) kap-
samında geliştirilmiştir. Sözü edilen bu kampanya “yerleşmelerde 
daha iyi yaşam” (a better life in towns) sloganıyla kentsel gelişme-
nin niceliksel değil niteliksel yönlerinin önemini vurgulamıştır. 
Bu belge 1986 yılından sonra Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler 
Sürekli Konferansı çerçevesinde geliştirilmiştir ve Avrupa Kentsel 
Şartı, 17-19 Mart 1992 yılında Strasburg’da gerçekleştirilen Avru-
pa Konseyi Avrupa Yerel Yönetimler Konferansı’nın olağan toplan-
tısında kabul edilmiştir. Avrupa Kentsel Şartı’nın diğer uluslarara-
sı metinlerden farkı, metni hükümetlerin değil yerel yönetimlerin 
imzalamasıdır. Kentli hakları alanındaki en önemli belge olan 
Avrupa Kentsel Şartı, 20 maddelik bir deklarasyon ve 13 madde-
lik şart ilkelerinden oluşmaktadır. Şart ilkelerinin ilk bölümünü 
oluşturan Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonu’nda (The European 
Declaration of Urban Rights) Avrupa yerleşimlerinde yaşayan kent 
sakinlerinin sahip oldukları belirtilen haklar 20 madde altında sı-
ralanmaktadır. 

Avrupa için çığır açıcı bir adım olan 1992 Avrupa Kentsel Şartı’nın ka-
bulünden itibaren geçen süre içinde kente ve kent sorunlarına ilişkin 
olarak çok sayıda temel belge kabul edilmiştir. Sonuç olarak sürdürü-
lebilirlik ilkesinin çizdiği genel çerçeveye uygun olarak, “sürdürülebi-
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lir kentleşme” yaklaşımı aşağıdaki temel konuları içermektedir:

• Büyümenin denetlenmesi ve arazi kullanım planlaması,

• Kentsel tasarım,

• Konut,

• Ulaşım,

• Çevre koruma ve restorasyon,

• Enerji ve malzeme kullanımı,

• Yeşil mimarlık ve yapılaşma,

• Eşitlik ve çevresel adalet,

• Ekonomik gelişme,

• Nüfus.

Sürdürülebilir kentleşmenin gerçekleştirilmesi sürecinde, kenti 
ilgilendiren politikaların hazırlanması, karar verme ve uygulama 
aşamalarında: Kentte yer alan, kamu kurum ve kuruluşları, özel 
sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve yerel halkın eşgüdüm 
içinde hareket etmeleri ve karar alma sürecinde aktif rol oynama-
ları gereklidir. Böylece kentte alınan kararlar tüm kesimler tarafın-
dan daha kolay bir şekilde benimsenir ve bu politika ve kararların 
uygulanma şansı daha da yükselir. Bu anlamda sürdürülebilir kent 
ekonomik, çevresel ve sosyo-ekonomik ilerlemeyi etkin yurttaş ka-
tılımı ile birlikte dengelemeyi başaran bir kenttir.

Sürdürülebilir Kentler Açısından Kentsel Aidiyet ve 
Katılım

Tüm bu özetleyici içeriğin ardından, sürdürülebilir bir kent yaşamı 
oluşturmak için iki önemli unsur kendini göstermektedir: Kentsel 
aidiyet ve karar alma süreçlerine katılım. Kentsel aidiyet ve katılım 
kentlileşmenin ve kentlilik bilincinin ardından gelmektedir. Kent-
lileşmeyi Giddens şöyle tanımlamıştır: “Çoğulculuğun, farklılığın 
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ve çeşitliliğin egemen olduğu kentsel mekânlarda, kentsel fırsatlardan 
farklılıklar doğrultusunda yararlanan bir kentli kültürünün oluşumu.” 
Burada aslında birey ölçeğinde bir değişimden söz edilmektedir 
(Giddens, 2000). Kentlilik bilinci ise kentte yaşamaktan kaynak-
lanan, bilgilerimizin oluşturduğu tutumlar, değerler ve davranış-
lar bütünü olarak tanımlanmakta ve bunun ilk basamağı “kişinin 
kendisini kentli olarak görmesi” olarak ifade edilmektedir. Kentlilik 
bilincinin, küresel ilişkilerin geliştirdiği modern yaklaşımda, ken-
tine sahip çıkma, aktif katılım ve çözümde ortaklık ana başlıkları 
ile özetlenebilen, hizmet kalitesi ile de ilgili demokrasi temelli bir 
düşünce sisteminden beslendiği savunulmaktadır. Kentlilik bilin-
ci kapsamında, kentler için öngörülen üç temel yaklaşım ön plana 
çıkmaktadır (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2009):

• Kentin tarihi ve kültürel değerlerinin farkına varmak,

• Kentin fiziksel, kültürel ve sosyal dönüşümünü gerçekleş-
tirmek,

• Kente aidiyet duygusu hissederek, kenti sahiplenip koru-
mak.

Bu kapsamda ise eğitim-bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi 
ve medya organlarının aktif bir şekilde kullanılması önerilmekte-
dir. Kentlerde gündelik yaşamın sürdürülmesinde kentsel hizmet-
lerin sunumu ne kadar önemliyse, kentte yaşayan bireylerin kent-
sel sorunlara duyarlı olup kente sahip çıkmalarının da kentleşme 
sürecinin sancısız, sorunsuz bir süreç olmasında önemli bir katkısı 
olduğu ifade edilmektedir (Ökesli, 2014).

Kentlilik bilinci, kent yaşamı içinde ortaya çıkar ve kent kültürü-
ne göre biçimlenir. Buradan hareketle kentlilik bilinci “bireylerin 
kentte yaşadıklarını ve kentli olduklarını bilmeleri ve bundan do-
layı kente özgü tutum ve davranışları benimseyerek, bunları uy-
gulamaları gerektiğinin farkında olmaları” olarak tarif edilebilir. 
Başka bir ifadeyle kentlilik bilinci: Kent kültürünü anlamak, ken-
dini kente, kentin dinamiklerine ait ve güvende hissetmek, kentsel 
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oluşumlardan sorumluluk duymaktır (Kentleşme Şurası, 2009).

Kentlilik bilincinin önemli bir göstergesi, kente aidiyet ya da kente 
ait olma duygusudur. Bireyin kendini yaşadığı mekâna ait hisset-
mesi, kentli olarak görmesi, onun bir parçası olduğunun farkına 
varması ve bu ait oluş hissini kent içi pratiklerle sergileyebilmesidir 
(Genar, 2006). Kentsel aidiyet ile kenti sahiplenme arasında sıkı bir 
ilişki vardır. Kenti sahiplenme bireyin kenti koruması ve onun ge-
lişimine katkı sağlama çabasıdır. Sahiplenmenin oluşabilmesi için 
öncelikle aidiyetin sağlıklı bir biçimde gelişmiş olması gerekir (Ge-
nar, 2006). 

Kentsel aidiyet ve kenti sahiplenme ardından katılımı getirir. Birey, 
kentin kurumlarıyla olan sağlıklı ilişkileri sayesinde hem kent do-
ğasını kavrayabilir hem de kente uygun bir yaşam biçimi benimse-
yebilir. Bu nedenle, bir kentin sosyo-kültürel, ekonomik ve estetik 
bakımdan gelişmesini amaçlayan yerel nitelikli sivil toplum kuru-
luşlarına ya da kent konseylerine katılım önemlidir. Katılımcı faa-
liyetlerin sürdürülebilirliği için bunların “etkili olabileceği” ortam-
ların sağlanması gerekir. Katılım sürecinde bireyler, gösterdikleri 
çabaların kent yönetimleri tarafından dikkate alındığını görmek ve 
bilmek isterler. Bu nedenle, kent yönetimlerinin davranış biçimi, 
katılımcılık oranını ve bireylerin kararlılığını etkiler (Mutlu, 2011).

Kenti sahiplenme ve kentsel sorunlara duyarlılıkla ilgili olan kent-
sel farkındalık, bir kentte sunulan olanakları, eksiklikleri, deği-
şiklikleri görebilme, kentin tarihi ve kültürü hakkında bilgi sahibi 
olma, kentsel yönetimlerin hizmet sunumlarını izleme gibi unsur-
lardan oluşur. Bu bağlamda farkındalık, peyzaj, altyapı ve üstyapı 
olanakları, yönetim, ekonomi gibi kentin asli unsurları hakkında 
bir değer yargısına sahip olmayı gerektirir. 

Bilinçli kentli, “ideal kent”in en önemli bileşenlerinden birisidir. 
“Kentli haklarının korunduğu; iyi yaşam koşullarının sağlandığı; 
değerini içinde yaşayan, ziyaret eden, çalışan ve ticaret yapan, iş, 
eğlence, kültür ve bilgiyi orada arayan ve eğitim görenlerden ala-
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rak; birçok sektör ve aktiviteyi bir arada ve uyum içinde barındı-
ran yaşam yeri olarak” tanımlanabilecek olan (Madran, 2010) ideal 
kentler, bu özellikleri bakımından kentsel yaşam kalitesinin yük-
sek olduğu mekânlardır. Kentsel yaşam kalitesini gerçekleştirmek 
bakımından Avrupa Kentsel Şartı’nda kentliler ve kent yönetimleri 
için önemli hak ve yükümlülükler bulunmaktadır. Avrupa Konse-
yinin 1992 yılında kabul ettiği Avrupa Kentsel Şartı, kentlilerin 
dayanışma içinde ve sorumlu yurttaş bilinciyle yararlanacakları 
hak ve sorumluluklar ile kent yönetimlerinin gerçekleştirmekle yü-
kümlü bulundukları görevleri içermektedir.

• Güvenlik: Olabildiğince suç, şiddet ve yasa dışı olaylardan 
arındırılmış güvenli bir kent, 

• Kirletilmemiş sağlıklı çevre: Hava, gürültü, su ve toprak 
kirliliği olmayan, doğası ve doğal kaynakları korunan bir çevre, 

• İstihdam: Yeterli istihdam olanaklarının yaratılarak, eko-
nomik kalkınmadan pay alabilme şansının ve kişisel ekonomik 
özgürlüklerin sağlanması,

• Konut: Gizlilik ve dokunulmazlığının garanti edildiği, sağ-
lıklı, satın alınabilir, yeterli konut stokunun sağlanması, 

• Dolaşım: Toplu ulaşım, özel arabalar, yayalar ve bisikletli-
ler gibi tüm yol kullanıcıları arasında, birbirinin hareket kabi-
liyetini ve dolaşım özgürlüğünü kısıtlamayan uyumlu düzenin 
sağlanması, 

• Sağlık: Beden ve ruh sağlığının korunmasına yardımcı çev-
renin ve koşulların sağlanması, 

• Spor ve dinlence: Yaş, yetenek ve gelir durumu ne olursa 
olsun her birey için spor ve boş vakitlerini değerlendirebilece-
ği olanakların sağlanması, 

• Kültür: değişik kültürel ve yaratıcı faaliyetlere erişim ve 
katılım, 

• Kültürler arası kaynaşma: Geçmişten günümüze farklı 
kültürel ve etnik yapıları barındıran toplulukların barış içinde 
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yaşamalarının sağlanması, 

• Kaliteli mimari ve fiziksel çevre: Tarihi yapı mirasının du-
yarlı biçimde restorasyonu ve nitelikli çağdaş mimarinin uy-
gulanmasıyla uyumlu ve güzel fiziksel mekânların yaratılması, 

• İşlevlerin uyumu: Yaşama, çalışma, seyahat işlevleri ve 
sosyal aktivitelerin olabildiğince birbiriyle ilintili olmasının 
sağlanması, 

• Katılım: Çoğulcu demokrasilerde; kurum ve kuruluşlar 
arasındaki dayanışmanın esas olduğu kent yönetimlerinde ge-
reksiz bürokrasiden arındırma, yardımlaşma ve bilgilendirme 
ilkelerinin sağlanması, 

• Ekonomik kalkınma: Yerel yönetimlerin doğrudan veya 
dolaylı olarak ekonomik kalkınmaya katkı konusunda sorum-
luluk sahibi olması, 

• Sürdürülebilir kalkınma: Yerel yönetimlerce ekonomik 
kalkınma ile çevre korunması ilkeleri arasında uzlaşmanın 
sağlanması, 

• Mal ve hizmetler: Erişilebilir, kapsamlı, kaliteli mal ve hiz-
met sunumunun yerel yönetimler, özel sektör ya da her ikisi-
nin ortaklığıyla sağlanması, 

• Doğal zenginlikler ve kaynaklar: Yerel doğal kaynak ve de-
ğerlerin; yerel yönetimlerce, akılcı, dikkatli, verimli ve adil bi-
çimde yaşayanların yararı gözetilerek korunması ve yönetimi, 

• Kişisel bütünlük: Bireyin sosyal, kültürel, ahlaki ve ruhsal 
gelişimine, kişisel refahına yönelik kentsel koşulların oluştu-
rulması, 

• Belediyeler arası iş birliği: Kişilerin kentle ya da uluslara-
rası ilişlerine doğrudan katılma konusunda özgür olmaları ve 
özendirilmeleri, 

• Finansal yapı ve mekanizmalar: Bu deklarasyonda tanım-
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lanan hakların sağlanması için gerekli mali kaynakları bulma 
konusunda yerel yönetimlerin yetkili kılınması, 

• Eşitlik: Yerel yönetimlerin; tüm bu hakları bütün bireylere 
cinsiyet, yaş, köken, inanç, sosyal, ekonomik ve politik ayrım 
gözetmeden, fiziksel veya zihinsel özürlerine bakılmadan; eşit 
olarak sunulmasını sağlamakta yükümlü olmasıdır.

Katılım, Avrupa Kentsel Şartı’ndaki öncelikli haklar arasında yer al-
maktadır. Şart, yerel yönetimlerin önemli bir sorumluluğunun kent-
li haklarını korumak olduğunu kabul etmekte ve söz konusu hakla-
rın yaş, cinsiyet, ırk, inanç, milliyet, toplumsal, ekonomik ve politik 
ayrım gözetilmeksizin; ruhsal ve bedensel özürlere bakılmaksızın, 
bütün bireylere eşit koşullarda sağlanması gerektiğini savunmakta-
dır. Şartta ayrıca politikacı, yönetici ve halkın birlikte aydınlatıldığı 
ya da katılımın sağlandığı kentlerde, olumlu gelişmelerin gözlendiği 
vurgulanmaktadır3 (Pektaş ve Akın, 2010). “Avrupa Kentsel Şartı-II: 
Yeni Bir Kentlilik İçin Manifesto” belgesinin “yerel halkın katılım 

3  Avrupa Kentsel Şartı’nda, Halk Katılımı, Kent Yönetimi ve Kent Planlaması 
başlığı altında aşağıdaki ilkeler belirlenmiştir; 
- Yerel politik yasama, halkın katılımını sağlamak için, halk temsilcilerini, 

özgür ve demokratik olarak seçebilmelidir. Seçilmiş olan temsilciler de bu 
yetkilerini, halkın refahı için politikalar, programlar ve projeler geliştirmek 
üzere kullanırlar. 

-  Yerel politik yasamda etkin bir katılım için; halkın yerel, politik ve 
idari yapılarda belirleyici olması gerekir. Bunun için, yerel gönüllü 
kuruluşların varlığının tanınması, yerel politik yasamda halk katılımının 
kurumsallaştırılması ve yönetim mekanizmalarına işlerliğin kazandırılması 
gerekir. 

- Toplumun geleceğini etkileyecek her tür önemli projede, yerel yönetimlerin 
halka danışması gereklidir. Yerel demokrasinin kökleri de halktır. Halk 
uygulanacak olan tüm kararlardan haberdar olmalıdır. Ayrıca, kent ve 
çevresini etkileyecek tüm projeleri de halk inceleyip, denetleyebilmelidir. 

- Kent yönetimi ve planlaması, kentin karakteri ve özel niteliklerine ilişkin 
yeterli bilgiye dayandırılmalıdır. 

-  Yerel politik kararların; uzmanlardan oluşacak ekiplerce gerçekleştirilecek, 
kentsel ve bölgesel planlara dayandırılması gerekir. 

- Karar verme sürecinin sonucunda ortaya çıkan politik tercihlerin tüm 
toplumu harekete geçirecek kadar anlaşılabilir, kabul edilebilir ve gerçekçi 
olması gerekir. 

- Gençlerin toplum yaşamına katılımının yerel yönetimlerce sağlanması 
gereklidir. Bu tutum, gençlerin demokratik kurum ve kuruluşlara olan 
inançlarının da artmasını sağlar. Bunlar için de, kapsamlı yerel gençlik 
politikaları oluşturulmalıdır.278 (Avrupa Kentsel Sartı,  1996)
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hakkı”na ilişkin olanları ise başlıca şöyle belirlenebilir:  

• Avrupa’nın kentleri ve kasabaları, kentlilerine aittir. 
Avrupa’nın kent ve kasabalarının, özellikle katılım açısından, 
demokrasinin yeni taleplerini dikkate alan bir kentsel yöne-
tişim modeli inşa etmek sorumluluğu vardır. 

• Kentler ve kasabalar, her şeyden önce, oralarda yaşayanlar, 
yani kentliler için yaratılmıştır. Bu yerleşimler, kendi içlerinde 
ve birbirleri arasında en üst düzeyde bir dayanışmayı teşvik et-
meye kararlı uyumlu kentler ve kasabalardır. 

• Kentlerde ve kasabalarda yaşayan insanlar, bu yerleşimlerin 
sorumlu, aktif ve bilgili kentlileri olmadan, bu kent ve kasaba-
ları tam anlamı ile yaşayamazlar. Bu bağlamda, 1985 yılında 
hazırlanan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın içerdiği 
değerler ve ilkeler, özellikle de kentlilerin kamuyu ilgilendiren 
konulardaki katılım hakkı tam olarak özellikle yerel düzeyde ya-
şama geçirilebilir. 

• Özellikle, seçimlerde görülen yüksek katılmama oranları, 
sürekli olarak aşırı uçlara kayan oylar ve siyasete karşı giderek 
artan bir ilgisizlikle ortaya çıkan siyasi temsil krizi ile öncelikle 
yerel düzeyde mücadele edilebilir ve edilmelidir.

• Uzun yıllardır pek çok politikacı için ulusal demokrasi okulu 
işlevi gören yerel demokrasi, kent halklarındaki kamu ruhunu ve 
onların demokrasi özlemini yeniden canlandırabilir.

• Katılımcı demokrasi uygulamalarına geçiş bakımından halk 
meclisleri, yerel referandumlar ve halkın doğrudan katılımını 
sağlayan her türlü düzenleme desteklenmelidir.

• Çağdaş yerel demokrasinin uygulanmasını sağlamak üzere, 
farklı kentsel karar verme düzeylerinde seçimle göreve gelen 
meclisler kurulmalı, ancak bu oluşumlar, hiçbir zaman kent 
halkına doğrudan bilgi verilmesini, konuların kamuoyunda tar-
tışılmasını ve kent planlama süreçlerinde iş birliği yapılmasını 
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engellememelidir. 

• Kent nüfusunun bütün bileşenlerini devreye sokmaya yöne-
lik bir anlayışla, toplumun yaşamına pek çok yoldan katkıda bu-
lunan göçmenlere de oy verme ve yerel kent meclislerine aday 
olabilme hakkı tanınmalıdır. 

• Kentlerin ve kasabaların kentsel projeler konusunda halka 
danışmak üzere yeni bilgi teknolojilerinden tam olarak yarar-
lanmaları gerekmektedir. Kentler ve kasabalar yaygın yerel 
e-demokrasiler oluşturma yönünde çaba göstermelidir.

• Avrupa, ulusal ve yerel ölçeklerde, güçler arasındaki ilişkileri 
gerektiği şekilde düzenleyen yerinden yönetim (subsidiarity) 
ilkesine bağlı kalınmalıdır. Ancak yerinden yönetim ilkesi mer-
kezi hükümetle yerel ölçek arasında kalmamalı, aynı zamanda 
farklı düzeylerdeki yerel yönetimler arasındaki sorumluluk da-
ğılımına da yol göstermelidir.

• Yönetişim, kentlileri harekete geçirebilmek ve kentlilerin ço-
ğunluğunu kolektif kentsel siyasal projeleri desteklemeye yön-
lendirebilmek için, yerel seçim aşamalarında siyasi ve kamuoyu 
tartışmalarına açık olmalıdır. Kentin seçilmiş yöneticisi, yerel 
faaliyetlerin itici gücü olmalı ve gerek kentlileri gerekse kent 
dokusunu şekillendiren ağları, halkın çoğunluğu tarafından an-
laşılabilecek ortak bir siyasi proje etrafında harekete geçirmeye 
çalışmalıdır.

Yerel yönetimlere halkın katılımına imkân tanıyan farklı uygulama-
lar bulunmaktadır. Bunlar arasında, halk oylaması, halk toplantıla-
rı, meclis toplantılarına katılım, danışma kurulları, kent konseyi ve 
Yerel Gündem 21 yönetime katılım uygulamaları olarak sıralanabi-
lir. Keleş’e göre: Yerel yönetimlerin dayandığı değerlerden de yola 
çıkarak, bu yönetim türü, yerel toplulukları ilgilendiren konulara 
halkın yakından ilgi duymasını, yerel yönetimleri tanımaya ve an-
lamaya çalışmasını, kendileriyle ilgili kararlar alınırken ilgili karar-
ları etkilemesini sağlar. Fakat bunların gerçekleşmesi için, halkın 



40

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

karar sürecine sürekli ve eylemli bir şekilde katılması gereklidir. 
Kentte yaşayanların yerel yönetimi etkilemeleri, merkezi yönetimi 
etkilemelerinden daha kolaydır (Keleş, 2000).

Yapılan araştırmalarda, bireyin toplumsal konumunu ve katılımı 
etkileme ölçütleri olarak: Gelir, yas, meslek, eğitim, cinsiyet ve bu-
lunulan toplumsal tabaka gibi değişkenler üzerinde durulur. Katı-
lım oranında artışa neden olan etkenleri: Ekonomik refah, sana-
yileşme, kentleşme, halkın eğitim düzeyi, kitle iletişim araçlarıyla 
birlikte elektronik basın-yayın araçlarının yayılması ve gelir dağı-
lımı seklinde sıralanabilir. Kentleşme ve zenginlik düzeyi yüksek 
olan toplumlarda, katılımın yüksek olması, bu yargıyı açıklamakta-
dır (Çukurçayır, 2002).

Yerinden yönetim birimleri, merkezi yönetime kıyasla, halka daha 
yakın olduğu ve daha küçük ölçekte hizmet götürdüğü için, halkın 
yönetime katılmasına olanak sağlar ve bu nedenle daha demokra-
tiktir. Ancak, Türkiye’de, halkın belediye yönetimine aktif olarak 
katıldığını ve kamuoyunun yerel yönetim etkinliklerine duyarlı 
olduğunu ileri sürmek olanaklı değildir. Türkiye’de, geleneksel ola-
rak varlığını sürdüren bir merkeziyetçi yönetim anlayışı vardır. Bu 
merkeziyetçilik geleneği içinde, kamu hizmetlerinin sunulmasında 
sorunlar olduğu zaman, halkın büyük çoğunluğu sessiz kalmakta 
ve tepkilerini göstermemektedir. Bunların yerine, merkezi yöneti-
min yerel sorunları çözmesini beklemektedirler (Polatoglu, 2003). 

Halkın bilinç düzeyi, aidiyet ve katılımın olumlu ya da olumsuz 
olması üzerinde etkilidir. Bilinç düzeyi de halkın eğitimi ile sağ-
lanabilir. Katılım, geliştirilmesi gereken bir demokratikleşme pro-
jesidir. Kente sahip çıkan kentlilerin oluşturulması için çaba sarf 
etmelidir. Özellikle büyük kentlerde, kentliler, yaşadıklara kente 
yabancılaşmışlardır. Oysaki kentler, barınma işlevi yanında, insan-
ları bir araya getirir, birlikte hareket etmeye olanak tanır. Kentte 
yaşama beraberinde “kent kültürünü” de getirir. Kent kültürü, 
kentlilerin kente verdikleri, aldıkları, kentle kurdukları ilişki, sa-
hiplenme ve kentlilik bilincine bağlıdır (Torlak, 2001).
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Katılımı özendiren, olanaklı kılan çeşitli düzenekler kurulmadıkça 
katılımcılık ve demokrasiden söz etmek mümkün görünmemekte-
dir. Yerel halkın seçimler dışında ve belki de daha işlevsel olarak 
kent yönetimine katılımını sağlayan temel araçlar kent konseyleri 
olarak görünmektedir. Kanunun 76. maddesine göre kent konsey-
leri “kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin 
geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebi-
lir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, 
saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yö-
netim ilkelerini” hayata geçirmeye çalışmaktadırlar. Bu konseyler 
kentteki değişik kurumların temsilcilerini ve kent sorunlarına du-
yarlı kentlileri ortak amaçlar doğrultusunda, düzenli aralıklarla bir 
araya getiren etkin ve katılımcı mekanizmalar olarak işlev görmek-
tedir (Pektaş ve Akın, 2010).

Kent konseylerinin genel (ve belki de en önemli) işlevi, kentteki tüm 
“paydaşları” bir araya getirerek, tüm kenti kucaklayan bir “ortak akıl” 
oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Yerel Gündem 21 süreci bağ-
lamında, “kentine sahip çıkma”, “aktif katılım” ve “çözümde ortak-
lık” ilkelerinin bütünlüğünde, kentleri sürdürülebilir geleceğe taşı-
yan bir “ortaklık modeli” olarak tanımlanan kent konseyleri, yerel 
düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik bi-
lincinin geliştirilmesini, çok-aktörlü ve çok-ortaklı yönetim tarzının 
benimsenmesini sağlamaktadırlar (Pektaş ve Akın, 2010).

Sonuç ve Değerlendirme

Kentleşme, 19. yüzyılda Batı’da başlayan sanayileşme süreci ile or-
taya çıkarmıştır. Bugün, dünya üzerindeki ülkelerin birçoğunda, 
kentlerde yaşayan insanların sayısı, kırlarda yaşayanlara oranla 
fazladır ve bu oran artmaya devam etmektedir. Bu nedenle kentler 
doğal kaynakların başlıca tüketicisi olurken, dolayısıyla çevre so-
runlarının da başlıca üreticisidir. 

Aşırı nüfus artışı, ekonomik ve toplumsal sorunlar, doğal varlıkla-
rın aşırı ve yanlış kullanımı, taşıma kapasitesini aşan kullanımlar 
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gibi, birçok etken kentlerin dengesini bozmuş ve bozmaya devam 
etmektedir. Bu durumun düzeltilmesi için çeşitli çözüm önerile-
rinin ortaya atılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu çözümlerden biri 
de sürdürülebilir kentlerin oluşturulmasıdır. Konuyla ilgili araştır-
macıların birçoğu, sürdürülebilir kentlerin doğa ve insanı yeniden 
bir araya getireceğini düşünmektedir. Kentlerde, sürdürülebilir bir 
yaşamın koşulları ve ilkeleri yerine getirildiği takdirde insanın boz-
duğu ekosistemin tekrar sağlanabileceği vurgulamaktadırlar.

Sürdürülebilir kentler artık bir zorunluluktur ve oluşturulmaları 
yolunda yeni tanımlamalar, bakış açıları, ilkeler ve niteliklere ge-
reksinim vardır. 

Sürdürülebilir kent, taşıma kapasitelerinin üstünde kullanımı so-
nucunda doğal değerlerin geri dönülemeyecek şekilde yok olmasını 
önleyen ve şimdiki kuşakların yanında gelecek kuşakların da ihti-
yaçlarını karşılayıcı gelişme biçimini benimseyen kent olarak belir-
tilmektedir. 

Sürdürülebilir kentlerin oluşturulmasında sürdürülebilirlik kavra-
mı, tek başına bir yerel yönetime ya da kent planlamaya yol gös-
terebilmek için yeterli olmayabilir. Bu nedenle sürdürülebilirlik 
kavramı ile birlikte yaşanalabilirlik kavramı da değerlendirilmeli-
dir. Yaşanabilirlik, doğrudan içinde yaşanılan kentsel mekâna yol 
gösteren bir kavramdır.

Yaşanabilir kentlerin oluşması için yönetim değil yönetişimin yay-
gınlaşması gerekmektedir. Yönetim anlayışı kentlerin değişimi için 
artık çözüm olmaktan çıkmıştır. Bireylerin yaşadıkları yerin oluş-
masına katkıda bulunması ve bu katkının da yaşam biçimi olarak 
gerçekleşmesi önemli bir noktadır. Bireylerin kentsel yaşama kat-
kıda bulunabilmesi, kendilerini kamusal özne olarak hissetmeleri 
ile mümkün olabilecektir. Kamusal özne olabilmek için insanın var 
olduğu yerde sadece tüketici konumunda değil aynı zamanda üre-
ten konumunda olması gerekmektedir.

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde olduğu gibi bireyin fizyolojik 
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düzeyden başlayan yaşamsal ihtiyaçları olan temel gereksinimle-
ri ve en üst noktada bireyin kendini gerçekleştirebilmesi, yaşadığı 
toplumda sağlanabiliyor olması gerekmektedir. Birey gereksinim-
lerini kentte ararken; kentler, bireye kendini var etmesi ve sürdür-
mesi için gerekli fırsat ve olanakları sunabilmelidir. 

Kentlerin yaşanabilirliğini tanımlarken, ulaşılabilirlik, eşitlik, adil 
olma ve katılım gibi hakların dikkate alınması ve kentlinin sosyal, 
ekonomik, kültürel ve çevresel niteliklerinin iyileşmesinin sürekli-
liği önem taşımaktadır. 

Sosyal bütünleşmeyi güçlendiren ve yaşam biçimlerine, farklılık-
lara, kültürel kimliklere saygıyı geliştiren; bireyler arasında ve o 
yerleşme ile dünya arasında etkileşimi sağlayan iletişim ağlarının 
artması ve geliştirilmesi sürdürülebilir kentlerin hayata geçirilmesi 
için olmazsa olmaz çalışmalardandır. 



44

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

Kaynakça
- Avrupa Kentsel Şartı, http://www.mo.org.tr/UIKDocs/kentselsart1.pdf 

(10.11.2015)

- Avrupa Kentsel Şartı - 2 http://www.yerelnet.org.tr/basvuru_kaynakla-
ri/yy_mevzuati/mevzuat_detay.php?kod=696&turu=ua (10.11.2015)

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, (2009) Kentleşme Şurası-Kentlilik Bilinci, 
Kültür ve Eğitim Komisyonu Raporu, Ankara.

- Bayram, Ferhat (2001), Sürdürülebilir Kentsel Gelişme: Araçlar, Yaklaşımlar 
ve Türkiye, Cevat Geray’a Armağan, Mülkiyeliler Birliği Yayınları: 25, Ankara

- Birleşmiş Milletler (1992b), Çevre ve Kalkınma Konferansı: Gündem 21

- Birleşmiş Milletler (1995), Nüfus ve Kalkınma Konferansı: Kahire Eylem Planı

- Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (1991), Ortak 
Geleceğimiz, Belkıs Çırakçı (çev.), Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, Ankara.

- Bozlağan, Recep (2005), Sürdürülebilir Gelişme Düşüncesinin Tarihsel Arka 
Planı, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fa-
kültesi Yayını, 50. Kitap, İstanbul 

- Bozkurt, Özgü Karaca (2011), Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı 
(ICPD, 1994) Eylem Programı’nın Türkiye’de Uygulanan Sağlık Politikalarına Yan-
sımalarının Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden İncelenmesi, Uzmanlık Tezi T.C. 
BAŞBAKANLIK Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Ankara

- Çıvgın, Hatice (2011), Sürdürülebilir Kalkınma ve Kapitalist Birikim Çerçe-
vesinde Kalkınma Sürdürülebilirlik İmkanları, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, Yıl 4, Sayı 2

- Çubuk, Mehmet (2000), 21. Yüzyılda Beşerileşmiş Ve Sürdürülebilir Şehir-
cilik İçin Düşünceler, Kentsel Çevre ve Sürdürülebilirlik Paneli, Doğu Akdeniz 
Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi

- Çukurçayır, M. Akif (2002), Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi Küreselleş-
me Sürecinde Yurttaş, Yönetim, Siyaset,  Çizgi Kitabevi, Konya

- Dinçer, Ömer (1996), “Şehir Yönetimi”, Habitat II Kent Zirvesi İstanbul 
1996 Uluslararası Bilimsel Toplantılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür 
İşleri Daire Başkanlığı Yayınları, İstanbul

- Ertürk, Hasan (1996), Sürdürülebilir Kentler, Yeni Türkiye Habitat II Özel 
Sayısı, Mart-Nisan 96, Yıl 2, S. 8, Yeni Türkiye Medya Hizmetleri, Ankara, 
s.174-178.

- Genar , Konya’da Kent kültürü ve Kentlilik Bilinci, İstanbul, (2006).

- Giddens, Anthony (2000) Sosyoloji, Ayraç Yayınevi, Ankara.

- Güler, Mahmut  ve Turan, Abdulmenaf (2013), Türkiye’de Sürdürülebi-
lir Kentsel Gelişme Stratejileri: KENTGES Eylem Planı (2010-2023) Örneği,  



45

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme, INTERNATIONAL CONFERENCE ON EU-
RASIAN ECONOMIES 

- Güneş, Muharrem (2004), Yerel Gündem 21 “Ulusal” Kentlerden “Küresel” 
Köylere, Detay Yayıncılık, Ankara.

-Keleş, Ruşen (1998), Kentbilim Terimleri Sözlüğü, İmge Yayınları, Ankara

-Keleş, Ruşen. (2000). Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi, İstanbul

-Kentleşme Şurası (2009), http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/kentles-
me/kitap9.pdf, (19.05.2009).

-Madran, Emre (2010), Kentli Hakları Üzerine, Güney Mimarlık, Eylül, S.1

-Mutlu, Ahmet (2007), Sürdürülebilir Kalkınma Ve Çevre Muhasebesi (I), 
Muhasebe Ve Finansman Dergisi, Sayı:33.

-Mutlu, Ahmet (2011), Metropolkent Samsun’da Kentlilik Bilinci, Orta Kara-
deniz Kalkınma Ajansı, Samsun

-Nüfus ve Hayat Kalitesi Bağımsız Komisyonu (1997), Geleceğe Özen, Çev. 
Belkıs Çorakçı Dişbudak, TÇV Yayınları, Ankara.

-Özmete, Emine (2010), Sosyal Hizmette Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışı: 
Kavramsal Analiz, Aile Ve Toplum Dergisi, Cilt. 6, Sayı: 22, 79- 90.

-Ökesli, Duygu Saban (2014), Göçmen Kültürü Ve Kentlilik Bilinci -Adana 
Örneği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International 
Social Research, Cilt: 7 Sayı: 33 

-Pektaş, Kadri, Akın, Fehmi (2010), Avrupa Kentsel Şartları Perspektifinde 
Bir Kentli Hakkı Olarak “Katılım Hakkı” ve Türkiy,e Afyon Kocatepe Üniversite-
si, İ.İ.B.F. Dergisi (C.XII ,S.II)

- Polatoglu, Aykut (2003). Kamu Yönetimi Genel İlkeler ve Türkiye Uygulama-
sı, ODTÜ Gelistirme Vakfı Yayıncılık ve İletisim A.S., Ankara

- Sülün, Evinç Torlak (2001), Üç Baskan Üç Siyaset Bir Kent   Ankara, (Ba-
sılmamıs Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu 
Yönetimi ve Siyaset Bilimi Kent ve Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı, Ankara.

- Tekeli İlhan (1996), Habitat II Konferansı Yazıları, T.C. Toplu Konut İda-
resi Başkanlığı, Ankara.

- Torunoğlu, Ethem, (2005), Sürdürülebilir Kalkınma Paradigması Üzerine 
Ön Notlar, Tübitak Vizyon 2023

- Tosun, Elif Karakurt (2013), Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Sürecinde Kom-
pakt Kent Modelinin Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1

- Tunçer, Mehmet (2001), Avrupa Birliği Sürecinde Doğal ve Tarihsel Çevre-
lerin Bütüncül Planlamasına İlişkin Saptamalar ve Sürdürülebilir Korumaya İlişkin 
Politika Önerileri, Dünya Şehircilik Günü 5. Türkiye Şehircilik Kongresi



46

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

- United Nations. (1992). Rio Declaration. UN: Rio. 

- United Nations, (1996b), Second International Conference on Human Sett-
lements (Habitat II), İstanbul

- Van Geenhuisan, M., Nijkamp, P. (1994), “Sürdürülebilir Kenti Nasıl 
Planlamalı?”,Toplum ve Bilim Dergisi, s. 64-65,s s.129-140

- Yavuzçehre, Pınar Savaş (2005), Belediyelerin Kentsel Yasam Kalitesine 
Etkileri Denizli Karsıyaka Mahallesi Örnegi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Denizli,

- Yazar, Kadir Hakan (2006), Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Çerçevesinde 
Orta Ölçekli Kentlere Dönük Kent Planlama Yöntem Önerisi, Doktora TeziAn-
kara Üniversitesi,  Ankara



47





2. Bölüm

Kentsel Yaşamda 
Sürdürülebilirliğin İlkeleri
Ahmet Fidan



50

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ



51

Kentsel Yaşamda Sürdürülebilirliğin İlkeleri

Ahmet Fidan1

“Küçük şeyler, büyük farklar yaratır.” 
Lâ Edrî

Özet

İnsanlığın dünya üzerinde toplu olarak yaşamaya başlamalarından 
bu yana, hak/adalet ve ahenk/sulh ve sükûn aranan, uğruna mü-
cadele edilen olgulardır. Hak ve adalet olgusu hukuk bilimleri di-
siplini altında ele alınsa da kentsel yaşamda sürdürülebilirliğin altı 
parametresinden birisini oluşturmaktadır. Asıl olarak, insanların 
sulh ve sükûn içinde ahenk içinde yaşamalarına yönelik arayışlar ve 
düzenlemeler kronolojik bağlamda optimuma “daha iyiye” doğru 
devam etmektedir. Hangi sosyal düzenleme olursa olsun özünde 
başkaca niyetle gizlenmiş olsa bile görünüm itibarıyla daha iyiye 
yönelik çözümlemeler olmuştur.

Günümüzün toplu yaşam alanları olan kentlerdeki hem altyapı 
hem üstyapı inşası/tasarımı ve sistematiğine ilişkin düzenlemeler 
ve çözümlemeler, yepyeni harikulade dünyalar ve yaşam alanları 
vaat edebilir, hatta ortaya koyabilirler. Ancak buradaki “harikula-

1    Yrd. Doç. Dr. Ordu Üniversitesi
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de” kavramının ölçütü, kısıtları, bakış açısı bu düzenlemelerin veya 
çözümlemelerin ne kadar realize edilebilirliğini göstermektedir. 
Bir altyapı donatısı veya sosyal yapı; birilerine göre, bir coğrafyaya 
göre veya bir gelir, meslek grubuna göre “ideal” görülebilir. Ama 
diğer başkalarına göre, başka coğrafya veya gelir, meslek grubuna 
göre tam tersine sürdürülemeyen bir çözümleme olabildiği gibi şid-
detle karşı çıkılan bir düzenleme, uygulama olabilmektedir.

İşte burada gerek altyapı gerek üstyapıya yönelik düzenleme veya 
çözümlemelerin oydaşma ile birliktelik ruhuna göre yapılması,  
kurgulanması durumunda sahiplenme ve içselleştirme bakımından 
oldukça başarılı/isabetli sonuçlar alınmaktadır. O zaman ne ola-
cak? Yani altyapı ve üstyapı sistemleri/sistematikleri daha oluştu-
rulurken, kurgulanırken içinde bulunduğumuz proje kapsamında 
ortaklaşa veya ortak akılla geniş ve farklı kesim ve meslek grupla-
rının bakış açılarıyla ele alınacak atölye çalışmalarıyla daha fazla 
sürdürülebilir daha fazla içselleştirilebilir düzenlemeler ortaya ko-
nulabilecektir.

Böylesi geniş kapsamlı ve katılımlı atölye çalışmalarına dayanan 
alt ve üstyapı sistematiklerinin konu içinde başlıklar halinde sür-
dürülebilirliğine ilişkin ilkeler ve parametreler ele alınmıştır. Bu 
parametreler aslında neredeyse bütün dünyada sürdürülebilirliğin 
klasik doneleridir. Tabii, burada ergonomiklik parametresi içinde 
çevreye duyarlılık parametresini ekleyerek, aynı şekilde “hakçalık” 
parametresini ilave ederek konuyu ele almaya çalışacağız.

Çalışmamızın mesleki alanın öz ve civar emektarlarına, 
araştırmacılara uygulamacılara faydalı olmasını ümit ederim.

Giriş

Tarihte kentlere baktığımızda, ilk kentlerin çoğunlukla ırmak veya 
nehir kenarlarına kurulduğunu görürüz. Kente dair bu konuşlan-
ma olgusunun temelinde ilk olarak kentsel yaşamın pratikliği ve 
sürdürülebilirliği bulunmaktadır. Zira, böylesi bir coğrafyada, bir 



53

taraftan eş yumuşak bir iklimi gerektirirken, bir taraftan da su ih-
tiyacının karşılanması, bir taraftan nehir kenarı olmayan yerlere 
göre daha düşük bir eş yükseltiyi, bir yandan da nüfusun ve maddi 
yapıların kolay (rahat) ulaşım ihtiyacının giderilebilmesi için sağlı 
sollu nehir boyu dağılımının gerçekleştiği görülebilir. Bunu zaman-
la ana yol kenarları, deniz veya göl kenarları, demiryolu kenarları 
izlemiş ve mekânsal anlamda ideal kent tiplerinden lineer (düzlem-
sel) kentler ortaya çıkmıştır.

Mekânsal anlamda kenti ve kentsel yaşamı sürdürülebilir kılan bu 
olgular, kent ekonomisi açısından da önemli bir parametredir. Zira, 
(akar)su kenarları, yol kenarları, maddi ve mecazi anlam gereği 
kentin (ekonomik anlamda) akarını oluşturmaktadır. Öte yandan, 
lineer kentlerde mekânsal anlamda, kentlerin ana hattına paralel 
olarak sosyal tabakalaşmalar çok daha sağlıklı realize edilebilir bir 
imkân vermekteydi.

Ulusal ve küresel ekonomilerin fordist türde beslenme semirme 
alanları haline gelen kentler, gerek altyapı gerekse üstyapı özellik-
leri bakımından içerikten ve nitelikten ziyade, kentlerin idealde 
derinliğinden öte, ekonomiye hizmet edecek şekilde düşünülüp 
tasarlanmaktadır. Öyle ki, beş-on bin nüfuslu bir site veya yaşam 
merkezindeki kültürel anlamda ‘değer’ ve ‘estetik’ kaygıları kapi-
tale hizmet edebilecekleri kadar derinliğe sahiptir ve bu kıvam bu 
merkezlerin sürdürülebilirliğinin ayarıdır.

Kentsel yaşamın sürdürülebilirliği için, kent kimliğinin de istikrar 
ve kurumsallaşma anlamında önemi büyüktür. Çevresel ve toplum-
sal kimlik noktasında, doğal (topoğrafik özellikler, iklim ve bitki 
örtüsü) ve yapay çevre, (binalar, sokaklar, caddeler, meydanlar, do-
natılar, etnografik ve tarihsel unsurlar)  önem taşıyacak bir sembol 
veya ikon, ayrışık olarak ya da söz konusunu kentin logosuna/amb-
lemine yerleşerek, özellikle üstyapıya dair unsurların kurumsallaş-
masını daha doğrusu sürdürülebilir hale gelmesini sağlayacaktır.

Çalışmamızın özet kısmında da kısaca değindiğimiz gibi, kentsel 
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alt ve üstyapı tasarımlarında sürdürülebilirlik için klasik hale gel-
miş parametreleri ele alacağız. Bu parametrelerden ekonomiklik/
ucuzluk, ergonomiklik, estetiklik, başlıklarından ergonomikliğin 
içini ekosisteme yatkınlık alt başlığıyla dolduracağız. Aynı şekilde 
güvenilirlik ve hızlılık parametresini klasik sürdürülebilirlik başlık-
larından yararlanacağımızın yanında “hakçalık” parametresini de 
ekleyerek sürdürülebilirliğin temellerini güçlendireceğiz.

Kısaca, 5 E 1 H, harfleriyle kodlayacağımız sürdürülebilirliğin ilke-
lerini ele alırken, multidisipliner bir bakışla ve mümkün olduğunca 
sosyal bilimlerde vazgeçilmez olan çapraz baskıları göz önünde tu-
tarak inceleyeceğiz.

• Ekonomiklik (Ucuzluk),

• Emniyetlilik/Güvenilirlik,

• Ergonomiklik (Kentsel altyapı ve üstyapı öğeleri açısından),

• Estetiklik (Makro ve mikroform uygulamaları),

• Eşitlikçilik/Hakçalık,

• Hızlılık.

Altı başlık halinde ele alacağımız konuyu; yaş, cinsiyet, eğitim du-
rumu, yaşanılan coğrafya, toplumun kültürel yapısı, (dinsel ve etnik 
yapı) gelir durumu, mesleki yapı gibi parametrelerle bütünleşik ola-
rak irdeleyeceğiz.

Kentin tanımının da öğeleri olan yapı, mekân, insan boyutlarını 
kentsel yaşam açısından bir araya getirirken kümülatif olarak; bu üç 
boyuta göre, altı parametreye ilişkin hususları yedi alt maddede in-
celeyeceğimiz çapraz baskılara bağımlı olarak ele alacağız.

Tabii bu vesile ile sürdürülebilirlik açısından şunu da ifade etmek 
veya itiraf etmek gerekecektir. Projenin veya atölye çalışmasının de-
vam eden süreçlerinde kentsel alanlardaki hanehalkları üzerinde söz 
konusu üç boyutu, altı parametreyi, yedi çapraz baskıyı kapsayan bir 
alan araştırmasıyla desteklemek son derece isabetli olacaktır.
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Yapılacak “Kentsel Alanlarda Hane Halkı Eğilimleri” araştır-
masında bahsini ettiğimiz faktörler toplumsal temellere dayandı-
rılarak uygulama süreçlerinin sağlamlığı, sürdürülebilirliği gerçek-
leştirilmiş olacaktır.

Çalışma içinde sürdürülebilirliğin önemli bir değeri olan açıklık 
ilkesini, ergonomiklik parametresi içinde ele alacağız. Çünkü bir 
sistemde veya sistematikte özellikle üstyapı ve ilişkiler bütününün 
tasarlanmasında açıklık/şeffaflık ilkesi insanların yapıyı veya sis-
temi kullanmada tatmin olmalarını sağlayan önemli bir öğedir.

Küreselleşmenin getirdiği rekabet üstünlüğü veya olgusu, ister is-
temez kentlileri, konut eğilimlerinde, ikamet tercihlerinde, kültü-
rel aktivitelerde süzülmeye itmektedir. Gelir arttıkça, eğitim art-
tıkça, insanlar çok daha donatılı, çok daha kompleks ve çok daha 
estetik tercihlerde bulunmaktadırlar.

1. Sürdürülebilirlik Kavramı ve Tarihsel Bakış

“Çok boyutlu bir tanıma sahip olan kavram genelde ekonomik, sos-
yal, kültürel, ekolojik vb. alanların içeriklerinde etkendir. Yaşamın 
sürdürülebilirliği ön planda ele alındığında, doğal kaynakları tü-
ketmeden, tüketim zorunluluğu olduğunda ise dengeli bir tüketim 
yaratarak, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasında bugün-
den planlama yapma çabalarını kapsar.” (Şatır, 2015, s. 2)

Kentsel yaşamın sürdürülebilirliğinin bir süreç olduğundan öncelikle 
bahsetmek gerekir. Sosyal ve kültürel faktörlerin fiziksel faktörler ile 
birlikte ele alınırken ekonomik faktörlerin de tamamen ihmal edil-
mediği “tasarım odaklı ve normatif” senaryolar kısa, orta ve uzun 
vadeli olarak devreye konulmalıdır (Çahantimur, 2008, s. 3-13).

1970’li yıllarda hammadde ve enerji kaynaklarının kullanılmasın-
daki artış, dolayısı ile çevre kirliliğinin de artması sürdürülebilirlik 
kavramını ortaya çıkartmıştır.

1984 yılında World Commission on Environment and Development 
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(WCED) ilk kez toplanmış ve 1987 ilkbaharında Brundtland Rapo-

runu yayınlamıştır. Bu rapor, “sustainable development” terimini 

ilk kez tanımlamış ve insanlığın sürdürülebilir gelişmeyi yürütecek 

kabiliyete sahip olduğunu ifade etmiştir (www.mddep.gouv.qc.ca).

1992 de Rio de Janerio’da toplanmış olan Birleşmiş Milletler 

Konferansı’nda (United Nations Conference on Environment and 

Development-UNCED) Brundtland Raporunda ifade edilen stra-

tejiler, 179 ülkenin temsilcileri tarafından daha da geliştirilmiş ve 

doğal kaynakların korunması, ormanların tüm çeşitliliğinin sür-

dürülmesi ve iklim değişimleri konuları üzerinde yoğunlaşmıştır 

(Şatır, 2015, s. 2).

Konferans, doğal çevrenin giderek daha çok bozulmasının asıl 

nedeninin, özellikle sanayileşmiş ülkelerde, üretim ve tüketimin 

sürdürülemez modellerle uygulanması olduğu kanısına varmıştır. 

European Commission, 1994 yılında yayımladığı ‘White Paper’ ile 

“Büyüme, rekabet edilebilirlik, istihdam, 21. yüzyıla doğru ilerler-

ken yeni oluşumlar ve izlenecek yöntemler” başlığı ile sürdürülebi-

lir üretim için bir politika altyapısı oluşturmuştur.

Öncelikle belirtmek gerekir ki kentsel yaşamda, sürdürülebilirlik, 

en temelde kentliye fayda sağlayan, fayda sağlamasa bile zor 

gelmeyen, zorlamayan, ilave bir mali külfet getirmeyen veya 

mümkün olduğu kadar katlanılabilir ekonomik değeri olan bir 

yapı olmalıdır. Ancak çevreye zararsız, kullanana faydalı tasarım 

ve sistematikler, alt ve üstyapı donatılarının sürdürülebilir şekilde 

kullanılabileceğini gösterecektir.

Konuyu ele almak için, sürdürülebilirliğin etkilendiği 21. yüzyıl 

faktörlerini öncelikle sıralamalıyız.

Öncelikle hızlı nüfus artışı, ardından geometrik hızla ilerleyen 

teknoloji, ardından, teknoloji kaynaklı küreselleşme ve 

küreselleşmenin içinde gelişen yerelleşme olgusu bağımsız değiş-

kenlerdir.
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Buna karşı, reaktif hareketleri ise kısaca şu şekilde sıralayabiliriz: 
İlk olarak, belli başlı sermaye grupları veya etnik veya coğrafi ya-
kınlık taşıyan bireyler kapalı siteler oluşturma gayretine girmişler-
dir. Ne var ki küreselleşme ve kozmopolitleşme bu tepkimeyi ka-
dük bırakmıştır. Ardından kentin ağır yükü karşısında asimetrik 
göç olgusu gündeme gelmiş ve yavaş yavaş köye göçler başlamıştır 
(Fidan, 2012). 

Kentsel alanlarda yapı ve insan yoğunluğu artıkça kentsel mekân li-
neer olarak görülmekten vertikal olarak görülmeye başlanmıştır. Bir 
yandan yüksek katlı yapılar ile mekân değerlendirilmiş, bir taraftan 
yer altı şehirleri, beş-on katlı otoparklar, bir kaç katlı metro hatları 
yapılarak uzaysal mekân dikey olarak kullanılmaya başlanmıştır.

İlave olarak, geleceğin şehirleri yine başta dile getirdiğimiz üç temel 
olgu olan nüfus artışı, geometrik hızlı teknoloji ve küreselleşme 
teknosferi ortamında yeni şehircilik anlayışı gündeme gelmiş ve 
birbirinden cazip yeni yaşam alanları, donatıları gündeme gelmiş 
ve uygulanmaya başlanmıştır. Bunları konu odağında olmadığın-
dan dolayı sadece başlıklar halinde sıralayabiliriz (Korgavuş, 2014, 
s. 217-228).

• Ekolojik yerleşimler/kentler,

• Akıllı, bulanık mantıklı kentler,

• Landscrapers (yere gömülü kentler),

• Yavaş şehirler (Cittaslow) [binden düşük nüfus, geleneksel 
yapı odaklı, yoğun olmayan trafik, yerel ürünler, yenilenebilir 
enerji kullanımı, yerel mutfaklar, eski yapı restorasyonu, orga-
nik ürünler, el sanatları odaklı], 

• Kompakt kentler,

• Sembiyo kentler (birbirine bağımlı katma değerler üreten 
kentler), 

• Arkeolojik/nostaljik kentler,
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• İdeal kentler (optimum kentler) [yaygın olmayan kom-
pakt, kent bilgi sistemine dayalı, enerji tasarrufu etkin, kont-
rollü nüfus, doğaya saygılı kentler],

• Dijital/akıllı kentler. 

2. Sürdürülebilirliğin İlkeleri

a. Ekonomiklik

Canın yongası olan para veya para yerine geçen mal faktörlerin in-
sanların kesesinden veya kasasından daha az çıkması sorunu kent-
sel yaşamın sürdürülebilirliğinin başat faktörüdür.

Kentsel alanlarda yapı ve insan yoğuşmasının bir sonucu olarak 
alanın lineer değil de vertikal kullanılmaya başlanması, metrekare 
olgusunun en uç noktalara kadar yer altı ve yer üstü alternatifle-
riyle marjinal noktalarda kullanılması, aynı zamanda kentsel do-
natıların fiyatlandırılmasında optimum fiyat aralıklarının belirlen-
mesini (yüksek kaliteye karşılık mümkün olan en ekonomik bedel 
ödenecek çözümlemeler) kentsel yaşam kalitesinde ve sürdürülebi-
lirliğinde en belirleyici durumlardır.

Ürün/Mal/Hizmet fiyatlandırmaları, kentsel alanlardaki yoğuşma 
nedeniyle birim maliyetlerinin oldukça düşmesine neden olmakta, 
bu da fordist tüketim kitlelerini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle 
kentsel hizmetlerin fiyatlarının belirlenmesi, fiyat artışlarının ve 
artış zaman aralıklarının asgari direncini yükseltmektedir.

Öte yandan, mal ve hizmet tüketimlerinin yeniden üretim 
süreçlerine kazandırılması, yeni kent kuramlarında özellikle 
sembiyo kentsel tasarımlarda önem kazanmaya başlamıştır. 
Örneğin, otobüsle yolcu taşınırken, bir taraftan otobüslere reklam 
alınması, bir yerde müzik kursu verilirken, bunu kamusal alana 
taşıyarak çevrede ilave katma değerler sağlanması, üç beş katlı 
metro istasyonları yaparak ilave gayrimenkul alanları rantları sağ-
lanması vb. etkenler kentsel alt ve üstyapı fiyatlarını aşağı düşür-
mektedir.
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Bu aslında grafiğe döküldüğünde, nüfus artıkça kentsel alan mer-
kezileştikçe fiyatların düşmekte olduğu görülecektir.

Sekil: 1. Nüfus/Kent Merkezi ve Kentsel Hizmet Kalitesi İlişkisi 

b. Emniyetlilik

Kentsel yaşamda kentsel donatıların inşası ve kullanımı kentlile-
re güven tesis etmelidir. Ne var ki, güvenli kentsel donatılar, sırf 
güvenli olacak diye hem ergonomikliğe hem estetiğe aykırı olarak 
tasarlanmamalı, bu konularda kentliler üzerinde yerel alan araştır-
maları yapılarak güvenlilik, estetiklik, ergonomiklik faktörlerin-
den hangisi birincil derece önemli ise bu donatıların sürdürülebi-
lirlik açısından bu tercihlere göre tasarlanması veya kullanılması 
gerekecektir.

Örneğin, trafik kazaları olmasın diye yapılan üst geçidin ayakları, 
yayalar ve iş gidiş gelişi ve saatleri açısından ters tarafta ise yani 
yoğun yaya akını soldan giderken, üst geçidin ayağı geriden yük-
selirse, aynı şekilde, sağdan yaya akını varken bu seferde üst geçi-
din ayağı önden yükselirse, üst geçit kentsel anlamda metrukiyete 
uğrar ve kullanılmaz. Bu nedenle de planlanmayan veya öngörül-
meyen yerlerden yaya geçişleri çok daha büyük ölümcül kazalara 
neden olabilir. Bunun en güzel örneği, Balıkesir’de görülmektedir. 
Salı Pazar’ındaki üst geçidin ayak yapıları, Pazar günü yoğunluğu-
na göre ergonomik olmadığından, bu üst geçidin merdiven çıkışları 
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pazarcılar tarafından işgal edilmiş olduğundan, üst geçit yayalar 
tarafından neredeyse hiç kullanılmamaktadır.

Fotoğraf 1: Balıkesir Salı Pazarı, Üst Geçidin Kullanımı veya Metrukiyeti

Kentsel alanlarda gerek kent içi ulaşım ağlarının kullanılması, gerek 
ısınma, aydınlatma, (enerji) gereksinimlerinin sağlanması, gerek-
se kamu sağlığı açısından kullanılmış suların uzaklaştırılmasında 
bakteriyel dezenfeksiyonlarda güven ve güvenilirlik ön plandadır. 
Burada kentliler yaşamlarını sürdürürken, kentsel anlamda asli 
ihtiyaçlarının yerine getirilmesine ilişkin bu faaliyetlerin asgari 
düzeyde sürekliliği, düzenliliği ve bireylerin kentte güven içinde 
yaşamlarını sürdürebilmelerinin ön şartıdır.

Enerji kaynaklarının dağıtımı, ulaşım ağının entegrasyonu, senk-
ronizasyonu ve optimizasyonu, altyapı bilgi sistemleri ve coğrafi 
bilgi sistemleriyle desteklenmelidir. Genel anlamda kent bilgi sis-
temlerinin erişiminin, bütün kentlilere çevrim içi sunulması ise, 
kentlilerin güven içinde yaşamlarını sürdürmelerinin garantisi ola-
caktır.

c. Ergonomiklik

Ergonomi kavramı, işletme disiplini ve medikal alanda kullanılan 
bir kavram olsa da zamanla, multidisipliner bir kavrama dönüş-
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müştür. En öz ifadesiyle, ergonomi, insan çevre uyumu olarak ta-
nımlanabilir. Öyle ki, ergonomi, ihtiyaçların hedonik duyulara hi-
tap ettiği, ihtiyaçlıktan zevke dönüştüğü bir olgudur.

Ergonomi, kentsel yaşamın sürdürülebilirliğinde tılsımlı bir faktör-
dür. Zira ergonomik bir eşya veya donatı, kullanılmaktan zevk alı-
nan, ondan çıkılmak istenmeyen, ondan uzaklaşılmak istenmeyen, 
çekicilik/cazibe noktasıdır. Ergonominin dış görünüş ile ilgili kıs-
mına estetiklik diyoruz. Ancak ergonomi, çoğu zaman estetikliği 
de içine alabilmektedir.

Kentliler, konut alanlarında özellikle yüksek katlı apartmanlar/
gökdelenler haricinde müstakil yapılarda “özel” hayat ile “kamu-
sal” hayatı birbirinden ayırmak istemektedirler. Konut ile mülkiyet 
bağlamında hiç ilgisi olmayan tam kamusal alan ile yarı kamusal 
dış alanın birleşim noktasında kent yöneticilerinin inisiyatif kul-
landıkları alandır. Yarı özel dış mekân ise konut bahçelerini veya 
müştemilatın orta alanını ifade eder (Erdönmez, 2014, s. 123).

Can ile cananın ruhu okşamasına götürür; başarılı olunursa, bir ye-
niliğin tutması kaygısından öte, coşkulu bir bağımlılığa, alışkanlığa 
yol açar.

Dünya ülkelerine özellikle Avrupa’ya baktığımızda, kamusal alan 
tasarımlarında ve bu alanlardaki kentsel donatıların hazırlanma-
sında daha çok “toplumun her kesimi için farklı deneyimler yaşa-
tacak çeşitlilikte açık, kamusal mekânlara ulaşmanın sağlanması” 
yönünde amaç güdülmüş, belli başlı ilkeler sıralanmıştır (Erdön-
mez, 2014, s. 155). Bu ilkeler arasında kent kimliği özellikle başat 
değerler olarak görülmektedir. Frankfurt’ta ve diğer bütün mega 
kentlerde yayalaştırma (pedestrianization) ön planda tutulmuştur. 
Her metrekarenin hatta santimetrekarenin paha biçilemez değerde 
olan kent özeklerin böylesi geniş alanlara kavuşturulması, gerekti-
ğinde zorlayıcı ve kalıcı önlemlerle bunun sağlanması yeni kentsel 
konseptlerde bahsi edilen kentsel mekânlardaki “insan” önceliğini 
göstermektedir.
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Kentsel mekânlarda ve mekân kullanımında ergonomi ve estetiklik 
açısından en dramatik örneği olarak Amerika’nın New York kenti-
nin, Manhattan ilçesinde bulunan Central Park gösterilebilir. Zira 
Central Park, onca yüksek binalar ve yapıların arasında bütün bir 
kamuoyu gücüyle adeta betona direnen ender radikal kentsel alan-
lardan biridir.

Fotoğraf 2: Central Park Manhattan, New York

Fotoğraf 3: Roma Aziz Petrus Meydanı

Sürdürülebilir Kentsel yaşam konusunda, Doğu Akdeniz Üniver-
sitesi, Mimarlık Fakültesi, Kentsel Araştırma ve Geliştirme Mer-
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kezi Başkanı, kentsel yaşam kalitesinin artırılması konusunda 
Kopenhag, Portland, Toronto, İtalya göçmenlerinin gözde kenti 
Curitiba’yı örnek göstermiştir (Oktay, 2007). Özellikle Curitiba, 
son derece egzotik ve ilginç kentsel tasarım ve rekreasyon alanla-
rıyla dünyada kendinden söz ettirmeyi başarmıştır.

d. Estetiklik

Antik kentlere bakıldığında, kentlerin mutlak surette bir kimliği-
nin, estetik kaygısının, şifreleme veya sembolleştirme ögesinin bu-
lunduğunu görürüz. Öyle ki, her antik kent, birden çok ikona sahip 
olmuş ve bu ikonların, abidelerin ön yüzüne veya kitabe bölümüne 
sanatkârane işlendiği görülmektedir.

Günümüzün kapitalist ve fordist sosyo-ekonomik yapısı içinde 
buna ilişkin öğelerin gittikçe yok olduklarını görmemiz ve gelecek-
te de buna yönelik sürecin devam etmesi üzülünecek bir durumdur.

Kentler, çoğu zaman sembollerinde, kimliklerinde ikonların-
da görselleşmiştir. Bu görseller, en az birkaç yüzyıllık medeniyet 
temellerini billurlaştırmış temsil etmişlerdir (Taşçı, 2012, s. 1). 
Kent, ahlakın, sanatın, felsefenin, dinin vb. kültürel ögelerin öbek-
lenip, anlamının mükemmelleşme sürecine girdi alanlardır (Canse-
ver, 2010, s. 19).

Kentler, kronojik anlamda bakıldığında, Maslow’un ihtiyaçlar hi-
yerarşisinde de görülen önce fiziksel sonra güvenlik ihtiyacını kar-
şılayan mekânlar iken daha sonra aidiyet ihtiyacına doğru evrilip, 
kendini gerçekleştirme aşamasında ise mükemmelleşme sürecin-
de en üst noktalara ulaşarak marka kentler haline geleceklerdir/
gelmektedirler. Bu süreçte, aslında çoğu faktörlerden baskın olan 
faktör dinsel faktörler olmuştur. Zira, dinsel faktörler, toplumun 
ibadet etmekte oldukları mekânların müştemilatlarının gelişmele-
riyle evrilmişlerdir.

Kent donatılarının taşımakta oldukları ruh, estetik yapı, içinde ya-
şayan insanları mutlu edecek ve insanlar o kente kendilerini çok 
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daha fazla ait hissedecekler dahası yaşamakta olduğu kent ile gurur 
duyacaklardır. İlave olarak, bu insanlar, söz konusu tür donatıların 
korunup kollanmasında da öz denetimin etkisinde kalacaklardır.

Kentlerdeki yapıların, derece derece en yoğun alana doğru bakımı 
ve önemliliği artacak, en merkez ise yapı yoğunluğundan arındı-
rılarak rekreasyon alanı olarak sosyal fonksiyonu ve kullanımı ile 
kent mobilyalarıyla bezenecektir. Böylesi kentlerde kentliler, evril-
me tabiri caizse evcilleşme sürecini çok daha hızlı yaşayacaktır.

Sanatın hem sanat hem toplum için icra edildiği Osmanlı’da, sadece 
edebiyatta değil, mimaride de konutlardan kentsel donatı unsurla-
rına kadar çok fonksiyonluluğu birçok eserde görmekteyiz. Örne-
ğin cami, bir yandan ibadet mekânı iken bir taraftan sosyal mekân, 
bir taraftan eğitim mekânı, bir taraftan mumlardan elde edilen 
islerin toplanıp mürekkep yapıldığı üretim mekânı, bir yandan 
ondan yükselen davudi seslerin çevresine yayıldığı sanatsal mekân 
olmuştur. Aynı şekilde birbirinden güzel ve farklı tarzlar ile gerek 
kitabeler, gerek kubbeler, gerekse nişler, eyvanlar, kürsüler, sütun 
ve sütun başları her birisi kültürel derinliği haykırmaktadırlar.

Aslında sanatın toplum için yapılıp daha sonra Lale Devri’ne doğ-
ru sanat için yapıldığı dönemleri çıkarırsak Osmanlı kentleri, din 
özeğinde toplumun evrilmesine, Rabb'e yönelmesinde birer araç 
olmuşlardır. Gerek hüsn-ü hatlar, gerek tezhipler ve ebrular, dinin 
derinliğini/derûniliğini ortaya koymuşlardır (Can, 2014, s. 173).

e. Eşitlikçilik

Mal ve can güvenliğinin bir fonksiyonu olan hakçalık ve eşitlik, 
etik ilkeler ve değerler çerçevesinde yürütülmediği sürece adalet 
ilkelerine sadece yatay olarak değil dikey olarak riayet edildiğinde, 
kentsel alanda yaşayan insanların altyapı ve üstyapı unsurlarını 
sahiplenmeleri, korumaları sürdürülebilir hale getirilmiş olacaktır.

Sürdürülebilir kalkınma, bir grubu zenginleştirmek için bir diğer 
grubun yoksullaştırılmasına yol açmamalıdır. Maliyetler veya kül-
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fetler ile artı değerler veya faydalar arasındaki orantı korunmalı, en 
azından söz konusu oransızlık, tahammül edilebilecek değer aralık-
larında olmalıdır.

Öte yandan, bazı kentsel altyapı ve üstyapı unsurları, nasıl salt 
sağlam insanlara göre tasarlanıyorsa, engellilere göre tasarım 
konusunda mühendislerin ve mimarların empati yetenekleri geliş-
memişse, kadınlar konusunda da aynı düşüncesizlikler söz konusu-
dur. Özellikle, kentsel alanlarda altyapı unsurlarının tasarımı veya 
inşasında, kadınların güç, boy ve kıyafet bakımından göz önünde 
bulundurulmayan hususlardır.

Özellikle kaldırım yükseklikleri, ışıklandırma sistemleri, merdiven 
basamak yükseklikleri ve genişlikleri, zemin kaplama malzemeleri 
erkek egemen şekilde tasarlanmakta, uygulanmaktadır. Bu 
konudaki altyapıya yönelik hatalar, gerek engelliler noktasında 
gerekse kadınlar noktasında eşitlikçilikten uzaktır. Kentler, sadece 
sağlıklı erkeklerin kullanacakları alanlar değildir. Sağlıklı yetişkin 
erkeklerin ketsel alanlarda yaşama fırsatları ne kadar ise kadınla-
rın, engellilerin ve çocukların da en az o kadar hakkı vardır (BM, 
2010 Kadın Dostu Kentler, BM Yayınları).  Bu konularda yaşanan 
sorunlar, kentsel yaşam kalitesinin sürdürülebilirliğinin en büyük 
engellerinden biridir.

Bazen de kentsel alanlar ve donatılar, kendileri kentte yaşayan 
insanlara eşit fırsatlar sunsa da, ekonomik ve ergonomik olarak 
fevkalade kolaylıklar sunsa da, sırf kentlilerin bilinç düzeyinin dü-
şüklüğünden dolayı bu hizmetlerden hakça yararlanılamaması gibi 
sonuçlar doğurabilir. Aşağıdaki karikatürde resmedilen duruma 
gerçek hayatta birçok yerde rastlamak mümkündür.
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Görsel 1: Yürüyen Merdivenler Eşit Fırsatlar Sunar Mı?

Bazen de kentsel donatılardan yararlananlar, başkalarının kendi 
haklarına saldırmasından veya gasp etmesinden dolayı değil de 
kendi bilinç düzeylerinin yetersizliğinden kentsel hizmetlerden 
optimum faydayı sağlayamazlar.

Fotoğraf 5: Kentsel Alanlarda Yaya Trafikleri ve Yaya Bilinci
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Eşitlikçi, hakça veya adilce bir kentsel yaşam, aslında ideal kentin 
temelini oluşturmaktadır. Özellikle Avrupa Kentsel Şartı’nda ideal 
kent: Kentli haklarını koruyarak en iyi yaşam koşullarını sağlaya-
rak kentsel hizmetlerin uyum içinde sunulduğu yaşam yeri olarak 
tanımlanmıştır.

İdeal kentin tanımının temeli olan «kentli hakları» güvenliğin, 
çevreye duyarlılığın, istihdamın, iskânın, özgür dolaşımın, sağlıklı 
çevrenin, dinlenme alanlarının, kaliteli mimarinin yerel yönetim-
lere doğrudan katılımın bir nevi garantisini sunmaktadır (Kaya, 
2008, s. 52-55).

f. Hızlılık

Kentsel alanlarda bir taraftan mekân daralırken bir taraftan da za-
man daralmakta, düne göre saatlerle ölçülen günler, bugün dakika-
lara gelecekte de saniyelere bölünecektir. Bu nedenle kentsel alt ve 
üstyapı hizmetlerinin hızlılığı ve dakikliği yeni kentliler açısından 
hayati derecede önemlidir.

İnsanlar çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ütü, launryler, 
otomobiller, bilgisayarlar, cep telefonları gibi teknolojik ürünleri 
kullandıkça zamanları eskiye göre daha fazla daralmaktadır. Yani 
teknoloji insanlara zaman kazandırsa da başka alanlarda çok 
büyük ölçekli zaman harcattıran aralıkları doğurmaktadır. Buna 
günümüzün teknoloji-zaman paradoksu diyebilirim (Fidan, 2008).

Böylesi bir kentsel psikozda, kentsel donatıları kullanan kentliler, 
eskiye göre çok daha hızlı sonuç almak istemektedirler. Bu etki, 
teknolojinin sunduğu parmak ucu toplumunun da tetiklemesiyle 
durumu çok daha ileri boyutlara götürmektedir.

3. Sürdürülebilirlik İçin Göz Ardı Edilmemesi Gereken 
Değerler

a. Sahiplenme veya sahiplilik

Sahiplenme veya sahiplilik olgusu, kentsel hizmetlere katılım veya 
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kentlinin kendini kentin bir parçası/tamamlayıcısı olarak görmesiy-
le ilgili bir durumdur. Bu da yerel yönetimler tarafından sürekli ve 
düzenli olarak yürütülen kentlilik eğitimleri ile sürdürülebilir. Bu 
eğitimlerin devamlılığı, kentsel altyapı donatılarının örselenmeden 
kullanımının ve korunmasının sağlanması anlamına gelecektir.

b. İçselleştirilebilecek ölçekte manevra alanı bulunan 
statükoya dönüşmeyecek ayarda bir standartlaşma

Kentsel hizmetlerdeki standartlaşmanın araç iken amaca dönüşme-
si, onun kullanımının sürdürülebilirliği açısından en büyük tehlike-
dir. Bu konu hizmet sunan otoritelerin veya yetkilerin üzerinde has-
sasiyetle durması gereken bir alandır.

c. Yönetişim, oydaşma, açık iletişim kanalları, şeffaflık, 
katılım

Bu konuyla ilgili diğer bahislerde fazlasıyla bahsedildiğinden ay-
rıntıya girmiyoruz. Ama bunu yönetişim kelimesiyle şifreleyerek 
ifade ettiğimiz ve yönetişimin gerekliliği olan, açıklık, hesap veri-
lebilirlik, demokratik katılım vb. ilkelerle kodladığımız durum ile 
yürütebilmemiz mümkündür.

d. Eğitim

Kullanılabilir ve amaca göre faydalı görülen bilgilerin yaştan, cin-
siyetten, gelirden, etkin yapıdan bağımsız olan karşı tarafa iradi 
olarak aktarımı olarak ifade edebileceğimiz eğitim ayağı olmadığı 
sürece kentsel yaşamın kalkınma veya ilerleme noktasında sürdü-
rülebilirliği mümkün değildir. Sadece bilginin ve donatı kullanı-
mının öğretilmesi değil, kent kültürünün içselleştirilmesi, kentsel 
değerlerin edinilmesi konusunda da eğitim şarttır.
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Şekil 2: Kentlilik Bilincinden Erdemli İnsana Değer Yargıları ve Kültürel Çevre

Kent içi toplu ulaşım başta olmak üzere kent donatılarını kullan-
mak ve kentsel kolaylıklardan yararlanmak, kent kültürüne uyum, 
bir hareket değil bir davranış değil bir değer yargısı haline getiril-
melidir. Mahatma Ghandi’nin davranış ve değerler anlayışı kent-
lilik bilinci değerleri açısından pozitif yönde işlenmelidir2 (Fidan, 
2004, s. 262).

e. Çevreye duyarlılık

Zorunluluk olmasa da üzerinde yaşamakta olduğumuz geminin 
batmaması adına, ekosistem dengesi adına bu bir insanlık borcu-
dur. Evreni yaratanın (Allah’ın) düzeni koruyacağını vaat etmesini 
O’nun koyduğu düzenin (ekosistemin) insanlar tarafından 
bozulduktan sonra bunun sürdürülebilir şekilde korunacağı olarak 
anlamak safça olur.

Canlılığın ve çeşitliliğin korunması, yenilenebilir kaynakların kul-
lanımının teşviki, yenilenemeyen enerji kaynaklarının en aza indi-
rilmesi, tarihi çevrenin korunması.

2 http://www.ahmetfidan.com/ULUSALBILINCLENMEHAREKETI. htm nin de il-
kesi olan (erişim Tarihi: 10. 10. 2015) “Söylediklerinize dikkat edin, düşüncelere 
dönüşür, düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür, duygularınıza dik-
kat edin, davranışlarınıza dönüşür, davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıkları-
nıza dönüşür, alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dönüşür, değerlerinize 
dikkat edin, karakterlerinize dönüşür, karakterlerinize dikkat edin, kaderinize 
dönüşür.” M. Ghandi 



70

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

Kentsel alanların kronolojik olarak artan oranlı demografik ivme-
lenmelerin zorlamasıyla çevreden bağımsız olarak sürdürülmesi 
bütün insanlığın yarınlarını kâbusa çevirebilecektir.

Eğitime gelince, kentsel değerlerin eğitimi kentsel yaşamın sürdü-
rülebilirliği adına en önemli olgulardan biridir. Ancak eğitimin de 
sürdürülebilirliği önemlidir. Zira, bir moda olarak birkaç kez eğitim 
programı düzenlenip peşinin bırakılması, hiçbir yarar sağlamaya-
cağı gibi fayda sağlama bakımından “eğitim” olgusunu da yıprata-
caktır.

Kentsel yaşamda kent donatılarının kullanımının kentli eğitimle-
riyle yapılmadığı sürece, kentliler içinde yaşamakta oldukları kente 
yabancılaşacaktır.

Bununla ilgili iki fotoğraf durumu daha açık bir şekilde ortaya koya-
caktır.

   
Fotoğraf 6: Kentsel Donatıların Kullanımında Eğitimin Önemi
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Görsel 2: Bugünün ve Yarının Kentleri

4. Esenler’de Sürdürülebilir Kentsel Yaşam

Olay ve olguları irdelerken, özelde kentleri irdelerken, hem parça 
bütün ilişkisini hem de kronolojik eğilimleri, yönelimleri de göz 
önünde bulundurmak gerekir. Esenler, hızlı büyüyen bir kentsel 
alan değildir, çok çok hızlı büyüyen bir kentsel alandır. Bu süreçte 
kentlileşmenin geride kalması kaçınılmazdır.
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Özellikle, son on yıl içinde arazi üzerindeki boşlukların hemen 
hemen dolması, bölgeye gelen sanayi ve ticarete yönelik mekânların 
artması, civarda yürütülen kentsel dönüşüm süreçlerinin etkisi ile 
bugün için kültür üssü ve kentsel alan haline gelen bir Esenler’den 
bahsedebiliriz. Yani mühendislikten mimariye geçmiş, kentleşme-
den kentlileşme sürecini konuşan noktaya gelmiş bir Esenler. Artık 
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki fiziksel ihtiyaçlar, güvenlik 
ihtiyaçları tatmin edilmiş, sıra sevgi saygı ve aidiyet ihtiyaçların 
giderilmesi gerekliliği gibi, altyapı hizmetlerinden daha çok altyapı 
ergonomisini konuşur duruma gelmiştir.

Kentsel yaşamda sürdürülebilirlik aslında bir süreç meselesidir. 
Bunu sıralayacak olursak, ilk olarak kentsel ögelerin halihazırdaki 
envanterinin çıkarılması ve halihazırdaki görsellerin tespiti; ikinci 
olarak kente bir kimlik ve vizyon kazandırarak işe devam edilmeli-
dir. Zira, kentsel yaşama ilişkin altyapı ve üstyapı donatıları ve sis-
tematikleri, kent kimliğine uygun olarak tasarlanmalıdır. Rekreas-
yon alanlarının mikro ve makroformu ile bunların içselleştirilmesi 
kent kimliğine göre yürütülecektir. Üçüncü olarak söz konusu kim-
liğe ve vizyona bağlı kalarak bir nevi kentin marka yapısına göre 
söz konusu donatıların birbiriyle zonlama veya kümelemelerinin 
yapılması ve bunların birbiriyle eşgüdümünün sağlanması. Dör-
düncü olarak bu donatıları kullanacak kentlilerin kentlileşme süre-
cinin kent yöneticileri ve aktörleri tarafından istikrarlı ve devamlı 
olarak yürütülmesidir.

Yukarıda incelendiği üzere, ülkemizde geliştirilmiş bir kavram ol-
mamakla birlikte, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımları uluslarara-
sı yükümlülüklerimiz gereği ülkemizde uygulanmaya başlamıştır. 
Ancak ülkemizde ne yazık ki, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımlarına 
ilişkin olarak ne kurumlar üzerinden bir kuramsal yaklaşımımız, ne 
yeterli hukuki düzenlememiz, ne de sürdürülebilirlik alanında aktif 
olarak istihdam edilecek personelimiz bulunmaktadır. Oysaki, 
antropoloji eğitimi, sürdürülebilir kalkınma uygulamaların, 
özellikle de sosyal bileşenini oluşturan alanda, sosyal antropologlar 



73

için neredeyse sınırsız bir uygulama alanı sunmaktadır. Hem 
sürdürülebilir kalkınma uygulamaları alanındaki personel 
gereksiniminin giderilmesi, hem de sosyal antropologların 
doğrudan ilgili oldukları bir alanda önlerinin açılabilmesi için 
hukuksal ve idari boyutta gerekli düzenlemelerin ivedilikle 
yapılması kaçınılmaz görünmektedir.

Esenler konusuna geldiğimizde, Esenler’in öncelikli sorunu, kente 
bir kimlik kazandırmaktır. Ve o kentsel alanların kentsel dönüşü-
mü, bu kimlik çerçevesinde reorganize edilmelidir. Şu anki verilere 
göre baktığımızda, belirgin bir kent kimliğinin olmaması, öncelikli 
olarak kimliklendirme faaliyetinin “kent ve kentli eğilimleri araş-
tırması” yapılarak hane halklarının yaşam kalıpları, tercihleri, ön-
celikleri belirlenip bu veriler ışığında kimliklendirmenin yapılması 
gerekmektedir.

Burada Esenler’in İstanbul megapolü içinde bir kentsel bölge ol-
duğunu unutmayarak ana kent makroformunun karakterleriyle 
bağlantısız bir lokal/yerel müdahaleler doğal olarak yerinde ol-
mayacaktır. Bu nedenle, Esenler’in iki dezavantajı FÜTZ analizi 
mantığıyla iki avantaja dönüştürülmelidir. Bu da Büyükşehir kap-
samında olması kaynak temini noktasında avantaja dönüştürülür-
ken, Esenler’in hâlihazırda belirgin bir kimlik yapısının olmaması, 
yeni kimliklendirmede bakir ve zengin alternatiflerimizin olduğu-
nu bilerek kent yöneticileri, bu manevra alanlarının boşluğuyla ra-
hat hareket edebilecektir.
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Kentsel Yaşam ve Sürdürülebilirlik 

Ahmet Yılmaz1

Esenler Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Şehir Düşün-
ce Merkezinin organize ettiği atölye çalışması ve panelin konusu; 
“kentsel yaşam ve sürdürülebilirlik” teması üzerinden kentsel dö-
nüşümün değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir.

Konumuz, bir çok disiplinin de tartışma ve çalışma konusu olduğu 
üzere; kentsel yaşam ve çevrenin sürdürülebilirlik olasılıklarının 
irdelenmesidir. Bu bağlamda anahtar kavramları; “Sürdürülebi-
lirlik”, “Kentsel Yaşam” ve “Kentsel Dönüşüm” olarak sıralaya-
biliriz.  

Her bir kavramın geniş araştırmalara başlık teşkil edecek derinlikte 
olması dolayısı ile; çalışmamızı tümden gelim yöntemi ile bir diyag-
ram üzerinde ve kavramları sorularla açarak kısaca açıkladık ve alt 
başlıklarını oluşturduk.

1. Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik nedir?

Sürdürülebilirlik, tüm canlıların yaşam alanlarının devamlılığının 
sağlanmasıdır. Sürdürülebilirliğin kentsel boyutu asıl konumuz ol-
duğuna göre “kentsel yaşam” kavramını açmalıyız. 

1   Yüksek Mimar
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1.1. Kentsel Yaşam

Kentsel yaşam nedir?  Nasıl olursa sürdürülebilir?

1.2. Fiziksel Çevre

Fiziksel çevreyi, kentsel yaşamın sürdürüldüğü çevre olarak tanım-

layabiliriz. Bu çevreyi kimi zaman “kent”, kimi zaman da “şehir” 

diye adlandırırız. Genellikle eş anlamlı olarak kullansak da bu iki 
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kavramın farklı olguları ifade ettiğinin farkında olmak gerekir. 
Farklı içeriklere sahip bu kavramların her ikisi de insan eliyle oluş-
turulmuş en büyük fiziksel çevrelerdir. 

Fiziksel çevreden beklenti: Katmanlardan (ekonomik, sosyal, kül-
türel, vs.) oluşan insanlar için, katmanlaşmamış yaşama alanlarının 
(fiziki çevrenin) kurulmasıdır. Tersi, fiziksel çevrenin de katmanlaş-
ması demektir.  Şu anda var olan kentsel çevre bu şekilde gelişmekte-
dir ve bu durum çatışmayı, dolayısı ile güvenlik duygularının baskın 
olduğu “parçalanmış kentselleşme” modelini doğurmaktadır.

Fiziksel çevrenin sürdürülüp, uzun zamanlar devamlılığının sağla-
nabilmesi için sınırlarının belirlenmesi gerekir. 

Sürdürülebilir çevrenin/yerleşimin sınırları nelerdir? Bu soruyu 
cevaplandırdığımız takdirde, kentin/şehrin büyüklüğü ortaya çı-
kıyor.  Böylelikle devreye ölçek yani nüfus giriyor. Tabii ki kastet-
tiğimiz sınırlar, sadece sayısal bir kavram olarak nüfustan ibaret 
değildir. Bu sınırlar yaşanan devre, döneme, güncel şartlarda bir 
insanın hareketliliğine, ulaşabildiği noktaya göre değişiklik göste-
rebilir. Sınırlara sahip bir fiziksel çevrenin devamlılığı kolaylaşa-
cak, insanların birbirleriyle iletişime geçebileceği merkezler üretil-
miş olacaktır. Günümüzde, sağlıklı beslenen fiziksel çevreyi tehdit 
eden unsurlardan biri de  bu iletişim kanallarının kesilmesidir. 

Peki, insanların yaşama biçimlerini nasıl planlarsak sürdürülebilir 
bir çevre/şehir/ oluşturabiliriz?

Bireylerin kendilerini yaşamlarının her alanında rahat bir şekilde 
ifade edebildikleri ve yaşama biçimlerine en az müdahale edilecek 
fiziksel bir çevrelerinin kurulması ile sürdürülebilir yaşama alanı 
oluşturulabilir. 

Bu noktada öncelikli olarak, fiziksel çevreyi oluşturan öğelere de-
ğinmek, zihnimizdeki “fiziksel çevre algısını” berraklaştırmamıza 
yardımcı olacaktır. Fiziksel çevre, üçüncü boyutuyla düşünüldü-
ğünde; iki ana olgudan oluşmaktadır:  Biçim ve Mülkiyet
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1.3. Biçim

İnsan eliyle oluşturulmuş, atmosferi oyan, üç boyutlu nesnelerin 
tümüne, biçim adını veriyoruz. Bu nesnelerin biçim haline gelebil-
mesi için bir strüktüre ve malzemeye ihtiyacı vardır. Bir yapının 
sürdürülebilirliğinden bahsederken, biçimi oluşturan tüm bu kat-
manların da sürdürülebilir olması gereklidir. 

1.4. Mülkiyet

Mülkiyet, fiziksel çevrenin en önemli oluşum şartı olup, fiziksel 
çevrenin oturduğu zemini ifade etmektedir.

Mülkiyetin kullanılabilmesi için paylaşılması gerekir. Bu paylaşma 
şekline planlama, oluşturduğu biçime ise doku diyebiliriz. 

1.4.1. Planlama-Doku

Doku, fiziksel çevreyi oluşturan yapısal unsurların bir araya gelişi 
ile ortaya çıkmış yerleşim şemasına verdiğimiz isimdir. 

Bu bağlamdan yola çıkarak; yoğunluğun yatayda sürdürülmesi ve 
çeşitlilik, komşu eve göre biçim alma odaklı planlama “dokuyu” 
oluşturur. Dokunun korunması, insan eliyle oluşmuş fiziksel yapı 
(şehir) belleğinin korunması, yani insan anı ve alışkanlıklarının 
aktarılması sonucunu doğurur ki bu durum sürdürülebilir kentsel 
yaşamın fiziksel ayağını oluşturur.

Planlama ve doku, çeşitli şekillerde/geometride tezahür eder ve 
bunları kabaca iki grupta toplayabiliriz.

· İrrasyonel/İnorganik Planlama

Bu biçimi irrasyonel diye adlandırmamızın sebebi tabiatta bu çiz-
gilerin karşılığı olmamasıdır (ızgara/gridal planlama). Bu planlama 
şekli, tabiatın sunduğu avantajları kullanmayı reddeder ve cetvel 
ile çizilmiş doğrulardan oluşan  bir suniliktedir. Dolayısıyla irras-
yoneldir.
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· Rasyonel/Organik Planlama

Komşu eve göre biçim alma odaklı hazırlanan planlama çeşidine 
rasyonel yani organik planlama diyoruz.  Bu yöntem ile topografya-
ya uyumlu, onunla çatışmayan planlamalar ortaya konulabilir. Ge-
nel kabulün tersine bu planlama şeklini rasyonel yaklaşım olarak 
değerlendiriyoruz. Bu noktada geleneksel şehir dokularımızın da 
bu kategoride yer aldığını belirtmekte fayda var.

Dönüşüm dediğimiz süreçte  “doku ve dokunun sürdürülmesi” 
çok önemlidir. Burada plancı ve mimarlara çok ciddi görevler düş-
tüğünü düşünüyorum. 

Doku ve planlama kavramlarını ele alırken, üst üste, yani kat mül-
kiyetli paylaşıma; yan yana yani yatay mülkiyetli paylaşıma ve bu 
iki paylaşım şeklinin getirilerine ve eleştirilmesi gereken noktalara 
da değinmek gerekir. 

1.4.1.1. Üst Üste/Kat Mülkiyetli Yaklaşım

Kat mülkiyeti dediğimiz şey; en basit şekli ile uzayda düzlemler elde 
etmek; yani gerçeklikle bağı olamayan illüzyondan(sanal) ibarettir.

Bu mülkiyet paylaşımında, adı bağımsız bölüm olan yaşama alan-
ları fiziksel olarak tam anlamıyla bağımsız değillerdir. Bu durum, 
benzer sınıfların (sosyal, kültürel, ekonomik) bir arada yaşamasını 
mecbur hale getirir. Bireyler, bu yaşama biçiminde özgün karakter-
lerini kaybetmek ve becerilerini törpülemek durumunda kalır. Aksi 
takdirde bu yaşama biçimi sürdürülemez. 

1.4.1.2. Yan Yana/Yatay Mülkiyetli Yaklaşım

Yan yana yani yatay mülkiyetli paylaşım, yoğunluğun yatayda sür-
dürülmesini ve çeşitliliği ifade etmektedir. Farklı sosyal sınıflara ait 
insanların yan yana binalarda, özgün kişilik ve becerilerini koruya-
rak, hatta geliştirerek yaşaması daha mümkündür. Böylelikle çok 
çeşitli renklere sahip dinamik toplumun oluşmasının önü açılabilir. 
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Şu anda, kentlerimizin neredeyse tamamı kat mülkiyetine göre bi-
çimlenmiştir ve kentsel dönüşüm çalışmaları da bu paylaşım biçimi 
üzerinden sürdürülmektedir. 

• Kat mülkiyeti kullanımının, toplumsal yapımız üzerinde 
oluşturacağı sosyolojik etkiler irdelenmeden, çözümler geliş-
tirilmeden uygulandığı görülmektedir. Kat mülkiyetinin ta-
rif ettiği yaşama biçimi, katmanlı/getto biçiminin kendisidir.

• Çünkü kat mülkiyeti dediğimiz şey “zorunlu ortaklık” tan 
başka bir şey değildir ki zorunluluk/mecbur tutma İslam 
inancının reddettiği öğretidir. Ortaklık isteğe bağlı oluşursa 
sürdürülebilir olmakta aksi takdirde yok olur ve devam ettir-
meye mecbur etmek zulme dönüşür.

• Kat mülkiyeti meselesi genellikle sosyal boyutu ile tartışıl-
maktadır. Oysaki, meselenin hukuki altyapısının tartışılması 
sosyal boyutu kadar önemlidir.

• Apartman ve kat mülkiyeti, sanayi toplumunun ve halkı 
kontrol altına alma refleksinin ürettiği yapılaşma biçimidir. 
Sanayileşme sürecini yaşamamış İslam coğrafyası, bu sürecin 
doğurduğu “kat mülkiyeti” olgusunu sorgulamadan meşru-
laştırmıştır. Yeni yatay şehirler planlanırken kat mülkiyeti 
meselesinin her yönden araştırılması gerekmektedir.

• Adı bağımsız bölüm olan bu yaşama alanları fiziksel ola-
rak tam bağımsız değildirler. Dolayısı ile benzer yaşama bi-
çimini (benzer zevkler, benzer refleksler vs.)  zorunlu hale 
getirmektedir. Kat mülkiyetli halde yaşayan insanlar ortak 
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gelir-gider dengesine ve ortak beğenilere sahip olmak zorun-
dadır, değil ise o mekanı/çevreyi terk etmek zorunda kalırlar.

• Ortak mülkiyetli kentsel yaşam, bireysel yaşam tarzı, ye-
tenekler ve becerilerin törpülenmesi ile sürdürülebilir hale 
getirilebilir.

Çözüm

• Düşey mülkiyetin azaltılarak yan yana yaşamın artırılması 
olumsuzlukların da en aza indirilmesi demektir. 

• Sürdürülebilirlik, kurulan fiziksel çevrenin aidiyet duygusu-
nu taşıması ile mümkündür.

2. Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm meselesi, sürdürülebilir kentsel yaşamdan ba-
ğımsız olarak ele alınamaz. Değinmiş olduğumuz bütün hususlar 
kentsel dönüşüm için de geçerlidir. Ancak halihazırda kentsel dö-
nüşümün iki ayağı vardır. Birincisi, mevcut yerleşim alanlarındaki 
kentsel dönüşüm, ikincisi ise yeni yerleşim alanlarına olan ihtiyaçtır. 

• Mevcut Yerleşim Alanları: Çöküntü alanları (çoğunlukla ta-
rihi merkezler) ve rant elde etme kaygısından kaynaklı yeni 
yerleşim alanlarının dönüşümü olarak tarif edebiliriz.

• Yeni Yerleşim Alanları: Nüfus artışına, göçe, riskli konut 
stoğuna ve çöküntü alanlarının transferine bağlı konut ihtiya-
cından doğan dönüşümdür. 

Zikredilen kavramsal diyagramdan sonra önümüzde cereyan eden 
kentsel dönüşüm çalışmalarının biraz daha dikkatle ele alınması 
gerekmektedir.

Tüm tarihsel şehirlerimiz uzun geçmişi taşımaktadır. Ancak ne 
hazindir ki tarihi şehir merkezlerinin neredeyse tamamı çöküntü 
alanı ilan edilerek dönüşüm projelerinin odağı haline gelmiştir. 
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Bu durumun en önemli sebeblerinden birtanesi koruma mesele-
sidir.

Maalesef bizdeki koruma anlayışının ilkesel hatası tarihi dokula-
rın yok olmasına sebep olmaktadır. Genellikle koruma kararlarının 
“yapı odaklı” ele alınması adaletsizliği, emsal beklentilerini ve imar 
beklentilerini doğurmaktadır. Oysaki korumanın “ doku odaklı” ele 
alınması gerekmektedir. Zaten dokunun kendisi korumaya değer 
bir unsurdur. Tarihi şehirlerde dokunun korunması, şehir/fiziksel 
çevre belleğinin korunması anlamına gelir. Hafızanın korunması, 
yaşayanlarda aidiyet duygusunun sürdürülmesini sağlar.

Bu yaklaşımla tüm tarihi şehir merkezlerinin ve mahallelerin imara 
açılmasının ruhsatı verilmiş olmaktadır. Bu gidişatta yöneticilerin 
olduğu kadar koruma kurullarının, mimar ve şehir plancılarının da 
sorumluluğu vardır.

Doku sürekliliği, en az yapı biçimlerinin sürekliliği kadar önemli-
dir. Çünkü doku geçmişi, yapı geçmişinden daha eskilere dayan-
maktadır

Yıkıcı gidişatta var olan dokuların korunması daha fazla önem arz 
etmektedir. Aksi takdirde, geleneksel şehir dokularımızdan eser 
kalmayacaktır.

Konu ile ilgili iki çarpıcı örnekte şöyledir:

Berlin 

Berlin şehrinin, sırasıyla 1940, 1953, 1989 ve 2015 yıllarındaki şe-
hir planlarına bakıldığında İkinci Dünya Savaşı sonrasında kentsel 
dokunun aslına tamamen bağlı kalınarak nasıl yeniden inşa edildi-
ği; bir şehrin geleneksel dokusunun tüm yaşanan süreçten sonra 
nasıl ihya edildiği görülmektedir.*

 



89

1940                                                        1953

        

  
1989                                                    2015                                                                       

Nevşehir

Nevşehir Kalesi çevresinde geleneksel dokuya sahip olan ve kentsel 
dönüşüm alanı** olarak ilan edilmiş bölgenin verileri incelendiğin-
de ise sorgulanması gereken bir tablo ortaya çıkmaktadır. Bu tab-
loda, Türkiye’de dönüşüm meselesinin çok hafife alındığı ve tarihi 
mirasımız olan dokunun süratle yok olduğu açıkça görülmektedir.

Nevşehir örneği aslında zamana yayılarak tüm şehirlerimizde, 
planlama adı altında uygulanmıştır. Ancak şu an farkındalığımızın 
yetişemediği bir hızla, tüm geleneksel yapıya sahip şehirlerimiz bir 
anda silinip, yerine yenisi yine bir anda konmaktadır. 
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2004

                                                                            
2014

İmar Planı ile Eski Yolların Çakıştırması
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Sonuç olarak, içinde yaşadığımız şehirler, tarihin çeşitli çağlarını 
taşıyarak günümüze ulaşmıştır. Bugün yapmamız gereken, bugüne 
ulaşmış dokuların, şehirlerin kimliğini oluşturduğunu ve yapılar-
dan daha eski izler taşıdığının farkında olarak şehre yaklaşmalı ve 
dokuyu oluşturan tüm unsurları (mülkiyet-topografya-irtifa-vs.) 
korumalıyız.

Bugün kentsel dönüşüm kavramı üzerine yürütülen tartışmalar, 
mülkiyetin paylaşım adaletsizliğini oluşturan “modern” şehircilik 
yanılgılarının sonucudur.

* http://stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtmodelle/de/innenstadtplae-
ne/sp/index_sp-st3_5-2.shtml#

** https://www.google.com/earth/





4. Bölüm

Mekânın Cinsiyeti Vardır
Irvin Cemil Schick



94

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

Bu makale, Yıldız Teknik Üniversitesinde 6 Mayıs 2015’te verilen bir ders üzerine temellendirilmiştir.
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Mekânın Cinsiyeti Vardır

Irvin Cemil Schick1

“Yer” kavramından farklı olarak “mekân” kavramı, içinde varolan-
larla ilintilidir. Nitekim mekân kelimesi, Arapça kef-vav-nun (ol-
mak) kökünden türetilmiştir, “içinde olunan” fikrini çağrıştırır. 
Örneğin, “Güneşin yüzeyi çok sıcak bir yerdir.” diyebiliriz, ama 
“Güneşin yüzeyi çok sıcak bir mekândır.” diyemeyiz, çünkü güneşin 
yüzeyinde orayı mekân edinmiş birileri yoktur. O halde yer, sadece 
fiziki bir varlıktır, oysa mekânın fiziki niteliğine ilâveten soyut ve 
muhayyel bir niteliği de vardır, yerin insanîleşmiş halidir.

Mekânın bu soyut ve muhayyel niteliği nasıl kavramsallaştırılabi-
lir? Bir yer nasıl bir mekân haline gelir, başka bir deyişle mekânı 
mekân yapan nedir?  Mekân ile içinde varolanlar arasındaki iliş-
kiler nelerdir? 1970’li yıllardan beri içinde olduğumuz söylenen 
“Postmodern” çağ düşünürlerinin çalışmalarında, yer ve mekân 
ayrıcalıklı bir yer tutar. Marksçı düşünür Henri Lefebvre’in çığır 
açıcı La Production de l’éspace (Uzamın üretimi, 1967) kitabından 
esinlenen Edward Soja, Rob Shields, David Sibley, David Harvey, 
Don Mitchell ve daha birçoğu; içinde varolanlarla ilintili olmasının, 
mekânın, içerisinde bazı nesneler barındıran nötr bir boşluktan 
ibaret olduğu anlamına gelmediğini; aksine mekânın hem içinde-
kileri dönüştürürdüğünü, hem de onlar tarafından dönüştürülür-

1   Araştırmacı - Yazar
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düğünü ortaya koymuşlardır. Soja’nin dediği gibi, “Toplumsal bir 
ürün olarak mekânsallık, toplumsal eylem ve ilişkinin aynı anda 
hem ortamı, hem sonucu, hem ön varsayımı, hem cisimleşmesidir. 
Toplumsal yaşamın mekânsal-zamansal yapılandırılması, toplum-
sal eylem ve ilişkilerin nasıl maddî olarak oluşturulduğunu, somut-
laştırıldığını tanımlar.” Yani mekânlar basit ve nesnel gerçeklikler 
değildir, ancak insanların belirli mekânsal deneyimleri aracılığıyla 
var olurlar.

O halde mekân, benlik ve kimlikle birlikte ayrılmaz bir bütünlük 
teşkil eder. Ve her birey cinsiyetli olduğuna göre, mekân da zorun-
lu olarak cinsiyetlidir. Nitekim, Alison Blunt, Gillian Rose, Doreen 
Massey ve Linda McDowell gibi feminist coğrafyacılar, mekânın 
cinsiyetine dair çok kıymetli çalışmalar yapmış; kadınlarla erkek-
lerin mekân deneyiminin farklı olduğunu, mekânların hem top-
lumsal cinsiyet tarafından şekillendirildiğini, hem de toplumsal 
cinsiyeti yeniden ürettiğini göstermişlerdir. Bunu zihnimizde can-
landırmak için bir kıraathaneyi (eril mekân) bir kına gecesiyle (di-
şil mekân) mukayese etmemiz yeterli olacaktır. Massey, mekânsal 
olanın yalnız bütünüyle fiziksel yönüyle değil, ihtiva ettiği toplum-
sal ilişkiler bağlamında da ele alınması gerektiğini savunmuştur: 
“Mekânlar, etrafı sınırlarla çevrili alanlar olarak değil, toplumsal 
ilişkiler ve algılar ağı içerisinde birbirine eklemlenmiş anlar olarak 
tahayyül edilebilir.” Ona göre, “Mekânsal farklılaşma, coğrafi çeşit-
lilik, bir neticeden ibaret değildir, toplumun ve hakim toplumsal 
ilişkilerin yeniden üretiminin ayrılmaz bir parçasıdır.”

Son yıllarda Türkiye’de de mekânın cinsiyeti hakkında bazı çalışma-
lar yayınlanmıştır, örneğin Cins Cins Mekân (der. Ayten Alkan), Ka-
dın ve Mekân (der. Ayşen Akpınar, Gönül Bakay ve Handan Dedeha-
yır), Sınır Bilgisi (der. Elif Çelebi, Didem Havlioğlu ve Ebru Kayaalp) 
ve bendenizin Batının Cinsel Kıyısı gibi. Yakın zamana kadar öğretim 
üyesi olduğum, İstanbul Şehir Üniversitesinin, Kültürel Çalışmalar 
yüksek lisans programında, “Toplumsal Cinsiyet ve Mekân” başlıklı 
bir ders de verdim. Bununla birlikte, mekân çalışmaları ülkemizde 
henüz akademik alanda yaygınlık kazanmamıştır.
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Mekânın içindekilerle bütünleşmesi, zorunlu olarak mekânın an-
lamlandırılması, yani ona toplumun anlam dağarcığından birta-
kım anlamların yüklenmesi demektir. Acaba bu nasıl gerçekleşir? 
Mekânsal düzenlemelerle toplumsal yapılar arasındaki diyalektik 
ilişkiler nelerdir? Mekânın belirli bir mekân (veya mekânlar siste-
mi) olarak toplumsal üretimi nasıl gerçekleşir? Mekânın toplumsal 
inşası ile söylem nasıl birbiriyle ilintilidir, yer nasıl söylem yoluyla 
da mekâna dönüştürülür? Akla gelen bu gibi sorulara çeşitli düşü-
nürler farklı biçimde yaklaşmıştır. Örneğin Gaston Bachelard ve 
Yi-Fu Tuan, konuya görüngübilim (fenomenoloji) açısından yaklaş-
mışlar ve dolayısıyla deneyimi merkeze almışlardır. Yunanca topos 
(yer) ve philos (seven) kelimelerinden topophilia kelimesini türeten 
Tuan, bununla mekâna ilişkin duygular kümesini kastetmiş; ancak 
gerek Bachelard, gerekse Tuan, toplumsal cinsiyet konusuna eğil-
memiştir. 

Henri Lefebvre ise mekânın duygusal boyutlarıyla ilgilenmektense 
toplumsal rolüne odaklanmış, mekânı verili kabul eden söylemle-
re değil, mekânsal söylemlerin nasıl toplumsal olarak üretildiğine 
bakmıştır. Mekânın nasıl anlamlandırıldığı, mekânlar arası iliş-
kilerin nasıl tanımlandığı, farklı tarihsel konjonktürlerde farklı 
mekânsal sistemlerin nasıl üretildiği, gibi sorulara cevap arayan 
Lefebvre’e göre mekânsal sistemler sadece fizikî düzenlemeler de-
ğil, toplumsal eylemlerin, pratiklerin, dünya görüşlerinin mekânsal 
boyutlarıdır. Hem insanların anlam dünyası tarafından belirlenir-
ler, hem insanların anlam dünyasını belirlerler. Ancak Lefebvre de 
konunun toplumsal cinsiyet açısını ihmal etmiştir.

Mekân bağlamında toplumsal cinsiyetin hakkının verilmesi şu ne-
denle önemlidir: Mekânsal farklılaşmalar ile toplumsal farklılaş-
malar birbirlerini yansıtırlar ve yeniden üretirler. Nasıl toplum ho-
mojen değilse; nasıl sınıf, cinsiyet, ırk, cinsellik, nesil, etnik köken, 
din ve daha pek çok etmen ekseninde bölümlere ayrılıp tabakalaş-
mışsa, mekân için de aynı durum söz konusudur. Dahası, Rose’un 
dediği gibi “Eşitsiz toplumsal ilişkiler, mekânsal farklılaşma aracılı-
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ğıyla hem ifade, hem de inşa edilirler.” O halde mekândaki farklılık-
ları anlamak için toplumsal farklılıkları göz önünde bulundurmak 
şarttır. Peki, nedir mekânsal farklılaşma? 

Örneğin, cinsiyete göre farklılaşmış mekânlar arasında haremler, 
kadın-erkek olarak ayrılmış tuvaletler, hamamlar, spor tesisleri, 
soyunma odaları; kadın günleri ve matineleri, kıraathane ve pav-
yonlar, “pembe otobüs”ler vardır. Yaşa göre farklılaşmış mekânlar 
arasında çocuk parkı, okul, huzurevi, pavyon gibileri sayılabilir. 
Bazı durumlarda yaş cinsiyete baskın çıkabilir; örneğin, küçük bir 
erkek çocuğu annesi tarafından kadınlar tuvaletine götürülebilir. 
Toplumsal sınıfa göre farklılaşmış mekânlar arasında kapalı siteler, 
pahalı eğlence mekânları, uçakların birinci sınıf bölümü, sayfiye 
yerlerinde marinalar akla gelir. Burada da sınırlar kesin değildir; 
örneğin, üst sınıftan olmayan biri pahalı bir lokantada bulunabi-
lir ama ancak aşçı yahut garson gibi bir çalışan sıfatıyla. Irka göre 
farklılaşmış mekânlar arasında Amerika ve Avrupa’da siyahların 
yoğun olduğu mahalleler, 1960’lar öncesinde sadece beyazlara 
mahsus olan kulüpler, lokantalar, otobüslerin ön tarafları sayılabi-
lir. Bir kere daha sınırların bir nebze geçirgen olması mümkündür; 
örneğin, ünlü ve varlıklı bir siyah film yıldızı yahut müzisyen, bir 
beyaz mahallesinde hoş karşılanabilir, yani sınıf ırka baskın çıka-
bilir. Dine göre farklılaşmış mekânlar arasında ibadet yerleri (ca-
miler, kiliseler, havralar, tapınaklar), hac mahalleri (örneğin gayr-i 
müslimlerin girmesi yasak olan Mekke), mezarlıklar vardır.

Peki, bu farklılaşmalar nasıl dayatılır? Bunun çeşitli yolları vardır. 
En basit yöntem, kaba kuvvettir. Örneğin, kapalı siteleri bekle-
yen özel güvenlik memurları, Amerika’da polislerin bugün bile sü-
ren ırk profilleme uygulamaları. Bunun yanı sıra, çile doldurmak, 
intisab ritüelleri gibi törensel uygulamalar; birinci sınıf bilet sa-
tın almak, kulüp aidatı ödemek gibi bir bedel ödenmesi vb. yön-
temler de söz konusudur. Tabii böyle kurallar olunca, bu kuralların 
dayatılması için bir mekanizma gerekir. Bilet kontrolü yapan görev-
li, sitenin kapısındaki güvenlik memuru, hareme giriş çıkışları de-
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netleyen hadımağa bu işlevi üstlenmiştir. O halde, mekânsal sınır-
lar hiç aşılamaz değildirler, ama aşılmaları kontrol edilir ve kontrol 
eden iktidar sahibi olandır. İktidar, doğası itibarıyla mekânsaldır; 
aynı şekilde, mekânsallık da iktidarla yüklemlenmiştir.

Mekânsal farklılaşmanın çeşitli toplumsal sonuçları vardır. Bu so-
nuçları İngiltere bağlamında irdeleyen David Sibley, Outsiders in 
Urban Societies (Kent Toplumlarında Dışlananlar) ve Geographies 
of Exclusion (Dışlanma Coğrafyaları) başlıklı kitaplarında ırk, et-
nik köken, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim temelli mekânsal 
ayrışmalara yoğunlaşmış; mekân farklılaşmasının, toplumsal fark-
lılaşmanın neticesi olduğunu fakat bir yandan da onu yeniden 
ürettiğini göstermiştir. Bir grubun marjinalleştirilmesinin, başka 
gruplarla ilişkilerinin sınırlandırılması ve denetlenmesi, onun ana 
akımdan tecrit edilmesi sonucunu verdiğine dikkat çeken Sibley, 
bu açıdan mekân ve iktidar, mekânsal düzen ve toplumsal düzen 
arasındaki ilişkileri ortaya koyar, dayatılan düzene uymayanların 
nasıl toplum tarafından dışlandığına dikkat çeker. 

Mekânın nasıl hem anlam ve inanç dünyamızı yansıttığı, hem de 
onu şekillendirdiğinin bir boyutu, insanların oturdukları mahalle 
veyahut bölgeyle özdeşleştirilmeleridir. Örneğin, Recep Tayyip Er-
doğan için “Kasımpaşalıdır.” denildiği zaman sadece yetiştiği ma-
halle değildir akla gelen; o mahalleyle ilintilendirilen (gerçek veya 
muhayyel) bazı toplumsal ve kültürel özelliklerdir de. Aynı şey, 
Nişantaşı, Etiler, Çarşamba, Sulukule, Üsküdar, Kadıköy, Tarlaba-
şı, Diyarbakır, Trabzon vs. dediğimizde de geçerlidir. Her ne kadar 
“Şerefü’l-mekân bi’l-mekîn.” (Mekânın şerefi, içinde sâkin olanlar-
dadır.) denirse de, mekân aynı zamanda içinde sâkin olanlara top-
lumsal anlamlar yükler. Yani, mekânsal yapılarla toplumsal yapılar 
arasında sıkı bir ilişki vardır ve bu toplumsal yapılardan biri de top-
lumsal cinsiyettir. Mesela “Yuvayı yapan dişi kuştur.” anlayışı yahut 
sokakta tâciz edilen bir kadın hakkında “O saatte sokakta ne işi var-
dı?” gibi bir soru, uzamı dişil ve eril olmak üzere ikiye ayırdığı gibi, 
insanların hayatlarını özgürce sürdürmesini de imkânsızlaştırır.
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Aleksandr Soljenitsın gibi Michel Foucault da hapishane siste-
mi için “takımada” benzetmesini yapmıştır. Ancak Foucault bu 
mekânsal benzetmeyi daha ileri götürerek toplumun söylemsel 
inşası için bir mecaz haline getirmiştir. Hapishaneler fizikî olarak 
ülkenin çeşitli yerlerine dağılmıştır ama bütün toplumu kapsamak-
tadırlar. İktidar da öyledir. Her an, her yerde hazır ve nazır değildir, 
ancak yer yer tezahür eder ve toplum çapında varlığını böyle da-
yatır. Amerikan feministlerinin, 1970’li yıllarda tanımladığı “rape 
culture” (tecavüz kültürü) buna ucu mekâna dokunan iyi bir örnek 
teşkil eder: Her erkek tecavüz etmez, her kadın da tecavüz mağdu-
ru değildir; ancak tecavüzün toplum genelinde ve düzenli aralıklar-
la tekerrür etmesi, kadın bedeninin erkekler tarafından istedikle-
rinde kullanılabilen bir nesne olarak görüldüğü bir söylem üretir 
ve bu söylem neticesinde kadınların özgürlüğü kısıtlanır. Örneğin, 
geceleyin bir kadının yalnız başına sokağa çıkması zorlaşır; böylece 
gece sokaklar birer cinsiyetlendirilmiş, erilleştirilmiş mekân haline 
gelirler.

Toplumsal cinsiyet ve mekân ilişkisinden söz edince akla bazı so-
rular gelir. Örneğin, mekân toplumsal cinsiyet tarafından nasıl şe-
killendirilir? Toplumsal cinsiyet, mekân tarafından nasıl yeniden 
üretilir? Kadınlarla erkekler mekânı farklı biçimde deneyimler mi? 
Öyle ise farklar nelerdir?

Mekânın cinsiyetlendirilmesi, yani toplumsal cinsiyet tarafından 
şekillendirilmesi, söylem tarafından olduğu kadar mekânsal pra-
tikler yoluyla gerçekleşir. Örneğin, Pierre Bourdieu, Cezayir’deki 
Kabiliyeli evlerinin, doğrudan doğruya erkeklerle kadınların farklı-
laşmış faaliyetleri tarafından eril ve dişil kısımlara ayrıldığını gös-
termiştir. Türkiye’de belli bir yaşa gelmiş olan bir kız çocuğunun 
sokakta erkek çocuklarıyla top oynamaktan men edilmesi yahut 
annesiyle hamama giden bir erkek çocuğunun günün birinde “İnsaf 
hanım, babasını da getirseydin bari.” diye içeri alınmaması, gerek 
o güne kadar toplumsal anlamda (biyolojik anlamda değil elbette) 
cinsiyetsiz olan çocukları cinsiyetlendirir; hem de sokağın, evin, ha-
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mamın cinsiyetli mekânlar olduğunu teyid eder ve cinsiyetlerini ye-
niden üretir. Bu tür örnekler çoğaltılabilir. Örneğin,  futbol maçında 
sövüp sayan erkekler bir yandan erkekliklerini -toplumda cari olan 
kıstaslara göre- yeniden üretirken öte yandan stadı eril bir mekân 
olarak inşa ederler. Keza çarşıda alışveriş yapan kadınlar da hem 
kendi kadınlıklarını, hem çarşının dişilliğini teyid ederler.

O halde mekânları inşa edenler, toplumsal ilişkiler ve pratiklerdir 
ama mekânlar da gerisin geriye toplumsal ilişkileri ve pratikleri 
şekillendirebilir. Dolayısıyla toplumsal ilişkileri ve pratikleri yeni-
den üretirler. Toplumsal ilişkiler farklı ölçeklerde yer alır, bireyler 
arasından küresele kadar. O halde, her kişi birçok mekânda birden 
var olur. Mekândan mekâna geçiş ise, iktidar sahiplerinin dayattı-
ğı kurallara göre denetlenir. İktidar sahiplerinin mevcut mekânsal 
yapılanmayı muhafaza etmesi menfaatleri gereğidir.

Toplumsal cinsiyet de mekân tarafından yeniden üretilir. Bu kav-
ram şu şekilde açılabilir: Teresa de Lauretis, cinsiyetin toplumsal 
olarak inşası ve yeniden inşasında yararlanılan söylemsel araç ve 
stratejileri tanımlamak için Foucault’dan esinlenerek “cinsiyet tek-
nolojisi” kavramını ortaya atmıştır. Örneğin, analık bir cinsiyet 
teknolojisidir, çünkü her ne kadar hamile kalan ve çocuk doğuran 
kadın ise de, doğan çocuğun birincil bakıcısının annesi olmasını 
toplum dayatmaktadır ve bu kadın/erkek farklılaşmasının ve eşit-
sizliğinin dayandığı en temel etmenlerden biridir. Özel/kamusal 
karşıtlığı da bir cinsiyet teknolojisidir. 

Bu anlamda mekân da bir cinsiyet teknolojisidir. Gerçekten de, 
çoğu toplumda başta gelen düzenleyici ilkelerden biri toplumsal 
cinsiyet olduğuna göre, cinsiyet eksenindeki toplumsal farklılaşma-
nın mekânın düzenlenişine tesir edeceği, karşılığında da mekânsal 
yapıların cinsiyet farklılığını üretip, yeniden üreteceği tahmin edi-
lebilir. İslâm toplumlarındaki kaçgöç düzeni bir cinsiyet teknoloji-
sidir; meselâ, harem kurumu bir cinsiyet teknolojisidir. Zira bu tür 
düzen ve kurumlar, erkekleri erkek, kadınları kadın olarak tanım-
lar; davranışlarını tanzim eder, kısacası toplumsal anlamda cinsi-
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yetlendirir. Özetle, mekân toplumsal cinsiyet tarafından düzenle-
nir, ama aynı zamanda toplumsal cinsiyeti üretir ve yeniden üretir.

İnsanların mekânı nasıl deneyimlediğine gelince, bu konuya dair 
bazı ampirik çalışmalar yapılmıştır ve bunların hiç olmazsa bazı-
ları toplumsal cinsiyet konusuna da eğilmiş, kadınlarla erkeklerin 
mekânı nasıl farklı şekillerde deneyimlediğini ortaya koymuştur. 
Örneğin, 1950’li yılların sonlarına doğru Edward Twitchell Hall 
proxemics kavramını ortaya atmıştır. İngilizce “proximity” yani “ya-
kınlık” kelimesinden türetmiş olduğu bu kavramla insanlar ara-
sındaki farklı nitelikteki fizikî mesafelerin irdelenmesini kasteden 
Hall, bu mesafeleri dört ana grupta incelemiştir: Intimate (samimi/
mahrem), casual (rahat/kayıtsız), social (toplumsal), public (kamu-
sal). Söz konusu grupların sınıfa, kültüre, cinsiyete, yaşa vs. deği-
şiklik gösterdiği açıktır. Örneğin, iki Türk erkeği ile iki Türk kadını 
arasındaki yahut iki Türk erkeği ile iki İsveçli erkek arasındaki me-
safeler söz konusu olduğunda, samimilik ve rahatlık, yahut rahat-
lık ve toplumsallık arasındaki sınırlar farklı yerlerde olacaktır.

Barrie Thorn’un Amerika temelli bulguları, erkek çocukların oyun 
oynarken kızların on misli kadar yer kullandığını göstermiştir. Bu 
kısmen oynanan oyunların (futbol ve evcilik gibi) çok farklı ölçekli 
alanlar gerektirmesinden ileri gelmektedir ama kısmen de sosyal-
leşme nedeniyle erkeklerle kızların mekânı farklı kullanmasından 
doğmaktadır. Örneğin erkek çocuklarının, kızların oyun sahasını 
daha sıkça istilâ ettiği görülür. Benzer durumlar yetişkinlerde de 
söz konusudur: Toplumsal ve kamusal durumlarda (örneğin, toplu 
taşıma araçlarında) kadınlar erkeklerden daha az mekân işgal eder, 
daha “derli toplu” oturur, başkalarının mekânını daha ender ihlâl 
eder. Marie Richmond-Abbott’a göre “Kadınların mekânı, erkekle-
rinkinden sınırlıdır. Kadınların yayılmaktansa toplu olması beklenir. 
Bacaklarını ayak bilekleri veya uylukları hizasından kavuşturarak 
otururlar; bazen kollarını da kavuştururlar, dirseklerini bedenlerine 
yakın tutarlar. Buna mukabil erkekler genellikle bir ayak bileği öteki 
dizinin yahut oyluğunun üzerine gelecek şekilde bacak bacak üstüne 
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atarlar, ki bu çok daha açık bir pozisyondur. Otururken arkasını da-
yar, bazen kollarını açarak kanepenin arkasına dayar. Ayakta iken de 
benzer bir durum söz konusudur. Erkekler bacakları ayrık ve ayakları 
yere çakılı vaziyette dururlar. Kadınlar ise bacakları bitişik dururlar, 
hatta bazen ayak bileklerini çapraz tutarlar, böylece ayaklarının dış 
kenarları birbirine değer.” Erkeklerin, kadınların sözünü daha sık 
kesmesi de bu mekânsal toplumsal cinsiyet farklılığın bir boyutudur, 
çünkü o da bir çeşit mekân ihlâlidir.

Erik Erikson, Amerika’da yürüttüğü araştırmalarda erkek ve kız ço-
cukları arasında ilginç mekânsal algı farkları bulmuştur. Örneğin, 
erkekler ise hiyerarşiyi yüksek ve alçak olarak; kız çocukları ise açık 
ve kapalı olarak tahayyül ederler. Ancak bunun da kültüre göre de-
ğişken olduğunu unutmamak gerekir. Örneğin, İslâm dünyasında 
hiyerarşi bir piramit şeklinde değil, eş merkezli daireler şeklinde 
kurgulanır. Kâbe, Harem-i Şerîf, Mekke, Hicaz gibi giderek genişle-
yen daireler yahut Topkapı Sarayı’nın padişahı merkeze alan iç içe 
avluları, dikey değil, yatay bir hiyerarşi anlayışının tezahürleridir. 
Erikson’un bir başka ilginç bulgusu da kızlarla erkeklere muhayyel 
bir mekân çizdirildiğinde, kızların mekânın dış yapısına önem ver-
meyip içine yoğunlaştığı ve ayrıntılı bir iç mekân çizmesine karşın; 
erkeklerin mekânın dış cephesi ve çevresine yoğunlaştığı, kuleler, 
damlar, dış süslemeler çizdiği yolundadır. Elbette, böyle bulguların 
toplumsal cinsiyet farklarını yansıttığı, biyolojik farklarla ilintili 
olmadığı gerçeği gözardı edilmemelidir.

Yetişkinlerin mekân deneyimini irdeleyen İsveçli coğrafyacı Tors-
ten Hägerstrand, ilk iki eksenin mekân, üçüncü eksenin ise zaman 
ölçümlerini yansıttığı “mekân-zaman grafikleri” çizmiş; bunlarla 
kişilerin gündelik hareket alanlarının sınırları ve farklı kişilerin ha-
reketlerinin nasıl kesiştiği gibi bulguları kodlamıştır. Gariptir ki bu 
araştırmalarında kadınlarla erkekleri ayrı ayrı incelemek anlaşılan 
aklına gelmemiş, bu nedenle de toplumsal cinsiyete göre insanların 
mekânı nasıl farklı deneyimlediğini tesbit edememiştir. Günümüz 
GPS teknolojisiyle çok kolaylaşmış olan bu tür araştırmalarda top-



104

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

lumsal cinsiyet eksenine de yer verilmesi şüphesiz çok ilginç sonuç-
lar doğuracaktır.

Daha önce belirttiğim gibi, mekânın cinsiyetlendirilmesinin önem-
li bir boyutu da özel/kamusal ayırımıdır. Bugünkü duruma bakıla-
rak: Kadının evde kalıp yemek pişirmesi, çamaşır yıkaması, çocuk 
bakması, buna mukabil erkeğin evin dışında çalışarak para kazan-
ması ve aileyi geçindirmesi “doğal” sanılabilir. Ama bu her zaman 
böyle olmamıştır, demek ki doğal değildir. Sanayileşmiş kapitalizm 
öncesinde ev ile işyeri sıklıkla aynı idi ve -kadın ve çocuklar dahil- 
bütün ev halkı ailenin iktisadî faaliyetlerine, yani kendini yeniden 
üretmesine katılırdı. Sanayileşme çağında ise ev ve işyeri birbirin-
den ayrılmış, kadın evde kalmaya mahkûm edilirken erkek de evin 
dışında çalışmaya zorlanmıştır. Evet, ikisi de mahkûmiyettir aslın-
da. Peki, bu neden böyle olmuştur? Sanayileşmiş kapitalist düzen-
de erkek işçiye, ailenin kendini yeniden üretmesine yetecek kadar 
ücret verilmez; erkek işçinin kazandığı ile ailenin kendini yeniden 
üretmesi için gerekli olan para arasındaki farkı, parasal karşılık al-
mayan kadın emeği kapatır. Yani mekânsal faklılaşmanın toplum-
sal cinsiyet boyutu kısmen iktisadî şartlardan doğmuştur ve 19. 
yüzyılda sanayileşmiş Batı ülkelerinde banliyöleşme tarafından 
pekiştirilmiştir. Çünkü bu suretle kadın toplumdan tecrit edilmiş, 
evvelce toplumsal olarak yapılan işler (çocuk bakımı, çamaşır yı-
kama, yemek hazırlanması gibi) bireyselleştirilmiş, böylece kadın/
erkek toplumsal farklılığı artmıştır. Hattâ üretim faaliyetlerine 
evlerinden katılan kadınların (örneğin fason imâlât yapanlar gibi) 
fabrikalarda çalışarak bir araya gelen kadınlardan daha az direndi-
ği, daha az haktan faydalandığı ve daha az para kazandığı gerçeği 
de unutulmamalıdır. Yani kadınların eve hapsolması, sanayileşmiş 
kapitalizmin menfaati icabıdır.

Son olarak şu soruyu soralım: Toplumsal cinsiyet esasına göre ay-
rışmış mekân her zaman ve kaçınılmaz olarak kötü bir şey midir? 
Tarihsel verilere baktığımızda, harem düzeninin kadınlara, erkek-
lerle rekabet etmek zorunda olmadıkları bir göreceli özerklik ala-
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nı tanıdığını, örneğin Ankara’da sof ve Bursa’da ipek üretiminin, 
Kahire’de baharat ticaretinin büyük ölçüde kadınların elinde ol-
duğunu ve harem duvarlarının ardında başarıyla sürdürüldüğünü 
görüyoruz. Günümüzde de araştırmalar, kız okullarında okuyan 
ergenlik çağındaki kızların sonraki hayatlarında daha özgüvenli, 
daha kendine yeter ve daha başarılı olduğunu gösteriyor. Öte yan-
dan ayrılık her zaman eşitsizlik doğurur. Bu bağlamda, Amerika 
Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesinin 1954 tarihli “Brown, To-
peka Eğitim Kuruluna karşı” davası hakkındaki kararı, üzerinden 
yarım asır geçmiş olmasına rağmen bugün hâlâ ibret verici nite-
liktedir. Resmî okulların ırk esasına göre ayrı kalmasını “ayrı ama 
eşit” ilkesine dayanarak meşrulaştırmaya çalışanlara karşı mah-
kemenin verdiği karar şöyledir: “Devlet okullarında salt ırk temel 
alınarak çocukların tecrit edilmesi, fiziksel imkânlar ve diğer ‘elle 
tutulur’ öğeler eşit olsa bile, azınlık grubuna mensup çocukları eşit 
eğitim fırsatından mahrum kılar mı? Bizce kılar. Vardığımız sonuç, 
devlet okullarında eğitim söz konusu olduğunda ırk ayrımına da-
yanan ‘ayrı ama eşit’ düsturunun yeri olmadığı yönündedir. Ayrı 
eğitim tesisleri, eşyanın tabiatı icabı eşitsizdir. O sebeple, davacıla-
rın ve benzer durumda olup gıyaplarında dava açılan diğerlerinin, 
şikâyete konu olan tecrit nedeniyle, [Anayasa’nın] On Dördüncü 
Ek Madde[si] uyarınca yasaların öngördüğü eşit korunma hakkın-
dan mahrum bırakıldıklarına hükmedilmiştir.”

Kısacası, kadın ve erkek mekanlarının ayrışması, toplumsal cinsi-
yet eşitsizliğinin temel taşlarından birisidir. Sibley’nin mekânsallık 
ile “dışlanan gruplar”ın inşası arasındaki yakın akrabalığa dair kes-
kin tahlili bu bağlamda aydınlatıcıdır: “Mekân, dışlananların kültü-
rel inşasında iki şekilde rol oynar. Birincisi, marjinal ve artakalmış 
mekânlar, azınlığın dışlanmış konumunu teyit eder. Tehditkâr gö-
züktüğü için hâkim toplumun üyelerinin uzak durduğu yerler ola-
bilir bu mekânlar: ‘Öteki’ karşısında duyulan korku, yer korkusuna 
dönüşür. Yerlerin tehditkâr olarak etiketlenmesi, o yerlerle bağ-
daştırılan azınlıkların ötekiliğini teyid eder, marjinal mekânlara 
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sürülmeleri ise sapkınlıklarının pekişmesine sebep olur. Mekânın, 
dışlanan grubun inşasında oynadığı ikinci rol ise, kurulu çevredeki 
mekânların tanzimine ilişkindir. Mekânsal yapılar, toplumsal sı-
nırları güçlendirdiği gibi zayıflatabilir de, böylece toplumsal bölün-
meyi vurgular yahut tam tersine, dışlanan grubu daha az görünür 
kılar. Bu süreçte mekânın rolünü kavrayabilmek için, mekânı ikti-
darın icrası ile ilişkisi bağlamında ele almak gerekir. Mekân ikti-
dar demektir, zira mekân üzerinde denetim, dışlama yetkisi sağlar. 
Mekân, dışlama sorununun ayrılmaz bir parçasıdır.” 

Buradan ilham alarak sanırım şunu söyleyebiliriz: Kadınlarla er-
keklerin farklı mekânlara ayrılması, genel kanaatin aksine tarihî 
olarak kadınları toplumsal hayattan zorunlu olarak dışlamış değil-
se de, bunun kadın/erkek eşitsizliğinin temellerinden birini teşkil 
etmiş olduğu da inkâr edilemez. Bu durumda, kamusal alanı gün 
geçtikçe daha fazla kullandıkları çağdaş dünyaya hâlâ hakim olan 
ataerkil düzende kadınların ezildiği, tâciz edildiği, tecavüze uğra-
dığı gibi gerçekleri elbette gözardı etmemekle birlikte, “pembe oto-
büs”, kadınlara ayrı parklar yahut plajlar tahsis edilmesi gibi uygu-
lamalara çok eleştirel bir gözle yaklaşılması gerekmektedir. Şöyle 
ki, mekânların cinsiyetlere göre tahsis edilmesinde ilkece beis yok-
tur. Yeter ki bu ayırım, kaynakların eşitsiz bir biçimde bölüştürül-
mesine neden teşkil etmesin. Geçmişte ne yazık ki böyle olmuştur. 
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Kentsel Yaşamda Kamusal Alanlar 
Konut Alanları ve Kamusal Alanlar Arasındaki 
İlişkinin Sorgulanması

Meryem Melis Cihan1 
Ebru Erdönmez Dinçer2 

Kentsel tasarım, çağdaş yaşama hizmet eden yapılar ve kamusal 
mekân arasında ilişki kurma sanatıdır (Lang, 1998). Türkiye’deki 
özellikle büyük şehirlerdeki kentsel gelişim içerisinde konut bölge-
lerindeki dönüşümden ve bu dönüşüm içerisindeki kamusal alanla-
rın yeri ve önemi bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.

Türkiye’deki kentler de dünyadaki diğer küresel metropoller gibi 
ikili karşıt bir yapılanmadan oluşmaktadır. Bir yanda 1970’lerden 
bu yana devletin sağlayamadığı düşük gelirli konut ihtiyacını gece-
kondular yoluyla oluşturan bir kesim kentin eteklerine yerleşmiş-
tir. Diğer yanda ise, küreselleşen dünya içerisinde dünyanın diğer 
metropollerindeki insanların sahip olduğu lüks yaşam biçimini 
yaratmayı, statülerini göstermeyi amaçlayan yüksek gelirli sınıflar 
için özel güvenlikli lüks siteler kent dışında, kent içinde birçok böl-
gede gelişmektedir. Varlıklı insanların kendilerine özel mülklerde 
girişleri kısıtlı konut alanları oluşturmaları yeni bir durum değil 
tabii ama küreselleşme ile ortaya çıkan bu yeni olgu daha fazla 

1   Araştırma Görevlisi, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
2   Doç. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
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sayıda insanın yaşadığı, çok daha büyük kentsel alanlara yayılan 
yerleşimler olarak hızlı bir gelişim göstermektedir. Bunun dışında 
bu tür özel güvenlikli siteler ilk başlarda üretildiği gibi sadece üst 
veya orta-üst gelir düzeyine de üretilmemektedir. Özel güvenlikli 
site olarak pazarlanan bu konsept diğer gelir grupları için yapılan 
konutlarda da kullanılmaktadır. 

                                 
İstanbul-Gültepe                                                         İstanbul-Ataşehir 

Ankara-Mamak TOKİ Konutları 

Kentlerin hızlı gelişimi içinde, sürekli artan nüfusla birlikte insan-
lar birbirilerine yabancılaşırken, farklılıklara karşı tedirginlikleri 
artmaktadır. Bu durumda, insanlar daha çok kendi gibilerle olmayı 
tercih etmektedir. Homojenleşmeye çalışan topluluklar ekonomik 
gelir düzeyleri, kültürel kimlikleri üzerinden ayrışmaktadır. Ayrışan 
topluluklar kendilerine ait özel alanlar oluştururken ötekileştirdi-
ği toplumun diğer kısımlarını bu alanlardan dışlamaktadır. Bu du-
rumda, kent artık farklılıkların bir bütünü oluşturduğu kamusal bir 
çerçeveden uzaklaşmakta, bir bütünü oluşturmakta zorlanan parça-
lanmış özel birimlerin uyumsuz bir kolajına dönmektedir. 
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Hem lüks konut yerleşimleri, hem orta gelir grubuna oluşturu-
lan apartman blokları, hem de TOKİ’nin ürettiği konut stoğu aynı 
şekilde dışarıya kapalı şekilde inşa edilmektedir. Bu şekilde inşa 
edilen konut yerleşimleri sınırlarla çevrilerek, kapılarında artırı-
lan güvenlik önlemleri ve güvenlik görevlileri ile dışarıdan gittikçe 
soyutlanmaktadır. Bu durumda, insanların nitelikli karşılaşmalar 
gerçekleştirebileceği bir bütünü kapsayan, belki de bu özelleşmiş 
adacıkları birbirine bağlayabilecek en önemli mekânların yani ka-
musal alanların tasarlanması da göz ardı edilmektedir. Sokaklar, gü-
vensiz tedirginlik yaratan mekânlara dönüşürken, Sennett’in de be-
lirttiği gibi kamusal, alan gelip geçilen bir mekân halini almaktadır. 

Kapalı siteler fiziksel olarak erişilebilirliği engelleyerek, normal-
de kamusal olan alanları özelleştirmektedir. Bu şekilde sokaklar 
ve yürüyüş yolları gibi geleneksel olarak kamusal olan alanlardan 
insanları dışlamaktadır (Blakely ve Synder, 1997). İstenmeyen 
vurgusu ile dışlanan ve korkulan bir kısmın oluşması, insanları 
gittikçe bireyselleşen bir yaşam tarzına yöneltmektedir. Korunaklı 
yerleşimler içinde ortak kullanıma ayrılmış alanların, özel mülki-
yetle sınırlandırılması mekânsal ayrışmayı da tetiklemektedir. Bu 
ayrışma duvarlar, boş mekânlar vb. sınırlayıcılarla yaratılmakta ve 
mekâna giriş çıkışlar belirlenen kurallar çerçevesinde kısıtlanmak-
tadır. Belirlenmiş olan sınırların dışına çıkılmadan gereksinimlerin 
yerleşme içinde çözülebilmesi toplumsal etkileşimi de engellemek-
tedir (Töre ve Som,2009). 

Ne yazık ki, yeni oluşturulan birçok konut yerleşimi bu şekilde inşa 
edilmektedir ve hızla kentsel alanları işgal etmektedirler. Bu yer-
leşimler kentsel bir planlamanın bütünü olarak değil, sadece ken-
di bölgelerine özel planlamalar ile inşa edilen konutlardır. Kendi 
içlerindeki yarı-özel alanlara erişimin kısıtlanması, kendi alanları 
dışında farklı insanlarla karşılaşabilecekleri kamusal alanların bu-
lunmaması toplumsal ayrışmaya sebep olmaktadır. Oluşturdukları 
sosyal ve mekânsal ayrışmayı önlemek için, bu tür konutlar yerine 
konut alanları ile kamusal alanlar arasındaki ilişkinin yeniden doğ-
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ru olarak sağlandığı tasarımlar ortaya konulmalıdır. Bu tür bir ko-
nut-kamusal alan kurgusunun hangi kriterler ile oluşturulmasının 
sosyal etkileşimi artırabileceği sorgulanmaktadır.

Sosyal İlişkileri Geliştirmede Konut-Kamusal Alan Kurgusu

Kamusal alan; insanların kendilerinden farklı insanları görebildiği, 
bu sayede farklı insanları tanıyabildiği, erişimin hiç kimseye kısıt-
lanmadığı, farklı konum ve bakış açılarının birlikte var olduğu bir 
paylaşım ve eylem alanıdır. Bu tür alanlar, insanlar arasında sosyal 
ilişkilerin kurulabildiği alanlardır. Yeni oluşturulan konut alanların-
da bu ilişkinin yok sayılması, insanları biribirlerine karşı yabancı-
laştıran, toplumsal ilişkileri zayıflatan bir durum oluşturmaktadır. 
Sağlıklı bir kentsel gelişimin olabilmesi ve kentlilerin ortak değerler 
çevresinde kentte birlikte yaşayabilmeleri, birbirlerini dışlamadan 
birlikte var olabilmeleri, farklılıkları barındıran bir kent toplumu 
oluşturabilmeleri için kentte kamusal alanının onarılarak sürdürüle-
bilir kılınması yaşamsal önem taşımaktadır (Bilsel, 2004).

Ortaköy / İstanbul                                          Beşiktaş / İstanbul

Bakırköy / İstanbul                                          Esenler / İstanbul
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Konut yerleşimlerinde oluşturulacak bu tür kamusal alanların, amaç-
landığı şekilde toplumsal ayrışmayı azaltabilmesinde mekânların 
tasarımının da etkisi vardır. Tasarımın, kentsel açık alanda gerçek-
leşebilecek bir takım aktiviteye olanak sağlaması ve sosyal ilişkilerin 
kurulması için insanları teşvik etmesi beklenmektedir.

İnsanları en çok ne cezbeder diye sorulursa, cevabın diğer insanlar 
olduğu görülür (Whyte, 2001). İki insanın plansız karşılaşmaları 
ile oluşan, insanların birbirlerini görmesi ve duyması ile oluşan 
pasif temas, iki insana birbirlerinden haberdar olma ve diğerinin 
yapısını keşfetme şansı verir. Bu şekilde pasif temas ile kurulan ile-
tişim diğer iletişimlerin başlangıcı olabilir. Bu temasları ve ilişkileri 
oluşturabilmek için tasarımlarda dikkat edilmesi gereken kriterler 
vardır. 

Gözetim: Kamusal alanlardaki sosyal iletişimi etkileyen kavram-
lardan biri gözetim olanağıdır. Gözetim, sosyal etkileşimin en üst 
seviyesi için bir anahtar niteliğindedir (Jacobs, 2011). Konut alan-
larındaki iletişimin temeli, konut sakinleri arasında ortak ilgi alan-
larının oluşturulabilmesidir. Konut sakinlerinin, konutları dışında-
ki kamusal alanları gözlemleyebilmesi insanların diğer insanlarla 
ortak ilgilerini keşfedebilmesini sağlar ve bu durum topluluk hissini 
artırır. Bu nedenle, yerleşim ve bina tasarımının gözetime olanak 
sağlayacak şekilde yapılması sosyal iletişimi cesaretlendirmek için 
önemlidir (Williams, 2006). Bu şekilde tasarlanan çevreler aynı za-
manda belirli derecede güvenlik hissinin oluşmasını da sağlar. Ama 
burada dikkat edilmesi gereken, bu gözetim olanakları yaratılırken 
özel-kamusal arasındaki sınırın iyi ayarlanmasıdır. Bu sınırın iyi 
ayarlanamaması insanların mahremiyetlerini zedeleyebilir. 

Yarı kamusal (semi-public) ve ara bölgeler (buffer zone) oluştu-
rulması: Yüksek yoğunluklu yerleşimlerde, konut sakinleri kendi 
sosyal çevreleri üzerindeki kontrollerinin azaldığını hissedebilirler. 
İnsanlar kendi kontrollerini aşan bir ortamı hissettiklerinde, ortak 
alanlardan geri çekilme eğilimindedirler. Kamusal (veya ortak) ve 
özel alanlar arasında kullanılan yarı-kamusal alanlar (semi-public 



116

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

space) ve ara bölgeler (buffer zone) komşular arasında iyi sosyal 
ilişkileri sağlayabilecek aşamalı geçişi artırır. Yarı kamusal alanlar 
ve ara bölgeler (bahçeler, verandalar vb.) kamusal alanlar ve özel 
alanlar arasında daha yumuşak bir geçiş sağlarlar (Abu-Gazzeh, 
1999). Bu alanlar, bir derecede mahremiyeti ve bölgesel kontrolü 
komşu kamusal alanda aktif iletişim olanakları ile birlikte sağlayan 
koruyucu bir bariyer işlevi görürler. 

Şekilde Malmö-Rosengard’da incelen bir bölgedeki kamusal-özel 
alan geçişliliğini görmekteyiz. Konut alanlarında özel alanları, 
üçlü konut bloklarının ortak kullandıkları alanlar yarı-özel alanlar, 
mahalle içinde yarı-kamusal mekânlar ve hemen dışındaki ana yol 
kamusal mekân olarak adlandırılmıştır. Bizim kentlerimizde geli-
şen yerleşimler ise sadece özel ve yarı-özel alanları içinde bulun-
durmaktadır. Bu alanlar fiziksel ve psikolojik sınırlarla bölünerek 
dışarıdaki kamusallığı zedelemektedir.  

*Malmö-Strategy for outdoor spaces in Rosengård/proje kitapçığından alınmıştır. 
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Ortak alanlar: Ortak alanlar, sosyal iletişim için çok iyi olanaklar 
sağlar. Ortak alanlar (kapalı ve açık) iyi kalitede ve çevredeki insan-
ların kullanımları için uygun ama aynı zamanda esnek kullanımlı 
olmalıdır. Bu şekilde olması kullanımlarını ve sosyal iletişim olanak-
larını en üst düzeye taşır. Yerleşim planlarında aktivite alanları mer-
kezde konumlanmalı ve ulaşılabilir olmalıdır (Abu-Gazzeh, 1999). 
O çevrede yaşayan bütün insanların kolayca ulaşabilmesi gerekir. 
Bu mekânlarda, insanların yapacakları aktiviteye göre çeşitli kent 
mobilyaları bulunmalıdır. İnsanlara, orada vakit geçirebilmeleri için 
olanak sunulmalıdır. Bu tür açık alanların topluluğun ihtiyaçlarını 
karşılaması beklenir. Oturabilecekleri, gölgeden korunabilecekleri 
mekânlar yaratılması ya da mekânda farklı insanların yapabileceği 
aktivite olanaklarının olması kamusal mekânları canlı kılar. 

Ortak alanların büyük açık alanlardan öte; tanımlı, farklı aktivite-
lere olanak sağlayan alanlar olarak planlanması daha işlevseldir. 
Çünkü, büyük ve tanımsız alanlar hiç kimsenin alanı (no man’s 
land) olarak görülür. İnsanlar bu tür alanlara karşı sorumluluk 
hissetmedikleri gibi kullanmakta istemezler. Aynı zamanda büyük 
açık alanlarda deneyimlenebilecek çok aktivitenin bulunmaması, 
sınırlı aktivitelerin dağılması, gözlemleme yoluyla iletişime katı-
lacakların gözlemleyebilecek insan bulamamaları sorun olarak or-
taya çıkabilir. Bu nedenle dağılmamış, birbirleri ile ilişkili tanımlı 
açık alanlar daha kullanışlıdır (Abu-Gazzeh, 1999). 

Yaya kullanımını artırmak: İnsanların aktivitelerini yaya olarak 
gerçekleştirmesi için teşvik edilmesi pasif temas olanağını artırır. 
Konut alanları içinde tasarlanan sokakların ve ortak alanların yaya 
öncelikli tasarlanması, trafiğin yavaşlatılması veya araç trafiğinin 
kısıtlanması konut alanları içinde aktivite ve sosyal etkileşim ola-
nağını artırır. Yavaş trafik, yaşanabilir çevre anlamına gelir. Yaya 
kullanımını artırmak için yapılabilecek diğer düzenleme ise yürü-
yerek ulaşılabilecek mesafelerde insanların zorunlu aktivitelerini 
de gerçekleştirebilecekleri ticari birimler ile fonksiyonel çeşitliliği 
sağlamaktır.
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* Kopenhag Belediyesi için Gehl Architects tarafından hazırlanan rapordan. 

Kamusal alanların tasarımı ile ilgili çalışmalarda bazı kriterler kar-
şımıza çıkmaktadır. Örneğin, Gehl Architects’in hazırladığı rapor-
da nitelikli kamusal yaşamı oluşturan öğeler; güvenli, canlı, sağlıklı, 
ilgi çekici, sürdürülebilir olarak tanımlanmıştır. Project for public 
space organizasyonu ise nitelikli kamusal alanı sosyallik, kullanım 
ve aktivite olanakları, konfor & görünüm ve ulaşım & bağlantılar 
olarak dört başlık altında incelemiştir. 
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Malmö-Rosengard

Rosengard, Malmö’de 1960-1970 arası yapılan, 10.000 konut 
ve 25.000 konut sakini ile İskandinavya’nın en büyük konut 
alanlarından biridir. Aynı zamanda çok büyük kültürel farklılıkları 
içeren, 122 farklı milleti bulunduran bir alandır. Bu alandaki 
projenin amacı, buranın şehirle bağlantısı sağlanmış, davet edici 
bir konut yerleşimine dönüştürülmesidir.

     
Bu alan, ulaşım açısından çok iyi konumlanmasına rağmen çevre-
sindeki iki ana yol şehirle aralarındaki bağlantıyı kesen bir bariyer 
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haline gelmiştir. Alanın içinden geçen tek bir yol hariç diğer yollar 
hiçbir bağlantısı olmayan çıkmaz sokaklardan oluşmuştur. Diğer 
modernist binalar gibi sadece %1’lik alanı özel bahçeler ve teras-
lardan meydana gelmektedir. Geriye kalan kısım ise insanlarda hiç 
kimsenin alanı olarak adlandırılan, insanların kullanmak isteme-
dikleri canlı olmayan tanımsız alanları oluşturuyor. Aydınlatma 
öğelerinin bulunmaması akşam yaşamını sıfıra indirirken, otura-
cak yerlerin bulunmaması, rüzgar veya güneşten koruyabilecek 
öğelerin tasarlanmaması gibi mekânı niteliksizleştiren öğeler içer-
mektedir. Bu durumda bu mekânlar, insanların orada vakit geçir-
meleri veya başka insanlarla temas kurabilmeleri için çekici hiçbir 
öğe bulundurmamaktadır. 

Bu sorunlar için çözüm önerileri şu şekildedir: Yeni sokak ağı ile 
çevredeki farklı mahallere bağlantı sağlanacaktır. Yoğunlaşan 
mekânsal hiyerarşi ile avluların daha özel olmasına olanak veren, 
tanımlı kamusal sokaklar ve meydanlar oluşacaktır. Yaya ve bisik-
let kullanımını ön plana çıkarmak planlanmaktadır.

Sonuç

Konut alanları içinde tasarlanan kamusal alanlar, insanların bir-
birlerini tanımaları, farklı insanları gözlemleyerek onlarla empati 
kurabilmelerini sağlar. Bu sayede toplum içindeki yabancılaşmayı 
ve toplumsal ayrışmayı azaltabilir. Aynı zamanda bu tür alanlarda 
insanların zihinsel ve bedensel dinlemeleri için ihtiyaç olarak duy-
dukları rekreatif aktiviteleri gerçekleştirebilirler. Bu tür alanların 
konut alanları içinde konumlandırılması kadar bu alanların tasa-
rım kalitesi de sosyal ilişki olanaklarının artırılması için önemli-
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dir. Gözetim olanağı sağlayan kamusal alanlar, kamusal alanların 
ve orayı kullanan insanların gözlemlenmesi sayesinde insanları bu 
alanları kullanmaya teşvik etmektedir. Yarı kamusal mekânlar veya 
ara bölgeler insanların kendi özel alanlarındaki aktiviteleri aşamalı 
bir geçişle kamusal alanlara aktarmalarına olanak sağlar. Kamusal 
olarak kullanılan ortak mekânların tasarımı da sosyal iletişim için 
çok önemlidir. Farklı yaş gruplarına ve farklı aktivitelere uygun 
mekânların tasarlanması ile farklı kullanıcı gruplarının kullanımı 
artırır. Bu durum, mekânın kamusal kullanım niteliğini ve sosyal 
iletişim olanaklarını artırmaktadır. Yaya kullanımının teşvik edil-
mesi insanların pasif karşılaşma ihtimallerini ve bunun tekrarın-
dan doğacak olan sosyal iletişim olanaklarını artırmaktadır. Konut 
alanları içerisindeki kamusal alanların tasarımında bu kriterlere 
dikkat edilmesi bu mekânlar da nitelikli bir kamusal iletişimin sağ-
lanmasına katkı sağlar. Günümüzdeki hakim tasarım anlayışları bu 
anlamda nitelikli kamusal alanları oluşturmayı da göz önüne ala-
rak dönüştürülmelidir. Şehirlerin tasarımında, insanlar arasındaki 
ilişkiyi güçlendirmek için tasarımlar yapılmalıdır.
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6. Bölüm

Kayseri Kültür Yolu ve 
Kentsel Sit Alanı Tasarımı

Tülin Görgülü
Zekai Görgülü 
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Kayserı̇ Kültür Yolu ve Kentsel Sı̇t Alanı Tasarımı

Tülin Görgülü1 
Zekai Görgülü2  

Kayseri tarihi kökleri ve izleri çok derin olan, gelişen ve modern-
leşen bir kenttir. Sanayi, hizmet, spor ve turizm gibi sektörlerin 
etkisi ile kent biçimlenmekte, nüfusu artmakta ve genişlemektedir. 
Ayrıca, planlı olarak gelişen kent kavramının sınırlı örneklerinden 
biri olması ve güçlü ekonomik yapısı ile her dönem baskın ve mer-
kez kent olma niteliğini sürdürerek korumuş ve günümüzde de ko-
rumaktadır. (Fotoğraf 1,2,3,4,5)

Fotoğraf 1: Ulu Cami'den İç Kale'ye bakış (20. yüzyıl başlarında) (Gabriel A., 1931) 

1   Prof. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2    Prof. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
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Fotoğraf 2: İç Kale'den Kapalı Çarşı, Vezir Han ve Ulu Cami (1970) 
(www.kayseriliyim.com sitesinden alınmıştır.) 

Fotoğraf 3: İç Kale ve Saat Kulesi  (www.kayseriliyim.com sitesinden alınmıştır.)

 
Fotoğraf 4: Günümüzde Cumhuriyet Meydanı (Pema Mimarlık Arşivi)
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Fotoğraf 5: Saat Kulesi, Atatürk Heykeli ve İç Kale  (Pema Mimarlık Arşivi)

Kayseri, aynı zamanda Kapadokya gibi çok önemli bir turizm böl-

gesinin ortasında bulunmaktadır ancak kent bu turizm potansiye-

linden hiçbir biçimde pay alamamaktadır. Kentte varolan Selçuklu, 

Osmanlı ve gayrimüslim kültürel mirasın yanısıra çok önemli bir 

kayak potansiyeline ve siluete sahip Erciyes dağının yakın çevre-

deki turizm aktivitelerini kente yönlendirebilmek amacı ile pro-

jelendirilmesi Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bu konuda attığı 

önemli bir adım  olmuştur. Bu bağlamda Erciyes dağında Avustur-

yalıların projelendirdiği büyük bir kayak yatırımı yapılmış, kent-

teki tarihi eserlerle ilgili de bu yapıları birbirine bağlayan  ‘’Kültür 

Yolu’’, Restorasyon  ve kentsel sit alanı olarak ilan edilen Tavukçu 

Mahallesi’ni  canlandırma projeleri  hayata geçirilmiştir.

Tasarımda öncelikli adım olan; Kültür Yolu Projesi’nin yapılmasın-

daki amaç:

• Kültür varlıklarının yaşatılması, kültür yolu kanalı ile birbir-

leri arasında ilişki kurulması, dolayısıyla bütünsel bir izlenebilirli-

ğe ulaşılması ve de bu varlıkların kullandırılabilmesi,
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• Kültür yolu üzerindeki bazı kentsel alt bölgelerin yeniden 
canlandırılması, bu anlamda bazı kültür varlıkları ile beraber 
yeniden işlevlendirilmesi,

• “Kültür Yolu” ile doğrudan etkileşimde olan müzecilik, 
açık/kapalı sergileme, etkinlikler, gösteriler gibi diğer sanatsal 
faaliyetlerin güçlendirilip niteliksel ve niceliksel değerlerinin 
arttırılması,

• “Kültür” kavramı/olgusu adına daha bütünleşik bir yakla-
şımla, Kayseri ve ülkemiz açısından daha özenli, daha özendi-
rici olunması.

Sonuçta, Kayseri kent merkezinde yer alan kültürel zenginlikle-
rin ve tarihi yapıların yerli-yabancı kullanıcılar tarafından daha 
iyi algılanmasını sağlamak ve ziyaret edilmelerini kolaylaştırmak 
adına örneğine az rastlanır bir kentsel proje çalışması ve 
uygulaması içine girilmiştir. Kayseri’nin kent kimliği, sanayi kenti 
olduğu kadar yapılan yatırımlar ile turizm kentine de yaklaşırken, 
böylesi bir proje kentin çok katmanlı tarihi yapısını ortaya koymak 
adına da önem taşımaktadır. Dolayısıyla, birbirleri ile yakın-uzak 
ilişkili yapıları bir yürüyüş yolu üzerinde birleştirerek, tarihi kent 
dokusunun, yapıların kendileri ve çevreleri ile ilişkileri üzerine 
yeniden düşünmeyi ve farklı bir bakışı sağlamak amaçlanmaktadır. 
Bu amaçlar bağlamında merkezde ve yakınında bulunan mimari, 
tarihi anlamda önem taşıyan yapılar belirlenerek bir envanter listesi 
oluşturulmuştur. Bu liste içinden mutlaka ziyaret edilmesi gereken 
yapılar belirlenmiş ve bu yapıları birbirine bağlayan bir güzergah 
taslağı hazırlanmıştır. Daha sonra hazırlanan senaryo ve envanter 
listesi bağlamında güzergah detaylandırılmış, zenginleştirilmiş ve 
planlı hale getirilmiştir. 
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Şekil 1: Tarihi İç ve Dış Kale (Gabriel, A., 1931)

Yukarıdaki şemada (Şekil 1) yer alan eserlerin yanı sıra, yakın çev-
rede bulunan ve en az merkezdekiler kadar önem taşıyan yapı ve 
yerleşmeler de bu çalışma içerisinde değerlendirilmiştir. Böylece 
dış kale surları, iç kale ve yakın çevredeki tarihi yapıların bir bütün 
olarak algılanması, aktiviteler, deneysel çalışmalar ve tasarımlar 
ile mekânsal sürekliliğin sağlanması hedeflenmiştir. Bunun yanı 
sıra yabancı ziyaretçilerin/kentlilerin farkındalıklarının artması  
aktivitelere katılarak kent tarihi hakkında bilgilenmesi sağlanmış 
olacaktır.  

Kültür Yolu’nun Niteliği

Yukarıda ortaya konulan temel amaç ve gerekçeler doğrultusunda 
kültür yolunun gerçekleştirilebileceği  öncelikli alan olarak Kayse-
ri kent merkezi öne çıkmaktadır. Kale, kentsel sit alanı ile anıtsal 
ve sivil mimarlık eserleri ve de müzelerin varlığı bu önceliği belir-
leyen temel nedenlerdir. Kent merkezi, sunduğu bu tarihsel, kül-
türel ve sanatsal zenginliğin yanı sıra, merkez olması bağlamında 
yoğun ticari işlevleri de bünyesinde barındırmakta, dolayısıyla ge-
rek Kayseri’de yaşayanlar gerekse ziyaretçiler açısından güçlü bir 
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cazibe/çekim alanı olma özelliğini korumakta ve sürdürmektedir. 
Kültür varlıklarının sağlıklaştırılması, (restorasyon çalışmaları) ka-
lenin bir anlamda aykırı işlevlerden temizlenerek kültürel/sanat-
sal işlevlerle yoğrulan bir kullanıma kavuşturulması, eski Kayseri 
geleneksel/tarihsel dokusunun yeniden canlandırma çabalarının 
günümüzde hızla ve yoğun bir çalışma ile sürdürülüyor olması da, 
Kültür Yolu’nun merkez alanda olması gereğinin diğer somut ne-
denleridir.

• Bunu yaparken kültür yolunun taşıyacağı/gereksinme du-
yacağı etkinlik, toplanma, buluşma, sergi, gösteri, dinlenme, 
enstalasyon ve bilgilendirme gibi aktiviteleri düşünüp, bunla-
rın yerlerini belirleyip, mekânsal ve mimari çözümleri gerçek-
leştirilecektir.

• Dolayısıyla çoğu uluslararası ve ulusal örneklerde görüldü-
ğü üzere “kültür yolu” na yalnızca bir yaya sürekliliği olarak 
bakıp, bir “ yer (döşeme) izi” biçiminde ele alınmaması gereke-
cektir. Bu yönü ile de; “aranan (bulunan) yol değil, gidilen yol” 
olacaktır. Gereken basılı görsel malzemelerle, bilgilendirme/
yönlendirme mekanları ile bu algı güçlendirilip, Kayseri Kenti 
adına; ülkesel ve uluslararası anlamda yoğun bir tanıtım süreci 
gündem alacaktır.

• Öte yandan, tarihi bir çevrede onu öne çıkaran, ancak gün-
cel mimarlığı da böylesi bir çevrede sergileyen deneysel mi-
marlık işleri, enstalasyonlara yer verilip mekan okumalarının 
farklılaştırılıp, genişletilmesi sağlanacaktır.

Özetle, tarihi kent merkezi kimliğini öne çıkaran, ona zarar verme-
den kendi kimliğini oluşturan, bu çevreye uyumlu ve kolay okuna-
bilir/ulaşılabilir bir proje (konsept), nasıl bir Kültür Yolu sorusu-
nun sade bir yanıtı durumundadır.

Kültür Yolu  ve Tasarım Adımları

Kültür Yolu projesinde yapılacak çalışmalar dört ana grup altında 
toplanmıştır. Bunlardan en önemlisi kültür yolu güzergah(lar)ının 
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ilk iki bölümünde açıklanan amaç, gerekçe ve ilkeler bağlamında 
bir ana (master) ve yönlendirici plan uyarınca belirlenmesidir. Ar-
dından ise bu planın ve dolayısıyla kültür yolunun yakın ve uzak 
çevreye ilişkin getirdiği öneriler, müdahale biçimleri ve diğer ay-
rıntılı çalışmaların yapılacağı grupların tanımlanması gerekmekte-
dir. Bunlar  da, kentsel tasarım, ulaşım, restorasyonlar ile kentsel 
peyzajdan kentsel mobilyaya kadar olan diğer düzenlemeler/proje-
lendirmeler olarak sıralanabilir. Doğaldır ki bu çalışmaların tümü 
Kültür Yolu projesinin gerçekleşmesi sürecinde belirli bir etaplama 
ve sistematiğe dayalı olarak yapılacaktır. Buradan da, Kültür Yolu 
projesinin bir süreç tasarımı olduğu, değinilen düzenleme ile proje-
lerin, ana plana dayalı bir bütünlük içerisinde bazen ardışık, bazen 
eş zamanlı olarak gerçekleşeceği sonucu kolaylıkla çıkarılabilmek-
tedir. Dolayısıyla; ana (master) plan öncelik alırken, bu plana bağlı 
olarak ayrıntılı çalışmalar sonraki aşamayı oluşturacak ve yer dö-
şemesinden kentsel tasarıma, restorasyon projelerinden çevre dü-
zenlemesine oradan kentsel mobilya seçimine kadar her elemanın, 
her alanın, tasarımı ile mimari projelendirilmesi çözümlenecektir.

Plan İlkeleri

İçeriği ve doğası gereği ana plan, başta kültür yolu güzergahları-
nın belirlenmesi ve bunun nedenlerinin plan kararı haline gelmesi 
olmak üzere, biraz önce açıklanan tüm düzenleme, tasarım, proje-
lendirme ve işlevsel kararlar ile buna dayalı yer seçimlerini, giderek 
olası müdahale tipolojilerini ortaya koyan bir rol üstlenmektedir. 
Bu özelliği ile de ister ardışık ister eş zamanlı olsun “Kültür Yolu” 
nun gerçekleşmesi adına yapılacak tüm çalışmaların adını koyan, 
yerini ve niteliğini belirleyen temel yönlendirici durumundadır.
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Şekil 2: Master Plan Mekansal Kurgu (Pema Mimarlık Arşivi)

Kültür Yolu teması altında üç değişik yol önerilmiştir; bunlar sıra-
sıyla da “Büyük Tur”, ”Müze Turu” ve ”Çarşı Turu” temaları ile ad-
landırılmıştır. “Tarihe Dokunmak”  Kültür Yolu’nu kapsayıcı bir üst 
tema olarak ele alınırken bir anlamda büyük tur ile özdeşleşmiştir. 
Bir insanın normal yürümesi ile yaklaşık iki saatte tamamlanan bu 
tur için, yapıların ve dokuların tümünün ziyareti varsayıldığında 
sürenin iki güne yaklaşacağı öngörülmektedir. Alt temalara dayalı 
seçenekli kültür yollarının/turlarının oluşturulması, biraz da bü-
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yük tur için yeterli zamanı olmayan ziyaretçileri düşünerek, yani 
bu süreyi ayıramayanlara farklı seçenekleri sunmak nedeniyledir.

Müze turu, yalnızca mevcut ve açılacak yeni müzelerin ziyaretine 
yönelik bir güzergahı izlerken, çarşı turu ise kale ile kapalı çarşıyı 
kapsamakta, adını buradan almakta ve bir yönü ile de kapalı çarşı 
ve onunla birlikte var olan bedestenlerin yaşatılmasını amaçlamak-
tadır. Ayrıca, kültür yollarının mekânsal kurguları tasarlanırken, 
birbirleri ile bağlantıları düşünüp, bu anlamda mekanda ortak nok-
taların yer almasına dikkat edilmiştir. (Şekil 2)

Kültür Varlıkları ve İşlevleri

Bu analiz, tarihe dokunmak teması altında bir kültür yolu konsep-
tinin Kayseri kent merkezi, gerekse yakınında bulunan mimari ve 
tarihi anlamda önem taşıyan yapılar ile dokuların varlığı, bunların 
birbirine bağlanması, bir yol ile izlenme sürekliliğinin sağlanma-
sı ve hissedilirliklerinin yenilenmesi zorunluluğu mekânsal analiz 
açıkça görülmektedir. Öte yandan söz konusu tarihi değerlerin ko-
numlanış ve yer seçimleri ise Kültür Yolu güzergahları ile onların 
ortak noktalarını, kesişme alanlarını bulmak adına önemli, bir yan-
dan da sınırlayıcı verileri anlatmaktadır. (Şekil 3)

Kültür varlıklarının mevcut işlevlerine bakıldığında; dini tesisler, 
müzeler, türbeler, hamamlar, ticaret, resmi tesisler ile kale surları 
biçiminde bir dağılım ortaya çıkmaktadır. Bunlar içerisinde ticaret, 
dini tesis ve müze işlevleri ağırlık kazanmakta, hamam ve türbeler 
ise dengeli bir dağılım göstermektedir. Kale surları, bir işlev tanım-
lanmasından çok bir kültür varlığı olarak bu analizde yer almıştır. 
Spor tesisi olarak verilen Meryem Ana Kilisesi, günümüzde böyle 
bir işlevle kullanılmaktadır. Ancak, Kültür Yolu konsepti içinde ive-
dilikle restorasyona alınarak bir müzik eğitim merkezi ve konser 
salonuna dönüştürülecektir. Kültür varlıklarının mekânsal olarak 
dağılımları izlendiğinde, belirli bir alanda yoğunlaşma yerine eski 
kent merkezi (kale ve çarşı) etrafında ışınsal (radyokonsantrik) bir 
formda yayılma ifade etmektedir. Bu yönü ile, Kale-Kapalı çarşı ve 



136

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

Gevher Nesibe Tıp Müzesi kuzeyde, Eski Kayseri Mahallesi de (Se-
tenönü) güneyde çekim merkezlerini oluşturmakta, doğu ve batı 
yönünde yer alan diğer kültür varlıkları ise, bu kuzey-güney ekse-
nine ışınsal bir formda eklemlenmektedir. (Şekil 3)

Şekil 3: Kültür Varlıkları ve İşlevleri (Pema Mimarlık Arşivi)

Kültür Yolu ile İlgili Detaylar

Tarihi kent merkezinin izlerinin belirginleştirilmesi ana fikri kap-
samında, mimari düzenlemeler ve tasarımlar yapılması önerilmiş-
tir. Dış kale surlarının, kapılarının, kale içindeki yol dokusunun ve 
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yapıların birbirleri ile bağlantılarının mimari tasarımlar ile tamam-
lanması ve güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu anlamda hem mev-
cut yapılar hakkında bilgi veren hem de günümüzde olmayan yapı 
veya yapı parçalarını canlandıran iki ve/ya üç boyutlu tasarımlar 
proje kapsamında konumlandırılacaktır.  

Ayrıca, Kültür Yolu’nun geçtiği tanımsız alanlarda; yapıların yo-
ğunlukları, ziyaretçilerin yürüyüş süreleri ve konsantrasyonları 
dikkate alınarak, ziyaret noktaları arasında uzun mesafeler olan 
yürüyüş yolları üzerinde yeni aktivite noktaları, proje kimliğini 
yansıtacak mekânsal düzenlemeler ile deneysel tasarımların yer 
alacağı noktalar  belirlenmiştir. Bunlar dinlenme/eğlenme amaçlı 
olduğu kadar aynı zamanda Kültür Yolu üzerinde yeni kent haya-
tı, kültürü ve sanatını yansıtan mekanlar oluşturmaları açısından 
önemsenmektedirler. Böylece hem tarih içinde hem de çağdaş 
kentte bir gezinti sağlanmış olacaktır. Bu noktalarda hazırlanacak 
enstalasyonlar ile yeni ve farklı okumalar yapılabilir. Ayrıca bu nok-
taların ilgi ve merak uyandırarak ziyaretçilerin bir sonraki noktaya 
geçişlerini sağlayacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca güzergah üzerindeki ziyaret noktaları hakkında bilgi verici 
görsel, işitsel tasarımlar ile bilgilendirmeler yeni ve farklı tasarım-
lar ile ziyaretçilere sunulacaktır. Kültür Yolu üzerinde, deneysel 
çalışmalar/yaklaşımlar ve enstalasyonlar için ayrılan alanlarda, 
Kayseri kent kimliği ve tarihinin de göz önüne alınması ile hazır-
lanacak tasarımlar ile bu aksın kuvvetlenmesi düşünülmektedir. 
(Fotoğraf 6,7)
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Fotoğraf 6: Enstalasyon Örneği-Dans Adımları (www.wikipedia.org sitesinden 
alınmıştır.)

Fotoğraf 7: Enstalasyon Örneği-Gösteri Havuzu  (http://www.tripadvisor.com.tr  
sitesinden alınmıştır.)

Kültür Yolu üzerinde belirli aralıklarla bilgilendirme ve dinlenme 
yapıları (info ve kafe) tasarlanmış veya mevcut yapılar (saat kulesi 
gibi)  bu amaçla kullanılarak, kullanıcılar için duraklama noktaları 
oluşturulmuştur. Gevher Nesibe Medresesi önünde ana bilgilen-
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dirme noktası oluşturulmuş,  yerel malzemenin kullanıldığı, çevre 
ile uyumlu, mevcut kot fark ve ilişkilerini kullanan mümkün oldu-
ğunca küçük yapılar ile ihtiyaçlar giderilmiştir. (Fotoğraf 8) 

Fotoğraf 8: Ana Bilgilendirme Yapısı (Pema Mimarlık Arşivi)

Yapıların iklim şartları da gözetilerek mümkün olduğunca şeffaf ol-
maları sağlanmıştır. Yapılar özellikle toplanmaya uygun alanlarda 
konumlandırılarak, Kültür Yolu kullanıcıları için bir birikme/bu-
luşma noktası haline gelmeleri hedeflenmiştir. (Fotoğraf 9,10,11)

Fotoğraf 9: Kültür Yolu Üzerinde Kullanılan Oturma Elemanlarından Örnekler (T. Görgülü Arşivi)
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Fotoğraf 10: Kültür Yolu Üzerinde Kullanılan Oturma Elemanlarından Örnekler 

(T. Görgülü Arşivi)

Fotoğraf 11 (T. Görgülü Arşivi)

Kentsel Tasarım Çalışmaları

Proje üzerinde belirlenmiş olan noktalarda ve Kültür Yolu boyunca 
izlerin takip edilmesi amacı ile yapılacak olan düzenlemelerde or-
tak bir dil oluşturulması gereklidir. Böylece Kültür Yolu kent içinde 
okunur hale gelecektir. Bu okunurluğun sağlanması sırasında; çev-
re ile uyumun sağlanması ve projenin kendi kimliğinin olması, iki 
ana noktadır. Daha önce de belirtildiği üzere, ziyaretçilerin kısa ve 
uzun süreli dinlenmeleri için ihtiyaçlarının karşılanacağı donanıma 
sahip alanlar oluşturmuş veya güzergah üzerindeki böyle alanlar 
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düzenlenerek proje kapsamında değerlendirilmiştir. Bu alanların 
düzenlenmesinde kent içi yaya trafiği de göz önüne alınarak, yeni 
çekim noktaları haline gelmeleri sağlanmıştır. Hem ziyaretçilere 
hem de kentlilere hizmet edeceği düşünülerek bu alanların kapa-
siteleri dikkate alınmıştır. Kent içinde, yürüyüş yolunun izlerinin 
okunur hale getirilmesi ziyaretçilerin yolu takip edebilmeleri açı-
sından gereklidir. Bu amaçla yürüyüş yolları, araç-yaya kesişimleri, 
yapı veya yapı grupları içindeki dolaşımlar esnasında ziyaretçileri 
sürekli olarak bilgilendirmek gereklidir. İncelenen örneklerde ge-
nellikle zemin kaplama malzemesi veya zemin kaplamasında ara-
lıklı olarak yerleştirilen bilgilendirme elemanları ile bu bilgilendir-
menin sağlandığı görülmüştür. (Fotoğraf 12)

Fotoğraf 12: Zeminde Kullanılan İşaretler (Pema Mimarlık Arşivi)

Kültür Yolu projesini tanıtan ve izlenen güzergah ile ilgili genel 
bilgi veren düzenlemeler hem başlangıç noktasında hem de yeni-
den konumlanmayı sağlamak amacı ile düzenli aralıklarla güzer-
gah üzerinde yer almalıdır. Maket, afiş, levha vb. bilgilendirmeler 
güzergahın bütünde algılanmasını ve ziyaretçilerin kent bütünü ile 



142

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

ilişkilerini yenilemeleri açısından gerekli görülmüştür. Ayrıca, yapı-
ların özelliklerinin görsel olarak algılanmasını sağlayan, genellikle 
yapının bütünüyle okunmasını sağlayacak uzaklıktaki ve çevresin-
de görsel bağı kesecek yapılar olmayan alanlarda özel tasarımlar ile 
düzenlemeler önerilmiştir. İzlemeyi kolaylaştırmak adına kot fark-
lılıkları gibi çevresel düzenlemeler ile, görsel bağlantı kurulan yapı 
ile ilgili bilgilendirme projeleri de bu alanlar içinde düşünülmüştür.

Kültür Yolu projesinde yer alacak tüm tasarım elemanlarında ve 
projenin kente etkisinde önemsenen kriter,  içinde bulunduğu 
bölgenin özelliklerini geri plana itmeden, kendine ait bir kimliği 
ortaya koyması olmuştur. Bu ilke ile Kültür Yolu yer döşemesin-
de seçilecek olan döşeme malzeme, desen ve renklerinde de hem 
ziyaretçiler için kolay okunur hem de geçtiği bölge içinde uyumlu 
özellikler taşımasına özen gösterilmiştir. Yaya, araç ilişkileri, yaya 
trafiği ve bekleme noktalarında farklılık gösteren tasarımlara yer 
verilmiştir.

“Kültür Yolu” aksında yol üzerinde,  tarihi yapılar ve çevrelerinde,  
çevre yapıların cephelerinde, düzenlenen meydanlarda aydınlat-
ma projeleri hazırlanmalıdır. Ayrıca aydınlatma elemanları da yol 
gösterici, bilgi verici dikkat çekici olarak projeyle bütünleştirilerek 
konumlanmalıdır. Elemanların  kendilerinin de proje kapsamında 
özenle seçilmeleri gerekli görülmüştür.

Mekânsal sürekliliğin sağlanması ve tarihi yapıların görsel olarak 
öne çıkarılmaları sırasında mimari kadar peyzaj projelerinin de et-
kili bir şekilde kullanılması gerekli görülmektedir. Dinlenme alan-
larında, yaya güzergahlarında iklim şartları da düşünülerek gerekli 
bitki ve peyzaj elemanları yerleştirilmelidir. Yapıların çevresinde 
ve yapı grupları arasında oluşturulan mekanların tanımlanması 
ve tamamlanması amacı ile peyzaj elemanları etkili bir biçimde 
kullanılmalı, projenin kimliği ile örtüşen elemanlar seçilmeli veya 
tasarlanmalıdır. Bitki tercihlerinde kentin doğal yapısı ve yeşil öğe-
nin kullanım amaçları dikkatle incelenmelidir. Bu anlamda gerekli 
projeler hazırlanmaktadır. 
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Kültür Yolu projesinde düzenlenecek alanların tümü için dil birliği-
nin sağlandığı kentsel mobilyalar kullanılması, hem görsel açıdan 
netlik katacak hem de proje kimliğine katkıda bulunacaktır. Bu 
amaçla aşağıdaki başlıklar için gerekli araştırma, tercih, seçenek 
belirleme ve tasarım çalışmaları yapılmıştır.

- Oturma/dinlenme birimleri,

- Aydınlatma elemanları,

- Çöp toplama yerleri ve kutuları,

- Yönlendirme panoları,

- Sınır elemanları,

- Gölgelik elemanları,

- Yer döşeme kaplamaları. (Fotoğraf 13,14)

Fotoğraf 13 (T. Görgülü Arşivi)
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Fotoğraf 14: (T. Görgülü Arşivi)

Mevcut Yapılara İlişkin Cephe Düzenlemeleri

Mevcut yapılarda iyileştirme, ayıklama, onarım gibi teknikler ile 
Kültür Yolu üzerinde bir dil birliği ve görsel anlamda temizlik ça-
lışması yapılmıştır. Tabela, renk, ışık vb. kalabalık ve çeşitliliğin 
önüne geçilmeli, gerekliliği kabul edilen bu ihtiyaçlar için tasarım 
rehberi doğrultusunda uygulamaların gerçekleşmesi devam et-
mektedir. Bu anlamda güzergahın kesin olarak belirlenmesi ile bir-
likte müdahale yapılacak olan alanlar saptanmalı, her bir yapı için 
problemler ve önerilen çözüm belirlenmelidir.  Özellikle kale içinde 
kalan yapılaşmaların yoğunluğu ve buradaki tarihi eserlerin sayısı 
nedeni ile bu bölgede ada bazlı iyileştirmelerin yapılması söz konu-
su olabilecektir. Dolayısıyla, proje kapsamındaki kimliksiz ve boş 
bölgelerde ada bazında yeni düzenlemeler gerekli olacağı gibi kale 
içindeki yapılaşmanın yoğun olduğu alanlarda da ada bazlı düzen-
lemeler gerekmektedir. Kale içinde, genellikle tarihi yapı grupları 
değerlendirilirken boş alanlarda projenin kimliğini taşıyacak yeni 
düzenlemeler yapılması önerilmektedir. Bu alanlarda dinlenme 
alanları, bilgilendirme noktaları düzenlenecektir. (Fotoğraf 15)
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Fotoğraf 15: Cephe Düzenlemeleri Örneği (www.haberkayseri.com.tr sitesinden 
alınmıştır.)

Kentsel Sit Alanı

Daha önce de değinildiği gibi, Kültür Yolu’nun değdiği ve geçtiği 

önemli noktalardan bir tanesi de Kentsel Sit Alanı ilan edilen Ta-

vukçu Mahallesi’dir. Bu alan özel tasarım alanı olarak ele alınarak, 

köhneleşmiş bir alanın yeniden işlevlendirilerek kente kazandırıl-

ması ve Kültür Yolu’nun çekici bir noktası olması  hedeflenmiştir.

Kayseri’de GEEYAK’ın (Gayrimenkul Eski Eserler Yüksek Anıtlar 

Kurulu) 08.02.1975 tarih ve 5271 sayılı kararı ile sit alanı olarak be-

lirlenen alan, onaylanarak Kiçikapı Mahallesi’nin güneyinde kalan 

eski mahallelerin tamamına yakını “sit alanı” olarak ilan edilmiş-

tir. Ancak Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 

27.04.1984 tarih ve 250 sayılı kararı ile mevcut sit alanı bugünkü 

sınırına getirilerek daraltılmıştır (Yılmaz, 2005). Kayseri Kentsel 

Sit Alanı, geleneksel yapısını az da olsa koruyabilen, kalan izlerle 

mahalle dokusunun tahmin edilebildiği bir alandır. (Fotoğraf 16)
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Fotoğraf 16: Sit Alanından Eski Tarihli Bir Fotoğraf (Kaynak: Nihat Karakaya)

Kayseri kenti, özellikle de kent merkezi, biliyoruz ki; Roma İmpa-
ratorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklu Devleti, Osmanlı İm-
paratorluğu ve Cumhuriyet döneminin izlerini barındırmaktadır. 
Günümüzde çeşitli nedenlerle mevcut doku içinde kaybolan ve bir-
birleri ile ilişkileri zayıflayan tarihi değerleri yeniden ortaya çıkar-
mak, bir yandan da kent merkezindeki eski izleri okunur kılarak 
kültür varlıkları arasındaki ilişkileri pekiştirmek “tarihe dokun-
mak” temalı Kültür Yolu projesinin daha öncede belirtildiği üzere 
öncelikli amacını oluşturmaktadır. Böylesi bir proje, kent kimli-
ğinin içine turizm sektörünü de almaya başlayan Kayseri için bu 
yönü ile de çok katmanlı tarihi yapısını sergilemek adına da farklı 
bir önem taşımaktadır.

Dolayısıyla, Kültür Yolu projesi bu izleri ortaya çıkaran, tarihi, 
mekânsal gerekse de algısal anlamda yeni bir okumaya olanak ve-
ren, giderek Kayseri için seçenekler halinde yeni bilgi ve gezi kanal-
ları yaratan bir anlayış doğrultusunda hazırlanıp, kurgulanmıştır. 
Bağlamında ayrıntıları açıklanan analiz, çözümleme ve tasarım 
çalışmalarından elde edilen veri, eşik ve kararlar değerlendirilerek 
hedeflenen amaç ile birlikte Kültür Yolu ana (master) plan önerisi 
ve ona dayalı mekânsal kurgu üretilmiştir. Bu çalışmalar Kayseri 
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Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmış 
olup, izlendiği üzere uygulama da Kayseri Büyükşehir Belediyesi 
tarafından başlatılmıştır. Uygulama, doğal olarak bir etaplama sis-
tematiği içerisinde sürdürülmekte olup, gelinen aşamada Kültür 
Yolu’nun kurumsal kimliği belirlenmiş ve tüm proje çalışmaları ta-
mamlanmıştır. 

Çözümlemesi yapılan alan, Kayseri Kentsel Sit Alanı’nın tamamı olup 
yedi yapı adasını, Tavukçu, Tosun, Hacı Mansur, İsmet Paşa, Mustafa 
Necip Mahallelerinin bazı kesimlerini içeren 8.8 hektar büyüklükte 
bir alandır. Kadı Burhanettin Ortaokulu’nu içine alan, Yurttaş Sokak, 
Bahçebaşı Sokak ve Turap Sokak ile sınırlanmaktadır. (Şekil 4) 

Şekil 4: Kayseri Kentsel Sit Alanı

Sit Alanı, kent merkezinin güneyinde ve ona oldukça yakın bir ko-
numda yer almakta ve de merkezden İnönü Caddesi ile ayrılmakta-
dır. Kent merkezi olarak değerlendirilebilecek olan İç Kale ve çev-
resine, ticaret yoğunluklu caddeler olan Bankalar Caddesi ve Millet 
Caddesi gibi caddeler ile bağlanmaktadır. Sit Alanı’nın kuzeyinde 
iş ve ticaret bölgeleri, güneyinde ise konut alanları bulunmaktadır.
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Eski kent merkezi ve konut alanı olan Sit Alanı, günümüzde mer-
keze yakın ancak boşalmış, yaşamayan bir çöküntü alanı durumun-
dadır. Merkez ile gerek taşıt gerekse yaya olarak ilişkili olmasına 
rağmen çöküntü alanı olmanın olumsuzluklarından ötürü cazibe-
sini kaybetmiş durumdadır. Sur içindeki yoğun ticaret ve hizmet 
fonksiyonları, alan içinde devam etmemiş ve İnönü Caddesi ile ta-
mamen kesilerek alanın kuzeyinde yalnızlaşmıştır.  

       
Fotoğraf 17, 18: Sit Alanı Içindeki Bazı Yapılar Ve Çevre Yapılaşma (T. Görgülü Arşivi)

Yeni konut alanları Sit Alanı etrafında gelişimlerine devam etmiş-
tir. Günümüzde çok katlı konut yerleşimlerinden İnönü Caddesi ve 
Necip Fazıl Bulvarı, Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı gibi ana ar-
terler ile ayrılmış durumdadır. Güneydeki konut alanları çok katlı 
yerleşimler olup Sit Alanı ile geniş caddeler ile ayrılmaları nedeni 
ile fiziki bağ kuramamışlardır.

Sit alanı içinde, zamanın üst gelir grubuna ait konutlar, artan ihti-
yaçları karşılayacak yeni konut alanlarının cazibesi ve kent dışına 
verilen göçler gibi nedenler ile boşalmıştır. Üst gelir grubu, kent 
dışındaki toplu konut alanlarına veya Sivas Caddesi gibi önemli 
akslar üzerindeki yüksek bloklara yönelmiştir. Bir dönem kiracı-
ların yerleştiği alanda bu kullanıcılar, yapılarda tahribata ve deği-
şikliklere neden olmuşlardır. Zaman içinde artan suç oranı nedeni 
ile yeni yollar açılarak veya yıkımlar ile güvenlik sağlanmaya çalı-
şılmıştır. Sonuçta günümüze oldukça sınırlı sayıda mimari örneği 
barındıran, doku ile ilgili ciddi tahribata uğramış, kayıtlı nüfusun 
olmadığı bir yerleşmeye ulaşılmıştır. Bu alanda güvenlik sorunları 
halen devam etmekte, dolayısıyla çevresindeki yoğun ticari fonksi-
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yon içeren alanlarla, konut alanlarıyla ve de buralardaki nüfusun 
yarattığı sosyal mekanla ilişki kuramamaktadır. (Fotoğraf 19,20)

       
Fotoğraf 19, 20 (T. Görgülü Arşivi)

Kayseri Kentsel Sit Alanı ile ilgili öneriler geliştirilmeden önce ay-
rıntılı bir alan çalışması ve literatür incelemesi yapılmıştır. Tescil 
edilmiş ve restore edilmiş yapıların yanı sıra önemli sayıda yapının 
da tescili önerilmiş ve kurula sunulmuştur. Bu noktada hedeflenen 
eski kullanıcıları geri getirilemese bile, fiziksel dokuyu olabildiğince 
canlandırmak ve kent hafızasına geri kazandırmaktır. (Fotoğraf 21)
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Fotoğraf 21: Tescile Önerilen Yapı (T. Görgülü Arşivi)

Bu amaçla alan içinde arazi kullanış değerleri incelenerek, mev-

cut kullanım eğilimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ticaret ve ko-

nut kullanımlarının yaygın olması nedeni ile bu işlevlerin devam 

ettirilmesi hedeflenmektedir. Kalan yapıların ve sınırlı sayıdaki 

gayriresmi kullanıcının, alan içinde devamlılığı ve güvenli bir yer-

leşimi sağlaması mümkün görülmemektedir. Ancak çevre yerleşim 

ve ticari birimlerin de yakınlığı ve bu alanların kullanımları incele-

nerek, alan içinde yeni işlevlendirmeler ile ekonomik değişim he-

deflenmiştir. Böylece alana yatırım yapılması özendirilecek ve hem 

yapıların hem de dokunun devamlılığını sağlayacak bir ekonomik 

yapı oluşturulması sağlanacaktır.
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Yakın çevre kullanımlarının ve çevre değerlerin incelendiği çözüm-
leme çalışmalarında da değinildiği üzere alan çevresinde ticaret, 
eğitim ve konut işlevleri bulunmakta, hareketli kullanıcılar alanın 
çok yakınına kadar gelmekte, güvenlik nedenleri ve fiziksel mekan 
yetersizliği nedeni ile alan içine çekilememektedirler. Çevredeki 
tarihi, kültürel ve turistik değeri olan yapılar ile alanın ilişkilen-
dirilmesi, hatta bir “Kültür Yolu” projesi ile Kayseri kent merkezi 
ve sit alanı ilişkisinin kurulması önerilmektedir. Böylece kent mer-
kezindeki birbirlerine yakın konumlarda bulunan tarihi değerlerin 
fark edilmesi ve alana kullanıcı çekilmesi anlamında kullanılmaları 
mümkün olacaktır. Böylesi bir yaklaşımın üç boyutlu olarak haya-
ta geçirilmesi (tabela, işaret, yol çizgileri, harita kullanımları vb.), 
kullanıcıların da bilinçlendirilmesi ile sosyal boyutunun da tamam-
lanması gerekli görülmektedir. 

Koruma Sürecinin Geliştirilmesine Yönelik Kararlar

Planlama alanında koruma, sit alanı sınırlarının ilan edilmesi, tes-
cilli kültür varlıkları envanterinin oluşturulması gibi tamamlanmış 
süreçler ile bazı yapıların tescillenmesi,  yeni ve alanın yapısına uy-
gun işlev-yapılaşma kararlarının getirilmesi ile mevcut değerlerin 
korunmasını sürdürmeye yönelik bir süreci kapsamaktadır. 
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Doku ve Sokaklara İlişkin Kararlar

Şekil 5: Parsel Biçimleri 

Planlama alanında geçmişteki koruma amaçlı imar planı kararları 

ve mevcut yapılaşma dikkate alınarak öneri arazi kullanış, yapılaş-

ma ve ulaşım kararları getirilmiştir. 1945 tarihinde yapılmış olan 

planlardan dönemin sokak ve ada dokusu okunarak bu veriler esas 

alınmış, amaçta da belirtildiği üzere bu dokunun yeniden canlan-

dırılması hedeflenmiştir. Bu bağlamda, mevcut olan yollar; araç, 

servis ve yaya olarak ayrıştırılmış ve kademelendirilmiştir. Ayrıca, 

özgün dokuya uygun olarak çıkmaz sokakların ve meydancıkların 

oluşumuna olanak tanınmıştır. Ada ve parsel dokusunun korun-

masına, değişikliklerin eski dokuya uygun ve sonradan yapılan par-

sel parçalanmalarını geri döndürecek yönde gerçekleşmesine özen 

gösterilmiştir. Alanı çevreleyen ve bir üst ölçekli plandan gelen 

yolların etrafında tampon bölgeler oluşturması için yeşil alanlar 

önerilmiş olup, bu alanlar yaya yolları ile sit alanı içindeki işlevlerle 

ilişkilendirilmiştir. Giderek dokunun geleneksel yapısını yeniden 
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canlandırmaya yönelik uygulama kararları alınmış, yeni yapılacak 
yapıların tarihi yapılar ile uyum sağlaması ve taklit yapıların öte-
sinde kurgulanmalarına imkan verecek düzenlemeler getirilmiştir. 
(Şekil 5) 

Çalışma kapsamında ayrıntıları analiz çalışmasında verildiği üzere 
planlama alanındaki tescilli kültür varlıkları tespit edilmiştir. Daha 
önce de değinildiği gibi; tespitler sonucunda bu yapıların dışında 
kalan, ancak tescil kriterlerine uygunluk gösteren diğer kültür var-
lıklarının tescil edilmek üzere Koruma Bölge Kuruluna sunulması 
önerisi getirilmiştir.

Koruma Amaçlı İmar Planı

 Alandaki mevcut yapılar ile ısrarla vurguladığımız yeniden can-
landırmaya ilişkin hedefler revizyon uygulama imar planı ile öne-
rilen yapılaşmanın; gerek alan bütününde, gerekse parsel bazında 
getirilen kararların öncelikli verisi olmuştur. Bu doğrultuda, plan-
lamanın temel girdisi olarak önerilen ve koruma bölge kurulunca 
onaylanacak olan mimari avan projeye göre yapılacak uygulama 
koşulları;  (T),( T1), ve (A) lejantıyla işaretlenmiş alanlarda aşağıda 
açıklandığı üzere belirlenmiş, plan lejandı da bu şekliyle verilmiş-
tir. (Şekil 6) 
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Şekil 6: Koruma Amaçlı İmar Planı (Pema Mimarlık Arşivi)

(A) lejandlı alanlar: 

Plan ve kentsel sit alanı sınırları içerisinde üç adet (A) lenjandlı 
alan, planın önerdiği tüm koruma ilkelerine tabi olmakla birlikte; 
mutlak tevhit koşulunun getirildiği, kamu mülkiyetinin mevcutta 
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fazla olması ve giderek bu alanlardaki kamulaştırma çalışmalarının 
yoğunlaşması sonucu bu koşulun kolaylıkla uygulanabilecek yapı 
adaları olarak düşünülmüştür. 

Şekil 7: Konut Tipoloji Çalışmaları (Pema Mimarlık Arşivi)

Öte yandan, mevcut ve restitüe edilecek kültür varlıklarıyla birlikte 
ve de lejandı planda tanımlanmış bu alanlarda yapı adası bütünün-
de; mimari avan projeleri de içerecek bir biçimde kentsel tasarım  
projelerinin Koruma Bölge Kurulunun onayını takiben uygula-
ma yapılabilecektir. Üçüncü bölümün başında da ayrıntılı olarak 
açıklandığı üzere; bu uygulama bütünü ile mevcut ya da yitirilmiş 
tescilli tüm yapıların rölöve, restitüsyon restorasyon ve/veya re-
konstrüksiyon projeleri üzerinden gerçekleşecektir. Bu anlamda, 
Kayseri Müzesi denetiminde yapılacak temel kazısı ile literatür 
araştırmasından elde edilecek bilgi ve belgeler söz konusu projeler 
için temel yönlendiriciler olacaktır. Bu süreç sonucunda ilgili yapı 
ya da yapı gruplarını tanımlama adına yeterli bilgiye ulaşılamama 
durumunda planlamanın eki olan mimari tasarım ve uygulama 
rehberiyle, koruma bölge kurulunun yorum ve değerlendirmeleri 
projelerin onayı için öncelikli olacaktır. Böylesi bir gerçekleşme sü-
reci, klasik imar planı ve imar yönetmelikleri anlayışı dışında özgün 
doku ve yapıları bütünüyle koruma içine alacak ayrıca sit alanında 
gerçekleşecek yeni yapılar (infill) için güçlü bir örnek yaratılmış 
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olacaktır. Kentsel tasarım rehberine altlık oluşturması amacı ile de 
Kayseri’deki geleneksel yapılar ile ilgili önemli tipolojik araştırma-
lar yapılmıştır. (Şekil 7)

Dolayısıyla, bu özgün doku içerisinde yeterli bilgi ve belgeye ulaşı-
lamaması nedeniyle yapılacak olan yeni yapıların bütünüyle eski-
nin çoğunlukla kötü taklidi (imitasyon) olmak yerine; gerek mev-
cut yapıları, gerek mimari tasarım ve uygulama rehberini, gerekse 
koruma bölge kurulunun görüş ve yorumlarını değerlendiren eski-
den/kültür varlıklarından esinlenen yeni yapıların da olduğu, eski 
ile yeninin örtüştüğü özel bir sit alanına ulaşılacaktır. 

Kentsel Tasarım ve Mimari Avan Proje Raporu

Kayseri kentsel sit alanı içerisinde a lejandı ile tanımlanmış olan, 
Bayram Sokak, Yalçın Sokak, Setenönü Caddesi ve Turop Sokak 
tarafından çevrelenmiş olan 266 adada yer alan kentsel tasarım 
alanının; öncelikle turizm, kültür ve rekreasyon işlevleri ile dona-
tılarak, gerek sit alanı, gerekse Kayseri kent bütünü içinde önemli 
bir cazibe merkezi olması hedeflenmiştir. 

Kent merkezinden kentsel tasarım alanına, İnönü Bulvarı’ndan, 
Kiçikapı Kilisesi yanından veya Siremenli Caddesi’nden ulaşılarak  
restore edilmiş 265 ada, 2, 3, 23, 24, 25, 26 ve 27 parsel numara-
lı yapıların cephe aldığı Bayram Sokak, bu alana önemli bir açılım 
vermekte ve mevcut yapılarla bütünleşmektedir. (Fotoğraf 22) 
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Fotoğraf 22: Restore Edilen Konaklar (T. Görgülü Arşivi)

Kentin diğer yönünden gelişte Setenönü Hamamı ve Çeşmesinin 
oluşturduğu mekana da, minber minareli bir mescit tasarlanarak, 
geleneksel bir Kayseri Meydanı ortaya çıkarılmıştır, bu meydan 
karşılayıcı bir alan olarak düşünülmüş ve meydandan, geleneksel 
Kayseri dokusunda olduğu gibi dar sokaklarla kentsel tasarım ala-
nına geçiş kurgulanmıştır.

Kentsel Tasarım Alanında İşlev Tanımlanması

Kentsel tasarım alanında projelendirilen açık ve kapalı alanlar üç 
bölümde ele alınabilir:

1. Geleneksel Kayseri Mahalle Çarşısı: Bakkal, manav, kasap, esnaf 
lokantası, kıraathane, pastane, şarküteri, berber gibi birimlerden 
oluşan, malzeme ve biçimlenişi ile de çevre dokunun tekrarı niteli-
ğinde tasarlanmış olan bölümdür. 

2. Şenlik Meydanı: Setenönü Hamamı ile restore edilmiş yapıları 
görsel ve işlevsel olarak birleştiren, hem kapalı alanlardaki işlevle-
rin dış mekana taşındığı hem de yine geleneksel Kayseri dokusunda 
yer alan farklı işlevlere yanıt veren açık alanların tekrarı niteliğinde 
oluşturulan bir bölümdür. Meydanın asıl amaçlarından biri de; bel-
li zamanlarda, kültürel aktiviteler ve şenlikler gerçekleştirmek üze-
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re Kayseri halkını bir araya getirecek kamusal bir alan yaratmaktır. 

3. Konaklama ve Kültürel Amaçlı Yapılar: Kentsel tasarım alanını 
canlandırmak ve yaşatmak için 44 yataklı (yaklaşık bir otobüs) bir 
konaklama birimi, ortalama 150 kişilik restorant ve sergi salonun-
dan oluşan yapılar bütünüdür.

Mimari Tasarım Kriterleri

Kentsel tasarım alanında açık ve kapalı mekanların oluşturulma 
sürecinde yapılmış olan tüm analizler sonucunda, çevrede var olan 
kentsel dokunun doluluk, boşluk oranlarının tasarıma yansıtılması 
ana hedeflerden bir tanesi olmuştur. Özellikle çalışmaya çevredeki 
yapıların proporsiyonlarını ve yan yana gelişlerini görmek amacı ile 
maket ile başlanmıştır. (Fotoğraf 23) 

Fotoğraf 23: Maket Çalışmaları (T. Görgülü Arşivi)

Geleneksel dokunun kendiliğinden, organik yan yana gelişleri tasa-
rımda tekrarlanmış, zemin kotta avluların çevresinde yapılar oluş-
turulmuş, yer yer yine geleneksel dokuda olduğu gibi tesadüfi üst 
katlar tasarlanarak, üçüncü boyutta da hem kat bazında, hem de 
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parapetler bazında hareketlilik yakalanmıştır. Geleneksel Kayseri 
Mahalle Çarşısının bulunduğu 1. bölümde halihazırda ayakta bulu-
nan üç belge ve bilgi bulunabilen iki yapının rölöve, restitüsyon ve 
restorasyon projelerinin hazırlanarak tasarımın içine katılmaları 
hedeflenmiştir. Yeniden tasarlanan yapılar ise; yine dar sokaklarla, 
ortasında su öğesinin bulunduğu sürpriz bir avluya ulaşan dış me-
kanları biçimlendirmektedir.

Geleneksel Mahalle Çarşısı dokusunu yansıtan proje etabındaki 
yapı cepheleri ise, geleneksel yapı cephelerinden esinlenilmiş, cep-
he öğeleri, pencereler, doluluk boşluk oranları, süslemeler tasarım-
da aynen tekrarlanmıştır. 

Şenlik Meydanı’nın tasarım felsefesi ise, daha önce değinildiği gibi; 
Setenönü hamamı ile restore edilmiş yapılar işlevsel ve görsel olarak 
bağlamak üzeredir. Bu alan üzerinde Kayseri’ mitolojisindeki önemli 
kişisel motiflerden olan Kerem ile Aslı’nın heykeli hem özel bir köşe 
oluşturacak, hem de hamam ve restore edilmiş yapılar perspektifi 
içinde kendini ifade edecek biçimde yerleştirilmiştir. Tasarımda şen-
lik alanının yer döşemesi çarşının kendiliğinden oluşmuş geometri-
sinin aksine düzgün bir geometri ile kurulmuştur. 

Tasarımın 3. bölümü olarak tanımlanan konaklama, restoran ve 
sergi alanlarının oluşturduğu yapılar içinde ise; plan şemaları ile 
ilgili bilgi ve belgeye ulaşılabilen iki yapının aslına uygun olacak 
restitüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin hazırlanması öngörül-
mekte, bu yapılar da konaklama biriminin parçaları olarak değer-
lendirilmektedir. 

4. bölümde tasarım özelliği olarak yine geleneksel dokudaki pro-
porsiyonlar, doluluk ve boşluklar, üçüncü boyuttaki hareketler 
ön plana alınmış, ancak cephe özelliği olarak günümüzün mima-
ri dili seçilerek, bugünden geleceğe bir katman oluşturulması he-
deflenmiştir. Geleneksel dokudaki tepe pencereleri, göğüslemeler, 
silmeler ve çıkmalar çağdaş bir dille yorumlanarak yeni yapıların 
özellikle geleneksel çevreden ayrışması yoluna gidilmiştir. (Şekil 8)
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Şekil 8 (T. Görgülü Arşivi)

Kentsel Tasarım Alanında Kullanılan Malzemeler

Tasarım alanında, çarşı bölümünde yapı cephelerinde yöresel ola-
rak “kara taş”” olarak adlandırılan bazalt kullanılmıştır, gelenek-
sel çarşılardan alıntılarla yapıya uygulanması düşünülen ahşap 
doğramaların ise yörede bulunan ağaçlardan (çam ve sedir) imal 
edilmesi hedeflenmiştir. Çarşının ve konaklama birimlerinin avlu-
larını oluşturan açık alanda ise ahşap, bazalt ve geleneksel evlerde 
sıklıkla görülen desenli mozaiklerin kullanılması, özellikle avlular-
da daha önce bu alanda var olan yapı izlerini anımsatan, yer döşe-
melerini tekrarlayan, kendiliğinden oluşmuş izlenimi veren, farklı 
malzemelerin yan yana getirilmesi amaçlanmıştır.  
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Fotoğraf 24 (T. Görgülü Arşivi)

Şenlik alanında ise; aynı malzemelerle daha düzenli bir geometri 
kurulmuş ve dolayısıyla tasarımda bu alanın vurgusu ön planda ol-
muştur. 

Üçüncü bölüm olarak adlandırılan; çağdaş bir tasarım dili ile ele 
alınan yapılarda ise, restore edilmiş ve zengin evlerinde yoğun 
olarak kullanılan kesme tüf taşının zemin katlarda uygulanması 
öngörülmüş, üst katlarda ise sıva ve ahşap malzeme kullanımının 
cephenin sadeleştirilmesi ve vurgulanması amacı ile daha uygun 
olacağı düşünülmüştür. 

 Fotoğraf 25 (T. Görgülü Arşivi)
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Açık alan tasarımların farklı malzeme ve geometrilerden 
oluşturulan düzende, özellikle avlularda su öğesi olarak küçük 
havuzlar kullanılmış, sert zemin etkisini hafifletmek amacı ile yer 
yer yeşiller de açık alanlara yardımcı öğeler olarak önerilmiştir. 

Genel Değerlendirmeler

Kayseri Kentsel Sit Alanı’nda hazırlanmış olan koruma amaçlı re-
vizyon uygulama imar planı’nda (a) lejandı ile tanımlanmış kentsel 
tasarım alanı’nda amaç, Kayseri tarihi kent merkezine çok yakın 
bir konumda olan ve çevredeki tarihi ve anıt eserlerle de yakın iliş-
kide bulunan alanın tüm bu özellikleri göz önünde tutularak kültü-
rel, sosyal, rekreasyonel aktivitelerle de donatılmış yeni bir kentsel 
çekim merkezi biçiminde tasarlamaktır. 

Fotoğraf 26 (T. Görgülü Arşivi)

Tasarım sürecinde de halihazırda var olan ve olmayan çevresel 
doku en önemli yönlendiricilerden olmuştur. Gerek kültürel an-
lamda gerekse fiziksel ve mimari anlamda geçmiş ve geleceği bir-
birine bağlayan unsurlar ön plana çıkarılarak; kentsel tasarım ala-
nındaki yeni yapıların geleneksel doku ile uyumunun (avlular, açık 
ve kapalı mekan oranları, cephe proporsiyoları, malzeme ve cephe 
elemanları) sağlanması önemli kriterlerden biri olarak ele alın-
mıştır. Süreç içerisinde kaybolan fiziksel dokudan bulunabilen iz 
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ve belgelerle kentsel sit alanının yeniden canlandırılabilmesi için, 
kentsel tasarım alanının itici bir güç ve cazibe merkezi niteliğinde 
hayata geçirilmesi önem kazanmaktadır. 

Öte yandan yine onaylı olan koruma amaçlı nazım ve uygulama 
imar planları hüküm, koşul ve plan notları kentsel tasarım alanı 
içerisinde geçerli ve yönlendiricidir.

Kayseri merkezinde kurgulanmış olan Kültür Yolu ve Kentsel Sit 
Alanı Yeniden Canlandırma Projesi bir bütün olarak ele alınmış-
tır. Bugün gelinen noktada Kültür Yolu’nun ve kentsel tasarımın 
önemli bir bölümü hayata geçirilmiştir. Bu adımlar gerek  turizm 
açısından, gerekse kentin belleğini yeniden canlandırmak açısından 
katkılarının büyük olduğu açıktır, Kentsel Tasarım Alanı Kayseri’ye 
yeniden kazandırılmıştır. Her ne kadar bu mekanda  daha önce va-
rolan sosyal dokunun devamlılığı sağlanamasa da; fiziksel doku-
nun sürdürülebilirliğinin ilk adımları atılmış ve bu adımlar  da çev-
renin yeniden gelişmesini tetikleyici olmuştur.
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TSMD İstanbul’da 44 Okul 

Semra Uygur1 
Özcan Uygur2 

Tasarımı ve müşavirliği Eptisa-Dolsar-Uygur İş Ortaklığı tarafında 
yürütülmüş olan ve İstanbul’da 14 ilçe belediyesi sınırları içerisin-
de bulunan 44 adet okul, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil 
Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında depreme dayanıklı 
olmaması nedeniyle yıkılıp, mekânsal kaliteleri ve öğrenci kapasi-
teleri artırılarak yeniden yapılmıştır.

İSMEP, İstanbul’un sismik riskten arındırılması amacıyla, 1999 
depremi sonrası oluşturulan, yürütücülüğü İstanbul Valiliği İstan-
bul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yapılan projenin 
adıdır. İPKB İstanbul’daki kamu binalarının depreme karşı daya-
nıklılığı konusunda çalışma yaptırmakta, güçlendirme ile sonuç 
alınamayacak yapıları yıktırıp bulundukları yerde yeniden inşa et-
tirmektedir. 

Projeleri tasarlanan 44 okulla ilgili çalışmalara 2010 senesinde 
başlanmış olup 40 okulun yeniden inşası tamamlanmıştır. 44 okul 
arasında ilkokul, ortaokul, lise ve meslek okulları bulunmaktadır. 
Proje kapsamında ilk tamamlanan okul 2012 Eylül’ünde hizmete 
girmiş olup 39. ve 40. okullar Eylül 2015’te eğitime başlamıştır. 

1   Mimar, Uygur Mimarlık
2   Mimar, Uygur Mimarlık
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Hâlihazırda iki okulun yapımı devam etmekte iken bir okulun pro-
jesi henüz ihale edilmemiş, bir okul projesi de iptal edilmiş durum-
dadır. 

Bu okulların yeniden yapım nedeni, sağlamlık ve depreme karşı da-
yanıklılık olmasına karşın, ayrıca bu konu mimarinin de olmazsa 
olmazlarından bir tanesidir.

TED Ankara Koleji                                        TED Ankara Koleji

Bir yandan bu işin yapılma sırasını anlamaya çalışılırken bir yan-
dan da kısa sürede 44 adet okulun bir anda yapılacak olmasının 
anlamı sorgulanmıştır. Bu okullar, ülkemiz öğrenci çoğunluğunun 
eğitim, öğretim gördüğü devlet okulları olması nedeniyle büyük 
önem arz etmektedir. 

Bu sayıda okul yapısının bir seferde yenileniyor olması, ülkemizin 
eğitim mekânlarının standartlarının iyileştirilmesi, eğitim yapıla-
rında mekânsal duyarlılığın arttırılması, kabuk değişimi ve öğren-
cilere özgürlük mekânları yaratmak için bir kırılma noktası olarak 
yorumlanabilir. Tüm bunların ötesinde çocuklarımıza, gençlerimi-
ze katkı sağlamak her şeyin üstünde görülmüş ve gerçekte bu iş bir 
sosyal sorumluluk projesi görülerek yapılmıştır.

Proje kapsamındaki okullar, İstanbul’un çok farklı sosyal yapısı 
olan semtlerinde yer alıyor olmasına rağmen, aynı standartta ta-
sarım ve yapma biçimi ile inşa edilmiştir. Bu proje kapsamında ya-
pılmış olan projeler tek isimle anılsa da 44 farklı proje 44 farklı 
şekilde tasarlanmış ve her birinin ayrı bir kimliğe sahip olmasına 
gayret edilmiştir. Ayrıca bu okulları birleştiren sözcüklerde vardır. 
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Bu sözcükler her okulda farklı cümleler oluşturmaktadır.

Eğitim-öğretim mekânlarına ilişkin düşüncelerin ifade edilebil-
mesi ve kısıtlı zamanda yapılabilirliğinin sağlanması için birbiri-
ne benzer yapı tektoniği, benzer sözcüklerin farklı birlikteliği ile 
tasarlanmış, aynı felsefe ile yola çıkılsa da her okul kendi çevresi 
içinde ayrıca değerlendirilmiş ve farklı mekânsal zenginliklerle ayrı 
ayrı kimlikler kazandırılmıştır. 

Okul yapıları, çocukların ilk kez toplumsal mekân ile yüzleştikleri 
alandır. Bu nedenle hepimizin hayatında toplumla ilk kaynaşma ve 
yapısal çevreden öğrenme deneyimi açısından oldukça önemlidir. 
Ülkemizde uzun yıllardır uygulanan tek tip okullar aynı zihniyet-
te beyinler yetiştirme düşüncesinin mekânsal alt yapısını oluştur-
maktadır. Okulların çocuklara özgürlük alanları yaratır nitelikte 
olması gerekmektedir. Tasarımlarda buna gayret edilmiştir.

Kağıthane Ziya Paşa İÖO                             Üsküdar Sultantepe İÖO

Herkesin okul anıları vardır, ancak bu anılar mekânlar ile anımsa-
nırlar. Okul anılarımızda yer eden mekânların bıraktığı izlenim-
ler çevre duyarlılığımızı, şehirlerimizin daha yaşanır olmasını da 
sağlayacak altyapılardır. Bu nedenle, bu sıra dışı mimariye sahip 
okullarda okuyan öğrencilerin başka mekânlara daha eleştirel ba-
kabileceklerini ve daha iyisini talep edeceklerini öngörülmektedir. 
Okul mekânlarını kullananların her sene % 25 artıyor olması, bu 
mekânların kullanıcılar üzerindeki etkisinin çoğalarak devam ede-
ceğini göstermektedir.  

İstanbul’da 44 okul projesi ile ülkemizdeki mimari ortama ve çev-
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reye ilişkin eleştiriler sözlü olarak değil, bu işleri yapacak ve talep 
edecek olanlara, farklı duyarlılıkları eğitim sürecinde verebilme so-
rumluluğu bu proje ile anlatılmaya çalışılmıştır.

Eğitim yapılarının dolaşım alanları, geçiş ve ulaşım mekânı olma-
nın ötesinde okul hayatının önemli bir bölümünün geçtiği, öğren-
cilerin hem kendi aralarında hem de öğretmenler arası etkileşimi 
güçlendirecek alanlar olarak düşünülüp ve hayata geçirilmiştir. 
Eğitim yapılarının, her alanının öğrenme mekânı olması amaçlan-
mıştır. Aynı zamanda eğitim ortamlarının, gençlerin ve çocukların 
rahat kullanımına yönelik olması için atölye niteliğinde ve ortak 
kullanım alanlarına önem verilerek, doğal ışıkla her an zenginle-
şen mekânlar olarak tasarlanmıştır. Özellikle sosyal sürdürülebi-
lirlik birincil etken olsa da işletme ve bakım masrafları minimum 
tutulmaya çalışılmıştır. Enerji tasarrufu ve kullanılan yapısal mal-
zemelerin kaplanmadan, boyanmadan kullanılabilirliğine önem 
verilmiş, tüm mimari yapısal elemanlar çıplak ve yalın bırakılarak, 
kullanıcıların kendilerini ifade edecekleri, ürünlerini sergileyecek-
leri, ürünler ile renklenip, canlanacak sürekli değişebilen ortam 
sağlanmıştır. Çıplaklık aynı zamanda bu okulların yenilenme ne-
deni olan sağlamlığını göz önüne sermeye de yardımcı olmaktadır.

Tozkoporan İÖO                                          TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği

Devlet okulları, tip proje olmanın dışına taşıma gayretimizle mev-
cut şartlarda bu şekilde yorumlanmıştır. Bu ürünler ile bir kırılma, 
aynı zamanda başlangıç noktası yaratılmış olduğunu umulmakta-
dır. Bundan sonra yapılacak eğitim, yapılarında bu başlangıç nok-
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tasından ve standarttan başlayarak daha ileri nitelikler beklene-
cektir. Alışılagelen devlet okulu yapıları dışında olan bu okullara 
alışmak zaman alacaktır, çünkü yeniye alışmak zamanla mümkün 
olmaktadır. Umut verici şey ise bir yerden başlanmış olmasıdır. 
Yaptığımız işin bir sonucu işverenin bizden sonra iş alım sözleşme-
lerinde tip proje isteğinden vazgeçerek her arsaya özel proje ister 
olmuştur.  

Gerçekleştirilen projeler, daha iyilerinin yapılabilmesi için bu alan-
da çalışan mimarların önünü açacak örnekler oluşturmaktadır. 
Proje dâhilinde yapılanların çevrelerine değer kazandırdığı, öğren-
ci ve öğretmen taleplerinin arttığı görülmektedir. Bunun tek bir 
nedeni var, o da yere ait düşünerek yapılan mimari ve mimarın ba-
kış açısı, yapma biçimidir. Mimarlığın en önemli yapması gereken 
hizmet, yapılma nedenine ilişkin ve bulunduğu yere ait probleme 
çözüm getirmektir. Mimari ancak problem çözebildiği sürece sos-
yal sürdürülebilirliğini koruyabilecektir.





8. Bölüm

Şehir ve Ağaç  
İlişkisi Üzerine
Hüseyin Emiroğlu
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Şehir ve Ağaç İlişkisi Üzerine

Hüseyin Emiroğlu1

Ağaç bütün kültürlerde yer ve gök arasında bir bağlantı olarak 
görülmüştür. Türklerde ve diğer kültürlerde de kutsal sayılmıştır. 
Eski Mısır’dan, Hindistan’a, Selçuklu taş işlemelerinden, kumaşa, 
taşa işlenmiş metinlerden ve şekillerden bu kutsallık göze çarp-
maktadır. İslam kültüründe de ağaca ayrı bir önem verilmektedir. 
“Kıyametin kopacağını bilsen de ağaç dik.” diyor Peygamberimiz. 
Bütün kültürlerin tarihi metinlerine bakıldığında ağacın kutsallığı 
okunabilir. Dedem Korkut kitabında, Uruz, ağaca seslenir “Başına 
doğru bakar olsam başsız ağaç dibine doğru bakar olsam dipsiz 
ağaç.” Şecere olarak nitelendirilen soy kelimesi yine Arapça ağaç 
üzerinden tanımlanmıştır. Kültürümüzde çocuk doğduğunda ağaç 
dikilir. Bütün kutsal metinlerde ağaçtan bir bahis vardır. Cennet de 
ağaçlarla tanımlanan bir yerdir. Kutsal kitaplarda söz edilen cen-
net, bahçe mimarisinin temelini oluşturmuştur. İrem bağları, Ad 
kavminin hükümdarının tanrılık iddiası ile meydana getirdiği fa-
kat Tanrı’nın tufanı ile yok olan bahçelerdi. 

Çin’in, Hindistan’ın, Türkistan’ın bahçe kültürleriyle Mısır’ın, 
Mezopotamya’nın bahçe kültürleri yeniden yorumlanıp İstanbul 
ve Delhi bahçeleri inşa edildi. Osmanlı ve Babür İmparatorlukları 
bahçe kültürünün zirveleri oldu. İstanbul Batı Türk imparatorlu-

1   Erguvan İstanbul Derneği Başkanı
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ğunun, Delhi ise Doğu Türk imparatorluğunun merkeziydi ve bah-
çeleri batılı seyyahların yazmaktan bıkmadığı güzelliklerle doluy-
du. Heinrich Glück Avrupa bahçelerinin Endülüs ve İstanbul’dan 
ilham aldığını söylüyordu. Haritada Anadolu’yu ortaya alıp baktığı-
nız zaman Napolyon’un dediği gibi “Dünyanın baş şehri İstanbul” 
dersiniz. İstanbul’da yaşayan insanlar bu anlamda çok şanslıdır.  Şu 
anda görülen İstanbul’daki korular, saray bahçeleri vs. daha çok ya-
bancıların, Avrupa’dan özellikle Fransa’dan esinlenen mimarların 
ve şairlerin etkisiyle yapılmıştır. Maalesef Lale Devrinden itibaren 
geleneksel Türk bahçeleri bozuluyor ve Fransız usulü bahçeler inşa 
ediliyor. Beşir Ayvazoğlu, Julia Pardoe’nun “Keşke Shakespeare Ro-
meo ve Juliet eserinin bahçe sahnesini yazmadan önce Boğaziçi’ni 
görseydi.” dediğini söyler.

İstanbul denince akla ilk olarak çınar ağacı gelir. Seyyah gravürle-
rinin baş aktörü çınarlar rahmetli Çelik Gülersoy’un “İstanbul’un 
Anıt Ağaçları” kitabında görülmektedir. Gülersoy, İstanbul’un 
tarihi anıt çınarlarını ve yok edilişlerinin hikâyesini bu kitabında 
anlatır.

Ağaçlar da binalar kadar şehirlilerin hafızasında kayıtlıdır. Bina-
lar yıkılıyor, ağaçlar kesiliyor hafızalarımız anılarımız yok ediliyor. 
Aşağıdaki fotoğrafa özellikle dikkatinizi çekmek isterim. 
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Bu fotoğraf Sultanahmet Meydanı’nda Çelik Gülersoy tarafından çe-
kilmiştir. Fotoğrafta eski adliye binası görünmektedir. Adliye binası 
boşaltıldıktan sonra Milli Eğitim Müdürlüğüne devredildi. Bundan 
sonra İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hizmet verecek.

Bu kare ise aynı fotoğrafın yıllar önce adliye tarafından çekilmiş 
halidir. Ağacın iki dalı yere neredeyse paralel uzanışı harika bir gö-
rüntü sergilemekte idi.

      

Ağaca daha yakından bakıldığında iki yana uzanan dalları ile sanki 
kollarını açmış da sizi kucaklayacak sevgili imiş gibi görünmektedir.

Ve ağacın son haline dikkatlerinizi çekmek isteriz. O iki kol çok 
yakın bir tarihte 5-6 sene önce insanların can güvenliğini tehdit 
etmesi gerekçesiyle kesilmiştir. 
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İstanbul’da ilk defa erguvanları atalarımız geldiği zaman buldular. 
Çiçekleri yapraklarından önce açan bu ağaç İstanbul’un yerli 
ağacıdır. Erguvan sadece İstanbul’da değil, Ege, Marmara ve Akde-
niz sahillerinde de var olan bir Akdeniz ağacıdır. Hudayinabit ola-
rak Toros dağlarının Akdeniz’e bakan bütün yamaçlarında, Ege ve 
Marmara kıyılarında bulunmaktadır. Erguvanı bize Ord. Prof. Dr. 
Süheyl Ünver ve Doç. Dr. Haluk Dursun hocalar tanıtmışlardır.

Ali Üsküdari’nin çiçeklerle ilgili albümündeki bu çizim, elimizdeki 
en eski erguvan resmidir. Edebiyatımızda erguvan bazen bir renk 
bazen de metafor olarak kullanılmıştır. 

Bâkî’nin erguvanı, yağmur damlalarıyla ıslanarak inci ve yakutla 
bezenmiş bir ağaca dönüşmüştür:
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“Dür ü yâkût ile bir nahl-i murassa sandum 
Erguvânüzre dökülmüş katerât-ı emtâr

Nef’î, yâsemenlerle erguvânını kucaklaştırır: 
Yine çıktı beyaza nakş-ı her serv-i gül endâmın 
Sarıldı yâsemen şâh-ı nihâl-i erguvânüzre”

Fuzûli ise erguvanının her yaprağını dile getirerek Hz. Ali’ye met-
hiye yazar.

“Sahn-ı çemende erguvân, her bergini etmiş zebân 
Tekrar eyler her zaman medh-i Aliyyül Murtezâ”

Ahmet Paşa’nın erguvanı kırmızıdır ve yeşillerini yele verir.
“Her dırahtı ser-ta-pânesîm-i râh-zen
Yele virdi la’l ü yâkûtınnihâl-i erguvân”

Şeyh Gâlib de erguvanlardan söz eder
“Müşk idi nesimi bûstânın
Dinmezdi ruâfıerguvânın
Vasf-ı cemîi öyle müferrih ki söylesem
Te’sir eder dimâğa mey-i erguvân gibi”

Gevheri:
“Bugün ben bir güzel gördüm 
Hilal kaşı keman olmuş 
Dili bülbül saçı sümbül 
Yanağı erguvan olmuş”

Yani erguvan sadece bir ağaç değildir. Sevgilinin yanağıdır, kanlı 
gözyaşıdır.

Çiçeklere ağaçlara anlamlar yükleriz. Bizim için Lale Allah’ı, Gül ise 
Peygamberi hatırlatır. Bütün klasik şairlerimiz erguvanı çeşitli an-
lamlar yükleyerek dizelerinde kullanırlar. 
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Ahmet Hamdi Tanpınar ve Yahya Kemal’de erguvana çok düşkün 
yazarlarımızdır. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir adlı kitabında 
diyor ki: “Ne zaman canım sıkılsa giderdim Manavkadı Cami’nin 
bahçesindeki erguvanların altına oturup tefekkür ederdim.” Bu 
Manavgakadı Cami’ni çok aradım, 2-3 sene bütün kaynaklara bak-
tık fakat bulamadık. Sonra bir gün dostum Ahmet Kot ile sohbet 
ederken kütüphanesinden bir kitap getirdi camilerle ilgili o kitap-
ta, Edirnekapı’da Anemas zindanının üstündeki Kadıasker İvaz 
Efendi Cami’nin halk arasındaki adı Manavkadı Cami olarak söy-
lendiği geçmektedir.

“BAHÇELERDEN UZAK

İstemem artık ışık, rayiha, renk âlemini, 
Koklamam yosma karanfille, güzel yasemini.

Beni bir lahza müsait bulamaz idlale, 
Ne beyaz bakire zambak, ne ateşten lale.

Beklemem fecrini leylaklar açan nisanın, 
Özlemem vaktini dağ dağ kızaran erguvanın.

Her sabah başka bahar olsa da ben uslandım, 
Uğramam bahçelerin semtine gülden yandım”

dizelerini Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar’a ithaf etmiştir. 

“Gün bitti. Ağaçta neş’e söndü. 
Yaprak âteş oldu. Kuş da yâkut. 
Yaprakla kuşun parıltısından 
Havzın suyu erguvâna döndü.” diyor Ahmet Haşim.

Ziya Osman Saba ise kelimelerle İstanbul’u resmediyor.

“Düşünceli yürürken, bir yol dönemecinde 
Çıkacak önümüze beyaz dallarla bahar. 
Hatırlatacak bize şen çocukluğumuzu, 
Erguvanlı bir bahçe, mor salkımlı bir duvar.”

Herkesin anılarında yaşadığı yerlerdeki ağaçlarla ilgili bir hatıralar 
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mutlaka vardır. Bir ağacı kesmek o kadar basit bir şey değildir. Bir 
arkadaşım her fırsatta çocuğu ile birlikte Küçük Çamlıca’daki koru-
da bulunan ikiz bir ağacın olduğu yere gittiklerinden bahsetmişti. 
Bir gün bu ikiz ağacın birisi kesilmiş. Sağlık sorunu olmayan bu 
ağacın kesilmesi çocuğunu derinden üzmüş, “Çocuğum mahvoldu, 
bir anı yok oldu.” demişti. Kanlıca-Çubuklu arasında benim de bir 
ikiz fıstık çamım vardı. Bir virajdan sonra görürdüm. O ikiz fıstık 
çamını görünce büyük bir sevinç kaplardı içimi. O ikiz fıstık çamı-
nın birini de katlettiler. Şimdi oradaki fıstık çamı da tek kaldı. Tabii 
ki insanlar gibi ağaçlar da ömrünü tamamlar ölür. Fakat hiçbir se-
bep yokken ağaç kesmek bir canlıyı öldürmekle eş değerdedir.

Bize bu şehrin erguvanlarını ilk anlatan kişi 1966 yılında o zama-
nın Sabah gazetesine yazdığı bir makale ile Ord. Prof. Dr. Süheyl 
Ünver Hoca’dır. Süheyl Ünver Hoca için ne söylenirse ne yapılırsa 
ne anlatılsa yeridir. Esenler Belediyesi, Süheyl Ünver adına bir şey-
ler yapabilir. Hep klasik semtlerimiz Süheyl Ünver Hoca’yı anıyor. 
Mesela Esenler’de yeni bir ilçe olarak, bir kültür mekânına, büyük 
bir parka hocanın adı verilebilir. Küçük bir çocuk parkına devasa 
şahsiyetlerin isimlerinin veriliyor. Bir isme bakıyorsunuz onun 
değerine bakıyorsunuz bir de o parka bakıyorsunuz, parkın haline 
bakıyorsunuz, kahroluyorsunuz. Mesela bir örnek Eminönü’nde 
Sultanahmet Meydanı’nda Mehmet Akif Ersoy Parkı var. Kaç kişi 
biliyor acaba? Hatta orda bir de büstü var. Sonunda park restore 
edildi de ismine yakışan bir hale geldi.  Restorasyon kapsamında 96 
adet ağaç, 2.134 adet çalı, 75 adet otsu bitki ve 200 kasa mevsimlik 
çiçek dikimi gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Süheyl Ünver Hoca erguvanlara dikkat çekmek için her yerde er-
guvanları resmetmiş. Yine tabloları ile erguvan ağaçlarına dikkat 
çeken Ahmet Yakupoğlu, Süheyl Hoca’nın talebesi ve arkadaşıdır. 
Haluk Dursun, Süheyl Hoca’dan el alarak 1990’dan beri, 25 senedir 
erguvanları anlatıyor. Haluk Hoca’nın rehberliğindeki bir Boğaziçi 
seyrinden sonra biz de hocadan ilham alarak erguvanlarla ilgilen-
meye başladık. Benim şahsen daha çok erguvanlara odaklandığım 
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tarih 1999 baharında Burhan Felek Lisesinin bahçesinde bir ergu-
vanı çiçek açmış olarak gördüğüm zamandır. 

Burhan Felek Lisesinin bahçesindeki bu erguvan ağacının altında 
okulun öğretmenlerinden oluşan 50’ye yakın insan aynı anda poz 
vermiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ağaç tedavi birimi ta-
rafından bu ağacın tedavi edilmesi için çok uğraşıldı, budama ve 
bakımı yapıldı. Erguvan İstanbul Derneği 2002 yılında erguvanlarla 
ilgili ilk aktivitesini gerçekleştirerek Süheyl Hoca’nın makalesini 
bastırdı. Bu tarihten itibaren kendi imkânlarıyla bazen de beledi-
yelerin desteğiyle çalışmalarını sürdürmektedir. 

Aşağıda şehirler ve ağaçlara dair birkaç fotoğraftan ve hikâyeleri 
anlatılmaktadır.
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Fotoğrafta görünen şehir Güney Afrika’nın Phretoria şehri, Ja-

karanda ağacının çiçek açtığı dönemde şehir böyle görünüyor. 

Erguvan ağacı çiçek açtığında İstanbul’da böyle pembe görünse ne 

hoş bir manzara olurdu. 

Burası da Japonya’da sakura ağaçlarının parklardaki halidir. 

Japonlar için sakura mistik anlamlar taşıyor. Sakura mevsimin-

deki bu bayrama Hanami diyorlar (çiçek seyretme). Binlerce insan 

bu etkinliklere katılır sergilenen çiçekleri ilgiyle izlerler Japon-

ya bu mevsimde daha çok turist alır. İstanbul’da erguvan ağacı 

zamanında daha fazla turist alabilir. Böyle etkinlikler yapılıyor ar-

tık. 2016 yılında etkinliklerin 15. yılı gerçekleştirildi. Ve daha etkin 

bir grup olarak hareket etmeye başlayan Erguvan İstanbul Derneği 

tarafından Sakura ağaçları gibi İstanbul’da erguvanla ilgili çalışma-

lar yapıldı.

Esenler için ne önerilebilir? Yoğun binalar var. Ağaç dikecek yerler 

çok az. Bunun için her mahalle ve sokakta incelemeler yapılarak 

uygun bitkiler belirlenebilir. Fakat bu çalışma zaman alacağı için, 

Esenler’de ilk etapta sarmaşık türü kısa zamanda hızlı büyüyen bit-

kiler yetiştirilebilir. Bu bitkiler kısa sürede büyüyerek şehre renk 

katabilirler.
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 Bu nasıl gerçekleştirilir?

Mor salkımlı sokaklar meydana getirilebilir. Botanik ismi wisteria 
mor salkım çok kolay ve hızlı yetişebilen bir bitkidir. Güneşten ko-
runmak için kullanılan sağlıksız, plastik koku yayan tenteler yeri-
ne, mor salkımlardan, acemborularından, asmadan doğal tenteler 
yapabilir. Bizim geleneksel gölgeliğimiz asmadır. Gölgesinden ya-
rarlanılır, üzümü yenir yaprağından da sarma yapılır. Bazı yerler 
de isimlerini, önüne dikilen asmadan almışlardır. Asmalı Kahve, 
Asmalı Mescit gibi… 

Üsküdar’da Beylerbeyi Cami ya da diğer bilinen adıyla, Hamid-i Ev-
vel Cami vardır. Caminin restorasyonu bir hayırsever işadamı tara-
fından yaptırıldı. Deniz tarafında caminin bütün duvarı boyunca 
mor salkımlar vardı. Restorasyondan sonra mor salkımlar yok ol-
muş caminin taş duvarı görünmektedir. Hâlbuki o mor salkımlar 
motorlar deniz kıyısından geçerken müthiş bir peyzaj sağlıyor, 
güzellik veriyordu, izleyenlere. Dibinde otururken mest oluyordu 
insan kokusundan. Restorasyon sırasında daha dikkatli çalışmaya, 
ağaç ve çiçeklerin korunmasına pek önem verilmiyor. Bu süreçte 
yok edilebiliyorlar. 
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Beşiktaş’tan Çırağan’a giderken Four Seasons oteli yapıldı. Orada 
devasa bir sedir ağacı koruma mecburiyeti olduğu için, beton bir 
saksı içine alındı. Ağaç sonra kurudu. Kurumadan önce ve  sonraki 
fotoğrafları mevcuttur. Ciddi bir koruma ve takip yapılmadığı için 
zamanla unutuluyor. 

Esenler hızlı bir şekilde sarmaşıklar cenneti yapılabilir. Mor salkım 
fidanı, Esenler sokaklarında kaldırımlarda bina diplerine dikilebi-
lir. Kaldırımı kapatmaz, binaların üzerinden direklerle caddelere 
doğru verilerek çok güzel mor salkımlı sokaklar yaratılabilir. Sırf 
onu görmek için insanlar Esenlere gelebilirler. Acemboruları, tu-
runcu gramofon gibi çiçek açarlar. Acemboruları arıların çok sev-
diği bir sarmaşıktır. Ziya Osman Saba’nın dizesinde “Hatırlatacak 
bize şen çocukluğumuzu erguvanlı bir bahçe mor salkımlı bir du-
var” diyordu. Tüm ölü duvarları sarmaşıklarla renklenir, kokuları 
da hediyesi olur.

İstanbul’un rengi erguvan kokusu ıhlamurdur. İstanbul’un her 
tarafında bu yaygınlaştırılmalıdır. Esenler Belediyesi, erguvana ve 
ıhlamur yetiştirilmesine de ayrı bir önem verebilir.

Esenler halkının da görüşleri alınarak bir sembol ağaç ve çiçek 
oluşturulabilir. Örneğin, iğde ağacı olabilir. İğde Anadolu insanının 
hemen hemen hepsinin bildiği bir ağaçtır. Ama İstanbul’da yeteri 
kadar kullanılmamaktadır. Çit yaratmak istediğimizde duvarları tel 
çit yerine iğde dikilebilir. İğdenin dikenleri var, hiç geçirmez insan-
ları. Budamaya gelen bir bitkiyi iğdeli çitler, çiçek açtığı zamanda 
mis gibi kokar. Hem de yaprakları görsel olarak çok güzeldir. Gü-
müş rengidir. 

Türkiye’de Orman Fakülteleri ve Ziraat Fakültelerinde ağaçla sanat 
ve edebiyatla kültür arasındaki ilişkiye dair dersler verilebilir. İn-
sanlar ağacın insan yaşam döngüsündeki önemi hakkında bilgi 
sahibi değiller. Bu nedenle ticari bir endüstriyel malzeme olarak 
görüyorlar. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir şirketi olan İSTAÇ, bir dö-
nem “Kendini Yazan Ağaç” isimli bir kitap yayımladı. Bu Kendini 
Yazan Ağaç kitabı, çok güzel bir derleme kitaptır. Esenler Belediyesi 
böyle bir kitap yayımlayabilir veya bu kitabın tekrar yayınlanma-
sını sağlayabilir. Her okulun kütüphanesinde olması gereken bu 
kitabın, mutlaka tekrar basımı yapılmalıdır. Ayrıca yapılacak olan 
çalışmalara kuşlarla ilgilenen veya bu konuda uzman kişilerin de 
davet edilmesinde yarar vardır. Çünkü ağaçlar, kuşlar ve şehir ara-
sında bir ilişki vardır.



189

NOTLAR
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................



190

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

NOTLAR
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................



191

NOTLAR
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................



192

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ






