
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilt: 6 "# Sayı: 12  

  



 
Journal of City and Civilization 

ISSN: 1308-8386 "# Cilt: 6, Sayı: 12, Haziran 2020  
 

BEM-BİR-SEN adına sahibi 
Levent Uslu 
Genel Başkan 

 
Yazı İşleri Müdürü 

Dr. Ahmet Selim Kadıoğlu 
 

Editör 
Doç. Dr. Musa Öztürk 

 

Yayın Kurulu 
Ahmet Selim Kadıoğlu 

Ayhan Metin  
Emir Osmanoğlu 

Levent Uslu 
Medeni Sevinç 
Nurettin Sever 
Recayi Karslı 

Tarkan Zengin 
Yusuf Sunar 

 
Yayın Koordinatörü 

Yusuf Sunar 
 

Yayın Türü: Altı Aylık, Yaygın Süreli Yayın Yayın Dili: Türkçe-İngilizce 
Kapak Tasarım: Mustafa Sunar "# Teknik Sorumlu: Özgür Tülebağa – Şafak Bilen 

Baskı/Yayın Tarihi: Haziran 2020 
 

Yayın Merkezi  
BEM-BİR-SEN  

Zübeyde Hanım Mah. Sebze Bahçeleri Cad. No:86 Kat:6 06400 Altındağ / ANKARA 
Telefon: +90 312 230 47 04 – 05 Faks: +90 312 229 66 39 

E-posta: bembirsen@bembirsen.org.tr   "# Web: www.bembirsen.org.tr 
 

Editoryal İletişim  
Nasuh Akar Mah. 1403. Cad. 10/5 Balgat-Çankaya/Ankara   "# Tel: 0312 285 53 59  

Faks: 0312 285 53 99   "# Gsm: 0543 285 53 59   "# Web: http://www.sehirvemedeniyetdergisi.org 
E-posta: editor@sehirvemedeniyetdergisi.org   "# E-posta: iletisim@sehirvemedeniyetdergisi.org 

Hazırlık ve İçerik Danışmanlığı  
ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi "# Web: www.adamor.com.tr E-mail: info@adamor.com.tr 

 
Şehir ve Medeniyet Dergisi, yılda iki sayı yayımlanan hakemli bir dergidir. Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir.  

©Yayımlanan yazıların telif hakları Şehir ve Medeniyet Dergisi’ne aittir, yayımcının izni alınmadan yazıların tümü, bir kısmı ya 
da bölümleri ticari amaçla çoğaltılamaz, basılamaz, yayımlanamaz. Şehir ve Medeniyet Dergisi hem basılı matbu olarak hem de 

elektronik olarak yayınlanan ve açık erişim ilkelerini benimsemiş bir dergidir. Kaynak belirtilerek ve yazarların telif hakları 
korunarak internette yazıların bir kısmı veya tamamı paylaşılabilir. 



Danışma Kurulu 

Prof. Dr. Aynur Can, Marmara Üniversitesi 
Prof. Dr. Celalettin Yanık, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. Cevat Özyurt, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Prof. Dr. Gökhan Tuncel, İnönü Üniversitesi 

Prof. Dr. Haluk Pamir, ODTÜ (Emekli) 
Prof. Dr. Hasan Bozgeyikli, Selçuk Üniversitesi    

Prof. Dr. Hatice Ayataç, İstanbul Teknik Üniversitesi 
Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Mardin Artuklu Üniversitesi 
Prof. Dr. Kadir Canatan, İstanbul S. Zaim Üniversitesi 
Prof. Dr. Korkut Tuna, İstanbul Ticaret Üniversitesi 

Prof. Dr. Köksal Alver, İstanbul Üniversitesi 
Prof. Dr. Kudret Bülbül, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Prof. Dr. Mahmut Atay, Selçuk Üniversitesi 
Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 

Prof. Dr. Orçun İmga, Polis Akademisi 
Prof. Dr. Osman Şimşek, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

Prof. Dr. Ömer Aytaç, Fırat Üniversitesi 
Prof. Dr. Şükrü Karatepe, T.C. Cumhurbaşkanlığı YYPK Üyesi 

Prof. Dr. Tarkan Oktay, Medeniyet Üniversitesi 
Prof. Dr. Tevfik Erdem, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

D. Mehmet Doğan, Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı 
Doç. Dr. Ahmet Koyuncu, Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Doç. Dr. Feridun Bilgin, Mardin Artuklu Üniversitesi 
Doç. Dr. Lütfi Sunar, Medeniyet Üniversitesi 

Doç. Dr. M. Yavuz Alptekin, Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Doç. Dr. Mehmet Alıcı, Mardin Artuklu Üniversitesi 

Doç. Dr. Muhammed Enes Kala, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Doç. Dr. Muhammet Fatih Kılıç, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 

Doç. Dr. Murat Sezik, İnönü Üniversitesi 
Doç. Dr. Mustafa Altunoğlu, Anadolu Üniversitesi 

Doç. Dr. Mustafa Bakırcı, Giresun Üniversitesi 
Doç. Dr. Vehbi Bayhan, İnönü Üniversitesi 

Doç. Dr. Yasemin Çakırer Özservet, Marmara Üniversitesi 
Doç. Dr. Yılmaz Demirhan, Dicle Üniversitesi 

Doç. Dr. Zafer Çelik, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Dr. Ahmet Selim Kadıoğlu, BEM-BİR-SEN 

Dr. Necdet Subaşı, MEB 
Dr. Öğr. Ü. Görgün Özcan, İstanbul S. Zaim Üniversitesi 

Dr. Öğr. Ü. Zeynep Yılmaz Bayram, Karadeniz Teknik Üniversitesi 

  



  



İçindekiler / Table of Contents 
 

 
7 

Takdim 
 
9 

Editörden 
 

11 
Kentin ve Kentsel Yaşamın Patolojisi 
Pathology of the City and Urban Life 

Ömer Aytaç  
 

37 
Covid-19 Küresel Salgın Bağlamında Gündelik Hayatın Denetimi 

Control Everyday Life in the Context of the Covid-19 Pandemic 
Vehbi Bayhan 

 
51 

Sivas Gök Medrese Bezemeleri, Semboller ve Anlamları 
Sivas Gök Madrasa Decoration, Symbols and Meanings 

Kifayet Özkul 
 

75 
On Birinci Kalkınma Planında Kentleşme ve Çevre Politikaları 

Urbanization and Environmental Policies in the Eleventh Development Plan 
Tuna Batuhan "# İsmail Kodaz 

 
95 

Şehirlerin Nüfus Kapasitelerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Metodolojik Yaklaşım Önerisi 
A Methodological Approach for Determining the Population Capacity of Cities 

Murat Özdemir "# Hatice Ayataç "# Enver Cenan İnce 
 

109 
Türkiye'de Sürdürülebilir Kentsel Tasarım Modeli ve Değerlendirme Sistemi Geliştirmek 

Sustainable Urban Design in Turkey and Model Developing an Assessment System 
Ali Kemal Arkun 

 
135 

Türkiye’de İlçelerin Kentleşme Düzeyinin Ölçülmesi 
Measuring Urbanization Level in Turkish Districts 
Volkan İdris Sarı "# Fatih Gökyurt "# Tayyar Doğan 

  



163 
A Model Study on Sustainable and Integrated Urban Governance Istanbul Esenler Şehir Düşünce 

Merkezi / Center of Urban Intelligence (Cui) 
Entegre ve Sürdürülebilir Şehir Yönetişimi Üzerine Bir Model Çalışma Istanbul Esenler Şehir Düşünce 

Merkezi  
Aynur Can "# M. Ebru Erdönmez Dinçer "# Hasan Taşçı 

 

 

173 
Kentsel Dönüşümün Toplumsal Yansıması: Gaziantep Örneği 
Social Reflection of Urban Transformation: In Case of Gaziantep 

Halil Ecer "# M. Ragıp Kalelioğlu 
 

 
189 

Belediyelerin Suriyeli Mültecilere Yönelik Politikaları: İstanbul Örneği 
Municipalities' Policies towards Syrian Refugees: Istanbul Case 

Burcu Yanar "# Gülden Erkut 
 

 
215 

Trambüs Sisteminin Ulaşıma ve Çevreye Olan Etkisi: Malatya Örneği 
Impact of Malatya Trambus System on Transportation and Environment 

Mehmet Fatih Acun "# Özge Yalçıner Ercoşkun 
 

 
233 

A Characterization of Public Space: The Conceptual Transformation in Sarajevo 
Kamusal Alanın Niteliği: Saraybosna’nın Kavramsal Değişimi 

Tülay Zıvalı Turhan "# Hatice Ayataç 
 
 

KİTAP İNCELEME 
 

258 
Amerika’daki Giresun 

Abdulbaki Dede 
 

262 
İslam Tarihi ve Medeniyetinde İskenderiye Şehri 

Samet Şenel 
 

267 
Yazarlara Notlar 



7 
 

Takdim 
 

 
 

 

 

 

 

ehir ve medeniyet kavramları bir arada düşünülmesi gereken kavramlardır. Bu 
kavramlar üzerinde daha çok düşünmenin ve daha çok sorgulamanın, günü-
müzde yaşadığımız sorunların çözüme kavuşturulması adına önemli olması 

dolayısıyla yayınına bir süre ara verilen dergimizi tekrar çıkartmaya karar verme-
mizde önemli bir etkendir. Bu kararımızın şehircilik çalışmaları yürüten bütün ku-
rum ve bireyler için hayırlı olmasını temenni ediyor ve büyük bir heyecanla bu 
sayımızı sizlerin takdirine sunuyoruz. 

Medeniyetlerin kurucu temel dinamiklerinin başında şehirde oluşturulan kül-
türel form, sanat ve mimari gelmektedir. Diğer medeniyetler gibi İslam medeniyeti 
de şehirler kurmuştur. Medine örneğinde görüldüğü gibi İslam, yayıldığı coğrafya-
ların sosyo-kültürel yapılarına ve şehirleştirme sürecine önemli katkılarda bulun-
muştur. İslam’ın ilk yıllarındaki Mekke ve Medine ve daha sonraki Bağdat İslam’ın 
nasıl bir şehir tasavvur etiğinin ideal örnekleri olarak gösterilebilir. İslam’ın bir 
inanç olarak geniş kitlelerce yaşandığı şehirler, kendi tarihlerinin ilk dönemlerinden 
itibaren kültür ve medeniyet tarihinin hemen bütün katmanlarının üretildiği, ya-
şandığı ve sonraki kuşaklara aktarıldığı yerlerdir. İslam Medeniyeti farklı kültürlerle 
karşılaştıkça, yeni şehir yorumları geliştirmiştir. Anadolu topraklarında bu karşılaş-
manın sonucunda Selçuklu Mimarisi ve ardından Osmanlı Mimarisi birbirinden 
değerli eserler ortaya çıkararak İslam Şehrine yeni örnekler oluşturmuştur.  

Küreselleşme yaşadığımız çağın bir gerçekliğidir. Evrensel ve yerel etkileşiminin 
her geçen gün biraz daha artması, insanlar, toplumlar, kültürler ve ülkeler arasın-
daki bağımlılığın küreselleşmesi yeni sorgulamaları beraberinde getirmektedir. Bu 
süreçte İslam şehirleri üzerine yeniden düşünme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Klasik 
dönem için İslam şehirlerinin merkezinde camiler yer almaktadır. İnsanlar camile-
rin etrafında kurulan çarşı ve mahallelerde İslam ahlakına uygun olarak yaşamakta-
dırlar. Ancak artık bu dönemin oldukça dışında bir çağda yaşıyoruz. İslam şehrinin 
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artık yeni tanımlamalara, yeni eleştirilere ve yeni önerilere ihtiyacı olduğu, karşı-
mızda güncel bir gerçeklik olarak belirirken; İslam şehirlerinin tarihsel süreçte üret-
tiği şehir ve şehircilik bilgisi yeniden ele alınmayı fazlasıyla hak etmektedir. 

Küreselleşme bütün şehirleri olduğu gibi İslam şehirlerini de dönüştürmektedir. 
Hatta dahası zihinlerde ki geleneksel İslam şehri tasavvuru yerini Müslümanların 
yaşadığı şehirlere dönüştürmektedir. İslam Medeniyeti önemli bir yansıması olan 
İslam şehirleri, küresel dünyada kendisine haklı bir yer edinebilmek ya da daha 
doğrusu moderniteyle birlikte kaybetmiş olduğu merkezi konumunu tekrar kaza-
nabilmek için kendisi üzerine düşünmek ve kendisini dönüştürmek mecburiyetin-
dedir.  

Oryantalist bakış açısıyla İslam şehirlerinin tarihin belli bir döneminde inşa edil-
miş, arkaik şehirler olarak tanımlanmasının yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bu an-
lamda Mekke, Medine, Bağdat, Basra, Buhara, Semerkant, Kurtuba gibi İslam şe-
hirlerinin dünya kültür ve medeniyet mirasına yaptıkları katkılar üzerine tefekkür 
etmenin düşünce ufuklarımızı genişleteceğine inanıyoruz.    

BEM-BİR-SEN olarak medeniyet ve kültür alanında yapılabilecek çalışmalara 
önem veriyor ve destekliyoruz. Bu vesileyle Şehir ve Medeniyet Dergisi’nin şehrin 
sanatını, kültürünü, sosyolojisini, mimarisini günümüzün diliyle yeniden yorum-
layan nitelikli çalışmaların toplandığı bir mecra olmasını diliyorum. Dergiye katkı 
sunan düşünce insanlarına teşekkür ediyorum. 

 
 

Levent USLU 
Genel Başkan 
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Editörden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nsan, medeni bir varlıktır. Medeniyet ise medeni ve şehirli anlamına gelmekte-
dir. Şehirli bir varlık olan insanın mutlu bir yaşam sürebilmesi ihtiyaçlarının 
karşılanmasına bağlıdır. Toplumun morfolojik yapısının değişmesine paralel 

olarak insanın ihtiyaçları da artmaktadır. Şehirler yardımlaşma, dayanışma, bağım-
lılık, işbölümü vb. organizasyonların neticesinde ortaya çıkmışlardır. Bu yüzden 
medeniyetin göstergeleri olan sanat, edebiyat, mimari, müzik, vb. unsurlar şehirler 
de neşv-ü nema bulmuşlardır. Son iki asırdır insanların kentte yaşamaya zorlanma-
sıyla modern kentler pek çok sorunun merkezi haline gelmişlerdir. Fazilet, erdem, 
tevazu, alçak gönüllülük gibi kadim değerler modern değerlerle ters yüz edilmesinin 
bir sonucu olarak bugün modern kentler; yoksulluk, suç, şiddet, terörizm, eşitsizlik, 
sosyal dışlanma, yabancılaşma, çevre kirliliği vb. sorunlarla karşı karşıyadırlar.   

Batı medeniyeti dünya sahnesine çıkmadan önce Hint, Çin, İslam veya Mısır 
medeniyeti gibi medeniyetler eş zamanlı olarak farklı kıtalarda etkileşerek varlıkla-
rını sürdürmüşlerdir. Batı medeniyeti ötekileştirici bir bakış açısıyla diğer medeni-
yetleri kendine bir tehdit olarak algılayarak medeniyetler arasındaki direnç nokta-
larını ve nüansları yok ederek bütün medeniyetleri tek bir potada eritme yoluna 
gitmiştir. Fakat söz konusu mirasa sahip toplumlar üzerinde rızaya dayalı bir iktidar 
ilişkisi kuramadığından bugün ciddi bir sorgulamayla karşı karşıyadır. Hem kendi 
içerisinden hem de dışarıdan yükselen tenkitleri bastırmak için şiddete başvurmak-
tadır. Yoksulluk, eşitsizlik, sosyal dışlanma, terörizm, küresel ısınma, salgın hasta-
lıklar vb. sorunları şiddet yoluyla bastırarak hegemonik konumunu devam ettir-
meye çalışmaktadır.  

Döngüsel tarih felsefesi açısından geriye yönelik olarak bakıldığında yüzyıllar 
içesinde uluslararası güç dengesinin değişmekte olduğu ve gücün kıtalar arasında 
devir daim ettiği görülmektedir. Mesela; 19. Yüzyıl Avrupa, 20. Yüzyıl ise Amerika 
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yüzyılıydı. 21. Yüzyılda ise hangi ülkenin ve medeniyet anlayışının yıldızının par-
layacağını şimdiden kestirmek zor olsa da göstergeler 21. Yüzyılın Asya yüzyılı ola-
cağına işaret etmektedir.  

Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık olarak üçte ikisi kentlerde yaşamakta-
dır. Önümüzdeki yıllarda bu sayının daha da artacağı öngörülmektedir. Medeni-
yetler dışlayıcı ve ötekileştirici değerlerin değil kapsayıcı ve kuşatıcı değerlerin geniş 
bir coğrafyada genel kabul görmesinin ürünüdürler. Bir medeniyet dairesi içeri-
sinde pek çok şehir yer almaktadır. Dini, etnik, kültürel vb. farklılıkları bir tehdit 
olarak değil de hakikatin bir yansıması olarak gören, çoğulcu bir düzen kurarak 
farklılıkları birlik içerisinde yaşatmış olan toplumların tecrübelerinin her geçen gün 
daha da kıymetli hale geleceği görünmektedir. Bu anlamda İslam medeniyetinin 
insanı bütüncül bir bakış açısıyla ele alan yaklaşımının geleceğin dünyasının ve me-
deniyetin geleceğinin belirlenmesinde kilit bir öneme sahip olacaktır.  

Şehir ve medeniyet dergisi medeniyet mirasımızı merkeze alarak yeni bir tasav-
vurla üretilen mimarlık, şehir planlama, yerel yönetimler, şehir tarihi, şehir sosyo-
lojisi, yerel siyaset, antropoloji, sanat tarihi, arkeoloji, kültürel çalışmalar, coğrafya 
vb. açılardan şehri anlamaya ve açıklamaya yönelik olarak üretilen kuramsal ve/ya 
uygulamalı özgün çalışmaları yayınlamayı kendisine ilke edinmektedir. Dergimiz; 
Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki sayı olarak hem basılı hem de elekt-
ronik olarak yayınlanacaktır.  

Bu sayıda yer alan makalelerin bir kısmı 16-17-18 Ekim 2019 tarihlerinde Kent 
Araştırmaları Enstitüsü’nün Ankara’da düzenlediği ve BEM-BİR-SEN tarafından 
da desteklenen 4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi’nde sunulan çok sayıda 
bildiri arasından özenle seçilmiş ve hakem süreçlerinden geçirilmiştir. Başta yazarlar 
ve hakemler olmak üzere bu sayının hazırlanmasında emeği geçen herkese çok te-
şekkür ederim.  

Saygılarımla. 
 
 

Doç. Dr. Musa ÖZTÜRK 
Editör 
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Kentin ve Kentsel Yaşamın Patolojisi 

 
Ömer Aytaç *  

 
 

Öz 
 

Modern kentler, teknik ve iktisadi koşullar itibariyle gelişkin bir nitelik taşısalarda pek çok 
açıdan, birey ve toplum için negatif unsurlara sahiptir. Kentin iç dinamikleri ve iktisadi, siyasi 
ve sosyal koşulları, birey üzerinde yer yer bir baskı sarkacı olarak işlev görür. Rasyonalite, gay-
rişahsilik, maddiyatçılık, hız ve mobilizasyona bağlı olarak çoğu zaman, kent ilişkilerinde bo-
zulma, denge yitimi ve sosyal ağ ilişkilerinde sarsıntılar olur. Aidiyet, bağlanma, kalıcılık ve 
istikrarlı ilişkiler bundan büyük yara alır.  Bu yüzden kent/metropol yaşamı, sosyal ve psiko-
lojik risklerle yüklü tekinsiz bir iklime karşılık gelir.  Kentsel yaşam, bu bağlamda, iğreti ilişki-
ler, yabancılaşma, kaybolan bağlar, özgürlük yitimi, yalnızlık ve çoğu zaman kapatılmışlık duy-
guları gibi patolojilerle yüklüdür. Bu makalede, kent ve kentsel yaşamın ürettiği patolojiye 
farklı perspektiflerden bakılmakta, kentsel yaşamın taşıdığı sosyal geri çekilme, sosyal bağ ko-
pukluğu, ruhsal çöküntü ve yalnızlık gibi risklere odaklanarak, kentin/metropol yaşamının 
saldığı negatiflerin muhasebesi yapılmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kent, metropol, yabancılaşma, para ekonomisi, kozmopolit kişilik, 
yalnızlık 
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Abstract 

 
Modern cities, although developed in terms of technical and economic conditions, have neg-
ative elements for the individual and society in many ways. The inner dynamics and economic, 
political and social conditions of the city function as a pendulum of pressure on the individual. 
Due to rationality, informality, materialism, speed and mobilization, there is often a break-
down in urban relations, a loss of balance and a shake-up in social networking relations. Be-
longing, attachment, permanence and stable relationships suffer from this. Therefore, ur-
ban/metropolitan life corresponds to an uncanny climate laden with social and psychological 
risks. Urban life, in this context, is burdened with pathologies such as temporary relations, 
alienation, lost bonds, loss of freedom, loneliness, and often feelings of closeness. In this article, 
the pathology produced by urban and urban life is looked at from different perspectives, fo-
cusing on the risks of urban life such as social withdrawal, social disconnection, mental break-
down and loneliness, and accounting for the negatives unleashed by urban/metropolitan life. 
 
Keywords: Urban, metropolitan, alienation, money economy, cosmopolitan personality, 
loneliness 
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Giriş 
 

ünümüz kentleri, hızın, dinamizmin, değişim ve geçişkenliğin yoğunluk 
kazandığı akış alanlarını oluştururlar. Özellikle küresel kentler, işgücü, 
emek, para, bilgi, yaşam tarzı, tüketim ve değersel değişkenliğin en yoğun 

yaşandığı alanlardır.  Ulaşım ve iletişim olanaklarının artması toplumsal mobilizas-
yonu artırma etkise yaratırken,  insanlar eskiye oranla daha kolay yer değiştirmeye, 
mekân üzerinde seyahatler yapma, birbirlerini tanıma, etkileşim kurma ve sos-
yal/kültürel alışverişte bulunma imkânı yakalarlar. Yaşadığımız çağ, bir bakıma 
kentsel akışkanlığın; insan, eşya, para, bilgi ve değer değişiminin zirveye çıktığı bir 
zamana tekabül etmekte. Bu doğal olarak büyük imkânlar ve fırsatlar önümüze ser-
diği gibi, kent ilişkilerine dönük hoşnutsuzlukları ve değersel erezyonu da berabe-
rinde getirmektedir. Kentsel yoğunluk, ilişkilerdeki artış, topluluksal etkinliklerin 
artması vs. ne yazık ki, insani ve sosyal birlik/bütünlüğün tesisi, sosyal kaynaşma, 
dayanışma anlamına gelmemekte, aksine, parçalanma, ayrıksılık ve yarılma hissiya-
tına dönük oluşumları hızlandırmaktadır. Özellikle büyük şehirler, teknik işbirliği-
nin, zorunlu karşılaşmaların, maksatlı gruplaşmaların damgasını vurduğu sahte sos-
yallik tezahürlerine sahne olmaktadır.  
 Kent, sosyal bilimciler tarafından taşıdığı heterojen unsurlardan dolayı bir te-
kinsizlik ve kaos ortamı olarak görülür. Kent ilişkileri, rasyonel ve bireycilik teması 
üzerinden kurgulandığından bu insani özle çelişik pek çok tutum ve davranış kalı-
bının köken bulmasını sağlar. Kentte yabancı vardır, insanlar işbölümü ve uzman-
laşmanın bir araya getirdiği gruplar içinde çoğu zaman rekabetçi, çatışkan ve zoraki 
uzlaşı kültürü icat etmek suretiyle yaşarlar. Bunu bir yaşam kültürü dahilinde sü-
rekli hale getirirler. Ancak bu yaşam kültürü, içinde türlü gerilimleri, korkuları ve 
endişeleri de taşır.  

Bu çalışmada, kentin ve kentsel yaşamın patolojisine odaklanılmakta, kent ve 
metropol yaşamının ürettiği gerilim ve kaotik durumun birey ve toplum açısından 
taşıdığı anlama dikkat çekilmektedir. Kentin, para ekonomisinin pençesinde, tek-
nolojik ve endüstriyel gelişmelerin kıskacında, küresel rüzgârların hızlandırdığı za-
man eşliğinde her daim yeniden inşa olduğu, birey ve toplumu kendi kozasında 
yeniden harmanladığı ve zamanın değişmesi ile kentsel ilişkilerin de yeni ve farklı 
boyutlar kazandığına işaret edilmektedir.   

 
Kentin Sosyo-Kültürel Coğrafisi 

 
Kent, birbirinden farklı toplumsal, iktisadi ve kültürel süreçlere aracılık eder, sayısız 
işlevleri karşılar ve insan/toplum hayatını şekillendirme ve organize etme açısından 
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hayati bir önemdedir. Fiziksel olarak bir bütünlük ve yoğunluk taşıdığı gibi, ol-
dukça geniş bir toplumsal ilişkiler networkunun da düğümlendiği sosyal bir birim-
dir. Bu yönüyle kent, sadece maddi bir olgu, süreç değil, aynı zamanda içinde taşı-
dığı geniş ve büyük toplumsal dünyanın da oluşturucu gücüdür. İnsan kendisi gibi 
olmayanla, farklı olan, öteki olan, yabancı olanla karşı karşıya geldiği, etkileşime 
geçtiği ve birlikte, beraber bir dünya kurduğu yerdir. Bu bağlamda kent, birbirin-
den farklı yaratıcı ve yıkıcı süreçlerin içiçe geçtiği, yeni sentezler oluşturduğu, her 
daim yenilenen, yeniden inşa olan, bir bütünlüğü ve somut yüzü/görünümü olan 
bir yerdir. İnsan bu yerde/alanda başkası ile yeni bir düzen kurar, bir sözleşme da-
hilinde hukuk inşa eder, işbirliği yapar, işbölümünde bulunur ve müthiş bir enerji 
ile yeni ve tipik bir yaşam mimarisi oluşturur.  

Kentli ya da kentsel yaşam dediğimiz şey, bireyin, topluluğun, yurttaşın diğer-
leri ile birlikte inşa ettiği ve başarıyla sürdürdüğü bir toplumsal organizasyon, bir 
yaşam kültürü ya da farkında olmadan kendimizi adapte ettiğimiz sihirli, hariku-
lade bir sosyal mimari. Bu sosyal mimari içinde, iktidar, hiyerarşi, üretim/tüketim 
biçimleri, işbölümü, uzmanlaşma türleri, savaşlar, inanma ve saldırganlık biçimle-
rini taşıyan birbiriyle uzlaşıcı olduğu kadar çatışkan geometriler de kuran, kimi za-
man benzeşen, kimi zaman çelişen yanlarıyla şekilsiz, amorf bir forma sahiptir. 
Özellikle bugünün kentleri, yıkıcı ve yaratıcı güçlerin zirveye çıktığı, varlık bütün-
lüğünü koruyabildikleri gibi yakıcı toplumsal çözülme ve risklerle sınanan, dengesi 
sarsılan, disorganize görüntüler veren bir yapıdadırlar. Dolayısıyla, modern kentler 
imkânlar kadar risklerin de yaygınlaştığı, yaşamakla yokolma arasındaki sınırların 
her daim yeniden çizildiği, rizikolu ve tehlikeli bir yaşamsal uzama göndermede 
bulunurlar.  

Bugünün kentleri, kırsal karşıtlarına oranla, daha özgür, dinamik ve konformist 
bir işleyiş dizgesine sahip olmakla birlikte, aynı zamanda, daha rasyonel, bireyci, 
gayrişahsi, maddiyatçı ve hesapçılık içeren bir mantaliteye sahiptir. İbn’i Hal-
dun’dan günümüze gelinceye kadar kent üzerine çalışan sosyal bilimciler, kentin 
kırsaldan ayırıcı yanlarını hep öne çıkarıp, kentin farklı, yeni ve özgün bir kültürel 
tradisyona sahip olduğu ve onu bu bağlam içerisinde anlamanın gerekliliğine vur-
guda bulunurlar.  

Kent kuramcıları, kentlerle ilgili tanımlayıcı karakteristikleri tasnif ederken, 
kimi zaman birbirleriyle çelişkili saptamalara da yer verirler. Örneğin; bazıları kent-
leri, uygarlık merkezi, yenilik, hareketlilik, ilerleme, özgürlük ve mutluluk kaynağı 
olarak görürken, kimileri de kentleri saldırgan ve güven vermeyen kalabalıkların 
suç, şiddet ve ahlaki yozlaşma kaynağı olarak görür. Kentler kimi ayırıcı özelliklerin 
de mekânıdırlar. Örneğin; yenilik, buluş, ekonomik gelişme, sanayileşme, askeri, 
dini ve iktisadi örgütlenme ile siyasal değişimlerle karakterize oldukları gibi, aynı 
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zamanda yeni değerler ve tutumlar, özgürlük, yabancılarla karşılaşma, işlevsel fark-
lılaşma, biyolojik ve kültürel çeşitlilik, kozmopolitenleşme, melezleşme, uygarlaş-
manın ve örgütlü kontrolün mekânlarıdır. Kent her halükarda, ayrımcılığı dışlar, 
farklı kimliklerle karşılaşma ve birlikte yaşama imkanları sunar (Marotta, 2005; Le-
febvre, 1998; Giddens, 2000; Özyurt, 2007, s.4). 

Modern kentler, bireyci, rasyonel ve maddiyatçı eksende, anlık değişimi hare-
kete geçirici bir aklı hep canlı tutarlar. Kısa-vadecilik, süreksizlik, hız ve dinamiz-
min büyüsü hiç eksik olmaz. Küresel bireyci kültürün bazı özellikleri, sözgelimi, 
kısa vadelilik, kurumsal ağlar, takıntılı tüketim, hızlı kimlik dönüşümleri vs. (Elliott 
ve Lebert, 2011, s.9) hepsi modern kent (metropol) yaşamının icbar ettiği hususi-
yetleri oluşturur. Kent aynı zamanda mekânsal olanı yeniden üreten ve inşa eden 
yönleriyle, yapay bir uzama karşılık gelir. Güç ve düzene dair hiyerarşik formları 
üretir ve yeniden kurar. Kapitalist tasarruflar mekânı ürettiği gibi temsil ve tüketi-
mini de organize eder. Mekâna dönük tasarruflar, kapitalist ya da ticari stratejiler, 
mekân üzerindeki sınıfsal ayrışmayı gözle görülür kılar. Mekânın sınıfsal tanzimi, 
yaşam dünyalarını, kültürel ve sosyal kategorileri tanzim eder. Bu haliyle, mekân 
üzerinden sosyal yaşam yeniden üretilir. Mekânsal olan kendi tinselliği ve ilişki for-
munu sosyal yaşamın içlerine yayar, bireysel olanın tüm bölmelerine nüfuz eder. 

Modern kentler, günümüze gelinceye kadar yoğun nüfus, göç, bürokrasi, siya-
set, finans ve kültürel sermayenin akış alanlarını oluşturdular. Hem nüfus hem de 
hacim olarak büyüyerek mega şehirlere, metropollere dönüştüler. Metropoller, sa-
dece fiziki ve demografik büyüklük/yoğunluk olarak değil, aynı zamanda büyük 
sermaye potansiyeli, etnik ve kültürel çeşitlilik, insan, para, değer ve kültürel akış-
kanlık itibariyle devasa bir sosyo coğrafyayı andırırlar. Bu bağlamda, hız, mobilite 
ve küresel akış trafiği itibariyle metropoller günümüze gelinceye kadarki emsalle-
rinden epeyce farklılaşmış durumdadırlar. Büyük kentlerin belki de en dikkat çeken 
yanları, küresel rüzgârlara ziyadesiyle açık olmaları, yenilik ve değişimleri anlık ola-
rak yansıtmaları ve her daim kabuk değiştirerek, yenilenerek varlıklarını sürdürüyor 
olmalarıdır.  

Kent, içinde farklılığı, yabancıyı, ötekini, bize benzemeyeni, bizden olmayanı 
barındırır, buna bağlı olarak mekânsal, sosyal hiyerarşileri tanzim eder, farklılık im-
leri üzerinden ortak, kolektif bir yaşam kültürü üretir.  Gerçekte, kentin fiziki-sos-
yal mimarisi, bir toplumsallık, kültür ve kimlik üretme potansiyeli taşır. Kentin iç 
dinamikleri ve dışsal etkiler sayesinde, tipik kent kültürü ya da gündelik yaşam kül-
türü dediğimiz, ortak ve ayırıcı davranış kodları ortaya çıkar. Kent, fiziki ve sosyal 
ontolojisi itibariyle, yapıp-etmelerimiz için zihinsel bir arkaplan oluşturur.  

Bugün için, kentler, (küreselleşmenin de etkisiyle) geçmişe kıyasla daha değiş-
ken ve dinamik, dolayısıyla yeni farklaşma ve yeniden yapılanma tecrübelerine 
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sahne olmaktadırlar. Bu sayede, iktisadi, sosyal ve kültürel hayat, yeni risk koşulları 
ile tanışmakta, bildik, alışıldık yaşama biçimleri, tutum ve davranış ölçüleri yeniden 
inşa olmaktadır. Hiç kuşkusuz bu yeni süreç, güven, işbirliği, dayanışma, bağlılık 
ve sadakat gibi insani değerler üzerinde zayıflatıcı bir tesir meydana getirmektedir. 
Güven ve dayanışma temelli bağlılıklar yerini, rasyonel ve bireysel öz-çıkara, dola-
yısıyla, ayrışma ve izolasyona bırakmakta, sosyal ağlar, içerisinde geleneksel güven 
unsurlarını (sadakat, özveri, paylaşım vs.) barındırmayan soğuk, ikircikli ve mesafeli 
ilişkilerle karakterize olmaktadır. Dolayısıyla, kentler, farklılık/özgürlük mekânı 
olarak sayısız avantajlar vaat ettikleri gibi, tehditler ve tehlikelere de ileri derecede 
açıklık gösterirler. Nitekim, kentin/kentsel yaşamın doğası, taşıdığı karakteristikler 
birey/toplum için büyük bir basınç ve travma kaynağıdır.  

Yabancılar, sığınmacılar, göçler, sosyal heterojenlik, yoğunluk, kalabalık olma, 
anonim ve kozmopolitlik sayesinde kentler yaygın ve geniş bir risk haritasına sahip-
tirler. Kent içi koşullar, yaşanan krizler ve darboğazlar, çok yönlü olarak kentsel 
yaşamı yüksek bedeller ödemekle karşı karşıya getirir. Artan eşitsizlik, sınıfsal ay-
rımlar, farklı statü grupları, farklılık arayışındaki bireyler, farklı kimlik temsilleri, 
çatışan kültürler vs. hepsi kentli yaşamı kırılgan ve naif bir fay hattına hapseder. Bu 
yönüyle kent, bitimsiz bir kargaşa, hareketlilik ve meydan okuma sahnesidir. Bün-
yesinde uzlaşıdan çok keskin bir çatışmacı potansiyel taşır.    

 
Kentin Kamusallığı, Ahlakiliği Ve Tehditler 

 
Kentin toplumsal uzamı, herkes ve herkesimden insana açık yanlarıyla kamusal bi-
rer platformu andırır. Kentli yurttaşların karşılaşma, buluşma, birlikte hareket 
etme, ortak iş yapma ya da bireysel, grupsal temsil performansları, mekânları, alan-
ları kamusal bir kisveye büründürür. Kentin kamusallığı, insan ve toplum ilişkile-
rini belli bir kalıp içinde tutar, tutum/davranış ve performatif gösterimler için kural 
koyucu ve belirleyici bir totaliteye sahiptir. Kentin tinsel aurası, toplumsal muhay-
yilesi, kolektif hafızası kamusal alanın tüm hücrelerinde yankı bulur, bir yandan da 
tüm bunlar kamusal alana bir ruh ve kimlik kazandırır. 

Kentin kamusallığı, kural koyucu ve düzenleyici mantığı üzerinden her zaman 
tartışma konusu olmuştur. Her kentin açık ya da kapalı alanları, zımni olarak belli 
bir davranışsal oydaşmayı dikte eder, ahlaki sınırlar çizer, insan etkinliklerinin yö-
nünü ve içeriğini belirler. Bu yüzden insanlar, kamusal alanlarda, özel alanda ol-
duğu gibi davranamaz, kişisel kullanım ve tasarrufta bulunma talebinde buluna-
mazlar. Zira o yerler, kentin ve kentlinin ortak alanlarıdır, kişisel tasarruf iyeliği 
devre dışıdır. Bu yüzden, ahlaki ölçüler kamusal alanın düzenlenmesinde her zaman 
belirleyici bir önem taşır. Ancak, kentin dönüşümü, modernite, kapitalizm, aşırı 
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kentleşme, rasyonalite ve çıkar odaklı insan ilişkilerinin öne çıkışı vs. kamusal 
alanda ahlakiliğin tartışılması sorununu beraberinde getirmiştir. 

Modernite, bir ideoloji ve sosyo-iktisadi düzen olarak kentin ve kent kamusal-
lığının dönüşümünde, yeni/farklı bir yüzey kazanmasında büyük pay sahibidir. 
Modernite ile kent içi sınırların kalkması ve kentlerdeki nüfus yoğunluğunun art-
ması kentte yaşayan herkesi birbirine yabancı hale getirerek, ahlaki kontrolü zorlaş-
tırmıştır. Zira yabancı, ahlaken yargılanması mümkün olmayan kişidir. Hiçbir yere 
ve kişiye bağlı değildir, onun davranışları, ancak yasal yaptırımlarla kontrol altına 
alınabilir. Birbirini ahlaken yargılaması mümkün olmayan insanlar arasında duy-
gusal yakınlık beklenmez. Bu, yabancılar arasındaki ilişkinin kuralsız olduğu anla-
mına gelmez. Zira ahlak kurallarının yerini piyasa ekonomisinin değerleri ve insan 
haklarına kaynaklık eden evrensel etik değerler almıştır (Özyurt, 2007, s.18). 

Chicago Okulu’nun önemli isimlerinden biri olan Louis Wirth, Tonnies, 
Durkheim, Simmel ve Park’ın fikirlerini birleştirerek kent yaşamına ilişkin kap-
samlı bir yaklaşım geliştirmiştir. Wirth, şehrin kamusallığın ve ahlakiliğin sınırlarını 
belirsiz hale getirdiği ve bunun arkaplanında kente özgü rasyonalitenin olduğunu 
ileri sürer. Ona göre, şehir, büyük, yoğun ve sosyal yönden farklılaşmış bir nüfus 
ortamına sahiptir. Bu özellikler, gayrişahsi, yüzeysel ve geçişli bir yaşam tarzıyla so-
nuçlanır. Milyonlarca insanla birlikte yaşayan şehirliler, kırsal yerleşimcilerden çok 
daha fazla insanla temas kurarlar. Şehirli insan, diğerlerinin farkına vardığı zaman 
hiçbir surette onların kim olduğunu bilmez ama ne yaptıklarını bilir. Örneğin; oto-
büs sürücüsü, çiçekçi ya da mağazadaki tezgâhtar gibi. İnsanlar arasındaki etkileşi-
min nedeni kişisel arkadaşlık değil aksine kişisel faydadır (Macionis, 2012, s.581). 

Wirth, ayrıca, kent insanının ahlaki duygusunu büyük ölçüde kaybettiği ve bu-
nun büyük bir kaosa neden olduğuna işaret eder. Wirth, kentsel yaşama dönük 
hoşnutsuzluğunu ifade ederken, aynı zamanda, kırsal, geleneksel ve topluluksal ya-
şam tarzının kaybolmasını endişe ile karşılar. Sennet ise, modern toplumun kamu-
sallığının sapkın komünal yaşamla iç içe geçtiği bir anomali haline tekabül ettiğin-
den söz eder (Özyurt, 2007, s.19). Benzer şekilde Simmel de, kentlerde, özellikle 
ekonomik unsurların merkezi hale gelmesi ve her şeyin ölçüsünün para olmasının, 
değer ve ahlaki yapıda zayıflamalara sebebiyet verdiğine dikkatleri çeker (1996). 

Elliott’un da ifade ettiği gibi, küreselleşme, neoliberalizm ve piyasaların yaygın 
biçimde özerkleşmesi, sıradan insanların yaşamlarındaki ahlaki bağların gücünü be-
lirgin biçimde zayıflatmıştır (2017, s.46).  Kente ve hayata sinen maddiyatçı tasar-
ruflar, ahlaki olanın geri çekilmesi, hayattan ve piyasadan silinmesinin kapısını ara-
lar. Kentte ayakta kalmak, keskin bir iktisadi aklı öne çıkartır, hesapçı tasarruflar, 
her türden ilişkinin yapısını dejenere eder. Ahlak, insani ilişkileri sürdürmede, fan-
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tastik bir öge haline gelir. İktisadi, ticari akıl, değer ve ahlaki ilkelerin gücünü azal-
tır, paraya tahvil edilemeyen bir ilke, değer, hüküm çaptan düşer, önemi ve işlevini 
yitirir. Böylelikle kentler, ahlaki koruyucu kalkandan mahrum hale gelir, tinsel 
kimliklerini, kültürel derinliklerini kaybederler.  Ahlaki örtünün kalkması, kent içi 
ilişkilerde yaşanan çözülmeleri hızlandırır, kentsel yaşam risk ve sosyo-psikolojik 
sorunlara daha fazla açık hale gelir.  

Gerçekte, kentin doğası, ahlakilik için bir dezavantaj içerir, zira yabancının, öte-
kinin, dışarlıklı olanın, her türlü farklılığın mekânı olarak, insana, “birey” olma ye-
tisi kazandırabildiği gibi, bireyselliğin boşluklarına, eksikliklerine boyun eğmeyi, 
bireysel isteklerin tatmin arayışlarını da kamçılar, normdışı davranma eğilimini 
güçlendirir, sapma ve şiddet gösterimleri için tetikleyici bir rol de oynar. Kentler, 
kırsal/kapalı cemaatlere nispetle soft bir sosyal kontrolün varid olduğu, arzuların 
önündeki engellerin zayıfladığı, bir tür özgürlük adası olabildiklerinden, bireyler 
daha esnek ilişki ağları geliştirir, ahlaken kendilerini daha az bağlayıcı bir konumda 
hissederler. Onları ilgilendiren ve zorlayan tek şey, yurttaşlık ahlakı ya da sorumlu-
luğudur. Bu kişiyi bağlayan ya da arzularını gemleyen, bir başkasına ve toplumuna 
karşı saygılı ve sorumlu davranmasının yegâne unsurudur.  

Böyle bir ortamda, ahlak bağlayıcı ve belirleyici gücünü kaybeder, aykırı ya da 
tuhaf insan ilişkileri olağanlaşır; ahlakilik ölçütlerini zorlayan hatta ihlal eden pek 
çok davranış kural halini alır. Zira insan ilişkileri ancak diğer insanların refah ve 
iyiliğini esas alan bir sorumluluk temelinde yürütüldüğünde ahlakilik vasfı kazanır. 
En başta ahlaki sorumluluk, çıkar gözetilmemesi noktasında kendisini gösterir. 
Dürtüsü ne ceza korkusu ne de kişisel kazanç hesabıdır. Ahlaki sorumluluk, mec-
buri olarak yerine getirilmesi gereken bir sözleşmeye ya da kişisel yarara veyahutta 
karşıdakinin takdirini kazanmaya dönük bir öngörüden kaynaklanmaz. Öteki kişi-
nin ne yaptığı ya da ne tür bir kişi olmasına da bağlı değildir. Sorumluluk bencil-
likten, kişisel yarar esprisinden tümüyle arınmış ve koşulsuz olduğu müddetçe ah-
lakidir.  Sırf insan olduğundan dolayı öteki şahıs için duyulan sorumluğun ve özel 
olarak yapılan yardım ve kişinin derdine deva olma yönündeki ahlaki dürtünün, 
herhangi bir argümana, meşrulaştırmaya ve de bir kanıta ihtiyacı yoktur (Bauman, 
1998, s.81). Dolayısıyla, kentin rasyonalitesi ve hızlı akan temposu ahlakiliği aşın-
dırarak, kalıcı değer ve ahlaki ölçülerin heba olmasına neden olur. Hiçbir ahlaki ve 
geleneksel referans, hızla akan yaşamın yıkıcı temposuna ayak uyduramaz.  

İnsanlar kurdukları maddi ve maksatlı ilişkilerden alacakları kazançları artırma 
gayesiyle giderek daha iktisadi ve çıkarcı tutum geliştirirler. Hayatın gayesi, kolektif 
fayda teminine değil, bireysel hızlı kâr maksimizasyonu için bitimsiz bir mücade-
leye sabitlenmiştir. Böyle olunca, hayata anlam katan değerler ve istikrarlı yaşam 
ölçüleri çaptan düşer, bizi toplum olarak hızlı kâra ulaştıracak geçici ve operasyonel 
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tutkular ve ihtiraslar yükselişe geçer. Modern yaşam, önünde sabiteleri olmayan, 
hesapçı bir rasyonalitenin klavuzluğunda yol alan, yoğun buhranlarla sınanan 
ölümcül bir sınır hattında akıp gider. Belki de kentte yaşanan buhranlar, çatışmalar, 
güvensizlik e kopan sosyal bağların temelinde, ahlakın koruyucu, bir arada tutucu 
tutkalının artık işlevsiz kalışıdır denebilir. 
 

Bağlantısız, Kopuk, Akışkan İlişkiler Sahnesi 
 
Modernlik ile birlikte kentler tarihsel ve otantik kimliklerini muhafazada zorlan-
makta, yapay ve kurgusal yeni biçimler almaktadırlar. Belki de bu süreçte kendisini 
hissettiren en önemli husus, sosyal yaşam dünyasının parçalanması ya da ölümcül 
sosyalitelerin kent yaşamının başat unsuru haline gelmesidir denebilir. Bir başka 
deyişle, modern kentlerde, sosyal ağlar, topluluk duygusu, aile, akrabalık gibi asal 
bağlılıklar büyük tehditle karşı karşıyadır. Kente özgü akılcı/iktisadi tasarruflar, ge-
niş ve bağlayıcı sosyalliğin sürdürülebilirliğini zayıflatır, sosyal yapının bütünleşik 
doğasını esnetir.  

İnsanların akılcı, ben odaklı ve ticari düşünmesi sayesinde, özgeci, kolektivist ve 
fedakârlık temelinde sosyal ilişkilerin sürdürülmesi olanaksız hale gelir. Bu durum 
aslında, insan insana ilişkilerin ölümü, uzun vadeli ve bağlayıcı toplumsallıkların 
işlevselliğini zayıflatarak, bireyci, özerk, ticari, planlı, hesapçı bir ilişkiler dizgesi or-
taya çıkarır. Modern kent yaşamı, ister istemez soğuk ve yalnızlık yüklü ilişkisellik-
lere dayanır, teknik işbölümü temelinde varlığını idame ettirir. Sosyal bağların çö-
zülüşü, toplumsal dünyada gözlenen parçalanma, bireyin eksik ve hatalı bir iklimde 
varoluşunu sürdürmesine neden olur. Modern kentte yaygın bireyciliğin hüküm-
ranlığı, sosyal hayatı sürdürmek için elzem kabul edilen, güven, gelenek ve ahlaki 
bağları çözer.  

Modernitenin kent/metropol tasarımı, parçalı, bölük-pörçük, ayrıksı enstanta-
nelere tekabül eder. Burada kent, en ölümcül yüzünü, kaybolan bağlar, geri çekilen 
ahlakilik ve yıkıcı bireyciliğin yükselmesinde gösterir. Örneğin; Daniel Bell,  mo-
dern kent ortamında, insanların giderek artan biçimde sadece kendi kişisel çıkarla-
rını koruma peşinde olduklarını, bunun da aktif yurttaşlık ruhunu ortadan kaldır-
dığını ileri sürer. Bell, seküler püritenizm çağının tüketim odaklı zevk arayışı çağına 
dönüştüğü, bunun da, özellikle çok uluslu şirketler ve büyük holdinglerin ortaya 
çıkmasına yaradığını ifade eder. Richard Sennett, “Kamusal İnsanın Çöküşü” 
(1978) adlı eserinde, kendini gerçekleştirme, duygusal tatmin ve bencillik kavram-
larının hakimiyeti lehine ahlaki bağların nasıl kaybolduğunu anlatır. Farklı bir bakış 
açısından Allan Bloom, “ahlaki görecelik kültürü” nü etkili şekilde eleştirir.  
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Bloom’a göre günümüzde insanlar, ruhsuz, bağlantısız ve çevresinden soyutlanmış-
tır. Kimseyle ya da hiçbirşeyle koşulsuz bağlantı kurmayı öğrenememiştir. Robert 
Bellah da, “Habits of Heart” da, Amerikalıların izole edici, kişisel gelişimi öngören 
ve diğerlerine karşı sorumluluk alma ve kamu işlerine katılım olasılıklarını ortadan 
kaldıran bir bireysellik içerisine hapsolduğunu ileri sürer. Belki de azgın bir birey-
sellik kültürünün sonucu ahlaki bağlarda görülen erozyonu vurgulayan en etkili 
eser, Robert D. Putnam’ın “Bowling Alone- The Collapse and Revival of American 
Community” adlı çalışmasıdır. Putnam’a göre modern toplumun krizi, kopmuş 
bağların ve gerileyen demokrasinin sonucudur. Putnam, bireylerin aile yaşamın-
dan, arkadaşlarından, iş arkadaşlarından ve sistemin kendisinden giderek koptuğu 
güncel sosyal değişimleri açıklamak için “bowling” metaforunu kullanır. Ona göre 
sivil katılımın yerini bağlantısız bireycilik almıştır. İşbirliği yapan topluluğun yerini 
ticarileşmiş rekabet, samimi ilişkilerin yerini mesafeli karşılaşmalar almıştır. Bunlar, 
Putnam’ın ahlaki bağların zayıflamasına yol açtığını düşündüğü zıtlıklardır (Elliott, 
2017, ss.43-44).  

Bauman akışkan bir çağda, sadece finans, bilgi ve siyasetin değil, hayatın bir 
bütün olarak likidite hale geldiği, kültürel değer ve davranış kalıplarının da buhar-
laşarak esnek ve akıcı bir boyut kazandığını ifade eder (2017). Bir başka ifade ile bu 
yeni dönemde, her şey gibi değerler ve ahlaki hükümler hızın, geçiciliğin ve yaygın 
mobilizasyonun dümen suyuna girerek buharlaşıyor, eski önem ve değerini kaybe-
diyorlar. Yere, mekâna ve zamana dönük bildik algılar/anlayışlar bu yeni dönemde 
uçucu, mobilik ve esnek hale geliyor, yer duygusu, mekân kimliği ve zamana dair 
algılar yapıbozuma uğrayarak, sosyal ilişkiler, bağlantısız, birbirinden kopuk, par-
çalı ve istikrardan yoksun hale geliyorlar. Yer duygusunun kaybı, sadakat, bağ-
lanma, aidiyet vb. ontolojik sorunların da kaynağı durumundadır.    

Metropoller, söz konusu değişimin en yoğun yaşandığı yerlerin başında geliyor-
lar. Metropoller, binlerce insanın kalabalıklar halinde caddelerde, sokaklarda, mey-
danlarda aktığı, karşılaştığı, etkileşim kurduğu devasa bir insan seline evsahipliği 
yapmakta. İnsanlar, zihnen ve sosyal olarak tek ve yalnız olarak kendilerini algıla-
makta, buna karşın, birbirlerine, kurumlara, mekânlara, sosyal ağlara fonksiyonel 
açıdan bağlanmış hissetmektedirler. Kent hayatı bu zoraki bağlanmalar, bağlantılar, 
karşılaşmalar ve etkileşimlerden oluşan yapay bir sosyalite networkunu andırır. 
İlişki ya da etkileşimlerin arkaplanında rasyonel bir hesap, ince dokunmuş bir plan 
ve etkili bir bürokratik organizasyon mantığı vardır. Kişi, kent hayatının aktif bir 
süjesi olmak için, ister istemez bu rasyonel, bürokratik oyuna katılmak zorundadır. 
Kent, duygusallık, spontanelik, doğallık ve hesapsız davranmayı kendi mantığı içe-
risinde işlevsiz kılar, işe yaramayan, kent ilişkilerini aksatan lüzumsuz bir aparata 
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dönüştürür. Dolayısıyla, kent fiziksel yakınlaşma sağlarken, aynı zamanda, ayrışma, 
kopukluk ve izolasyon süreçleri de üretir.  

Modern kente, karmaşa, kaos, koşuşturma hali egemendir ve bu beraberinde 
stres, güçsüzlük, yalnızlık ve kendini bir av gibi hissetme hali yaratır. Bu av-avcı 
ilişkisinde, kişisel yakınlaşmalarda bile iktidar ilişkisinin varlığı olanca ağırlığı ile 
hissedilir. Eskinin geleneksel toplumlarında örtük olarak yaşanan bu iktidar ilişki-
leri, günümüzde artık örtüklüğe gerek duymadan, tıpkı mahremiyetin ortadan 
kalkması gibi alenileşmiş şekliyle yaşanır. Bunların her biri aslında, içe dönmeyi 
daha fazla kışkırtan, kaçma duygusunu yoğunlaştıran süreçlerdir. İnanılan değerle-
rin geçerliliğini yitirmesi, sahip olunan sosyal rollerin geçicileşmesi ve sürekli istik-
rarsızlık yüzünden, kalıcı kimlikler oluşturulamaz (Aydın, 2005, ss.15-l6). 

Birey, metropolde izole olmuş, yabancı ve yalnızlık yüklü bir kimliğe bürün-
müştür. Kentteki görece özerk ve bağımsız yaşamına karşı bu şekilde bir bedel öder. 
Kentin rasyonel ve hızlı akan bürokratik mekanizması içinde yaşama tutunmak, 
kişisel, duygusal ve öznel tasarruflardan feragat etmeyi gerektirir. Ne var ki, kentin 
gayri şahsi ilişkiler dizgesi, bir özne olarak bireyin varoluşuna imkân tanımaz, kişi-
sel, sosyal ve duygusal yaşamın renklerini donuklaştırır, cari sistemin uyumlu bir 
aparatı haline dönüştürür (Simmel, 1996, s.83). Kişi, hızlı akan kent ilişkileri içe-
risinde sabit, istikrarlı, kalıcı yüzünü yitirir, güven, sadakat ve uzun vadeli ilişkiler 
geliştirmede sıkıntılar yaşar. Çünkü kentsel yaşam, geçicilik, değişme ve hareket 
üzerine işler. Uzun soluklu bağlılıklar, cemaat yapıları ve sosyallik örüntüleri can 
çekişir. Metropol, rasyonel tasarruflara bağlı, para ekonomisinin herşeye nüfuz et-
tiği, hayatın bir alış-satış temelinde aktığı mekanik ve yapay bir ilişkiler uzamıdır.  

Kent, bireyi, sonsuz bir özgürlük ve özerklik algısı içerisinde tutarken, aynı za-
manda, devasa kurum ve aygıtlar yolu ile onda sürekli bir kontrol, gözetim ve bas-
kılanma duygusu yaratır. Kişi bir yandan yakın çevresinin denetim ve gözetiminden 
boşaldığı duygusu yaşarken, öte yandan, bürokrasi, hukuki aygıtlar, kamuoyu ve 
sayısız gözetim aparatları yoluyla, resmi ya da özel denetim çarkının tam da oda-
ğında yer alır. Caddeler, sokaklar, alışveriş merkezleri, meydanlar, çalışma ofisleri 
vs. birey için hep bir izlenme, görülme, değerlendirilme, yargılanma ameliyesine 
karşılık gelir.  Özel ya da mahrem alan diye bir şey artık yoktur. Tanıdık tanımadık 
çok sayıda insan, kurum, her gün özel hayatımıza, ilişkilerimize, davranışlarımıza 
tanık olur, onların bakışından kurtulmak, azade olmak neredeyse imkânsızdır. Bir 
yandan kentin özgür ve gayrişahsi dünyasında yer kapmanız bir yandan size yöne-
lebilecek yabancı ve düşman bakış ve müdahalelerden kendinizi korumanız gerekir. 
Çoğu zaman kişi fırsatını bulduğu anda uzlete çekilme, insanlardan uzaklaşma, gö-
zetim/denetim çarkının dışında kalma adına kimi atraksiyonlara başvurur. Bu aynı 
zamanda, modern insanın bilinçli olarak kabuğuna çekilme, kalabalıklardan uzak 
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durma, risksiz bir yaşama yelken açma isteğinin bir tezahürü olarak belirir. Kişi 
uzlete çekilerek, insansız ilişkiler içine girerek kendisini, kötülüğün uğramadığı, gü-
venli bir limana bırakmak ister. 

 
İğreti İlişkiler, Hesapçı Kişilikler, Yabancılaşma 

 
Alman sosyolog Georg Simmel (1858-1918), kent yaşamının bireylerin gündelik 
yaşamlarını nasıl şekillendirdiği üzerinde durur ve şehirlerin mikroanalizini yap-
maya çalışır. Ona göre, bireyler kenti, “insanların, amaçların ve olayların itişip ka-
kışması olarak algılarlar. Bütün bu uyaranlar tarafından boğulmayı engellemek için, 
şehirliler bıkkın (blase) bir tutum geliştirirler ve kendilerini etraflarındaki çoğu şeye 
kapatırlar. Bu ayrışma, şehir sakinlerinin diğer insanlara karşı acımasız olması anla-
mına gelmez; sadece zamanlarını ve enerjilerini kendileri için önemli olan insanlara 
ve işlere odaklayabilmek amacıyla bir yaşam stratejisi olarak mesafelerini korurlar” 
(Macionis, 2012, s.580).  

Kentli insanın diğerlerine karşı tutumu/davranışı, genelde ikircikli, resmi ve çe-
kingenlik içerir. Simmel, bunun temelinde sadece kente özgü kayıtsızlık değil, aynı 
zamanda hafif bir nefret ya da en azından karşılıklı yabancılık duygusu ve iğrenme 
olduğunu ifade eder. Bu kişiye, aynı zamanda paradoksal gibi gelecek olsa da, her 
tür koşul altında imkânsız olan bir kişisel özgürlük de kazandırır. Kişilerin sayısı 
metropolü özgürlük mekânı kıldığı gibi, yurttaşların iktisadi, kişisel ve entelektüel 
ilişkilerinin belli bir noktasında kozmopolitanizm tezahür eder. Bu arada kentteki 
yaşam da bir tür kazanma mücadelesine dönüşür; kişisel renklerini yitiren gayri 
şahsi parçalardan oluşan bir görünüme kavuşur (Martindale, 2003, ss.41-42). 

Simmel’e göre, büyük kentlerdeki sosyal karşılaşmalarda anonimlik ve gayrişah-
silik ön plandadır. Bu doğal olarak bireylere asli grupların denetiminden kaçma 
olanağı verir. Bu aynı zamanda, çatışmaların ve işbirliğinin bir arada olduğu görü-
nürde çelişkili bir durum ortaya çıkarır. Kente hakim niceliksel ve mekânsal özel-
likler, toplumsal ilişkilerde köklü değişiklikler yapar. Modern kent, geniş kapsamlı 
ve esnek toplumsal ilişkiler doğuran, parasal ekonominin baskın olduğu bir top-
lumsallaşma üretir (Scaglia, 2011, s.399). Simmel’in ifadesine göre, bu süreçte bi-
rey, içsel güvenliğini kaybediyor, yerine modernliğin içsel çelişkilerinden kaynakla-
nan belirsiz bir gerilim, hoşnutsuzluk, huzursuzluk hissi ve telaşesi geçiyor. Hayata 
dönük anlamsızlık ve güvensizlik duygusu, kent yaşamının her safhasında kendisini 
derinden hissettiriyor (Simmel, 2009, ss.317-329). 

Kentsel kültür, ikincil, resmi, soğuk ilgisizlik üzerinden işler. Kente hakim olan 
rasyonel ve nakite dayalı ilişkiler doğal olarak idealist ve spontane tutkuların ikinci 
plana düşmesine neden olur. Şehirde yaşamak, zihnimizi fazla meşgul etmesin ve 
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bize ağır ahlaki yükümlülükler getirmesin diye pek çok yakınlığın etkisini “sıfır-
lama” ya çalışırız. Goffman (2017)’a göre, modern yaşam/kültür büyük ölçüde, si-
vil dikkatsizlik kapsamına giren ilişkilere dayanır.  Karmaşık ve yetenek gerektiren 
bu süreç, bir anlamda kibar yabancılaşma ile yanından geçilen kişinin hızla gözden 
geçirilip, hemen ardından uzaklara bakılması, bir tür görmemiş gibi yapma halidir. 
Bir başka deyişle, insanlar birbirlerini görmüyor, duymuyor, algılamıyor gibi bir 
tavır takınırlar. Çevredekilerin ne yaptıkları ile ilgilenmediği havasını verecek şe-
kilde davranırlar. Bu sanki bir oyunmuş gibi, sanki gizli bir duvar varmış gibi, bir 
mesafenin arkasından cereyan eder her şey.  

Metropol insanının bu kayıtsızlığına Bauman da işaret eder ve kapitalist modern 
kent kurgusunun bunu beslediğini belirtir. Ona göre, metropol ortamında ister is-
temez, samimi ilişkiler, yardımseverlik, kalıcı dostluklar, komşuluk ilişkileri vs. ge-
riye çekilir (2017, ss.147-166). Likidite ilişkiler, sabit ve kararlı sosyal konteksi tah-
rip eder. Modern yaşam, akışkanlık, hız ve değişken uyaranlar ekseninde şekilsiz, 
uçucu ve mortial bir yaşam döngüsüne teslim olur. Bu bağlamda kentin bireye/top-
luma ödettiği faturalar ağır bir yekün oluşturur. Başkalarının can sıkıcı merak ve 
gözetimleri ile birlikte “sempatik ilgi ve yardım etme isteği” de yok olur. Kent ya-
şamının canlı ve hızlı temposu içerisinde soğuk insan ilgisizliği baş gösterir. İnsan 
ilişkileri, katılanları kişi olarak ilgisiz ve bağsız bırakan mübadeleye indirgenir. Na-
kit bağı, sırf para miktarıyla değerlendirilen karşılıklı ilişkiler, hizmetler, hesapçılığa 
dayalı duygusuz ve tutkusuz kentsel tutuma adeta pik yaptırır (Bauman, 1998, 
ss.80-81). 

Simmel metropolü para ekonomisinin gerçekleştiği yer olması nedeniyle, he-
sapçı kişiliği besleyen en merkezi unsur olarak görür. Ona göre, metropol ekono-
misi pazar ekonomisidir, metropol üretimleri, pazar için yapılan üretimdir ve ta-
nınmayan/bilinmeyen alıcılar için yapılır. Metropol kültürü içerisinde, kapitalist 
pazar ekonomisi ile yoğun şehir yaşamı arasındaki etkileşim, bireylerin her şeye 
karşı kayıtsız kalmasına neden olur.  Metropol en yüksek düzeyde gayrişahsi bir 
oluşumdur. Kayıtsızlık, fark etmeme ve nezaket, birlikte yaşamın koşullarıdır; 
çünkü karşılıklı yabancılık ve soğukluk, metropolün gündelik yaşamının bir gere-
ğidir. Mesafe ile korunan denge, aynı zamanda kişisel özgürlüğün de ön şartıdır.  
Duyarsızlık ve ihtiyat ise, negatif entegrasyonun bir aracıdır. İşbölümü ve pazar 
farklılaşması, bireylerin özelliklerini ve kendilerini vurgulamalarını gerektirir. An-
cak, bireyselleşme süreci, metropolün yoğunluğu karşısında tipik ihtiyat ve mesafe 
bırakmadan sosyal bir mekân bulamaz.  Metropol;  duyarsızlık, ihtiyat ve entelek-
tüelleşme yeri olduğu kadar aynı zamanda sıkı sosyal kontrolden uzaklaşma ve bi-
reyselleşme yeridir de. Büyük şehirdeki büyüklük, anonimlik ve yalnızlık, aynı za-
manda özgürlüğün koşullarıdır. Birey burada kendine özgülüğü ve özelliği kazanır. 
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Özne, toplumsal/teknolojik mekanizma tarafından eşitlenme ve kullanılma tehdi-
dine karşı direnç gösterir. Metropolde kişilik, eşitlenme süreci tarafından tehdit 
edilir, yoğun olarak bireyselliğini ve uçta yer alan öznelliğini vurgulayarak bir çıkış 
aramaya çalışır (Alver, 2013, ss.207-208). 

Bundan dolayıdır ki, bu süreçte, öznel ve spontane temsiller büyük tehditle kar-
şılaşır. İnsan insana ilişkilerde öz çıkar temelli ilişkiler, insaniliğin sesini kısma etkisi 
yaratır. Bu yüzden kent ilişkilerinde soğuk ve mesafeli ilgisizlik yükselişe geçer. Sos-
yal ilişkilerde karşılıklılık kriteri öne çıkar, özgeci, idealist değerler etkisini yitirir. 
Çıkara-maddeye dayalı ilişkisellik her şeyin ölçüsü halini alır. Ahlaki ilke ve duygu-
lar kentte belirleyici olmaktan uzaklaşır. Hatta yakın bağlılıklar, akraba, eş dost vb. 
asal grupsallıklar ağır ahlaki sorumluluklar getirir endişesiyle en asgari düzeye çeki-
lir. Yakınlara dönük sorumluluklar bu yolla bertaraf edilir.  Kuşkusuz bu sorumlu-
luk dairesinin sıfırlanması, ilgi, alaka göstereceğimiz insanların olmaması, olsa dahi 
onlarla kurduğumuz mesafeli bakış-ilişki, modern kentin olağan ve yaygın bir yü-
zünü yansıtır.  

Kentteki yabancılaşma, iğreti ilişkiler; neticede içe ve dışa dönük aşırılıkları bes-
ler, agresif reaksiyonları tabii bir olumsallık içerisinde dolaşıma sunar. Birey bu sü-
reçte keskin gelgitler yaşar, sağlıklı ve normal tutumlar sergilemekte zorlanır. 
Çünkü ruh hali artık patolojiktir, kendisini huzursuz, çevresine karşı duyarsız, ilgi-
siz ve lakayt hisseder. Toplumsal önkabuller onu çok fazla bağlamaz. O, kentte ya-
şayan, kalabalık ortamlarda görünen bir yabancıdır. Herşeye, herkese mesafeli, ka-
yıtsız, onlardan kopuk, bağlantısız bir algısal form içerisinde yüzer. Ait olduğu bir 
toplumsal küme veya cemaati yoktur. Hem vardır, bir grubun içinde yaşar hem de 
yoktur, fiziken varlığı ruhsal ve zihinsel yokluğunu bertaraf etmez.  

Toplumsal varoluşu büyük bir tehdit altındadır. Toplumsal geri çekilme ve dışa 
dönük agregasyonlar, onu tümüyle toplum dışı bir çizgeye hapseder. Yabancılaşmış 
ruh, kent aurası içerisinde farklılık ve aykırılık temelinde kimi kırılgan oluşumları, 
geçici, protest hareketleri de besler. Yaşanılan karşıtlık ve tahakkümcü dayatmalar, 
kentte yeni ve karşıt sentetik toplumsallıklar üretir. Bu toplumsallıklar, uçucu, kı-
rılgan, her an dağılabilir türdendir. Kitlesel aktiviteler, anlık protest gruplar, tepki-
sel ve linç cemaatleri, müzik ve heyecansal topluluklar, facebook cemaatleri vs. de 
olduğu gibi aidiyet ve kalıcılık arzetmeyen, belli bir ruhsallık ve maneviyattan uzak 
oluşumlardır. Yabancılaşma hali, geçici, trans mekânlara, akışkan, mobilize sosya-
litelere açıklık gösterir. Bu durum kültürel bütünlük ve kimliksel sabitelerin parça-
landığı, muğlaklık, dağınıklık ve kaotik ilişkilerin egemen hale geldiği tipik bir met-
ropol yaşantısını örnekler. 
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Kentsel Zorlantı ve Şizoid Yaşam 

 
Metropolde yaşam, doğal ve spontane özelliğini yitirmiştir. İşler, bürokratik ve hu-
kuki bir mecrada süregelir. Katı disiplinasyon ve örgütlü aktiviteler ister istemez gün-
lük yaşamın tabii insicamını bozar, birey ve toplum üzerinde baskı ve gerilim yaratır. 
Bu nedenle yaşam ağır bir psikolojik maliyetle yüklü hale gelir. Kentte birey, bitimsiz 
bir yarışın, rekabetin doruk noktasındadır. Uyarılmaksızın sinirleri hep tetiktedir. Bi-
linç düzeylerinin çok farklı frekanslarda olduğu bir ortamda; caddede, karşıdan kar-
şıya geçişlerde, trafik yoğunluğunda, bireyin çehresine yerleşmiş usanç ya da bezginlik 
hissi, içten içe kişinin kucağında yaşadığı kente karşı nefretini ve öfkesini büyütme-
sine neden olur (Çetin, 2006, s.25). Ne var ki o nefret/öfke, aynı zamanda daha geniş 
uzamlara yayılıp kişiyi yalnızlaştırır, tek ve korunaksız olduğu duygusunu yoğun şe-
kilde yaşamasına neden olur.  

Kentin bürokratik ve hukuki düzeni, ister istemez kişiyi belli bir formel kalıp 
içinde tutar. Kentsel çalışma hayatı; disiplinli olma, itaat etme, hiyerarşiyi gözetme, 
etkinlik ve verimliliği önceleme, dakik olma, kuralcı ve formalitelere riayet etme gibi 
olmazsa olmaz bürokratik prosedürlere tam sadakati şart koşar. Kişi, örgütsel yapı 
içinde katı bir disiplinasyona bağlı şekilde birörnek davranışlar sergiler. Sadece ça-
lışma yaşamı değil, gündelik hayat da söz konusu katı disiplinasyondan üzerine düşen 
payı alır. Kentsel gündelik hayat, bürokratik çekip çevirme ameliyesi sayesinde yüksek 
bir gerilim ve depresif bir iklimde süregelir. Dakiklik, planlı, programlı hareket etme, 
kurumsal nezaket kurallarına uyma mecburiyeti, nizami ve ölçülü hareket etme ta-
kıntısı vs. formel alanın dışına çıkarak, yüksek gerilim ve simetromanik tavırlar sergi-
lemeye kaynaklık eder.  Söz konusu zorlantı ethosu (bürokratik nevroza), birey/top-
lum yaşamını patolojik kıldığı gibi, özgürlük, spontanelik ve iradi hareket etme iyeli-
ğini yok ederek; aşırı denetim ve gözetim sarmalı içinde kısıtlı bir yaşam pratiğine 
yerini bırakır.  

Kentlerdeki hızlı yaşam temposu ve karmaşık teknolojiler zihinsel gerilimleri de-
rinleştirir, algılama, hissetme ve duygu durum bozukluklarına yol açar. Kentsel or-
tam, aynı zamanda, sınıfsal eşitsizlikler ve rekabetçi ilişki ağlarıyla çevrilmiştir.  Bu 
süreçte kentsel kişilik ve kolektif davranış, söz konusu rekabetçi ve eşitsiz ilişki ağları 
ekseninde yeni boyutlar kazanır, normatif düzen için bir tehdite dönüşebilir. Yaşanan 
sınıfsal gerilimler, zihinsel gelgitler, kesimlerarası öfke ve hınç, bir bütün olarak kent 
ilişkilerini boğan, kentte yaşamı negatife çeviren bir tesir meydana getirir. 

Metropol sakininin dikkat çeken özellikleri arasında; can sıkıntısı, güvensizlik, 
eylemsizlik, tatminsizlik, huzursuzluk, nedensiz öfke, duyarsızlık, bağımlılık, amaç-
sızlık, aykırılık, içtensizlik, aşırı haz düşkünlüğü vs. sayılabilir. Metropol insanı, bir 
yerden diğerine, bir faaliyetten ötekine geçerken adeta bir bukalemun gibi gözünü 
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kamaştıran her imgenin rengine bürünür. Çünkü metropol, bölünmüş kişilik pro-
filine destek verir. Kent yaşantısının bağımlılıkları kişiliğin sınır çizgilerini eritir. Bu 
yüzdendir ki, hemen herşey bir diğeri için araç olmaya indirgenmiş olur (Altan, 
2011, s.15). 

Metropol yaşamı aslında sürgün bir yaşamdır. Bunun temelinde, aşırı mülkiyet-
çilik ve kişisel görüntüye olan bağlılık yatar. Akışkan imajların sonsuz hareketi içinde 
bireyin mahkûmiyeti söz konusudur. Zira o, kent ortamında aşırı derecede uyarıl-
maktadır. Bu uyarılmaya tabii bir tepki olarak duyarsızlık, kayıtsızlık ya da duygusuz-
luk olarak tabir edilen davranışlar eşlik eder. Duygusuzluk, yoğun manipülasyon al-
tındaki bireylerin yenilgiyi kalıcı bir hasar yaşamadan bertaraf etmelerine yarar. Bu 
durum süreklilik kazandığı takdirde bundan zarar görmeleri muhtemeldir. Bir tür 
sürgün yaşamlara tekabül eden bu durum, sosyal ilişkilerin sürekliliğini kesintiye uğ-
ratır. İncinme ya da açılma korkusu yaşayan metropol sakini, yaşadığı içsel yoksun-
luğun bir sonucu olarak yaratıcı eylemlerde bulunamaz (May, 1987, s.68; Altan, 
2011, s.15). 

Metropole özgü söz konusu rasyonel tasarruflar,  bireyi ister istemez zihinsel bir 
tükenmişlik sarmalı içinde tutar. Metropol, hem fiziksel hem de psikolojik olarak 
bireyin yaşadığı ruhsal örselenmeyi, bıkkınlık, usanç ve çatışmaları maksimize eder. 
Simmel, sözü edilen usanç ve tükenmişlik halinin metropol duyarsızlığına dönüştü-
ğünü vurgular.  Şeyler, usanmış kişiye eşit olarak düz ve gri tonda görünürler. Hiçbir 
nesne ötekilerin üstünde bir tercih edilebilirliği hak etmez. Çünkü para, şeylerin bü-
tün nitel farklılıklarını “kaça?” terimiyle eşitler. Para alışverişinin odağındaki büyük 
kentler, şeylerin satın alınabilirliğini daha fazla öne çıkarır. Bu yüzden, usanmışlık 
tutumunun gerçek mekânlarının kentler olması anlaşılabilir bir şeydir (Simmel,1996; 
Yaşat, 2008, s.129).  

Kentli insan neredeyse herşeyi sayıya, niceliğe indirger, rasyonel ve dakik olmaya 
çalışır, yaşamın spontaneliği ile modernliğin kesinliği arasında büyük gelgitler yaşar. 
Nicelik ve kesinlik takıntısı bireyin hayata dair derinliği yakalamasını önler, sathi, 
yüzeysel ve çelişkili tutumlar sergileyen bir kişiliğe bürünmesine neden olur. Bu bağ-
lamda sosyal bilimciler, kentin doğası ve sosyo-iktisadi yapısı ile ruhsal bozukluklar 
arasında her zaman yakın bir ilişki kurarlar. Örneğin, Farris ve Dunham (1939) ken-
tin büyümesi ile kentsel gerilimlerin yoğunluk kazanacağını ifade ederler. Onlara göre 
kentin dinamizmi ve devingenliği, kentin sosyal dokusunu tahrip ederek genel bir 
istikrarsızlık havası yaratır ve bu doğal olarak bireysel psikolojilerde ve ruhsal bozuk-
luklarda bir artışa yol açar. Farklı ruhsal hastalıklar şehrin iç dinamikleri ve sosyo-
kültürel mimarisi ile akından ilişkilidir (Turner, 2015, s.334). 

Yapılan bazı araştırmalar göstermiştir ki, her türlü ruh sağlığı sorunu –psikoz ve 
şizofreni gibi ciddi bozukluklar dahil- şehirlerde kırsal bölgelere nazaran çok daha 
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kötü durumdadır (Hari, 2020, s.157).  Şehrin iç koşulları ve gelişkin iş ve sosyal yo-
ğunluk hacmi, insanları olduğundan daha fazla yormakta, rekabet, hiyerarşi, hedefe 
odaklılık, hesapçı tasarruflar, izolasyon, yabancılık duyguları vs. ister istemez kişiyi 
korunaksız, güvenden yoksunluk ve birbaşınalık girdabına sürüklemekte, kişiler, 
kendi sorunları ile baş etme olanağını yitirmektedirler. Kaybolan bağlar yüzünden 
insanlar güven ve bağlılığın iyileştirici gücünden mahrum kalmakta, bu doğal olarak, 
ruhsal anomalileri besleyen, büyüten bir tesir meydana getirmektedir. 

Amerikalı sosyologlar ve psikiyatristler, genellikle şehirleri ruhsağlığı açısında 
problemli, sosyal parçalanma alanları olarak nitelendirirler. Küçük kasaba ya da kırsal 
yaşamın aksine, şehirler, delilik ya da ruh sağlığı sorunları itibariyle mümbit alanlar-
dır. Psikiyatrik epidemiyolojideki araştırmalar da,  bu görüşleri doğrulamaktadır. Sos-
yal parçalanma, izolasyon, yalnızlık, uyum sorunları, yabancılaşma vs. ruhsal düzen-
sizlik için tetikleyici bir tesir meydana getirmektedir (Pols, 2003, s.194).  

Avrupa’da ve kuzey Amerika’da ileri sanayileşmeye bağlı olarak şehirde yaşayanlar 
arasında büyük miktarda akıl hastalığı ile karşılaşılmıştır. Özellikle alkolik deliriyum-
dan şizofreni olarak adlandırılan zihinsel bozulmaya kadar değişik ruhsal anomalilere 
ileri derecede rastlanılmakta. İngiltere’de kentsel yoğunlaşma bölgelerinde şizofreni, 
bipolar afektif bozukluk ve diğer psikoz hastalarının yüzdesi düzenli olarak artış kay-
detmektedir. Zihinsel çöküşe en yatkın bölgelerin, şehrin en yoğun, merkezi ve hare-
ketli (inner city) kısımları olduğu, şehir içi kozmopolit ilişkilerin, endüstriyel ve bü-
rokratik ortamların ürettiği negatif duyguların bunda büyük pay sahibi olduğu ifade 
edilmektedir (Rose ve Fitzgerald, 2015). Kentin ürettiği zorlanma ethosu, zihinsel 
duvarı çökertme, denge kaybı, tutarsızlık, aidiyet kaybı, anlam yitimi, boşluk ve kay-
gısızlık duyguları ve bunlara eşlik eden depresyon/anksiyete, hiç kuşkusuz şehir yaşa-
mının bireye, topluma ödettiği ağır bir bedel olarak okunabilir. 

Lewis ve arkadaşlarının İsveç’te yaptıkları bir araştırmada da, kent hayatının farklı 
dinamikleriyle şizoid kişilikleri beslediği ve şizofreni ile büyük kent yaşantısı arasında 
yakın bir ilişki olduğu belirtilmektedir. Kentsel ekoloji bağlamında ailenin ekonomik 
durumu, aile geçmişi, parçalanmış aile yapısı, boşanma vs. nin yanı sıra, kente özgü 
bireyci ve rasyonel tasarrufların kişilikte deformasyon ve patolojik bozukluklar yara-
tabilme gücüne vurgu yaparlar (Lewis vd. 1992). Kent yaşamı, bireye yüklediği so-
rumluluklar ve taşımak zorunda kaldığı görevlerin ağırlığını kaldıramama durumu 
itibariyle bireyi nevrotik zorlantılar ve kıstırılmışlık duygular içine hapseder. Çoğu 
kişi, kentte yaşamanın ağır bedelini kimi zaman psikotik takılmalar, kimi zaman be-
densel kimi zaman da psikosomatik arazlarla ödemek durumunda kalır. Kentin bi-
reyci, rasyonel ve sosyal ağ desteğinden yoksun ortamına ilave olarak kişinin yaşadığı 
sosyo-ekonomik yoksunluklar, elverişsiz çevresel koşullar, hız ve devingen ilişkiler 
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dünyası vs. psişik travmalara, duygusal ve sosyal aidiyet kayıplarına, zihinsel yarılma 
ya da bütünlük yitimine kaynaklık eder.  

Rifkin ve Howard’ın (1997, s.171) da ifade ettikleri gibi, modern kentler, sakin-
lerine hiç de yabana atılamayacak bedensel ve psikotik faturalar ödetir. Onlara göre, 
kentlerde yaşayan insanlar daha fazla bronşit, ülser ve kalp rahatsızlıklarıyla, daha yük-
sek kansere yakalanma riskiyle karşı karşıyadırlar. Büyük kentlerdeki insanlar daha 
fazla toplum dışı davranış, düşmanlık ve bencillik sergilemekteler. İntihar oranları 
büyük kentlerde daha yüksek; ruhi tedavi kliniklerine başvuru yüzdesi daha fazla; şi-
zofreni, nevroz ve kişilik bozuklukları kentsel çevrelerde daha yüksektir.   

Amerikalı sosyolog Wirth’ün de ifade ettiği gibi, kentli insanın karakteri “şizofre-
nik kişilik” anlatısına uygun düşer. Benliği parçalı, gerçeklik algısı aşınmıştır (Wirth, 
1938; Özyurt, 2007, s.117). Uyaran çokluğu, statü karmaşası, rol çatışmaları, 
mekânsal kutuplaşmalar, algıya dönük saldırılar, zamanın ve mekânın buharlaşması, 
hakikate dönük muğlaklık, kentsel ilişkilere nüfuz eden gayrişahsilik, rasyonalite ve 
ikincil duygulanmalar vs. bireysel benliğe dönük bütünlüğü örseleyici sonuçlar doğu-
rur. Birbirinden farklı ve çoklu statü setlerine sahiplik dahi tek başına modern bireyin 
mental bütünlüğü için tehditler içerir. Her bir statü bireyden ona uygun roller sergi-
lemesini ister. Kişi, her statü temsilinde bir başka kişi olur, başka tutum ve davranışlar 
sergilemek durumunda kalır. Kimliği, parçalı ve güvensizlik yüklü farklı anlamlara 
kavuşur. Öteki ile olan ilişkisinde bu durum, olanca çıplaklığıyla ortaya çıkar. Oysa 
kimlikler, güven, istikrar ve kesinlik üzre varlık kazanır. Buna dönük bir algısal kriz, 
kişinin toplumsal yeri ve konumunu tehlikeye sokar. Gerçekte, modern kentli birey-
ler için bu aslında olağan bir durum arzeder. Zira kent yaşamı, kişiden total olarak 
istendik tavırlar sergilemesini ister. Farklı soyut iktidar mercileri eliyle bu taleplerini 
yürürlüğe koyar. Moda, kamuoyu, medya, kitle, akran grupları, reklamcılık, gündelik 
yaşam ideolojisi vs. bireyin üzerinde baskı sarmalını eksik etmezler. Tüm bunlar, bi-
rey için zorlantı nevrozu yaratır, farklı yerlerde farklı davranma eğilimine neden olur. 
Hakikat ve doğrular esnek ve flü bir hal alır,  yere ve zamana göre farklaşır.  

Metropol, belki de bu yüzden depresif bir ruh ikliminin adresi durumundadır. 
Uyaran zenginliğinden dolayı zihinsel bütünlükte bölünme, muğlaklık, aidiyet ve 
bağlılık duygusunun yitimi, geçicilik ve değişim odaklı gri bir yaşam çizgisi kişiyi sarıp 
sarmalar. Hayat, sabiteleri olmayan, uzayda kayıp giden, gelip geçicilik ve yersiz yurt-
suzluk temelinde amorf bir görüntü verir. En önemlisi de kişinin yaşadığı hayat üze-
rindeki kontrolü kaybolur, hemen her şey kendi dışındaki güçler ya da dinamikler 
tarafından belirlenir. İstediği gibi davranamama, istediği şekilde kendi hayatına yön 
verememe, başkasının koyduğu kurallara ve soyut otoritelere boyun eğme mecburi-
yeti, kişiyi her hâlükârda kendi olmaktan çıkarır, başka hayatlar yaşamaya yöneltir. 
Kişi, kendi öz düşüncesi ile paralel olmayan tutum ve tavırlara mecbur kaldıkça zihin-
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davranış bütünlüğü bozulur, zihinsel bölünme, tasavvur melekesinin çökmesi, dü-
şünsel yarılma/çökme emareleri, modern kent yaşamını büsbütün şizoid hale getirir.  

Kentin karmaşası, kaosu, yabancı ve düşman karakteri, hızlı yaşam temposu, tra-
fik, anonim ilişkiler, yabancılaştırıcı iş ortamları, otoriter ve tahakkümcü çalışma dü-
zeni, dışlayıcı, kalıplayıcı modernite değerleri vs. kişinin kendisiyle, doğayla ve çevre-
siyle olan ilişkisini inkitaya uğratır, arizi tutum ve davranış modifikasyonu içerisine 
girmesine neden olur. Kent, bu çerçeveden bakıldığında büsbütün şizoiddir, 
uçucu/kırılgan benlikler, renk değiştirebilen kişilikler, bir türlü rayına girmeyen, yo-
lunu bulamayan kimlikler/karakter formları, metropol yaşamının bahşettiği onca ra-
hatlık ve düzen retoriğine rağmen, modern bireyin ödediği oldukça külfetli bir bedel 
anlamına gelir. 

 
Kent ve Modern Yalnızlıklar 

 
“Venedik kenti, yüzlerce yalnızlıktan oluşur –bu onun tılsımıdır. Geleceğin insanı-
nın imgelerinden biri.” Nietzsche’nin bu gözlemi, “yalnız kalabalıklar”a, kolektif 
kaygı heyulasına ya da Poe’nun, yığınlar arasında vekâleten bir canlılık bulan Kala-
balıkların Adamı’na işaret etmiyor. Burada bir hüner olarak lüks yalnızlığa gönder-
mede bulunuluyor: Yani, tüm kentsel tasarımların en nefis ve incelikli inşası olan 
yalnızlığa. Kente yalnız kalmak için geliyor olabilir miyiz? Ütopyacı bireyciliğin 
modern kentinin dile getirilemeyen öncülü işte bu olgudur. Yalnızlık ile tecridi kas-
tetmiyorum. Tecrit doğal bir durumdur; yalnızlık ise kültürün işidir. Tecrit bir da-
yatmadır, yalnızlık ise bir tercih” (Hatton, 1988; Chambers, 2005, s. 66). 

Reichmann’a göre, yalnızlık tek başına olmakla tanımlanamaz, aksine, kalabalık 
içinde, hatta kendisini diğerine açtığında da kaçınılmaz olan bir şeydir. Zira, met-
ropol insanı sürekli kendisi ile duyguları arasına araçsal mesafeler koyar. Daha doğ-
rusu kendisini olduğu gibi, spontane olarak ortaya koyması neredeyse imkansızdır 
(1985, s.220). Riesman de, “yalnız kalabalıklar” olarak ya da “kalabalık içinde yal-
nız” olarak nitelediği bireyi, aslında modernlik ve metropole dair dinamiklerin ka-
çınılmaz olarak var ettiği bir realite olarak görür. Bir başka deyişle,  yalnızlığın tek-
nolojik ve endüstriyel kent yaşamının doğal bir türevi, kaçınılmaz bir olgusu olduğu 
gerçeğine işaret eder (bkz. Riesman, 2016).  

Aslında yalnızlık hissi tek başına olmaktan farklı bir şeydir. Bir sürü insanla bir-
likte olmanız, iletişim içinde olmanız sizi yalnızlıktan kurtarmaz. Aksine, diğer in-
sanlarla ya da grupla her iki taraf için de anlamlı olabilecek bir şeyleri paylaşmak 
gerekli. Dolayısıyla, yalnızlık çevrenizdeki diğer insanların fiziksel yokluğu değil, 
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hiç kimseyle önemli bir şey paylaşmadığınız hissidir daha çok. Etrafınızda çok sa-
yıda insan olabilir, bir eş, aile ya da kalabalık bir iş ortamı olmasına rağmen onlarla 
paylaştığınız önemli bir şey olmadığında yine yalnızlık çekeriz (Hari, 2020, s.105). 

Metropole dair gözlem ve izlenimler, metropol hayatının modern yalnızlıklar 
için oldukça mümbit bir alan olduğunu ortaya koyar. Metropole özgü dinamikler, 
modern yalnızlıkları çoğaltıcı ve yalnızlık duygusunu yaygınlaştırıcı bir tesire sahip-
tir. Sözgelimi, yabancının varlığı, bireysellik, aşırı rasyonalite, mesafeli ilişkiler, gü-
ven ve bağlılıkların dejenere olması, sosyal network’un çöküşü, iktisadi ya da ticari 
ilişkilerin kapitalistleşmesi, ben odaklı ve maksatlı ilişkiselliklerin egemen olması, 
bürokratik ve hukuki aklın ön planda oluşu, artan nüfus hareketliliği, iktisadi aklın 
hâkimiyeti, hız ve tempolu yaşam koşulları, kariyere ve rekabete dönük hayat çev-
rimi vs. bir bakıma, yeni bir hayat biçimi, yeni insan ve yeni kültürel formlara alan 
açıyor. Yine, kentsel çalışma ve yaşama düzeni, büsbütün kişinin sosyal dünyasını 
yeniden organize ediyor, ait olduğu sosyal ağı daraltıyor, kişi kendini yalnız ve gü-
vensiz görmeye başlıyor. Bu güvensiz ve yabancı dünyadan korunmak adına sosyal 
alandan geri çekilerek, kendine, içine dönerek, kendi başına kalarak bu güvensiz ve 
düşman dünyaya karşı bir koruma refleksi geliştiriyor. Bu açıkça yalnızlığı arzulama 
ya da kaçınılmaz olarak yalnızlık duygusu içerisine hapsolma gerçeğine işaret edi-
yor. Modern yaşam koşullarının çoğu zaman, soyut, yabancı ve ayrıksı bir dünya 
algısı üretiyor olması, bireyin kalabalıklar arasında yalnız, tek ve kimsesiz olduğu 
zehabına kapılmasına neden oluyor. Hatta kişi kimi zaman, kalabalık içinde kay-
bolma, kendini gizleme, örtme yönünde büyük bir isteklilik de duyar. 

Robert Putnam, yalnızlığın küresel bir salgın olarak bütün dünyayı saran bir 
sosyal afete dönüştüğünü ifade eder. Çarpıcı eserinde (Bowling Alone), modern 
dönemde yalnızlığın yükseliş trendini gözler önüne serer ve kentlerin giderek tek ve 
atomik topluluklardan oluşmaya başladığını büyük bir esefle dile getirir. Ona göre, 
son on yıllarda topluluk organizasyonlarına katılım yüzde 45 oranında azaldı. Bir 
araya gelmekten ciddi ölçüde vazgeçtik ve kendimizi evlerimize kapattık. Bir başka 
deyişle topluluktan kopup içimize kapandık. Bu gerçek, insanların bir topluluk 
içinde yaşama ya da güvenilir arkadaşlara sahip olma duygusunu azaltıyor. Başka-
larından koparken ailelerimize de yöneliyor değiliz. Ailece yemek yemek, ailece te-
levizyon seyretmek, birlikte tatile çıkmak giderek azalıyor. Son yıllarda, ailevi bir-
likteliğin hemen her türü daha seyrek hale gelmekte. İnsanların birbirini kollama-
sını sağlayan aile, mahalle gibi yapılar darmadağın oldu. Kabilelerimizi dağıttık. Ev 
hissimiz öylesine hızla zayıfladı ki artık aidiyet ihtiyacımızı karşılamıyor (bkz. Hari, 
2020, ss.100-102). 
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Aslında yalnızlık; ait olma duygusunun ölümü, bir şeye, gruba, cemaate bağlılığın 
ortadan kalkması, kişinin kendini boşlukta, tek, başkasından ayrı ve özerk olarak al-
gılaması duygusudur. Endüstriyel ve kentsel çalışma süreçleri, gayrişahsi ve hukuki 
davranma gerekliliği, doğal olarak diğer insanlardan duygusal ve sosyal kopuşu, izo-
lasyonu getirmekte. Birey, yaşamını tıpkı endüstriyel ya da bürokratik ortamlarda ol-
duğu gibi yalıtılmış, ayrıksı, kendine odaklı şekilde yaşamaya yönelmektedir. Bu rea-
lite, bireyin yalnızlığı bir tercih olarak seçmesinden çok, doğal ve spontane şekilde 
yalnızlığa yönelmesine, diğerlerinden kopuk ilişkiler deneyimlemesinin yolunu aç-
maktadır. Her ne kadar kişi çoğu zaman yalnızlığı arzuluyor ve ona kaçıyorsa da, bu 
kaçış bireysel istençten ziyade, reel koşullara dönük zorlantı nevrozundan kaynaklan-
makta. Modern yalnızlıkların temelinde, endüstriyel ve kentsel organizasyonlara sin-
miş rasyonel ve gayrişahsi tasarrufların büyük rolü bulunmaktadır. 

Metropolde gözlenen yabancılaşma ve bireyci/rasyonel ilişki bağlamları, insan 
insana ilişkilerdeki ahlaki ve duygusal bağın çözülmesine, rekabetçi/yarışçı tema-
yüllerin baskın çıkmasına, sosyal ağ ilişkilerinin çökmesine ve kolektivite için ge-
rekli değersel-moral tutkalın yitip gitmesine yol açmakta. Bu süreçte, yalnızlık, do-
ğal olarak her yaş, meslek ve sosyal kesimden insanın yaşamına sirayet eden ölümcül 
bir hususiyete dönüşmektedir. Yalnızlığın modernlik ile bir sorunsal haline geldiği 
yeterince açıktır. Eski, geleneksel toplum ve kültürlerde, yalnızlık çok fazla farke-
dilmeyen, görünür olmayan bir hususiyetken, modernlik koşullarında neredeyse, 
hemen her kesimden insanın, hatta kalabalık içinde, aile ve grupsal formlar içeri-
sinde dahi deneyimlenen en yaygın ve olağan insanlık haline karşılık gelmektedir. 
Bu yönüyle, modern insan yalnızdır, kendine ve dışındaki dünyaya yabancıdır, 
evini, yuvasını kaybetmiş bir yeni zaman yitiğidir denebilir.  

Teknolojik araçlar da onun yalnızlığını artırıcı hatta yalnızlığıyla başa çıkma gü-
cünü elinden alıcı, tümüyle teslimiyetçi bir çizgiye hapsolmasını sağlamaktadır. Te-
levizyon, bilgisayar, internet ve sosyal paylaşım ağları, kişinin bir başkasına ihtiyaç 
duymadan, yüzyüze ilişki kurmadan hayatını idame ettirmesinin imkânlarını sun-
makta. Bir başkasına ihtiyaç duymama aslında büyük bir yanılsama olmakla bir-
likte, kişi zamanının büyük bir kısmını bu araçlar vasıtasıyla geçirmekte, başkası 
olmadan da varoluşunu sürdürebilmektedir. Bu araçlar, aslında yalnızlığı maskele-
mekte, daha derin şekilde yaşanmasına yol açmakta ve yalnızlık patolojisinden kur-
tulma için gerekli motivasyonu bireyin elinden almaktadır. İnternet, TV, bilgisayar 
ve cep telefonları, bir yönüyle yalnızlıktan destek almakta öte yandan yalnızlığı bü-
yüterek, onu körükleyerek insanların kendi yalnızlıklarının farkına varmasını, ona 
karşı önlem almasının önünü kapamaktadır. 
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Modernleşme, coğrafi ve sosyal mobilizasyonun artması, kentleşme ve kentlerin 
mega, metropoliten alanlara dönüşmesi sürecinde, yalnızlık problemi gittikçe bü-
yümektedir. Özellikle metropoliten bölgelerde oldukça ölümcül göstergelerle ken-
dini var etmekte, gelişmiş Avrupa kentlerinde hemen her üç kişiden birinin yalnız-
lığı yoğun olarak yaşadığı ve yalnızlık içinde ölen insanların sayısının bir hayli ka-
barık olduğu belirtilmektedir (bkz. Gül, 2018). Hatta kimi zaman yazılı ve görsel 
medyada dile getirildiği gibi, evinde yalnız başına ölen, birkaç gün sonra öldüğü 
farkedilen insanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bireylerin yalnızlık içinde 
yaşamak durumunda kalmaları, sosyal çevrelerini yitirmeleri ya da sosyal çevrenin 
sahip çıkmaması nedeniyle ölümcül sınırlarda yalnızlığı deneyimleyen hatırı sayılır 
bir kentli nüfusun varlığı dikkati çekmektedir. 

Modern yaşamın hızı ve hareketliliği insanları bireycileştirdiğinden ait olma 
duygusu yani “biz” algısı hızla erimektedir. Hâlbuki eski, geleneksel kültürlerde 
sosyal düzen tabii bir düzen olarak algılanıyor ve orada yaşamak, ait olma duygusu 
verdiğinden güvenlik sağlıyordu. Topluluk yaşamı ve kolektif kimlikler, bireysel 
kimlikten önde geldiğinden “biz” kimliği “ben” kimliğinden daha önemliydi. Mo-
dernliğin yarattığı yeni özgürlük ve seküler kopuş hali, bireyi rasyonalize etmekte, 
ancak beraberinde varoluşsal soyutlanma, güvensizlik ve kaygı duygularını artırarak 
yalnızlık deneyimlerini pekiştirmektedir (Yaşar, 2007, s.250). 

Bugün kent ilişkileri, kentsel kolektiviteler ya da kentsel cemaatler olarak adlan-
dırılan yapılar, gerçekte tabiiliğini ve spontan özelliğini yitirerek, rasyonel, örgütlü 
ve maksatlı ilişkiselliklere yenik düşmüş durumdadır. Bir tür mekanik, sentetik, ya-
pay bir kurguya sahip maksatlı ilişkiler, kentsel alanlardaki sosyal ilişkiyi tanımlayan 
hususiyetlerdir. Amerikalı sosyolog Wirth, kentlilerin birbirinden yalıtılmış ve da-
raltılmış roller içerisinde diğerlerine olan bağlılığı ve aidiyet hissinin zayıfladığından 
söz etmektedir. Hatta şehirdeki tahammül duygusunun altında da bu duyarsızlık 
yatmaktadır. Şehir yaşamı insanları derin ilişkilerden uzaklaştırır, artan yetersiz uya-
rımla hayat koşullarının zorluğundan kaynaklanan aşırı uyarım arasında bunaltır.  
İnsanlar, kentin kurgusal ve suni sosyal ikliminin değişen rüzgarına kapılmak sure-
tiyle, apartmanlara ve kalabalık caddelere sıkıştıkça yalnızlığın büyüyerek bir send-
rom haline geldiğini daha kuvvetli şekilde duyumsarlar (Dönmez, 1994; Teber, 
2001; Yaşar, 2007, s.251). 

Günümüz kentlerinde, insanlar; sokakta, çarşıda, pazarda, apartmanda çoğu 
kere hiç konuşmadan, birbirlerine nüfuz etmeden çekip gitmekteler. Sosyal karşı-
laşmalar, insani sıcaklık hissedilmeden, soğuk bir mekanizm içinde sürüp gitmekte. 
İnsanlar birbirlerine sadece o da kimi zaman başlarıyla selam verip kapılarını kapa-
tıyorlar. Bağlantısızlık Batı dünyasının neredeyse tamamına yayılmış durumda. 
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Oysa E.O.Wilson’un da sözünü ettiği gibi, “insanlara ait olacakları bir kabile la-
zım”. Grupla bağlantısını kaybeden insan, tıpkı kovanını kaybeden arı gibi orta 
yerde kalır (Hari, 2020, s.113). Dolayısıyla kent insanı yalnızdır, kentsel kalabalık, 
nüfus kesafeti “aidiyeti” azaltmıştır. Zira hızlı ve radikal değişimlere dayalı kent or-
tamları, en ölümcül yüzünü sosyal ağlar üzerinde gösterir; arkadaşlık, akrabalık ve 
komşuluk gibi birincil ilişkileri zaafa uğratır.  

Kentlerdeki nüfus yoğunluğu, iş, çalışma biçimleri vs. sosyal ilişkilerdeki derin-
liği, güven ve emniyet duygusunu zedeleyerek, sosyal birliktelik yapılarını atomize 
eder. Bu süreçte modern yalnızlıklar artar, yoğun ve hızlı kent temposundan kaç-
mak, uzlete çekilmek, yalnız kalmayı arzulamak genel ve kitlesel bir eğilime dönü-
şür. Gri şehir ortamları, büyük ve devasa kurumlarıyla insanı çepeçevre kuşatarak, 
onu yorgun ve yalnız bırakır. Komşuluğa, arkadaşlığa dayalı ilişkiler azaldıkça, 
resmi, soğuk ve çıkar temelli ilişkiler yükselişe geçer. Bu anlamda yalnızlık biz bi-
lincindeki yarılmaya karşılık gelir. Liberal ekonomiye dayalı iktisadi ilişkiler, kaçı-
nılmaz şekilde narsistik bir ruhsal temel oluşturarak, kişinin kendisine yüklediği 
merkezi önem, aşırı sevgi ve yüceltmeden dolayı diğer insanlardan kopar, onların 
üzerinde olduğu duygusu yaşar. Bu algı, onu yalnız bir ruh ve boşlukta bir bedene 
indirger. Kapitalizm ve modernlik koşulları,  bu bağlamda, yalnızlık üretici, kişiyi 
diğerinden gelecek baskı ve tahakküme karşı içe dönmeye, sadece kendisinin olabi-
leceği, kalabileceği, korunaklı bir alana hapsetmiş olur.  

 
Sonuç Yerine 

  
Günümüz kentleri, yoğunluk-çeşitlilik ekseninde sosyo-kültürel yüzeyleri aşınan, 
parçalanan, önemli aidiyet krizlerine kapı aralayan yanlarıyla bütünleşik olmaktan 
çok parçalı ve yalıtılmış mekânlar olarak öne çıkmaktadırlar. Çünkü kent yabancıyı 
içine almakta, farklılık üzerine insan ilişkileri kurulmakta, birbirini tanımayan an-
cak ortak noktaları, ilgileri olan insanların kümeleştiği yerler olarak keskin bir koz-
mopolitizmi temsil ederler. Bir takım ayırıcı hususiyetler üzerinden sınıfsal hiyerar-
şilerin oluştuğu, mekânsal farklılık bloklarının yükseldiği, her türden çelişik kültü-
relliklerin, yaşam tarzı polarizasyonlarının vücut bulduğu düzensiz bir mekânsal 
haritaya sahiptirler.  

Özellikle de günümüzün küresel kentleri, dışsal rüzgârların etkisini anlık olarak 
hisseder, ona uygun dalgalanmalar içine girer ve her daim kendilerini yeniden inşa 
ederler. Bu inşa, sadece mekânsal, ekonomik, siyasi ya da kültürel bir inşa değil, 
aynı zamanda üzerinde yaşayan insanların ruhsal/tinsel duyargalarını da başkalaştı-
rır, kendisine benzetir, kendinden bir parça ekleyerek yeniden kurar. Kentin rasyo-
nalitesi, tüm varlığı ve gücünü birey üzerine kaim kılar. Birey, kentin hızına, tem-
posuna, akılcı işleyişine, hesapçı tasarruflarına bir şekilde teslim olur. Çünkü kentin 
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rasyonel ve bürokratik dayatmalarına karşı birey, ilgisiz, nötr kalamaz. Kentin tota-
litesi, bu yönüyle bireyi yüksek bir baskılayım çarkı üzerinden disipline eder. Bu 
tempoya, bu akılcı işleyişe, dakikliğe, etkinlik ve verimlilik ethosuna bağlı kalmak 
neredeyse kentte ayakta kalmanın en muteber yolu olarak gözükür. Hatta bu yön-
deki çabalar, bir tür ontolojik gereklilik halini alır. Kentte yaşamak, kentsel totali-
teye boyun eğmek, onun muteber bir cüzü olmak, normal bir davranış formu 
içinde kalmak anlamına gelir.  

Bu çerçeveden bakıldığında, kentin mekanik ve bürokratik doğası, her türden 
sosyal ilişki ve bağlamı dönüştürme gücüne sahiptir denebilir. Bu sayededir ki, 
kentte insan, mesafeli, çıkar odaklı, bencil, maddiyatçı, kâr-maliyet hesapları yapa-
rak hareket eden, soğuk ve ilgisiz bir kişiliğe bürünür. Yabancılaşma, yalnızlaşma, 
baskılayım duygusu ve stresli bir yaşam, bu sürecin kaçınılmaz bir sonucu olarak 
yaşanır. Bu bağlamda, modern kentler, insan insana ilişkiler açısından tekinsiz bir 
iklime karşılık gelirler. Metropol ya da büyük kent habitusu, yakın sosyal bağlılık-
ları öldürdüğünden, yabancılaşma ve yalnızlık, büyüyen ve genişleyen bir sosyal 
afete dönüşür. Böylelikle, hem sosyal ilişki örüntüleri hem de hayatın kendisi frag-
manlara ayrılarak atomik sosyal üniteler boy verir, sosyal ilişkilerin sürdürülebilir-
liği azalır, geçicilik, değişkenlik ve kısa vade bağlılıklar modern yaşantıyı gösterge-
leyen unsurlar haline gelirler. Bu yüzden kentteki sosyal ilişkiler mesafeli, soğuk ve 
güven atfetmeyen türdendir.  

Kent insanı, kendini muallakta hisseder, hayat olayları karşısında daha tedirgin 
ve endişelidir. Bu kişiyi depresyona ve anksiyeteye daha fazla yaklaştırır. sürekli iş, 
yabancının varlığı, yüzeysel ve birbirine çok fazla değmeden sürdürülen ilişkiler, 
özel/sosyal yaşamı zenginleştirici ilişkilerin kurulamaması, kendisine ve yakınlarına 
yeterli vakit ayıramadan yaşanılan bir hayat, çoğu zaman makuliyet sınırını zorlayıcı 
depresif bir çizgide yaşanır. Bu çerçeveden bakıldığında, kent yaşamı, bağlantısızlı-
ğın, geçiciliğin, kopukluğun, kısa vadeliliğin, parçalılığın, değişkenliğin, hız ve tem-
polu zamanın hakim olduğu bir yaşama karşılık gelir. Bu süreçte zaman kadar 
mekân da parçalı ve bağlantısızlık yüklü ilişkiler spektrumuna sahiptir. Mekâna dö-
nük birlik-bütünlüğün kaybı, mekâna bağıl oluşan denge ve istikrarlılık duygusu-
nun da yok oluşu anlamına gelir. Her an değişen, farklılaşan, geçicilik yüklü 
mekânsal formlar, bireyin aidiyet ve bağlılık duygusunu yok eder. Mekân/yer ve 
zaman duygusunun yitimi, bireysel yaşamın bölük parçalarını birleştirmeyi, bira-
raya getirmeyi neredeyse imkânsız kılar. Herşeyin unufak olduğu bir çağda, yaşam-
lar, duygular, arzular, beklentiler vs. de uçucu ve kırılgan bir görüntü verir.  
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21. Yüzyılda internet temelinde gelişen yeni bir toplumsal değişim ve dönüşüm yaşanmakta-
dır. Yeni yapılanan toplumu tanımlayan kavramlardan biri de ilk kez Gary T. Marx tarafından 
kullanılan ve David Lyon tarafından geliştirilen, Giddens tarafından da ele alınan “Gözetim 
Toplumu” kavramıdır. Bilişim toplumu temelinde gelişen küresel gözetim toplumlarında, bi-
reyin güvenlik uğruna hayatının bütün mahremiyetinin izlenmesi ve denetlenmesi çerçeve-
sinde, varoluşunun paradoksal ve ironik durumu irdelenmektedir. Güvende olmak adına, 
Orwell’in “1984” romanında tasvir edilen “büyük birader” tasarımında iktidar odaklarının 
bireyi ve toplumu denetlemesi normal karşılanmaktadır. Bu bağlamda, gözetim toplumunda 
bireyin ontolojik paradoksal mottosu “gözetleniyorum öyleyse varım” gerçeğini kanıksamak-
tır. 14. Yüzyıldaki veba salgını ile feodalite dönemi bitmiştir. Günümüzde Covid-19 sonrası 
da gözetim toplumuna geçiş yaşanmaktadır. Pandemiden korunmak için karantina sürecinde, 
e-devlet ve e-toplum ile enformasyon toplumunda eğitim ve çalışma tecrübe edilmiştir. Dijital 
gözetim ile pandeminin kontrolü sağlanmıştır. Sağlık öncelik olmak üzere bireyin bütün ha-
yatı kontrol altına alınmaktadır. Mahremiyet tükenmiştir. Bireyin özel hayatı sürekli denet-
lenmektedir. Bu durum paranoid-şizoid topluma dönüşme riski taşımaktadır. 
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Abstract 

 
In the 21st century, there is a new social change and transformation that develops on the basis 
of the internet. One of the concepts that define the new society is the concept of "Surveillance 
Society", which was first used by Gary T. Marx and developed by David Lyon, which is also 
covered by Giddens. The paradoxical and ironic status of existence is examined in the global 
surveillance societies that develop on the basis of information society, in the context of moni-
toring and controlling all the privacy of life for the individual's security. For the sake of safety, 
the individual and community control of power centers is normally seen in the "big brother" 
design of Orwell's "1984" novel. In this context, the ontological paradoxical motive of the 
individual in the society of surveillance is to "I am being watched so I am." With the plague 
epidemic in the 14th century, the period of feudalism is over. Today, there is a transition to 
surveillance society after Covid-19. In the quarantine process, education and work have been 
experienced in e-government and e-society and information society to protect against pan-
demic. Control of the pandemic was provided with digital surveillance. The life of the indi-
vidual is taken under control, with health being the priority. Privacy has been exhausted. The 
private life of the individual is constantly monitored. This situation carries the risk of turning 
into a paranoid-schizoid society. 
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Giriş 
 

in’in Wuhan kentinde 2019 yılının son aylarında ortaya çıktığı için, Covid-
19 olarak adlandırılan Coronavirüs salgını, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (küresel salgın) olarak tanımlan-

mıştır. Bütün dünya ülkelerini etkileyen gözle görülmeyen ancak elektron mikros-
kobu ile görülebilen Covid-19 salgını, Çin’de yarasalardan pangolin denilen vahşi 
sürüngene geçen ve oradan da insana geçen bir virüs hastalığıdır. Çin’de vahşi hay-
vanları ve bütün sürüngenleri yeme kültürü yaygındır. Covid-19’un ortaya çıktığı 
farzedilen yer de Wuhan kentinde canlı vahşi hayvan pazarıdır. Daha önce 2002 
yılında,  yine Çin’de ortaya çıkan ve diğer ülkelere yayılan SARS virüsü de Coro-
navirüsün bir tipidir.  

Dünya her yüzyılda küresel salgın hastalıklardan etkilenmektedir. 1918 yılında 
başlayan ve 1920 yılında etkisini yitiren İspanyol Gribi ile Covid-19 arasında benzer-
likler bulunmaktadır. İspanyol Gribi, ABD’de kuşlardan domuzlara, domuzlardan 
da insanlara bulaşmış bir virüstür. Birinci Dünya Savaşında ABD’li askerler tarafın-
dan Avrupa’ya ve tüm dünyaya yayılmıştır. Covid-19 gibi İspanyol Gribi de zatürreye 
yol açıp insanların ölümüne sebebiyet vermekteydi. İspanyol Gribi ile Covid-19 ara-
sındaki diğer benzerlik virüsten korunma yollarıdır. Maske takmak, fiziksel/sosyal 
mesafe, okulların ve ibadethanelerin kapanması ve hijyen 100 yıl önce de günümüzde 
de salgını önlemek için kullanılmaktadır. Benzer yöntemler 14. Yüzyıldaki veba sal-
gınından korunmak için de uygulanmıştır. Bu bağlamda, 1000 yıl önceki veba salgı-
nında İbn-i Sina’nın insandan insana bulaşan bu salgın hastalıklara karşı çözüm öne-
rilerinin 2020 yılında da uygulanıyor olması manidardır; “Sirke ile temizlik yapın. 
Ellerinizi, bulaşıklarınızı ve kıyafetlerinizi mutlaka sirke ile yıkayın. Birlikte dolaşma-
yın. Beş on kişi bir araya gelerek kalabalıklar oluşturmayın. Pazarları terk edin. Para-
ları bırakın. Toplu halde ibadet etmeyin. Salgından korkmayın, hastalıktan sakının, 
hastalarınızı terk etmeyin. Evinizde oturun ve neşeli olun. Hastalık neşeden kaçar” 
(TÜBA, 2020, s.5).  

İster 100 yıl önce, isterse 1000 yıl önce yaşansın küresel salgınlardan korunma 
yolları aynıdır. Hasta olanların tecrit edilmesi pratiği de yine bir salgın sürecinde 
keşfedilmiştir. Osmanlı’nın başkenti İstanbul’da kolera salgını sürecinde karantina 
uygulaması ilk olarak deneyimlenmiştir. Günümüzde Covid-19 virüsü bulaşan ve 
hasta olanların kontrolü bilişim araçları ile yapılmaktadır. Bu da gözetim toplumu-
nun günümüzde internet vasıtasıyla gündelik hayatın denetiminin inşa edilmesini 
getirmektedir.  
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Şehirlerin ve şehirleşmenin ortaya çıkması ve gelişmesiyle birlikte salgınlar hastalık-
lar toplumlar üzerinde, özellikle de nüfusun yoğun olduğu yerlerde önemli ölüm-
lere yol açmıştır. Bu tür salgınlar, insan ölümleriyle beraber ekonomik ve sosyal 
alanda önemli değişim, dönüşüm ve gelişmelere neden olabilmektedir. Başta para 
ve finans piyasaları, ticaret, eğitim ve hizmet sektörü olmak üzere ekonomik ve sos-
yal alanda önemli yapısal bir değişim ve dönüşümün arifesinde bulunduğumuzu 
ifade edebiliriz (TÜBA, 2020, s.113). 

Nüfus yoğunluğu ile pandemi riski arasında bir ilişki vardır. Birçok ülkede nüfus 
büyük şehirlerde yoğunlaşmaktadır. Bu da salgınların yayılmasını büyük ölçüde ko-
laylaştırmaktadır. Örneğin; küresel bir kent olan İstanbul, bizde pandeminin en yay-
gın olduğu şehir haline gelmiştir (Bozkurt, 2020, s.280). Pandeminin tüm ülkelerde 
(en çok da devasa boyutlara gelmiş kentlerde) hızlı biçimde yayılması bu kentlerin 
ekolojik sürdürülebilirliğine ilişkin limitleri de güncellemektedir. Türkiye nüfusunun 
yaklaşık %19’unun bulunduğu İstanbul’un ülkedeki tüm vakaların %60’tan fazlasını 
barındırması ve fiziki teması kısıtlama şansının çok az olduğu bir kentsel ekolojiye 
sahip olması bu tür kentlerdeki güvenli yaşam beklentisini azaltırken, toplumsal en-
dişe katsayılarını artırmaktadır (Arlı, 2020). 

Küresel salgını denetleme, günümüzde kentlerde başta olmak üzere gözetim ay-
gıtlarıyla yapılmaktadır. Bu bağlamda, Çin’de 200 milyon güvenlik kamerası var ve 
bunların çoğu son derece etkin bir yüz tanıma teknolojisi ile donatılmış durumda. 
Hatta yüzünüzdeki benleri bile ayırt edebiliyorlar. Güvenlik kamerasından kaçmak 
mümkün değil. Yapay zekâ ile donatılmış bu kameralar kamusal alanlarda, mağa-
zalarda, sokaklarda, istasyonlarda ve havaalanlarında bulunan her vatandaşı gözlem-
leyip değerlendirebiliyorlar (Han, 2020). Bu yapılanma gözetim toplumundan de-
netim toplumuna dönüşümün bir göstergesidir. 

 
Gözetim Toplumundan Denetim Toplumuna Gündelik Hayatın 
Dönüşümü 

 
Çağdaş sosyologlar, sosyal tarih sürecinde toplumları evrimsel gelişme sürecine göre 
tarım, sanayi ve bilişim toplumu olarak sınıflamaktadır. 21. Yüzyılın toplum yapısı 
bilişim toplumu yeni yapılara evrilmektedir. Bu bağlamda, yeni toplumsal yapı dö-
nüşümünün, dolayısıyla toplumun adlandırılması konusunda farklı sosyologlar farklı 
adlandırmalar yapmaktadır. Mesela; Manuel Castells, bu yeni yapılanan toplumu 
“Ağ Toplumu” (Network Society) olarak nitelemektedir. Yeni kavramlaştırmalardan 
birisi de Ulrich Beck tarafından üretilen “Risk Toplumu” kavramıdır. Anthony Gid-
dens de, risk toplumu kavramını içeren “Düşünümsel Modernleşme” kavramını kul-
lanmaktadır. Başka bir adlandırma da, ilk kez Gary T. Marx tarafından kullanılan ve 
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David Lyon tarafından geliştirilen, Giddens tarafından da ele alınan “Gözetim Top-
lumu”  (Surveillance Society) kavramıdır (Bayhan, 2011a, s.203).  

Covid-19 küresel salgın ile enformasyon toplumunun pratikleri uygulanmaya 
başlanmıştır. Evde kal süreci ile virüsten korunma bağlamında okullar tatil edilip, 
internet üzerinden eğitim verilmeye başlanmıştır. Evden internet vasıtasıyla çalışmaya 
uygun meslekler evden işlerini yürütmektedirler. Türkiye başta olmak üzere gelişmiş 
ülkelerin yıllardır hazırlandığı e-devlet ve e-toplum uygulamaları ile salgın sürecinde 
gündelik hayatın sürdürülmesinde bilişim teknolojilerine geçiş süreci daha kolay ol-
muştur. Covid-19 salgını gözetim toplumuna geçişi de kendiliğinden getirmiştir. 
Öncelikle gözetim toplumu uygulamaları kentsel alanlarda başlamıştır. Küresel kent-
lerdeki gözetim pratiği gündelik hayatın dönüşümünü beraberinde getirmiştir. 

Dünya her zaman kırsal kesimin hâkimiyetinde iken, 2000-2010 yılları arasında 
“insanlık tarihinde bir dönüm noktası” yaşanmış ve “yeryüzünün kent nüfusu ilk kez” 
kırsal kesimi aşmıştır. Şehirler, “kozmopolit” nitelikleriyle yapısal bakımdan küresel 
sayılırlar. Çünkü, çok çeşitli kültürü, etnisiteyi, dili ve tüketici ürünleri içerirler. Ay-
rıca, şehirler çevrelerindeki bölgeler üzerinde (kültürel, politik ve ekonomik olarak) 
güçlü etkiler yaratır. Şehir temelli birçok örgüt de, karmaşık ağlar aracılığıyla, kendi 
ülkesindeki ya da dünyadaki başka şehirlerdeki örgütlenmelere bağlanırlar (Ritzer, 
2011, s.432). Geleneksel toplumlarda nüfusun sadece küçük bir bölümü kentlerde 
yaşarken günümüzün sanayileşmiş toplumlarında nüfusun yaklaşık %60 ile %90’lık 
bir dilimi kentlerde yaşamaktadır. Kentlilik sanayileşmiş dünya kadar, kalkınmakta 
olan dünyada da hızla artmaktadır  (Giddens, 2008, s.985). 

Küresel kentlerdeki benzer mekânsal ve kültürel örüntüler yanında, gözetim 
toplumunun bütün veçhelerinin uygulandığı görülmektedir. Aslında gözetim ol-
gusu ilkçağlardan beri bütün toplumlarda farklı bağlamlarda uygulanmıştır. Bu üç 
evre şu şekilde ifade edilebilir: 

a)  Bunlardan ilki, ilkel toplulukları, yerleşik uygarlıkları, göçebe toplumları, 
askeri devletleri, feodal beylikleri, kilise ve imparatorlukları kapsayan ve pastoral 
olarak adlandırılan gözetim türüdür.  Bu dönemlerde ortaya çıkan gözetim türü, 
sulama kanalları ile tarıma dayalı büyük ölçekli kamu faaliyetleri içindeki işgücünü 
denetlemek, vergi toplamaya yönelik olarak toplulukla ilgili kayıtlara sahip olmak, 
göçebe hayatı kontrol altında tutmak, savaşlara hazır olmak için asker sayısını be-
lirlemek ve monarşik yapı ile mevcut iktidarı desteklemek için nüfusu kayıt altında 
tutmak gibi amaçlar taşımıştır.  

b)  İkinci gözetim türü, modern toplumların ortaya çıkmasıyla gelişmiş ve tek-
nik gözetim olarak adlandırılmıştır.  Teknik gözetim, ulus- devletlerin ortaya çık-
masıyla birlikte devletlerin var olan iktidarını sağlamlaştırmak ve toplumsal dene-
timi sağlamak amacı taşımıştır. Bu dönemde, toplumsal yaşamın sistematik olarak 
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denetimi söz konusu olmuştur.  Buradaki gözetimin temel unsurları; devlet idaresi, 
bürokratik yapılanma, ulus-devletin iç ve dış tehlikelere karşı koruma güdüsü, as-
keri örgütlenmeler, sanayi kentleri ve kapitalist işletme sayısındaki artışlardır. Bu 
gözetimin karakteristik özelliğini kamusal alanda bürokrasi, üretim alanında da bi-
limsel yönetim ilkeleri oluşturur.   

c)  Günümüz toplumlarını anlatan ve gündelik yaşamı hem kitlesel hem de birey-
sel açıdan gözetleyen gözetim türü ise, enformatik gözetim olarak adlandırılır. Enfor-
masyon teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan bu gözetim türü, egemen 
sınıflara ve iktidarlara meşru bir bilgi kaynağı sunarak, telefonların dinlenmesi, bilgi-
sayar, uydu ve telekomünikasyon teknolojilerinden beslenir. Bu teknolojiler hala hızlı 
bir şekilde gelişmekte ve içine biyo-teknolojileri de almaktadır.  Genetik mühendisliği 
ve insan genom projesi de buna dâhildir (Dolgun 2008, s.16–17).    

Gözetleme, gittikçe küreselleşmektedir. Kentteki gözetleme, sürekli tecrübe edilir, 
sabahki ilk telefon aramasından, sokaktaki kameraya, banka makinesindeki retina ta-
rayıcısına, bilgisayardaki iz sürme “cookie” (çerez)’ine, ofis anahtarındaki barkoda, 
otomatikleştirilmiş otoban ücretine, cep telefonu bağlantılarına, dükkândaki kame-
raya, istasyona ve nihayet gecenin sonu olan bara kadar (Lyon, 2006, s.111). Hayat 
alanlarımız, televizyon program formatından mülhem “Biri Bizi Gözetliyor” realite-
sine dönüşmektedir.  

Günümüzde nüfusun çoğunluğu kentlerde yaşamaktadır. Kentler, gözetlemeyi 
çok yönlü, çok katmanlı ve anbean yaşadığımız yerlerdir. Günümüzün varlıklı top-
lumlarında, cadde ve mağazalarda sürekli gördüğümüz “kesintisiz video gözetlemesi” 
uyarılarını düşünmeden kabul ederiz. İster otobandaki kameralı hız kontrolü olsun, 
ister evde bilgisayarın internet bireysel gizlilik uyarıları olsun izleme araçlarından kaçış 
yoktur. Günlük hayatın düzenlenmesi, kentsel tecrübenin bir parçasıdır. Doğru 
yerde,  doğru zamanda olduğumuzu, doğru hızda seyahat ettiğimizi ve doğru eşyaları 
taşıdığımızı garantilemek için sayısız denetleme yapılır. Biz seyahat ederken, bir şey 
satın alırken, ders çalışırken, telefon açarken, eğlence ararken ve çalışırken yerimiz 
belirleniyor; yönlendiriliyor ve takip ediliyoruz. Bazen sosyal bir kategorinin bir par-
çası olarak, bazen birey olarak; gözetleme, kentteki eylemlerimizi elekten geçirmekte-
dir. Bu, davranışlarımızı önceden tahmin etme ve temsil etme girişiminden kaynak-
lanmaktadır (Lyon, 2006, s.101-102). Bunu, hem kamusal iktidar hem de özel şir-
ketler yapmaktadır. 

Gündelik yaşantımızda, alış-veriş formları doldururuz, online profil oluşturu-
ruz, güvenlik kontrolünden geçeriz, bunun gibi sayısız diğer durumlara katılırken 
hareketlerimiz kayıt altına alınır, kimliğimiz denetlenir ve yaşamımızın ince ayrın-
tıları kaydedilir. Bu gündelik deneyimlerimizde değişiklikler; güvenlik ve şüphe, 
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özgürlük ve gözetimin tezat karışımını ortaya çıkarır (Friesen vd., 2009, s.84). Şir-
ketler, bireyler hakkında bilgi toplayarak bir pazar yaratmaktadırlar. Nüfus cüzdanı 
bir yana, kredi kartı bütün mahremiyeti ele vermektedir. Kredi kartı, insanların 
hayatlarının profilinin çıkarılmasını, analiz edilmesini, insanların pazarlama (ya da 
şantaj) amacıyla hedef seçilmesini sağlayan bir araçtır. Hayatın kamu kayıtlarına 
geçmesi anlamında kredi kartını kavrayışımız, uçağa sık binenlere yönelik program-
lardan her çeşit tüketim hizmetine, çeşitli derneklere üye olmaya uzanan bir yelpa-
zede işletmelerin sunduğu çok çeşitli hizmetleri de kapsamaktadır. Baskıcı bir “Ağa-
bey”den çok, her birimizle kişisel düzeyde ilgili iyi niyetli bir “küçük kız kardeşler” 
gürûhu söz konusudur. Çünkü kim olduğumuzu, hayatın bütün alanlarını kimle-
rin işgal ettiğini bilirler. Bilgisayarlar, bireysel bilgiler yığınını toplamakta, işlemekte 
ve belli amaçlar için kullanılmasını mümkün kılmaktadır (Castells, 2006, s.433). 

Gözetleme, paylaşılan ahlâk ve adalet değerlerine göre değil, sadece pragmatik 
normlara göre işleyen bir sosyal orkestrasyondur. Dolayısıyla, gözetleme, sıralama 
mekanizmalarından başka bir şey olmayan araçlarla işler. Tıpkı bürokrasiler gibi 
bireysel sorumluluğu, hisleri, duyguları ve ahlâki yargıları dışarıda bırakır. Gözet-
men simülasyon mekanizmaları riskleri idare etmede kullanılmaya devam ettikçe, 
gitgide bu kişiler kendi menfaatlerini taşıdıklarına inandıkları sonsuz sayıda kuru-
mun merhametine kalmış olacaklar. Bu bağlamda, gözetlemenin gerçeğin kendi-
siymişçesine simüle edildiği kentsel alanlarda yaşıyoruz. (Lyon, 2006, s.136). Sosyal 
medyadaki paylaşımlarından bireyin tüketim eğilimleri depolanmakta ve analiz edi-
lerek bireye özgü algoritmalarla ona sürekli reklam gönderilmektedir. Mahremiye-
tin tükendiği, bütün hayatımıza ilişkin verilerin internet vasıtasıyla şirketlerin eline 
geçtiği bir dönemde yaşıyoruz. Aşağıda ironik biçimde kurgulanan diyalog, küresel 
kent ortamında gündelik hayatta deneyimleyebileceğimiz/ deneyimlediğimiz ger-
çekliği betimlemektedir: 

• Gordon Pizza mı? 
- Hayır efendim Google Pizza! 

• Yanlış numaraymış, kusura bakmayın. 
- Hayır efendim numara doğru, Google Pizza! Google olarak Gordon 

Pizza’yı satın aldık. 
• O zaman bir sipariş verebilir miyim? 

- Her zamankinden mi efendim? 
• Ne yani, ne sipariş edeceğimi biliyor musunuz? 

- Elbette efendim. Son 5 keredir mantarlı, sosisli, sucuklu, kalın hamur is-
temişsiniz. 

• Tamam o zaman, aynen öyle olsun! 
- Size onun yerine kuru domatesli, biberli sebzeli pizza göndersek? 
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• Neden ki? 
- Bakıyorum da kolestrolünüz 300’ün üzerinde, üreniz de yüksek. 

• Nereden biliyorsunuz ki? 
- Son check-up’ınız 15 gün önce imiş efendim, ona baktım. 

• Tamam, anladık. Ama ben yine kendi siparişimi istiyorum. İlaçlarımı alıyo-
rum zaten. 
- Özür dilerim efendim, ilaçlarınızı da pek almıyorsunuz. 30 tabletlik ko-

lestrol ilacınızı alalı 90 günü geçmiş. 
• Sonra tekrar aldım, hem size ne? 

- Sonra tekrar almamışsınız efendim, kredi kartı harcamalarınıza baktım. 
• Yahu nakit aldım. Onun kaydı yoktur. 

- Nakit de almış olamazsınız 45 gündür bankadan nakit çekmemişsiniz. 
• Belki bir başka nakit kaynağım var, onu nereden bileceksiniz? 

- Olamaz efendim. O zaman vergi kaçırıyorsunuz demektir. Gelir vergisi 
beyanınızda başka bir nakit gelir görünmüyor. 

• Yuh be!  
- Sadece size yardım etmek istiyoruz efendim, bir kötü niyet yok. 

• Biliyor musun? Artık gına geldi. Çekecem gidicem dünyanın ücra bir köşe-
sine, ne internet, ne Google kafamı dinleyeceğim. Yeter be! 
- Biraz zor efendim. 

• Niye ki? 
- Pasaportunuzun süresi dolmuş. 

 
Gündelik hayatta, sürekli gözetlenmenin yanı sıra, bireylerin sosyal medyada 

kendilerini ifade ederken de hem gözetlendiğini hem de gözetleme pratiğini bizatihi 
yaptığı görülmektedir. Sanal uzamda toplumsallaşmanın / ilişkilenmenin günü-
müzdeki yüzü ve karşılığı olan Facebook, İnternet öznelerinin anonimlikten bili-
nirliğe / görünürlüğe geçişini imleyen, tam da buradan doğru biçimlenen, biçim-
lendiren bir toplumsal paylaşım ağıdır. Görmek ve göstermek üzerinden kurulan 
bu yeni ilişkilenme pratikleri ile mahrem alanın, özel olanın kamusal alana dahil 
olması söz konusudur. Bu noktada iki şey vurgulanmalıdır.  

Birincisi; gözün faşizmi, bireylerin sanal uzamda gerçekleştirdikleri bu toplum-
sallaşma eylemliliğini gerek her an, her yerde, her olan bitenden haberdar olmak 
isteyen devletler, istihbarat örgütleri tarafından gerekse de reklam ve pazarlamaya, 
yani tükettirmeye endeksli kapitalist şirketler vd. tarafından denetim ve gözetim 
ağına, Siber Panoptikona evriltmiştir. İkincisi ise; bireyler bilerek ve isteyerek gir-
dikleri bu denli açık ilişkilenme halleriyle bir yandan denetlenmekten, gözetlen-
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mekten haz alma anlamında teşhirciliğe, beri yandan gözetlerken dahi gözet-
leme/dikizleme ediminde bulunarak röntgenciliğe yönelmişlerdir (Toprak, 2009). 
Bu bağlamda, sosyal paylaşım ağlarıyla birey, paradoksal olarak hem teşhirci hem 
de röntgenci konumuna düşmektedir. 

Gelişen internet teknolojisi, salt iktidar odaklarının herkesi gözetlemesini değil, 
aynı zamanda çıkar grupları tarafından sivil bireylerin de birbirlerini sürekli gözetle-
diği ve malumat topladığı bir durum oluşturmaktadır. Artık mahremiyetin sonuna 
gelinmiştir. İnternet ve gözetim aygıtlarıyla herkesin hayatı şeffaf camlardan görünür 
gibidir. Birbiri hakkında topladığı malumatı zamanı geldiğinde hasmı aleyhine kul-
lanma ve şantaj olağan hale gelmektedir. Birbirini fişleyen ve izleyen toplumda, bi-
reyler paranoid-şizoid ruh haline bürünmektedir (Bayhan, 2018, s.1142).  

Küreselleşmenin temel omurgası ve ikonu olan İnternetteki her yazışmamızın 
ve her işlemimizin başkaları tarafından “izlendiği”, “denetlendiği” ve “gözetlendiği” 
gerçeğini bilmemizin bize verdiği “kaygı”, “güvensizlik” ve “korku” ile birlikte ya-
şamak, kişiliğimizde şizofrenik parçalanmalara ve paranoid-şizoid kişilik yapısına 
yol açmaktadır (Bayhan, 2011a, s.215-216). Bu bağlamda, gözetim toplumunda 
güvensizlik, kaygı ve anlamsızlık temelinde anomi yeniden üretilmektedir. Küresel 
terör eylemleriyle, kimsenin kimseye güveninin kalmadığı, herkesin birbirine kuş-
kuyla baktığı bir dönemde yaşıyoruz. Güvenlik uğruna insan mahremiyetinin hiçe 
sayıldığı, başta Londra ve New York olmak üzere bütün şehirlerde kameralarla her-
kesin an be an gözetildiği “korku toplumu”na dönüşüyoruz. Güvenlik adına yapı-
lanlar paradoksal olarak insan haklarının da gasp edilebildiği, Jeremy Bentham’dan 
mülhem Foucault’un geliştirdiği Panopticon (gözetleyenin görülmediği, ancak tu-
tukluların her an izlendiği şeffaf hapishane) sürecine giriyoruz (Bayhan, 2011b, 
s.154-155). Gündelik hayatımızın her anında bilgisayarlaşan süreçler, izlenme ve 
denetlenme riskini beraberinde getirmektedir. 

Ürün bedavaysa asıl ürün bizleriz. George Orwell, 1948'de yazdığı "1984" ro-
manında; "Büyük Ağabey sizi gözetliyor" der. Ancak bu gözetleme çoktan tamam-
landı, büyük ağabey cebimizde ve bizi, artık bizden de iyi tanıyor.  Biyometrik do-
nanımlarla cep telefonumuza dahi parmak izi vererek giriyor, kendimiz, yakınları-
mız ve arkadaşlarımızı bizzat biz "fişliyor" ve bunları paylaşıyoruz. Sizi anneniz, 
eşiniz hatta sizden de iyi tanıyan algoritmaların size gönderdiği reklamları sadece 
siz görüyorsunuz. Zihninize yerleştirilmeye çalışılan kıymığı fark etseniz dahi bunu 
komşunuzla paylaşma şansınız yok. Zira o da onun için tasarlanmış başka bir rek-
lam izliyordur (Oğuz, 2018).  

Gündelik hayatta ve küresel düzlemde yoksul ya da varsıl fark etmeksizin her-
kesin kullandığı sosyal medya ile sürekli gözetim pratiğinin içindeyiz. Sabah elimizi 
yüzümüzü yıkamadan sosyal medyadayız, tuvalette, banyoda, mutfakta, uyumadan 



 
Vehbi Bayhan 

46 
 

hemen önce yine sosyal medyadayız. Her anımızı bu mecrada bir şekilde paylaşıyo-
ruz ya da her anımızda sosyal medyadaki bir içeriği beğenip, paylaşıyoruz. Google; 
merak, arayış ve ihtiyaçlarımızı, Facebook; ilişki çevremizi, hobi ve alışkanlıkları-
mızı, Twitter; düşünce, yorum ve tepkilerimizi, Whatsapp; özel dünyamızı ve ha-
berleşmemizi, Linkedin; iş çevremizi, Swarm; nerede gezip tozduğumuzu izleyip 
kaydetmektedir. Bütün mahremiyetimizi paylaştığımız sosyal medya ağlarındaki 
bilgilerimiz, şirketler tarafından kar amacıyla pazarlanmaktadır. Bunun örneği Fa-
cebook skandalıyla ortaya çıkmıştır (Bayhan, 2018, s.1043).  

Dünya çapında dijital bir panoptikonda yaşıyoruz. Sosyal ağlar da, git gide daha 
fazla, kullanıcıları gözetleyen ve acımasızca elinde oynatan bir panoptikona benzi-
yor. Kendimizi bilerek gözler önüne seriyoruz. Bizi verilerimizi teslim etmeye zorla 
mecbur etmiyorlar; içsel bir zorunlulukla yapıyoruz bunu. Sürekli olarak görüşleri-
mizi, tercihlerimizi ve ihtiyaçlarımızı paylaşmaya, yaşamlarımızı iletmeye ve hesap-
lamaya teşvik ediliyoruz. Daha sonra bu veriler, davranışları öngörmeye ve mani-
püle etmeye yönelik dijital platformlar tarafından analiz ediliyor; daha sonra da ara-
lıksız ve soluk aldırmadan ticari açıdan sömürülüyor. Dijital feodalizmde yaşıyoruz. 
Facebook gibi dijital feodal efendiler, “Bakın, burası bedava, hadi ekip biçin baka-
lım” diye bize bir arazi parçası veriyorlar. Biz de orayı çılgınlar gibi ekip biçiyoruz! 
Sonuçta, o beyefendiler ürünü almaya geliyorlar. İletişim bu şekilde bütünüyle iş-
letilip gözetleniyor (Han, 2020b). 

Covid-19 küresel salgını ile vatandaşların iletişim araçlarıyla gözetlenmesi ve de-
netlenmesi Foucault’nun biyo-politika kavramı ile ilişkilendirilebilir. Foucault’nun 
“biyo-politika” kavramı, hayatın denetim altına alınması ve nüfus politikalarının üze-
rine geliştirilmişti. Foucault biyo-politik kavramını, disiplin toplumunun yerine ge-
çen bir iktidar biçimi olarak bios (hayatın) kontrolü (canlı bedenlerin denetimi) üze-
rine kullanmıştır. Baskıcı (disiplin üzerine kurulu) toplumların arzuları bastıran mo-
deline karşı, hayatın organize edilip denetlenmesinden söz etmekteydi (Akay, 2020). 
Covid-19 küresel salgın nedeniyle bir biyopolitik gözetleme rejimine doğru ilerliyo-
ruz. Yalnızca iletişimimizi değil, bedenlerimiz ve sağlığımız dijital gözetlemeye tabi 
olacak. Küresel salgın şoku, sürekli olarak sağlık durumumuzu izleyen bir biyopolitik 
disiplin toplumunda, denetleme ve izleme sistemiyle bedenlerimizin kontrolünü ele 
geçiren dijital biyopolitikanın küresel olarak yerleşmesini sağlayacak (Han, 2020a). 

Foucault’nun gözetime içkin saptamaları kuşkusuz, bugünkü denetim strateji-
lerini anlamak açısından son derece önemlidir. Foucault, iktidarı, politik bağlamın-
dan kopartmakta, denetim altına almanın panoptic kurumlar ve yöntemler eliyle 
daha rafine bir tarzda gerçekleştiğini belirtmektedir. Onun penceresinden bakıldı-
ğında, “kapatılma”, “cezalandırma” mekânsal olanla sınırlı değildir, dışa açılan bir 
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hapishane stratejisi yürürlüktedir. İnsanları denetim altına alma, hapishaneye, tı-
marhaneye veya okula tıkıştırılmaya gerek bırakmamakta, modern ruhlarımız, gö-
zetim/denetim stratejilerinin artık sıradan bir av sahasıdır (Aytaç, 2005, s.341). 

Yeni analitik teknolojiler, kaynakların ve performansın gerçek zamanlı haritala-
rını bilgisayar ekranına taşımıştır. Bu, Foucault’un “panoptik gözetleme” dediği 
durumun enformasyon teknolojileriyle gerçekleşmesine olanak vermiştir (Sennett, 
2009, s.42). Modern kurumlar, birey ve toplum için artık katı bir sarkaç görevi 
görürler. Toplum, daha bir idare edildiğini, denetlendiğini, kamusal göz tarafından 
yoklandığını hisseder. Panoptic toplum, artık birey üzerinde nevrotik hatta şizofre-
nik bir farkındalık krizi yaratarak, reel hayatı bölünmüş, parçalı, gözetlenebilir mec-
rada tutar. Bu örgütsel karmaşa karşısında birey, çoğu kez “kapana kıstırılmışlık” 
duyguları yaşar (Aytaç, 2005, s.345-346). Tamamen yapay zekâ üzerine kurulabi-
lecek, her hareketimizin, her sözümüzün, her ilişkimizin, hükümet ve teknoloji 
devleri arasındaki eşi görülmemiş işbirlikleri ile izlenebilir hale geleceği bir gelecek. 
Bunların kişiselleştirme ve rahatlık adına pazarlanması. Ancak, bütün bu gözetim 
uygulamaları mahremiyetimizin sonlanması anlamına gelmektedir (Klein, 2020).  

Covid-19 pandemisinin ilk ortaya çıktığı Çin’de salgını kontrol altına almak 
için dijital araçlar kullanılmıştır. Bu süreçte Çin, yurttaşlarına kapsamlı bir biçimde 
değerlendirme ve ölçme olanağı sağlayan, bir sosyal kredi sistemini hayata geçirdi. 
Bu sistemde her yurttaş sosyal davranışlarına göre değerlendiriliyor. Çin’de günde-
lik hayatın gözleme tabii olmadığı tek bir an bile yok. Her tıklama, her satın alma, 
her temas, sosyal medyadaki her aktivite kontrol ediliyor. Kırmızı ışıkta geçen kişi-
den, rejimi eleştirenlerle iş birliği yapandan ya da sosyal medyada eleştirel yorumlar 
yazandan puan kırılıyor. Bunun sonucunda hayat çok tehlikeli bir hâl alabiliyor. 
Tersi durumda da internetten sağlıklı besinler satın alana ya da rejim yanlısı gaze-
teleri okuyanlara artı puan veriliyor. Yeterli puana ulaşanlar seyahat vizesi ya da 
ucuz kredi elde ediyor. Belli bir puanın altına düşenler ise işini bile kaybedebiliyor. 
Çin’de bu sosyal gözetim mümkün çünkü internet ve cep telefonu sağlayıcıları ile 
yetkililer arasında sınırsız bir veri alışverişi var. Pratikte kişisel verilerin korunması 
diye bir şey yok. Tüm bu dijital gözetim altyapısının salgının kontrolünde son de-
rece etkili olduğu artık kanıtlandı. Birisi Pekin istasyonundan ayrıldığında, vücut 
ısısını ölçen bir kamera tarafından otomatik olarak tespit ediliyor. Eğer bu ısı endişe 
vericiyse, aynı vagonda bulunan herkesin cep telefonuna bir bildirim gidiyor. Sis-
temin kimin trende nerede oturduğunu bilmesi boşuna değil (Han, 2020).  

Fiziksel gözetleme sistemleri dış dünyada ne yaptığımızı, nereye gittiğimizi, ki-
minle buluştuğumuzu, televizyonda ne izlediğimizi veya internette hangi siteyi zi-
yaret ettiğimizi izliyor. Vücudumuzla bir bağlantısı yok. Ancak deri-altı-gözetim 
sistemleri vücudumuzda olup biteni takip ediyor. Sıcaklık gibi değerleri ölçmekle 
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başladı ama kan basıncı, kalp ritmi veya beyin aktivitelerine de hâkim olabilir. Bun-
lar aracılığıyla da insanlar hakkında hiçbir zaman olmadığı kadar fazla şey öğren-
mek mümkün. Böylelikle daha önce hiç görülmemiş boyutta totaliter rejimler or-
taya çıkabilir. Okuduğumu ya da televizyonda izlediğimi biliyorsanız, bunlar size 
benim sanatsal zevklerim, politik görüşlerim ya da karakterim hakkında fikir vere-
bilir. Ama bu hala kısıtlanmış bir bilgidir. Bir de bunları yaparken vücut sıcaklı-
ğımı, kan basıncımı ya da kalp ritmimi bildiğinizi düşünün. Artık her saniye ne 
hissettiğimi bilebilirsiniz. Bu da distopik totaliter rejimlerin yaratılmasını kolaylıkla 
sağlayabilir (Harari, 2020). Bu bağlamda, Agamben, Covid-19 pandemi sürecinde 
dijital gözetim aygıtlarıyla hükümetin denetim uygulaması olan “istisna halinin” 
sürekli otoriter yönetime dönüşme riskinden bahseder (Agamben, 2020).   

Zizek, salgın travmasında olduğu gibi, hayatımızın üzerinde dijital kontrol tehdi-
din de beş aşamalı bir süreç sonucu kabul edildiğini belirtir. Bu aşamalar şunlardır:  

a) Reddetme: Dijital kontrolün bir abartı olduğunu, bir paranoya olduğu be-
lirtilerek sorun ve risk reddedilir.  

b) Öfke: Şirketlerin veya devlet kurumlarının bizi kontrol etmek için bilgile-
rimizi kullandığı düşüncesi ile tehdidin farkına varma.  

c) Pazarlık: Yetkililerin salt teröristleri aramak için dijital kontrolü kullandığı 
ve mahremiyetimizi ihlal etmediği düşüncesi. Yani, keşke aşaması.  

d) Depresyon: Artık çok geç olduğunu, mahremiyetimizin kaybolduğu ve ki-
şisel özgürlüklerimizi yitirdiğimiz düşüncesi.  

e) Kabul: Dijital kontrolün özgürlüğümüze bir tehdit olduğu ve halkı bu teh-
didin tüm boyutlarından haberdar etmek ve bununla savaşmak gerektiği 
düşüncesi  (Zizek, 2020, s.50-51). 

Bütün travmalarda yaşanılan olayı anlamanın boyutları, gündelik hayattaki di-
jital kontrolün farkına varılmasında da geçerlidir. Ancak, bir gerçeklik olarak yaşa-
nılan toplumsal dönüşümden kurtulmak mümkün değildir. Bilişim toplumunun 
gözetim topluma ve denetim toplumuna evrilmesi bir gerçekliktir. Bu durumda iki 
ihtimal belirmektedir; ya paranoid-şizoid topluma dönüşme ya da kişisel mahremi-
yete saygının inşa edildiği ehlileştirilmiş gözetim toplumu. 

 
Sonuç 

 

Küresel kentlerde, gözetim pratiğinin içinde yaşamak zorundayız. Hem devlet hem 
de kapitalist piyasanın şirketleri bütün eylemlerimizi ve hareketlerimizi sosyal med-
yadan takip etmektedir. Bir tarafta “röntgenciler” diğer tarafta “teşhirciler” bulun-
maktadır. Salt sosyal medya hesabı olup bir şey paylaşmayan ancak, meraklı dedi-
koducu komşular gibi arkadaşlarını sürekli sosyal medya paylaşımlarıyla gözetleyen 
bir kitle de bulunmaktadır. Tüketim toplumunda, gösterişçi tüketim eylemlerini 
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sosyal medyada sergilemek, yediğini, içtiğini, tatilini, hayatının her anını paylaşan 
bireyler artık “performans toplumu”nu üretmektedir. Gözetim toplumu gerçekliği, 
başka bir boyutta bireylerin birbirlerinden kuşkulandığı ve içine kapandığı “para-
noid-şizoid toplum” yapısını da oluşturmaktadır (Bayhan, 2018, s.1044) .  

Tıpkı 14. Yüzyılda veba salgını sonrası feodalite nasıl çözüldü ve yeni bir top-
lumsal yapıya geçildi ise, Covid-19 küresel salgını sonrası da gözetim ve denetim 
toplumuna geçiş ibareleri görülmektedir. Enformasyon toplumu alt yapısı hazır 
olan ülkeler karantina sürecinde internet üzerinden dijital eğitime geçti. Evden in-
ternet vasıtasıyla çalışma imkânı olanlar evden çalıştılar. E-devlet ve e-toplum uy-
gulaması küresel salgında gündelik hayatın sürdürülmesi için önemli fırsatlar sağ-
ladı. Toplumun bütünüyle gündelik faaliyetlerinin tümüyle dijital olması berabe-
rinde gözetim ve denetim toplumunun bireyin mahremiyetinin yok olması riskini 
beraberinde getirmektedir.  

Covid-19 salgınının ilk ortaya çıktığı Çin’in uyguladığı dijital gözetim ve dene-
tim, salgının azalması ve karantinanın tam sağlanması için önemli avantajlar sunmuş-
tur. Ancak, dijital gözetim ve denetim, George Orwell’in “1984” romanında betim-
lediği mahremiyetin kalmadığı otoriter kontrol toplumunu çağrıştırmaktadır. Covid-
19 salgını ile mücadelede deri altına mikro çip takma konuşulmaktadır. Zaten, cep 
telefonlarındaki aplikasyonlar vasıtasıyla sürekli gözetlenen ve denetlenen bireylerin, 
vücuduna takılan mikro çip ile bütün sağlık ve bedensel bilgilerinin sürekli denetlen-
mesi mahremiyetin yok olması anlamına gelmektedir. Sürü ve robot bir toplum için 
“biyo politikalar” uygulanması, totaliter bir yönetim riski taşımaktadır. George 
Agamben’in ifade ettiği gibi salgından korunmak için uygulanan biyo-politika uygu-
lamaları “istisna halinden” çıkıp sürekli duruma dönüşürse problem olacaktır. Göze-
tim, denetim ve kontrol sürecinin de artık istisna değil, yeni toplum yapısının gerçeği 
olduğu da ütopya değildir. Önemli olan bireyin mahremiyetini, haklarını ve özgür-
lüğünü koruyan hukuk normlarının üretilmesidir. Dolayısıyla, yeni inşa edilen göze-
tim ve denetim toplumunun yeni hukuk sistemi ve kanunları oluşturulmalıdır. Ay-
rıca, bilgilerimizin kimin tarafından ve ne amaçla kullanılacağı sorusu, aynı zamanda 
yeni etik normların ve yeni bir toplumsal sözleşmenin de üretilmesini getirecektir. 
Byung-Chul Han’ın ifade ettiği gibi, “dijital feodalite” dönemine mi giriyoruz? 
Yoksa, “paranoid-şizoid toplum” yapısına mı evriliyoruz? Bunu zaman ve uygulama-
lar gösterecektir. 
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Öz 

 
Anadolu da kurulmuş ilk Türk Devleti olan Anadolu Selçuklu Devleti, Anadolu’ya yerleşmeye 
başladıktan hemen sonra, her alanda olduğu gibi mimari açıdan da edinmiş oldukları kültürel 
ve sanatsal birikimlerini, konumlanmış oldukları her şehirde birçok sayıda eser yaparak uygu-
lamışlardır. Bu eserlerin bulunduğu şehirlerden biri olan Sivas’ta dört adet medrese yapılmıştır. 
Gök Medrese diğer adıyla Sâhibiye Medresesi de bunlardan bir tanesidir. Gök Medrese ile 
alakalı olarak daha evvel yapılan araştırmalarda; Selçuklu dönemi mimari yapıları, medreseler, 
bezemeler, restorasyon çalışmaları ve karşılaştırmalar ile birbirlerinden ayrı ve farklı konular 
ele alınmış ve incelenmiştir. Bu makalede medrese adım adım incelenerek, kapısından mina-
resine kadar her konuya değinilerek detaylı bilgi verilmiştir. Gök Medresenin kendine özgü 
olan muhteşem taç kapısı, mimari yapısı, taş işçiliği, simetrik olarak uygulanmış çifte minaresi 
ve adını almış olduğu mavi-turkuaz çinileri, Medresenin bütün kapılarında işlenmiş kitabeleri 
ve hayat ağacı motifleri, çeşmesi, mescidi, minberi ve tonozlarındaki çini bezemeler, semboller 
ve anlamları ile eğitim sistemine değinilmiştir. Restorasyon çalışmaları yeni bitmiş olan Gök 
Medrese, Selçukludan günümüze kadar gelen mimari ve bezeme müzesidir, abidevi duruşuyla 
gören herkesi kendisine hayran bırakırken, özellikle ilim insanına, sanatçılara, tarihçilere ve 
akademisyenlere yeni ufuklar açmaktadır. 
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Abstract 

 
The Anatolian Seljuk State, which was the first Turkish State established in Anatolia, applied 
its cultural and artistic accumulation that they acquired in terms of architecture as in every 
field, by making many works in every city where they are located. Four madrasas were built 
in Sivas, one of the cities where these works are located. Gök Madrasah, also known as Sâhibiye 
Madrasah, is one of them. In previous researches related to Gök Madrasa; The architectural 
structures, madrasahs, embellishments, restoration works and comparisons of the Seljuk pe-
riod have been handled and examined. In this article, detailed information is given by exam-
ining the madrasah step by step and touching every issue from its door to its minaret. The 
unique crown gate, architectural structure, stonework, symmetrically applied double minaret 
and the blue-turquoise tiles that it takes, Gök Madrasah has its unique blue-turquoise tiles, 
inscriptions embroidered on all the doors of the madrasah, and motifs of life tree, fountain, 
masjid, pulpit and vaults. The education system with its meanings is mentioned. Gök Mad-
rasah, whose restoration works have just been completed, is the architectural and decoration 
museum that has come from Seljuks to the present day, while opening up new horizons for 
scientists, artists, historians and academicians, while admiring everyone who sees it with its 
monumental stance. 
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Giriş 
 

071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu’da kurulan Müslüman Türk bey-
likleri bulundukları bölgelerde yeni oluşum, yönetim şekli ve güvenlikleri-
nin yanı sıra ortak hedefler çerçevesinde birlik ve beraberliği sağlamayı da 

amaçlamışlardır. Bu nedenden dolayıdır ki; hâkimiyet altına almış oldukları yer-
lerde ilmi faaliyetler, bilimsel ve kültürel araştırmalarla birlikte hiçbir dini zorlama 
yapılmadan, Müslümanlığın yayılması ve devamlılığı için de çalışmalar yapmışlar-
dır. Kendi tarihi derinliklerinden beslenen Türkler, son derece zengin ve kuvvetli 
olan kültürel değerlerini Anadolu topraklarına silinmeyecek bir şekilde yerleştirmek 
ve Türk damgasını kalıcı bir biçimde vurmak istemişlerdir. Bu bağlamda; Büyük 
Selçukluların Türk-İslam mimarisi ile Anadolu kültürünün kaynaşması ve Türk-
lerle birlikte Anadolu’ya göç eden Müslüman ve gayrimüslim sanatkârların bilgi ve 
becerilerinden oluşan yeni bir sanat anlayışının bağdaştığı mimari eserler ortaya 
koymuşlardır. Öncelikle hem yaşam kültürü ve dini inanışları gereği hem de ilmi 
ve insani anlamda zaruri eğitimler için camiler, medreseler, darüşşifalar, han ve ker-
vansarayların imar ve inşasına öncelik vermişlerdir. 

Bu mimari yapılaşmalardan biri olan ve kelime anlamı “ders verilen yer” Arapça 
“de-ra-se” kökünden gelen medreseler, İslâm birliğinin sağlanması ve dinî eğitimin 
tedrisatı amacıyla yapılmıştır. Büyük Selçuklu Devleti’nin yayılma ve yerleşmesinde 
büyük payı olan medreseler, İslam medeniyeti anlayışında eğitimin ve öğretimin ve-
rildiği, bu amaçla orta ve yüksek tahsilin yapıldığı yerlerdir Kendinden önceki dö-
nemden etkilenmiş olan medreseler, doğal olarak kendilerinden sonraki dönemlere 
de etki etmişlerdir. Medreseler başlangıçta sadece Anadolu Türk kültürü ile dini de-
ğerlere dair eğitimlerin verilmiş olduğu bir kurum olarak ortaya çıkmış olsa da zaman 
içerisinde Türk-İslam bilim ve düşünce anlayışının hayatı ilgilendiren bütün beklenti 
ve ihtiyaçlara cevap verebilecek kurumlar ve külliyeler haline dönüşmüştür. Bu se-
beple Anadolu Selçuklu yapılarında her bir mimari ünite kendine özgü bir amaç ve 
anlayış üzerine planlanarak ona göre inşa edilmiştir.  

Bölgenin coğrafi durumu, konumu, ihtiyaçları ve hava şartları göz önünde bulun-
durularak inşa edilmiş olan medreseler aynı yapı malzemeleri ile üretilmemiştir. Med-
reseler mimari yapılaşma olarak; kışlık dershane, öğrenci odaları, müderris odası, ey-
van, türbe, mescit, avlu, havuz, çeşme gibi temel mekânlara sahip olmuştur (Semerci, 
2017, s.201). Tuğla, kesme taş, taş işlemeciliği ve çini süslemelerle bezenmiştir. Dö-
nemin ustaları, günümüze kadar gelen ve şaşkınlık yaratan işçiliklerini gözler önüne 
sermişler, taşı bir dantel gibi işlemişlerdir. Bu makalede Anadolu Selçuklu Dönemini 
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ve mimari eserlerinden biri olan, Sivas şehrimizde bulunan dört medreseden biri; Si-
vas Gök Medresenin mimari yapılaşmasını ve bezemelerinin özelliklerini inceleyece-
ğiz. 
     

Anadolu Selçuklu Dönemi 
 

Anadolu’nun fethedilmesinin ardından Anadolu’ya göç eden Türkler, yeni yaşam 
alanları ve yani otlaklar bulunan bu uçsuz bucaksız verimli topraklara yerleşmişlerdir. 
Her alanda kendilerini yenilemek ve geliştirmek isteyen Türkler, idari, askeri, siyasi 
ve mimari girişimlerde bulunmuşlardır. Almış oldukları bölgelerde beylikler kurmuş, 
o bölgeleri yaşam alanına çevirmek adına mimari yapılaşmaya gitmişlerdir (Özkul, 
2020). Bu yapılaşma çerçevesinde Anadolu Selçuklu sanatı 12. yüzyıl sonları ve 13. 
yüzyılın ilk yarısı en parlak dönemini yaşamıştır.  

Anadolu, mimari yerleşim ve gelişimin en önemli merkezi olmuştur. Sosyal ve 
siyasal atmosfer yanında, coğrafi şartlara ve doğada bulunan mevcut malzemeye göre 
de mimari şekillenmiştir. Selçuklularda taş en önemli mimari malzeme olmuş, her 
yerde taş malzemeyi büyük ustalıkla kullanmışlardır. Anadolu’da bulunan zengin taş 
ocakları ve bu taşları işleyecek ustaları olan Selçuklular, mimaride ve sanatta özel bi-
nalar ve farklı süsleme unsurları ortaya koymuşlardır. Genellikle çeşitli renklerde ve 
tonlarda kalkerli taş kullanmış, bazı yapılarında mermer takviyesi yapmışlar, hareketli 
bir cephe kurgusunu Işık-gölge oyunlarıyla yaratmışlardır (Algan, 2008). Mana âlem-
lerini de taşa işleyen Selçuklular, oldukça farklı mimari yapılar uygulamışlardır. 

Selçuklu yapılarında dış görünüm oldukça sadedir, İlk bakışta cephe mimarisi çok 
önemsenmiştir. Dış cepheden bakılınca sadece büyük ustalıkla işlenmiş taç kapılar, 
özenle işlenmiş taş ve tuğla minareler dikkat çekmektedir. Dış cephede kullanmış ol-
dukları taş malzeme ile anıt cepheler ve heykelimsi yapılar oluşturulmuştur. Yoğun 
taş işçiliği olan bezeme, yazı kuşakları ve küçük mimari öğelerle bütünleşen taç kapılar 
gizemli bir heykel görünümündedir. Taç kapıların temel formunun 1217 tarihinde 
inşa edilmiş olan Sivas Darüşşifası ile şekillendiği kabul edilmektedir. Erzurum, Sivas, 
Tokat gibi doğu şehirlerindeki eserlerde yüksek kabartmalı bezemeye, Akşehir, Kay-
seri, Konya gibi şehirlerdeki eserlerde isse yassı kabartmalı bezemelere ağırlık verildiği 
görülmüştür (Özkul, 2019). Anadolu Selçuklu Sanatı, medeniyet tarihimizde ol-
dukça önemlidir. Selçuklu Dönemi sanatının tamamına bakıldığı zaman, kendinden 
önceki medeniyetlerin ve dönemlerin kazanımlarını temel almış, kendin dönemin-
den eklemeler yapmış ve bir sonraki dönemlere etki edecek şekilde devam ettirmiştir. 
Bu gelenek oluşumunda tasavvufi düşüncenin de etkisini göz ardı etmemek gerek-
mektedir. 
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Sivas Gök Medrese 
 

Sivas Gök Medrese, 1271 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı IV. Kılıçaslan’ın oğlu III. 
Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde, Sahip Ata Ali b. Hüseyin tarafından Kaluyan el-
Koneviye’ye yaptırılmıştır. Sivas şehrimizin bugün kale olarak bilinen toprak tepesinin 
güneydoğu eteğinde bulunmaktadır. Sahibiye medresesi olarak bilinse de daha çok Gök 
medrese olarak adlandırılmaktadır. Bu yapıyla ilgili Evliya Çelebi demiştir ki; 

 ‘’Bu eserin mislini yapmak mümkün değil. Diyar-ı İslamda emsaline rastlanma-
mıştır. Timurlenk’in hayretle temaşa ettiği bu medresenin kapısı kale kapısı kadar 
sağlamdır. İki katlı yapılmış, 80 oda ihtiva etmiştir. Talebeler kışın alt katlardaki 
odalarda çalıştıklarından bir müderris, iki sufi 20 talebesi vardır. Mescidin bir 
imamı, iki müezzini, kütüphanesinde bir hafız-ı kütup, bir kapıcı ve ferraş bulun-
makta, mescit kütüphaneden başka bir de fakirler için yemek pişirilen darüziyafesi 
vardır.’’  

 
13. yüzyılda büyük bir bilim ve eğitim şehri olan Sivas’ta yapılmış olan diğer med-

reseler; İzzeddin Keykavus b. Keyhusrev tarafından yaptırılan ve 1217 yılında Şifaiye 
Medresesi hastane olarak hizmet vermiştir. 1271 yılında Çifte Minareli Medrese ve 
Gök Medrese ’de din eğitimi ve hukuk gibi bilim dallarına ait eğitim ve araştırma 
faaliyetleri göstermiştir. Gök bilimleri üzerine çalışma yapılması adına da Burûciye 
Medresesi yaptırılmıştır. Ayrıca bu medreseler ilmî olarak gelişmelere de kaynak olma 
görevi üstlenmiştir. Gök Medrese ’de sürekli olarak bir müderris ve iki muidin bu-
lunmakla birlikte fakih ve araştırmacılardan oluşan yirmi kişinin bulunması da şart 
koşularak güzel bir örnek teşkil etmiştir (Şahin, 2006). A. Süheyl Ünver; “Sivas bir 
yüzükse, onun taşı Gök Medresedir.” tabiri ile aslında medresenin, hem mimari açı-
dan hem de sanatsal açıdan ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmıştır. 
 

Mimari Özellikleri 
 

Gök Medrese, Anadolu Selçuklu Dönemi medrese mimari yapısının en gelişmiş ör-
neğidir. Sahip Ata’nın yaptırmış olduğu yapılar arasında gösterişli cephe mimarisine 
sahip abidevi bir yapıdır (Resim 1). Dikdörtgen, dört eyvanlı, simetrik ve avlulu bir 
plana sahiptir. İki katlıdır, 24 odası ve bir mescidi bulunmaktadır (Resim 2). Ön 
cepheden bakıldığında bezemeli muhteşem bir taç kapısı, tuğladan yapılmış birer şe-
refesi bulunan iki minaresi yükselmektedir. Medresenin köşelerinde kabartma beze-
meli masif köşe kuleleri vardır ve sol tarafında da Selçuklu Döneminin ilk çeşmesi 
bulunmaktadır (Resim 3), (Aslanapa, 1993). Kuzey dış duvarın ortasında iki adet, 
güney dış duvarın ortasında üç adet daha kule bulunmaktadır.  
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Yapının görkemli duruşuna ayrı bir hava katan minarelerinde kabartmalar, geo-
metrik ve bitkisel motifler bulunmaktadır. Kesme taştan yapılmış olan medrese, giriş 
eyvanının sağındaki mescit tavanı ve iki yan eyvanda bulunan mavi tonlardaki mo-
zaik çiniler sebebiyle gök rengi anlamına gelen Gök Medrese adını almıştır. 1399 
yılında Timur şehri istila ettiğinde bu yapıya hayran kalmıştır.1 Selçuklu sanatının 
abidevi mimari eserlerinden biri olan Gök Medrese, mimarisi ve süsleme sanatı bir-
biriyle bütünleştirilmiş olan nadide eserlerindendir. 

Girişin üzeri yıldız şeklinde dört kollu yuvarlak bir kubbe ile örtülmüştür. Giriş 
eyvanında bulunan karşılıklı iki kapının sağındaki kubbeli mescidi, solunda darü’l-
kurra/ da’rüt-tedris (dershane) bulunmaktadır. Bu iki odanın hem dışarıya hem de 
avluya bakan pencereleri bulunmaktadır. Minarelere bu odalardan çıkılmaktadır. 
Mescit dershaneden daha büyük alana sahiptir. Medresenin giriş kısmında köşelere 
sivri beşik tonozlu iki salon yapılmıştır. Her iki tarafında revaklar bulunan açık avlu-
nun tam ortasında altıgen bir süs havuzu bulunmaktadır (Resim 4). Avlunun kuzey 
ve güney kısımlarını kemerlerle birbirine bağlanmış altı sütun ayırmıştır. Sütunları 
birbirine bağlayan kemerler devşirmedir ve birçoğu çatlak olduğundan kelepçeler ile 
sağlamlaştırılmıştır (Resim 5). Sütun başlıkları mermer ve kalkerli taştandır. Revaklar 
mermerden yapılmış, üzerleri tonozlarla örtülmüştür. Revakların ve arkalarındaki du-
varlarda yine tonozlarla örtülmüş olan küçük medrese odaları yer almaktadır ve her 
birinin kapısının üzerinde bilime, ilime, doğruluğa ve iyiliğe ait hadisler bulunmak-
tadır (Resim 6), (Üçer, 2010).   Medresenin genel planı ve gün gün yapılan kazılar 
sonucu ortaya çıkan mimari planını ve bezeme üsluplarını Prof. Dr. Orhan Cezmi 
Tuncer “Sahip Ata (Gök) Medrese İle İlgili Çalışmalar” adlı makalesinde anlatmıştır. 

 

 
Resim 1: Sivas Gök Medrese, (Kaynak: İnce, 2019)  

 
1 http://sivas.gov.tr/gokmedrese-acilis-icin-gun-sayiyor  
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            Resim 2. Sivas Gök Medrese Planı                    Resim 3. Gök Medrese Çeşmesi 

Sivas Gök Medrese Taş ve ini Bezemeleri Kataloğu 
 
 

                     
Resim 4. Gök Medrese Avlu ve Havuzu 

(Kaynak: Habertürk, 2019)  
 

 

                    
Resim 5-6. Sütunlar, Revak, Kapılar ve Kitabeler (Şaşmaz, 2019) 
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Bezeme unsurları 
Selçuk Mülayim, “Anadolu Türk Mimarisinde Geometrik Süslemeler (Selçuklu 

Çağı ) kitabında Selçuklu Dönemi bezemeleri hakkında; 
“11. Yüzyılda, Anadolu’da, mimari yüzeylerde karşımıza çıkan Selçuklu süsle-

meleri, 12. Yüzyıl boyunca yapılarda uygulama alanı genişleyerek sürer. 13. Yüz-
yılda ise kompozisyonlar en üst seviyelerine ulaşır. Geç dönem de sayabileceğimiz 
bu dönemde eksen sistemleri, ahenkli kaymalarla, hareketli bir görünüm kazanır-
ken, elemanlarda bariz bir değişme göze çarpar. Çokgenlerin kenar sayısının artışı, 
içe ve dışa küçük kırılmalar yapmaları ve rozete benzer şekillerin ortaya çıkışı, na-
türalizme doğru bir eğilimin başlangıçlarıdır. Bu yüzyılın başlangıcında, geometrik 
motiflerle, bitki motiflerini, acemice karıştırmaya çalışan bir gayret, zamanla, yay-
gın, güçlü ve ısrarlı bir akım haline gelir. Geometrik ve bitkisel temalar, akışkan bir 
ortam içinde birbiriyle organik bağlar kurarken, bu kaynaşmadan yeni bir üslup 
doğar. Bazen geometrik ızgarayı oluşturan hatlar, kod farkı üstte, bazen de bitkisel 
unsurlar geometrik ızgaraların üzerinde yer almaktadır” demiştir. 

Sivas Gök Medrese bezemelerine bakıldığında; mukarnaslı taç kapısı, geometrik 
motifler ve bitkisel desenler, mermer kabartmaları, hayvan başlarıyla oluşturulmuş 
kilit taşı, kufi yazılar, sütun başlıkları, köşe kulelerindeki kabartma motifler, hayat 
ağacı motifleri, cephe bezemelerindeki detaylar ve çinileri ile muhteşem bir bütün-
lüğü oluşturmaktadır. Portal süslemeleri ile anıtsal bir özellik kazanmıştır (Resim 7). 

 
     Taç kapısı 

Gök Medresenin en gösterişli bölümü taç kapısıdır. Bitkisel motifler ve geometrik 
desenlerin simetrik olarak ve estetik bir zarafet içinde meydana getirmiş olduğu taç 
kapısı, üzerinde bulunan bezemeleriyle Selçuklu döneminde yapılmış mimari yapıla-
rın arasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Taç kapıda kullanılmış olan mermer 
malzeme ışık- gölge oyunuyla görünümü etkilemektedir. Geometrik ve bitkisel mo-
tiflerden oluşmuş beş dilimli kemer, kapının etrafını dolanarak cepheye hareketlilik 
sağlamaktadır. Bu hareketliliği, minare kaidelerinden simetrik olarak aşağı doğru inen 
mermer yüzeylerdeki büyük boyutlu geometrik desenler, kitabeler, bitkisel motifler 
ve hayat ağaçları devam ettirmektedir (Resim 8). Bunların dışında pek çok motifin 
görüldüğü kapıyı sağ ve sol tarafında kitabesi olan bezemeli pencereleri tamamlamak-
tadır  (Mülayim, 1982). Pek çok motifin görüldüğü kapıda çok İnce bir işçilik ken-
dini göstermektedir. Minarelerin gövdelerinde ve alt kısımlarında görülen renkli sırlı 
tuğlalar ve çini bezemelerle gerçekleştirilen geometrik karakterli süslemeler, taç kapı-
daki taş süsleme ile birlikte bütünlük ve zengin bir süsleme programını yansıtmakta-
dır. Medresenin taç kapı minare bağlantısında, içleri rumî desenlerle bezenmiş 9 adet 
mermer dendan bezemeler bulunmaktadır (Resim 9). 
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Taç kapısının girişinde, sağ ve sol üst köşesinde simetrik olarak iç içe girmiş hay-
van başlı bir kompozisyon bulunmaktadır. Bu kompozisyonda burçları temsil eden 
ve Türklerin on iki hayvanlı takvimlerinde bulunan ejder, koç, yılan, aslan, başları 
mevcuttur (Resim 10), (Çaycı, 2002).  Taç kapının kenarlarında bulunan mermer 
sütunlarda yer alan iki kitabede "Amel-i üstad Kalüyanü'I Konevi" yazmaktadır, Por-
talin üstündeki nişi çevreleyen sivri kemerin altında iki adet, üstünde iki adet olmak 
üzere yuvarlak dört adet boşluk bulunmaktadır. Bu boşluklar içerisinde daha evvel 
dört adet kabara olduğunu göstermektedir (Resim 11). Bu yuvarlak boşlukların üs-
tünde yer kitabede de ‘’Kılıçarslan’ın oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev’in Saltanat Günle-
rinde İmar Edildi’’ notu düşülmüştür. Taç kapının üzerinde yer alan birbirinden gü-
zel taş işlemeciliği de göz doldurmaktadır (Resim 12-13). 

Evliya Çelebi, Gök Medresenin kapısının kale kapısını andırdığını, seksen kadar 
öğrencilere ve dershanelere ait odaların bulunduğunu, medresenin kışın alt katında, 
yazın üst katında oturulduğunu ve bunun İslam diyarında eşine rastlanmamış oldu-
ğunu yazmıştır (Denizli, 1998).   

 

                          
Resim 7: Taç Kapı ve Bezemeleri, (Kaynak: Anonim) 
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Resim 8: Simertik Mermer Kapı Bezemeleri                         Resim 9: Mermer Dendan Bezemeler 

(Kaynak: WowTurkey) 
 
 

    
              Resim 10: Hayvan Motifleri                             Resim 11: Kabara boşlukları 

(Resim 10 Kaynak: WowTurkey) (Resim 11 Kaynak: WowTurkey) 
 

    
     Resim 12: Rumi ve Lale Motifi, Detay                    Resim 13: Gometrik Motifler, Detay 
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Hayat Ağacı 
Taç kapının her iki tarafında da uygulanmış olan sekiz köşeli yıldız yerküreyi 

sembolize etmektedir. Hemen altında kendi içinde de simetrik olarak uygulanmış 
olan hayat ağacı motifi, evrenin direği, barışın, bereketin, bilim ve hikmetin, kudret 
ve sonsuzluğun, aynı zamanda devletin koruyucu gücünün de sembolüdür. Hayat 
ağacı evrenin üç elementini, yani kökleriyle yeraltını, gövdesi ile yeryüzünü ve göğe 
yükselen dallarıyla cenneti birleştirmektedir (Öztürk, 2008). Hayat ağacı Anadolu 
Selçuklu Döneminde cennete ulaşabilme anlamını kazandığından dolayı sıkça kul-
lanılmıştır (Resim 14), (Üçer, 2010). Bu yapıda, iki farklı hayat ağacı motifi kulla-
nılmıştır. 

Birinci hayat ağacı, taç kapının ön cephesinde bulunan ve palmetlerden oluşan 
hayat ağacı motifidir. Tepesinde çift başlı kartal, palmetlerin içinde bazı kuş tasvir-
leri, narlar ve rumi desenleri görülmektedir. Palmet motifinin kaynağı olarak Mısır 
sanatı bilinmektedir, fakat Orta Asya kurganlarında kullanılan keçelerde ve ahşap 
malzemelerde de işlenmiş olan bu motifi, Türklerin Orta Asya’dan aldıkları fikrini 
güçlendirmektedir. Şaman inançlarında hayat ağacının dünyanın merkezinde ol-
duğu kabul edilmiştir. Aynı zamanda da ölen bir şamanın ruhunun gökyüzüne çı-
kışında da merdiven görevi görmektedir, ağaçta bulunan kuşun görevi de ölen şa-
man ruhuna eşlik etmektir (Ögel, 1966). Hayat ağacı motifinden sonra Türkler en 
çok çift başlı kartal figürünü kullanmışlardır. Bazı yerlerde tek başlı kartal figürü de 
karşımıza çıkmaktadır (Resim 15). Çift başlı kartal, koruyuculuğu, asalet, adalet, 
kudret ve kuvveti temsil ederken aynı zamanda çift başlı olması sebebi ile de temsil 
ettiği Anadolu Selçuklu Devletinin doğuya ve batıya hükmettiği anlamına da gel-
mektedir. Hayat ağacında sıklıkla kullanılan nar motifi burada da palmetler ara-
sında kullanılmıştır. Cenneti, bereketi temsil etmektedir (Resim 16). Palmet yap-
raklarının şeklinde ve hayat ağacının kök kısmında görülen rumi motifinin kelime 
manası “Anadolu’ya aittir” demektir. Vaktiyle Diyar-ı Rum kelimesinin Anadolu 
yarımadası için denmesi nedeniyle de rumi motifi bu adı almıştır (Birol-Derman, 
2005). Birçok kaynak hayvan motiflerinden stilize edilerek oluşturulduğunu söyle-
mektedir (Resim 17). 

İkinci hayat ağacı motifi için Sanat Tarihçi Dr. Zekeriya Şimşir bu hayat ağacını 
şu şekilde tanımlamıştır: 

“Dairevi planlı bir nişin içerisinde büyük mermer bloklar üzerine işlenen hayat ağacı 
motifini üt kısmı sivri teğet kemerli bir rumi (bitkisel süsleme) bordür çerçevele-
mektedir. Yüksek kabartma tekniğinde işlenmiş olan desen simetrik bir tasarıma sa-
hiptir. Hayat ağacının çıktığı kaidede ortada hilal şeklindeki agraftan aşağıya doğru 
çatallanan dilimli rumi motifleri tabanda spirallerle nihayetlenir. Rumilerin çatal-



 
Kifayet Özkul  

 

62 
 

landığı noktalara ters düz şeklinde tepelik motifler, yerleştirilmiştir. Ağacın gövde-
sinde simetri eksenindeki agrafın içerisinden çıkarak yanlara ve yukarıya doğru kıv-
rılan yedişer adet yan yaprak ile en tepede de bir adet olmak üzere on beş iri yaprak 
yer almaktadır. En alt sıradakiler mahiyeti anlaşılmayacak derecede kırıktır. İkinci 
sıradakilere yivli yapraklar işlenmiştir. Üç, dört ve beşinci sıradaki iri yaprakların 
içerisi,  bir kökten çıkarak agrafın içerisinden geçen sapa yapraklar, iri nar meyvesi, 
kiraz salkımları ve rumi motifleri yapılmıştır. Altı ve yedinci sıradaki saplarda yine 
bir agrafın içerisinden geçerek çıkan yapraklarla bezenmiştir. Orta eksene yerleştiri-
len en üstteki iri yaprağın içerisine de kökü bir agrafın içerisinden geçen yaprakların 
üzerine, iki yana kıvrılmış hurma dalının üst kısmı dilimli bir tepelik ile nihayetle-
nir” (Resim 18-19), (Üçer, 2010). 

 

Bu ikinci hayat ağacında yer alan nar, hurma, kiraz motifleri sanatkârın taşa 
işlemiş olduğu cennet tasviri gibidir. Bu hayat ağacı motifinde kuş figürü kullanıl-
mamıştır. 
 

                  
        Resim 14: Hayat Ağacı-1                                               Resim 15: Kartal Figürü 

(Resim 14-15, Kaynak: Üçer, 2007)  
 

                
   Resim 16: Nar motifleri                                Resim 17: Rumi Desenleri ve Rumili Yapraklar 

(Resim 16-17, Kaynak: Üçer, 2007) 
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              Resim 18: Hayat Ağacı-2                                        Resim 19: Hayat Ağacı-2, Detay 

(Kaynak: Şimşek, Selma-Kaynar, Hülya, 2011). 
 
Kitabeler  
Kitabeler yazılmış olduğu dönemin ilim, bilim, kültür ve sanatını göstermesi 

açısından oldukça önem taşırmaktadırlar. Gök Medresede bulunan ve özellikle kapı 
üstlerinde yer alan pek çok kitabe, bazı yerlerinde bozulmalar olsa da büyük ölçüde 
okunabilmektedir.  

Sivas, Selçuklu dönemi kitabeleri hakkında birçok bilim adamı çalışma yapmış-
tır. Bunlardan bazıları şöyledir; 

 
• Max Van Berchem – Halil Ethem, Materiaux Pour un Corpus Inscriptionum 

Arabicarum, Kahire,1017, III/I, 1-50.  
• İsmail Hakkı Uzunçarşılı – Rıdvan Nafiz, Sivas Şehri, İstanbul, 1346 / 1928. 
• İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Kitabeler, İstanbul, 1345 H. 
• Zeki Oral, “Anadolu’da İlhanî Devri Vesikaları, Temirtaş Noyin Zamanında 

Yapılmış Eserler ve Kitabeleri”, V. Türk Tarih Kongresi Tebliğleri, Ankara, 
1960, s.208-213. 

• Zeki Oral, “Yeni Bulunan Kitabeler”, Belleten, 101, 1962, s.147-150. 
• M. Şakir Ülkütaşır, “Sinop’ta Selçukiler Devrine Ait Tarihi Eserler”, Türk Ta-

rih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi, İstanbul, 1949, s.112-151. Bkz. Demir, 
Türkiye Selçukluları ve Beylikleri Devrinde Sivas Şehri, VIII-IX. (Şahin, 
2006). 

 
Gök Medresenin taç kapısında cepheye rastlayan kısmında en üstündeki tek sa-

tırlık kitabede; “Ulu sultan, yüce şahlar şahı, dünya ve dinin yardımcısı Kılıç Arslan 
oğlu Keyhüsrev’in devleti zamanında yapılmıştır. Allah devletini daim eylesin” yaz-
maktadır (Resim 20), (Şahin, 2006). 
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Resim 20: Taç Kapı Kitabesi (Kaynak: Budaktaş, 2017) 

 
Taç kapıda bulunan ve kapının etrafını dönen sivri kemerin içerisinde Bakara 

suresi 285. ve 286. ayetleri yazılıdır (Resim 21). Yarısı güney kısmında diğer yarısı 
da kuzey kısmındaki minare kaidesinde; “Hz. Peygamber (a.s.) Allah’tan (c.c.) ha-
ber vererek buyurdu ki: Ben cömert olan kişiden kabir azabını ve kıyametin zor-
luklarını defederim. O kişi sabah akşam günahlardan arındırılır” yazılmıştır (Resim 
22), (Şahin, 2006). 

 

 
Resim 21: Sağ Nişten Başlayıp Sivri Kemerden Sol Nişe Dönüp Biten Bakara Suresi  

(Kaynak: Budaktaş, 2017) 
 

 
Resim 22: Güney Minare Kaidesindeki Kitabe, (Kaynak: Üçer, 2010). 

 
Medresenin taç kapısının sağındaki nişten başlayıp, kapının orta noktasından 

geçen ve solundaki nişte biten kitabesi; “Bu kutsal medresenin yapılmasını –Allah 
devletini daim etsin-Büyük Kılıç Arslan’ın oğlu Keyhüsrev’in zamanında büyük 
koruyucu, büyük düstur sahibi, hayır hasenât babası din ve devletin iftiharı Hüse-
yin oğlu Fahreddin Ali muharremin ilk günü H. 670 (M. 1271)’de emretti-Allah 
sonunu güzel etsin” yazmaktadır (Resim 23). 
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Resim 23: Sivas Gök Medrese İnşa Kitabesi (Kaynak: WowTurkey) 

 
Taç kapının yivli nişten başlayıp mukarnasın altından devam ederek sanki son-

suzdan gelip sonsuza giden kabartma kitabe kuşakta; “Lehu Allah Allah Allah Allah 
Lehu” yazmaktadır (Üçer, 2010). Taç kapının güneyinde bulunan pencerenin üs-
tündeki kitabe; “Yerlerin en faziletlisi camilerdir” yazmaktadır. Yan duvarlarda ve 
hayat ağaçlarının altında bulunan dört adet sekizgen yıldızlarda kalem suresi 50-
51. ayetler; “Doğrusu inkâr edenler Kuran-ı dinlediklerinde, neredeyse seni gözle-
riyle devireceklerdi ve hasetlerinden şüphesiz ki o gerekten bir mecnundur diyorlar. 
Hâlbuki Kuran âlemler için bir öğütten başka bir şey değildir” yazmaktadır (Resim 
24), (Üçer, 2010). 

 

 
Resim 24: Sağ Taraftaki İkinci Sekizgen Yıldız 

(Sanatın Yolculuğu, 2019) 
 

Taç kapının kuzey ve güney yan yüzlerindeki iki satırlı kitabelerde; “Liiilah Lil-
lah Lillah Lillah, El Mülkü bi-iznihi” yani “Mülk Allah’ın izniyledir” yazmaktadır 
(Üçer, 2010). Taç kapının her iki yanında medreseyi yapan mimarın ismi, sağ ta-
rafta “Amel-i Üstad”, sol tarafta “Kaluyanel Konevi” yazmaktadır (Resim 25).  
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Resim 25: Mimarın İsminin geçtiği Kitabe, (Kaynak: Üçer, 2010, s.14). 

 

Girişin solunda daru’l-kurra yani dershane odasının kapısının üstündeki kita-
bede; “Ümmetimin en hayırlı ibadeti Kur’ân okumaktır” yazmaktadır (Resim 26), 
(Şahin, 2006). 

 

 
Resim 26: Dershane Kapısı Üzerindeki Kitabe (Kaynak: Üçer, 2010). 

 

Mescit odasının kapısının üzerinde Cin suresi 18.ayet; “Mescidler yalnız Al-
lah’ındır. O halde Allah’ın yanına katarak hiçbir kimseye yalvarmayın.” yazmakta-
dır (Resim 27), (Üçer, 2010). 

 

 
Resim 27: Dershane Kapısı Üzerindeki Kitabe (Kaynak: Üçer, 2010). 

 

Ana eyvan duvarı üzerindeki iki satırlık inşa kitabesi; “Bu kutsal medresenin 
yapılmasını Allah-ü Teala’ya yaklaşmak için büyük düstur sahibi, cümertliğin tim-
sali, büyük sultan devletin hâkimi, milletin işlerini düzenleyici, hayır hasenat ba-
bası, din ve devletin iftiharı, Hüseyin oğlu Ali –Allah sonunu güzel eylesin- H. 670 
(M. 1271) Muharremin ilk günü emretti” yazmaktadır. 

Mescidin avlu tarafındaki kapının üstündeki kitabede; “İbadetin en faziletlisi 
fıkıhtır”, Öğretim odasının avlu tarafındaki pencerenin üstündeki kitabede: “En iyi 
dindarlık şüpheli şeylerden sakınmaktır” yazmaktadır. Hz. Ali’ye ait olduğu belir-
tilen, bir kısmı medresenin kıble yönünde bulunan ikinci kapının üzerinde, diğer 
kısmı da üçüncü kapı üzerinde bulunan kitabede; “Müminlerin emîri Ali’nin söz-
lerindendir -Allah onun yüzünü ağartsın-: Malın en temizi kendisiyle ahireti satın 
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aldığın maldır” yazmaktadır (Şahin, 2006). Çeşmesinin üzerindeki iki satırlık kita-
bede; "Bu eşmenin yapılmasını, Büyük Sultan Kılıçaslan’ın oğlu fetihler sahibi Key-
hüsrev’in döneminde-Allah devletini daim etsin- ulu sahip ve büyük devlet adamı, 
hayır ve hasenat sahibi, din ve devletin iftiharı Hüseyin oğlu Ali emretti. Allah so-
nunu güzel eylesin” yazmaktadır. 

Dördüncü kapının üstündeki kitabede; “Peygamberlere en yakın insanlar, onlara 
nelerin emredildiğini en iyi bilenlerdir” yazmaktadır. Beşinci kapının üzerindeki ki-
tabede; “İlmin en üstünü, insanın uzuvlarında ve davranışlarında tezahür eden ilim-
dir” yazmaktadır. Altıncı odaya ait kapının üstündeki kitabede;“İlmin en düşüğü 
dilde kalan (yani amele yansımayan) ilimdir” yazmaktadır. Yedinci oda kapısının üze-
rindeki kitabede; “Şerefin en üstünü iyiliği çok yapmaktır” yazmaktadır. (Şahin, 
2006). Bir kısmı medresenin bahçe tarafındaki kapının üstünde bir kısmı da diğer 
bahçe kapısının üstünde olan kitabede; “Cennetin kapılarının her biri üzerinde ‘Al-
lah’tan başka ilah yoktur Muhammed onun elçisidir’ yazmaktadır. Kuzey yönünde 
bulunan birinci oda kapı üzerindeki kitabede; “Kim cenneti arzu ediyorsa hayra ko-
şar” yazmaktadır. Bir kısmı kuzey tarafındaki oda penceresinin üzerinde bir kısmı da 
kapının üzerinde olan kitabede; “Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Allah kime 
hayır dilerse onu dinde fakih kılar” yazmaktadır. Medresenin kuzey tarafında bulu-
nan diğer bir pencere üzerindeki kitabede; “Cennete girinceye kadar hiçbir âlim ilme 
doymaz” yazmaktadır. Bir diğer pencerenin üzerindeki kitabede; “Kime bildiği bir 
şey sorulur da onu gizlerse ağzına ateşten bir gem vurulur.” yazmaktadır. Aynı cep-
hede bulunan başka bir pencere üzerindeki kitabede; “Peygamberler önder, fakihler 
efendi ve onlarla oturup kalkmak ise bir kazançtır” yazmaktadır. (Şahin, 2006). 

Gök Medrese’nin mescidinde bulunan kubbe eteğinde arka arkaya üç adet hadis-
i şerif yazılmıştır. Bunlardan birincisinde; “Peygamber s.a.v. şöyle buyurmuştur: Kim 
câmiye bir kandil asarsa Allah her bir yağ damlası için ona on iyilik yazar, ondan on 
kötülük (günah) giderir ve (onu) on derece yüceltir. Allah Teâla, kandilin ışığıyla bu 
câmide namaz kılan her kişiye cennete girene kadar hayatında bir nur, ölümünde bir 
nur, kabrinde bir nur vekabrinden diriltildiğinde bir nur verir”, ikincisinde; “Pey-
gamber s.a.v. şöyle buyurmuştur: Kim Allah Teâlâ için bülbülyuvası kadar bir cami 
yaparsa Allah Teâlâ da ona cennette bir ev yapar. Allah’ın elçisi doğru söylemiştir”, 
üçüncüsünde; “Peygamber s.a.v. şöyle buyurmuştur: Namaz kılan kişi kime yakardı-
ğını bilseydi, ne sağa ne de sola dönerdi” yazmaktadır. (Resim 28-29), (Şahin, 2006). 
Mihrabın çevresinde mozaik çini tekniği ile kufi Ayete’l-Kürsi yazılmıştır (Resim 30-
31), (Üçer, 2010). Eyvan kısmında madalyonun ortasında Kufi, “Hz. Muhammed, 
Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman” yazmaktadır (Resim 32). 
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Resim 28: Mescit Kuşak Yazısından Detay 

(Kaynak: https://www.alamy.com/stock-photo/g%C3%B6kmedrese.html ) 
 

 
Resim 29: Mescid Kubbe Eteği 

(Kaynak: https://www.alamy.com/stock-photo/g%C3%B6kmedrese.html ) 
 

 
Resim 30: Çini Mihrap Kuşak Yazısı  

(Kaynak: https://www.alamy.com/stock-photo/g%C3%B6kmedrese.html ) 
 

 
Resim 31: Mihrap, Detay 

(Kaynak: https://www.alamy.com/stock-photo/g%C3%B6kmedrese.html ) 
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Resim 32: Eyvan, Kufi Yazı. (Resim 32 Kalender, t.y) 

 
Çini Uygulamalar 
 
Gök Medrese çinileri hakkında Evliya Çelebi “Benzeri bir daha asla yapılamaz” 

demiştir. Turkuaz ve patlıcan moru kullanılmıştır. Gök Medrese adını burada kulla-
nılan çinilerden almıştır. Minareler, sivri külahlı ve tek şerefeli olup, mozaik çini, sır-
sız ve sırlı tuğla ile bezenmiştir. Minarelerde sekiz yivli, firuze renkli sırlı tuğlalarla 
örülmüş kaval silmeler, geniş yüzeyli sırlı tuğlalar ile baklava dilimi uygulanmış alan-
lar arasına eşit şekilde yerleştirilmiştir. Yivler şerefenin alt kısmından dikey şekilde 
minare boyunca uzanmaktadır (Resim 33-35). Minarenin üzerine oturmuş olan kare 
alanlarda çinilerle bezenmiştir (Resim 36).  

Kare planlı olan mescidin kubbesi, on altıgen kasnağı ve Türk üçgenlerinin yar-
dımı ile geçiş sağlamıştır. Bu üçgenlerin etrafları turkuaz ve lacivert mozaik çiniden 
yapılmış kancalı yaprak motiflerinden oluşan bir bezeme ile çevrilmiştir. Üçgenlerin 
üst kısmındaki kasnağı yine aynı şekilde mozaik çiniler çevrelemiştir. Kubbenin iç 
kısmı ve üçgenlerin ortası, baklavalar ve zikzaklarla oluşan sırlı çinilerle süslenmiştir. 
Yarım küre olan kubbe eteğine, çini mozaik ile üç hadis yazılmıştır. Mescit bölümün-
deki turkuaz çinilerinin büyük bir kısmı düşmesine rağmen ihtişamını korumaktadır 
(Resim 37), (Üçer, 2010). Mihrabının çevresinde beş kattan oluşan mor ve turkuaz 
renkli mozaik çinilerle kaplı bordürler vardır. Bordürlerden en geniş olanına kufi 
Ayete’l-kürsi yazılmıştır (Resim 38). Medresenin eyvanının yan duvarlarında mor ve 
turkuaz mozaik çinilerle geometrik motifler oluşturulmuştur. Bu geometrik motifle-
rin birbirlerine geçme noktalarında sekizgen yıldız motifi kullanılmış, yıldız motifle-
rin içleri de bitkisel desenlerle bezenmiştir (Resim 39). Eyvandaki beşik tonozlarda 
firuze ve mor sırlı, sırsız tuğlalardan kesilmiş olan parçalar, alçı içine kabartma olarak 
yerleştirilmiştir. Bu şekilde oluşturulan sekiz köşeli yıldızlardan oluşan geometrik geç-
meli örgü sistemi elde edilmiştir, bu köşeli yıldız formların içlerinde firuze sırlı zemin 
içerisine mor sırlı çiniler ile bitkisel motifler uygulanmıştır. Duvarın tam ortasında 
kenarları bordür çinilerle bezenmiş bir pencere bulunmaktadır. Tonozun köşelerin-
den etrafı firuze ve mor bitkisel motifli çiniler ve sırsız tuğlalar ile dönerek yukarıda 
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beşik tonozun ortasında birleşerek içi mozaik çini yazılı bir madalyon oluşturmuştur. 
Madalyonun etrafı turkuaz sırlı ve sırsız tuğlalarla oluşturulmuştur (Resim 40). 

 

                          
Resim 33: Minare.             Resim 34: Minare Detay.                  Resim 35: Minare Detay. 

(Anonim, t.y ) 

                 
Resim 36: Minare Kare Zemin Detay.                             Resim 37: Mescit Tavan. 

(Cangül, 2015)  

 
Resim 38: Mihrap Detay. 
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Resim 39: Eyvan Duvarı (Şaşmaz, 2019) 

 

 
Resim 40: Beşik Tonoz (Şaşmaz, 2019) 

 
Çeşmesi 
Cephede, taç kapının sol tarafında yonca yaprağı şeklinde üç dilimli kemeri, üç 

lüleli ve iki satırlık kitabesi olan bir çeşme bulunmaktadır. Çeşmenin çerçeve köşe 
payeleri kalker, ayna taşı mermerdir. Üç yönünü dolanan geometrik bordürüyle 
cephedeki simetriği bozmakla birlikte cepheye zenginlik vermektedir (Resim 41). 
Köşe kuleleri 
Medresenin köşelerinde alt kısmında yüksek kabartmalı rumi ve bitkisel motifler ve üst 
kısmında daha hafif kabartmalı olarak geometrik bezemeli iki dayanma kulesi bulun-
maktadır. Bezemeler, kulelerin başındaki yarım külah ile birleşmektedir. Bu kuleler ön 
cephede köşelerde bulunmaktadır ve cepheye hem zenginlik hem de hareket katmak-
tadır (Resim 42-43). 
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Resim 42-43: Köşe Kuleleri, Detay. (Şaşmaz, 2019)   Resim 41: Gök Medrese Çeşmesi (Kay-
nak:WowTurkey) 

Tartışma ve Sonuç 
 

Anadolu Selçuklu Devleti, Anadolu’ya yerleşmeye başladıktan hemen sonra giriş-
miş olduğu mimari yapılaşmanın yanında, kültürel ve sanatsal birikimlerini de kul-
lanarak, yerleşmiş oldukları her şehirde birçok sayıda eser uygulamışlardır. Devlet 
adamlarının, eşlerinin ve varlıklı kişilerin yani Banilerin, desteklemiş olduğu bu ya-
pılar; şehirlerin kültür seviyesini, bilim ve ilim yönünden gelişmesini sağlamıştır. 
Sivas ilimiz de Selçuklu dönemi yapılarının en önemlilerinin bulunduğu bir mer-
kezdir. Hem ticari hem de kültürel açıdan çok önemli bir kimliğe sahiptir.  

Sivas da yaptırılmış medreseler arasında 1271 yılında III. Gıyâseddin Keyhüsrev 
döneminde, vezir Fahreddin Ali b. Hüseyin Sahip Ata tarafından, Kalûyan’ül Ko-
nevi’ye inşa ettirmiş olduğu ve mimarının “üstad” düzeyine ulaştığı gösteren Gök 
Medrese, hem mimarisi hem de bezemeleri açısından oldukça önemlidir. Sivas Gök 
Medrese adını yapının birçok yerinde kullanılmış olan mavi-turkuaz çini bezemeler-
den almıştır. İhtişamlı mermer ve taş işlemeciliği bulunan taç kapısıyla, sırsız ve sırlı 
tuğlaların, mozaik çinilerin birlikte bütünlük sağladıkları muhteşem bir yapıdır. İnşa 
edildiği dönemlerde İlim, bilim yuvası olmuş ve daha birçok ihtiyaca cevap vermiştir.  

Evliya Çelebinin Kızıl Medrese dediği, aynısını bir daha yapmanın mümkün 
olmadığını, diyar-ı İslam’da emsaline rastlanmadığını belirttiği Gök Medrese, 
kesme taştan yapılmıştır, iki katlı olup, birçok odası bulunan ve odalarının kapıla-
rında kufi yazılarla hadisler nakşedilmiş, ortasında sekizgen havlusu ve çinilerle be-
zenmiş simetrik bir eyvanı bulunmaktadır. Köşe kuleleri yuvarlaktır ve mermer ka-
bartma bezemeleri bulunmaktadır. Yapının görkemli duruşuna farklı bir hava ka-
tan çifte minarelerinde, sırlı ve sırsız tuğlalarla yapılmış kabartmalar, geometrik ve 
bitkisel motifler bulunmaktadır.  

Cepheden bakıldığında, tepesinde kartal figürü, yaprakları arasından nar bulu-
nan hayat ağacı motifi ve altında iki kesişen kareden meydana gelen, sekiz köşeli 
yıldızı formu dikkat çekmektedir. Bir diğer dikkat çeken bezeme ise; taç kapının 
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giriş kısmında üst köşe taşlarında yaprağın içine birbirine girift şekilde işlenmiş olan 
hayvan başlarıdır. Türklerin on iki hayvanlı takviminde bu hayvanların bir kısmı 
bulunmaktadır. 1399 yılında Timur şehri istila ettiğinde bu muhteşem yapıya hay-
ran kalmıştır. Gök Medrese, Selçuklu sanatının mimarisi ve süsleme sanatı birbi-
riyle bütünleştirilmiş olan nadide abidevi eserlerindendir. Sivas'ın mührü olarak ni-
telendirilen medresenin restorasyon süreci bitmiştir ve Vakıflar Müzesi olarak kul-
lanıma açılacaktır. 
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Öz 
 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı 
(2019-2023), 15 yıllık bir perspektifin ilk beş yıllık dilimi olarak tasarlanmış; her alanda 
rekabetçiliği ve verimlilik artışını sağlamaya odaklanmıştır. Bu çalışmada, On Birinci Kal-
kınma Planı’nın amaç, hedef, ilke ve politikaları kentleşme ve çevre başlıklarında analiz 
edilerek; planın gelecek öngörüleri tartışılmıştır. Birbirini etkileyen, birbirini besleyen ve 
birbirinden beslenen politika başlıkları olan kentleşme ve çevre sorunları başlıkları On Birin-
ci Kalkınma Planı’nda ayrıntılı olarak ele alınmıştır. On Birinci Kalkınma Planı, politika 
öncelikleri ve öngördüğü tedbirler bakımından bütünlüğü ve tutarlılığı sağlamaktadır. Ku-
rumsal yapıda düzenleme ve merkez-yerel ilişkilerinde işbirliği ve eşgüdüm gerekliliğini 
tekrarlayan plan, çoklu ve karmaşık hukuk yapısından uzaklaşılarak çerçeve bir kanunun 
yasalaşması gereğini vurgulamaktadır. Çevre sorunları ve iklim değişikliğini önceliği haline 
getirmeyi hedefleyen planın hedeflerinin etkin şekilde yerine getirilebilmesi için teknik ve 
idari kapasitenin geliştirilmesi, mevzuatın güçlendirilmesi ve kurumlar arası yetki ve sorum-
lulukların netleştirilmesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kal-
kınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı, parlamenter sistemin stratejik kodlarıyla ve 
alışkanlıklarıyla hazırlandığından kurumsal anlamda bir geçişi temsil etmektedir. Yeni hü-
kümet sisteminin kurumsal altyapısının sağlamlaşması sonrasında hazırlanacak olan kalkın-
ma planlarının politika hedeflerinde uyumun daha da üst seviyede olacağı öngörülebilir.   
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Abstract 

 
The Eleventh Development Plan (2019-2023), the first development plan of the Presiden-
tial Government System, was designed as the first five-year tranche of a 15-year perspective 
and focused on achieving competitiveness and productivity growth in all areas. In this study, 
the objectives, objectives, principles and policies of the Eleventh Development Plan are 
analyzed under the headings of urbanization and environment; future predictions of the plan 
are discussed. Urbanization and environmental problems, which affect, nourish and nour-
ished by each other, are discussed in detail in the Eleventh Development Plan. The Eleventh 
Development Plan ensures overall coherence and coherence in policy priorities and foreseen 
measures. Repeating the necessity of regulation in the institutional structure and cooperation 
and coordination in the center-local relations, the plan emphasizes the necessity of enacting a 
framework law by moving away from multiple and complex legal structures. In order to 
fulfill the objectives of the plan aiming to make environmental problems and climate change 
a priority, technical and administrative capacity should be improved, legislation should be 
strengthened and inter-institutional powers and responsibilities should be clarified. The 
Eleventh Development Plan, the first development plan of the Presidential Government 
System, represents an institutional transition since it is prepared with the strategic codes and 
habits of the parliamentary system. It can be foreseen that the harmonization of the policy 
plans of the development plans, which will be prepared following the consolidation of the 
institutional infrastructure of the new government system, will be even higher. 
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Giriş 
 

alkınma planları Türkiye’nin politika önceliklerini en geniş ölçüde ifade 
ederek stratejilerin belirlenmesine yön verecek bir hedefler bütünü sun-
maktadır. Bu kapsamda kalkınma planları tüm sektörlerin bütüncül bir 
anlayışla yönlendirilmesine imkân sağlayan önemli bir yol haritası niteli-

ğindedir. İlki 1963 yılında yürürlüğe giren kalkınma planlarının temel amacı ülke 
kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını planlayarak ekonomik ve toplumsal 
kalkınmayı sağlamaktır. Her bir kalkınma planı kapsadığı dönemin ekonomik, 
sosyal ve siyasi şartlarına bağlı olarak farklı politika önerileri ve öncelikleri belir-
lemiştir. Bu çalışmanın devam eden bölümünde ilk olarak Birinci-Onuncu Kal-
kınma Planları arasında kalan dönemde kentleşme ve çevre politikalarının hangi 
kapsamda ele alındığı açıklanacak ve tartışılacaktır. Daha sonraki bölümde ise 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kal-
kınma Planı yine kentleşme ve çevre politikaları bağlamında incelenecek ve analiz 
edilecektir. Son bölümde ise On Birinci Kalkınma Planı’nın kentleşme ve çevre 
başlıklarında politikası önerileri tartışılacaktır.   

 
İlk On Kalkınma Planında Kentleşme Politikaları 

 
1961 Anayasası ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını sağlamak için 
kalkınma planlarının hazırlanmasını gerekli görmüş; kalkınma planlarının hazır-
lanmasından sorumlu kurum olan Devlet Planlama Teşkilatı, Başbakanlığa bağlı 
bir kurum olarak 30 Eylül 1960’da kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 
kalkınma planı olan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1963-1967) temel 
amaç ekonomik ve sosyal gelişmede dengenin sağlanması ve ülkenin ekonomik 
olarak büyümesidir. Birinci Kalkınma Planı’nda kentleşmeye dair somut politika 
önerileri yerine kırsal kalkınma vurgusu ön plandadır (DPT, 1963). Kentleşme 
alanında dönemin en önemli sorun başlığı olan gecekondulaşma konusunda pla-
nın temel yaklaşımı ise gecekondularda yaşayan nüfusa yeni yerleşim alanları su-
nulmadan mevcut gecekonduların yıkılmaması yönündedir. O dönemin ekono-
mik koşullarında devletin gecekondu nüfusunu barındıracak yeni yerleşim alanları 
inşa etmesi mümkün görünmediğinden, mevcut gecekonduların yıkılması da söz 
konusu olmamıştır.  Bu yaklaşımın ve dönemin ekonomik koşullarının gecekon-
dulara meşruiyet sağladığı söylenebilir. 

1968-1972 yılları arasını kapsayan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemin-
de kentleşme politikası daha açık şekilde ifade edilmiş; temel politika önceliği 
kentlerde yaşam standartlarının yükseltilmesi, geri kalmış yörelerde özel sektör 
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yatırımlarını teşvik edilmesi ve bu bölgelerde altyapı yatırımlarına önem verilmesi 
olmuştur (DPT, 1968). Plan ayrıca büyük şehirlerdeki nüfus yığılmasını ve bü-
yümeyi olumlu karşılayarak büyük şehirlerdeki yatırımları teşvik etmiştir. Bu 
durumun bölgeler arası dengesizliğin artmasına neden olduğu söylenebilir. Plan 
ayrıca bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı da hedeflemekte; yatırımların 
bölgelere dengeli dağılımıyla geri kalmış bölgelerin kalkınmasını teşvik etmeyi 
amaçlamaktadır. Planın büyük şehirlerin büyümesini teşvik etmesiyle bölgeler 
arası dengeli kalkınma hedeflerinin birbirleriyle çeliştiği söylenebilir (Keleş, 2015). 
Planda yer alan diğer tespit ise merkez ve yerel yönetimler arasında şehirleşmeye 
uygun bir işbirliğinin sağlanması gerektiğidir. Birinci plandakine benzer şekilde 
gecekondu yapımının önlenmesini amaç edinen ikinci plan, büyük şehirlerdeki 
konut sorununun temel sebebinin kırdan kente yoğunlaşan göç hareketleri oldu-
ğunu ve sorunun ancak düzenli kentleşme ile aşılabileceğini ifade etmektedir.  

1973-1977 yıllarını kapsayan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı önceki iki 
plandan farklılaşarak nüfusun büyük şehirlerde yığılmasını önlemeyi amaçlamakta-
dır. Bu kapsamda nüfusu ve sanayi faaliyetlerini ülkenin tamamına yaymayı hedef-
leyen plan, düzenli bir şehirleşme için kamu harcamalarının, özellikle altyapı sorun-
larını çözmek üzere, artması gerektiğini vurgulamaktadır (DPT, 1972). Bu vurgu-
nun temel sebebi, kırdan kente göçün hızla devam ettiği Üçüncü Kalkınma Planı 
döneminde göçe bağlı altyapı ve şehirleşme sorunlarının yoğun şekilde hissedilir 
olmasıdır. Planın temel varsayımı, yerel yönetimlerin etkinliğinin artmasıyla hem 
altyapı sorunlarının, hem de bölgeler arası gelişmişlik farklarının azalacağıdır (Keleş, 
2015).   

1979-1983 yıllarını kapsayan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, ekonomik 
kriz ve siyasi bunalımların yoğun olduğu bir döneme denk gelmesi nedeniyle etkin 
şekilde uygulanamamış; 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi nedeniyle uygulama dönemi 
sınırlı olmuştur. Plan, kentleşme sürecinin sosyal değişimi de etkileyen bir süreç 
olduğunu vurgulayarak sürekli artan kentleşme oranının sosyal etkisinin dikkate 
alınması gereğinden bahsetmektedir (DPT, 1979). Gecekondu sorununun çözül-
mesi gerektiğini vurgulayan planda, gecekondulaşmanın alt yapı ve içme suyu sıkın-
tısı, çevre kirliliği ve kentsel hizmetlerde verimsizlik gibi birçok sorunun da kaynağı 
olduğu ifade edilmektedir. Kentlerin yaşanabilir hale getirilmesini hedefleyen plan; 
kentsel sorunların çözümünde merkezi idarenin yetersiz kaldığına değinerek, yerel 
yönetimlerin kentleşme sürecinde daha etkin yer alması için maddi ve araçsal altya-
pısının güçlendirilmesini önermektedir (DPT, 1979). Planın bu önerisi, sonraki 
dönemde büyükşehir belediyesi uygulaması ile hayata geçmiştir.    

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi sonrasında hazırlanan 1982 Anayasası da 1961 
Anayasası’na benzer şekilde planlı kalkınmayı benimsemiştir. 1985-1989 döne-
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mini kapsayan ve 1982 Anayasası’nın ilk kalkınma planı olan Beşinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı dışa açılan ve büyüyen bir ülke ekonomisi hedefini benimsemiş; 
bu hedef kapsamında kentleşme politikasının özünü şehirlerde sağlıklı ve dengeli 
bir yaşamın sağlanması oluşturmuştur (DPT, 1984). Şehirler arasındaki gelişmiş-
lik farkının azaltılmasını da hedefleyen plan, kentlerde uzmanlaşmanın sağlanma-
sıyla her şehrin dinamiklerini dikkate alan özgün bir kalkınma hamlesini öner-
mektedir (Keleş, 2015). Plan dönemi öncesinde 1984 yılında yürürlüğe giren 
2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile Toplu Konut İdaresi’nin kurulması ise ko-
nut politikası ile ilgili bir dönüm noktası niteliğindedir. Konut yatırımlarının 
ekonomiyi canlandırıcı etkisini vurgulayan plan, konut ihtiyacını karşılamak 
amacıyla konut yatırımlarına fon ve kredi desteği sağlamayı amaçlamıştır.   

1990-1994 yıllarını kapsayan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı ve sonrasında 
ise politika başlıklarının yönlendirici unsuru Avrupa Birliği’ne uyum süreci ol-
muştur. Altıncı Kalkınma Planı’nın temel politika hedefi kalkınma sürecinin 
dengeli, istikrarlı ve hızlı bir şekilde yürütülmesi sonucunda başta işsizlik olmak 
üzere yerel ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasıdır (DPT, 1989). Altıncı 
plan ayrıca yerel yönetimlerin yetki ve gelirlerinin arttırılarak kentleşme sürecinde 
daha etkin rol oynaması gerektiğini belirtmektedir. Altıncı planda yer alan diğer 
ilkeler ise kentlerin büyümesiyle giderek artan altyapı sorunlarının çözülmesi, 
kentleşme politikalarını yönlendirecek bir çerçeve yasanın hazırlanması, kıyı kent-
lerindeki yoğun yapılaşmanın önlenmesi ve sanayi bölgeleri oluşturulması olarak 
sıralanabilir (Keleş, 2015).  

1996-2000 yıllarını kapsayan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın temel vur-
gusu ise kentlerin küreselleşme sürecine ekonomik ve sosyal olarak uyumunun sağ-
lanmasıdır. Altıncı plana benzer şekilde yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gereğini 
vurgulayan plan, güçlü yerel yönetimler sayesinde yerinden ve etkin hizmet üreti-
minin gerçekleşeceğini belirtmektedir (DPT, 1995). Yedinci Kalkınma Planı ayrıca 
idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde merkezi ve yerel idarelerin işbölümü ve 
koordinasyonunun sağlanmasını; yerel idarelerin yeniden örgütlenmesi ile idari ve 
mali özerkliğe sahip hale getirilmesini hedeflemektedir (DPT, 1995).  

2001-2005 yıllarını kapsayan plan “Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıl-
lık Kalkınma Planı” başlığını taşımaktadır. Sekizinci planın en önemli tespiti ise 
Türkiye’deki kentleşme sürecinin istihdam, altyapı, sağlık, eğitim, konut ve ula-
şım gibi konularda önemli sorunlara yol açtığı; kentlerin kitlelerin yaşam kalitesi-
ni ve refahını arttırmada başarılı olamadığıdır (DPT, 2000). Bir başka ifade ile 
kentlerde yaşayan nüfus kent yoksulluğunu kır yoksulluğuna tercih etmekte, yok-
sulluk sadece mekân değiştirmektedir. Daha önceki planlarda bahsedilen diğer 
sorun başlıklarının tekrarlandığı sekizinci planda kentlerde sosyal ve teknik altyapı 
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yatırımlarının yapılması, kurumlar arası eşgüdümün sağlanması, yerel yönetimle-
rin rolünün artırılması, devam eden konut sorununun çözülmesi ve kentleşmeden 
sorumlu bir bakanlığın kurulması önerilmektedir (DPT, 2000).  

2007-2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı ve 2014-2018 yılla-
rını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’nda plan başlığında “Beş Yıllık” ifadesi yer 
almamaktadır. Ayrıca Onuncu planın hazırlanmasına, DPT yerine yeni kurulan 
Kalkınma Bakanlığı öncülük etmiştir. Bu iki plandaki temel vurgular rekabet 
gücü ve istihdamın arttırılması, bilgi toplumuna dönüşün tamamlanması, bölgesel 
farklılıkların azaltılarak bölgesel gelişmenin sağlanması ve kamu hizmetlerinde 
etkinlik ve kalitenin arttırılmasıdır (DPT, 2006; Kalkınma Bakanlığı, 2013). 
Kentleşme politikalarının yer aldığı ayrı bir bölümün olmadığı Dokuzuncu Plan-
da, kentleşme bağlamında bölgesel eşitsizliklerin azaltılması ve yerelde kalkınma-
nın başlatılması gerektiği vurgulanmaktadır. Dokuzuncu Plan ayrıca mevcut kent-
sel dokuyu koruyan politikaların uygulanmasını ve yerel yönetimlere kentsel dö-
nüşüm projesi hazırlama yetkisinin verilmesini önermektedir (DPT, 2006). 
Onuncu Plan ise daha önceki planlardan farklı olarak daha yüksek standartlarda 
yaşam alanlarının oluşturulmasını; yaşlılar, engelliler ve çocuklar başta olmak 
üzere toplumun farklı kesimleri için yaşanabilirliği artıran ve fırsat eşitliği sağlayan 
mekânsal planlama ve kentsel tasarım uygulamalarının hayata geçirilmesini amaç-
lamaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2013). Onuncu Plan ayrıca sağlıksız kentleşme 
ve eskiyen yapılar nedeniyle şehirlerin değer kaybettiğini ve hizmet sunumunun 
zorlaştığını belirterek, eski binaların kentsel dönüşüm projeleri ile yenilenmesini 
hedeflemektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2013).  

 
İlk On Kalkınma Planında Çevre Politikaları 

 
Birinci ve İkinci Kalkınma Planlarında çevre sorunları ile ilgili doğrudan bir hü-
küm bulunmamaktadır. Bu iki plan döneminde çevre sorunları küresel ölçekte de 
henüz tartışılmaya başlanmadığından, bu planlarda çevre sorunlarına yer veril-
memiş olması gayet anlaşılır karşılanabilir. İlk iki kalkınma planı döneminde 
çevre kavramı ve çevre bilinci henüz oluşmamış olduğundan, çevre sorunları do-
laylı bir şekilde sağlık hakkı kapsamında ele alınmıştır. Bu dönemdeki temel çevre 
politikası hedefi 1961 Anayasası’nın 49. maddesinde yer aldığı şekliyle “herkesin, 
beden ve ruh sağlığı içinde yaşamasını sağlamak” olmuştur.  

Çevre sorunlarının özellikle uluslararası toplantıların başlıca konusu haline 
gelmeye başladığı 1970ler, kalkınma planlarında da bu sorun başlığına yer veril-
meye başlanan dönem olmuştur. Bu bağlamda çevre sorunları ilk kez, 1973-1977 
yıllarını kapsayan Üçüncü Kalkınma Planı’nda yer almıştır. Üçüncü Plan, ülkenin 
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o dönemki şartlarını da dikkate alarak, ülkeyi kalkınma hedefinden saptıracak 
hiçbir yükümlülüğü kabul etmemekte; çevre sorunlarının kalkınmayı olumsuz 
yönde etkilemeksizin çözülmesini esas almaktadır (DPT, 1972). Üçüncü Planda 
çevre başlığında öne çıkan diğer unsurlar ise ülkenin çevre sorunlarının belirlen-
mesi, toplumun çevre bilincinin arttırılması, hava ve su kirliğinin önlenmesi baş-
lıklarıdır. Bu plan dönemi, çevre sorunlarının genel olarak tespit edildiği, ancak 
teknik bilgi ve uzmanlık düzeyinin yeterli olmaması nedeniyle uygun çözüm öne-
rilerinin getirilemediği bir dönemdir.  

Dördüncü Plan döneminde ise çevre kirliliği vurgusuyla ülkenin karşılaştığı 
temel sorunlar su, hava ve toprak kirlenmesi, gürültü kirliliği, kanalizasyon ve 
gecekondu sorunu ile toprak erozyonu olarak sıralanmaktadır (DPT, 1979). 
Dördüncü Plan karşılaşılan çevre sorunlarını sıralayarak kirliliği giderici bir politi-
ka yaklaşımı benimsemiştir. Çevre başlığında dönemin başlıca çevre sorunlarını 
belirleyen plan; örneğin Haliç ve İzmit Körfezi’nin temizlenmesi ile Ankara’daki 
hava kirliğinin önlenmesi için tedbirler alınmasını önermektedir (DPT, 1979). 
Planda ayrıca yerel ve merkezi yönetimlerin işbirliğinin arttırılması; çevre sorunla-
rıyla ilgili vakıf, dernek ve diğer gönüllü kuruluşların faaliyetlerinin desteklenmesi; 
özellikle büyük şehirlerde yeşil alan miktarının artırılması ve çevre konusunda 
uluslararası kamuoyunun yakından takip edilerek işbirliği imkânlarının arttırılma-
sı gibi öneriler de yer almaktadır. Dördüncü Plan dönemi aynı zamanda çevre ile 
ilgili kurumsal ve yasal düzenlemelerin de başlangıcını oluşturmaktadır. 1978 
yılında çevre politikalarından sorumlu birim olarak Başbakanlığa bağlı Çevre 
Müsteşarlığı kurulmuş (Resmi Gazete, 1978); plan dönemi sonu olan 1983 yılın-
da ise 2872 sayılı Çevre Kanunu yürürlüğe girmiştir. 1984 yılında ise Çevre Müs-
teşarlığı yerine Çevre Kanunu’nu uygulamakla sorumlu olan Çevre Genel Mü-
dürlüğü kurulmuştur. Dördüncü Plan dönemi sonunda yürürlüğe girmiş olan 
1982 Anayasası da, çevre politikasında değişimi ifade etmektedir. 1961 Anayasa-
sı’nın aksine çevre ile ilgili doğrudan hükümler barındıran yeni anayasanın çevre 
ile ilgili en açık ve doğrudan hükmü 56. Maddedir. Herkesin sağlıklı ve dengeli 
bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu belirten madde çevreyi geliştirmek, 
çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek görev ve ödevlerinin devle-
te ve vatandaşlara ait olduğunu ifade etmektedir.  

Beşinci Plan dönemini önceki planlardan ayıran en önemli unsur, planın çev-
resel ilkeleri sıralamakla yetinmeyip izlenmesi gereken somut politika önerilerine 
de yer vermiş olmasıdır. Planın çevre politikasındaki temel yaklaşımı ise mevcut 
çevre sorunlarına odaklanmakla yetinmeyip, uzun vadede gelecek kuşakları da 
dikkate alan sürdürülebilir bir yaklaşımı benimsemesidir. Plan ayrıca arazi kulla-
nımı kararlarında çevre unsurunun dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır. 
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Beşinci Plan dönemi kurumsal açıdan da gelişmelere sahne olmuştur. Önceki 
dönemde çevreden sorumlu kurumun genel müdürlük seviyesine düşürülmesi 
tepkilere yol açmış; Beşinci Plan dönemi sonu olan 1989’da yeniden Çevre Müs-
teşarlığı kurulmuştur. 

Altıncı Plan ise sürdürülebilirlik kavramını esas alarak kuşaklar arası adaletin 
sağlanması adına gelecek kuşaklara sağlıklı bir çevrenin bırakılmasını temel amaç 
olarak belirlemiş; ekonomi ve çevre ilişkisini ilk kez kurarak, ekonomi ile ilgili 
politika başlıklarında çevre boyutunun da dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir 
(DPT, 1989). Diğer politika başlıklarında olduğu gibi, çevre politikası başlığında 
da Altıncı Plan ve sonrasında yönlendirici unsur Avrupa Birliği’ne uyum süreci 
olmuştur. 1991 yılında Çevre Bakanlığı’nın kurulması, Altıncı Plan döneminde 
kurumsal yapıda ortaya çıkan önemli bir değişikliği temsil etmektedir. Çevreden 
sorumlu örgütün bakanlık seviyesine yükseltilmesi çevrenin önemli bir politika 
başlığı olarak ele alındığı şeklinde yorumlanabilir.  

Yedinci Plan ise bir önceki planın çevre politikası tedbirlerinin yetersiz kaldığını 
vurgulayarak; çevre koruma ile ilgili özellikle yasal düzenlemelerin yapılması, Ar-Ge 
faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, çevre bilincinin artırılması ve etkin işleyen bir çevre 
yönetim sisteminin kurulması gibi önlemleri sıralamaktadır (DPT, 1995). Bir ön-
ceki plan dönemini eleştirerek öngörülen politika hedeflerine ulaşılamadığını belir-
ten Yedinci Plan, çevreye ayrılan kaynakların bütüncül kullanılmamış olmasını ve 
sorunları önleyecek politikalar yerine ortaya çıkan mevcut sorunları çözme yaklaşı-
mını eleştirmiştir. Planın önerisi ise daha aktif bir yaklaşımın benimsenmesi ve çevre 
sorunlarının önüne geçecek stratejilerin benimsenmesidir.  

Sekizinci Plan çevre politikası başlığında uluslararası gelişmelerin takip edilme-
sini ve süreçte Avrupa Birliği politikalarına uyumun esas alınmasını amaçlamak-
tadır (DPT, 2000). Çevre sorunu alt başlıklarında ayrıntılı politika önerilerine yer 
veren sekizinci plan, özellikle geri dönüşüm ve atık yönetimi konularında alınacak 
tedbirleri sıralamaktadır. Hızlı kentleşmeyle birlikte çevre sorunlarının da katlana-
rak arttığını belirten plan, uygulamadaki aksaklıklar ve yetersizlikler nedeniyle 
mevcut çevre politikasının sürdürülebilirlik hedefinden uzak olduğu tespitini 
yapmaktadır.  

Dokuzuncu Plan ise nüfus artışı ve mevcut tüketim alışkanlıklarının etkisiyle 
doğal kaynakların sürdürülebilirlik ilkesine uygun olmayan şekilde kullanıldığını 
belirtmektedir (DPT, 2006). Dokuzuncu Plan ayrıca çevre konusunda kurumsal 
yapının güçlendirilmesi, yetki çatışmasına son verilmesi ve kurumlar arasında 
eşgüdümün sağlanması gerektiğini; çevre politikası uygulamalarında şeffaflığın 
esas alınarak aktif katılımın teşvik edilmesini; çevre politikalarının etkin uygu-
lanmasında hayati önemi olan izleme, değerlendirme ve denetleme aşamalarını 
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güçlendirecek tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulanmaktadır. Planda bir önce-
ki dönemde vurgulanan geri dönüşüm ve atık yönetimi konularında düzenlemele-
rin tamamlanmadığı da ifade edilmektedir. Uluslararası yükümlülüklerin “sürdü-
rülebilir kalkınma” ve “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluk” ilkeleri çerçeve-
sinde yerine getirileceğini ifade eden Dokuzuncu Plan, ülke şartları çerçevesinde 
sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadır.  

Onuncu Planda ise çevre konusunda alınan önlem ve tedbirlerin ekonomik ve 
sosyal gelişmeye zarar vermemesi ve toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artı-
rılması vurgusu yapılmaktadır. Plan ayrıca bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı 
doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korun-
ması ve kalitesinin yükseltilmesi ile aktif katılımın ve şeffaflığın sağlanması gibi 
unsurları temel amaçlar olarak sıralamaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2013). Son 
olarak Onuncu Plan bir önceki planda çevre konusunda alınan önlemlerin başarı-
ya ulaştığını belirtmekle birlikte; nüfus artışı başta olmak üzere, ekonomik büyü-
me önceliğinin ve mevcut üretim-tüketim alışkanlıklarının çevre üzerinde ciddi 
baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2013). 
 

On Birinci Kalkınma Planında Kentleşme ve Çevre Politikaları 
 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı olan ve Cumhur-
başkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan On Birinci Kalkınma 
Planı (2019-2023), 15 yıllık bir perspektifin ilk beş yıllık dilimi olarak tasarlan-
mış; her alanda rekabetçiliği ve verimlilik artışını sağlamaya odaklanmıştır. Birbi-
rini etkileyen, birbirini besleyen ve birbirinden beslenen politika başlıkları olan 
kentleşme ve çevre sorunları başlıkları On Birinci Kalkınma Planı’nda ayrıntılı 
olarak ele alınmıştır. Kalkınma planının, “daha fazla değer üreten, daha adil pay-
laşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye” vizyonuna ulaşmak amacıyla belirlediği 
beş temel eksenden birisi “yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir çevre” ekseni ola-
rak belirlenmiştir (Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019). Bu 
eksen altında yer alan 8 ayrı başlıkta (bölgesel gelişme, şehirleşme, konut, kentsel 
dönüşüm, kentsel altyapı, kırsal kalkınma, çevrenin korunması ve afet yönetimi) 
kalkınma planının hedeflerine ulaşabilmesi için belirlenen politika önerileri ve 
tedbirler sıralanmaktadır. “Yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir çevre” ekseninde 
mevcut durum tespitleri yapılarak, sorunlara çözüm önerileri getirilmiş; yaşanabi-
lir kentlerin inşa edilmesi, şehirlerde ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin iyileşti-
rilmesi, sürdürülebilir çevre ve doğal kaynak yönetiminin sağlanması ve bölgeler 
arası gelişmişlik farklarının azaltılması gibi politika öncelikleri belirlenmiştir 
(Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019). Devam eden bölümde, 
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On Birinci Kalkınma Planı’nın amaç, hedef, ilke ve politikaları kentleşme ve çevre 
başlıklarında analiz edilecek; planda “Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre” 
başlığı altında sıralanan sekiz ayrı başlık amaç, politika önerileri ve tedbirler kap-
samında açıklanacak ve tartışılacaktır. 

Bölgesel Gelişme alt başlığında, On Birinci Kalkınma Planı’nın amacı yöneti-
şim temelli bir anlayışla bölgelerin imkân ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi sayesin-
de dengeli kalkınma ve bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılması olarak belir-
lenmiştir (Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019). Bu amaca ulaş-
mak için izlenecek politikaların başında kurumsal yapının yeniden düzenlenmesi 
gelmektedir. Özellikle bölge kalkınma idareleri, kalkınma ajansları, ilgili bakanlık-
lar ve KOSGEB gibi kurum ve kuruluşların yapıları, görevleri ve yetkilerinin 
yeniden düzenlenerek kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi öngörülmekte; 
bölgeye özel yenilikçi destek mekanizmalarının kurulmasıyla desteklerin sonuç 
odaklı ve etkin olmasının sağlanması ile mükerrer uygulamaların önüne geçilmesi 
amaçlanmaktadır. Bölgesel Gelişme alt başlığında ayrıca bölgeler arası farkları 
ölçebilecek bir istatistik altyapısının kurulması, Cazibe Merkezlerini Destekleme 
Programı uygulanmasına devam edilmesi ile Sosyal Destek Programı’nın sosyal 
girişimciliği ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini de teşvik edecek şekilde yeniden 
yapılandırılması gibi politika tedbirleri de yer almaktadır. Bu politika ve tedbirler 
sonucunda planın uygulama dönemi sonu olan 2023 yılında en yüksek gelirli 
bölgenin kişi başı gelirinin en düşük gelirli bölgenin kişi başı gelirine oranının 
yüzde 4,2’den 3,8’e indirilmesi hedeflenmektedir.  

 
Şehirleşme 

 
Şehirleşme alt başlığında, On Birinci Kalkınma Planı’nın amacı “insan odaklı, 

doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir 
bir şekilde sağlandığı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler ve yerleşimler 
oluşturmak” olarak ifade edilmektedir (Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Baş-
kanlığı, 2019). Şehirleşme alanında çok merkezli bir anlayışın geliştirilmesi ve 
erişilebilirliğin sağlanması kentlerin planlanmasında temel unsur olarak ele alın-
makta; mekânsal planlamada afet riski, iklim değişikliği, coğrafi özellikler ve tarihi 
değerlerin dikkate alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Kentleşme alanında diğer 
politika başlıklarına paralel biçimde mevzuatta düzenlemeler ve yetki-sorumluluk 
dağılımında dengenin sağlanması hedefi doğrultusunda ilgili yönetmeliklerde 
değişiklikler yapılması; mevzuatta katılım, izleme ve denetlemeye imkân verecek 
güncellemelere yer verilmesi ve merkezi ve yerel idarelerin yetki ve görev tanımla-
rının netleştirilmesi ile idareler arası eşgüdümün arttırılması hedeflenmektedir. 
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Şehirleşme başlığı altında ayrıca “Medeniyetimizi yaşatan şehir beratı” ve “özgün 
mahalle sertifikası” gibi kavramlara ilk kez yer verilerek bu uygulamaları hayata 
geçirmek için kılavuzların hazırlanması önerilmektedir. Plan dönemi sonu olan 
2023 yılı itibariyle 26 şehrin “Medeniyetimizi yaşatan şehir beratı”, 81 ilin tama-
mının ise “özgün mahalle sertifikası” alması hedeflenmektedir. Bununla birlikte, 
akıllı şehir stratejilerinin yerel ve merkezi kurumların işbirliğiyle teşvik edilmesini 
öngören plan, akıllı şehir uygulamalarında yerli teknoloji ve yerli üretimi teşvik 
etmektedir. Son olarak ölçme ve değerlendirme araçlarının geliştirilmesi; güncel, 
güvenilir kadastro verilerinin sunulması ve işlemlerin elektronik ortama aktarılma-
sının yaygınlaştırılması ile dijitalleşmenin hızlandırılmasını hedefleyen On Birinci 
Kalkınma Planı teknik ve yasal altyapıda yapılacak güçlendirmelerle il, ilçe ve 
hatta mahalle bazında kentsel verilerin elde edilmesini amaçlamaktadır.  
 

Konut Politikası 
 

Konut politikası alanında herkesin yeterli, yaşanabilir, dayanıklı, güvenli konuta 
erişiminin sağlanmasını amaçlayan plan, öncelikle mevcut konut stokunun ortaya 
konulmasını ve sosyal konut projelerine ağırlık verilmesini hedeflemektedir (Cum-
hurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019). Afet tehlikesi ve riski altındaki 
alanlardaki konutların il bazında hazırlanan kentsel dönüşüm stratejileri ile dönü-
şümünü amaçlayan plan, kentsel dönüşümle yaşam kalitesi yüksek alanlar inşa et-
meyi hedeflemektedir. Planda ayrıca kentsel altyapıda etkin yönetimin sağlanmasıy-
la sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin arttırılması, atık suyun 
insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilmesi ve geri dönüşümün yaygınlaştı-
rılması amaçlanmaktadır. Sosyal konut üretiminin plan dönemi sonunda toplamda 
270 bin rakamına ulaşması hedeflenmektedir.   

 
Kentsel Dönüşüm 

 
Kentsel dönüşüm başlığında ise temel amaç, dönüşüm sürecinin yatay mimari 

anlayışıyla sağlıklı ve güvenli bir yaşamı temin edecek şekilde sürdürülmesidir 
(Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019). Kentsel dönüşüm alanın-
da politika ve tedbirlerin özünü il ve ilçeler bazında hazırlanması planlanan kent-
sel dönüşüm stratejileri oluşturmaktadır. Her il özelinde kentsel dönüşüm hedef-
lerinden beslenerek hazırlanacak olan kentsel dönüşüm stratejilerinin içeriğinde 
ise riskli ve rezerv alanlara ilişkin veriler ile sosyal yapı analizleri, altyapı durumu 
ve finansman modellerinin yer alması öngörülmektedir. Yerinde dönüşüm ilkesini 
benimseyen planın amacı, süreçte katılımcılığın ve işbirliğinin arttırılması ve mev-
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cut sosyal yapının dikkate alınması ile şehrin dokusuyla uyumlu dönüşüm çözüm-
lerinin hayata geçirilmesidir. Plan, “çok ölçütlü değerlendirme modeli” sayesinde 
dönüşümde yüksek öncelikli alanları belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu modelde 
can ve mal kaybına neden olma açısından afet riskleri, tehlikesi, etkilediği nüfu-
sun büyüklüğü, mali ve finansal gereksinim ve rezerv alanın mevcudiyeti gibi 
parametreler esas alınmaktadır. Plan, kentsel dönüşüm sürecinde ortaya çıkan 
altyapı oluşturma, idari ve çevresel düzenlemeler ile kira yardımları gibi mali ihti-
yaçların karşılanması için de finansman modeli önermektedir. On Birinci Kal-
kınma Planı ayrıca imar planlarının hazırlanması sürecinde afet riskinin dikkate 
alınmasını; yerli ve yenilikçi malzeme kullanımını teşvik edecek yasal düzenleme-
lerin hayata geçirilmesini hedeflemektedir. Kentsel dönüşüm başlığında İstanbul 
konusunda ayrı başlıklarda politika önerilerine yer veren plan, İstanbul’da fay 
hattına yakın alanların tespit edilip bu alanlarda dönüşüme öncelik verilmesini 
sağlamayı amaçlamaktadır. Kentsel dönüşüm başlığında İstanbul özelinde, yapı-
laşmış alanlarda mevcut altyapının gözden geçirilmesiyle kentsel direnci arttıracak 
önlemlerin alınması ile nüfus yoğunluğunu esas alarak afet ve acil durum toplan-
ma alanlarının oluşturulması hedefleri sıralanmaktadır.  

 
Kentsel Altyapı 

  
On Birinci Kalkınma Planı’nın kentsel altyapı başlığında temel amaç ve hedef-

ler sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların 
ve atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilmesi; geri dönüşüm 
ve geri kazanımın sağlanması; erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden 
etkin ve sürdürülebilir kent içi ulaşım sistemlerinin oluşturulması; su kaynakları-
nın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için 25 
havza için havza bazlı planların tamamlanması olarak sıralanmaktadır (Cumhur-
başkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019). Bu başlık altında arıtılmış atık 
suların başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması, yeraltı suyu kütlelerinin 
kalite ve miktar durumunun belirlenmesi ile ulusal su bilgi sisteminin yaygınlaştı-
rılması diğer politika öncelikleridir.  

 
Kırsal Kalkınma 

 
Planın kırsal kalkınma başlığında temel amaç kırsal kalkınmada sürdürülebilirli-

ği sağlayarak üretim kapasitesi ve işgücü istihdamını arttırmaktır (Cumhurbaşkanlı-
ğı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019). Kırsalda aynı zamanda yaşam kalitesinin 
iyileştirilmesi ve kırsal yoksulluğun azaltılarak nüfusun kırsalda tutulması amaçlan-
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maktadır (Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019). Kırsal kalkınma 
hedeflerinin gerçekleştirilmesinde büyükşehir olmayan illerde KÖYDES, büyükşe-
hirlerde ise Kırsal Altyapısı Projesi (KIRDES) kapsamında kırsal kalkınmaya destek 
sağlanması planlanmaktadır. Kırsal kalkınmada desteklerin çiftçi ve çevre odaklı 
programlanması, kırsal kalkınma destekleri veren kuruluşların (Kırsal Kalkınma 
Yatırımları Destekleme Programı (KKYDP), Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 
Kırsal Kalkınma Destek Programı (IPARD) ve Kalkınma Ajansları) desteklerinin 
uygulanmasında hedef birliğinin sağlanması amacıyla uygulama esas ve usullerinde 
düzenlemeler yapılması amaçlanmaktadır. Planın kırsal kalkınma hedeflerine ulaş-
masıyla kırsalın yaşam kalitesinin arttırılması ve kırsal nüfusun göç eğiliminin azal-
tılması sağlanacak; kentler üzerindeki baskı azaltılmış olacaktır.   

 
Çevrenin Korunması 

 
Çevrenin korunması başlığında temel amaç “çevre ve doğal kaynakların ko-

runması, kalitesinin iyileştirilmesi, etkin, bütünleşmiş ve sürdürülebilir şekilde 
yönetiminin sağlanması, her alanda çevre ve iklim dostu uygulamaların gerçekleş-
tirilmesi, toplumun her kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması” ola-
rak ifade edilmektedir (Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019). 
Çevre koruma konusunda başlıca politika önerilerinden birisi kurumlar arası yetki 
ve sorumlulukların netleştirilmesi ile daha uyumlu ve verimli bir idari yapının 
oluşturulmasıdır. Bu sayede çevre konusunda tüm paydaşların işbirliğinin ve ko-
ordinasyonun sağlanması ile çevre yönetiminde etkinliğin arttırılması amaçlan-
maktadır. Diğer önemli politika başlığı ise ÇED, Stratejik ÇED, izleme ve dene-
tim gibi başlıklarda kurumların teknik ve idari kapasitelerinin geliştirilmesi ve bu 
alanlarda mevzuatın güçlendirilmesidir. Uluslararası iklim değişikliği konusunda, 
uluslararası anlaşmalarda yer alan şekliyle “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluk-
lar ve göreceli kabiliyetler ilkesi” çerçevesinde Türkiye’nin sorumluluklarını yerine 
getireceği ifade edilmektedir. Bu kapsamda Türkiye, gelişmekte olan bir ülke 
sıfatıyla uygulayacağı çevre politikalarının kalkınma hedeflerine zarar vermemesini 
öncelediğini planda da vurgulamaktadır. Çevrenin korunması başlığında ayrıca 
çevre bilicinin arttırılması için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi; enerji, sanayi, 
ulaştırma, tarım ve ormancılık gibi sektörlerde sera gazı emisyonunu azaltacak 
önlemlerin alınması; ulusal ve bölgesel ölçekte planlama, uygulama ve kapasite 
geliştirme çalışmalarının yürütülmesi; Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve yedi 
bölgemizin her birisi için ayrı bir İklim Değişikliği Eylem Planının hazırlanması 
hedefleri de yer almaktadır. Son olarak hava kalitesinin iyileştirilmesi, gürültü 
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haritalarının hazırlanması, biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynakların korunması 
gibi unsurlar da planda yer alan diğer çevre politikası öncelikleridir.  

 
Afet Yönetimi 

 
Afet yönetimi başlığında ise planın temel amacı “afetlere karşı toplumsal bilincin 

artırılması, afetlere dayanıklı ve güvenli yerleşim yerlerinin oluşturulması ve risk 
azaltma çalışmaları yapılarak afetlerin neden olabileceği can ve mal kaybının asgari 
düzeye indirilmesi” olarak ifade edilmektedir (Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı, 2019). Afet yönetimi ile ilgili temel politika tedbiri ise afet türlerine göre 
önceliklerin belirlenmesi, afet tehlike ve risklerinin azaltılması ve ülke genelinde afet 
bilincinin ve işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesidir. Bu amaca ulaşmak için 
Türkiye Afet Risk Azaltma Planı’nın ve il afet risk azaltma planlarının hazırlanması 
amaçlanmaktadır. Plan dönemi sonu olan 2023 yılına kadar 81 ilin tamamında il afet 
risk azaltma planlarının hazırlanması hedeflenmektedir. Afet yönetimi başlığında 
İstanbul için özel önlemler öngörülmektedir. Bu önlemler İstanbul’daki alt yapı tesis-
lerinin afetlere karşı dayanıklılığının arttırılması, geçici barınma alanlarının kapasite ve 
sayısının artırılması ve İstanbul’daki kültür ve tabiat varlıklarının afetlere karşı daya-
nıklı hale getirilmesi şeklinde sıralanmaktadır. Afet yönetimi kapsamında diğer politi-
ka ve tedbirler ise muhtemel afetler için yerel afet önleme projelerinin ve afet tehlike 
haritalarının hazırlanması, doğal afet sigortasının bütün afet türlerini kapsayacak şe-
kilde genişletilmesi ve uluslararası işbirliği faaliyetlerinin arttırılmasıdır.  

 
Tartışma ve Sonuç 

 
Kentleşme oranının artarak devam ettiği bir dönemde yasalaşarak yürürlüğe 

giren On Birinci Kalkınma Planı’nın, politika öncelikleri ve öngördüğü tedbirler 
bakımından bir bütünlüğü ve tutarlılığı temsil ettiği söylenebilir. Bunu sağlayan 
başlıca etmen, 2003 yılından bu yana ülkeyi yöneten AK Parti hükümetlerinin 
kalkınma planı hazırlama ve uygulama tecrübesine sahip olmasıdır. Buna karşın 
halen kurumsal yapıda aksaklıkların yaşanması, yetki ve sorumluluklarda çatışma-
ların ortaya çıkması ve merkez-yerel ilişkilerinde işbirliğinin etkin şekilde sağla-
namaması reform ihtiyacını gündeme getirmektedir. Çoklu ve karmaşık hukuk 
yapısından uzaklaşarak yetki çatışmalarını çözecek; daha az kademeli; aktif katı-
lım, eşgüdüm ve bütünlüğü hedefleyen bir çerçeve kanunun bir an önce yasalaş-
ması, kentsel ve çevresel sorunların çözümünde etkinliği sağlayacaktır.  

Mevzuat düzenlemeleri dışında diğer önemli unsur ise gelişmekte olan bir ülke 
olan Türkiye’nin sınırlı kaynaklarını etkin kullanacağı öncelikli politika alanlarını 
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belirlemesinin çok da kolay olmamasıdır. Bu bağlamda temel kentsel ve çevresel 
sorunların çözümü sınırlı kaynaklarla daha da zor hale gelmektedir. Bölgesel ge-
lişmişlik farklarının azaltılması, gelir dağılımında dengenin sağlanması, kentsel 
hizmetlerde kalitenin artırılması, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi gibi poli-
tika hedeflerinin bir arada ve kısa sürede gerçekleştirilmesi pek mümkün görün-
memektedir. Bu nedenle kentleşme ve kalkınma ilişkisini kuvvetlendirecek sanayi 
ve teknoloji hamlesinin başlatılarak katma değerli üretimin ve istihdamın artırıl-
ması birincil öncelik olarak belirlenmelidir. Kentleşme ve çevre politikalarında yol 
gösterici başat unsur dünya uygulamalarından ziyade, öncelikle ülkenin özgün 
koşulları ve gelecek hedefleri olmalıdır. 

Daha önceki kalkınma planlarında da yer alan bölgeler arası gelişmişlik farkla-
rının azaltılması hedefini yineleyen On Birinci Kalkınma Planı, ekonomik ve 
sosyal bütünleşmeyi hızlandıracak şekilde bölgelerin rekabet gücünü arttırarak 
bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı amaçlamaktadır. Türkiye 
Cumhuriyeti’ni yüzüncü kuruluş yıl dönümüne taşıyacak olan On Birinci Kal-
kınma Planı’nda bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak ifadesinin yer alması 
geçen on yıllarda uygulanan politikalarda sürekliliğinin ve istikrarın sağlanamadı-
ğının; politika önceliklerinde ciddi eksiklikler ve yanlışlıklar olduğunun tescili 
niteliğindedir. Uzun yılların birikimi olan sorunlar, tutarlılığı ve devamlılığı ol-
mayan politik söylemler ve tüm bunların sonucunda dengeli kalkınma ile bölgeler 
arası eşitliğin sağlanması hedefine ulaşılamaması önemli bir eksiklik olarak değer-
lendirilebilir. Planda bahsedilen, bölgeler arası farkları ölçebilecek bir istatistik 
altyapısının kurulması hedefi de mevcutta var olan bölgesel farklılıkları ölçebilecek 
verilere de sahip olmadığımızı göstermektedir. Bu eksiklik, planın politika hedef-
lerine ne ölçüde ulaştığını, ne ölçüde başarılı ve etkili olduğunu anlamayı da zor-
laştırmaktadır. Planın “Bölgesel Gelişme” başlığı altında hedeflediği en yüksek 
gelirli bölgenin kişi başı gelirinin en düşük gelirli bölgenin kişi başı gelirine oranı-
nın yüzde 4,2’den 3,8’e indirilmesi hedefi, farkı ciddi oranda azaltmayı vaat et-
memektedir. Sonuç olarak plan dönemi sonunda bölgeler arası gelişmişlik farkı-
nın ortadan kalkmayacağını ve dengeli kalkınma hedefine ulaşmanın en azından 
bu plan dönemi sonu itibariyle mümkün olmadığı söylenebilir.   

On Birinci Kalkınma Planı’nın “bölgesel gelişme” başlığında vurgulanan önce-
likler ekonomik temelli bir politika hedefini işaret etmektedir. Ancak bölgesel 
gelişmenin ve dengeli kalkınmanın sağlanması ekonomik teşvikler ve tedbirlerin 
yanı sıra ekonomik vurguyu destekleyecek sektörel bütünleşmenin ve toplumsal, 
kültürel ve psikolojik politika öncelikleri ve tedbirlerin de planda var olmasını 
gerekli kılmaktadır. Bölgesel gelişme amacına ulaşmak için bölgelerin tek tek ele 
alınıp değerlendirilmesi yerine bölgeler arası işbirliği ve eşgüdümü destekleyen 
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politika tedbirlerinin de On Birinci Kalkınma Planı’nda önerilmesi gerekirdi. 
Böyle bir önceliğin var olması hem yerel kaynakların daha etkin kullanımını, hem 
de izlenen politikalarda istikrarın sağlanmasına imkân verecektir. Planda bölge 
gelişme stratejileriyle ülke politikası ve şehirlerin politikaları arasında eşgüdümü 
sağlama sorumluluğu da kurumsal olarak belirtilmiş olsaydı, her kademede işbirli-
ği ve eşgüdümü sağlamak daha kolay olabilirdi. Bölgesel kalkınma stratejilerinin 
sistemli ve bütüncül bir anlayışla üst ölçekte ülkenin genel politika hedefleriyle 
uyumlu olması, alt ölçekte ise yerel öncelik ve hedefleri destekler nitelikte olması 
beklenir. Bu uyum ve birliktelik, hem siyasi irade üzerinde plan tedbirlerinin 
uygulanması konusunda baskı oluşmasına hem de yerelde geniş bir sahiplenmeyi 
teşvik ederek aktif katılımın sağlanmasına da fırsat verebilir.   

On Birinci Kalkınma Planı’nın “şehirleşme” başlığında yer alan sorun tespitle-
ri ve politika önerileri incelendiğinde insan odaklı, yatay mimariyi esas alan, doğal 
hayata ve tarihi mirasa saygılı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler inşa 
edilmesi gibi temel ilkeler ön plana çıkmaktadır. Plan ayrıca şehirlerin özgün 
kimliklerinin geliştirilmesi, yeşil alan miktarının arttırılması ve katılım mekaniz-
malarının geliştirilmesini hedeflemektedir. Şehircilikte insan ölçeğinde ve yerin 
ruhunu yansıtan değerlere önem verilmesi gerektiğini vurgulayan plan; şehirleri-
mizin çok merkezli, karma kullanımı destekleyen ve erişilebilirliği sağlayan bir 
yaklaşımla planlanmasını amaçlamaktadır. Mekânsal planlamada afet riski, iklim 
değişikliği, coğrafi özellikler ve tarihi değerlerin dikkate alınması gerektiği vurgusu 
da mekânın özgünlüğüne ve dinamiklerine uygun kimlikli ve farklılaşan bir plan-
lama anlayışını temsil etmektedir. Şehirleşme başlığında da vurgulanan en önemli 
sorun, kurumlar arası yetki ve sorumluluk dağılımını netleştirecek ve eşgüdümü 
arttıracak mevzuat düzenlemelerinin gerekliliğidir.  

Konut politikası başlığında temel amacı herkesin yeterli, yaşanabilir, dayanıklı, 
güvenli konuta erişiminin sağlanması olarak belirleyen plan; önceki kalkınma 
planlarının aksine konut sahipliğini değil, konuta erişimin artırılmasını hedefle-
mektedir. Bu hedef farklılaşmasında mevcut ekonomik durum, konut piyasasının 
dalgalı seyri ve alım gücünün düşmesinin etkili olduğu söylenebilir. Bu tespiti 
doğrulayan bir diğer politika önceliği ise, planın sosyal konut projelerine ağırlık 
verilmesini hedeflemesidir. Mevcut konut stokunun belirlenmesi hedefinin planın 
öncelikleri arasında yer alması, ülkenin kentleşme sürecindeki çarpıklığı ve plan-
sızlığı ifade etmektedir. Mevcut konut stokunun bilinmemesi konut politikası 
önceliklerinin, sorun tespitlerinin ve çözüm önerilerinin net belirlenememesi 
sorununa da yol açmaktadır. Kentsel dönüşüm bağlamında On Birinci Kalkınma 
Planı kent kimliği, saydamlık, müzakere ve her aşamada doğrudan katılım gibi 
ilkeleri benimsemektedir. Planın afet tehlikesi ve riskini dikkate alarak ve her il 
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özelinde kentsel dönüşüm stratejilerini belirleme hedefi de ülkemizin yakın geç-
mişteki üzücü afet tecrübeleri dikkate alındığında önemlidir. Kentsel dönüşümde 
temel amaç, dönüşüm sürecinin yatay mimari anlayışıyla sağlıklı ve güvenli bir 
yaşamı inşa etmesidir.  

Planın konut üretimini teşvik etmesi, konutun halen bir yatırım malı olarak 
görüldüğünü ve ekonomik kalkınmanın bir aracı olarak algılandığını göstermek-
tedir. Konut üretimi teşviki ve kentsel dönüşüm önceliği, konut açığının kapan-
masına yardımcı olması; düzenli gelişmeyi teşvik etmesi; kamu yatırımlarını ve 
hizmetlerini etkin ve verimli hale getirmesi açısından olumlu karşılanabilir. Konut 
stokunu artırma hedefiyle birlikte daha iyi barınma koşulları, sosyal donatılar ve 
çevrenin korunması gibi unsurların konut politikasının parçası olarak ifade edil-
mesi yaşanabilirlik vurgusunun da planın öncelikli hedefi olduğunu göstermekte-
dir. Öte yandan, daha verimli yatırım araçlarına yönelmek yerine konuta yatırımı 
teşvik etmek enflasyoncu etkiler de ortaya koyabilir. Konutun bir yatırım malı 
olarak görülmesi aynı zamanda kentsel dönüşüm uygulamalarında rantın nasıl 
paylaşılacağı sorusunu da akla getirmektedir. Bu kapsamda, 31 Aralık 2017 tari-
hinden önce yapılan yapıları ilgilendiren imar barışı uygulaması ile kaçak yapı 
sahiplerinin ranta ortak edilmesi, imar barışı uygulamasını toplum yararına bir 
çaba olmaktan çıkarmış ve meşruiyetini zaafa uğratmıştır. Önceki planların kal-
kınmayı öncelikli hedef olarak belirlemesi ve bu hedefe ulaşılmasıyla konut başta 
olmak üzere diğer kentsel sorunların kendiliğinden çözüleceği savı, konut soru-
nunu çözümsüz hale getirmiştir. Konut başlığında On Birinci Planın konut ve 
kalkınma ilişkisini birlikte ele alması ve iki unsur arasında ilişki kuran bir politika 
önceliği belirlemesi de önemlidir.  

Önceki kalkınma planları kendi uygulama dönemlerinde öngörülen konut ge-
reksinimi rakamlarla ifade etmişken, On Birinci Kalkınma Planı’nın böyle bir 
tahminde bulunmaması da önemli bir detaydır. Mevcut konut stokunun net 
olarak bilinmemesi ve konutların kalitesini anlamamızı sağlayacak güncel istatis-
tiksel verilerin yokluğu da konut sorununu bilimsel yöntemlerle anlamayı, araş-
tırmayı ve çözümler üretmeyi zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte konut politika-
sının toplumsal etkisiyle ilgili verilerin de var olmaması sorunun sadece ekonomik 
boyutunu değil; toplumsal, kültürel ve psikolojik boyutunu kavramamızı da 
imkânsız hale getirmektedir. Son olarak konut politikasının uygulanmasında yerel 
yönetimlerin yetkilerinin artırılmasının yeni hükümet sistemiyle uyumunun sağ-
lanması da ayrı bir tartışma konusudur. Özellikle 31 Mart 2019 mahalli idareler 
seçiminin ortaya çıkardığı siyasi tablo sonrasında, merkezi yönetim ve yerel yöne-
timler arasındaki işbirliğinin ne yönde şekilleneceği merak konusudur.  
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Kentsel Altyapı başlığında yer alan politika hedeflerinin çevre koruma ve sür-
dürülebilirlik vurgusunu ön plana çıkararak çağdaş bir yaklaşımı temsil ettiği 
söylenebilir. Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişimin artırılması; 
atıkların ve atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilmesi; geri 
dönüşüm ve geri kazanımın sağlanması; etkin ve sürdürülebilir kent içi ulaşımın 
yaygınlaştırılması gibi öncelikler tartışmaya gerek duyulmayacak açıklıkta politika 
hedefleridir. Kentsel Altyapı başlığında önemli olan unsur, planda bahsedilen 
hedeflerin gerçekleşmesine imkân verecek düzenlemelerin hangi öncelik sırasıyla 
ve ne zaman hayatı geçirilebileceği konusudur.  

Kırsal Kalkınma başlığında kırsal işgücünün istihdam edilebilirliğinin artırıl-
ması hedefi planda salt kentleşmenin teşvik edilmediğini, nüfusun kırsalda tuta-
cak politikalara da öncelik verildiğini göstermektedir. Bu politika önceliği, özellik-
le büyük şehirlerdeki nüfus yığılmasını önleyerek kırdan kente göç eğilimlerini 
azaltmayı ve sonuçta kentler üzerindeki baskıyı hafifletmeyi amaçlamaktadır. Bu 
bağlamda On Birinci Kalkınma Planı’nın sadece kentlerin büyümesini teşvik 
etmeyen, kırsalda refah düzeyini artırarak kentten kıra tersine göçü de teşvik eden 
bir yaklaşımı benimsediği söylenebilir.  

On Birinci Kalkınma Planı çevre politikaları başlığında çevre üzerinde yaratı-
lan baskının azaltılmasının önemini vurgulayarak, çevre sorunları ve iklim değişik-
liğini önceliği haline getirmeyi hedeflemektedir. Plan ayrıca çevre politikasına yön 
veren kurum ve kuruluşların yetki ve sorumluluklarının netleştirilmesiyle kurum-
lar arası çatışmaların önlenmesini; bu sayede tüm paydaşların katılımıyla etkin bir 
çevre yönetiminin oluşturulmasını amaçlamaktadır. Çevrenin Korunması başlı-
ğındaki politika önceliklerinin uluslararası kamuoyunun tartıştığı konu başlıkla-
rıyla uyumlu olduğu söylenebilir. Sürdürülebilir kalkınma hedefini gerçekleştire-
bilmek için “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler 
ilkesi” çerçevesinde Türkiye’nin çevre koruma konusunda sorumluluklarını yerine 
getireceğini ifade eden plan, uluslararası anlaşmaların gelişmekte olan ülkelere 
verdiği manevra alanını ülke koşullarını ve kalkınma önceliğini dikkate alarak 
etkin şekilde kullanmaktadır. Ancak, planda bahsedilen şekliyle çevre politikası 
önceliklerinin etkin şekilde yerine getirilebilmesi için teknik ve idari kapasitenin 
geliştirilmesi, mevzuatın güçlendirilmesi ve kurumlar arası yetki ve sorumlulukla-
rın netleştirilmesi hayati öneme sahiptir.  

Afet Yönetimi başlığında planın özellikle İstanbul için özel önlemler öngörmesi 
makul ve mantıklı gerekçelere dayanmaktadır. Olası bir depremde İstanbul ve çevre 
illerin uğrayacağı zararın ülkenin tamamında ekonomik ve psikolojik bir yıkıma 
sebep olması olasılığı İstanbul özelinde afet önlemlerinin yoğunlaşmasını haklı çı-
karmaktadır. Ancak 26 Eylül 2019'da İstanbul'da yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem, 
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afet yönetimi konusunda hazırlıkların yetersiz olduğunu göstermiştir. Bu tecrübe-
den çıkarılacak en önemli ders, planlarda yer alan politika hedeflerinin ve tedbirleri-
nin uygulamaya geçirilmedikçe bir anlam ifade etmeyeceğidir. Afet yönetimi anlayı-
şının yapı kalitesiyle sınırlı kalmaması; izleme, değerlendirme ve denetim unsurları-
nın da sürece aktif şekilde entegre edilmesi gerekir. Aynı zamanda afet yönetimi ile 
ilgili yasal düzenlemelerde kent ölçeğinin dışına çıkılarak bölge planlama ile enteg-
rasyonun sağlanması da gerekir. Son olarak eşgüdüm ve işbirliği mekanizmalarının 
güçlendirilmesi ile eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin artırılması afet yöneti-
minde etkinliği ve başarıyı olumlu yönde etkileyecektir.  

On Birinci Kalkınma Planı, parlamenter sistemin stratejik kodlarıyla ve alış-
kanlıklarıyla hazırlanmış olması nedeniyle bir geçişi temsil etmektedir. Bu bağ-
lamda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kalkınma planı deneyimi 
olması nedeniyle yeni sisteme tam anlamıyla uyumun sağlandığını söylemek güç-
tür. Kalkınma planlarının hazırlık sürecinin yeni sistemle uyumunun daha üst 
seviyede olması için zamana ihtiyaç vardır. Ayrıca On Birinci Kalkınma Planı’nda 
birçok politika başlığında kurumsal yapının yeniden düzenlenmesi gerektiğinin 
ifade edilmesi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum için mevzuatın 
yenilenmesinin gerekli olduğunu göstermektedir. Planın hedeflediği şekilde ku-
rum ve kuruluşların yapıları, görevleri ve yetkilerinin yeniden düzenlenmesi ve 
kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi, dengeli kalkınma ve bölgeler arası 
gelişmişlik farkının azaltılma hedefine ulaşmayı da kolaylaştırıcı niteliktedir. Yasal 
boşluklar, yetki ve görev çatışması gibi eksikler, politika hedefleri arasında uyum-
suzluk ve çatışmaya yol açarak her bir politika başlığıyla ilgili somut adımların 
atılmasını da önlemektedir. Bu kapsamda On İkinci Kalınma Planı ve sonrasın-
daki dönemde yeni hükümet sistemi ve kalkınma planları arasındaki uyumun 
daha da artacağı öngörülebilir.  
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Öz 
 

Genel olarak şehirlerin oluşumları ve gelişimleriyle ilgilenen coğrafya, ekonomi, siyaset ve 
şehir planlama disiplinleri, ilgilendikleri şehri müstakilen değerlendirerek, şehri maksimum 
kapasite kullanımı ile maksimum fayda üretme üzerine kurgulamaktadırlar. Oysa şehirler 
müstakil mekânlar olmayıp, ülkenin dengeli gelişmesi ve kalkınması adına ülke bütünlüğü 
içerisinde diğer şehirlerle birlikte bir sistemi oluşturmaktadırlar. Şehirlerin fonksiyonları ve 
büyüklükleri de bu sistem içerisinde belirlenmelidir. Bir mekânda var olan şehirlerin fonksi-
yonlarını ve kapasitelerini öncelikli olarak belirleyecek ve sınırlayacak olan bu mekânın özel-
likleridir. Bu nedenle her yerleşim yerinin coğrafi özellik ve doğal şartlarından yola çıkılarak 
ve sistemi oluşturan diğer yerleşim yerleri ile birlikte etkileşimi modellenerek yerleşim yerle-
rinin alması gereken nüfusun tespit edilmesine çalışılmıştır. Bu doğrultuda, yerleşim yerleri-
nin nüfus alma kapasitelerinin belirlenmesinde; “Yerleşim yeri Alanı, Topoğrafik Koşullar, 
İklim Özellikleri, Su kaynakları potansiyeli, Yerleşim yeri sektörel potansiyeli, Afet riski, 
Ulaşım ve Erişilebilirlik olanakları” dikkate alınmıştır. 
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Abstract 

 
Geography, economics, politics and city planning disciplines, which are concerned with the 
formation and development of cities in general, evaluate the city of interest individually and 
construct the city on maximum capacity utilization and maximum benefit generation. How-
ever, cities are not independent spaces and they form a system together with other cities 
within the country as a whole for the balanced development and development of the coun-
try. The functions and sizes of cities should also be determined within this system. Cities are 
settled in space and it is the characteristics of this space that will primarily determine and 
limit the functions and capacities of the cities. For this reason, it has been tried to determine 
the population that the settlements should take by starting from the geographical characteris-
tics and natural conditions of each settlement and modeling the interaction with the other 
settlements forming the system. In this regard, in determining the population receiving 
capacity of settlements; Settlement Area, Topographic Conditions, Climate Characteristics, 
Potential of Water Resources, Sectoral Potential of the Settlement, Disaster Risk, Transpor-
tation and Accessibility Possibilities were taken into consideration. 
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Giriş 
 

Şehirler gün geçtikçe daha yoğun hale gelmektedir. Bu eğilimin altından yatan 
neden, yoğunlaşan şehir merkezlerini daha üretken kılan ölçek ekonomileridir. 
Şehirlerdeki verimlilik artışı ve ekonomik büyümenin yoksulluğu azalttığı ve ge-
lişmeyi sağladığı ifade edilmektedir (Dobbs ve Remes, 2011). Dolayısıyla şehirde 
üretilen ekonomi üzerinden yapılan planlama yaklaşımları da bu eğilimi arttırıcı 
yönde sonuçlar doğurmaktadır. Ancak, şehirler sürekli olarak büyümemekte, 
zaman zaman büyüme hızlarının yavaşladığı da görülmektedir. Çünkü büyüme 
ile birlikte gerçekleşen yığılma; karmaşa, gürültü, kirlilik ve suç oranlarının artma-
sıyla birlikte su temini, kanalizasyon, eğitim, ulaşım gibi hizmetlerin temin mali-
yetlerinin artmasına da neden olmaktadır. Ayrıca su gibi kaynağı kısıtlı olan bazı 
kamu hizmetlerinin temini de, yüksek bedel ödenmeye razı olunsa bile bazı du-
rumlarda mümkün olmamaktadır. Yığılmanın neden olduğu maliyet artışları, 
yığılma ekonomisinin sağladığı faydayı aşmaya başladığında şehirsel büyüme 
kontrol altına alınacaktır. Bu kontrol de gelişmeye açık alanlar ile konut inşaatla-
rının sınırlandırılmasıyla yapılabilir (Sasaki, 1998). 

Bunun yanı sıra şehirlerde üretilen ekonomi büyürken şehirsel eşitsizlikte art-
maktadır.  Şehirler büyür ve şehirde üretilen ekonomi artarken, şehrin esas sakin 
ve sahipleri bu süreçte reel olarak maddi ve özellikle de manevi yaşam kalitelerini 
arttıramamaktadırlar (Glaeser, Resseger ve Tobio, 2009). Şehir sakinleri, göreceli 
olarak daha iyi imkânlara sahip olduğunda ortaya çıkan şehir maliyetlerini karşıla-
yabilmek için daha çok çalışmak, daha çok kazanmak ve yollarda daha çok zaman 
harcamak durumunda kalmaktadırlar. 19. Yüzyıl felsefecilerinden Thoreau’ya 
göre şehirler “Milyonlarca insanın hep birlikte yalnız olduğu yerler” haline gel-
mektedir (Uğur ve Aliağaoğlu, 2015). 

Genel olarak, şehirlerin kurguları, yapılanmaları ve gelişimleri ile coğrafya, 
ekonomi, siyaset ve şehir planlama disiplinlerinin ilgilendiği görülmektedir.  

Coğrafya, fiziki ve beşeri coğrafya kolları altında, şehir mekânının fiziki yerle-
şimini etkileyen, yer şekilleri, iklimi, bitki örtüsü, su kaynakları vs. gibi, doğal 
şartları ile, şehir mekânını kuran ve orada faaliyet gösteren insanın mekânı nasıl 
kurguladığı, faaliyetlerinin mekândaki dağılımı ve mekân kullanımları ile ilgilen-
mektedir. 

Ekonomi şehirlerde gerçekleşen faaliyetlerin, üretim, gelir, istihdam, büyüme 
gibi maddi verileri ve bunlara bağlı olarak mekânsal ve fonksiyonel kurguları ile 
ilgilenmektedir. 
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Siyaset bizzat kendi iştigal sahası olan insanın yaşam alanı olan şehirlerin doğ-
rudan yönetimi ve buralardan üretilen kaynaklar ile ülkenin genel büyüme, kal-
kınma ve gelişme dinamiklerinin yönlendirilmesi ile ilgilenmektedir. 

Şehir Planlama ise bu süreçte, özellikle siyaset ve ekonominin etkisi ve talepleri 
doğrultusunda coğrafi veriler ışığında şehrin mekân planlamasını ve düzenlemesi-
ni yapmaktadırlar. 

Bütün bu disiplinler, ilgilendikleri şehri müstakil olarak önceleyerek coğrafi, 
iktisadi, mimari ve mekânsal olarak maksimum kapasite kullanımı ile maksimum 
fayda üretme üzerine kurgulamaktadırlar. Şehirlerin altyapı, üstyapı ve teknolojik 
olarak gereksinimlerinin yönetimleri tarafından karşılanabildiği sürece, büyümele-
rinin bir sınırı olmadığı yönünde görüşler mevcuttur (Dobbs ve Remes, 2011; 
Getz, 1979). Bu yaklaşımda şehrin tüm kaynakları ve fiziki imkânlarının zorlan-
ması pahasına, şehrin ekonomi çarklarının işlemesi öncelikli parametre olarak 
değerlendirilmektedir.  

Şehirlerin sunduğu imkânlar şehre olan talebi arttırmakta, ancak bu da şehrin 
ekonomisini ve şehrin kendisini ve sorunlarını da büyütmektedir. Bunun üzerine, 
bu döngü içerisinde şehir ne kadar büyümelidir? Şehirlerin optimum verimlikte 
çalışacağı bir büyüklüğü var mıdır? Şehrin büyümesi sınırlanmalı mıdır veya doğal 
olarak sınırları var mıdır? Şehirler büyürken tükettikleri doğal kaynaklar nasıl 
telafi edilecektir? Şehirlerin gelişmelerini, şehirdeki üretim ve tüketim süreçleri 
üzerinden piyasa koşulları belirleyip, sadece gelişen şehirlerdeki donatıların yerle-
şimi mi planlanmalıdır, yoksa şehirlerin, insanların bizzat ömürlerini geçirdiği 
somut yaşam alanları, yaşanılan mekânlar olarak gelişmeleri kontrol mü edilmeli-
dir? Soruları gündeme gelmektedir. Bütün bu sorulara 1990’lı yılların başında 
yeni kentleşme hareketi (New Urbanism) ile başlayarak “Sürdürülebilir Kentler 
(Sustainable Cities), Ekolojik Kentler (Ecological Cities, Green Cities), Akıllı 
Büyüme (Smart Growth), Yavaş Kentler (Slow Cities), Düşük Karbon Kentler 
(Low Carbon Cities), Yaşanabilir Kentler (Liveable Cities), Dijital Kentler (Digi-
tal Cities) ve Akıllı Kent Girişimleri (Smart Cities Initiatives) vb. adları altında 
gelişen planlama ve tasarım yaklaşımları ile cevap verilmeye çalışılmaktadır (Sın-
maz, 2013).   

Genelde bütün bu yaklaşımlarda şehirler müstakil mekânlar olarak değerlendi-
rilip sadece ele alınan yerleşim yerinin kendi imkân ve kaynakları ile olabildiğince 
planlanması şeklinde kurgulanmaktadır. Şehirler için optimum bir büyüklük 
arayışı içerisinde olan çalışmalar da bunu genellikle müstakilen o şehrin fayda 
maliyet dengesi üzerinden yapmaktadırlar. Bazı yaklaşımlar fayda kısmına yaşam 
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kalitesi, şehrin havası, insan kaynakları ve yığılma ekonomilerini koyarken, mali-
yet kısmına da sosyal çatışmalar ve memnuniyetsizlik, şehrin genel maliyetini 
koymaktadırlar. Kentsel işlev ve şehirlerarası işbirliğindeki (city-network para-
digm) rolleri fayda kısmına, dağınık kentsel formların getirdiği verimlilik ve sür-
dürülebilirlik kaybını da maliyetler kısmına koyan yaklaşımlar da dahil olmak 
üzere hep ele alınan şehrin ekonomik net faydası değerlendirilmektedir (Camagni, 
Capello ve Caragliu, 2012). Oysa yerleşim yerlerinin müstakil mekânlar olmayıp, 
ülkenin genel gelir dağılımı ve dengeli kalkınması adına ülke bütünlüğü ve sınırla-
rı içerisinde diğer yerleşim yerleri ile birlikte bir sistemi oluşturduğu ve bu sistem 
içerisinde yerleşim yerlerinin fonksiyonlarının ve büyüklüklerinin belirlenmesi 
gerektiği düşünülmektedir. Zira salt bir şehrin kendi kaynak ve imkânlarının 
fayda maliyet dengesi ile sağlayacağı bir büyüme ve gelişme ülkenin genel kalkın-
ma ve gelişme dengesini bozabilir. Oysa şehirlerin coğrafyası ve kaynakları ile 
uyumlu bir şekilde gelişimi öngörülürken, diğer şehirlerle birlikte oluşturduğu 
genel sistemin dengesi de düşünülmelidir.  

Bu çalışmamızda şehirlerin planlanmasında ekonomik yatırımlar yönünde bir 
gelişme değil, şehrin fiziki sınırlarını oluşturan doğası, coğrafyası ve topoğrafyası 
ile uyumlu olarak, yerleşim kapasitesinin yani nüfusunun belirlenmesine yönelik 
bir yaklaşım izlenmiştir.    
 

Yöntem 
 
 Şehirler netice itibariyle bir mekânda kurgulanmaktadır ve şehirlerin fonksi-
yonlarını ve kapasitelerini, yani nüfuslarını, öncelikli olarak belirleyecek ve sınırla-
yacak olan da bu mekânın özellikleridir. Kentlerin oluşumu ve gelişmesini etkile-
yen ana etkenler öncelikle uygun doğal çevre koşullarıdır. Bu koşulların sağladığı 
avantajlar da zamanla teknoloji ve sosyal örgütlenme ile de desteklenerek kentsel 
büyümeyi beraberinde getirmektedir (Pacione, 2001; Karadağ ve Koçman, 2007). 
Bu nedenle öncelikli olarak bir yerleşim yerinin fiziki doğal coğrafi özelliklerinden 
yola çıkılarak müstakil kapasitesinin belirlenmesi, sonrasında da sistemi oluşturan 
diğer bütün yerleşim yerleri ile birlikte etkileşiminin modellenmesi ve bu kapasite 
kullanım oranının tespit edilmesi amaçlanmaktadır.  
 Şehirlerin veya yerleşim yerlerinin, müstakilen kendi imkânlarının elverdiği 
şekilde büyümesinden ziyade, tüm yerleşim yerlerinin ülke bütünlüğü içerisinde 
diğer yerleşim yerleri ile birlikte bir sistemi oluşturduğu ve bu sistem içerisinde 
yerleşim yerlerinin büyüklüklerinin belirlenmesi gerektiği yönünde bir kabul 
yapılmıştır. Yerleşim yerlerinin nüfus alma kapasitelerinin belirlenmesinde değer-
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lendirmeye konu olacak parametrelerin başlıkları ve alt başlıkları belirlenmiş, 
gerekli verilerin temini, değerlendirilmesi ve puanlanması yapılmıştır. 
 Bu kapsamda İnşaat Mühendisliği’nde yapı taşıyıcı sistemine etki eden yatay 
yüklerin karşılanmasında, taşıyıcı elemanların sahip oldukları rijitliğe göre üzerine 
yük alması prensibine benzer şekilde yerleşim yerinin nüfusu, sistem içerisindeki 
yerleşim yerlerinin hesaplanan rijitliğine göre birbirleri arasında dağıtılarak pay 
edilmiştir. 
 Yerleşim yerlerinin nüfus alma kapasitelerinin (rijitliklerinin) belirlenmesinde 
değerlendirmeye konu olacak parametrelerin başlıkları ve alt başlıkları belirlen-
miştir.  
 Kentlerin fiziki planlamasında etkili olan doğal çevre faktörlerini; jeolojik yapı, 
jeomorfolojik özellikler, iklim, hidrografya, toprak ve biocoğrafya (fauna ve flora) 
öğeleri oluşturur Kentlerin jeomorfolojik açıdan planlamasında etkili olan jeo-
morfolojik özellikler, yer şekilleri, yükselti, eğim, eğim şekli ve bakı durumudur 
(Özşahin, 2015). 
 Çalışmamızda, yerleşme yerinin nüfus alma kapasitesinin belirlenmesinde 
rijitliğine etki edecek doğal ve fiziki bu özellikler; 
Yerleşim Yerinin Alanı, Topoğrafik Koşulları, İklim Özellikleri, Su Kaynakları 
Potansiyeli, Yerleşim Yeri Sektörel Potansiyeli, Afet riski ve Ulaşım ve Erişilebilir-
lik Olanakları olarak ele alınmıştır. 
 Bu ana parametreler ile alt parametrelerinin, yerleşim yerlerinin rijitliklerinin 
hesabına etki edecek çarpan katsayıları, uzman görüşleri ile belirlenmiştir. Bu 
amaçla oluşturulan “Uzman Görüşü Anketi”, Şehir Plancıları Odası Adana, An-
kara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Konya ve Samsun şubeleri ile üniversitelerin 
tüm Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri ile Coğrafya Bölümlerinin Öğretim Üye-
lerine gönderilmiştir.  
 Bu ana parametrelerin tespit ve değerlendirmelerindeki yaklaşımımız ile her 
bir parametrenin altındaki alt parametreler aşağıda açıklanmıştır: 
 
 Yerleşim yerinin brüt yüzölçümünden yerleşime uygun olmayan orman alanı, 
tarım alanı, sulak alanlar ve mera alanı çıkarılarak hesaplanan Yerleşim Alanı; 
Şehirler mekanda kurulduğu için doğal olarak bir yerleşim yerinin alanı ne kadar 
büyük ise o kadar fazla nüfus alabileceği öngörülebilir. Ancak, bir yerleşim yeri 
için belirlenmiş alanın tamamı yerleşime uygun alanlar değildir. Orman, tarım, 
mera, sulak, maden, sit vs. gibi alanlar yerleşimin alanları değildir. Onun için 
yerleşim yerlerinin alanları arasında daha doğru bir mukayese yapabilmek için 
yerleşim yerlerinin brüt alanlarından yerleşim alanı olmayan orman, tarım, mera 
alanları çıkarılarak yerleşilebilir net alan değerlendirmeye alınmıştır. Burada ma-
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den ve sit alanları genel alanlar içerisinde, diğer alanların yanında anlamlı bir 
büyüklük ifade etmediği için net alan hesaplamasında dikkate alınmamıştır. Ta-
rım arazilerinin %5’inde tarım dışı yerleşme yapılabildiğinden tarım alanlarının 
%5’i yerleşilebilir net alan hesabına dahil edilmiştir. Yerleşim Alanı; yerleşim yeri 
için belirlenmiş idari alandan orman, mera ve sulak alanlarının tamamı ile tarım 
alanlarının %95’i çıkarılarak hesaplanmıştır. 
 Yerleşim yerinin kurulduğu arazinin rakım, ova, yamaç, plato, vadi veya su 
kenarı olması durumunu değerlendiren Topoğrafik Koşullar; 
 Yerleşim yerleri ile fiziki çevre şartları arasındaki ilişkiyi inceleyen sınırlı sayıdaki 
çalışmalardan olan (Yalçınlar, 1967) çalışmasında yerleşmeler geniş ovaların kenar-
larında ve doğal limanlarda, verimli topraklara sahip ovalarda, akarsu ve vadi boyla-
rında, doğal yollar ve geçitlerin üzerinde kurulduğunu tespit etmiştir. Verimli top-
raklara sahip ovalar, akarsu ve vadiler yer seçiminde birinci derece rol oynamış, 
şehirler büyük akarsular ve bunların yaptıkları dirseklerin yakınlarında dizilmişler-
dir. Ovaların doğal yollar ve geçitler yakınında bulunanları daha fazla nüfus topla-
mışlardır. Ayrıca yükselti, rakım da nüfus ve yerleşmelerin dağılımını etkilemekte-
dir. Yerleşmede en çok 0-250m yükselti kademesi elverişli olmaktadır (Özdemir ve 
Kardoğan, 1996). Bu yaklaşım doğrultusunda bir yerleşim yerinin kurulduğu arazi-
nin rakım, ova, yamaç, plato, vadi ve su kenarı olma durumunun nüfus çekme 
potansiyeli üzerindeki ağırlığı uzman görüşleri doğrultusunda belirlenmiştir.  
 Yerleşim yerinin ikliminin kurak, ılıman veya yağışlı olması durumunu değer-
lendiren İklim Özellikleri; 
 Dünya üzerinde şehirlerin dağılımını etkileyen özelliklerden biri de iklimdir. 
Bu bağlamda, sıcaklık, yağış, basınç ve rüzgarlar, şehirleri etkileyen başlıca iklim 
elemanlarıdır (Uğur ve Aliağaoğlu, 2015). İklim tipleri genel olarak sıcak iklimler, 
ılıman iklimler ve soğuk iklimler olarak ayrılmakla beraber bu tiplerin altında da 
sıcaklık, yağış miktarı, yağış rejimi ve yağış-buharlaşma ilişkisi gibi ölçütlere bağlı 
olarak alt iklim tipleri de söz konusudur. Genel olarak ılıman iklim bölgelerinde 
yeterli yağışa sahip alanlar daha fazla yerleşime elverişli yerler olarak görülmekte-
dir. Yağışın çok az ve sıcaklığın yüksek olduğu çöl bölgeleri, dağlık bölgeler ve 
sıcaklığın yıl boyunca sıfır derecenin altında olduğu kutup bölgeleri yerleşim için 
elverişli olmayan bölgelerdir. Ülkemizde görülen iklim tipleri karasal iklim, Ak-
deniz iklimi, Marmara (geçiş) iklimi ve Karadeniz iklimi olarak vasıflandırmakla 
beraber çalışmamızda karakteristik özellikleri itibariyle kurak, ılıman ve yağışlı 
olarak tasnif edilerek bu iklim tiplerinin nüfus çekme potansiyeli üzerindeki ağır-
lığı uzman görüşleri doğrultusunda belirlenmiştir.  
 Yerleşim yerinin, su varlığına göre su fakirliği, su azlığı veya su zenginliği du-
rumunu değerlendiren Su Kaynakları Potansiyeli; 
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 Bir bölgenin yer üstü ve yer altı su kaynakları, o bölgenin hidrografyasının mey-
dana getirmektedir. Su kaynakları ise bir bölgede yerleşmelerin kurulup gelişmele-
rinde önemli etkenlerden biridir. Bu etki kurak ve ayrı kurak bölgelerde kendini 
daha çok hissettirmekte, kurak ve yarı kurak alanlardaki tüm büyük yerleşmelerin 
su kaynakları çevresinde toplandıkları görülmektedir (Uğur ve Aliağaoğlu, 2015). 
 Ülkeler, yılda kişi başı düşen kullanılabilir su miktarına göre su fakiri, su azlığı 
çeken ve su zengini şeklinde sınıflandırılır. Su miktarı 1.000m3’ten az ise su faki-
ri, 1.000-2.000m3 arasında su azlığı çeken, 2.000m3’ten çok ise su zengini olarak 
değerlendirilir. Çalışmamızda yerleşim yerleri bu kapsam içerisinde değerlendirile-
rek su kaynakları varlığının nüfus çekme potansiyeli üzerindeki ağırlığı uzman 
görüşleri doğrultusunda belirlenmiştir (Usta, 2016). 
 Yerleşim yerinin tarım, sanayi ve hizmet gibi ana sektörel fonksiyonunun de-
ğerlendiren Yerleşim Yeri Sektörel Potansiyeli; 
 Yerleşim yerlerini kuruluş nedenlerinin başında ekonomik nedenler gelmekte-
dir. İnsanlar çalışmak, ekip-biçmek, mal üretmek, ürettikleri malların bir kısmını 
satmak ve geçinmek zorundadırlar ki, bir topluluğun bütün bu faaliyetlerini ve bu 
kapsamdaki ilişkilerinin tümüne ekonomi denmektedir. Ekonomik faaliyete esas 
sektörler genel olarak tarım, sanayi ve hizmet sektörleri olarak sınıflandırılabilir. 
Yerleşim yerleri sahip oldukları doğal imkanlar ve özellikler itibariyle bu sektörler-
le ilgili potansiyelleri barındırırlar. Bu sektörler de ekonomik faaliyetleri doğrultu-
sunda iş gücüne ihtiyaç duyarlar ve buna bağlı olarak da yerleşim yerlerine nüfus 
çekerler. Çalışmamızda tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin nüfus çekme potan-
siyelleri ile ilgili ağırlıkları uzman görüşleri doğrultusunda belirlenmiştir.   
 Yerleşim yerinin deprem, heyelan, sel gibi doğal afet riskini 1., 2., 3., 4., ve 5. 
Derece olarak değerlendiren Afet riski; 
 Güvenlik ihtiyacı insanoğlunun en temel ihtiyaçlarındandır. Başta can güven-
liği olmak üzere mal ve üretim araçlarının güvenliği insanlar için önem taşımak-
tadır. İnsanlar yaşamlarını sürdürdükleri yerleşim yerlerini belirlerken öncelikli 
olarak bu güvenlik ihtiyaçlarını sağlayacak bölgeleri tercih etmişlerdir. İlk yerleşim 
yerlerinde bu güvenlik ihtiyacı, vahşi hayvan veya düşman gibi gözle görülebilir 
tehditlere karşı giderilmeye çalışılmıştır. Yerleşim yerlerinin büyümesi ile birlikte 
bu sefer sel, heyelan, deprem gibi doğal tehditlere maruz kalınmaya başlanmıştır. 
Konu ile ilgili olarak insanoğlunu bilgi ve bilinci geliştikçe yerleşim yerlerinin 
tespitinde, bu tehditlere en az maruz kalacak bölgelerin tercih edilmesi doğal bir 
yaklaşım olacaktır. Yerleşim yerinin belirlenmiş doğal afet riskinin, nüfus çekme 
potansiyeli üzerindeki ağırlıkları uzman görüşleri doğrultusunda belirlenmiştir. 
 Yerleşim yerinin diğer yerleşim yerlerine kara, hava, deniz ve raylı sistem 
imkânları ile erişimini değerlendiren Ulaşım ve Erişilebilirlik Olanakları;  
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 Yerleşim yerlerinin seçilmesinde önemli etkisi olan bir başka unsur da ulaşım-
dır. Yerleşilecek alanın ulaşılabilir olması yürütülecek olan ekonomik faaliyetlerin 
gerçekleşmesi için gerekecek hammadde kaynaklarına erişimi sağlayacak hem de 
üretilen malların piyasaya ve diğer yerleşim yerlerine arzına imkan sağlayacaktır. 
Ayrıca, yerleşim yerinin erişilebilir olması, ihtiyaç duyulacak nitelikli işgücünün 
bölgeye erişimine de imkan sağlayacaktır (Sarı, 2004). Bir yerleşim yerindeki kara, 
hava ve denizyolları ile raylı sistemlerin varlığının, o yerin nüfus çekme potansiyeli 
üzerindeki ağırlığı uzman görüşleri doğrultusunda belirlenmiştir. 
 

Bulgular 
 

TUİK, İlgili Bakanlık veya Genel Müdürlüklere ait Resmi Veriler, Coğrafi 
Bilgiler ve Literatür gibi kaynaklardan yararlanılarak elde edilen veriler ile yerleşim 
yerlerinin, ilgili veri başlıklarındaki durumları puanlanacak ve uzman görüşü 
anketi neticesinde oluşan katsayılar ile çarpılarak o verinin ağırlıklı puanını oluş-
turacaktır. 

Tablo 1. Rijitlik hesaplama matrisi. 
VK1=1 VK2 VK7 
V1:YERLEŞ
İM YERİ V2:TOPOGRAFİK KOŞULLAR V7: ULAŞIM ve ERİŞİLEBİLİRLİK 

Net  
Alan 

V2a: 
Rakım Ova 

Ya-
maç 

Pla-
to Vadi 

Su 
Ken. 

V7a: 
Kara Deniz Hava Raylı 

1 K21 K22 K23 K24 K25 K26 K71 K72 K73 K74 
YY1 P11 P121 P122         P171 P172     
YY2 P21 P221        P222 P271   P272   
YY3 P31 P321   P322       P371   P372 P373 
                        
YY81 P811 P8121     P8122     P8171       

Burada; 
YYi : İlgili yerleşim yerini; 
V1 … V7: Yerleşme yerinin nüfus alma kapasitesinin belirlenmesinde rijitli-

ğine etki edecek doğal ve fiziki özellikler olarak ele alınan Veri Ana Başlıklarını; 
(Yerleşim Yerinin Alanı, Topoğrafik Koşulları, İklim Özellikleri, Su Kaynakları 
Potansiyeli, Yerleşim Yeri Sektörel Potansiyeli, Afet riski ve Ulaşım ve Erişilebi-
lirlik Olanakları) 

VKi: İlgili Veri Ana Başlığının ağırlığını ifade eden Uzman Görüşü Anketi 
ile belirlenen katsayıyı;  

Via: İlgili Veri Ana Başlığı altındaki Veri Alt Başlıklarını; ((rakım, ova, ya-
maç, plato, vadi veya su kenarı olması durumu), (ikliminin kurak, ılıman veya 
yağışlı olması) gibi) 

Kij: İlgili Veri Alt Başlığının ağırlığını ifade eden Uzman Görüşü Anketi ile 
belirlenen katsayıyı;  

Pij: İlgili yerleşim yerinin, ilgili veri puanını göstermektedir. 
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Buna göre; 
Topoğrafik Koşulların Puanlanması: Yerleşim yerlerinin su yüzeyinden orta-

lama yüksekliklerinin 0-250mt, 250-500mt, 500-1.000mt, 1.000-1.500mt ve 
1.500-2.000mt olmasına göre sınıflandırılarak puanlanacaktır. Yerleşim yerinin 
Ova, Yamaç, Plato, Vadi ve Su kenarında olma durumlarına göre de % olarak 
puanlanacaktır. 

İklim Özelliklerinin Puanlanması: Yerleşim yeri, ilgili iklim özelliğinin o yer-
leşim yerinde görülmesine göre 1 ve 0 şeklinde puanlanacaktır.  

Su Kaynakları Potansiyelinin Puanlanması: Yerleşim yeri, su varlık durumu-
na göre 1 ve 0 şeklinde puanlanacaktır. 

Yerleşim Yeri Sektörel Potansiyelinin Puanlanması: Yerleşim yeri, TUİK ve-
rilerine göre sektörel bazlı istihdam oranlarına göre % olarak puanlanacaktır. 

Afet Riskinin Puanlanması: Yerleşim yeri, yerleşim alanındaki risk derecesi 
dağılımına göre % olarak puanlanacaktır.  

Ulaşım ve Erişilebilirlik Olanaklarının Puanlanması: Yerleşim yeri, ulaşım ve 
erişilebilirlik açısından da değerlendirmeye alınmıştır. Her bir yerleşim yerinin, 
bütün diğer yerleşim yerlerine karayolu ile ulaşım mesafeleri toplanarak bir 
sıralama yapılmıştır. Diğer bütün yerleşim yerlerine erişimde en çok yol giden 
yer ile en az yol giden yer arasındaki toplam kilometre farkı 5’e bölünerek elde 
edilecek rakam, yerleşim yerleri arası mesafe gruplandırmasında aralık olarak 
kullanılacaktır. Bu şekilde en uzak aralığa düşen yerler ile en yakın aralığa düşen 
yerler 1’den 5’e doğru gruplanarak puanlanacaktır. Yerleşim yerleri ayrıca, De-
niz, Hava ve Raylı sistemlere sahip olup olmama durumlarına göre de Yapay 
Değişken üzerinden 1 – 0 şeklinde puan alacaktır. 

 
Tablo 2. Veri değerlendirme tablosu. 

Değişken  
Adı 

Değişken  
Tanımı 

Ölçü  
Birimi 

Puanlama  
Skalası Veri Kaynağı 

Topografik Koşullar 

0-250 

Su yüzeyinden 
yükseklik mt 1 - 5 Literatür 

250-500 
500-1000 
1000-1500 
1500-2000 
Ova 

Topoğrafik Dağılım % 0 - 100 Literatür 
Yamaç 
Plato 
Vadi 
Su Kenarı 

İklim Özelliği 
Kurak 

Yapay değişken  Var, 
Yok 1 - 0 Literatür Ilıman 

Yağışlı 

Su Kaynakl. Potan. 
Su Fakirliği 

Yapay değişken  Var, 
Yok 1 - 0 Çevre Durum 

Raporları Su Azlığı 
Su Zengin 
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Ekonomik Faaliyet 
Potan. 

Tarım 
Sektör bazlı istihdam 
oranları % 0 - 100 TUİK verileri Sanayi 

Hizmet 

Afet Riski 

1. Derece 

Riskli Alanların 
Dağılımı % 0 - 100 AFAD verileri 

2. Derece 
3. Derece 
4. Derece 
5.Derece 

Ulaşım Ve  
Erişilebilirlik 

Karayolu Aralık verisi km 1 - 5 Karayolları 
Verileri 

Denizyolu 

Yapay değişken Var, 
Yok 1 - 0 

DLH verileri 
Havayolu DLH verileri 

Raylı Sist. TCDD 
Verileri 

 
Tablo 3. Ağırlıklı veri puanı hesap matrisi. 

K7 
ULAŞIM ve ERİŞİLEBİLİRLİK 
V7a: Kara Deniz Hava Raylı 

Ağırlıklı Veri Puanı Rijitlik Puanı 
K71 K72 K73 K74 
YY1 P171 P172     TP17=P171*K71+P172*K72 R17=TP17/TTP7 
YY2 P271   P272   TP27=P271*K71+P272*K73 R27=TP27/TTP7 
YY3 P371   P372 P373 TP37=P371*K71+P372*K73+P373*K74 R37=TP37/TTP7 
              
YY81 P8171       TP817=P8171*K71 R817=TP817/TTP7 
          TTP7=Sum(TP17..TP817) 100 
 

Tüm yerleşim yerlerinin benzer şekilde hesaplanan ağırlıklı puanları 
(TPİj), tüm puanlar toplamı üzerinden kendi aralarında oranlanıp, ilgili 
yerleşim yerinin bu veri başlığı altındaki rijitliği hesaplanacaktır. (Rİj). 
Yerleşim Yerinin Ağırlıklı Toplam Puanı, o Yerleşim Yeri için hesaplanan 
Rijitlik Puanlarının kendi Veri Katsayıları ile çarpımlarının toplamı ola-
rak hesaplanacaktır.  

 
Tablo 4. Ağırlıklı yerleşim yeri puanı hesap matrisi. 

 
Tüm yerleşim yerlerinin bu şekilde hesaplanan Ağırlıklı Toplam Puanları, 

tüm puanlar toplamı üzerinden kendi aralarında oranlanıp, ilgili yerleşim yeri-
nin RİJİTLİĞİ hesaplanacaktır.  

 

K2 K3 
VERİ 2 VERİ 7 
Rijitlik Puanı   Rijitlik Puanı Ağırlıklı Yerleşim Yeri Puanı 
YY1 R12=TP12/TTP2 R17=TP17/TTP7 AYYP1=R11*VK1+R12*VK2+ … + R17*VK7 
YY2 R22=TP22/TTP2 R27=TP27/TTP7 AYYP2=R21*VK1+R22*VK2+ … + R27*VK7 
YY3 R32=TP32/TTP2 R37=TP37/TTP7 AYYP3=R31*VK1+R32*VK2+ … + R37*VK7 
        
YY81 R812=TP812/TTP2 R817=TP817/TTP7 AYYP81=R811*VK1+R812*VK2 + … + R817*VK7 
100 100 TAYYP=Sum(AYYP1…AYYP5) 
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Tablo 5. Yerleşim yeri rijitliği hesap matrisi. 
Ağırlıklı Yerleşim Yeri Puanı Yerleşim Yeri Rijitliği 
YY1 AYYP1=R11*VK1+R12*VK2+ … + R17*VK7 YYR1=AYYP1/TAYYP 
YY2 AYYP2=R21*VK1+R22*VK2+ … + R27*VK7 YYR2=AYYP2/TAYYP 
YY3 AYYP3=R31*VK1+R32*VK2+ … + R37*VK7 YYR3=AYYP3/TAYYP 
      
YY81 AYYP81=R811*VK1+R812*VK2 + … + R817*VK7 YYR81=AYYP81/TAYYP 
TAYYP=Sum(AYYP1…AYYP5) 100 

 
Değerlendirmeye konu olan yerleşim yerleri için öngörülen nüfus, yerleşim 

yerlerinin rijitlikleri oranında birbirleri arasında pay edilerek sahip olmaları 
gereken nüfus miktarı hesap edilecek Sahip Olmaları gereken Hesaplanan Nü-
fus Miktarları (HNi) ile Mevcut Durumda sahip oldukları Nüfus Miktarları 
(MNi) mukayese edilecektir. 

Bu bağlamda elde edilecek sonuçların analizi ile, yerleşim yerlerinin birbirleri 
ile etkileşimleri ve doğal eşikleri göz önünde tutularak mevcut nüfus yükleri 
hesaplanabilecektir.  

Önerilen bu model ile ülke nüfusunun yerleşim yerleri arasında dengeli dağı-
lımının nasıl olması gerektiği yönünde bir yaklaşım sağlanmış olacaktır. 

 
Tartışma ve Sonuç 

 
Şehirleşme genel küresel eğilim ve dünyaya hakim olan neoliberal politikalar 

doğrultusunda giderek artmakta, ekonominin, bilimin, sanat ve medeniyetin 
bizzat kaynağı olarak gösterilerek bir nevi kutsanmaktadır. Bu süreçte şehirler 
adeta birbirleriyle rekabete sokularak en güçlü, en büyük, en markalı, en geliş-
miş ve son zamanlarda teknolojide yaşanan gelişmelere paralel olarak da en akıllı 
şehir olma adına yarıştırılmaktadır. Bu süreçte oyunu kurallarına göre oynayıp, 
süreci bu doğrultuda doğru yöneten şehirlerin çekim gücü artmakta, buna bağlı 
olarak daha fazla nüfus ve daha fazla yatırım çekmektedir. Ancak bu çekim gücü 
sayesinde oluşan yoğunluğun şehre getirdiği külfetin, şehrin nimetleri ile karşı-
lanamadığı olumsuzluk noktasında zirve yapan şehir büyüklüğü, bu noktadan 
sonra gerilemeye başlayacaktır. 

İnsan eliyle inşa edilen şehirlerin bir müddet sonra içerisinde yaşayan insan-
ları inşa ettiğinin anlaşılmasıyla birlikte de yaşanabilir şehirler, sürdürülebilir 
şehirler, yavaş şehirler, merhametli şehirler gibi kavramlar gelişmeye başlamıştır.  
Çoğu yoğun şehirleşme ile birlikte ortaya çıkan altyapı ve üst yapı ihtiyaçlarının 
giderilmesine yönelik yatırımlar hem doğal kaynakların daha fazla tahrip edil-
mesine neden olmakta hem de sorunlara kalıcı çözüm getirememektedir. Ölçek 
büyüdükçe yatırım maliyetleri de artmaktadır. Örneğin, ulaşım sorununu çöz-
mek için yol yapmak kısa vadede sorunu çözüyor gibi görünse de ulaşım rahat-
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lığının tetiklediği nüfus artışı uzun vadede bu sorunun tekrardan canlandırmak-
tadır. Nüfusu 1 milyona kadar olan şehirlerde toplu taşıma otobüs veya tramvay 
gibi daha az maliyetli sistemler ile yapılabiliyor iken, nüfusun 1 milyonu geçme-
si ile birlikte 5, 10 kat daha maliyetli metro yatırımlarına ihtiyaç doğmaya baş-
lamaktadır. 

Bu nedenle ülkelerin gerek altyapı üstyapı yatırımlarına harcanan maddi 
kaynakları gerekse şehirleşme sürecinde kaybettiğimiz komşuluk, yardımlaşma 
gibi manevi kaynaklarımızı daha verimli kullanmak adına şehirlerimiz müstakil 
ve rekabetçi olarak değil, bir sistemin parçası olarak dayanışma içinde kurgu-
lanmalıdır. Şehirlerimiz büyüyüp gelişirken bu şehrin doğal fiziki şartlarına ve 
çevresine en az müdahale ve en az tahribat ile yapılmalıdır. Onun için de bu 
çalışmamızda yerleşim yerlerinin doğal ve fiziksel özelliklerini esas alarak kapasi-
telerini belirleyip, bunu da müstakilen kendi kullanımı için değil ama toplam 
sistem içerisinde kapasite paylaşımı için kullandık. Bu sayede gelişmenin ve 
kalkınmanın ülke genelinde dengeli bir şekilde olabilmesi için gerekli şehir bü-
yüklüklerini tespit etmeye çalıştık. Bu şekilde tespit ettiğimiz şehir büyüklükleri 
ile mevcut durumları mukayese ettiğimizde, mevcut durumda kapasite kullanı-
mının üzerine çıkılan yerlerden, önleyici, teşvik edici, yönlendirici tedbirlerle ya 
kapasitesinin altındaki diğer yerleşim yerlerine ya da oluşturulacak yeni yerleşim 
yerlerine kapasite aktarımı sağlanması insani ölçeklerde, yaşanabilir, sürdürüle-
bilir, keyif alınabilir şehirlerin inşası için gereklidir. Aksi halde genel dengeyi 
gözetmeden yatırımların bir bölgeye veya bir şehre yoğunlaştırılması bugün 
ülkemizde olduğu gibi nüfusun yüzde 18’inin topraklarının binde 7’sinde İs-
tanbul’da, nüfusun yüzde 30’nun toprakların yüzde 9’unda Marmara Bölgesin-
de yaşaması gibi bir sonuç doğurur.  
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Öz 

 
Dünya genelinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kentleri hızlı kentsel değişim ve yayılma 
problemleri ile karşı karşıyadır. Hızlı kentsel büyüme birçok çevre sorununun ve sosyal deği-
şikliklerin önemli bir faktörüdür. İnsanoğlunun en temel gereksinimlerinden olan barınma 
hızla nüfusu artan kentlerin ya da yeni kentleşen yerleşim alanların önemli bir problemidir. 
Türkiye'de kentsel nüfus hızla artmaktadır.  Hızlı ve çarpık kentleşme altyapı yetersizliği, çev-
resel kirlilik, trafik sıkışıklığı, aşırı kalabalık, fazla enerji tüketimi gibi çok çeşitli sorunlara ne-
den olabilmektedir. Bu sorunların çözüm alternatifi olarak kabul edilen sürdürülebilir kentsel 
tasarım sürdürülebilir toplum gereksinimi için çok çeşitli sorunları planlama, tasarım, yapım 
ve işletim yolları ile ilgilidir. Sürdürülebilir kentsel tasarım kentsel gelişime yön verip, kılavuz-
luk edebilir. Sürdürülebilir kentsel tasarım ulusal, bölgesel ve yerel yönetimler, vatandaşlar, 
sivil toplum ve toplum-temelli örgütler, araştırma, akademik ve profesyonel kurumlar ve özel 
sektör gibi tüm aktörleri içeren ve tüm aktörlerin ortaklaşa çalışabileceği katılımcı bir yakla-
şımdır.  Problem odaklı bu nitel araştırma kapsamında sürdürülebilir kentsel tasarım alanında 
öncü birçok uygulamaya ve bilimsel çalışmaya sahip Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'de 
vaka çalışmaları ile birlikte araştırma alanı ile ilgili dünya çapında en önemli kurumların ince-
lemesi sonucunda elde edilen bulguların değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırmanın ana mo-
tivasyonu sürdürülebilirlik yaklaşımı ile geliştirilen kentsel alanın çevreye verdiği zararı en aza 
indirebilecek kaynakların korunmasını sağlama iddiasındaki tasarımları objektif değerlendire-
bilecek sistem geliştirmektir.  Mahalle gelişmeleri için sürdürülebilir kentsel tasarım modeli ve 
değerlendirme sistemi geliştirilip tartışılmıştır. 
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Abstract 

 
The cities of developed and developing countries face the rapid urban change and expansion 
problems. Rapid urban growth cause environmental problems. The cities with rapid urban 
growth are experiencing problems such as energy, education, health, transportation, cleanli-
ness and security. Housing, which is one of the most basic requirements of human beings, is 
considered as an important problem of rapidly increasing cities or urbanized settlements. In 
Turkey urban population is rising faster due to pushing, mediator and pulling driving forces. 
Rapid and uneven urbanization can cause various problems such as lack of infrastructure, en-
vironmental pollution, traffic congestion, overcrowding and excessive energy consumption. 
Sustainable urban design, which is considered as a solution alternative to these problems, is 
related to planning, designing, constructing and operating a wide range of problems for sus-
tainable society. Sustainable urban design can direct and guide urban development. Sustaina-
ble urban design is a participatory approach involving all actors such as national, regional and 
local governments, citizens, civil society and community-based organizations, research, aca-
demic and professional institutions and the private sector. It is a process that integrates func-
tion, environment and quality issues in the design, planning and management of the built 
environment.  With the scope of this problem-oriented qualitative research, case studies in the 
United States and the United Kingdom, which have many pioneering practices and scientific 
studies in the field of sustainable urban design, and the findings of the most important insti-
tutions related to the research field have been evaluated. The main motivation of the research 
is to develop a system with a sustainability approach that can objectively evaluate the designs 
that claim to protect the resources by minimizing the environmental impact of urban area. 
Sustainable urban design model and evaluation system for neighborhood developments have 
been developed and discussed. 
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Giriş 
 

eçmişin birçok köyü bugünün kentleridir. Kentler oluşmaya başladıkla-
rından beri genellikle sürekli değişmekte ve dönüşmektedir.  Kentler iş, 
eğlence, eğitim, sağlık gibi çok sayıda fırsat sunduklarından insanları et-

kilemiştir. Dünya genelinde özellikle gelişmekte olan ülkelerin kentleri hızlı kent-
sel değişim ve yayılma problemleri ile karşı karşıyadır. Hızlı ve çarpık kentsel bü-
yüme birçok çevre sorununun ve sosyal değişikliklerin önemli bir faktörüdür.   

Amerikan Nüfus Kaynakları Bürosu’nun 2019 yılına çalışmasına (PRB) göre 
insanlık tarihin büyük bir bölümünde insanoğlu tarım ve avcılığa dayalı kırsal bir 
yaşam tarzına sahiptir. 1800’lü yıllarda dünya nüfusunun sadece %3 kentlerde 
yaşarken 1900 yılında dünya nüfusunun %14’ü 1950 yılında ise %30’u kentlerde 
yaşamaktaydı. 2008 yılında ilk defa dünya nüfusunun %50’si kentlerde yaşamaya 
başlamıştır. 2050 yılında dünya nüfusunun %70’nin kentsel alanlarda yaşayacağı 
öngörülmektedir (Şekil 1). Birleşmiş Milletler 20 yıl sonra 1,7 milyar insan için 
yeni evler planlamasının, tasarlanmasının ve inşa edilmesinin gerektiğini öngör-
mektedir. Bu gereklilik mimarlık, şehir planlama, kentsel tasarım, peyzaj mimar-
lığı ve inşaat mühendisliği gibi alanların ortak ve önde gelen konusu olarak gün-
deme gelmektedir. 

 
Şekil 1. Küresel kentleşmenin 150 yıllık  

(Kaynak: https://www.prb.org) 
 
PRB’nin bu öngörüsünden anlaşılacağı üzere dünya nüfusunun hızlı artışına 

paralel olarak kentsel nüfusta hızla artmaktadır. İnsanoğlunun en temel gereksi-
nimlerinden olan barınma hızla nüfusu artan kentlerin ya da kentleşen yerleşim 
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alanların önemli bir problemidir. Bu problem kentte toprak sorununa da neden 
olabilmektedir. Türkiye'de de kentsel nüfus hızla artmaktadır.  Hızlı ve çarpık 
kentleşme altyapı yetersizliği, çevresel kirlilik, trafik sıkışıklığı, aşırı kalabalık, 
fazla enerji tüketimi gibi çok çeşitli sorunlara neden olabilmektedir. Bu sorunla-
rın çözüm alternatifi olarak kabul edilen sürdürülebilir kentsel tasarım sürdürü-
lebilir toplum gereksinimi için çok çeşitli sorunları planlama, tasarım, yapım ve 
işletim yolları ile ilgilidir.  

Sürdürülebilir kentsel tasarım ulusal, bölgesel ve yerel yönetimler, vatandaşlar, 
sivil toplum ve toplum-temelli örgütler, araştırma, akademik ve profesyonel ku-
rumlar ve özel sektör gibi tüm aktörleri içeren ve tüm aktörlerin ortaklaşa çalışa-
bileceği fonksiyon, çevre ve kalite konularını yapılı çevrenin tasarımı, planlanması 
ve yönetimini bütünleştiren bir süreçtir. Sürdürülebilir kentsel tasarım kentsel 
gelişime kılavuzluk edebilir. Sürdürülebilirlik yaklaşımı ile geliştirilen bir kent 
çevreye verdiği zararı en aza indirerek kaynakların korunmasını sağlayabilir. Ay-
rıca sürdürülebilir kentsel tasarım iş gücünü azaltarak uygulama ve bakım mali-
yetlerini de düşürebilir. 

Araştırma kapsamında sürdürülebilir kentsel tasarım alanında öncü birçok uy-
gulamaya ve bilimsel çalışmaya sahip Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngil-
tere'de bazı araştırma kuruluşları ve üniversitelerde incelemelerde bulunulmuş-
tur. Amerika'daki Amerika Yeşil Binalar Konseyi (USGBC: U.S. Green Building 
Council) ve Amerikan üniversitelerindeki bazı bölümler ile İngiltere de Bina 
Araştırma Kuruluşu (The Building Research Establishment (BRE) ve İngiliz üni-
versitelerindeki bölümlerde incelemeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgula-
rın değerlendirilmesi sonucunda Türkiye için özellikle mahalle ölçeğinde, toplu 
konut gelişmeleri için sürdürülebilir kentsel tasarım modeli ve değerlendirme sis-
temi geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Dünya’da yapılar ile ilgili birçok sürdürülebilirlik değerlendirme sistemleri 
vardır. Bunlardan en sık kullanılanları 1990’da İngiltere’de ortaya çıkan BRE-
EAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), 
1998’de Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design), 1998’de gelişmiş ülkelerin biraraya gelme-
siyle kurulan kurulan IISBE (International Initiative for Sustainable Built Envi-
ronment), 2003’de Avustralya’da ortaya çıkan Greenstar, 2004’de Japonya’da or-
taya çıkan CASBEE (Comprehensive Assessment for Building Environmental Ef-
ficiency) ve 2009’da Almanya’da ortaya çıkan DGNB (Deutsche Gesellschaft fur 
Nachhaltiges Bauen)’dir.    
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Gelişmiş ülkelerde sürdürülebilir kentsel tasarım alanında üniversitelerde 
dersler, yüksek lisans programları, bilimsel araştırmalar ve birçok uygulama bu-
lunmaktadır. Sürdürülebilir kentsel tasarım konusunda ülkemizde az sayıda bi-
limsel çalışma ve uygulama bulunmaktadır. Türkiye'de yerleşmelere ilişkin plan-
lama çalışmaları daha çok üst ölçeklerde yapılmakta, kentsel tasarım ve özgün 
yerleşme karakterleri göz ardı edilmektedir. 

Türkiye'de kullanılan yabancı değerlendirme sistemlerinin yerine yerli bir sis-
teme ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın temel amacı sürdürülebilirlik kavramının çevre 
boyutu ile ilgili parametreleri ve faktörleri kentsel tasarım kapsamında irdelemek 
ve Türkiye özelinde sürdürülebilir kentsel tasarım modeli ve değerlendirme sis-
temi geliştirmektir. Türkiye'de sürdürülebilir, erişilebilir, verimli, güzel ve eşit 
kentsel alanların yaratılması için kentsel tasarımın yaygınlaşmasını desteklemek 
çalışmanın ikincil amacıdır. Çalışma literatür taraması ve belirlenen hipotezler 
sonucunda aşağıdaki alternatif soruları da cevaplamayı amaçlamıştır.  

- Gelecekte sürdürülebilir kent ve konut alanları mahalleler nasıl olacaktır?  
- Kentsel tasarımın sürdürülebilir kent yaratmadaki rolleri nedir? 
- Sürdürülebilir kentsel tasarım kavramları nedir? 
- Sürdürülebilir kentsel tasarım etiketli projeler nasıl test edilebilir veya de-

ğerlendirilebilir?  
 
Konut sektörü, Türkiye ekonomisinin büyük lokomotif sektörlerinden birisi-

dir. Sürekli artan nüfus için yeterli, erişilebilir, karşılanabilir ve sürdürülebilir 
kentsel mahalleler yapmak Türkiye için hep sürekli çözüm bekleyen bir konu ol-
muştur. Kentsel tasarım kavramı Türkiye'de planlama çalışmasını çerçeveleyen 
teknik ve hukuki mevzuata tam dahil edilememiştir. Türkiye’de Kentsel Tasarı-
mın içeriğini, yapısını ve formülasyon sürecini sistematik olarak açıklayan resmi 
literatür çok az ya da başlangıç seviyesindedir.   

Konut gelişmeleri ile kentsel tasarım arasında kritik bir ilişki vardır. Sürdürü-
lebilirlik sorunları birçok gelişmiş ülkede planlama uygulamalarına ve yönetme-
liklerine entegre edilirken, Türkiye’de bu konuda bazı eksikler vardır. Başka bir 
deyişle, Türk kentleri sürdürülebilirlik gereksinimlerini tam karşılayamamakta-
dır. Türkiye’nin kentsel dönüşüm ve yeni-eski konut alanları geliştirme sorunları 
ile tüm dünyada başarılı olarak kabul edilen Amerika’daki ve İngiltere’deki sür-
dürülebilir kentsel tasarım örnekleri çalışmanın kavramsal çerçevesi oluşturularak 
çalışma sorularını cevaplamak için bir araç olarak yerinde incelenmiştir. Bu çalış-
mada esas olarak kentsel gelişmenin sürdürülebilir kentsel tasarım yönlerine 
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odaklanarak Amerikan ve Avrupa yaklaşımlarının stratejilerini Türkiye’ye adapte 
edilebilme olanakları irdelenmektedir.  
 

Kavramsal Çerçeve 
 
Sürdürülebilirlik Kavramı, 1972 yılında Stockholm’de yapılan Dünya Çevre 

Konferansı’nın Raporu’nda yer verilen “eko-gelişme” kavramı çerçevesindeki tar-
tışmalara bağlı olarak gelişmiş olmakla birlikte, insan yaşam ortamı sorgulaması-
nın çok daha gerilere gittiği bilinmektedir. Uzman ekologlar, “çevre merkezci” 
(eco-centric) yaklaşımlarının, ilk insan topluluklarının doğa ile ilişkileriyle başla-
dığını iddia etmektedirler. Onlara göre, 20. Yüzyılda “çevre-merkezci” yaklaşımın 
gündeme gelmesinin nedeni, günümüzün “sürdürülemez” kalıplarıdır. İnsanlık 
tarihinde son bin yılda gelişen düşünce ve edimlerde, insanın kendisini merkez 
yapan ve doğayı indirgeyen tavrının varlığı bugün antropologlarca da benimsen-
mektedir. 

Sürdürülebilirlik devam edebilme özelliğine veya özelliklerine sahip olma ola-
rak tanımlanabilir. Ekolojide sürdürülebilirlik doğal sistemlerin çeşitliliğinin ve 
üretkenliğinin devamlılığının sağlanması olarak tanımlanmıştır. İnsanoğlunun 
varlığını devam ettirmesi doğrudan veya dolaylı doğal sistemlere bağlıdır.   Bu 
bağlamda sürdürülebilirlik sistemlerin ve süreçlerin dayanımıdır. 

ABD’de 1970’lerde hayat standartlarını insan ihtiyaçlarına göre iyileştirmek 
ve sosyal ve ekonomik ihtiyaçların insan ihtiyaçlarıyla bir harmoni yaratacak şe-
kilde gerçekleştirilmesi için kurulan National Energy Policy Act’ın tanımına göre 
sürdürülebilirlik günümüz ihtiyaçlarının karşılanarak aynı zamanda bu ihtiyaçla-
rın gelecek kuşaklarda da teminini sağlayacak gerekli politika ve stratejilerin tü-
müdür.  

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, 2030 yılında dünya nüfusunun 
¾’ünün kentsel alanlarda yayılacağını ortaya koymaktadır. Kentsel nüfusun art-
ması ile kentsel problemler artacak ve bununla birlikte sürdürülebilir çözümlere 
ihtiyaç duyulacaktır.  

Birleşmiş Milletler Brundtland Komisyonu’nun 1987 yılı tanımına göre sür-
dürülebilirlik insanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yetene-
ğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürü-
lebilir kılma yeteneğidir. 

Sürdürülebilirlik kavramının merkezi referans noktası olan “Sürdürülebilir 
Kalkınma” kavramından 1981 yılında Beyaz Saray Konseyinin Çevresel Kalite 
Raporu’nda şöyle bahsedilmektedir: “Gelecek için anahtar kavram sürdürülebilir 
kalkınmadır. Eğer ekonomik kalkınmalar uzun süre başarılı olmak istiyorlarsa, 



 
Türkiye'de Sürdürülebilir Kentsel Tasarım Modeli ve Değerlendirme Sistemi Geliştirmek 

 

115 
 

bu kalkınma gelişmekte olan ülkelerin doğal kaynaklarını doğayı koruyarak ol-
malıdır” (Anonymous, 2016).   

Rio de Janeiro’da 1992 yılında yapılan Çevre ve Kalkınma Konferansı’ndan 
sonra sürdürülebilirlik kavramı küresel ölçekte kabul gören bir kavram haline gel-
miştir. Sürdürülebilirliğin çevre, toplum ve ekonomi olmak üzere üç temel bo-
yutu bulunmaktadır. Doğal çevreninin korunması kadar ekonomik ve sosyal kal-
kınmanın da birbirinden ayrılmaz parçalar olduğunu kabul etmek uygun olabilir. 

Sanayi devriminden sonra, çok önemsenmeyen yerel çevre kirliliklerinin ye-
rini bölgesel ve küresel kirlenmeye ve bozulmaya bırakmasıyla kaynakların azal-
masının farkına varılması sonucunda sürdürülebilir kalkınma çok sayıda ulusla-
rarası ve ulusal programın, kurumun ve örgütün hedefleri arasında yer almaya 
başlamıştır. Kavrama ilgi her geçen gün artmaktadır. Her şeye rağmen bir iktisadi 
büyüme yaklaşımı yerine, dengeli bir başka deyişle sürdürülebilir bir kalkınma 
modelinin benimsenmesi gerekmektedir (Jacobs, 1991, Healey ve Shaw, 1993). 

Günümüzde kentler, çeşitli nedenlerle çevre kalitesinde ve sosyal yasam ko-
şullarında olumsuzluklarla karşı karşıyadır. Geçtiğimiz yüzyılın, özellikle son çey-
reğinde yaşanılan hızlı kentleşme sonucunda oluşan kentsel dokuların yeniden bu 
kez, sosyal ve ekonomik koşullar da dikkate alınarak, yeni bir yaklaşımla yenilen-
mesi gündeme oturmuştur (Couch 1990). Hızlı ve plansız büyümenin neden ol-
duğu dar gelirli kentli kesimin konut sorunu, Türkiye ve gelişmekte olan ülkele-
rin uzun yıllardan beri en önemli sorunlarından biridir. Kentsel yaşam kalitesini 
etkileyen yalnızca binalar değil; aynı zamanda binalarında tanımladığı veya sınır-
landırdığı kentsel bölgeler, açık alanlardır. Fiziksel bağlamdaki endişeler, yerel 
kültüre ve iklime duyarlı projeler üretilmesine neden olmaktadır.  İngiliz Mimar 
Norman Foster’a göre (2003) en uygun tasarım çözümü sosyal, teknolojik, este-
tik, ekonomik ve çevresel duyarlılıkları bütünleştirebilendir. Bu görüşte sürdürü-
lebilirliğin üç boyutuna atıf yapılmıştır. 

Sürdürülebilir kentsel gelişmede sürdürülebilir kalkınmanın bir bileşenidir. Whee-
ler (1998) göre sürdürülebilir kentleşme yaklaşımı şu temel konuları içermelidir: Büyü-
menin 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 ve nüfus. Kentsel gelişme sürdürülebilir kentsel 
tasarım kılavuzluğunda mahalle ölçeğinden başlayarak dünya ölçeğine kadar tümeva-
rım veya tümdengelim yaklaşımı gerçekleşebilir (Şekil 2).  Bu bağlamda ilk aşamada 
gündeme gelen sürdürülebilir kentsel tasarım, kent ve çevresinin yeni gelişmelerde do-
ğanın ve kentsel kimliğin nasıl korunabileceğini ve kalitenin nasıl artırılabileceğini gös-
termek açısından yönlendiricidir.   
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Şekil 2.  Sürdürülebilir kentsel gelişme için tümevarım ve tümdengelim yaklaşımı 

 
Kasioumi (2010) 1980'lerin sonunda ortaya çıkan sürdürülebilir kalkınma 

kavramının kentsel tasarımın çevresel sürdürülebilirlik söylemlerinde yer almasını 
önermiştir. Oktay’ın (2004) belirttiği üzere, çağdaş kentsel tasarımın bir yönü 
kentin yerel çevresel, ekonomik ve sosyal nitelikleri sürdürebilme yeteneğine kat-
kıda bulunan çevreye zarar vermeyen gelişme yaklaşımı olan sürdürülebilir kal-
kınmadır. 

Kentlerde güncel sürdürülebilir kalkınma konularıyla, sürdürülebilir kentsel 
tasarım son on yıl içinde daha yaygın hale gelmiştir. Sürdürülebilir kentsel tasa-
rım konusunda araştırma kurumları, lisansüstü programları, akademik kurslar, 
sempozyumlar, dünya çapında akademik yayınlar ortaya çıkmıştır. Dünya’nın en 
iyi üniversitelerinden birisi olarak kabul edilen Massachusetts Teknoloji Ensti-
tüsü’ndeki Sürdürülebilir Tasarım Laboratuvarı’na (2014) göre daha sürdürüle-
bilir kentsel büyüme için iklimler ile kültürler aralığında çalışan yeni kavramlara 
ve çözümlere ihtiyaç vardır. 

Thomas’a (2002) göre kentleri sağlıklı, canlı ve sürdürülebilir hale getirmek 
için sürdürülebilir kentsel tasarım yaklaşımları kullanılmalıdır. Sürdürülebilir 
kentsel tasarımın günlük sürdürülebilirlik seçenekleri kolaylaştırdığı ve böylece 
kent sakinleri arasında refahı ve sağlığı desteklediği düşünülmektedir. Sürdürüle-
bilir uygulamalar ile geliştirilen kent, kaynakları koruyacak ve kimyasal uygula-
malar azaltacak ve sonuç olarak çevre kalitesini arttıracaktır. Sürdürülebilir bir 
kentsel tasarım yaklaşımı ile aynı zamanda uygulama ve bakım giderleri düşürü-
lerek toplam maliyet azaltılabilecektir.  Bu araştırmada, kentsel tasarım kentsel 
yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin olası bir yolu olarak görülmektedir. 

Jabareen (2006) “Sürdürülebilir Kentsel Formlar: Tipolojileri, Modeller ve 
Kavramlar” başlıklı bilimsel çalışmasında sürdürülebilir kentsel formlar ve tasa-
rım kavramlarını tanımlamıştır. Sürdürülebilir kentsel formlar ile ilgili yedi tane 

Dünya

Ülke

Kent

Mahalle
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tasarım kavramı belirlemiştir. Bu kavramlar şunlardır: Kompaktlık, sürdürülebilir 
ulaşım, yoğunluk, karma arazi kullanımları, çeşitlilik, pasif güneş tasarımı ve ye-
şillendirme: Ayrıca, bu çalışmada dört tip kentsel form (neo geleneksel kalkınma, 
kentsel çevreleme, kompakt şehir ve eko-kent) önererek kent formlarının sürdü-
rülebilirliğe katkısını değerlendirmiştir. 

Schiller ve Evans (2006) "Kentsel sürdürülebilirlik Değerlendirilmesi: Yeni 
bir gelişme mikro ve tasarım nitelikleri" başlıklı araştırmalarında kentsel mekan-
ları nitelemek ve değerlendirmek için bir yöntem geliştirmişlerdir.  Değerlendir-
meleri mikroklimatik nitelikler ile ilgili kentsel tasarım kalite göstergelerinden 
geçirgenlik, canlılık, çeşitlilik, okunabilirlik ve sağlamlık sosyal, ekonomik ve çev-
resel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktadır. İç mekan faaliyetleri ve çevresel 
koşullarında sürdürülebilirlik sürecine katkıda bulunduğunu iddia etmektedirler. 
"Sürdürülebilir Kentsel Sokak Tasarımı ve Değerlendirmesi" başlıklı araştırmala-
rında, Bevan vd. (2007), kentsel sokaklarda sürdürülebilir tasarım rehberlerinin 
geliştirilmesi için fırsatları belirlemiştir. Kentsel sokaklara uygun sürdürülebilir 
çözümler tarif edilmekte ve çok sayıda görsel örnekler sonuç olarak verilmektedir. 

Literatür taramasından da anlaşılacağı üzere kentleri daha yaşanabilir hale ge-
tirmek için benzer ve farklı girişimler ve teoriler vardır.  Bu teoriler sanayi devrimi 
sonrasında yoğunlaşmış ve birbirlerinden etkilenmişlerdir.  Kentsel çevre ve insan 
sağlığı diğer bir deyişle kentsel kalite derinden birbirleriyle ilişkilidir. Özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde son dönemdeki kentsel gelişimler, genellikle hem çevre 
ve hem de insan sağlığı için uygun değildir. Birçok araştırma sürdürülebilir Kent-
sel Tasarımı dünyadaki özellikle yeni şehirlerin karşılaştığı pek çok soruna bir 
tepki olarak görmektedir. Konut sektöründe çevre dostu olarak etiketleyerek pro-
jelerini satmak isteyen yatırımcılar sürekli artmaktadır. Ama çevre dostu olarak 
etiketlenen projeler gerçekten çevre dostu ya da sürdürülebilir midir? Sürdürüle-
bilirlik sertifikasyon ve değerlendirme yöntemleri genellikle tek bir binayı ele al-
maktadır. Kentsel yerleşimlerin çevresel etkilerini azaltmak için yeni yaklaşımlar 
gereklidir. Buna ek olarak kentsel tasarım projelerinin sürdürülebilirliğini test et-
mek için derecelendirme sistemi ya da değerlendirme araçlarına ihtiyaç vardır. Bu 
çalışmanın araştırma soruları özellikle Türkiye bağlamında bu ihtiyaca göre be-
lirlenmiştir. 
 

Yöntem 
 

Araştırmada belirlenen hipotezler doğrultusunda niteliksel ve niceliksel veri-
lere dayalı olarak belgesel ve deneysel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Belgesel 
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yöntem çerçevesinde konu hakkında kütüphane, arşiv ve bilimsel veri tabanla-
rında bulunan yazılı ve görsel veriler toplanarak derlenmiştir. Deneysel araştır-
mada ise gözlem, yazışma, mülakat araçları yardımıyla objektif olarak yerinde 
toplanan veriler analiz edilip, araştırmanın öngördüğü hipotezler çerçevesinde de-
ğerlendirilmiştir.   
 

Bulgular 
 

Bulgular bölümünde, araştırmanın kentsel sorunların saptanması, sürdürüle-
bilirlik kavramının geçmişi ve ilgili kuramlar, sürdürülebilir kentsel tasarım ile 
ilgili uluslararası kuruluşların ve örgütlerin, Avrupa'daki, ABD'deki ve İngil-
tere’deki kuruluşların yaklaşımları ve uygulamaları kısımları yer almaktadır. 

 
Kentsel Sorunların Saptanması 
İnsanlar yaşadıkları çevreyi etkilemekte ve çevreden etkilenmektedirler. Top-

lumların sürdürülebilirliği, yaşadıkları çevrelerin, kentlerin sürdürülebilirliğine 
de bağlıdır. Ürünlere ve hizmetlere kolay erişimin olması, yüksek kazanç sağlayan 
iş olanaklarının bulunması, sağlık hizmetlerinin daha gelişmiş oluşu, eğitim 
imkânlarının zenginliği, su ve enerji gibi daha kapsamlı altyapının olması, ulaşım 
olanakları kentsel yaşamanın, avantajları olarak görülebilir.  Ancak bu avantajla-
rın yanında kentsel sorunlar ile kentte yaşamın birçok olumsuz etkisi de vardır. 
Türkiye’deki kentler ekonominin motorları olsalar da, gelişmekte olan birçok ül-
kede olduğu gibi Türkiye’de de yer alan kentsel sorunlar şunlardır:  

• Küresel Isınma potansiyeli 
• Toprağın / suyun asitlenme potansiyeli hava / gürültü kirliliği 
• Aşırı enerji tüketiminden kaynaklanan israf 
• Arazi tüketimi (metropolitan alanların yaklaşık %30’u ulaşım hizmet-

lerine ayrılmaktadır) 
• Doğal kaynakların azalması 
• Plansız ve kontrolsüz kentsel yayılma / çarpık yapılaşma  
• Kentsel çöküntü 
• Güvenlik / Kazalar 
• Trafik sıkışıklığı ve zaman kaybı / otopark problemi 
• Toplu taşımanın yetersizliği 
• Kamu hizmetlerinde aksaklıklar 
• Arsa spekülasyonu 
• Sosyal sorunlar (aşırı göç ve işsizlik ve gizli işsizlik) 
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Aşırı kentleşmiş kentlerde de örneğin iş olanaklarının kısıtlılığı ve kaynak ye-
tersizliği gibi sorunlarla karşılaşa bilinmektedir. 

 
Sürdürülebilirlik Kavramının Geçmişi ve İlgili Kuramlar  
Latince sustinere kelimesinden İngilizce’de sustainability olarak türetilen sür-

dürülebilirliğin en çok atıf yapılan tanımı Birleşmiş Milletler’in Brundtland Ko-
misyonu (eski adıyla Çevre ve Kalkınma Komisyonu) tarafından sürdürülebilir 
kalkınma kavramının bir parçası olarak şöyle tanımlanmıştır "İnsanlık, gelecek 
kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük 
ihtiyaçlarını temin ederek, gelişmelidir." 

Sürdürülebilir kalkınma birçok kaynakta kavramsal olarak sosyal, ekonomik, 
çevresel ve kurumsal olmak üzere dört boyuta ayrılmıştır. İlk üç boyut sürdürü-
lebilirliğin temel ilkeleri ile ilgilidir (Şekil 3). Son boyutu ise kurumsal politika ve 
kapasite konuları ile ilgilidir.  

 
Şekil 3.  Sürdürülebilirliğin temel boyutları (Adams, 2006) 

 
Sürdürülebilir kalkınma, doğayı ve yaşam kalitesini koruyarak ekonomik devam-

lılığı gerçekleştirme yöntemidir. Bu bağlamda doğal çevrenin bozulmaması bir başka 
deyişle korunması sosyal ve ekonomik gelişmenin ayrılmaz parçalardır. Sürdürülebi-
lirlik ilkesinin kentsel alanlara dönük hedefleri irdelenirse; bireysel araç kullanımının 
azaltılmasından, üretim-tüketim-atık zinciri dengesine, enerji sistemlerinde geri dö-
nüşüm modellerinin benimsenmesine, ekolojik ayak izlerinin azaltılmasından doğal 
yaşama ortamlarının korunmasına,  kentsel şiddetin azaltılmasına ve kentsel sosyal-
kültürel-ekonomik altyapı olanaklarından kent nüfusunun sosyal adalet ilkesi kapsa-
mında eş düzeyde faydalanmasına dek uzanan bir dizi sosyal, ekonomik ve çevresel 
bileşenlere dayandığı söylenebilir (Niemelä 1999). 
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Sürdürülebilir Kentsel Tasarım ile İlgili Uluslararası Kuruluşların ve Ör-
gütlerin, Avrupa'daki, ABD’deki ve İngiltere'deki Kuruluşların Yaklaşım-
ları ve Uygulamaları  
Günümüzde giderek karmaşık hale gelen kentler çevresel açıdan bozulmakta 

kentlilerin yasam kalitesi azalmaktadır. Bundan dolayı birçok ülke kentlerindeki 
yaşam kalitesinin arttırılması için çalışmalar sürdürmektedir. Bu bağlamda sür-
dürülebilir kentsel tasarım çalışmalarında 21. Yüzyılın başından bu yana yaygın-
laşmaktadır. Bu yaygınlaşmaya paralel olarak sürdürülebilirlik değerlendirme 
araçları (sustainability assessment tools) başta ABD, İngiltere ve Almanya olmak 
üzere gelişmiş ülkelerde ortaya çıkmış ve kullanılmaya başlanmıştır.    

Yapı, kent ve bölge düzeyinde birçok değerlendirme aracı varken mahalle öl-
çeğinde değerlendirme araçları daha az ve bu konuda daha az ilgi ve deneyim 
vardır.  Halbuki bir mahalle bir kentin temel yapı taşıdır ve sürdürülebilir bir 
toplum ve çevre oluşturmak için iyi bir başlangıç noktası olarak ele alınabilir. 
Mahalle ölçeğinde sürdürülebilirliğin performansını ve başarısını değerlendirme 
araçları sürdürülebilirlik ile ilişkilendirilmiş kriterler setlerini ve temalarını öne-
rerek geliştirilmişlerdir.   

 

 
Şekil 4.  Mahalle ölçeğinde sürdürülebilirliği değerlendirme araçlarının logoları 
 
Günümüzde en çok bilinen mahalle ölçeğinde sürdürülebilirliği değerlen-

dirme araçları LEED-ND, EarthCraft Communities (ECC), BREEAM Com-
munities, CASBEE-UD, HQE2R ve DGNB’dir  (Şekil 3.).  Bu araçların genel 
özellikleri şu şekildedir. 
• LEED-ND: (Leadership in Energy and Environmental Design for Neighbo-

urhood Development): ABD Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) ile kar amacı 
gütmeyen yürünebilir ve canlı kentler yaratma misyonu olan ABD’ndeki 
Yeni Şehircilik Meclisi (Congress for the New Urbanism CNU) ve 
ABD’ndeki çevre koruma konularda faaliyetler yürüten Tabii Kaynakları Sa-
vunma Konseyi’nin (Natural Resources Defense Council (NRDC)) ortaklaşa 
geliştirilen değerlendirme aracıdır.  
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Şekil 5.  LEED ND aşamaları ve temaları 

 
 

İlk sürümü 2007 yılında çıkan LEED-ND’nin 1 Ekim 2014 tarihinden itiba-
ren dördüncü sürümü kullanılmaya başlanmıştır. LEED-ND v4 mahalle ölçeğin-
deki planlama ve tasarımın herhangi bir aşamasında veya projenin %75'e varan 
kısmının inşa edilmiş olması durumunda değerlendirme için kullanılabilmekte-
dir. LEED-ND v4 arazi seçimi, tasarımı ve yapı malzemeleri dikkate alarak ma-
halle ve peyzajını yerel ve bölgesel bağlamda ilişkilendirme çabasındadır.   LEED-
ND aşamaları ve temaları Şekil 5’de sunulmuştur.  
• EarthCraft Communities (ECC): ABD’inde Büyük Atlanta Konut Üreti-

cileri Birliği (Greater Atlanta Home Builders Association), Atlanta Bölgesel 
Komisyonu (Atlanta Regional Commission), Kentsel Alan Enstitüsü’nün At-
lanta Bölge Konseyi ve sürdürülebilir gelecek için çalışmalar yapan kar amacı 
gütmeyen bir organizasyon olan Southface sürdürülebilir planlı ve inşaalı 
toplum yaratmak için 2005 yılında EarthCraft Communities (EarthCraft 
Toplulukları) Programını başlatmıştır (EarthCraft, 2011). 
Program enerji ve su verimliliği sağlayan yeni evleri ve binaları, düşük etkili 
gelişimi, yürünebilir tasarım ve toplum bağlantısı, etkili yağmursuyu yöne-
timi, açık alanlara erişim gibi ilkleri vurgulamaktadır. EarthCraft Commu-
nities sertifikasyon süreci sonunda toplulukların sağlıklı, yaşanabilir, verimli 
ve pazarlama cazibesi kazanacağını iddia etmektedir. 

• BREEAM Communities: İngiltere’deki Bina Araştırma Kuruluşu BRE (Bu-
ilding Research Establishment) tarafından İngiltere imar yasalarının etkisiyle 
1990 yılında kısaltması BREEAM olan Bina Araştırma Kuruluşu Çevresel 
Değerlendirme Metodunu (Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method) yayınlanmıştır. BREEAM İngiltere’den sonra dünyanın 
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birçok ülkesinde benimsenmeye başlanmış en uzun soluklu çevre dostu bina 
değerlendirme, derecelendirme ve sertifika sistemidir. 
BREEAM, bina ölçeğinde çevresel sürdürülebilir tasarım, inşaat ve işletme 
kriterlerini ortaya koymaktadır. BREEAM sertifikası ile binaların ne kadar 
enerji verimli, su verimli ve sağlıklı bir yapı olduğu geçer (pass), iyi (good), 
çok iyi (very good), mükemmel (excellent) ve olağanüstü (outstanding) şek-
linde, beş farklı seviyeye göre değerlendirilmektedir. 
BREEAM metodolojisine dayalı bir değerlendirme sertifikasyonu olan BRE-
EAM Communities 2011 yılında BRE Global tarafından geliştirilmiştir. 
Master planlama sürecine sürdürülebilir tasarımı entegre ederek büyük öl-
çekli projelerin sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğini ölçmek ve 
değerlendirmek hedeflenmiştir. BREEAM Communities değerlendirme kri-
terlerini dokuz başlık altında toplamaktadır. Başlılar şunlardır:  

• İklim ve enerji,  
• Kaynaklar,  
• Yer üretimi,  
• Ulaşım ve hareket,  
• Topluluk,  
• Ekoloji ve bioçeşitlilik,  
• İş ve ekonomi,  
• Yapılar ve yenilik.  

Tasarımın sürecinin en başında sürdürülebilirliğin dikkate alınması gerekti-
ğini vurgulamaktadır. BREEAM Communities aşamaları ve temaları Şekil 
6’de sunulmuştur. 

Şekil 6. BREEAM Communities aşamaları ve temaları 
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• CASBEE‐UD (CASBEE Urban Development): CASBEE 2004 yılında üni-
versite, sanayi ve hükümet komiteleri içeren Japonya Sürdürülebilir Bina 
Konsorsiyumu (Japan Sustainable Building Consortium (JSBC)) tarafından 
geliştirilmiştir. CASBEE konut ölçeği, bina ölçeği ve kentsel ölçeği kapsamak-
tadır. CASBEE (Comprehensive Assessment System for Building Environ-
mental Efficiency) Bina Çevre Verimliliği için Kapsamlı Değerlendirme Sis-
temi’nin kısaltmasıdır. 

• CASBEE UD, kentsel gelişme değerlendirme aracı bina ölçeğindeki CASBEE 
kavramları ile ilişkilidir ve çevresel verimliliği hesaplamak için CASBEE Yeni 
İnşaat değerlendirme aracının Q3 (arazideki dış çevre) ve LR3 (arazi dışı 
çevre) değerlendirme öğeleri referans alarak geliştirilmiştir. Kentsel planlarda 
sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak için geliştirilmiş bir araçtır. Ancak, CAS-
BEE ürün ailesi "CASBEE Kentsel Alan + Binalar (CASBEE for an Urban 
Area+Buildings) Sistemini" içerir ve CASBEE-UD sistemi bina ölçeği değer-
lendirmesi ile birlikte kullanımına olanak sağlar. CASBEE-UD sistemine göre 
çevresel kalite kriterleri şu üç temaya ayrılır: “doğal çevre "," belirlenen alan 
için hizmet fonksiyonları” ve "yerel halkın katkısı". Benzer şekilde, "mikrok-
lima, cephe ve peyzaj üzerinde çevresel etki","sosyal altyapı " ve "yerel çevre 
yönetimi" çevre yükünü değerlendirmek için kullanılan temalardır. Bu tema-
ların her biri ayrıca farklı kriterlere bölünürler ve sırayla tek tek alt kriterlere 
ve göstergelere ayrılırlar.  Her bir alt-kriter bir-beş ölçeğinde değerlendirilir. 
Japonya'da normal durumları temsil eden seviye üç değerlendirmede referans 
seviyesi olarak kullanılır. Performans seviyesinin üç altında veya üstünde ol-
masına göre kredi ile notlandırılır.  Tüm gereksinimleri karşılayan projeler 
alt kriter için 5 kredi alırlar. CASBEE-UD kriterlerinin iç içe kategorilere 
ağırlıklarını uygular. Alt kriterlerin ağırlıklı puanları toplanarak üst seviye 
kriterlerin puanı belirlenir. Bu prosedür çevre kalitesi (Q) ve çevresel yük (L) 
puanları içinde yapılır. Değerlendirilen projenin final notu Kentsel Gelişimin 
Bina Çevre Verimliliği (BEEUD) olarak adlandırılır.  Final notuna göre de-
ğerlendirilen mahalle zayıf, orta, iyi, çok iyi mükemmel olmak üzere beş dü-
zeyde sertifikalandırılır. 

 
• HQE2R: Blum’a (2007) göre HQE2R yapılı çevrenin sürdürülebilirliğinin 

rejenerasyonu ve kentsel mahallelerinin sürdürülebilir yenilenmesi için Av-
rupa Komisyonu’nun Yarının Kenti Programı (FP5) kapsamında desteklen-
miş bir araştırma ve geliştirme projesidir. 2001 yılında başlayan ve 2004 yılı 
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Mart ayında sona eren proje Fransa’daki Bina için Bilimsel ve Teknik Mer-
kezi (Le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB)) tarafından 
koordine edilmiştir.   
HQE yüksek çevresel kalite anlamına gelen High Environmental Quality ke-
limelerinin kısaltmasıdır.  E harfi ekonomi ve çevre ve R binaların rehabili-
tasyonunu ve mahallelerin canlandırılmasını, HQE yaklaşımıda sürdürülebi-
lir binalar için daima ileriye gitme yaklaşımını ifade etmektedir. HQE2R sür-
dürülebilir kalkınma için entegre bir yaklaşımla 6 adet ilke, 5 adet hedefi, 21 
adet sürdürülebilir kalkınma hedefi (61 alt göstergeye ayrılan) üzerinde yapı-
landırılmıştır. HQE2R gibi bir mahallenin sürdürülebilir dönüşümü için ge-
liştirilen yaklaşım birçok operasyonel araç içermektedir. 

- INDI Modeli: Tartışılmaz göstergeleri sistemi kullanarak bina ve 
planlama projelerinin senaryolarının mahallenin sürdürülebilirliği 
üzerindeki uzun vadeli etkilerini değerlendirir. 

- ENVI Modeli: Mahalle ve bina ölçeklerinde çevresel etki değerlen-
dirme modeli. 

- ASCOT Modeli: bir binanın inşası veya yenilenmesinin ekonomik ve 
çevresel değerlendirme modeli. 

• DGNB: DGNB, Türkçesi Alman Sürdürülebilir Bina Konseyi olan Almanca 
Deutsche Gesellschaft für Nachhältiges Bauen kelimelerini kısaltmasıdır.  
DGNB hem binaların hem de kentsel bölgelerin sürdürülebilirliğinin objek-
tif bir tanımlamasını ve değerlendirmesini yapmak için başta Almanya olmak 
üzere birçok ülkede kullanılmaktadır.  

Kalite kavramından yola çıkılarak hazırlanmıştır. Kalite binanın tüm ya-
şam döngüsü boyunca kapsamlı olarak değerlendirilir. DGNB Sertifikasyon 
Sistemi, uluslararası uygulanabilir özelliğe sahiptir.  DGNB esnekliği saye-
sinde, bir binanın çeşitli kullanımlara tam uygun olabilir ve hatta ülkeye özgü 
gereksinimlerini karşılayabilir.  

DGNB değerlendirme sisteminin kalite ile ilgili ana altı teması şunlardır: 
Ekoloji, ekonomi, sosyal kültürel konular, teknoloji, süreç iş akışları ve arazi. 
Bu temalarla ilgili sürdürülebilirliği sağlayan 50 kriter belirlenmiştir.  Her 
tema kullanım profiline (bina tipi, yeni veya mevcut bina) bağlı olarak genel 
değerlendirmede farklı şekilde ağırlıklandırılan kriterleri içermektedir. Kri-
terler planlama aşamasında dikkate alınır ve daha tutarlı ve kaliteli bir ma-
hallenin yaratılması hedeflenir.  

Tanımlanan şartların yerine getirilmesine bağlı olarak değerlendirilen alan 
bronz (toplam performans seviyesi %35), gümüş (toplam performans seviyesi 
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%50), altın (toplam performans seviyesi %65) veya platin (toplam perfor-
mans seviyesi %80) düzeylerinde belgelendirilir. Buna ek olarak, planlama 
aşamasında basit öncesi belgelendirme seçeneği vardır. Her bir kriter için de-
ğerler belirlenmiştir. Hedef şartlara ulaşıldığında en fazla 10 puan alınabil-
mektedir. Bazı kriterlerin değerlendirmeye katılım ağırlığı şemaya göre deği-
şiklik göstermektedir. Arazinin kalitesi binanın genel kalite değerlendirme-
sinde etkili değildir. Buna karşılık, arazinin kalitesi mahalle değerlendirilmesi 
için önemli bir temadır. DGNB’nin mahallere yönelik değerlendirme kapsa-
mında; kentsel mikroiklim, birleşmiş doğal ortam, biyoçeşitlilik ve sosyal ve 
işlevsel karışım gibi konularda bulunmaktadır. 

DGNB Belgelendirmesi günümüzde 13 farklı bina türü için ve 2011 yı-
lından beri de mahaller için yapılmaktadır. Sistem sürdürülebilir binaların 
birlikteliği üzerine bütüncül bir bakış açısını benimsemektedir.  

DGNB Sistemi ile mahalledeki her binayı çeşitli yaşam evreleri temelinde 
değerlendirip belgelendirmek mümkündür. DGNB Sistemi de diğer sistem-
ler gibi inşaat ve konut sektörlerine şeffaflık ve karşılaştırma olanağı sunmak-
tadır.  
 

 
Şekil 7. DGNB değerlendirme sistemi aşamaları ve temaları 
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Değerlendirme 
 

Yüzyılın başından bu yana sürdürülebilir mahalle tasarımı önem kazanmıştır. 
Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için binaların tek başına değerlendirilmesi-
nin yeterli olmadığı düşünülmektedir. Bu gelişime ile orantılı olarak mahallenin 
sürdürülebilirliğini değerlendirme araçları yakın dönemde ortaya çıkmış ve kul-
lanılmaya başlamıştır. Mahallenin sürdürülebilirliğini değerlendirme araçları son 
nesil değerlendirme olarak kabul edilebilir. Bina değerlendirme araçlarının öne-
rilen mahalle gelişimi bağlamında bazı dikkat edilmesi gereken noktalar olmasına 
rağmen kümülatif etkilerin tam bir değerlendirmesini sağlamada eksiklikleri ol-
duğu düşünülmektedir. Kentsel çevre, tek bir binanın kendi etkisinin yanında 
diğer binalardan da etkilenmesinin göz önüne alındığı bir sistem olarak ele alın-
ması gerekmektedir.    

Mahallenin sürdürülebilirliğini değerlendirme araçlarına gerek duyulmasının 
bir nedeni ise bina ölçeği genellikle çevresel ölçeğe odaklanmakta ve mahalle öl-
çeğinde sürdürülebilirliğinin temel boyutlarından sosyal konuları dikkate alan en 
düşük ölçektir. Aynı argüman sürdürülebilirliğin ekonomik ve kurumsal boyut-
ları içinde geçerlidir. Mahalle ekonominin minimum düzeyde olması muhtemel 
ölçektir. İstihdam ve iş-konut yakınlığı gibi konularda mahalle ölçeğinde dikkate 
alınabilir. Mahalle toplum temelli müdahalelerin organize edilebileceği düzeydir 
ve mahalle sakinleri karar alma sürecine dahil edilebilir. Mahallenin sürdürülebi-
lirliğini değerlendirme araçları belediye ve metropolitan düzeydeki ana sınırlama-
ların üstesinden gelebilir. Dünya genelinde yaygın olarak kullanan analiz edilen 
mahalle gelişimlerinin sürdürebilirliğini değerlendiren sistemlerin sonuç olarak 
tek birisinin en iyi yöntem olduğu belirtilemez. LEED-ND, BREEAM Commu-
nites ve DGNB en çok tercih edilen sistemlerdir. Analiz edilen değerlendiren sis-
temlerinde çok çeşitli kriter tipleri kullanılmaktadır ve metodoloji benzerlikleri 
olsa da birbirinden farklıdır.  
 

Değerlendirme Sistemi    
Sürdürülebilir Kentsel Tasarımın bir hedefi, doğal kaynakların ve değerlerin 

korunarak geçmişten geleceğe taşınmasını sağlamaktır. Bu bağlamda tasarımın 
sürdürülebilirlik bağlamına ilişkin önerilen değerlendirme sistemi için şu ilkeler 
belirlenmiştir. 

• Tasarımın çevresindeki doğayı tahrip edecek müdahalelerden kaçın-
mak 

• İnsan ve çevresel sağlığı tehdit edecek geri dönüşü olmayan müdaha-
leleri engellemek için önlemler almak 
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• Yerel, bölgesel ve küresel ölçekte çevresel, ekonomik, sosyal ve kültü-
rel durumlara uygun hassas tasarımlar yapmak ve uygulamak 

• Koruma ve yeniden canlandırma için karar verme hiyerarşini sağla-
mak 

• Çevresel ve nüfus değişikliğine neden olabilecek sürekli yeniden de-
ğerlendirmek 

• Ekosistem içindeki ilişkileri anlayıp değer vermek 
• Etik ve ortaklaşa bir yaklaşım kullanmak 
• Katılımcı ve şeffaf bir liderlik sergilemek 
• Çevre gönüllüğününün gelişimini her aşamada desteklemek 

 
Değerlendirme sınırlarını mahalle ölçeğine genişletmek sadece tek tek binaları 

ele almak değil, aynı zamanda binalar arasındaki boşluklar, sağlanan hizmetler, 
orada yaşayan insanları ve diğer canlıları ve faaliyetleri geniş bir perspektif içinde 
ele alındığını göstermektedir. Mahalle tasarımı için ulusal bir sistemin içine akıllı 
büyüme, şehircilik ve yeşil bina ilkelerini bütünleştiren derecelendirme sistemi 
çevresel kalite, sosyo-kültürel kalite, ekonomik kalite, teknik kalite ve süreç kali-
tesi olmak üzere kalite kavramı ile ilişkilendirilmiştir.  

Bir binanın çevresi ile birlikte sürdürülebilir olması gerekmektedir. Bundan 
dolayı birden çok yapının bir araya gelişinin meydana getirdiği mahalle ölçeğinde 
sürdürülebilirliğin değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bundan dolayı sürdü-
rülebilirliğin mahalle ölçeğinde değerlendirilmesi için bu ilkelerden hareketle be-
lirlenen sürdürülebilirlik ana kriterleri ile bu kriterleri destekleyen göstergeler, pa-
rametreler belirlenmiştir. Mevcut veya tasarım halindeki mahalle ölçeğindeki sür-
dürülebilir kentsel tasarım projelerini değerlendirmek için (kentsel tasarım özel-
likleri ve değerleri) sistem geliştirilmesi mevcut değerlendirme araçlarını irdeleme 
sonucunda yapılmıştır.   

 
Değerlendirme Sisteminin amaçları:   
1. Aktif ve başarılı mekanlar geliştirme ve esnekliği destekleme 
• Toprak, su ve bitki örtüsü vb.ı korumak ve eski hallerine getirmek, 
• Havayı ve suyu temizleme, karbon salınımı absorbe etme ve habitat sağ-

lama gibi ekolojik işlevleri artıran peyzajları geliştirmek 
• Doğal afetleri ve tehlikeleri azaltmak 
• Adapte olabilen yönetim ve gözlem sistemini planlamak 

2. Kaynakların varlığını sağlama ve ilkim değişikliğini hafifletme  
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• Enerji tüketimini en aza indirmek ve düşük karbonlu ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarını kullanmak 

• Sera gazı emisyonlarını, ağır metalleri, kimyasalları ve diğer kirleticileri 
bertaraf etmek veya en aza indirmek 

• Materyallerin ve kaynakların geri dönüşümünü ve tekrar kullanımını sağ-
lamak  

• Yeniden bitkilendirme ile karbon bertaraf kapasitesini arttırmak 
3. Tasarım, geliştirme ve bakım pratikleri doğrultusunda dönüştürme 
• Mesleki uygulamada ve sanayide liderliği destelemek 
• Sistemsel düşünce yaklaşımı ile işbirlikçi ve bütüncül tasarım yaklaşımı 

kullanmak 
• Tasarım sürecini yaşam döngüsü analizi ile desteklemek 
• Yerel ekonomileri ve sürdürülebilirlik politikalarını desteklemek 

4. Yaşam kalitesini arttırma ve toplumu güçlendirme 
• İnsanları yeniden doğaya bağlamak 
• Fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığı geliştirmek 
• Doğal sistemlerin ve peyzajların değerleri eğitimini desteklemek 
• Kültürel bütünlüğü ve bölgesel kimliği yükseltmek 

 
Mahalle ölçeğinde sürdürülebilirliği değerlendirme sisteminin (MÖSDS) 

amaçları, güvenilirlik, uygunluk, pratiklik ve limit açısından değerlendirme için 
10 adet ana kriter ve ilişkili göstergeler belirlenmiştir.  Belirlenen kriterler ile iliş-
kili göstergeler Tablo 1’de sunulmuştur. 

 
Tablo 1. Değerlendirme sistemi 

 GÖSTERGELER OLUMLU  
ETKİ (+) 

OLUMSUZ  
ETKİ (-) 

1  SOSYAL Max. Puan 4 Max. Puan 4 
1.1 Karar verme ve yerel eylemlerin desteklenmesi   
1.2 Öneri geliştirmede toplumun dahil edilmesi   
1.3 Temsil edilemeyen grupların dikkate alınması   
1.4 Sürdürülebilirlik eğitimini destekleme   
1.5 Topluluk bilincini yaratacak özellikler   
2 EKONOMİ Max. Puan 4 Max. Puan4 
2.1 Yerel üretim ve tüketim arasındaki ilişki   
2.2 İş olanaklarının olması arttırılması   
2.3 Tasarımın yaşam döngüsü maliyetleri   
2.4 Ticari karlılık   
3 ULAŞIM Max. Puan 6 Max. Puan 6 
3.1 Yürünebilirliği destekleme   
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3.2 Bisikleti destekleme   
3.3 Toplu taşımı destekleme   
3.4 Araba kullanımından vazgeçiren özellikler   
3.5 Araba paylaşımı   
3.6 Fosil yakıtların kullanımını azaltan uygulamalar   
3.7 Temel hizmet (sağlık vb.) kurumlarına erişim    
3.8 Alışveriş ve iş yerlerine erişim   
 
4 

 
KİRLİLİK 

 
Max. Puan 6 

 
Max. Puan 6 

4.1 Su kirliliğinin azaltılması    
4.2 Hava kirliliğinin azaltılması   
4.3 Gürültü kirliliğinin azaltılması   
4.4 Toprak kirliliğinin azaltılması   
4.4 Sıfır karbon salınımı   
5 ENERJİ Max. Puan 6 Max. Puan 6 
5.1 Atıklardan enerji üretme   
5.2 Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma   
5.3 Enerji tasarrufu sağlayan yapılaşma   
6 ATIK VE KAYNAKLAR  Max. Puan 6 Max. Puan 6 
6.1 Atıkların azaltılması sağlayan yaklaşım   
6.2 Yeniden kullanıma özendirme uygulamaları   
6.3 Geri dönüşümü özendirme   
7 YAPILAR   
7.1 Yerel kolaylıklar, rahatlıklar ve hoşluklar sağlama   
7.2 Erişilebilirlik - Evrensel Tasarım   
7.3 Yapıları koruma ve yapıları tekrar kullanma   
7.4 Sürdürülebilir yapı malzemesi kullanımı     
7.5 Isı konforu   
7.6 Yeniden kullanılan bina   
7.7 Güneşe yönlenmesi   
7.8 Karma kullanım    
7.9 Ev ve iş yakınlığı   
7.0 Yeşil çatı   
8 ARAZİ   
8.1 Tarım arazisi olmaması   
8.2 Koruma veya sit alanı olmaması   
8.3 Topoğrafyanın etkili kullanımı   
8.4 Ulaşıma yakınlık ve bağlantı   
8.5 Yapıların konumlanışı    
8.6 Kamusal mekanların olması   
9 AÇIK ALANLAR -  PEYZAJ TASARIMI    
9.1 Açık alanların toplum yararı    
9.2 Doğal bitki ve hayvan hayatını destekleme   
9.3 Sürdürülebilir drenaj sisteminin olması   
9.4 Evrensel Tasarım ilkelerine uygunluk   
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9.5 Enerji verimliliği sağlayan peyzaj tasarımı   
9.6 Atık suyun tasarımlar ile azaltılması   
9.7 Atıkların biofilitre edilmesi.   
9.8 Isı adası etkisini azaltma    
9.9 Yüzey suyu akışını azaltan döşeme kullanımı   
9.0 Sürdürülebilir malzeme kullanımı   
9.1 Toprak yönetim tekniklerinin uygulanması   
10 INNOVASYON VE YARATICLIK   
101 Özgün tasarım olması   
 TOPLAM   

 
Sürdürülebilirlik göstergelerinin değerlendirilmesi sonucunda değerlendiren 

tasarımı için “sürdürülebilir”, “yarı sürdürülebilir” veya “sürdürülemez” olmak 
üzere üç düzey belirlenmiştir. Bu düzeylerin belirlenmesi içinde sürdürülebilirlik 
göstergelerinin puanlanması sistemi önerilmiştir. Bu puanlama sistemine göre 
100 ile 65 puan arası sürdürülebilir, 65 ile 46 puan arası yarı sürdürülebilir 45 - 
0 puan arası sürdürülemez olarak değerlendirilmesi önerilmiştir. Yarı sürdürüle-
bilir olarak değerlendirilen bir projenin sürdürülebilir olması için değerlendirme 
sonunda önerilerde sunulması düşünülmüştür. Sistemin karmaşıklığa yok açma-
yacak şekilde sade olması hedeflenmiştir. Her göstergenin her projede olması bek-
lenemez ancak, çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğin sağlanması için 
arazi, peyzaj tasarımı, yapı, enerji, sosyal ve ekonomi kriterlerinin göstergelerinin 
birçoğunun olması gerekmektedir.  

 
Tartışma ve Sonuç 

 
Dünya nüfusunun 2050 yılında 9 milyarı aşacağı öngörülmektedir.  Nüfusun 

en temel ihtiyacı olan beslenme topraktan karşılanacağı için toprağın değeri her 
geçen gün artmaktadır. Tarıma elverişli alanların sanayi, yerleşim, turizm veya 
sanayi hammaddesi olarak kullanıldığı bilinen bir gerçektir. Toprakları kabiliye-
tine ve potansiyellerine göre sınıflandırmak ve potansiyelleri ile kabiliyetleri ölçü-
sünde kullanmak doğru bir yaklaşımdır. 

Kentlerde nüfusun artmasıyla birlikte konut ihtiyacı ortaya çıkmakta, yakın 
çevredeki araziler değer kazanmaktadır. Kent yakınındaki toprakların alt yapı te-
sislerine (elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon şebekesi vb.) yakın olması da inşaat 
firmaları için buraları cazip kılmaktadır. Tarım alanı olarak kullanılan düz yerler 
inşaatı ve ulaşımı kolaylaştırdığı için daha çok tercih edilmektedir. Ancak kentsel 
nüfusunun artmasıyla kentsel gelişimin ve yayılmanın hızı da artmaktadır. Ara-
zide inşa edilmiş olan yapı ekolojik sistemlerinin yanında toplumların sağlığını, 
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huzurunu ve güvenliğini de etkilemektedir. Genellikle yapılar ve altyapı ekolojik 
sisteme olumsuz etkileri dikkate alınmadan yapılmaktadır.  Kentin kendi iç dina-
mikleri olan bir organizma olduğu ve bu dinamiklerin kentlilerin ortaya koyduğu 
binlerce kararın kesişmesiyle ortaya çıktığı göz ardı edilmemelidir. Bu bağlamda 
kentlilerin kenti şekillendirmelerinin, ekonomik ve sosyal açıdan tatmin olmala-
rının sağlanması, bu dinamiklerin sürdürülebilirliği destekler yönde şekillenmesi 
sürdürülebilir mahalle modelinin yaratılması için gerekebilir.  Bu bağlamda çev-
resel, ekonomik, sosyal ve yönetimsel faydalar sağlayacak modeli şu şekildedir: 

   
1. Güzel, güvenli, sağlıklı ve yüksek kaliteli yaşam ve çalışma mekanları oluş-

turarak toplumsal gurur, sosyal eşitlik ile yerel ve geniş ölçekte kimlik duy-
gusu sağlamak. 

2. Canlı, dengeli, kapsayıcı ve eşitlikçi ekonomiyi desteklemek ve etkili kentsel 
yenilemeyi teşvik etmek. 

3. Araziyi kıymetli bir kaynak olarak görerek en etkili biçimde kullanmak. 
Kentsel yayılmaya ve yeni alanlarda yapılaşmaya seçenek olarak kentsel alan-
ları yeniden kullanmak. Yerel kalkınma gereksinimi karşılayacak insan ölçe-
ğinde kompaktlık yaklaşımını insan ölçeğinde ele almak. 

4. Mahallelere birbirleriyle, yakın bölgeleri, hinterlandları ile ele almak. Kent-
sel bölgelerin, ağların, koridorların ve sistemlerin gelişim yönelimlerini 
fonksiyonel varlık olarak hesaba katmak. Kırsal peyzajı ve kentsel peyzajı bir 
bütün olarak ele alıp koruma kullanma dengesini oluşturmak. 

5. Yeni gelişmelerin stratejik konumunun, doğal çevre ve toplu taşıma sistem-
leri ile ilişkisini kurmak. Araç dolaşım sistemlerinin kullanımında maksi-
mum verimliliği sağlamak. 

6. Karma arazi kullanımını teşvik edip, yakınlık faydalarının (hizmet, aktivite, 
yeşil alanlar ve işyerlerine kolay ve adil erişim) kullanımını en iyi şekilde 
yapmak. Kamu altyapı ve hizmetlerinde maksimum verimliliğini dengeli bir 
toplum ve nüfus yapısı ile sağlamak. Kamusal alan kullanımında canlılık ve 
güvenlik ile yapılı çevrenin uzun vadeli kalkınmada adapte olabilirliğini 
(adaptasyon kavramı ile hem mevcut ve yeni binalarda uygulanabilir) sağla-
mak. 

7. Yeterli yoğunlukta etkinliğe, kullanıma sahip olarak örneğin yaşayabilir ve 
verimli toplu taşıma gibi hizmetler ile yüksek kaliteli çevre (mahremiyet, 
kişisel alana uygun standartlar dahil olmak üzere gürültü ve kirlilik gibi 
olumsuz etkilerinin en aza indirildiği) yaratmak. 
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8. Yeşil bir yapıya sahip olarak kentsel alanların ekolojik kalitesini ve hava kir-
liliğini optimize etmek. Kentsel alanlarda yaşayan doğanın elemanları hak-
kında bilgi edinmek isteyenlere biyolojik çeşitlilik için erişim sağlamak.   

9. Özellikle dezavantajlı kesimin erişilebilirliğini teşvik etmek için toplu taşıma 
hizmetleri, yaya ve bisiklet ağları, sokakların ağları ve kamusal alanlarda yük-
sek kaliteli ve iyi planlanmış kamu altyapısına sahip olmak. Yüksek düzeyde 
sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyeti desteklemek. 

10. Düşük enerji tüketen konut ve diğer yapılar, çevre teknolojisi, çevreyi kir-
letmeyen ulaşım sistemleri, geri dönüşüm sistemleri, merkezi ısıtma, alter-
natif enerji üretim biçimleri gibi kaynak tasarrufu teknolojisini kullanmak. 

11. Mevcut kültürel mirasa, sosyal sermayeye ve mevcut topluluk ağlarına saygı 
göstererek inşa etmek. 

Sürdürülebilirlik amaçlı kentsel tasarımda kentin neden olduğu çevre sorun-
larına çözüm için düşünülebilir. Sürdürülebilirlik kentsel tasarım alanlarını işlev-
sel, çekici ve çevre dostu yapabilir. Sürdürülebilirlik kentsel tasarım, evrensel ta-
sarım ilkelerini, doğa ile kentin birlikteliğini, kentsel tipolojiyi, kentsel yoğun-
luğu, kentsel okunabilirliği, kamusal etkinliği, işlevlerin oturmuşluğunu, mekan 
kimliğini ve karakterini dikkate almalıdır. İstenen sonuca ulaşabilmek için, bu 
ilkelerin kent içi veya çeperindeki tüm ölçeklerinde uygulanması gerekmektedir. 
Sürdürülebilir Kentsel Tasarım ile sel, kuraklık, doğal yangınlar veya diğer fela-
ketlere karşı duran ekolojik olarak esnek yerleşimler yaratılabilir. Sürdürülebilir 
Kentsel Tasarım projeleri çevreye, ekonomiye, yerel ve bölgesel yerleşimlere fayda 
sağlayabilir. Sürdürülebilir Kentsel Tasarım projesi büyük veya küçük bir alanı 
kapsasa da ekosistemlerin sağladığı faydaları koruma, geliştirme veya yeniden can-
landırma potansiyeline sahiptir. 

Sürdürülebilirliği Değerlendirme sistemleri, tüm dünyada bina tasarım ve uy-
gulama yaklaşımlarını değiştirmeye başlamıştır. Değerlendirme sistemlerin ortak 
amacı insanların kendilerine yeni yaşama ve çalışma yerleri yaratırken bir sonraki 
nesillerin hayatlarını kötü yönde etkileyecek ürünlerden ve uygulamalardan ka-
çınmalarını sağlamaktır. Dolayısıyla bu sistemlerin amacı sadece inşaat projeleri-
nin tasarlanmasında ve uygulanmasında değil, aynı zamanda inşaatın tüm yan 
sektörlerinde çevreye duyarlı köklü bir değişim olarak görülebilir.  

Mahalle Ölçeğinde Sürdürülebilirliği Değerlendirme Sisteminin amacı; mev-
cut veya yeni, yerleşim alanlarının doğaya duyarlı, tarıma elverişli alanlarının 
amaç dışı kullanımını önleyerek ve enerjiyi verimli kullanarak çevresel etkilerini 
azaltmak için sürdürülebilirlik kavramının üç boyutu olan çevresel, ekonomik ve 
sosyal performanslarını dikkate alarak sürdürülebilirliğinin tespit edilmemesidir. 
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Önerilen değerlendirme sistemi ile tasarımcıların sağlık, güvenlik ve huzur ile il-
gili sorumlulukları yerine getirmelerine yardımcı olunabilinir, yatırımcılar veya 
işverenler projelerini sürdürülebilirlik açısından test edebilir, değerlendirme so-
nucu olumlu ise yatırımcılar bunu pazarlama aracı olarak kullanabilir ve doğal 
sistemlerin gelecek kuşaklar için koruması anlayışının yaygınlaşması sağlanabilir. 
Türkiye’nin kendi değerlendirme sistemini oluşturulması gerekliliğinden hare-
ketle bu araştırma ile önerilen sistemin geçerliliğini koruyabilmesi için devamlı 
olarak yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca kentlerimizin gelecekteki yayılma ve 
değişimlerini yönlendirecek kapsamlı kentsel tasarım mevzuatı oluşturulmalıdır.  

Mahallenin sürdürülebilirliğini değerlendirme sistemlerinin kent, bölge ve 
dünya sürdürülebilirliğine katkıda bulunduğu, ekonomik, çevresel, sosyal ve yö-
netsel faydaları bulunduğu, daha kaliteli mekanların yaratılmasında ve projeleri-
nin sorunlarının azaltılmasında etkileri olduğu ve gelecekte değerlendirmenin ya-
zılımların geliştirilmesi ile daha pratik, hızlı, güvenilir ve yaygın olabilecekleri dü-
şünülmektedir. 

Dünyamız sürekli değişmekte olduğundan ve araştırma ve geliştirmeler ile 
yeni bilgi üreteceğinden bu araştırma tek başına en iyi değerlendirme aracının 
olmadığını göstermektedir. Değerlendirme araçlarının sürdürülebilirliği değer-
lendirmesi ortak yaklaşımları olsa da evrensel bir değerlendirme aracı ile ilgili tar-
tışma devam edebilecektir. Bu da başka araştırmalar için konu olabilecektir. 

Önümüzdeki yıllarda özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki kentsel nüfus arta-
caktır. Gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir mahalle gelişimi yaklaşımlarının 
ve uygulamalarının artacağı ve bu artışında küresel sürdürülebilirliği olumlu et-
kileyeceği düşünülmektedir. Gelişen kentsel alanlarda mahallenin sürdürülebilir-
liğini değerlendirme araçlarının uygulamaları küresel sürdürülebilirlik üzerinde 
önemli etkileri olabilecektir. 
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Öz 

 
Türkiye’de idari statü ve nüfus eşiği kullanılarak hesaplanan kent tanımı, kentlerin demografik 
ve mekânsal dönüşümü ile mevzuat değişiklikleri sonucunda geçersiz kalmıştır. Bu nedenle, 
uluslararası yaklaşımlara uygun ve Türkiye'deki demografik, mekânsal ve yasal değişikliklerle 
uyumlu yeni bir kent tanımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere kentleşme 
seviyesinin ölçülmesinde diğer ülke örneklerinde kullanılan çeşitli yöntemler arasında, nüfus 
yoğunluğu ve kentsel işlevler son yıllarda öne çıkmaktadır. Bununla birlikte, bu yöntemlerden 
sadece birinin kullanılması mekânsal gerçekleri yansıtmayan yanlı sonuçlar verebilmektedir. 
Her ne kadar teoride, “yoğun nüfuslu yerler yüksek kentsel işlevler üretir ve kentsel işlevlerin 
yüksek olduğu yerler yoğun nüfusludur” gibi genel bir kabulden bahsedilse de bu iki yönlü 
ilişki her zaman geçerli değildir. Örneğin; turistik yerlerin, sanayi merkezlerinin, çok sayıda 
göçmen çeken bölgelerin ve kent çeperlerinin karmaşık mekânsal özellikleri kentleşme oranla-
rının tahminini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, kentleşme düzeyinin doğru bir şekilde tahmin 
edilmesi için hem nüfus yoğunluğunu hem de kentsel işlevleri dikkate alan yeni bir yöntem 
gerekli olduğu düşünülmüştür. Çalışma kapsamında literatür taraması ve görselleştirme tek-
nikleri kullanılarak yapılan ekonometrik analizlerle bu gereklilik doğrulanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kentsel, kırsal, nüfus yoğunluğu, kentsel işlev, kentsel politika. 
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Abstract 

 
In Turkey, the methods of administrative status and population thresholds have become void 
due to demographic and spatial transformations of Turkish cities in the last couple of decades 
as wells as recent changes in the national regulations. Thus, there is a need for a new definition 
of urban which is in harmony with international definitions and in line with the demographic, 
spatial, and legal changes in Turkey. Among several methods of measuring urbanization level, 
population density and urban functions stand out as the leading ones. Using only one of these 
methods, however, produces biased results. In general, places that are densely populated pro-
duce high urban functions and vice versa. This bidirectional relationship, however, does not 
always hold. Urban or rural nature of touristic places, industrial centers, places that attract 
large numbers of immigrants, and urban peripheries are particularly difficult to define given 
their complex spatial features. Therefore, a new method combining both population density 
and urban functions is necessary for an accurate estimation of urbanization level. The literature 
review, graphics, maps, and econometric analysis in this study are intended to justify this ar-
gument. 
 
Keywords: Urban, rural, population density, urban functions, urban politics.
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Giriş 

 

emen tüm dünyada yeni mekânlar kentleşirken mevcut kentler de büyü-
mektedir. Bunun yanında geleneksel kent tanımını zorlayan farklı kent bi-
çimleri (örneğin çok merkezli, düşük yoğunluklu veya kırsalla bütünleş-

miş) ortaya çıkmaktadır. Bu durum geleneksel kent tanımlarının giderek fonksiyon-
larını yitirmesine neden olmaktadır. Her ne kadar halen kent imgesi tarım dışı eko-
nomi, kurumsal ilişkiler ve kalabalıkla özdeşleşse de bu imgenin net teknik tarifi üze-
rindeki çalışmalar gelişme aşamasındadır.  

Kır ve kent sınıflandırmasında yalnızca idari statü veya nüfus kriterinin kullanıl-
masının yetersizliği, araştırmacıları daha kapsamlı yöntemlerin geliştirilmesine yön-
lendirmiştir. Nüfus yoğunluğu önemli bir faktör olarak yine değerlendirmelerde kul-
lanılmış, ancak buna erişilebilirlik ve giderek artan bir şekilde arazi kullanım özellik-
leri eklenmiştir (Cantarino vd., 2013, s.9). Ayrıca sosyo-ekonomik gelişmişlik seviye-
sine dair göstergelerin, kent tanımı çalışmalarında ikinci bir kategori olarak (Copus 
vd., 2008) veya diğer göstergelere dahil edilerek (Pizzole ve Gong, 2007), kullanılması 
konusunda literatürde çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.  

Türkiye’de de uzun yıllar kullanılan idari statü ve nüfus eşiği yöntemleri, hem 
kent-kır ayrımının ekonomik ve mekânsal olarak muğlaklaşması, hem de son yıllar-
daki yasal değişiklikler nedeniyle fonksiyonunu yitirmiştir (Gökyurt, Kındap ve Sarı, 
2015, s.28). Bu durum alternatif tanım arayışlarını hızlandırmıştır. Bu çerçevede 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlıkları sürdürülen nüfus yoğun-
luğu bazlı kentleşme oranı tahmini çalışması önem arz etmektedir. 

Küresel eğilime paralel olarak ülkemizde de kent tanımına nüfus yoğunluğu ve 
kentsel işlevlerin dâhil edilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Esasında kentsel işlevleri hem 
sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin ölçülmesine yönelik çalışmaların bir unsuru 
olarak, hem de münferiden ele alan çalışmalar mevcuttur. Bununla birlikte ülkemizde 
nüfus yoğunluğu ve kentsel işlevleri birlikte ele alan bir çalışma bulunmamaktadır. 
Bu iki değişkenin birlikte incelenmesi sonucu ortaya çıkan mekânsal bilgi, üretilecek 
politikalar için daha hassas ve isabetli bir çerçeve sunacaktır. 

Bu amaçla bu çalışmada TÜİK’in nüfus yoğunluğu bazlı kentleşme oranı tahmin 
çalışmasının sonuçları ilçe bazında incelenmiştir. Ardından kentsel işlevleri yansıtan 
sosyo-ekonomik gelişmişlik göstergelerine dayalı olarak temel bileşenler analizi yön-
temiyle ilçelerin kentleşme düzeyi sıralaması üretilmiştir. TÜİK’in ve bu çalışma kap-
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samında üretilen kentleşme sıralamasının benzerlikleri ve tezatlarının görsel ve eko-
nometrik olarak incelenmesi önemli sonuçlar üretmiştir. Geneli itibarıyla nüfusun 
yoğun şekilde bir arada yaşadığı ilçeler aynı zamanda kentsel işlevlerin de yoğun şe-
kilde ortaya çıktığı yerlerdir. Benzer şekilde nüfus yoğunluğunun az olduğu ilçelerinse 
kentsel işlev üretme kapasitesi sınırlı kalmıştır. 

Nüfus yoğunluğu ve kentsel işlevler arasındaki korelasyonun düşük olduğu ilçeler, 
bu iki göstergeden yalnızca biri kullanılarak yapılacak kentleşme oranı tahmininin 
eksik kalacağını göstermektedir.  Bu noktada çalışmanın kent/kır tanımı ve kentlerin 
sınıflandırması bakımından önerisi nüfus yoğunluğu ve kentsel işlev düzeyi değişken-
lerinin birlikte kullanılmasıyla kentsel alanların daha isabetli bir şekilde tespit edilebi-
leceğidir. Bu öneri çerçevesinde üç aşamalı bir yöntem kullanılmıştır.  

Öncelikle kentleşme düzeyinin salt nüfus büyüklüğü üzerinden ele alınması ile 
ortaya çıkan durum ve bunun eksiklikleri açıklanmıştır. Ardından kentleşme düzeyi-
nin ilçe bazında ölçülmesine yönelik iki alternatif incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. 
Bunlardan ilki TÜİK tarafından geliştirilen nüfus yoğunluğuna dayalı yöntem, ikin-
cisi ise bu çalışma kapsamında geliştirilen kentsel işlevleri esas alan yöntemdir. İki 
yöntemle de kentleşme düzeyinin ölçülmesi sonrasında bu yöntemlerin ilişkisi ele alı-
nacak ve kent/kır tanımı için bu iki yöntemin birlikte kullanılabilirliği incelenecektir. 
Bunun ardından söz konusu ilişkinin mekânsal analizi ilçe bazlı grafik, haritalar ve 
ekonometrik yöntemlerle yapılacaktır. 

 
Nüfus Yoğunluğu Endeksi 

 

Türkiye’de nüfus yoğunluğu kullanılarak kentleşme oranı tahmini yapma çalış-
maları sürdürülmektedir. Nitekim 2018 Yılı Programında AB ve OECD standartları 
gözetilerek, istatistik üretimine temel oluşturmak üzere başlatılan kırsal alan tanımı 
çalışmasının TÜİK tarafından 2018 yılı içinde tamamlanması öngörülmüştür (Kal-
kınma Bakanlığı, 2017). Çalışma henüz yayımlanmamış olmakla birlikte, çalışmanın 
Avrupa Çevre Ajansı tarafından belirlenen arazi örtüsü/kullanımı sınıflandırmasına 
göre uydu görüntüleri üzerinden bilgisayar destekli görsel yorumlama metoduyla üre-
tilen bir arazi örtüsü ve kullanımı veri tabanı olan Corine kullanılarak yapılan ilk sü-
rümü TÜİK tarafından tamamlanmıştır. 

Corine sınıflandırmasında beş tip arazi örtüsü tanımlanmaktadır. Bunlar; tarımsal 
alanlar, orman ve yarı doğal alanlar, sulak alanlar, su yapıları ve yapay alanlardır. Co-
rine sınıflandırmasının kentleşme oranı tahmininde yapay alanlar (çatı ve asfalt yol 
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gibi) dikkate alınmaktadır. Burada temel varsayım insanların yaşadığı yerlerde yapay 
alanlar oluştuğudur. 

Corine veritabanı ve Avrupa Komisyonu tarafından (Dijkstra ve Poelman, 2014) 
üretilen metot kullanılarak TÜİK tarafından Türkiye’de ilçe düzeyinde kentleşme 
oranı tahminleri yapılmıştır. Buna göre 557 ilçenin nüfus yoğunluğuna bağlı olarak 
hesaplanan kentleşme oranı yüzde sıfır bulunmuştur. Diğer bir deyişle, bu ilçelerin 
tamamı kırsal nitelik göstermektedir. 
 

Kentsel İşlev Endeksi 

 

Kentleşme düzeyini kentsel işlevlere bağlı olarak birden fazla göstergeyle ölçme 
girişimi, kaçınılmaz olarak bunların bir bileşkesinin kullanımını gerektirmektedir. Bu 
noktada ortaya çıkan iki temel konu kullanılacak yöntem ve seçilecek göstergelerdir. 

i. Yöntem olarak, temel bileşenler analizi, aynı olguyu açıklayan çok sayıda de-
ğişkenden, az sayıda ve anlamlı değişkenler elde etmeye imkân sağlaması nedeniyle 
kentsel işlev düzeyinin farklı değişkenlerle ölçümünde kullanım imkânına sahiptir. 
Bu yöntemde p sayıda değişken, önemli bir bilgi (varyans) kaybı olmaksızın, q>0 ol-
mak koşuluyla, p eksi q sayıda değişkene indirgenebilmektedir. Bu çerçevede bu kı-
sımda ilk olarak kentsel işlevler olarak kabul edilen çok sayıdaki göstergeden, temel 
bileşenler analizi yöntemi kullanılarak tek bir kentsel işlev göstergesi üretilmiştir. 

ii. Gösterge seçiminde, Türkiye’de bölgesel istatistik üretimindeki yetersizlik te-
mel kısıtı oluşturmuştur. Kent-kır niteliğinin ideal olarak mahalle düzeyinde belir-
lenmesi gerekliliği karşısında pek çok gösterge il düzeyinde dahi üretilmemektedir. 
Ancak mülga Kalkınma Bakanlığı (Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Mü-
dürlüğü; İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi), 2014 Yılı İlçelerin Sosyo-Ekono-
mik Gelişmişlik Sıralaması çalışması için oluşturulan veritabanı kentleşme düzeyinin 
ölçümünde de kullanılabilecek pek çok gösterge içermektedir. Bu veri tabanında yer 
alan 42 göstergeden 16 tanesinin kentsel fonksiyonları gösterdiği değerlendirilmiş, bu 
değerlendirme literatür taramasıyla da teyit edilmiştir. Bunların arasından temel bile-
şeni açıklama düzeyleri ve göstergeler arası korelasyonun incelenmesi sonucu gösterge 
sayısı 9’a indirilmiştir. Kullanılan göstergeler Tablo 1’de verilmektedir. 
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Tablo 1. Temel Bileşenler Analizinde Kullanılan Göstergeler 
# Kısaltma Birimi Yılı Kaynak Açıklama 
1 İmalat sanayi Yüzde 2014 SGK İmalat Sanayi Sigortalı Sayısının Çalışma 

Çağı Nüfusu İçindeki Payı 
2 Lisans Yüzde 2014 TÜİK Yüksekokul veya Fakülte Mezunu Nüfusun 

Oranı 
3 Yüksek lisans Yüzde 2014 TÜİK Yüksek Lisans ve Doktora Mezunu (30+ 

Yaş) 
4 Sağlık On 

binde 
2014 Sağlık Ba-

kanlığı 
10.000 Kişiye Düşen Hekim Sayısı  

5 Bitkisel Üre-
tim 

TL 2014 TÜİK Kişi Başına Bitkisel Üretim Değeri 

6 Hayvansal 
Üretim 

TL 2014 TÜİK Kişi Başına Hayvansal Ürün Değeri 

7 OSB parsel Dekar 2014 BSTB OSB’de Üretim Yapılan Parsellerin Alanı 
8 Elektrik MWh 

 
2014 TEDAŞ Hane başına toplam elektrik tüketimi 

9 Genişbant On 
binde 

2014 BTK 10.000 Kişi Başına Sabit Geniş Bant Abone 
Sayısı 

 

Tabloda görüldüğü üzere kentsel alanların temel işlevlerinin tarım dışı istihdam 
imkânı sağlama, eğitimli insanları bir araya getirme, gelişmiş sağlık hizmetleri sunma, 
yüksek elektrik ve internet kullanımını destekleme olduğu varsayılmaktadır. İlaveten 
bitkisel ve hayvansal üretim dışındaki ekonomik faaliyetlerin yoğunluğunun kentsel 
işlevlerin varlığına işaret ettiği değerlendirilmiştir. 

İmalat sanayinde çalışan oranı yüzde 0 ile yüzde 82,5 gibi çok geniş bir aralıkta 
değer almaktadır. 873 ilçede imalat sanayinde çalışan oranı yüzde 10’dan, 379 ilçe-
deyse yüzde 1’den düşüktür. Eğitim ve sağlık göstergelerinde de benzer bir farklılaşma 
söz konusudur. Yine Organize Sanayi Bölgesi (OSB) parsel alanına bakıldığında, 806 
ilçede değer sıfırken, Şehitkâmil (Gaziantep), Melikgazi (Kayseri) ve Selçuklu 
(Konya) ilçelerinde OSB parsel alanı 1000 dekarın üzerindedir. 

Tüm değişkenler bazındaki dağılımın pozitif çarpık olması (ortalamanın ortanca 
değerden büyük olması) değişken değerlerinin düşük düzeylerde kümelendiğini gös-
termektedir. Bu durum bir sonraki kısımda görüleceği gibi aynı sayıdaki ilçenin yo-
ğun kent (103 ilçe), çoğunluk ilçenin ise yoğun kır (765 ilçe) olarak sınıflandırılması 
bulgusuyla uyumludur. 
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Nüfus Büyüklüğü ile Kentleşme Düzeyi İlişkisi 
 

Türkiye nüfusunun ilçeler itibarıyla dağılımı Şekil 1’de gösterilmektedir. Üretilen 
beşli sınıflandırmada doğal kırılımın ilk kademesi 27 bin nüfus büyüklüğü ile oluş-
muştur. Buna göre 27 bin eşiği altındaki ilçeler tüm ilçe sayısının yaklaşık yarısıdır. 
Bölgeler itibarıyla bakıldığında 27 bin altı nüfusa sahip ilçelerin Orta Anadolu’nun 
doğusu, Kuzeydoğu Anadolu ile Batı Karadeniz’de yoğunlaştığı görülmektedir. Diğer 
yandan Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 27 bin nüfus altında az sayıda ilçe olduğu 
dikkat çekmektedir. 
 

 
Şekil 1. İlçe Nüfus Büyüklüklerinin Coğrafi Dağılımı 

 

Sadece nüfus büyüklüğü üzerinden bir eşik değer belirlenmesi, önceki bölümde 
belirtildiği gibi, idari sınırların büyüklüğündeki farklılıklardan kaynaklı sorunları or-
taya çıkarmaktadır. Zira, salt nüfus büyüklüğü kullanıldığında, ilçeler idari sınırları-
nın büyüklüğü bakımından homojen olmadığından, kentsel yığınlaşmalar göz ardı 
edilmektedir. Türkiye’de alan olarak en büyük ilçe Gürpınar (Van) 4.028 km2 iken 
en küçük alana sahip Güngören (İstanbul) ilçesi yalnızca 7 km2’dir. 

İlçe nüfusunun fazla olması, nüfus yoğunluğu ve yüksek kentsel işlevleri garanti-
lememektedir. Nitekim, birbirine yakın nüfus büyüklüğüne sahip Polatlı (Ankara) ve 
Çayırova (Kocaeli) ilçeleri arasında alansal olarak büyük farklılık bulunmaktadır (sı-
rasıyla 3.618 km2 ve 23 km2). Ayrıca bu ilçeler ekonomik ve mekânsal özellikleri ba-
kımından da ciddi şekilde farklılaşmaktadır. Dolayısıyla, nüfus büyüklüğüyle tespit 
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edilmesi mümkün olmasa dahi, bu iki ilçenin kentleşme düzeyi birbirinden önemli 
ölçüde farklılık göstermektedir.  

Elde edilen sonuçlar, Asuman Çezik tarafından Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 
yayını olarak yapılan çalışma ile belirlenen 20 bin nüfus ölçütünün ve sadece il ve ilçe 
niteliğine bağlı olarak tanımlanan kent niteliğinin günümüzde kentsel niteliği açıkla-
maktan çok uzaklaştığını ortaya koymuştur. Nitekim, Çezik tarafından yapılan çalış-
mada da nüfus eşiğinin belirlenmesinde sosyo-ekonomik göstergelerle tespit edilen 
kentsel işlevlerin gelişmişlik düzeyi esas alınmış ve o gün için belirli bir düzeye karşılık 
gelen 20 bin nüfusun üzerindeki nüfusa sahip yerleşmelerin kentsel özellik göstereceği 
savunulmuştur (1982, s.2).  

İlçelerin nüfus büyüklüklerinde ortaya çıkan farklılaşmanın yanında 6360 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girmesiyle büyükşehirlerde il sınırının tümüyle kent olarak kabul 
edilmesi il ve ilçe idari sınırlarının da kentleşme düzeyinin tespitinde kullanımını pra-
tik olarak da anlamsız hale getirmiştir. 

 
Nüfus Yoğunluğu ile Kentleşme Düzeyi İlişkisi 

 

Şekil 2 (a) ve (b) nüfus yoğunluğuyla tahmin edilen kentleşme oranının ilçeler bazın-
daki dağılımını göstermektedir. Her iki grafiğin incelenmesinden Türkiye’deki ilçe-
lerin büyük oranda sıfır kentleşme oranına sahip olduğu, geri kalan ilçelerin ise görece 
dengeli şekilde yüzde 1 ve yüzde 95 arasında değerler aldığı ve yüzde 95 üzerinde yine 
bir kümelenme olduğu görülmektedir. 

 
a. Tüm Örneklem (970 ilçe)         b. Yüzde sıfır olan ilçeler hariç (413 ilçe) 
Şekil 2. Nüfus Yoğunluğuyla Tahmin Edilen Kentleşme Oranının Dağılımı (Yüzde) 

Bu yöntem kullanılarak 970 ilçe için oluşturulan kentleşme oranına göre kent-
sel yoğunluğu en fazla olan 30 ilçeye bakıldığında bunların 24’ü İstanbul’da yer 
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almaktadır. Esasen İstanbul’un 39 ilçesinin 33’ünde yoğunlaşma ile tahmin edi-
len kentleşme oranı %95’ten fazladır. Geriye kalan 6 ilçenin kentleşme oranla-
rıysa ciddi şekilde heterojendir. 

Türkiye’de nüfus yoğunluğuna dayalı olarak hesaplanan kentleşme oranı iti-
barıyla ilçeler Şekil 3’te gösterilmektedir. Haritada, iç bölgelerde yer alan ilçe-
lerde, belirli büyük kentsel merkezler haricinde, nüfus yoğunluğunun genel ola-
rak daha düşük olduğu görülmektedir. Ancak yüzde sıfır ve yüzde beş aralığında 
yer alan çok düşük yoğunlaşma endeksine sahip ilçeler ülkenin tamamına yayıl-
mıştır. Bunun önemli iki istisnası İstanbul ve İzmir’dir. 

 

 
Şekil 3. İlçe Bazında Nüfus Yoğunluğuna Dayalı Kentleşme Oranı 

 

Şekilde ilk göze çarpan Marmara Denizinin kuzeydoğu, doğu ve güneydoğu kıyı-
larının çok yüksek yoğunluklu oluşudur. İl düzeyinde bakıldığında İstanbul, hinter-
landı ile birlikte en geniş yoğun kentsel alanı oluşturmaktadır. Benzer şekilde An-
kara’nın merkezinde yer alan ilçeler yoğunluk endeksinin çok yüksek olduğu bir 
mekânsal küme oluşturmaktadır. Ancak İstanbul’un aksine Ankara şehir merkezinde 
yer almayan ilçelerde nüfus yoğunlaşması oldukça düşüktür. Ankara’nın on ilçesinde 
(Şereflikoçhisar, Haymana, Nallıhan, Kızılcahamam, Bala, Kalecik, Ayaş, Güdül, 
Çamlıdere, Evren) kentleşme oranı yüzde sıfırdır. 

Hatay-Adana-Mersin-Antalya çizgisinde yer alan ilçelerde de nüfus yoğunluğu, 
mekânsal olarak sürekli şekilde yüksektir. Karadeniz bölgesinde ise yalnızca Trabzon 
ve Rize şehir merkezleri nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu kategoride yer al-
maktadır. 
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde az sayıda olan yüksek yoğunluklu ilçeler, 
Van (Edremit ve İpekyolu), Erzurum (Yakutiye ve Palandöken), Diyarbakır (Bağlar, 
Kayapınar, Yenişehir) ve Batman (Merkez)’da yer almaktadır. 
 

Kentsel İşlevler ile Kentleşme Düzeyinin İlişkisi 
 

Kentleşme düzeyi nüfus yoğunluğu ile ölçüldüğünde ilçelerin büyük bir bölümü-
nün nüfus yoğunluk düzeyinin sıfır ya da yüzde 95’ten yüksek çıkmasından ötürü 
hassas bir ölçüm sağlanamamaktadır. Yoğunluk düzeyi sıfır olan 557 ilçenin aynı ka-
rakterde olduğunu söylemek güçtür. Bu nedenle bu ilçelerin sınıflandırılması ve be-
lirli niteliklerle farklılaştırılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, yoğunluk 
üzerinden belirlenen kentleşme düzeyinin sosyo-ekonomik göstergelerle desteklen-
mesi kentleşmenin niteliği hakkında daha sağlıklı bir değerlendirme yapma imkanı 
vermektedir. Nitekim, DPT tarafından yürütülen SEGE çalışmaları kapsamında 
kentleşme, sosyo-ekonomik gelişmenin bir boyutu olarak, ya bir alt bileşen ya da gös-
terge grubu biçiminde ele alınmıştır (DPT, 1969, s.14; 1980, s.15). Bu bölümde aynı 
yaklaşımla kentleşme düzeyi belirli sosyo-ekonomik göstergeler kullanılarak tahmin 
edilmeye çalışılmıştır. Benzer çalışmalarda kentsel işlevlerin kent-kır ayrımında en 
doğru ölçüt olduğu öne sürülmektedir (Aliağaoğlu ve Uğur, 2016, s.3). 

Yüceşahin ve Özgür (2008) de ülkemizdeki 2 0 binden fazla nüfusa sahip kentle-
rin kentleşme düzeyini belirlemek ve buna göre sıralamak için ekonomik, sosyal ve 
demografik göstergelerden yararlanmıştır. Bu çalışma Türkiye’de demografik nitelik-
lerden ziyade ekonomik ve sosyal niteliklerin kentlerin kentleşme düzeyini belirle-
mede pozitif ve anlamlı bir ilişkiye sahip olduğunu göstermiştir. 

Çalışma kapsamındaki göstergeler kullanılarak temel bileşenler analiziyle 970 ilçe 
için oluşturulan kentsel işlev endeks değerleri incelendiğinde; beklendiği üzere, en 
fazla kentsel işleve sahip 10 ilçenin 4’ü, 20 ilçenin ise 9’u İstanbul’da yer almaktadır. 
Diğer büyük şehirlerin ilçeleriyse ilk sıralarda daha dengeli şekilde yer almaktadır. 
Kentsel işlevlerin daha az olduğu ilçelerin ise Güneydoğu Anadolu illerinde yoğun-
laştığı görülmektedir. 

Şekil 4’te kentsel işlevlerin ilçeler bazındaki gösteriminde değerlerin Güneydoğu 
Anadolu’da mekânsal olarak süreklilik arz eden şekilde düşük olduğu görülmektedir. 
Az sayıdaki istisna dışında hemen tüm Güneydoğu Anadolu ilçelerinde kentsel işlev-
ler endeksi en düşük kategoride yer almaktadır. Tam karşıtı şekilde Ege bölgesi kıyı-
larında yer alan hemen tüm ilçeler en üst iki kategoride bulunmaktadır. İstanbul, 
Ankara ve İzmir’de beklendiği üzere kentsel işlevler endeksi yüksektir. İstanbul’un 
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hinterlandında yer alan ilçeler de yine endeks değerinin yüksek olduğu bir mekânsal 
küme oluşturmaktadır. Özet olarak Güneydoğu Anadolu, Ege kıyıları ve üç büyük 
şehir merkezinin, ilçe bazında kentsel işlevler endeksinin mekânsal homojenliğini 
ciddi şekilde bozmaktadır. 

Şekil 4. İlçe Bazında Kentsel İşlevler Endeksi 
 

Nüfus Yoğunluğu ve Kentsel İşlevler Arasındaki İlişki 
 

Önceki iki bölümde kentsel ve kırsal alanların tanımlanmasında kullanılabilecek 
birbirinden farklı iki yöntem uygulanmıştır. Dolayısıyla, bu yöntemlerle tahmin edilen 
kentleşme oranlarının ilçe düzeyinde birbiriyle tutarlı olup olmadığı konusu ortaya çık-
maktadır. Diğer bir deyişle, nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerin aynı zamanda 
kentsel işlevlerin de daha yoğun olduğu ilçeler mi olduğu araştırma sorusu ortaya çık-
maktadır. Bu araştırma sorusuna, kentsel işlevleri ölçmede kullanılan göstergelerin nü-
fus yoğunluğuyla tahmin edilen kentleşme oranını açıklama düzeyinin incelenmesiyle 
cevap verilebilir.  Bunun için tasarlanan ekonometrik model aşağıdaki gibidir: 

Yoğunluki: β0 + β1*İmalatsanayii + β2*Lisansi + β3*Yükseklisansi + β4*Sağlıki + β5*Bitkise-
lÜretimi + β6*HayvansalÜretimi + β7*OSBparseli + β8* Elektriki + β9*Genişbanti + ui 

Burada β tahmin edilen katsayıları, i ilçeleri, u hata terimini göstermektedir. 

Tablo 2, en küçük kareler yöntemiyle yapılan ekonometrik analiz sonuçlarını gös-
termektedir. Üretilen her üç model de yüksek F değerine sahiptir, bir diğer deyişle be-
lirlenen dokuz gösterge grup olarak yoğunlukla istatistiksel olarak anlamlı bir düzeyde 
birlikte hareket etmektedir. 1’inci ve 2’nci model ilçeler arasındaki yoğunluk farklılaş-
masının yaklaşık yüzde 60’ının kentsel işlevlerle açıklanabileceğini göstermektedir. 
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Yüksek Lisans hariç göstergelerin tamamı birinci ve ikinci modellerde istatistiksel 
olarak anlamlıdır ve tüm göstergeler yoğunlukla ölçülen kentleşme düzeyiyle bekle-
nen yönde ilişkilidir. Bitkisel Üretim ve Hayvansal Üretim beklenildiği üzere yoğun-
lukla ölçülen kentleşme düzeyiyle negatif yönde ilişkilidir, diğer tüm göstergelerse 
pozitif işaretlidir. 

Tablo 2. Kentsel İşlevlerin Yoğunluğu Açıklama Gücü ve Yönü 
 Yoğunluk Yoğunluk Yoğunluk 
 (1) (2) (3) 
İmalatsanayi 0,4255*** 0,4255*** 0,1891** 
 (0,000) (0,001) (0,017) 
Lisans 1,4600*** 1,4600*** 2,1077*** 
 (0,000) (0,000) (0,000) 
Yükseklisans 3,2583** 3,2583 -1,8391 
 (0,025) (0,118) (0,183) 
Sağlık 0,4812*** 0,4812*** 0,4620*** 
 (0,000) (0,000) (0,000) 
BitkiselÜretim -0,0006*** -0,0006*** -0,0010*** 
 (0,000) (0,002) (0,000) 
HayvansalÜretim -0,0031*** -0,0031*** -0,0024*** 
 (0,000) (0,000) (0,000) 
OSBparsel 0,0270*** 0,0270*** 0,0308*** 
 (0,000) (0,000) (0,000) 
Elektrik 10,8527*** 10,8527** 2,4562 
 (0,001) (0,012) (0,431) 
Genişbant 0,0046** 0,0046* 0,0021 
 (0,042) (0,094) (0,371) 
Sabit terim 3,1160 3,1160 8,948* 
 (0,233) (0,308) (5,402) 
Gözlem sayısı 970 970 970 
R-kare 0,595 0,595 0,732 
F-değeri 156,74 139,19 26,95 
Prob > F 0,000 0,000 0,000 

Not: Parantez içinde p-değerleri gösterilmektedir. *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 anla-
mındadır. 2’nci modelde dirençli standart hatalar kullanılmıştır. 3’üncü modelde il sabit 
etkileri kullanılmıştır. 

 
Kentsel İşlevler ve Nüfus Yoğunluğunun Karşılaştırmalı Analizi 

 

Tablo 3’te nüfus büyüklüğü, nüfus yoğunluğu ve kentsel işlev düzeyinin ikili ko-
relasyonları verilmiştir. Nüfus yoğunluğu ve nüfus büyüklüğünün kentleşme dü-
zeyiyle korelasyonları sırasıyla 0,65 ve 0,51’dir.  
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Tablo 3. Nüfus Büyüklüğü, Yoğunluğu ve Kentleşme Düzeyi Açıklama Oranları 
 Nüfus  

büyüklüğü 
Nüfus yoğunluğu  

düzeyi 
Kentleşme  

düzeyi 
Nüfus büyüklüğü 1.0000   
Nüfus yoğunluğu düzeyi  0.7552 1.0000  
Kentsel işlev düzeyi 0.5097 0.6546 1.0000 

 

Şekil 5, bu yüksek korelasyonun iki değişken bazında nasıl ortaya çıktığını 
ilçeler detayında göstermektedir. Grafiğin ortaya koyduğu bir diğer önemli husus 
aynı kentsel işlev düzeyine sahip ilçeler arasında ciddi nüfus yoğunluğu farkı ol-
duğudur. Benzer şekilde aynı nüfus yoğunluğuna sahip ilçeler arasında ciddi 
kentsel işlev farkı bulunmaktadır.  

 
Şekil 5. Kentsel İşlevler ve Nüfus Yoğunluğu İlişkisi 

 

Örneğin Beşiktaş (İstanbul) ve Sultanbeyli (İstanbul) aynı nüfus yoğunluğu en-
deksine (%100) sahipken, bu ilçelerin kentsel işlev düzeyine göre 970 ilçe içindeki 
yerleri sırasıyla 1 ve 537’dir. Diğer yandan Sultanbeyli (İstanbul) ile aynı kentsel işlev 
düzeyine sahip Yusufeli (Artvin)’in nüfus yoğunluğu endeksi yüzde sıfırdır. Bu du-
rum ikili korelasyonları yüksek olsa dahi, kentleşme düzeyinin değerlendirilmesinde, 
nüfus yoğunluğu ve kentsel işlev düzeylerinin birlikte değerlendirilmesi gerekliliğini 
göstermektedir. 
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Şekil 5’teki aykırı gözlemlerin (kentleşme endeksi 0,45’den büyük olan değerler) 
çıkarılması ve gözlem noktaları yerine ilçe isimlerinin konulmasıyla Şekil 6 elde edil-
miştir. Burada kentleşme endeksi ve nüfus yoğunluğu eksenleriyle oluşan düzlem 
dört eşit bölgeye ayrılarak kategoriler oluşturulmuştur: 

• I. Çeyrek: Nüfusu yoğun, kentsel işlev düzeyi yüksek 
• II. Çeyrek: Nüfusu seyrek, kentsel işlev düzeyi yüksek 
• III. Çeyrek: Nüfusu seyrek, kentsel işlev düzeyi düşük 
• IV. Çeyrek: Nüfusu yoğun, kentsel işlev düzeyi düşük 
 

 
Şekil 6. Nüfus Yoğunluğu ve Kentsel İşlevler Eksenindeki Konumları İtibarıyla İlçeler 

 

Eksenler incelendiğinde 719 ilçenin (toplam ilçelerin yüzde 74’ü) III numa-
ralı çeyrekte yer aldığı görülmektedir. Bu çeyrekteki ilçelerin hem nüfus yoğun-
luğu hem de kentsel işlev düzeyi düşüktür. Bu ilçelerin 546 tanesinde nüfus yo-
ğunluğuyla hesaplanan kentleşme oranı yüzde sıfırdır. Bu gruptaki ilçelerin tipik 
olarak düşük nüfuslu ilçeler olduğu görülmektedir. Nitekim bu gruptaki ilçelerin 
ortalama nüfusu 33.700 olup, Türkiye çapında bu ortalama 80.000’dir.  

I numaralı çeyrekte ise tam aksine hem nüfus yoğunluğunun hem de kent-
leşme endeksinin yüksek olduğu ilçeler yer almaktadır. Bu çeyrekte 111 ilçe yer 
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almakta olup, bunlar toplam ilçelerin yüzde 11’ine karşılık gelmektedir. Buradaki 
ilçelerin ortalama nüfus büyüklüğü 281.000’dir. 

III. ve I. çeyreklerde yer alan ilçeler ülke düzeyinde nüfus yoğunluğu ve kent-
leşme endeksi arasındaki pozitif yönlü ilişkinin oluşmasına katkıda bulunmakta-
dır. Bu ilçeler literatürde öngörüldüğü üzere nüfus yoğunlaştıkça kentsel işlevle-
rin ortaya çıktığı argümanını desteklemektedir. 

II. çeyrekte yer alan ilçeler, nüfus yoğunluğu az olmasına rağmen kentsel iş-
levlerin güçlü olduğu yerlerdir. Bu grup 45 ilçeyle (toplamın yüzde 5’i) en küçük 
bölmeyi oluşturmaktadır. Burada yer alan ilçelerin ortalama nüfusu 56.000’dir.  

II. çeyreğin tam aksine IV. çeyrekte yer alan ilçelerdeyse yüksek nüfus yoğun-
luğuna rağmen kentsel işlevler zayıf düzeydedir. Bu grupta 95 ilçe (toplam ilçe 
sayısının yüzde 10’u) yer almaktadır. Burada yer alan ilçelerin ortalama nüfusu 
208.000 olup, bu değer ortalamanın çok üstünde ancak I. çeyrekteki değerin al-
tındadır. 

Nüfus yoğunluğu ile kentleşme endeksi arasındaki ilişkiyi gösteren eğilim çiz-
gisi aradaki pozitif yönlü ilişkiyi kanıtlamaktadır. Literatürdeki genel kanaat doğ-
rultusunda I. ve III. çeyreklerdeki ilçelerin bu eğilime uygun olduğu anlaşılmak-
tadır. Bu bakımdan II. ve IV. çeyreklerin bu iki değişken arasındaki ilişki bakı-
mından yorumlanması önemlidir. Bu şekilde incelendiğinde bu bölgelerde farklı 
tipolojideki yerleşmelerin ortaya çıktığı görülmüştür. 

 
Şekil 7. Nüfus Yoğunluğu ve Kentsel İşlevler Endeksine Göre Gruplanmış İlçeler 
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Seyrek nüfus ve düşük endeks değerine sahip 718 ilçe ülkenin tamamına ya-
yılmıştır (Şekil 7). Bunun en önemli istisnası Marmara bölgesinde bu kategori-
deki ilçelerden görece daha az sayıda yer almasıdır. Yoğun nüfus ve düşük kentsel 
işlev endeksine sahip ilçelerin genel olarak Akdeniz bölgesinde ve özellikle An-
talya, Mersin, Adana ve Hatay illerinde yoğunlaştığı görülmektedir.  

Yoğun nüfus ve yüksek kentsel işlev endeksine sahip ilçelerin Marmara bölge-
sinde yoğunlaşmasına karşın Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu kategoride hiç 
ilçe bulunmamaktadır. Doğu Anadolu bölgesinde ise sadece Erzurum’un Yaku-
tiye ve Palandöken ilçeleri bu gruba girmektedir. Nüfusu seyrek olduğu halde 
yüksek kentsel işleve sahip ilçelerin Ege ve Trakya bölgesinde yoğunlaşmakla bir-
likte hemen tüm bölgelerde bu kategorideki ilçelerin yer aldığı da görülmektedir. 
Bu genel değerlendirmeler yanında söz konusu çeyrekler itibarıyla farklı tipoloji-
lerin varlığı ilçelerin arazi kullanımına bağlı yoğunluk haritaları de dikkate alına-
rak daha detaylı incelenecektir. 

Birinci ve üçüncü çeyrekler için örnek yerleşmelerin nüfus yoğunluk haritaları 
Şekil 8’de verilmektedir. Beşiktaş (İstanbul) hem yoğun nüfus hem de yüksek 
işleve sahip bir ilçe olarak, geniş bir yoğun kentsel alan oluşturmaktadır. Diğer 
taraftan Harran (Şanlıurfa) en düşük kentsel işleve sahip ve nüfus yoğunluğuyla 
tahmin edilen kentleşme oranı yüzde sıfır olan bir ilçe olarak spektrumun diğer 
ucunda yer almaktadır. 

Beşiktaş (İstanbul) 

 
Harran (Şanlıurfa) 
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Şekil 8. Bir ve Üçüncü Çeyrekler İçin Örnek Yerleşmelerin Nüfus Yoğunluk Haritaları 
(GHSL veri tabanı) 

 

Şekil 9’da örnekleri sunulan II. çeyrek ilçelerinde, düşük nüfus yoğunluğuna 
rağmen yüksek kentleşme düzeyi tespit edilmiştir. Bu bölgedeki ilçeler incelendi-
ğinde temel olarak dört farklı özellik ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki turizm 
niteliği baskın olan ilçelerdir. Bu ilçelerde nüfus sayımına konu olan kişi sayısı az 
olsa da yılın belli dönemlerde yüksek nüfus yoğunluğu ve bunların ihtiyaçlarını 
karşılayacak kentsel işlevlerin yer aldığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar bu kentsel 
işlevlerin bir kısmı turizm sezonu sonunda kenti terk etse dahi, iletişim altyapısı, 
sağlık ve finansal hizmetler gibi kalıcı bazı unsurlar buralardaki kentsel işlev dü-
zeyini artırmaktadır. 

Marmaris (Muğla) Adalar (İstanbul) 
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Saray (Tekirdağ) Yomra (Trabzon) 

Şekil 9. İkinci Çeyrek İçin Örnek Yerleşmelerin Nüfus Yoğunluk Haritaları (GHSL veri 
tabanı) 

 

İkinci tür yerleşmeler ise adalar olarak görülmektedir. Bozcaada, Gökçeada ve 
İstanbul Adalar İlçesi bu kapsamda yer almaktadır. Adalarda sağlık, eğitim, fizik-
sel altyapı gibi temel hizmetler nüfus büyüklüğü ve yoğunluğundan bağımsız bi-
çimde genel bir nüfus tutundurma politikası olarak yüksek standartta sunulmak-
tadır. Böylece kişi sayısı az olsa da banka şubesi, hastane, eğitim gibi temel hiz-
metler adalarda bulunmakta ve böylece kentsel işlev düzeyi yükselmektedir.   

Üçüncü tipoloji ise sanayinin pozitif dışsallıklarından yararlanan ancak ko-
numu itibarıyla kentsel nüfus çekemeyen ilçeler olarak tespit edilmiştir. Saray 
(Tekirdağ), Honaz (Denizli) ve Akyurt (Ankara) bu tür ilçeler olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu ilçelerde temel kentsel işlevler yakın konumdaki sanayi alanları-
nın etkisi ile gelişmiş olmakla birlikte, yerleşme nüfuslarının artmaması yoğunlu-
ğun düşük düzeyde kalmasına neden olmuştur. 

Son tipoloji ise büyükşehir çeperlerindeki bazı ilçeleri içermektedir. Bu ilçeler 
kendi içerisinde nüfus yoğunluğuna sahip olmasalar da büyükşehirlerin bazı kent-
sel işlevlerine ev sahipliği yapmaları bakımından yüksek kentsel işlev düzeyine 
ulaşmışlardır. Trabzon’un Yomra ve Vakfıkebir, Ankara’nın Gölbaşı ve Kazan 
ilçeleri buna örnek olarak gösterilebilir. Bu ilçeler büyükşehre yakınlıklarından 
ötürü eğitim, sağlık, iletişim altyapısı gibi alanlarda yatırım çekmişlerdir.  

Şekil 10’da örnekleri sunulan dördüncü çeyreğin ana karakteri, kentsel yo-
ğunluğun yüksek olmasına rağmen kentsel işlevlerin yeterli düzeyde gelişmeme-
sidir. Bu karakteristik niteliksiz kentleşme olarak isimlendirilebilir. Bunun altın-
daki ana etkenin göç olduğu düşünülmektedir. Göçün nedenininse kırın itme 
etkisi ya da kentin çekme etkisi olduğu bilinmektedir (Todaro ve Smith, 2011, 



 
Türkiye’de İlçelerin Kentleşme Düzeyinin Ölçülmesi 

153 
 

s.337-344). Hal böyleyken kentsel işlevlerden bağımsız bir nüfus yoğunluğu ar-
tışının izah edilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan bu çalışmada eldeki verilerle 
bu ilişki kısmen açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak daha doğru tespit yapılabilmesi 
için ilave çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu çeyrekteki yerleşmelerin içerdikleri ekonomik faaliyetler ciddi şekilde fark-
lılaşmaktadır. Dolayısıyla farklı düzeylerde ve farklı nedenlere bağlı olarak göçe 
maruz kalmaktadırlar. Kentsel işlev düzeyi incelendiğinde bu ilçelerin farklı gös-
tergeler itibarıyla düşük değerlere sahip oldukları görülmektedir. Göçün kentlere 
olan etkisi incelendiğinde ilk kademede bölge içi göçün yaşandığı ilçeler bulun-
maktadır. Bunlar nüfus yoğunluğu fazla olmakla birlikte kentsel işlev düzeyinin 
düşük seyrettiği Cizre (Şırnak), Silopi (Şırnak) ve Eyyübiye (Şanlıurfa) gibi ilçe-
lerdir. Köyden kente göçün ilk adresi olan bu yerleşmeler göçle gelen nüfusa gö-
rece düşük kentsel işlevler sunmaktadır.  

 

  Sultanbeyli (İstanbul) Silopi (Şırnak) 

  

  
Payas (Hatay) Demre (Antalya) 

Şekil 10. Dördüncü Çeyrek İçin Örnek Yerleşmelerin Nüfus Yoğunluk Haritaları 
(GHSL veri tabanı) 
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İkinci düzeyde ise Doğu Akdeniz ilçeleri bulunmaktadır. Burada Hatay ve 
Osmaniye başta olmak üzere bölge ilçelerinde düşük kentsel işlevlere rağmen yo-
ğun bir nüfus yapısı bulunmaktadır. Bu ilçeler göç yüküne ilave olarak son yıl-
larda yoğun bir şekilde geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin yerleşimi ile karşı 
karşıya kalmıştır. Diğer yandan Batı ve Orta Akdeniz’deki ilçeler de kentleşme 
endeksi biraz daha yüksek olsa da bu bölge içinde konumlanmaktadır. Tarım, 
turizm ve hizmet sektöründe çalışmak üzere geçici ya da kalıcı olarak bölgeye 
gelenlerin yerleşmesi ile nüfus yoğunluğu artışı yaşanmaktadır.  

Son olarak bu çeyrekte metropollerdeki gecekondu ağırlıklı ilçeler karşımıza 
çıkmaktadır. Esenyurt, Esenler, Sultangazi, Sultanbeyli, Sancaktepe, Bağcılar (İs-
tanbul); Çayırova, Darıca (Kocaeli); Mamak (Ankara) ve Yıldırım (Bursa) bu ti-
polojideki ilçelerdir. Bu kategoride metropol sınırları içinde olmakla birlikte te-
mel kentsel işlevlerde ülke ortalamasının dahi altında hizmet sunabilen ilçeler yer 
almaktadır. Bu tür ilçelerin nüfus büyüklüğü de fazla olduğu göz önünde bulun-
durulduğunda, bunların daha ağır kentleşme sorunları ile karşılaşabileceği değer-
lendirilmektedir. 

 
Kentsel İşlevler ve Nüfus Yoğunluğunun Bölge Düzeyinde Mekânsal 

Analizi 

 

Şekil 6’da bazı çeyrekler itibarıyla ortaya çıkan sonuçların, bölgesel düzeyde 
tutarlı bir desen sunup sunmadığını tespit için 12 Düzey 1 Bölgesi itibarıyla ilçe-
lerin nüfus yoğunluğu ile kentsel işlev düzeyleri karşılaştırılmıştır. Sonuçlar Şekil 
11’de sunulmaktadır. Grafiklerden iki parametre arasındaki ilişkinin bölgeler iti-
barıyla ciddi şekilde farklılaştığı görülmektedir. 

Düzey 1 bölgeleri itibarıyla ilçeler düzeyinde bakıldığında yoğunlaşmanın 
kentsel işlevlerle korelasyonunun en yüksek olduğu bölgeler Orta Anadolu 
(0,58), Batı Anadolu (0,50) ve Ege (0,50)’dir. İlişkinin bu derece yüksek çıkma-
sında nüfus yoğunluğuyla tahmin edilen kentleşme oranının yüzde sıfır olduğu 
ilçelerde kentsel işlevlerin de çok düşük düzeyde olmasının etkisi büyüktür. 

Genel olarak bakıldığında Türkiye’nin batısında, doğusuna göre nüfus yoğun-
luğu artışı daha nitelikli bir kentleşme sürecine yol açmaktadır. Bunun temel ne-
deni olarak batıdaki ilçelerde göçle gelen nüfusu entegre edebilecek ekonomik 
fırsatlar ve kentsel hizmetlerin bulunması gösterilebilir. Bu çerçevede, Akdeniz 
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bölgesinde ve doğudaki kentsel nüfus artışı sağlıklı ve sürdürülebilir bir metro-
polleşme ve kentsel gelişmeye işaret etmeyebilir. Büyüme kutupları teorisinde ön-
görüldüğü üzere, nüfus çeken bu yerleşmelerde kentsel ekonomilerin canlandırıl-
masına ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç bulunmaktadır. 

İstanbul’da hemen tüm ilçelerin nüfus yoğunluğunun yüzde 100 civarında 
seyretmesi, iki değişken arasındaki ilişkinin test edilmesine imkân vermemekte-
dir. Ancak önceki bölümde örnek olarak da verildiği üzere, İstanbul’un ilçelerinin 
hemen hepsi çok yüksek nüfus yoğunluğuna sahip olsa da kentsel işlev düzeyi 
bakımından ilçeler arasında ciddi farklılık bulunmaktadır. 
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Şekil 11. Kentleşme İşlev ve Nüfus Yoğunluğu Arasındaki İlişkinin Bölgesel Farklılaşması 
 

Doğu Marmara, Batı Marmara ve Ege bölgeleri nüfus yoğunluğuyla kentsel 
işlevler arasındaki ilişkinin görece daha güçlü olduğu ilçelere sahiptir. Görece 
daha zayıf olsa da, Batı Anadolu ve Batı Karadeniz’de de kentsel işlevlerin nüfus 
yoğunluğuyla birlikte arttığı gözlenmektedir.  

Dikkat çekici sonuçlardan biri de Akdeniz bölgesinin yoğunluk ve kentsel iş-
lev düzeyi ilişkisi bakımından, İstanbul’un ardından, en düşük R2 değerine sahip 
olmasıdır. Akdeniz bölgesindeki ilçelerin dağılımı incelendiğinde IV. çeyrekte 
(nüfusu yoğun, kentsel işlev düzeyi düşük) ülke ortalamasından fazla ilçenin bu-
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lunduğu görülmektedir. Yukarıda yapılan değerlendirmeleri teyit eden bu dağı-
lım Akdeniz ilçelerinde yoğun göçe bağlı olarak niteliksiz bir kentleşme sürecinin 
yaşandığını ortaya koymaktadır. 

Benzer bir durum Doğu Anadolu’nun tüm alt bölgeleri için de söz konusudur. 
Bu bölgelerde kentleşme düzeyi Türkiye ortalamasının altında yer almakta ve tipik 
olarak bu bölgelerdeki ilçeler düşük yoğunluk ve düşük kentsel işlevlerle karakterize 
olmaktadır. Burada Güneydoğu Anadolu bölgesi çok sayıda yüksek yoğunluklu an-
cak düşük işlevli ilçeye sahip olması yönüyle ayrışmaktadır. Kentsel işlevler artmaksı-
zın nüfusun yoğunlaşması, niteliksiz bir kentleşme sürecine işaret etmektedir. 

Türkiye’nin en büyük beş şehrindeki ilçelerin kategoriler itibarıyla dağılımı 
incelendiğinde İstanbul ve İzmir’in diğer illerden ayrıştığı görülmektedir (Tablo 
4). Bunlardan İstanbul’un ilçeleri, kentsel yoğunluk açısından İzmir’in ilçelerinin 
önündedir. İstanbul’da Adalar, Çatalca ve Şile hariç tüm ilçeler yoğun nüfuslu-
dur. Diğer yandan İstanbul oransal olarak en fazla ilçesi I. çeyrekte yer alan ve 
kentsel işlev düzeyi ortalamanın üstünde olan büyükşehirdir. Kentsel işlev düzeyi 
bakımından İstanbul’un gerisinde olmakla birlikte İzmir’in ilçeleri de yüksek 
kentsel işleve sahiptir. 

 

Tablo 4. En Büyük Beş Şehir İtibarıyla İlçelerin Kategorilere Dağılımı 
İl Kategori         

I 
Kategori          

II 
Kategori          

III 
Kategori          

IV 
Toplam 

İstanbul 29 2 1 7 39 
İzmir 13 7 8 2 30 
Ankara 5 3 14 3 25 
Antalya 3 1 7 8 19 
Bursa 5 1 7 4 17 
Toplam 55 14 37 24 130 

 

Diğer üç büyükşehrin ilçeleri incelendiğinde Antalya’nın ilçelerinin diğer iki-
sine göre düşük kentsel işleve sahip olduğu söylenebilir. Bu bulgu yukarıda bölge 
ölçeğinde yaptığımız tespitlerle uyumludur. Akdeniz bölgesindeki metropolleşme 
sürecinin kentsel işlevlerin artışı ile desteklenmediği görülmektedir. Zira Antalya 
bu üç büyükşehir içinde ilçeleri oransal olarak en yoğun olan büyükşehirdir.  
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Burada dikkat çeken diğer bir husus ise Ankara’nın ilçelerinin yarısından fazla-
sının kırsal niteliği baskın ilçeler olmasıdır. Ankara’nın bu ilçelerinde kır-kent en-
tegrasyonu çalışmalarının yürütülmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir.  

Ayrıca bu illerdeki IV. Çeyrekte yer alan tüm ilçelerin kentsel dönüşüm, kent-
sel saçaklanma ve sosyo-ekonomik entegrasyon bakımından incelenmesinde yarar 
görülmektedir. Kentsel nüfus yoğunluğunun çok yüksek, buna karşın kentsel iş-
levleri yeteri düzeyde sunamayan Ankara’da Mamak, Pursaklar ve Sincan; An-
talya’da Alanya, Demre, Finike, Gazipaşa, Kepez, Kumluca, Manavgat ve Serik; 
Bursa’da Gürsu, İnegöl, Orhangazi ve Yıldırım; İstanbul’da Arnavutköy, Bağcı-
lar, Esenler, Esenyurt, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Sultangazi; İzmir’de ise Mene-
men ve Torbalı toplam 24 ilçe bulunmaktadır. 

Tartışma ve Sonuç 

 

Günümüzde kentleşme politikaları kapsayıcı bir hal kazanarak çok farklı alan-
lardaki ekonomik ve sosyal meseleleri içeren bir niteliğe kavuşmuştur. Bu nedenle 
kentleşme sorunlarını çözmeye dönük politika araçları da çeşitlenmiş ve bu du-
rum kentleri ele alma biçimlerini değişime uğratmıştır. Kentleşme politikası gi-
derek artan şekilde sadece yol, içme suyu, kanalizasyon gibi temel altyapı ihtiyaç-
larının ve kentsel hizmetlerin karşılanmasının sınırlarını aşarak, bilgi teknolojile-
rinden küresel rekabete, yaşam kalitesi beklentilerinden göç sorunlarına kadar ge-
niş bir yelpazenin bileşimine dönüşmüştür. 

Kentlerin dinamik yapısı ve küresel değişimler, kent tanım ve sınıflandırma-
larında da yeni arayışları gündeme taşımıştır. Bir yandan yeni mekânlar kentle-
şirken diğer yandan mevcut kentler dönüşmekte ve insanların kentlerden beklen-
tileri de değişmektedir. Zihinlerdeki kent imgesi; tarımın yerini sanayi ve hizmet-
lerin aldığı, yüz yüze ilişkilerin yerini kurumsal ilişkilere bıraktığı ve insanların 
daha kalabalık mekânlarda yaşaması olsa da bu imgenin net, teknik, ölçülebilir ve 
karşılaştırılabilir tarifi üzerindeki çalışmalar devam etmektedir.  

Bu gündem karşısında kentleri farklı ihtiyaç ve potansiyellere göre tanımlayan 
ve sınıflayan çalışmalara ve bunlara dönük araçlara olan ihtiyaç artmaktadır. Ül-
kemizde uzun yıllar kullanılan idari statü ve nüfus eşiği yöntemleri, hem kent-kır 
ayrımının ekonomik ve mekânsal olarak muğlaklaşması, hem de son yıllardaki 
yasal değişiklikler nedeniyle yetersiz kalmıştır. Bu durum alternatif tanım arayış-
larını hızlandırmıştır. Bu çerçevede TÜİK’in ilk taslağını hazırladığı nüfus yo-
ğunluğu bazlı kentleşme oranı tahmini çalışması kentsel alanların belirlenmesi ve 
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ilçe düzeyinde kentleşme oranlarının tahmin edilmesi açısından önemli bir geliş-
medir.  

Çalışmada TÜİK’in nüfus yoğunluğu bazlı kentleşme oranı tahmin çalışma-
sıyla, bu çalışma kapsamında üretilen kentsel işlevlere dayalı kentleşme oranı sı-
ralamasının benzerlikleri ve tezatlarının incelenmesi önemli sonuçlar üretmiştir. 
Geneli itibarıyla nüfusun yoğun şekilde bir arada yaşadığı ilçeler aynı zamanda 
kentsel işlevlerin de yoğun şekilde ortaya çıktığı yerlerdir. Aynı kuralın tersi de 
geçerlidir. Yani nüfus yoğunluğunun az olduğu ilçelerin kentsel işlev üretme ka-
pasitesi sınırlı kalmıştır. 719’u ilk grup, 111’i ikinci grupta yer almak üzere, 830 
ilçenin (toplam ilçelerin yüzde 85’i) bu iki grupta yer alması bu yargıyı doğrula-
maktadır. Ancak geriye kalan 140 ilçede nüfus yoğunluğu kentsel işlev üreteme-
mekte ya da nüfus yoğunlaşmaksızın kentsel işlevler ortaya çıkmaktadır. 

Nüfus yoğunluğu ve kentsel işlevler arasındaki korelasyonun düşük olduğu 
ilçeler, bu iki göstergeden yalnızca biri kullanılarak yapılacak kentleşme oranı tah-
mininin eksik kalacağını göstermektedir. Bu ilişkinin gücü, ilçeler Düzey 1 ba-
zında ayrıştırıldığında da bölgesel düzeyde ciddi şekilde farklılaşmaktadır. Bu 
noktada çalışmanın kent/kır tanımı ve kentlerin sınıflandırması bakımından öne-
risi, nüfus yoğunluğu ve kentsel işlev düzeyi değişkenlerinin birlikte kullanılma-
sıyla kentsel alanların daha isabetli bir şekilde tespit edilebileceğidir. Nitekim 
uluslararası alanda da son yıllarda başta nüfus yoğunluğu ve kentsel işlevler olmak 
üzere çoklu değişken kullanımı eğilimi artmaktadır. Bir sonraki adım olarak nü-
fus yoğunluğu ve kentsel işlev düzeyinin birlikte kullanılarak kentsel ve kırsal 
mekânların tespiti ve bunların ilçe altı mekânsal düzeyler bazında raporlanması 
suretiyle bir kentleşme oranı tahmini yapılması imkânı ortaya çıkmaktadır. 

Diğer yandan kentsel nüfus yoğunluğu ile kentsel işlevlerin birlikte ele alın-
ması sonucunda ortaya çıkan kategoriler sadece kentlerin tanımlanmasına dönük 
ihtiyaç ve çözüm önerileri değil aynı zamanda kentleşmeye ilişkin politika tercih-
leri için de önemli çıkarımlar sunmaktadır. Zira, ülke genelinde tek bir kent/kır 
politikasının uygulanması yerine nüfus yoğunluğu ve kentsel işlevlerin birlikte ele 
alınmasıyla ortaya çıkan kategoriler itibarıyla ilçelerin karakteristiğine uygun 
farklı politika alternatiflerinin geliştirilmesi şüphesiz daha sağlıklı bir yaklaşım 
olacaktır.  
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Şekil 12. Alternatif Politika Önerileri 

Nüfusu yoğun ve kentleşme işlev düzeyi yüksek ilçeler (I. Çeyrek) genel olarak 
temel altyapı sorunlarını büyük ölçüde çözmüş ve yığılma ekonomilerinin pozitif 
dışsallıklarından yararlanan yerlerdir. Bu nedenle bu yerlerde kentsel yaşam kali-
tesinin artırılması, işgücünün daha nitelikli hale getirilmesi ve bilgi teknolojileri-
nin etkin ve etkili bir şekilde kullanılması yönünde politikalar hayata geçirilebilir. 
Bu kapsamda başta büyükşehirlerdeki metropol ilçeler olmak üzere bu tür ilçe-
lerde akıllı şehir uygulamalarının yaygınlaştırılması, katma değeri yüksek sektör-
lerin teşvik edilmesi ile insan kaynaklarının geliştirilmesi ve teknolojik dönüşüm 
uygulamalarının desteklenmesi önerilmektedir. 

Nüfusu seyrek ve kentsel işlev düzeyi yüksek ilçeler (II. Çeyrek) genel olarak 
yığınlaşmanın olumsuz etkilerini yaşamadan yüksek bir kentsel işlev düzeyine 
ulaşmış yerlerdir. Kentsel yaşam kalitesinde ülke ortalamasının üstünde bir sevi-
yenin bu ilçelerde sağlanabildiği sonucu çıkarılabilir. Buralarda yoğunluk düzeyi 
yükselmeden kentsel işlevlerin korunması ve geliştirilmesi amaçlanabilir. Bu tür 
ilçelerin turizm şehirleri, adalar, üretim şehirleri ile metropollerin çeperindeki il-
çeler olduğu görülmüştür. Bu ilçe türleri arasında turizm şehirleri ve adalar için 
sürdürülebilir turizm ve yavaş şehir/kadim şehir uygulamaları hayata geçirilebilir. 
Diğer yandan üretim şehirleri ile metropollerin çeperlerindeki ilçelerde kentsel 
saçaklanmanın kontrol altına alınması, üretim alanlarının genişleme sahalarının 
tespit edilmesi, gecekondu önleme ve ıslah politikalarının teşvik edilmesi ile dü-
şük yoğunluklu yatay şehirleşmenin hayata geçirilmesi mümkün olabilecektir. 
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Nüfusu seyrek ve kentsel işlev düzeyi düşük ilçeler (III. Çeyrek) ise genel ola-
rak kırsal niteliği baskın yerlerdir. Bunlar arasında kentsel işlev düzeyi görece yük-
sek olan ilçelerde temel altyapı hizmetlerinin tamamlanması, kentsel hizmet kali-
tesinin yükseltilmesine öncelik verilebilir. Diğer yandan kentsel işlevi düşük olan 
ilçelerde ise toprak kalitesinin uygun olduğu yerlerde kırsal üretim alanlarının 
korunması, kentsel saçaklanmanın önlenmesi ve tarımsal üretim verimliliğinin 
yükseltilmesi gibi politikalar hayata geçirilebilir.  

Nüfusu yoğun ve kentsel işlev düzeyi düşük ilçeler (IV. Çeyrek) kentsel yığın-
laşmanın negatif dışsallıklarını yaşarken kentsel yaşam kalitesi düzeyi itibarıyla 
daha geride olan yerlerdir. Buralarda öncelik yaşam kalitesinin ve memnuniyeti-
nin artırılmasına verilmelidir. Bu açıdan sürdürülebilir kentsel planlama ve kent-
sel hizmetlerin etkinliğinin artırılması temel politika alanları olmalıdır. Yoğun 
göç hareketlerine maruz kalmasına rağmen yeterli düzeyde istihdam üretemeyen 
bu tür şehirlerde göç ile gelen nüfusun entegrasyonu, mesleki eğitim altyapısının 
iyileştirilmesi, yaşam boyu eğitim faaliyetleri ile işgücünün kalifiye hali getirilmesi 
gibi politika araçları kullanılabilir. Yoğun göç alan ve etrafına hizmet potansiye-
line sahip merkez ilçelerde Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) 
gibi büyüme odaklarını destekleyici politika araçları hayata geçirilebilir. 

Burada ortaya konulan alternatifler sadece bu çalışma kapsamında elde edilen 
bulgular üzerinden oluşturulmuştur. Bunların ötesinde yerleşim yerlerinin kade-
melenmesi, ilçe bazında sosyo-ekonomik gelişme endeksleri ile mekânsal gelişme 
analizleri kullanılarak daha detaylı bir politika seti oluşturulması mümkündür.  
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Abstract 
 

Cities are common grounds which provide living environments for everyone. A sustainable living en-
vironment can exist by means of social diversity, accessibility, high spatial quality and multifunctional 
utilization. Istanbul is a major global city which hosts a large variety of cultures, religions, and societies 
because of its historical heritage. This important element is one of the main factors which contributed 
to the current chaotic structure of the city. Esenler district in Istanbul has rapidly gone under a serious 
transformation mainly caused by changes in the social structure as a result of heavy inflow of migrants 
and the production of a building stock of questionable quality caused by unplanned urbanization. 
Besides all these issues, earthquakes are another major risk factor for most of the settlements in Istan-
bul. Within this context, Esenler region has been chosen as an important urban transformation area 
in Istanbul. To achieve sustainable urbanization, an organized urban transformation emerges as a great 
opportunity for this part of the city. Esenler Şehir Düşünce Merkezi (Center of Urban Intelligence - 
CUI) is a think-tank platform for conducting urban studies bringing together academic knowledge 
and governmental practice with the support of Esenler Municipality. The purpose of this study is to 
discuss and evaluate the contribution of the center to urban sustainability in terms of structure, work-
flow, and functionality. Through interdisciplinary events and publications, the CUI focuses on estab-
lishing a livable and sustainable urban texture in Esenler where uncontrolled urban transformation 
might have unrecoverable and destructive impacts. “Spatial Sociology and Sociological Master Plan”, 
“Urban and Social Policies”, “Creating a Sustainable Habitat”, “Friendly Cities Workshops” can be 
listed among the studies conducted by the Center. Within this context, the study aims to present 
guidelines for urban transformation in Esenler with the help of implementing distinct innovative stud-
ies by applying scientific and academic studies into urban practice. 
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Öz 
 

Şehirler, herkes için yaşam ortamı sağlayan ortak zeminlerdir. Sürdürülebilir bir yaşam ortamı 
sosyal çeşitlilik, erişilebilirlik, yüksek mekansal kalite ve çok işlevli kullanım yoluyla var olabilir. 
İstanbul, tarihi mirası ile çok çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış büyük bir küresel şehir-
dir. İstanbul'daki Esenler ilçesi, yoğun göç hareketi ve plansız kentleşmenin neden olduğu 
kalitesiz yapı stoğu üretilmesi sonucunda toplumsal yapıdaki değişikliklerin neden olduğu 
ciddi bir dönüşüm geçirdi. Tüm bu sorunların yanı sıra, depremler İstanbul'daki yerleşimlerin 
çoğu için bir başka önemli risk faktörüdür. Bu bağlamda, Esenler bölgesi İstanbul'da önemli 
bir kentsel dönüşüm alanı olarak seçilmiştir. Sürdürülebilir kentleşmeye ulaşmak için, organize 
bir kentsel dönüşüm kentin bu bölgesi için büyük bir fırsat olarak ortaya çıkmaktadır. Esenler 
Şehir Düşünce Merkezi, Esenler Belediyesi'nin desteğiyle akademik bilgi ve devlet uygulama-
larını bir araya getiren kentsel çalışmaları yürütmek için bir düşünce kuruluşudur. Bu çalışma-
nın amacı, merkezin kentsel sürdürülebilirliğe katkısını örgüt yapısı, iş akışı ve işlevsellik açı-
sından değerlendirmek ve tartışmaktır. Disiplinlerarası çalışmalar ve yayınlar yoluyla, CUI, 
Esenler'de yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kentsel doku oluşturulmasına odaklanmaktadır. 
Merkez tarafından yürütülen çalışmalar arasında “Mekânsal Sosyoloji ve Sosyolojik Master 
Planı”, “Kentsel ve Sosyal Politikalar”, “Sürdürülebilir Bir Yaşam Alanı Yaratma”, “Dost Kent-
ler Çalıştayları” listelenebilir. Bu bağlamda çalışma, bilimsel ve akademik çalışmaları kentsel 
pratiğe uygulayarak yenilikçi çalışmaları hayata geçirmek amacıyla Esenler'deki kentsel dönü-
şüm için kılavuz ilkeler sunmayı amaçlamaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Urban, rural, population density, urban functions.
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History, Structure and Purpose 
 

Cities are multi-dimensional management units which produce continuous problems 
with unique settlement patterns. Istanbul produces a large quantity of spatial and 
management problems especially due to its continuously increasing population as a 
result of internal migration. Esenler district developed within past 25 years due to 
internal migration. After the devastating earthquake of 1999, the city went through 
changes in terms of its spatial organization. Urban regeneration started at Esenler’s 
three neighborhoods with the purpose of producing earthquake-proof housing. Esen-
ler CUI had been constituted within the body of Esenler Municipality in 2012 to 
produce solutions for problems which appear at the interface of urbanization, space, 
and community. Esenler City Thought Center boasts a multi-disciplinary scientific 
board which brings academics from a wide range of expertises.  

The Center, which is Esenler Municipality’s own initiative, brought people from 
diverse disciplines, such as politics, academy, municipality unions, urban manage-
ment, and research, together every three weeks. Buildings that include libraries, meet-
ing rooms and management offices were made available for the use of this institution 
in Esenler.  The institution has been a pioneering application with its own unique 
characteristics.  

The goals of the center are: (1) Producing sustainable concepts and solutions for 
the city; forging a solid link between the accumulation of tradition and the future 
while approaching to the problems of the city; (2) finding solutions to problems by 
benefiting this legal acquit and accepting this as a case without biasing all values and 
accumulations which have been produced until today. At the same time, Esenler CUI 
develops approaches and attitudes by taking the social processes into account by ap-
proaching to the urban life based on human being; making studies in order to carry 
out these produced thoughts and ideas into practice, and establishing Esenler’s urban 
identity by preparing a social urban transformation project for Esenler and putting 
this into practice. 

Center of Urban Intelligence will be working strictly to achieve the specific goals 
within the frame of a previously defined program while taking scientific approaches 
as guidelines. First, achievable goals will be determined within a framework of scien-
tifically configured methodology and then an adequate, well-planned and equipped 
team will be working to accomplish these goals. Around these tasks, City Thought 
Center Science Board Members will determine the goals. 

The main goal of this institute is to find permanent solutions which provides 
philosophical, social and cultural basis to the pathological problems of the city and 
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to create knowledge and wisdom based on alternative and innovative ways for city 
managers to carry out routine works within the city.  

 

Scope and Activities 
 

 

Works and activities with 
different content and size in 
Esenler CUI is planned annu-
ally and is conducted accord-
ingly. Those activities are: (1) 
publishing results of work-
shops that are defined by the 
science board of the institute as 
books, panels, symposia, me-
morial programs, conference, 
seminar, organizing scientific activities (2) arranging technical trips to the cities with 
experience of urban regeneration, bringing city authors and academics together to es-
tablish a common platform, (3) publication of other books about the specialized areas, 
(4) hosting guest speakers, promotion of scientific researches specifically about Esenler 
and (5) providing support to the science board members in international scientific ac-
tivities. The institute publishes “City and Thought” journal four times a year. Moreo-
ver, the institute organizes unique activates to integrate Esenler residents to disseminate 
knowledge. Mother University, Children University, Academy Esenler, Esenler Chil-
dren Street are some examples of these activities. 

All these activities take place with the collaboration of Universities like Yıldız 
Technical University which is located within the boundaries of Esenler as well as 
other universities. The following sections will highlight those activities.  

 
Workshops 2012-2015 

 

Workshops which have been carried out so far;  
Human and Place, Urban Management and Integrated Approach, Migration and 

Urbanization, Modernity and Architecture, Urban Regeneration, Future City, Soci-
ological Master Plan, Friendly Cities for Everyone, Urban Life and Sustainability in 
Esenler. Every workshop is defined briefly below.  

While Esenler Municipality is responsible for taking on; noise pollution, cleaning, 
green city and human happiness and also aims at organizing events like; strengthen-
ing bonds between residents and culture to satisfy the intellectual needs of its citizens. 
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In this context “Human and Place” workshop was held by Esenler City Thought 
Center in 2012.  The results of this workshop were published in the book “The Place 
Between Theory and Practice”. 

Migration, which is defined as the fluctuation of people who are in continuous 
movement between two places, have become one of the most important problems of 
cities together with the Industrial Revolution. The agricultural societies who wish to 
complete the industrialization process in a short period had migrated to some cities, 
but these cities were caught unprepared. Cities which tried to transform these immi-
grants into ‘citizens’ failed and cities underwent spatial changes themselves instead. 
Esenler CUI will work to revive the urban space that is under pressure because of the 
migration and the phenomenon of urbanity that begins to disappear. For this pur-
pose, Esenler City Thought Center organized Migration and Urbanization workshop 
in 2012. Conclusions of this workshop were published as a book of with the title, 
“Understanding Esenler in the Intersection of Migration, Urbanization and Belong-
ing”. 

What is crucial for modernism is how people will be directed other than place by 
time.  

Modernity in essence aims to formatting community to a single type from diver-
sity.  

This top-down planning approach leads the entire world to oppressive socio-spa-
tial Urbanization 

As a natural result of this approach which ignores diversity reveals the issues be-
hind today’s urban spaces. These types of problems were questioned and solutions 
were suggested in a workshop that occurred in 2012. The output of this workshop 
was the publication of a book titled “Modernity and Architecture” by City Thought 
Center.  

To examine every aspect of the urban regeneration phenomena, City Thought 
Center organized an Urban Regeneration Workshop in 2013. Turkey’s first urban 
regeneration site started in Esenler. Esenler City Thought Center and Environment 
and Urban Ministry jointly organized a symposium called “International Urban Re-
generation for Sustainable Cities Symposium” in 5-6 November 2013. This sympo-
sium shed light on urban regeneration works under academic eye.  

Urban regeneration works take place in Turkey and the good examples of urban 
regeneration works so far in other countries were compared by international speakers. 
Symposium had five sessions and twenty presentations in total.  International Urban 
Regeneration Symposium Proceedings was edited by the Urban Regeneration Com-
mittee and published by the City Thought Center.  
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Future City Workshop took place in 2014 as planned. The workshop’s topic was 
creating future cities without breaking traditional links. Future City workshop which 
took place in 20-21 December 2014 shed light on city works. Future City Sympo-
sium Book edited by the Committee and published by CUI.  

While cities are physically planned, its social aspects are mostly ignored. Social 
works done by local governments has a limited method, techniques and has no spe-
cific vision and goals, they also far from integrated approach.  

For this reason, even local governments which have done many social works are 
not necessarily efficient at it.  So, it is important to listen to the city’s heart beats by 
identifying new issues and global trends along with the current situations in the city 
and then we can create social, sustainable and integrated plans.  

The main goal of this workshop was to study the social master plan for Esenler. The 
discussions in the workshop was focused on the analysis of the urbanization processes 
around Esenler and its neighborhoods. The need for a sociological master plan was 
obvious as a result of this workshop.  
 
“Friendly Cities for Everyone” Workshop held by Esenler City Thought Center 
in 2015 
These are the topics of workshop: 
• Esenler with Espect of Childrens 
• Esenler, Universal Design and Children Street 
• Kids Friendly Esenler and Local Government Relation 
• Pedestrian Friendly Cities Street Detectives  
• Woman and Environment; Application of Ecofeminism to the Environmental 

Consumption 
• Effect of Urban Design on Joining of Elders to the Urban Life; Esenler Example 
• Esenler and Street Animals; Street Animals in Urban Culture were discussed.  

After editing process “Friendly Esenler for Everyone” handbook published by 
Esenler City Thought Center.  
Urban Life and Sustainability 
Urban Life and Sustainability workshop held by Esenler City Thought Center as it 
planned in 2015.  

This workshop aimed at discussing urban life in terms of sustainability in partic-
ularly Esenler. In this context, the principals and values that make urban life are iden-
tified and questioned. Relationships between gender and place were discussed along 
with the social pattern analysis and usage of public space were evaluated. Also, by 
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establishing city and tree relation, direction and content of city beautification works 
were determined.   

After completion of scientific debates about urban design form, value and public 
space, then findings will be published as an issue.  

 

 
 

Scientific Activities: 
• Mosque Architectural Panel  

- Mosque Sociology and Women Panel 
• Sabahattin Zaim Islam and Economics Symposium  
• Urban Regeneration Symposium   
• City of the Future Symposium 

 
Projects 

 

Mother University  
Mother university program consist of an 8-week program. Basic education, especially 
for mothers and their children are provided according to their interests and hobbies 
in the program.  

As we all know, mothers are considered as sacred beings in many cultures and are 
respected highly in Turkey. However, family violence has started to get wide media 
coverage in recent years. While family violence between spouses received media cov-
erage in previous years; children who use violence against their parents or parents who 
use violence against their children at young ages and against their babies started to 
appear more often on media in recent years.  

Mother university aimed at bring back the dignity they deserve, gain self-confi-
dence, gain knowledge, remind them that not only do they raise a child but also they 
have a say in the future of a nation; and to provide training between themselves and 
their children with a teacher responsibility.  
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Children University 
Children University brings kids together at the ages between 11-14 from every socio-
economic environment to increase self-confidence, motivation, abilities and interests. 
Intellectual and scientific development of kids supported by the environment based 
on differences such as income, awareness of other cultures and has been appreciated, 
tolerated, learning with a technique of face to face interaction and analytic thinking 
has been encouraged. We know that shaping a kid’s natural interest in correct hands 
can lead them to success and can become kid’s life journeys lifeguard. Children Uni-
versity was made possible with collaboration of Yıldız Technical University between 
the years of 2013-2014 and Istanbul University during the year of 2015.  
 
Academy Esenler 
The objective of the Project is getting into touch with masters and doctoral students 
living within the boundaries of Esenler, taking advantage of their academic studies, 
ideas and opinions, directing their interests to Esenler and supporting them in their 
specific needs. 

Esenler will continue its rise in the light of these academic studies and the future 
of this place will be supported by contributions from young scientists. 
 
City Writers and Academics Meeting 
City Writers and Academics Meeting aimed at producing long lasting ideas for cities 
and residents, also having idea exchanging. First meeting was held in 2012 October 
in Esenler and the second one held in 2014 February in Esenler.  

 
Aklı Esenler (Flashy Minds of Esenler) 
Main purpose of this project is to bring people together to explore new ideas which 
belong to different areas and then use this knowledge in their life and business, en-
courage open mindedness and creativity.  

Speakers of “Aklı Esenler” were chosen among people who celebrated within their 
environment and created unusual ideas.  

There will be street interviews with the people. Their opinions will be asked about 
city governance and then their answers will be published through on the web.  These 
answers will also be evaluating by municipality employees.  

With the experience sharing meetings, it is hoped that young people will find a 
role model from speakers sharing experiences of their life. This will make young peo-
ple to plan their life according to these experiences.  
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City Courses 
It is important to know the history of our cities and their progress today for people 
who are candidates for managing our cities in the today and in the future.  

That is why, City Courses aims at corresponding two main topics to their audi-
ences.  First one is to give information about cities’ progress from past to today. Sec-
ond one is putting in the middle big picture of the cities around the world and in our 
country.  

City Courses started with contribution of ÖNDER, Marmara University, Local 
Governments Research and Application Center, City Thought Center to increase the 
awareness of living in the city for high school students in 2015 Esenler.  

 

Site Visits/ Research Trips 
Barcelona (Spain), Astana (Kazakhstan), Abu Dhabi and Dubai, Amman and Petra 
(Jordan), Beirut (Lebanon), also in the home country site visits made to Kayseri and 
Urfa. Science board members attended conferences in these cities.  
 

Publications: City and Thoughts Journal 
9 journals published so far, and their thematic names are provided below.  

1. Issue: Philosophy of City  
2. Issue: City Law  
3. Issue: Economics of City  
4. Issue: Sociology of City  
5. Issue: City Management 
6. Issue: City of Future 
7. Issue: City Culture 
8. Issue: City and Ritual  
9. Issue: Water and City 

Book Issues  
• Space Between Theory and Practice 
• Understanding Esenler in the Axis of Migration, Urbanization and Belong-

ing 
• Modernity and Architecture 
• Public Space and Community  
• Urban Regeneration for a Sustainable City 
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• Thoughts About City-1 
• City Poems Ontology 
• City of Future 
• Friendly Esenler for Every-

one 
• Urban Life and Sustaina-

bility 
• Horizon of City 

 
 

 
Conclusion 

 

This article includes Purpose, Scope, Structure and Functions of the Esenler City 
Thought Center along with the purpose of understanding and introducing the insti-
tute. This institute acts as an example for its counterparts along thanks to its unique 
features. It also stays somewhere between local government and federal government. 
Esenler City Thought Center puts much effort to develop solutions oriented at merg-
ing aspects of academic discourse and practice. It is hoped that the number of insti-
tutes of this type increases in the future.   
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Kentsel Dönüşümün Toplumsal Yansıması: 

Gaziantep Örneği 
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Öz 
 

Kapitalizmin içsel çelişkilerini gidermeye çalıştığı kentsel alanlar, emeğin, toplumun ve 
mekânın yeniden üretildiği arena olmaktadır. Kentsel alanın kapitalizm tarafından keşfedil-
mesi hem kent hem de sermaye ölçeğinde yeni bir başlangıca işaret etmiştir. Bu başlangıç 
sermaye akışkanlığının sağlanması maksadıyla kentsel alanın yeniden üretimi olmaktadır. 
David Harvey’in sermayenin ikinci çevrimi olarak ele aldığı bu yeniden inşa halinin, toplum 
perspektifinden ele alınması sermaye-toplum-kent üçlüsünün ilişkiselliğini ortaya çıkartması 
bakımından önemli olmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı David Harvey’in kuramsal 
arka planına dayanarak Gaziantep ölçeğinde kentsel dönüşüm projelerinin mekânsal ve 
toplumsal yansımalarını tartışmaktır. Bu amaç çerçevesinde Gaziantep yerelinde gerçekleşen 
kentsel dönüşüm projesinin rant, yerinden edilme ve toplumsal kırılmaların boyutunu orta-
ya çıkartmaktadır. Yöntem olarak derinlemesine mülakatların yapıldığı saha çalışmasında 
yerinden edilme ve rant olgusunun verileri elde edilmiştir. Bu veriler ışığında kentsel dönü-
şüm projelerinin salt fiziksel boyutu ile değil aynı zamanda toplumsal yansımalarını göz 
önünde bulundurulması gerekliliği ortaya konulmuştur. Mekânsal fizibilite çalışmalarının 
yanında sosyolojik ihtiyaç analizlerine duyulan ihtiyacın toplumsal yarılmayı engellemesi 
bakımından önemli bir sonuç olmaktadır.   
 
Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Neo-liberalizm, Sermaye Döngüsü, Gaziantep. 
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Social Reflection of Urban Transformation:  

In Case of Gaziantep 
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Abstract 

 
Urban areas where capitalism tries to eliminate its internal contradictions become the arena 
where labor, society and space are reproduced. The discovery of the urban area by capitalism 
marked a new beginning in both the city and capital scale. This start is the reproduction of 
the urban area in order to ensure capital flow. Handling this reconstruction, which David 
Harvey handled as the second cycle of capital, from the perspective of the society is im-
portant in terms of revealing the relationality of the capital-society-city trio. In this context, 
the aim of the study is to discuss the spatial and social reflections of urban transformation 
projects in Gaziantep scale, based on David Harvey's theoretical background. For this pur-
pose, it reveals the extent of the rent, displacement and social breaks of the urban transfor-
mation project in the Gaziantep region. As a method, in the field study where in-depth 
interviews were made, data of displacement and rent phenomenon were obtained. In the 
light of these data, it has been demonstrated that urban transformation projects should be 
taken into consideration not only with their physical dimensions but also their social impli-
cations. Besides spatial feasibility studies, the need for sociological needs analysis is an im-
portant result in terms of preventing social cleavage. 
 
Keywords: Urban Transformation, Neo-liberalism, Capital Cycle, Gaziantep 
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Giriş 
 

entleşme süreci 1950’lerden itibaren tarımın modernleşmesi, ekonomi-
nin daha fazla liberalleşmesi, sanayileşme, eğitimin yaygınlaşması ve 
hızlı nüfus artışı sonucu ivme kazanmıştır (Kılınç ve Bezci, 2011). 

Kentleşme, gerek fiziksel gelişim gerek nüfus yoğunluğunda ki değişim olarak 
ele alındığında mekân ve nüfus artışı tanımlamada belirli rol oynamıştır. Türki-
ye’de kentleşmenin yoğun olarak II. Dünya Savaşı sonrası sürece denk geldiği 
bilinmektedir.  

Türkiye’de kentleşmenin II. Dünya Savaşından sonraki dönemlerde hızla artma-
sını birkaç belli başlı sebeple açıklanmıştır. Kırsal alanda çekilen yoksulluğun bir 
kurtuluş kapısı olarak kenti seçmesi, bu yoksulluğun çeşitli nedenleri olmakla birlik-
te ön plana çıkan, henüz otuz yıllık cumhuriyetin sanayisiz kentleri (üretimin ol-
maması ya da yeterli olmaması), geleneksel yöntemlerle yapılan tarım ve ülkenin 
içinde bulunduğu ekonomik problemler olmuştur. Artan nüfus, buna bağlı olarak 
küçülen tarım arazileri (miras yoluyla) ve makineleşmenin kol gücünün yerini alma-
sıyla kentte yönelimi artırmıştır. Kentin diğer sosyo-ekonomik çekiciliği de bu eği-
limde önemli etken olmuştur. 

Kentleşme olgusal raylara oturtulduğunda ‘mekânsal olarak temellenen toplum-
sal bir süreç olarak’ (Harvey, 2015, s.413) karşımıza çıkmaktadır. Fakat kentleşme-
nin bir sonuç olduğu da düşünülebilir; sanayi, teknoloji ve tarım faktörünün birbir-
leri ile olan ilişkilerinin dönüşümü ile oluşan bir sürecin sonu kentleşmeyi doğurur 
yargısı da öne sürülmüştür (Erkan, 2004, s.24). Bu durumda kentleşme süreç ol-
makla birlikte aynı zamanda bir sonuç olmuştur. Kentleşme, toplumun bütün eği-
lim ve uğraşları, birbiriyle gelişen hayati ilişkileri, bu ilişkilere yerel yönetimlerin ve 
hükümetlerin etkileri gibi karmaşık bir ağın kümelendiği, mesken tuttuğu bir alanın 
dönüşümü olmuştur. Bu geniş yorumlamanın geçerliliği Türkiye’de de geçerli ol-
muştur.  

Türkiye kentleri gelişim sürecinde sanayi ve tarım ikileminde derin sancılarla 
boğuşmuştur. Sanayi kenti olacak potansiyeli barındırmamış aynı zamanda tarımsal 
gelişmeyi de gerçekleştirememiştir. Bu yüzden kentin gelişiminde ‘yetersiz ve geç 
sanayileşme süreci ve zayıf kamu kurumları’ (Kılınç ve Bezci, 2011) etkili olmuştur. 
Kentleşme fitilini ateşlendiği dönemden sonraki süreçlerde kentin hızlı büyümesi ve 
düzensiz hale gelmesi bu zayıf kurumların temellendirdiği zeminin kayganlığından 
ve sağlam olmayan yapısından kaynaklanmıştır. Düzensiz kentleşme ile değişen 
toplum yapısı bir araya gelince kentleşememiş bir kent ve kentlileşememiş bir top-
lum ortaya çıkmıştır (Karakaş, 2001, s.127-131; Kıray, 1998, s.20-26).  

K 
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Türkiye’de kentleşme, Tekeli’nin (2014, s.26-30) uzunca üzerine durduğu ve 
açıkladığı Chicago ekolünün yaklaşımıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Bu ekolün de-
ğindiği kentleşmenin oluşum yapısındaki gereklilikler, yoğunlaşmış nüfus, tarım 
dışı üretim ya da faaliyetler ve kent değerlerinin içselleştirilmesi olmuştur. Türki-
ye’deki kentsel gelişimin kent değerlerinin benimsenmesi ve bunun kentsel alanda 
uygulanmasıyla ilgili görüş ile açıklanmıştır (Arslan, 2014).  

Kentleşmenin evreleri incelendiğinde, yapılan çalışmaların mutabık kaldığı dö-
nemler; 1923-50 dönemi, imparatorluktan cumhuriyete geçişte ülkenin kente bakı-
şının uluslaşması yani imparatorluk ve ulus devleti arasındaki kent bocalamalarının 
yaşandığı dönem Türkiye’de kentleşmenin ilk nüvelerini verdiği dönem olmuştur. 
1950-80 dönemi, kırda var olan emek gücünün kent toprağına uğraması ve uyum 
sancılarının hissedilmesi, kentleşmenin mevzuat dahilinde geliştirilmesinin önünü 
açan ikinci dönem olmuştur. 1980 sonrası ilk iki dönemin düzensizlikleri çözülme-
ye çalışılıp neo-liberal politikalar ile sermaye faktörünün kent içinde güçlenmesi 
olarak ele alınan üçüncü dönemi kapsamaktadır (Şengül, 2009, s.102-148). Arslan 
ise; 1980 sonrasını 2000 yılına kadar alıp sonraki dönemi ayrı bir başlık altında ele 
almıştır. ‘kentin sermayeleşmesi ve yoksulların görünmez kılınması.’ (Arslan, 2014, 
s.5) olarak belirtmiştir.  

Genel olarak ele aldığımızda bu görüşlerin gecekondudan bağımsız olmadığı, 
Türkiye’de gecekondunun kent eğilim ve parametrelerinde önemli bir rol oynadığı 
görülmektedir. 1950 sonrası dönem itibariyle geliştirilen açıklamalar aynı zamanda 
gecekondu üzerinde uygulanan politika ve yaklaşımları da kendi içinde barındırmış-
tır. Dört evre halinde kendini var eden kentin, nereye doğru eğilim göstereceği 
muamma olmakla birlikte küreselleşmenin de etkisiyle aynılaşan kentlerin bundan 
sonra birbirini taklit ederek sürekli bir döngü içerisine girdiği görülmektedir. 

Kentlerin zamanın ruhuna ayak uydurma girişimlerinin maliyetleri olmuştur. 
Ülkemizde geliştirilen kent politikaları ve uygulamaları bazı dönemlerde krizlere ve 
toplumsal yaralara sebep olmuştur. Örneğin; 1980 sonrası gerçekleştirilen gecekon-
du ıslahı sırasında yaşanan olaylar, kentsel planlama ile birlikte çarpık kentleşme ve 
çöküntü bölgelerinin temizliği esnasında uygulanan kentsel dönüşüm projeleri so-
nucunda yaşanan yerinden edilmeler (Aslan, 2016) mekânsal dönüşümün toplum-
sal etkileri olarak ele alınmıştır. Bu uygulamalar esnasında rantın gelir dağıtımını 
etkilemesi ve en nihayetinde yakın dönemde kentin yeniden üretimi esnasında 
soylulaştırma projelerinin sebep olduğu mekânsal ayrışmalar da mekan-toplum 
bağlamında çelişkilerin ortaya çıktığını göstermektedir. Çalışma kapsamında, Gazi-
antep ili Şahinbey ilçesinde bulunan ve kentsel dönüşüme maruz kalan mahallede 
inşa edilen Çamlıca konutları üzerinden yaptığımız saha çalışmasında, site sakinle-
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rinin gecekondu hayatı ve TOKİ konutlarındaki yaşam standartları arasındaki 
memnuniyet düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır. 

 
Aynı Caddeden İki Kere Geçilmez: Kentsel Dönüşüm 

 

Cumhuriyet tarihinin üçüncü çeyreğinin son yıllarında toplumsal hafızamıza ek-
lenen kentsel dönüşüm kavramı dünya literatüründe son iki yüzyılda ortaya çıkmış-
tır. Özellikle sanayi atılımları sonrası İngiltere ve Fransa kentlerinin kırdan aldıkları 
göçlerle oluşan çarpık kentleşmelerine ve konut yetersizliğini gidermek için bir çare 
olarak kentsel dönüşüm (urban transformation) ve kentsel yenileme (urban re-
newal) projelerinin ele alındığı görülmektedir. Kentsel dönüşüm projeleri uygula-
maya konulduğu ilk dönemlerde, kentin salt fiziksel çehresini onarmaya ve yenile-
meye yönelik olması, kentte yaşayanların sosyolojik durumunun göz ardı edilmesine 
neden olmuştur. Kentsel dönüşüm genel anlamıyla kentin çöküntü alanlarının 
temizlenmesi (yeniden inşa), çarpık olarak gelişen kenti bir plan dâhilinde yeniden 
inşa veya sağlıklaştırma yoluyla düzenlenmesi ve bu inşa süreçlerinin kısımlar şek-
linde gerçekleştirilmesi planlanan/uygulanan projelerin tümüdür. Türkiye’de ise 
gecekondu alanlarının dönüştürülmesini, kent içerisinde tarihi anlam barındıran 
fakat ihmal edilen yapıların yeniden kültüre kazandırılmasını sağlamak bunun ya-
nında inşaat sektöründe etkili olan orta sınıfın politikalar üzerindeki etkisini artırıp 
yani sermayedarların bu projelere dâhil olup ekonomide inşaata dayalı bir ivmenin 
gerçekleşmesini sağlayan projeler olmuştur (Keleş, 2014, s.397-401). Yine aynı 
dönemlerde Türkiye’de hız kazanan neo-liberal eğilimin kent mekânlarına kentsel 
dönüşüm projesi olarak yansımıştır (Bahçeci, 2017).  

Kentsel dönüşüm projeleri uygulanırken ülkelerin ekonomik gelişmişliğine, bu-
lunduğu coğrafyaya veya mevcut mekânın durumuna göre farklı yöntemlerle ele 
alınmaktadır. Kentsel dönüşümün bu yöntemleri; 
• Yenileme (renewal): Dönüşümün mümkün olmadığı ya da dönüşüm maliyeti-

nin, yeniden inşa etme maliyetinden daha az olduğu durumlarda, insan ve kent 
yaşamına uygun imarlar politikaları göz önünde bulundurularak yapıların tü-
mü veya yenileme en muhtaç alanların yeniden inşa edilmesidir (Keleş, 1998). 

• Kalitenin Yükseltilmesi (upgrade): Genel itibariyle fiziksel çevrenin özne haline 
geldiği bu uygulama şekli, söz konusu uygulamaya konu olan yerdeki bireylerin 
sosyo-kültürel ve ekonomik değerlerine karışılmadan çevrede yapılan bir iyileş-
tirme faaliyetidir (Ertaş, 2011).  

• Temizleme (clearance): Ekonomik anlamda kent sakinlerinin daha altında olan 
grupların yaşadığı alanların sağlıksız koşullarının giderilmesidir (Keleş, 1998).  
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• Sağlıklaştırma: Kentin gelişimine ayak uyduramamış, fiziki anlamda çöküntü 
bölgesi olmuş ya da olacak alanların tekrar kentte kazandırılması olarak görebili-
riz. 

• Koruma: Kentin kültürel kodlarını içinde barındıran alanların sağlıklaştırılması, 
tarihi dokuyu gelişen kentle bütünleştirmek ve kullanım ömrünü artırmak faa-
liyetleri olarak ele alınabilir (Akalın, 2016). 

• Düzenleme: Kentin çarpık ve gelişi güzel yapısını değiştirerek planlamaya uygun 
hale getirmek, uygulanacak planın geleceğe dönük bir temel oluşturulma faali-
yeti olarak görülebilir (Keleş, 1998; Akalın, 2016).  

• Yeniden geliştirme: Konut bazlı olarak değil de bölgesel bazda alanın iyileştiril-
mesi ve işlevlendirme hali (Tekeli, 2014; Aktaş Polat, 2015).  

• Yeniden canlandırma: Söz ettiğimiz koruma faaliyetinin sonucunda kazandırılan 
alanın canlanmasını sağlamak. 

• Yeniden üretim: Koruyucu önlemler ve iyileştirmenin yapılmadığı alanların 
yıkılıp yeniden yapılması işlevidir (Akalın, 2016).    

olarak ele alınmıştır. Kentsel dönüşüm araçları, şehri sürdürülebilir olarak kulla-
nılmasını sağladığı için yöntem yaklaşımı önemli olmaktadır. Bu uygulamalar yapı-
lırken belli bir plan dahilinde ve gelecek kaygısı güdülerek yaşanabilir alanların üre-
timi göz önünde bulundurulmuştur. Elbette bu uygulamalar yeni inşaat alanlarının 
açılması anlamına gelmektedir. ‘Yeni inşaatlar yüzlerce binanın yıkımına yol açtı, 
binlerce insanı evlerinden etti, yüzyıllardır varlığını sürdürmüş mahalleleri tümüyle 
yok etti ama şehrin tümünü ilk defa tüm sakinlerine açtı.’ (Berman, 1994, s.206-
207). Bu noktada Berman’ın söz ettiği yıkım acımasız değildir bir tarafıyla kentin 
yaşam ömrünün uzatılması ve gelişen teknoloji ile şehrin yaşamı için pratik bir hal 
almasını sağlamıştır. Hatta bu yıkım Harvey’in (1996) eserinde geçen ‘yaratıcı yı-
kım’ kavramıyla ilintilenebilir. Harvey modernizm ve postmodernizm karşılaştırma-
sında kullandığı kavramın kent tezahürü olarak yeni kent inşasına yorumlanmıştır. 
Bu yıkıcılık aynı zamanda bir var etme eyleminin başlangıcı, hem şekilsel hem işlev-
sel anlamda bir yeniden üretime de işaret etmiştir.  

Kentsel dönüşüm yaklaşımlarına genel olarak bakıldığında; kentsel dönüşümün 
ortaya çıktığı zemin ihtiyaç kökenli, konut sorununu çözmek için bir uygulama gerek-
sinimi olarak çıkmıştır. Sonraki süreçlerde kentlerin küresel yarışa dâhil olmasıyla 
beraber ihtiyaç temelinden çıkıp yarışta var olmak için kendini yenilemesi gerekliliğini 
ortaya çıkarmıştır. Kentsel dönüşümün bu evrimi kentsel krizin toplumsal kırılmalara, 
yerinden edilmelere doğru bir ivme gerçekleştirdiği görülmektedir. 
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Nuri Pazarbaşı Mahallesi Ve Kentsel Dönüşüm Deneyimi 
 

Gaziantep Şahinbey İlçesi özelinde 2009’un sonlarında başlayan kentsel dönü-
şüm projelerinin toplumsal kırılmaların en sert biçimde yaşandığı Nuri Pazarbaşı 
Mahallesindeki Çamlıca Konutları (etaplar), David Harvey’in “sermaye çevrimleri” 
olarak nitelendirdiği ve yapı çevre oluşumunu tetikleyen kentsel alanın inşasında 
mekan-toplum kırılganlığını en net biçimde ortaya koyduğu alanlardan birisidir. 
Gaziantep gibi ticaret ve sanayi kentlerinde çevre illerden aldığı göçler ile çarpık 
kentleşmenin ortaya çıktığı alanlarda kentsel dönüşüm projeleri en etkili yöntem 
olarak görülmektedir (Gürbüz, 2013). Kentsel dönüşümün yapılacağı alanlarda 
eksik kalan sosyolojik ihtiyaç analizleri beraberinde yerinden edilme sürecini baş-
latmaktadır. Öte yandan kentsel alanın kentsel dönüşüm adı altına ranta kurban 
edilmesi çevre alanları da etkilemektedir. Kentsel dönüşümün uygulandığı mahalle-
de yapılan derinlemesine mülakatlar ile teorideki kentsel dönüşüm projelerinin 
pratikteki karşılığı üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda kentsel dönüşüm 
öncesi, uygulanış anı ve sonrası aşağıdaki görseller ile gösterilmektedir. 
 

 
Resim 1. Nuri Pazarbaşı Mahallesi kentsel dönüşümden önce ((2006) Google Earth 

Pro aracılığıyla yazar tarafından düzenlenmiştir.) 
    
Eski bir mahalle olan Nuri Pazarbaşı Mahallesi, kente hâkim bir tepede kurulmuş-

tur, yaklaşık 10 bin nüfusa sahiptir ve kentin birçok noktasına ulaşımı kolaydır. Eski bir 
mahalle olmasına rağmen, boş kalan arsaların üzerine ve eski bazı eski evler yıkılarak 
yeni binalar yapılmıştır. Mahalle son seçimlerde en çok AKP’ye (2012 yerel seçimleri) 
oy verilmesine rağmen, her partiye oy çıkmıştır (ayrıntılı bilgi için YSK seçim sonuçla-
rına bakılabilir). Mahalle sakinleri genelde esnaf ve çiftçilerden oluşmakta evlerini uzun 
vadede kendi emekleri ile yavaş yapan kişilerdir. Bir kısmı evin kira gelirleri ve kendi 
dükkânlarında esnaflık yaparak geçinmektedirler. Mahallelerinde esnaflık yaparak geçi-
nen ve mülkiyet sahipleri için mülkiyetleri onların her şeyidir (Gürbüz, 2013, s.32). 
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Nuri Pazarbaşı Mahallesinde kentsel dönüşüm öncesi genel durum Gürbüz’ün 
belirttiği gibi olmuştur. Kentsel dönüşüm söylentileri ile birlikte mahallede top-
lumsal huzursuzluk hali ortaya çıkmıştır. Görüşmecilerin hem fikir olduğu birkaç 
konudan birisi mahalle içerisinde başlayan bu durum olmuştur. Bu durum ma-
halleye ilk iş makinelerinin girmesiyle devam etmiştir. Kentsel dönüşümün kap-
sadığı alanda konutu olanların yanı sıra mahalledeki tüm insanlar etkilenmiştir. 
Henüz kentsel dönüşüm uygulaması bitmeden mahalledeki kiralar artmış, kentsel 
dönüşümü destekleyenler ve karşı çıkanlar olarak mahalleli ikiye bölünmüştür. 
Kentsel dönüşüm devam ederken yine bu alanda ortaya çıkan rant ile birlikte 
mahalle dışında insanların buralara gelip henüz yapım aşamasında olan konut, 
dükkan ve depolara yatırım yapıldığı görülmektedir. Mahallede yaşayanların en 
çok dile getirdikleri şikâyetlerden biri de, mahalleliye pozitif ayrımcılık yapılma-
dan dışardan gelenlere satılan bu gayrimenkuller olmuştur.   

 

 
Resim 2. Nuri Pazarbaşı Mahallesi Kentsel dönüşüm uygulama esnasında ((2009) Go-

ogle Earth Pro aracılığıyla yazar tarafından düzenlenmiştir) 
 
Kentsel dönüşüm projesi yerel yönetim tarafından kabul edildikten sonra 

mahalleli ile proje uygulayıcıları arasında başlayan pazarlık görüşmeleri ilk etap-
ta sonuçsuz kalmıştır. Yerel yönetimin sosyolojik ihtiyaç analizine dayalı bir 
çalışma yapmaması ve ‘6306 afet Riski Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun’a dayanıp toplumsal yapıyı gözetmeden giriştiği uygulama toplumsal 
kırılmalara sebep olmuştur. Bunun ilk etkisi proje sonrası evleri yıkılıp yeni 
konutlara taşınan fakat barınamayıp yerinden edilen vatandaşlarda kendini 
göstermiştir. İkinci etki mahalle dışından gelip yapılan konutlara yerleşenler ile 
mahalleli arasındaki toplumsal uyuşmazlık olmuştur. Yine bu mekânsal dönü-
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şümün komşuluk ilişkilerine verdiği zararlarda mahalle kültürünü törpülemiş ve 
güvensizlik ortamı oluşturmuştur. 

 

Grafik 1. Kentsel dönüşüm uygulamasından memnuniyet 
 

Kentsel dönüşüm projesiyle yapılan konutlarda yaşayanlar ile mahalleli ara-
sındaki güven; 

 

Grafik 2. Kentsel dönüşüm sonrası yapılan konutlarda yaşayanlar ile mahalleli arasın-
daki uyum 

 

 
Resim 3. Nuri Pazarbaşı Mahallesi kentsel dönüşüm sonrası ((2016) Google 

Earth Pro aracılığıyla yazar tarafından düzenlenmiştir)  
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Kentsel Dönüşüm Analizinde Toplumsal Memnuniyet 
 

İnsanlar, yaşamları boyunca kendilerini rahat hissettikleri, mutlu oldukları, 
güvende hissettikleri mekânlarda bulunmak isterler. Modernleşme ile beraber 
gelen yaşam koşullarındaki iyileşme, insanların barındıkları konutlarda da bir 
dönüşümü zorunlu kılmıştır. Ülkemizde 1960 yılları ile birlikte kentlere yönelik 
gerçekleşen yoğun göç, konut ihtiyacı sorununu meydana getirmiş ve insanlar 
kendi yöntemleriyle bu soruna çözüm bulma yoluna giderek gecekondulaşma1 
sürecini başlatmıştır. Gecekondulaşma, insanların barınma ihtiyacına cevap ver-
miş olsa da bazı fiziksel ihtiyaçları yeteri kadar karşılayamamaktadır. Bu fiziksel 
ihtiyaçları açacak olursak karşımıza, yetersiz yaşam alanı, ısınma sorunu, alt yapı 
eksiklikleri, temizlik ve güvenlik gibi sorunlar olarak çıkacaktır. Gecekondulaş-
mayla gelen yerleşim alanlarında fiziki koşulların yetersizliği karşısında sosyal 
ilişkilerin kuvvetli olduğu görülmüştür. Komşuluk ilişkileri, güven, akrabalık 
ilişkileri gecekondu sakinlerinin mahalleye aidiyetini, kolektif bilincini sağlamıştır.  

Yapılan mülakatlar sonucunda, insanların gecekondu yaşamına kıyasla fiziksel 
yaşam koşullarında bir iyileşme yaşadıkları ve kentsel dönüşümün bu yönünden 
yüksek oranda memnun kaldıkları gözlemlenmiştir. Diğer yandan, toplu konut-
larda yaşayan insanların komşuluk ilişkileri, güvenlik, aidiyet duygusu gibi sosyal 
ilişkiler yönünden ise geçmişe bir özlem duydukları ve toplu konuttaki sosyal 
yaşamdan memnun olmadıkları gözlemlenmiştir. Aşağıda gösterilen Grafik 3’te 
görüleceği üzere, Çamlıca Konutları sakinlerinin büyük çoğunluğu fiziksel şartla-
rın, yaşam koşullarının iyileşmesinden dolayı kentsel dönüşümden memnundur. 
Grafik 4’te verilen değerler, konut sakinlerinin, sosyal ilişkiler açısından gecekon-
du hayatına duydukları özlemi belirtmekte ve kentsel dönüşümden duyulan 
memnuniyetsizliği ifade etmektedir. Ayrıca memnuniyetsizliğin diğer bir kaynağı 
olarak da, ekonomik yönden aşırı borç altına girmek, eski evlerinin değerinin 
altında alınması gibi maddi yönden duyulan rahatsızlıklar da gözlemlenmiştir. 

 

 
1 Buradaki gecekondu kavramı, 775 sayılı Kanunda belirtildiği gibi; ‘Bu kanunda 
sözü geçen (Gecekondu) deyimi ile imar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve 
genel hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üze-
rinde, sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapılar kastedilmektedir.’ anlamıy-
la değil oluşturduğu görüntü ile çarpıklığın ortaya çıktığı ve genel olarak ekonomik 
anlamda alt sınıftan insanların derme çatma yaptıkları konutları temsil etmektedir. 
Çünkü Nuri Pazarbaşı mahallesindeki konutların çoğu ruhsatlıdır. Tam anlamıyla bir 
gecekondu oluşumu yoktur. 
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Grafik 3. Değişen fiziksel şartlar açısından memnuniyet analizi 

 

 
Grafik 4.  Sosyal ilişkiler açısından memnuniyet analiz 

 
Kentsel Dönüşüm Sonucunda Mekân/Mahalle-Birey İlişkisi 
İnsan tarihsel olarak üzerinde yaşadığı coğrafyaya, mekâna kendini ait hissetme-

ye çalışmıştır.  Bu mekânlardan biri de insanların özellikle göçebe hayattan yerleşik 
hayata geçişte belli sembolik değerlerin etrafında doğal yollarla kurdukları mahalle-
lerdir. Şehirlerin kurulmasında önemli bir konuma sahip olan mahalleler, genellikle 
aynı dine mensup veya aynı etnik kökene sahip insanların bir araya gelip oluşturdu-
ğu mekânlardır. Geleneksel mahalle olarak nitelendirilen bu alanlar, genellikle top-
lumsal ilişkilerin geçtiği bir yapı özelliği taşıyan, ailelerin oturdukları evlerden olu-
şan, fiziksel bir birim olmanın yanında, toplumsal yapı özelliği taşıyan mekânlardır. 
Geleneksel mahallelerde, tüm insanların birbirini tanıması, birbirlerine karşı sorum-
lu olması, birbirlerini gözlemlemesi o mahallelerde güvenlik ve huzurun oluşmasına 
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ortam hazırlamıştır.  Bu güvenlik ve huzur ortamı insanların kendini bu mekânlara 
ait hissetmesini sağlamıştır 

Aidiyet formu; bazen aile ve okul gibi bir kurum, bazen birey ya da grup bazen 
de dini ya da etnik kimlik gibi kolektif bir yapı ya da köklülük gereksinimi bağla-
mında bir alan veya mekândır. Bir diğer anlatımla; bireyin bir kişiye, kuruma, gru-
ba, topluma, kültüre, kimliğe veya bir alan veya bir mekâna aidiyetinden söz edile-
bilir (Duru, 2015, s. 38). İşte bahsettiğimiz üzere bu mekânlardan biri de geleneksel 
mahallelerdir. Ancak sanayi inkılabı ve modernleşme ile birlikte artan göç dalgala-
rından dolayı geleneksel mahalleler dönüşüme uğramış ve eski yapısını kaybetmeye 
yüz tutmuştur.  Özellikle ülkemizde son yıllarda yapılan kentsel dönüşüm projele-
riyle geleneksel mahalleler yerini apartmanlaşmaya bırakmıştır.  

Gaziantep Nuri Pazarbaşı mahallesinde yapılan kentsel dönüşüm projesiyle 
oluşturulan Çamlıca Konutlarında yaptığımız araştırmada insanların kendini bu 
apartmanlara ait hissetme durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

  

 
Grafik 5. Mahallelinin Yeni Mekân Yaklaşımı 

 

Görüldüğü üzere kentsel dönüşüm projesinden sonra Çamlıca Konutlarına yer-
leşen insanların yarısından fazlası kendisini apartman yaşamına ait hissettiğini be-
lirtmiştir. Biz insanların kendisini daha çok geleneksel mahalleye ait hissedeceğini 
varsayarak gittiğimiz araştırmada çıkan bu oran bizim varsayımımızı çürütmüştür. 
Aidiyetlik durumunu anlamak için sorduğumuz sorularda çıkan sonuçta insanların 
yüzde 48,2 i kendini bu apartmanlara ait hissetmezken, yüzde 51,8 i apartman 
hayatından memnun olduklarını ve kendilerini bu hayata ait hissettiklerini verdikle-
ri cevaplarda belirtmişlerdir. Her ne kadar yaptığımız araştırmada insanların çoğu 
apartman hayatından memnun olsa da azımsanmayacak bir kesimde apartman 
hayatından memnun olmadıklarını ve kendilerini buraya ait hissetmediklerini be-
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lirtmişlerdir. Mekân, uzamın bir parçası olarak nasıl uzayda bir yer kaplıyorsa, 
“mekân düşüncesi” de zihinde bir yer kaplar. Kendine açtığı bu yerde; geçmişe veya 
yaşanılan zamana bağlı olarak hatırlanan anılar, arzular, kişiler, durum ve olaylarla 
şekillenir. İnsan sahip oldukları üzerinde otorite kurmak ister. Bu kontrol hakkını 
elbette ki yaşadığı yegâne yer olan mekânına yansıtmak ister. İster istemez değiştir-
diği mekâna karşı özlem duyması yadsınamaz bir gerçektir. Bir zamanlar sahip ol-
duklarıyla, artık kendine yabancı gelen eşyalar arasında bir köprü kuramayışı, onun 
geçmişe özlem duymasına sebep olur. Peki, bu durum Çamlıca Konutlarında da 
böyle midir? İnsanlar geldikleri mahalleye özlem duyuyor mu? Aidiyetlik duru-
mundan sonra sorduğumuz diğer sorulardan biri de insanların buraya geldikleri 
mahalleye özlem duyup duymadıkları sorusuydu. Bu sorulardan çıkan sonuç ise şu 
şekilde olmuştur.  

 

 
Grafik 6. Kentsel Dönüşüm Sonucu Mekânsal Aidiyet 

 
Evet, insanlar geçmişe özlem duyar fakat Çamlıca Konutlarında yaptığımız 

görüşmelerden sonra bir kez daha yanılgıya uğradık. İnsanların yüzde 55,5’i 
geçmişe yani geldikleri mahalleye özlem duymadıklarını belirtmişlerdir. Yaptı-
ğımız görüşmelerde bunun en büyük sebebinin eski mahallede insanların soba 
ile ısınması ve çocuklarının ayrı bir odasının olmaması nedeniyle geçmişe özlem 
duymadıklarını belirtmişlerdir. Apartmanlarda tüm odaların ısınması ve çocuk-
ların ayrı bir/er odasının olması onların yeni taşındıkları bu mekâna ısınmaları-
na neden olmuştur. Yüzde 22,5 oranla geçmişe özlem duyan insanların, yeni 
taşındıkları apartmanlarda bulamadıkları şeyler; güven ve huzur ortamı, samimi 
ve sıcak ortamın olmaması, yeni komşularını pek tanımamaları ile birlikte sade-
ce birkaç komşu tanımaları ve böylelikle eski komşularına duydukları özlem, 
kahvehane vb. mekânların buralarda olmaması gibi nedenler ön plana çıkmıştır. 
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Sonuç Yerine 
 

 

Mekânsal dönüşüm dünyanın her yerinde toplumsal dönüşümde etkili ol-
muştur. Ülkelerin ekonomik gelişimlerine bağlı olarak değişiklik göstermiştir. 
Araştırmaya konu olan mahallede de toplumsal değişim yaşandığı görülmekte-
dir. Kentsel dönüşüm memnuniyet analizinde yapılan değerlendirmede de gö-
rüldüğü gibi fiziksel değişimde olumlu yansımalar gözlemlenmektedir. Bu du-
rumun sebebi araştırmaya dâhil olan görüşmecilerin daha önce yaşadığı 
mekânlarda karşılaştıkları sorunların varlığıyla ilişkilidir. Isınmak için sobanın 
yakılması, sıcak su için yine farklı yöntemlerin uygulanması kısacası konutun 
kalitesiyle ilgili olmuştur. Fakat yeni konutlar ‘modern’ diye tabir edilen kulla-
nışlı ve ‘temiz’ bir profil olarak karşılanmıştır. 

Yerinden edilenler kentsel dönüşüme karşı olmuş ve tüm değerlerin ortadan 
kaldırıldığını iddia etmişlerdir. Bu durum iki farklı sebebe bağlanılabilmektedir; 
birincisi kentsel dönüşüm esnasında istediklerini alamamıştır (kat mülkiyet 
yasasına dayanarak eski mülklerinde var olan daire sayısı ve metre kare karşılığı-
nı). İkincisi, kentsel dönüşümde karar alıcı mekanizma olan yere yönetimin 
topluma dayalı bir kentsel dönüşüm gerçekleştirememiştir ve mağduriyetler 
ortaya çıkmıştır. 

Öte yandan sermaye çevrimleri yasasının kent karşılığı olan yapılı çevrenin 
inşası, üretirken birikmektedir. Nuri Pazarbaşı Mahallesinde uygulanan kentsel 
dönüşüm sonucu yerel yönetimin inşa edilen konut ve dükkânları satmak ama-
cıyla yine aynı bölgede açtığı satış bürosu, sadece Nuri Pazarbaşı Mahallesinde 
inşa edilen konutları değil aynı zamanda kentin farklı bölgelerinde uygulanan 
kentsel dönüşüm projelerini de pazarlamaktadır. Bu yolla sermayenin kent içeri-
sinde sürekli bir hareket kazanması sağlanmış ve aynı zamanda kent dışına ser-
maye aktarımının önüne geçilmiştir. Nuri Pazarbaşı Mahallesinde yapılan kent-
sel dönüşüm projesine eş zamanlı olarak kentin farklı bölgelerinde yürütülen 
çalışmalara hem sermaye hem de nüfus hareketliliği sağlanmıştır. Yani Nuri 
Pazarbaşı Mahallesinde inşa edilen konutların satışından elde edilen artı serma-
ye, kent içerisinde başka bir bölgede yapılı çevrenin inşasında kullanılmıştır. 
Aynı zamanda kentsel dönüşüm sonucu evleri yıkılan bireyler yerlerinden edi-
lirken kent çeperlerinde inşa edilen toplu konutlara yönlendirmeler olmuştur. 
Bu bağlamda kent çeperinde inşa edilen konutların satışı da gerçekleşmektedir.   

Yerel yönetimin sermaye ile olan ilişkisi toplum yararından önce belediyenin 
kâr gelirine göre şekillenmektedir. Yerel yönetimin yürüttüğü kentsel dönüşüm 
faaliyetlerinde anlaşmalı olduğu inşaat şirketleri ve diğer ortakların oluşturduğu 
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sermaye, kentin inşasında önemli bir rol oynamaktadır. İnşaat şirketleri kentsel 
dönüşüm projesinin malzeme ve iş gücü teminini yaparken yerel yönetim ka-
mulaştırma yoluyla elde ettiği alanı kentsel dönüşüm alanı olarak belirlemekte-
dir. Bu karar belediye meclis kararları ile alınıp uygulamaya konulmaktadır. 
Mahallede yapılan görüşmeler neticesinde, inşaat şirketlerinin herhangi bir ka-
demesinde olan kişilerin belediye meclis üyesi olarak da görev yaptıkları bilin-
mektedir (iddia edilmektedir). Bu durum yerel yönetimin aldığı kararların salt 
kent geliştirme faaliyeti olarak değil de rant oluşumunun önünü açtığı sonucu 
doğurmaktadır. Çünkü karar alma mekanizması aynı zamanda özel sektör içeri-
sinde ticari faaliyet yürütmektedir.   
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Öz 

 
Suriye'de 2011 yılında başlayan savaşla birlikte milyonlarca insan ülkelerinden göç etmek 
zorunda kalmıştır. Komşu ülkelerden biri olan Türkiye ise sürecin başından bu yana mülte-
cilere yönelik “açık kapı” politikası yürütmüş ve Türkiye dünyada en fazla Suriyeli mülteci-
nin barındığı ülke olmuştur. Türkiye’de kentsel alanlarda yaşayan 3 milyondan fazla Suriyeli 
mültecinin toplumsal hayata katılımı ve kentsel alanda ortaya çıkan sorunların çözümü için 
merkezi kurumların politikalarının yanı sıra yerel yönetimlerin de sürece dâhil olma zorunlu-
luğu ve sorumluluğu ortaya çıkmıştır. Bu araştırma yerel yönetimlerin Suriyeli mültecilerin 
göçü sürecindeki rollerini ortaya koymayı amaçlayan tez çalışmasının bulgularına dayanmak-
tadır. Araştırma; belediyelerin süreç içinde kendilerini nasıl konumlandıklarını ve süreçteki 
rollerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemi; İstanbul’un 39 ilçesi içinde 
mültecilerin yoğun olarak yaşadığı Bağcılar, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Fatih, Sultangazi, 
Avcılar, Sultanbeyli, Şişli ve Beylikdüzü belediyeleridir. Belediyelerin ilgili birimleri ile irtiba-
ta geçilerek yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Belediyelerin sürece katılımı 
zaman içerisinde, el yordamıyla ve kişisel inisiyatiflerle gerçekleşmiştir. Belediyeler farklı 
yaklaşımlara sahip olsalar da süreç içinde ortaklaştıkları en önemli konu idari ve mali açıdan 
yaşadıkları belirsizlik olmuştur. Bu durum belediyelerin göç sürecinde aktif rol 
al(a)mamalarına neden olmaktadır. 
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Abstract 
 

Millions of people had to immigrate into other countries from Syria with the start of the war 
in 2011. Turkey has conducted an “open door” policy towards refugees since the beginning 
of the migration process. Due to more than 3 million Syrian refugees living in urban areas, 
the local governments have to involve in the immigration process to ensure the participation 
of refugees in social life and to address problems that arise in urban areas. The paper is based 
on the research findings of the thesis aimed at revealing the role of local governments in the 
migration process of Syrian refugees. Research aims to determine how municipalities are 
located in the process and their role. The sample frame of the study consisted of Bagcilar, 
Kucukcekmece, Zeytinburnu, Fatih, Sultangazi, Avcilar, Sultanbeyli, Sisli and Beylikduzu 
Municipalities in the 39 districts of Istanbul where refugees live intensively and the semi-
structured interviews were conducted with them. Municipalities' participation in the process 
has taken place over time, through manual and personal initiatives. Although the inter-
viewed municipalities have different approaches, the most important issue they have shared 
in the process has been their uncertainty in administrative and financial terms. This situation 
causes municipalities (could) not to take an active role in the migration process. 
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Giriş 
 

öç, günümüz modern dünyasını ve toplumları şekillendiren temel bir 
olgudur. Tarihsel süreç boyunca insanlar, ekonomik ve politik açıdan 
onlar için en uygun olan yerlere göç etmişlerdir (Wallerstein, 2006). 

Castles ve Miller (2008) göçün yeni bir kavram olmadığını ancak 16. Yüzyıldan 
bu yana yeni bir karakter kazandığını ifade etmektedir. Göçler çağı olarak ta-
nımladıkları bu yeni dönemdeki göçün en önemli farkı küresel kapasitesi, poli-
tik, ekonomik ve sosyal alandaki büyük etkisidir. 

Savaş ve politik istikrarsızlık nedeniyle göç etmek zorunda kalan milyonlarca 
insana yönelik ülkelerin uluslararası ve ulusal politikaları, günümüz dünyasının 
en önemli tartışma konusudur. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler 
Departmanı (UN DESA)’nın verilerine göre 2000-2017 yılları arasında ulusla-
rarası göçmenlerin sayısı yaklaşık iki katına çıkarak 257.7 milyona ulaşmıştır. 
Zorunlu göçmenlerin sayısı ise 15.8 milyondan 25.9 milyona ulaşmıştır. Dünya 
üzerindeki mültecilerin %68’i; Suriye, Afganistan, Güney Sudan, Myanmar ve 
Somali ülkelerinin vatandaşlarıdır (Url-1).  

Wallerstein, 1974 yılında ortaya koyduğu dünya sistemleri teorisinde; küre-
selleşme ve sermayenin pazar alanının genişlemesinin kaçınılmaz olarak göç 
etmeye yatkın bir nüfus yarattığını ifade etmiştir. Teoriye göre; çeper ve yarı-
çeper ülkelerdeki nüfus; siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan bağımlı oldukları 
merkez ülkelere doğru göç etmektedir. Merkez ve çeper ülkeler arasındaki eşit-
sizlik arttıkça göç hareketi de süreklileşmekte; göç, uluslararası sermayenin yatı-
rımlarının yoğunlaştığı küresel şehirlere yönelmektedir. Küresel pazar alanı ve 
hegemonyasını korumak isteyen merkez ülkeler aynı zamanda politik ve askeri 
müdahaleler (Massey vd, 2014) ile mülteci akınlarına neden olabilmektedirler. 

Suriye’de 2011’in Mart ayında başlayan savaş, ilk etapta mevcut iktidara yö-
nelik halk protestoları olarak ortaya çıkmış, ancak daha sonra ABD, Rusya, 
Fransa ve İngiltere gibi emperyalist ülkelerin ve bunların yanı sıra Türkiye, 
İsrail, Ürdün, Suudi Arabistan öncülüğünde Körfez monarşileri gibi bölgesel 
ülkelerin kendi iktidar alanlarını güçlendirmek için Suriye’ye yönelik müdahale-
sine ve bir vekalet savaşına1 dönüşmüştür. Yapılan müdahalelerle savaşa birçok 
aktör dahil olmuş, süreç daha da karmaşıklaşmıştır. Savaşla birlikte 6 milyondan 
fazla insanın göç etmesi uluslararası göç hukuku ve güvenlik politikaları tartış-
malarını daha da şiddetlendirmiştir. Ancak dünya çapında ülkelerin hiçbiri göç 

 
1 Vekalet savaşı; herhangi bir ülke ve/veya bölgede devletlerin vekil güçlerinin (örgüt, rejim, grup vs.) 
birbirleriyle mücadele ettiği savaş türüdür. Ülkeler fiili olarak savaşa girmez, vekil güçler savaşır. 
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sürecine yönelik uluslararası sorumlulukları sahiplenen bütünlüklü stratejiler 
geliştirmemiş; mülteciler çoğu zaman siyasi pazarlıkların özneleri olmuştur. Bu 
durum; göçün ilk olarak yöneldiği komşu ülkeler açısından karmaşık ve kontrol 
edilemeyen bir süreci beraberinde getirmiştir.  

Suriye’nin komşu ülkelerinden biri olan Türkiye uluslararası göç politikala-
rından en fazla etkilenen ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye dünyada en 
fazla Suriyeli mültecinin bulunduğu ülkedir. Türkiye, Suriyeli mültecilerin 
akını ile birlikte “açık kapı” politikasını benimsemiş ancak sınır kapılarının 
açılması, beraberinde göçe yönelik sistemli politikalar belirleme iradesini geti-
rememiştir. 2013 yılında çıkarılan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 
(YUKK) ve 2014 yılında çıkarılan Geçici Koruma Yönetmeliği ile “geçici ko-
ruma altındaki yabancılar” olarak tanımlanan Suriyeli mültecilere yönelik hem 
yasal mevzuat hem de politikalar geçicilik üzerine kurgulanmıştır2. 

Türkiye’de yaklaşık 4 milyon Suriyeli mültecinin %98’inden fazlası kentsel 
alanlarda yaşamaktadır. Savaşın ilk yıllarında yoğun olarak Suriye’ye sınır olan 
illere (Şanlıurfa, Kilis, Hatay, Gaziantep) ve buradaki kamplara göç yaşanırken, 
savaşın uzaması ve iş imkanları nedeniyle başta İstanbul olmak üzere İzmir, 
Bursa, Konya, Adana ve Mersin gibi büyükşehirlere göç artmıştır. Mülteciler, 
göç ettikleri yerlerde ucuz kira ve kayıt dışı çalışma olanaklarına sahip olan ken-
tin yoksul mahallelerine yönelmişlerdir. Bazı ilçelerin nüfusunun artması; ken-
tin altyapısı üzerindeki baskının daha da artmasına neden olmuştur. Temel 
insani haklar olan barınma, beslenme, sağlık, eğitim vb. konularda da ihtiyaçlar 
artmıştır. Savaşın travmatik etkilerine yönelik mültecilere psikolojik destek 
sağlanması, her türlü istismara karşı kadınlara ve çocuklara yönelik özel politika-
ların üretilmesi gerekmektedir. Bu anlamda kentsel alanda yaşanan problemlerle 
ve ortaya çıkan ihtiyaçlarla ilk olarak yerel yönetimler yüzleşmektedir. Bu ne-
denle göç sürecinin yönetimi; uluslararası ve ulusal düzeydeki politikaların yanı 
sıra yerel düzeyde de politika üretme ve sürece dahil olma gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. Özellikle mültecilerin ve Türkiye halklarının karşılıklı toplumsal 
uyumunun ve barışın sağlanmasında yerel yönetimlere büyük sorumluluklar 
düşmektedir. Bu araştırma; “Yerel yönetimler, Suriyeli mültecilerin göç süreci-
nin neresinde?” sorusuna odaklanan tez araştırmasının bulgularına dayanmakta-
dır. Araştırma, yerel yönetimlerin Suriyeli mültecilerin göçü sürecindeki rolleri-
ni ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ortaya konan araştırma sorusu ve amaç 

 
2 Türkiye’de son dönemde tartışılan en önemli konulardan biri Suriye’nin kuzeyinde kurulmak istenen 
‘güvenli bölge’dir. Türkiye, ABD ve Birleşmiş Milletlere yönelik yaptığı çağrıda güvenli bölgeye mülte-
ciler şehri kurmak istediğini ve Türkiye’deki mültecileri bu alanlara taşımak istediğini belirtmiş ve destek 
istemiştir. 
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çerçevesinde belediyelerin mültecilere yönelik algıları, politikaları, uygulamaları 
ve beklentileri incelenmektedir. Araştırma evren ve örneklemini, Suriyeli mülte-
cilerin yoğunluklu olarak yaşadığı İstanbul ve mültecilerin yoğun olarak yaşa-
dıkları ilçeler oluşturmaktadır.  

 
Uluslararası Mülteci Hukuku Çerçevesinde Türkiye’de Yasal Durum 

 
Uluslararası göç hukukunda üç temel sözleşme; İnsan Hakları Evrensel Be-

yannamesi, Mültecilerin Statüsüne ilişkin Sözleşme ve Protokol (Cenevre Söz-
leşmesi) ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’dir. 1951 yılında imzalanan Ce-
nevre Sözleşmesi’ne göre “haklı bir zulüm korkusu” sebebiyle başka bir ülkede 
bulunan ve kendi ülkesinde ya da zulüm görme korkusu yaşadığı ülkede yaşa-
mak istemeyen kişiler “mülteci (refugee)” olarak tanımlanmaktadır. Sığınmacı-
lar (asylum seekers) ise mültecilik başvurusunun sonucunu bekleyen henüz 
mülteci statüsü alamamış kişileri ifade etmektedir (Perruchoud ve Cross, 2013). 
Sözleşmenin 33. Maddesine göre hiçbir Taraf Devlet, tehdit altında bulunan bir 
sığınmacıyı geri gönderemez ya da kendi ülkesine iade edemez. Sözleşmeyi im-
zalayan devletler “geri göndermeme (non-refoulement)” ilkesine çekince koya-
mazlar. Türkiye, Cenevre Sözleşmesi’ne taraf ülkelerden biridir ancak mülteci 
statüsü sadece Avrupa ülkelerinden gelenlere tanınmıştır. Bunun yanı sıra Tür-
kiye hukuk sisteminde “sığınmacı” kavramı yoktur. 

Suriyeli mültecilerin yoğun göçünün ardından hukuki alandaki belirsizliği 
ortadan kaldırmak için 2013’te “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 
(YUKK)”, 2014’te “Geçici Koruma Yönetmeliği” ve 2016’da “Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” çıkarıl-
mıştır. YUKK kapsamında İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdür-
lüğü (GİGM) kurulmuştur. Kanun’da uluslararası koruma statüleri “mülteci”, 
“şartlı mülteci” ve “ikincil koruma” şeklinde ifade edilmiştir. Suriyeli mültecile-
rin tabi olduğu statü ise “geçici koruma” statüsüdür. YUKK’un 91.maddesinde 
zorunlu göç sebepleri dolayısıyla ülkesinden ayrılan ve geri dönemeyen, kitlesel 
olarak Türkiye sınırına gelen kişilere “geçici koruma” statüsü verildiği ifade 
edilmiştir. Geçici koruma altında bulunan kişilerin uzun dönem ikamet iznine 
geçiş hakkı, uluslararası koruma statülerine ve Türkiye vatandaşlığına başvuru 
hakkı bulunmamaktadır. Geçici koruma uygulamasının sona ermesi Bakanlar 
Kurulu kararı ile gerçekleşmektedir. 
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Şekil 1. Türkiye’de uluslararası koruma ve geçici koruma prosedür aşamaları (Yanar, 2019) 

 
Türkiye’de belediyelerin tabi olduğu 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda ise 

mültecilerle ilgili özel bir tanımlama yoktur. Kanun’a göre, belediyeler, “belde 
sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak” üzerine ku-
rulmuş kurumlardır ve altyapı, çevre sağlığı, acil yardım, konut, sosyal hizmet, 
yardım vb. hizmetleri yerine getirmekle yükümlüdür. Mültecilerle ilgili çalışma 
yapan belediyeler Kanun’un 13. Maddesinde yer alan “Hemşehri Hukuku” 
maddesinden yola çıkarak faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bu maddeye göre 
herkes “ikamet ettiği beldenin hemşehrisi”dir ve belediye “hemşehriler arasında-
ki sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması” 
konularında çalışma yapmakla yükümlüdür. Ancak belediyelerin bu maddeyi 
değerlendirme ve yorumlama biçimleri birbirinden farklıdır. Belediyelerin bir 
kısmı “seçmen” olmayan mültecilere yönelik hizmet etme konusunda istekli 
davranmamaktadır. Çalışma yürüten bazı belediyeler ise bu maddenin mülteci-
lere yönelik hizmette yeterli olmadığını söylemektedir. 
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Suriyeli Mültecilere Yönelik Uluslararası ve Ulusal Politikalar 
 

Suriye’deki savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalan 13 milyon insanın 6 mil-
yondan fazlası Suriye içinde başka bir bölgeye, 5 milyondan fazlası komşu ülke-
lere, yaklaşık bir milyonu ise Avrupa ülkelerine göç etmiştir (Pew Araştırma 
Merkezi, 2017).  

 

 
Şekil 2. Dünya üzerindeki Suriyeli mülteci nüfusu-2017 (Pew Research Center, 2017). 

 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)’nın 2019 yılı 

verilerine göre Suriyeli mültecilerin en fazla göç ettiği ülkeler sırasıyla Türkiye, 
Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır’dır (Tablo 1). 
 
Tablo 1. Suriyeli mültecilerin komşu ülkelerdeki nüfusları ve nüfusa oranları. 
Göç alan ülkeler Suriyeli mülteci nüfusu Toplam nüfusa oranı (%) 
Türkiye 3.682.4343 4.4 
Lübnan 946.291 13.4 
Ürdün 670.238 6.3 
Irak 253.085 0.6 
Mısır 132.165 0.1 

 
Suriyeli mültecilere yönelik BM ve Avrupa Birliği (AB) politikaları, mülteci-

lerin komşu ülkelerde kalmasını sağlamaya yöneliktir. BM, uluslararası alanda 
göç hareketinin artması ile mültecilere ve göçe yönelik çeşitli deklarasyonlar ve 
mutabakatlar hazırlamıştır. New York Mülteci ve Göçmenler Deklarasyonu, 

 
3 GİGM internet sitesinde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli mültecilere ait verileri yayınla-
makta ve sıklıkla güncellemektedir. Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin sayısına ilişkin veri 7.11.2019 
tarihine ait veridir. 
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Göç ve Mülteciler için Küresel Mutabakat gibi çalışmaların ortak hedefi iş birli-
ği ve ev sahibi ülkenin üzerindeki baskıyı hafifletmek olarak vurgulanmıştır. 
Ancak bu çalışmalara yönelik en önemli eleştiri yeni bir politika üretmemeleri 
ve Taraf ülkelere yaptırım uygulamamaları olmuştur. Bir diğer önemli anlaşma, 
Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 2013 yılında imzalanan “İzinsiz İkamet 
Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma”dır. Buna göre Türkiye ve AB 
üye devletleri ülkelerindeki “üçüncü ülke vatandaşları” veya “vatansız” kişileri 
karşılıklı olarak geri iade edebilecektir (Mat ve Özdan, 2017). İki taraflı gibi 
görünen anlaşma aslında mültecilerin göç yolu üzerinde bulunan Türkiye’de 
kalmalarını sağlamaktır. 

Avrupa’ya mülteci akınını durdurma amacıyla yapılan ortaklıklarla komşu 
ülkelere fonlar sağlanmıştır. BM’nin bölgedeki ülkelerin dayanıklılığını arttır-
maya yönelik çalışmalara fon sağladığı Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Pla-
nı’nın (3RP) mülteci ve dayanıklılık olmak üzere iki bileşeni vardır ve bölgedeki 
ülkelere bu çerçevede fon sağlanmaktadır. Türkiye açısından önemli bir diğer 
fon kaynağı olan ve 2015 yılında başlayan AB ve Türkiye arasındaki Göç Eylem 
Planı4 ile bir dizi ortak eylem planı hazırlanmıştır. Türkiye’de mültecilere eği-
tim, sağlık, istihdam, sosyal yardım alanlarına yönelik yapılan yatırımların çoğu 
Göç Eylem Planı’nın uluslararası fonlar aracılığı ile sağladığı “Mülteciler için 
Mali Yardım Programı (FRIT)” tarafından gerçekleştirilmektedir. FRIT çerçe-
vesinde iki temel yardım başlığı bulunmaktadır. Bunlardan biri insani yardım, 
diğeri ise kalkınma yardımlarıdır. 

Türkiye’nin göçle ilgili politika programına bakıldığında ilk olarak Kalkın-
ma Planı karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’nin her beş yılda bir iktisadi ve sosyal 
hedeflerini belirleyen Kalkınma Planlarının sonuncusu 2019-2023 yılları için 
hazırlanan 11. Kalkınma Planı’dır. Planın hedefleri ve politikalarından biri 
“Nitelikli insan, güçlü toplum”dur. Bu hedef çerçevesinde belirlenen ana tema-
lardan biri de dış göçtür. Amaç; “insan haklarına uyumlu, insan onuruna yakı-
şır, güvenli, düzenli, veriye dayalı ve kontrol edilebilir dış göç yönetimi” olarak 
ifade edilmiştir. Bu doğrultuda; göç yönetiminde kurumsal yapının güçlendi-
rilmesi ve mültecilerin sosyal hayata uyumunun arttırılması politikaları belir-
lenmiştir. “Geçici koruma” altındaki kişilere yönelik çeşitli politikalar planda 
yer almaktadır. Plan, göçe yönelik politika üretme konusunda 10.Kalkınma 
Planı’na göre daha net ve ayrıntılıdır. 

 
4 Eylem planının üç ana konusu; göç dalgasının nedenlerinin araştırılması, Suriyeli mültecilerin ve ev 
sahibi Türkiye’nin desteklenmesi ve AB’ye yönelik düzensiz göçün önüne geçilmesidir (Türkiye-AB 
Ortak Eylem Planı, 2015). 
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Göçün, şehirleşme alanındaki etkilerine yönelik politika üreten çalışmalar-
dan biri 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleşen Şe-
hircilik Şurası’dır. Dört komisyondan biri olan “Şehirleşme, Göç ve Uyum” 
komisyonunda Türkiye’nin kısa ve uzun vadeli kentsel politikalar geliştirmesi 
gerektiği vurgulanmıştır. Politika önerileri genel olarak 4 başlıkta toplanmıştır. 
Göçe dair verilerin toplanması ve değerlendirmesi, sosyal uyumun sağlanması, 
kurumsal örgütlenme ve iş birliği ve şehir planlama alanında yapılacak çalışma-
lardır. Politika önerileri olarak; Türkiye Belediyeler Birliği’nin yerel yönetimler 
arası iş birliğini güçlendirecek bir yapı oluşturması, mahalle ölçeğinde sosyal 
projeler yapılması, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, belediyelerde “Göç ve 
Uyum Birimleri”nin kurulması ve mülteciler için barınma alanlarının oluştu-
rulması fikirleri sunulmuştur. 

 
Yöntem 

 

Araştırmanın evreni, Türkiye’de en fazla Suriyeli mültecinin yaşadığı İstan-
bul’dur. Araştırma kapsamında; öncelikle belediyelerin yol haritası olan stratejik 
planları (2015-2019) incelenmiş; daha sonrasında mülakat tekniği ile bilgi top-
lanmıştır. 
 
Tablo 2. İstanbul ilçelerindeki Suriyeli mülteci sayısı (Erdoğan, 2017) (TMMOB 
Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, 2017) 
İlçe Suriyeli mülteci 

sayısı (2015) 
Suriyeli mülteci 
sayısı (2017) 

Oransal sıralama 
(2017) 

İlçe nüfusuna 
oranı (%) (2017) 

Küçükçekmece 28.776 38.278 8 5,02 
Bağcılar 27.164 37.643 9 4,97 
Sultangazi  22.688 31.426 6 6,02 
Fatih 25.013 30.747 4 7,33 
Esenyurt 19.938 29.177 15 3,92 
Başakşehir 19.068 26.424 3 7,48 
Zeytinburnu 14.880 25.000 1 8,63 
Esenler 13.131 22.678 10 4,93 
Sultanbeyli 15.871 20.192 5 6,27 
Avcılar  12.964 19.554 12 4,59 
Arnavutköy 12.489 17.838 2 7,55 
Bahçelievler 11.710 17.710 19 2,94 
Gaziosmanpaşa 12.835 17.709 16 3,53 
Şişli 9.805 15.269 7 5,57 
Ümraniye 11.737 14.858 23 2,15 
Kağıthane 10.934 14.216 18 3,24 
Güngören 9.792 12.727 13 4,21 
Sancaktepe 8.434 12.072 17 3,41 
Beyoğlu 9.221 11.841 11 4,88 
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Bayrampaşa 7.304 11.004 14 4,04 
Eyüp 7.836 10.779 20 2,87 
Beylikdüzü 2.963 6.728 21 2,40 
Büyükçekmece 4.089 5.555 21 2,40 
Pendik 3.711 4.951 30 0,72 
Tuzla 2.006 2.794 25 1,19 
Silivri 1.527 2.375 23 1,43 
Çekmeköy 1.119 2.309 27 0,99 
Maltepe 1.621 2.230 34 0,45 
Bakırköy 2.028 2.191 28 0,98 
Üsküdar 1.565 1.987 35 0,36 
Beykoz 1.324 1.947 29 0,77 
Kartal 1.401 1.773 36 0,38 
Sarıyer 1.304 1.754 32 0,50 
Ataşehir 1.010 1.436 39 0,03 
Kadıköy 575 650 37 0,13 
Çatalca 318 428 31 0,63 
Beşiktaş 260 277 38 0,14 
Adalar 123 167 26 1,06 
Şile 85 166 33 0,49 
Toplam 338.619 478.850  3.26 

 
GİGM, kamuoyuna şehirler bazında güncel veri sunmakta ancak ilçe bazın-

da nüfus verisi sunmamaktadır. Bu nedenle bu araştırmada; TMMOB Şehir 
Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan “Kent Mülteciliği ve 
Planlama Açısından Yerel Sorumluluklar Değerlendirme Raporu” ve Murat 
Erdoğan tarafından hazırlanan “Kopuş”tan “Uyuma”a Kent Mültecileri Suriyeli 
Mülteciler ve Belediyelerin Süreç Yönetimi: İstanbul Örneği başlıklı çalışmadaki 
verilerden yararlanılmıştır. 

 
Örneklem 

 

Araştırmanın örneklem çerçevesi; İstanbul’un 39 ilçesi içinde mültecilerin 
yoğunlukla yaşadığı 12 ilçeden ve görece daha az mültecinin yaşadığı 1 ilçeden 
oluşmuştur. İlçe belediyelerinin ilgili birimleri ile irtibata geçilmiş; 3 belediye-
nin (Başakşehir, Kartal, Esenler) herhangi bir çalışması olmaması nedeniyle 
yetkili kişilerden randevu alınamamıştır. Bu nedenle mültecilerin yoğunlukla 
yaşadığı 9 belediye (Bağcılar, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Fatih, Sultangazi, 
Avcılar, Sultanbeyli, Şişli ve Beylikdüzü) ile yarı yapılandırılmış görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. 

Örneklem grubu oluşturulurken siyasi parti dağılımının dengeli olmasına 
dikkat edilmiştir. Analiz birimi olarak belediyelerin mültecilerle ilgilenen birim-
leri seçilmiş ve bu birimlerdeki yetkililerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Mü-
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lakat yapılan belediyelerin ortalama olarak belirttikleri ilçelerindeki Suriyeli 
mülteci nüfusunun (kayıtlı ve kayıtsız) İstanbul’daki Suriyeli mülteci nüfusuna 
oranı %51’dir.  

 

 
Şekil 3. Mülakat yapılan ve görüşülen belediyelerin haritası (Yanar, 2019). 

 
Mülakat, belediyelerin göç ya da sosyal yardım birimlerinde görevli olan kişiler-
le yapılmıştır. Sultanbeyli, Şişli, Bağcılar, Avcılar, Küçükçekmece, Sultangazi ve 
Beylikdüzü Belediyeleri mültecilerle ilgili özel bir birim ya da dernek kurmuş-
tur. Bağcılar Belediyesi’nin ise mültecilere yönelik özel bir birimi yoktur ve 
mültecilerle mevcut birimi aracılığı ile iletişim kurma yoluna gittiği gözlenmiş-
tir. Belirlenen 9 belediyede toplam 11 kişi ile mülakat yapılmıştır. Görüşmecile-
rin sadece belediyede çalıştığı birim ve görevleri belirtilmiş, her birine Tablo 
3’te görüldüğü üzere bir kod verilmiştir (Tablo 3). 

 
Tablo 3. Mülakat yapılan birim ve mülakat tarihleri (Yanar, 2019). 
Belediye Görüşülen birim Görüşmeci Mülakat tarihi 
Sultanbeyli Strateji Geliştirme Müdürlüğü Görüşmeci 1 22.04.2019 
Şişli Göç Hizmetleri Birimi Görüşmeci 2 14.05.2019 
Bağcılar Dış İlişkiler ve Proje Birimi Görüşmeci 3 14.05.2019 
Avcılar Göç Birimi Görüşmeci 4 15.05.2019 
Küçükçekmece 
 
 
Zeytinburnu 
Fatih 
 
Sultangazi 
 
Beylikdüzü 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
Mülteci Masası 
Kente Uyum Birimi 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
Mülteci Danışma Merkezi 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
Göç Birimi 

Görüşmeci 5 
Görüşmeci 6 
 
Görüşmeci 7 
Görüşmeci 8 
 
Görüşmeci 9 
Görüşmeci 10 
Görüşmeci 11 

      15.05.2019 
15.05.2019 

        
16.05.2019 

     16.05.2019 
 

17.05.2019 
       17.05.2019 
       24.05.2019 
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Şekil 4. Mülakat yapılan ve görüşülen belediyeler (Yanar, 2019). 

 
Mülakatlar da belediyelerin mültecilere yönelik birimlerinin insani yardım 

ve sosyal uyum çerçevesinde yaptıkları çalışmalara, bu çalışmalara mültecilerin 
nasıl eriştiklerine, iş birliklerine, yaşanan sorunlara ve önerilere odaklanılmakta-
dır. 

Bulgular 
 
Belediyelerin Stratejik Planlarında Göç ve Mültecilik 
Stratejik plan, geleceğe yönelik hedeflerin ve faaliyetlerin belirlendiği bir yol 
haritasıdır. Türkiye’de 2003 yılında çıkarılan “Kamu Mali Yönetim ve Kontrol 
Kanunu”nda stratejik planın tanımı “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli 
amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçüt-
lerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren 
plan” olarak ifade edilmiştir. Belediyelerin yerel seçimler yapıldıktan itibaren 
altı ay içerisinde stratejik plan hazırlama yükümlülüğü bulunmaktadır (Belediye 
Kanunu, 2005). 

Belediyeler, faaliyet kalemlerini ve bütçelerini stratejik planlarına göre belir-
lemektedirler. Bu nedenle, göç ve mültecilere yönelik üretilen politikaların stra-
tejik planlarda yer alması uygulanması açısından önemlidir. Çalışma kapsamın-
da belediyeler, 2015-2019 yılı için hazırladıkları stratejik planlarına göre 3 ana 
gruba ayrılmıştır: 
• 1.Grup: Stratejik planlarında mültecilerden bahseden ancak göç ya da mül-

tecilere yönelik herhangi bir stratejisi olmayan belediyeler: İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi, Küçükçekmece, Bağcılar, Sultangazi, Zeytinburnu, Sancak-
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tepe, Beyoğlu, Bayrampaşa, Büyükçekmece, Pendik, Tuzla, Çekmeköy, Üs-
küdar ve Ataşehir Belediyesi, Sultanbeyli Belediyesi 

• 2.Grup: Göç ya da mültecilerle ilgili stratejik planlarında hedefleri olan be-
lediyeler: Fatih, Esenyurt, Şişli, Beylikdüzü, Maltepe ve Kadıköy Belediyesi 

• 3.Grup: Stratejik planlarında göç ya da mültecilerden bahsetmeyen ve her-
hangi bir stratejik hedefi olmayan belediyeler: Başakşehir, Esenler, Avcılar, 
Arnavutköy, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa, Ümraniye, Kâğıthane, Güngö-
ren, Eyüp, Silivri, Bakırköy, Beykoz, Kartal, Sarıyer, Çatalca ve Beşiktaş Be-
lediyesi 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Zeytinburnu, Sultanbeyli, Sultan-

gazi, Küçükçekmece, Bağcılar, Fatih ve Avcılar Belediyeleri stratejik planları için 
hazırladıkları GZFT analizlerinde “göç”ü tehdit başlığı altında değerlendirmiş-
lerdir. Şişli Belediyesi ise “göç alma olgusunun görece düşüklüğü”nü fırsat ola-
rak ifade etmiştir.  

Belediyelerin tamamı dezavantajlı gruplara yönelik “sosyal barış ve toplumsal 
huzurun sağlanması”, “kentli dayanışması ve toplumsal paylaşım”, “toplumsal 
sorunların azaltılması”, “sosyal yapıyı güçlendirme” gibi çeşitli stratejik hedefler 
ve projeler belirlemişlerdir. Ancak bu belediyelerin bir kısmı planlarında göçe ve 
mülteciliğe dair özel hedefler belirlemişlerdir.  

Fatih Belediyesi, “zorunlu göç mağdurları”nı hedef kitle olarak belirlemiş, 
sosyal entegrasyonu sağlayacak iş birliklerinin geliştirileceğini ifade etmiştir. 
Ancak Fatih Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ile yapılan mülakatta 
belediyenin mültecilere yönelik herhangi bir çalışması olmadığı; sadece 
STK’lara etkinlikleri için zaman zaman yer tahsis ettiği ifade edilmiştir. İlçede 
STK’ların çok aktif olduğunu bu nedenle kendilerine herhangi bir ihtiyaç baş-
vurusunun yapılmadığını söylemiştir (Görüşmeci 8, kişisel görüşme, 16 Mayıs 
2019). Şişli Belediyesi ise “göçmen”lere asgari düzeyde yaşamlarını sürdürebile-
cekleri yardımların yapılacağını belirtmiştir. Hemşehri hukukundan bahseden 
ve sığınmacı, mülteci tanımlarını kullanan tek belediye Beylikdüzü Belediye-
si’dir. Planda, mülteciler ve yerel halk için sosyal örgütlenmenin ve sosyal destek 
hizmetinin sağlanması, kardeşliği arttırıcı sosyal projelerin üretilmesi ve uyum 
süreçlerinin oluşturulması planlanmıştır. 

Zeytinburnu ve Sultanbeyli Belediyeleri, stratejik planlarında göç veya mül-
tecilere yönelik herhangi bir amaç/hedef belirlememiş olsa da göç sürecinde 
diğer belediyelere göre kurumsal olarak en kapsamlı ve sistematik çalışmayı 
yürütmektedirler.  
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Belediyelerin Gözünden Suriyeli Mülteciler 
Politikacıların söylemleri ve yasal düzenlemeler ile Suriyeli mültecilerin ülkele-
rine geri döneceği beklentisi günden güne artmaktadır. Bu durum mülteciler, 
yerel halk ve kamu kurumları için belirsiz bir durum oluşturmakta ve toplumsal 
gerilimi tırmandırmaktadır. Bu nedenle bu bölümde; politika üretme noktasın-
da artık yüzleşilmesi gereken ve kritik bir soruya dönüşen mültecilerin kalıcı mı 
geçici mi olduğu tartışması belediyelerin gözünden yapılmak istenmiştir. Müla-
kat yapılan görüşmecilerin tamamı Suriye’de her şeyin normale dönmesi duru-
munda dahi mültecilerin büyük bir çoğunluğunun (özellikle gençlerin) geri 
dönmeyeceğini vurgulamışlardır. Belediyeler ortalama %20-30 arasında bir geri 
dönüş beklemektedir. 

Belediyelerin mültecilere yönelik çalışma yapması konusunda ise iki farklı 
görüş ortaya çıkmaktadır. Belediyelerin bir kısmı (Zeytinburnu, Sultanbeyli, 
Sultangazi, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Şişli, Avcılar) yerel yönetimlerin sürece 
dahil olmasının kaçınılmaz olduğunu ve mültecilerle ilgili politikaların üretil-
mesi gerektiğini söylemiştir. Mültecilerin yoğun olarak yaşadığı Fatih, Esenler, 
Başakşehir Belediyeleri mültecilere yönelik herhangi bir çalışmalarının olmadı-
ğını beyan etmiştir. Özel bir birimi olmayan ancak mültecilere yönelik çalışma-
lar yapan Bağcılar Belediyesi’nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Dış İlişkiler 
ve Proje Birimi’nde çalışan proje uzmanı ile yapılan mülakatta ise görüşmeci, 
sosyal belediyecilik kavramının öncelikli alanları olmadığını ve göçmenlere yö-
nelik hizmetle hükümlü olmadıklarını belirtmiştir (Görüşmeci 3, kişisel görüş-
me, 14 Mayıs 2019). Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı (2018) ise Uluslararası 
Göç, Uyum ve Yerel Yönetimler Sempozyumu’nda belediyeler de dahil herkesin 
göç sürecinde sorumluluğu olduğunu ifade etmiştir. Belediyelerin birbirinden 
farklı yaklaşımlarının yanı sıra aynı belediyede de farklı değerlendirmeler görü-
lebilmektedir.   

Mülakat yapılan her belediye yerel halk ve mültecilere eşit şartlarda hizmet 
verdiklerini vurgulamıştır. Bu noktanın özellikle vurgulanmasının nedeni bele-
diyelerin yerel halktan aldıkları “mültecilere ayrıcalık yapılıyor” tepkisidir. Ör-
neğin; Küçükçekmece Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, idari anlamda 
bir sorun yaşamadıklarını ancak “oy veren” insanların kendi vergilerinden mül-
tecilere hizmet edilmesini olumsuz karşıladıklarını belirtmiştir (Görüşmeci 5, 
kişisel görüşme, 15 Mayıs 2019). 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise toplumsal vicdanla süreci yöneteceklerini 
ifade etmiş; mültecileri kendi kaderlerine terk etmeyeceklerini söylemiştir. Ül-
kede mültecilere yönelik net ve sağlıklı bir politika ve uygulamanın olmadığını 
belirten İmamoğlu, İBB’nin temel politikasının “uluslararası camiayı harekete 
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geçirmek ve iş birliğini geliştirmek” olarak açıklamıştır (“CHP’nin Uluslararası 
Suriye”, 2019). 

 
Hizmet Sağlama Araçları ve Finansman 
Belediyeler hizmetlerini ilgili müdürlük ya da bu müdürlüğe bağlı olarak oluş-
turulan özel bir birim vasıtasıyla sağlamaktadırlar. Burada diğer belediyelerden 
farklılaşarak; örnek bir çalışma sergileyen Sultanbeyli Belediyesi, Mülteciler ve 
Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Mülteciler Derneği)’ni kur-
muştur. Dernek, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu’nun (GİZ) desteği ile 
kurulmuştur. Strateji Geliştirme Müdürlüğü derneğin bütün kurumsal işleyişini 
gerçekleştirmektedir (Görüşmeci 1, kişisel görüşme, 22 Nisan 2019). 

Belediyelerin geneli Suriyeli mültecilerin göçü sonrası yeni bir yapı kurarken; 
Zeytinburnu Belediyesi 2009 yılında kurduğu “Kente Uyum Birimi” ile mülte-
cilerle çalışmaktadır. Özel bir yapı kuran Sultangazi Belediyesi (Mülteci Danış-
ma Merkezi), Beylikdüzü, Şişli ve Avcılar Belediyeleri (Göç Birimi); STK’lar ile 
yaptıkları protokoller aracılığıyla çalışmaktadır. Bu dört belediyenin ortak çalış-
tığı STK, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD)’dır. 
Bunun yanı sıra Şişli Belediyesi, Göçmen Dayanışma Derneği (GDD); Avcılar 
Belediyesi SGDD-ASAM ve Yuva Derneği ile çalışmaktadır. STK’larla çalışma-
yan Küçükçekmece Belediyesi, “Mülteciler Masası” adında kendi özel birimini 
oluşturmuştur. Bağcılar Belediyesi ise özel bir birimi kurmayı tercih etmedikle-
rini söylemiştir. Belediye, Dış İlişkiler ve Proje Birimi ile Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü vasıtasıyla çalışma yürütmektedir. 

 

 
Şekil 5. Mülakat yapılan belediyelerin hizmet sağlama araçları. (Yanar, 2019). 
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Belediyelerin, göç birimleri için ayırdıkları özel bir bütçeleri yoktur. Sosyal 

yardımlar belediyelerin kendi bütçelerinden sağlanmaktadır. Sosyal uyuma yö-
nelik çalışmaların çoğu proje bazlıdır ve finansmanı STK’lar aracılığı ile karşı-
lanmaktadır. Psikolog, avukat ve tercümanlık gibi hizmetleri de yine STK’lar 
sağlamaktadır. 

 
Sunulan Hizmetler 

 
Belediyelerin mültecilere yönelik hizmet sunma yaklaşımları birbirinden 

farklıdır. Belediyelerin bir kısmı sadece sosyal yardım yapmakta; sosyal uyuma 
yönelik çalışmaları göz ardı etmektedir.  

 
İhtiyaçların Tespiti, Kayıt Edilmesi Ve Verilerin Güncelliği 
Belediyelerin mültecilerle ilgili güncel verilere sahip olması; mültecilerin ihtiyaç-
larını tespit edebilmesi ve sürece etkili müdahale edebilmesi açısından önemli-
dir. Elde edilen verilerin kayıt altına alınması ve güncelliğinin sağlanması da 
gerekmektedir. 

Mültecilere yönelik demografik verilere sahip olan ve bunun güncelliğini 
sağlayan tek belediye Sultanbeyli Belediyesidir. Belediye, en büyük problemin 
veri yetersizliği olduğunu tespit etmiş; bu yüzden Suriyeli Kayıt Otomasyon 
Merkezi (SUKOM) online veri tabanını oluşturmuştur. Mültecilerin ihtiyaçları 
ve yardımlar SUKOM aracılığı ile takip edilebilmektedir. Bağcılar ve Küçük-
çekmece Belediyeleri’nin de bir veri tabanı bulunmakta ancak buradaki verilerin 
düzenli güncellemesi yapılmamaktadır. Mültecilerle ilgili çalışma yürüten diğer 
belediyeler sadece iletişimde oldukları mültecilerin kayıtlarını tutmakta, ancak 
herhangi özel bir yazılımları bulunmamaktadır. 

 
Sağlık Hizmetleri 
Mültecilere yönelik sağlık hizmeti Sağlık Bakanlığı tarafından sunulmaktadır. 
Belediyeler bu süreçte; mültecilerin sağlık hakkına erişiminde yaşadıkları sorun-
lara çözüm bulmaya çalışmakta ve gerektiğinde tercümanlık hizmeti vermekte-
dir. Kimliği olmayan mültecilerin sağlık hizmetinden yararlanamıyor oluşları 
belediyelerin sıkça karşılaştığı bir sorundur. 

Sultanbeyli’de Mülteciler Toplum Merkezi içinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı 
Göçmen Sağlığı Merkezi bulunmaktadır. Küçükçekmece, Zeytinburnu, Sultan-
gazi, Beylikdüzü, Şişli ve Avcılar Belediyeleri mültecilerin sağlığa erişimi konu-
sunda koordinasyon sağlamaktadırlar. Küçükçekmece Belediyesi mültecilere 
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yönelik veri tabanında kişilerin sağlık durumlarına ilişkin bilgileri de bulun-
durmaktadır (Görüşmeci 6, kişisel görüşme, 15 Mayıs 2019). 
Rehabilitasyon Ve Psikolojik Destek Hizmeti 
Belediyelerin bir kısmı; savaş ve göçün travmatik etkilerine yönelik mültecilere 
psikolojik destek hizmeti vermektedir. Bu hizmetin sağlanmasında STK’lar aktif 
rol almaktadır. Şişli, Avcılar, Beylikdüzü, Sultangazi Belediyeleri STK’larla yap-
tıkları protokoller çerçevesinde birimlerinde psikolog bulundurmaktadırlar. 
Bağcılar’da ise bu hizmet WALD tarafından sağlanmaktadır. Sultanbeyli Bele-
diyesi, Mülteciler Derneği’nde bulunan özel birimiyle, Zeytinburnu Belediyesi 
ise AKDEM aracılığıyla kendi bünyesinde hizmet vermektedir.  

Sultanbeyli’de bulunan Fiziksel Rehabilitasyon ve Psikolojik Destek Merke-
zi’nde 6 fizyoterapist, 4 sosyal çalışmacı, 3 psikolog, 2 klinik psikolog, 2 psiki-
yatrist (biri Suriyeli) ve bir ortopedist bulunmaktadır (Url-2). 

 
Eğitim Hizmeti 
Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK, mültecilere yönelik eğitim hizmetinden sorum-
lu olan kurumlardır. Belediyeler dönem dönem Türkçe dil kursları vermekte ya 
da Halk Eğitim Merkezleri’ndeki kurslara yönlendirme yapmaktadır. 

Mülteci çocukların derslerine yönelik kurs veren belediyeler; Sultanbeyli, 
Sultangazi, Zeytinburnu, Beylikdüzü ve Şişli Belediyeleri’dir. Sultanbeyli hariç 
diğer belediyelerin çocuklara yönelik çalışmaları proje bazlı gerçekleşmektedir. 
Sultanbeyli Belediyesi ise 2015 yılında Mülteciler Türkçe Eğitim Merkezi’ni 
(MÜTEM) kurmuştur. Merkezde Yabancı Öğrenci Sınavı’na yönelik kurslar, 
yetişkinler ve çocuklar için Türkçe dil kursları, okul derslerine yönelik kurslar, 
anaokulu ve rehberlik hizmeti verilmektedir. 
 
Sosyal Yardım Ve Sosyal Hizmetler 
İhtiyacı olan mültecilerin temel gereksinimleri belediyeler tarafından sağlan-
maktadır. Yapılan mülakatlarda her görüşmeci; mültecilere ve vatandaşlara aynı 
hizmeti sunduklarını özellikle ifade etmiştir. Mülakat yapılan belediyeler içinde 
sadece Fatih Belediyesi sosyal yardım hizmetlerinin olmadığını ifade etmiştir. 

Mültecilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve dezavantajlı grupları korumak 
için sosyal hizmetlerin sağlanması, yereldeki en önemli aktörler olan belediyele-
rin temel görevlerindendir. Sultanbeyli Belediyesi bu çerçevede dernek bünye-
sinde Koruma/Himaye Birimi oluşturmuştur. Koruma Birimi’nin amacı riskli 
durumlara karşı mültecileri bilgilendirmek ve yönlendirmektir. Sosyal Hizmet 
Birimi ise dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yürütmektedir (Mülteciler 
Derneği, 2018). Zeytinburnu, Sultangazi, Beylikdüzü, Şişli ve Avcılar Belediye-
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leri erken yaşta evlilik, taciz, şiddet, kadın sağlığı ve üreme konularında çeşitli 
seminerler düzenlemekte; çocuklarla etkinlikler yapmaktadırlar. Ayrıca mülteci-
lere sosyal danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 

 
Çalışma Yaşamına Yönelik Destekler 
Mültecilerin çalışma izinleri Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma 
İzinlerine Dair Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Çalışma yaşamına dair mültecile-
re bilgilendirici ve yönlendirici çalışmalar yapan belediyeler; Sultanbeyli, Zey-
tinburnu, Bağcılar ve Küçükçekmece Belediyeleri’dir.  

Sultanbeyli Belediyesi iş bulma, işe yerleştirme ve iş kurma konularında üc-
retsiz destek sunmakta; inşaat, bilgisayar, dikiş atölyeleri gibi atölyeler düzenle-
yerek iş edindirme kursları vermektedir (Mülteciler Derneği, 2018). 

Bağcılar Belediyesi, Suriyeli kadın ve gençlere yönelik meslek edindirme kurs-
ları vermektedir. Halk Eğitim Merkezleri vasıtasıyla mülteciler sertifika almakta; 
belediye ise mültecilerin istihdamı konusunda danışmanlık yapmaktadır. 

Küçükçekmece ve Zeytinburnu Belediyeleri de STK’lar ile proje bazlı çalış-
malar yapmıştır. Zeytinburnu Belediyesi AKDEM vasıtasıyla kadınlara yönelik 
el işi kursları vermekte ve bunları kermes düzenleyerek satmaktadır (Görüşmeci 
7, kişisel görüşme, 16 Mayıs 2019). 
 
Karşılıklı Sosyal Uyum Çalışmaları 
Güvenli ve etkili göç yönetimi sağlanması, ancak karşılıklı sosyal uyum politika-
ları geliştirilmesi ile mümkün olabilir. Sadece Suriyeli mültecilerin “entegre” 
olduğu bir uyum çalışmasından ziyade toplumun tamamının sürecin içine dahil 
edildiği çalışmaların yapılması gerekmektedir. Mültecilerle çalışma yürüten 
belediyeler, çoğunlukla STK’ların düzenlediği proje bazlı etkinliklerde Suriyeli 
ve Türkiyeli kent sakinlerini bir araya getirmeye çalışmaktadır. 

Sultanbeyli Belediyesi, Toplum Merkezi’nde oluşturduğu “Sosyal Uyum Bi-
rimi” ile iki halkı birbirine yakınlaştırmak ve mevcut önyargıları ortadan kal-
dırmak istediğini ifade etmiştir (Görüşmeci 1, kişisel görüşme, 22 Nisan 2019). 
Zeytinburnu Belediyesi ise 2015 yılında kurduğu “Göçmen Kadınlar Kulübü” 
ile kadınların bir araya geldiği ve el becerilerini geliştirdiği bir alan yaratmıştır. 
Sultangazi, Beylikdüzü ve Şişli Belediyeleri de protokollerinin bulunduğu 
STK’lar ile özellikle kadınlara ve çocuklarla yönelik etkinlikler düzenlemektedir. 
Bağcılar Belediyesi, Bilgi Evleri’nde Suriyeli ve Türkiyeli çocukları fen, müzik, 
resim ve zekâ oyunları atölyelerinde bir araya getirmektedir. Küçükçekmece 
Belediyesi Mülteciler Masası’nda görevli personel ise zaman zaman sosyal uyum 
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projeleri düzenlediklerini, ancak mevcutta herhangi bir projelerinin bulunmadı-
ğını ifade etmiştir (Görüşmeci 6, kişisel görüşme, 15 Mayıs 2019). 

 

 
Şekil 6. Mülakat yapılan belediyelerin hizmet sağlama araçları. (Yanar, 2019). 

 
Sunulan Hizmetlere Erişim 
Belediyeler, sundukları hizmetlerden ve yaptıkları etkinliklerinden mültecileri 
haberdar ederken farklı yöntemler kullanmaktadırlar. Mültecilere yönelik çalış-
ma yapan belediyelerin hepsi mültecilerin başvurularını kabul etmektedir. Sos-
yal medya araçlarını etkili bir biçimde kullanan sadece Sultanbeyli Belediye-
si’dir. Mülteciler Derneği’ne ait internet sitesi, facebook, twitter vb. sosyal med-
ya araçları vardır. Bunun yanı sıra Sultanbeyli, Küçükçekmece ve Zeytinburnu 
SMS sistemi ile mültecileri bilgilendirmektedir. Sultangazi, Zeytinburnu, Bey-
likdüzü, Şişli, Bağcılar ve Avcılar Belediyeleri bir etkinlik düzenlemeleri duru-
munda sadece iletişimde oldukları kişilere haber vermektedir. 

 

 
Şekil 7. Sunulan hizmetlere ulaşma araçları (Yanar, 2019). 
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İş Birlikleri 
Belediyelerin iş birliği içinde bulunduğu kurumlar ve iş birliğine bakış açıların-
da farklılıklar vardır. Bağcılar ve Küçükçekmece Belediyeleri STK’lar ile çalış-
maya temkinli yaklaştıklarını ifade etmiştir. Sultanbeyli, Sultangazi, Zeytinbur-
nu, Beylikdüzü, Şişli ve Avcılar Belediyeleri mevcut durumda STK’larla birlikte 
çalışmakta ve iş birliğinin geliştirilmesini istemektedir. STK’lar içinde en aktif 
kurum ise WALD’dır. WALD, UNHCR ile birlikte yürüttüğü 2017 yılında 
başlayan “Mülteci Koruma Masası” projesi ile Şişli, Avcılar, Beylikdüzü, San-
caktepe, Gaziosmanpaşa, Pendik, Sultangazi Belediyelerinde faaliyet yürütmek-
tedir (Url-3). Fatih Belediyesi, etkinlikler için STK’lara yer tahsis ettiklerini 
belirtmiştir (Görüşmeci 8, kişisel görüşme, 16 Mayıs 2019). Mülteciler hayır 
kurumlarına yönlendirilmektedir (Woods ve Kayalı, 2017).  

 

 
Şekil 8. Yoğunluklu olarak iletişimde olunan kurumlar (Yanar, 2019). 

 
Zeytinburnu, Şişli ve Sultanbeyli Belediyeleri akademisyenlerin araştırmaları 

ya da projeleri kapsamında üniversitelerle iş birliği yapmaktadır. 
Belediyelerin kendi aralarında ya da İBB ile herhangi bir iş birlikleri yoktur. 

Kamu kurumları ile iletişim birbirinden farklıdır ve düzenli bir iş birliği mevcut 
değildir. Özellikle İl Göç İdaresi ile iletişimin çok az olduğu ifade edilmiştir. 
Sosyal yardımlar için kaymakamlık, istismar ya da şiddet vakalarında Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iletişim kurulmaktadır. Kamu kurumla-
rıyla en fazla iletişim ve iş birliği halinde olan belediyeler Sultanbeyli ve Sultan-
gazi Belediyeleri’dir. Sultangazi Belediyesi kamu kurumlarıyla düzenli toplantı-
lar yapmak için özellikle çaba sarf ettiklerini belirtmiştir. 
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Şekil 9. Belediyelerin STK, üniversite ve kamu kurumları ile ilişki ağı (Yanar, 

2019). 
 

Tartışma ve Sonuç 
 

Hem mültecilerin hem de belediyelerin yaşadığı en büyük sorun belirsizlik-
tir. Makro politikalardaki belirsizlik nedeniyle bazı belediyeler, göç sürecine 
dahil olmaktan kaçınmaktadır. İdari açıdan belediyelerin hangi sorumlulukları 
üstleneceği ve uygulamak istedikleri politikaları hangi yasal zeminde yapacakları 
net değildir. Yasal durum ve bütçenin belirsiz olması, belediyelerin başlıca soru-
nudur. Bağcılar Belediyesi’ndeki görüşmeci bu durumu “belediyeler kelle kol-
tukta görev yapıyor” diyerek ifade etmiştir. 

Belediyeler, göçe yönelik çalışmalarını belirli bir bütçe programı kapsamında 
yapmamaktadır. Daha çok STK’lara sağlanan fonlar aracılığı ile çalışmalar yürü-
tülmektedirler. STK’ların fonlarının bittiği ve bu kurumların kapandığı durum-
larda belediyelerin çalışmalarını nasıl devam ettireceği de belirsizdir. 

Belediyelerde, ilçe sınırları içinde bulunan mültecilerle ilgili güncel veriler 
yoktur. Göç İdaresi, belediyelere güncel veri sunmamakta, Sultanbeyli Belediye-
si hariç diğer belediyelerin de güncel verileri elde etmeye dair herhangi bir ça-
lışması ya da çabası bulunmamaktadır. Nasıl bir durumla karşı karşıya oldukla-
rını bilmeyen belediyeler, politika üretme noktasında da eksik kalmaktadır. 

Belediyelerin yaşadığı en büyük sorunların başında belediyeler arası koordi-
nasyonu ve kurumlar arası iş birliğini sağlayacak bir yapının olmaması gelmek-
tedir. Mülteciler kent içinde sürekli yer değiştirmektedir. Bu yüzden yapılan 
yardımların veya çalışmaların sonuçlarının takip edilmesi koordinasyonsuzluk 
nedeniyle adeta imkansızlaşmaktadır. 
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Mültecilerin yaşadığı sorunlarla, ilk olarak belediyelerdeki ilgili personel kar-
şı karşıya kalmaktadır. Mültecilerin de belediyeler gibi en büyük sorunu gele-
cekte ne olacağını bilmemeleridir. Bununla birlikte nefret söylemlerinin artması 
ve toplumun mültecilere yönelik yanlış algıları, mültecilerin sosyal hayatlarının 
zarar görmesine ve kısıtlanmasına neden olmaktadır.  

Bir diğer sorun, işsizlik ve mültecilerin düşük ücretlere sigortasız çalıştırılma-
larıdır. Kimliği olmayan ya da İstanbul’a kayıtlı olmayan mültecilerin sağlık ve 
eğitim hizmetlerinden yararlanamaması da belediyelerin sıklıkla karşılaştığı 
sorunlardandır. 

Belediyelerin ve mültecilerin yaşadığı sorunlar, çözüm önerilerini şekillen-
dirmektedir. En büyük beklenti, mültecilerin durumuna dair netliğin sağlanma-
sı ve bununla beraber belediyelerin idari ve mali yapısının bir an önce netleşti-
rilmesidir. Mültecilere yönelik söylemlerin netlik kazanması karşılıklı sosyal 
uyum politikalarının oluşturulmasının ve uygulanmasının da temelini oluştur-
maktadır. Belediyeler sosyal uyuma yönelik ilçe bazlı çalışmaların yetersiz kaldı-
ğını, Türkiye’de mülteci barındıran belediyelerin tamamının sürece müdahil 
olduğu bir sosyal uyum stratejisinin oluşturulması gerektiğini ifade etmiştir. Bu 
süreçte belediyelerin rolünün, sosyal uyum politikaları üreten ve gerçekleştiren 
uygulayıcılar olması gerektiği belirtilmiştir. 

Ortak bir veri tabanı oluşturulması ve bu veri tabanına sahada aktif çalışan 
kuruluşlar, STK’lar, üniversiteler ve belediyelerin ulaşması gerektiği vurgulan-
mıştır. Böylelikle beraber çalışma kültürü gelişecek; aynı zamanda ihtiyaçlar 
daha kolay tespit edilebilecektir. 

Tüm bu süreci etkili yürütebilmek ve kurumlar arası iş birliğini sağlamak için 
bir koordinasyon mekanizmasının kurulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bele-
diyeler arası süreci koordine edecek kurumun İBB olabileceği ifade edilmiştir. 

Araştırma, Suriyeli mültecilerin göçü sürecinde belediyelerin rollerini ve po-
litikalarını ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu çerçevede; İstanbul örneğinde, 
belediyelerin mültecilere yönelik yaklaşımları, hizmet sağlama araçları ve çalış-
maları incelenmiş; yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri tespit edilmiştir. 

Uluslararası alanda mültecilerin siyasi bir koz olarak kullanılması ve Türki-
ye’de Suriyeli mültecilerin kalıcı olduğu tartışmasının henüz tamamlanmamış 
olması yerel yönetimlerin mültecilere yönelik bütünlüklü ve sistematik bir politi-
ka belirlenmesinin önünde engel teşkil etmektedir. İdari ve mali açıdan belediye-
lerin yaşadığı belirsizlik, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin zayıf olması 
sürecin yönetimini daha da zorlaştırmaktadır. Bu nedenle belediyelerin sürece 
katılımı zaman içerisinde el yordamıyla ve kişisel inisiyatiflerle gerçekleşmiştir.  



 
Belediyelerin Suriyeli Mültecilere Yönelik Politikaları: İstanbul Örneği 

 

211 
 

Mültecilerin göçü sonrasında özel bir birim oluşturan belediyelerin yanı sıra 
Fatih, Esenler, Başakşehir ve Kartal gibi hiçbir çalışma yürütmeyen belediyeler 
de vardır. Faaliyet yürüten belediyelerin bir kısmı ise ilçelerinde yaşayan mülteci 
nüfusunun yoğunluğu nedeniyle istemeyerek de olsa sürece dahil olmuştur. 
Görüşülen belediyeler içinde Sultanbeyli ve Zeytinburnu Belediyeleri etkili ve 
örnek olacak bir göç süreci yürütmeye çalışmaktadır. 

Belediyelerin mültecilerle ilgili özel bir birimi olsun ya da olmasın kendileri-
ne ait bütçeleri yoktur. Bu nedenle yapılan çalışmaların finansmanı ilişkide 
oldukları STK’lar aracılığı ile sağlanmaktadır. Belediyelerin STK’larla kurduğu 
proje bazlı ilişki ve uzun dönemi hedefleyen çözümler üretilememesi önemli bir 
başlıktır. 

Belediyeler, Suriye’de her şeyin normale dönmesi durumunda; mültecilerin 
çok az bir kısmının geri dönmeyi düşündüklerini belirtmiştir. Mültecilerin kalı-
cılığına dair bu ortak düşünce; belediyelerin etkili politikalar üretme sorumlulu-
ğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. 

Nefret söylemlerini engellemek ve mültecilere yönelik yanlış algıları kırmak 
toplumsal barışın sağlanması açısından çok önemli bir noktada durmaktadır. 
Belediyeler, karşılıklı sosyal uyum çalışmalarının önemli bir parçasıdır ve bu 
süreçte daha etkili rol alabilmelerinin önü açılmalıdır. 

Sonuç olarak; belediyeler yerel halk ve mültecilerle bire bir ilişki kuran yapı-
lar olmaları sebebiyle göç sürecinin vazgeçilmez aktörleridir. İnsani yardımın 
yanı sıra mültecilerin dayanıklılığını arttırmak için çalışmaların yapılması yerel 
yönetimlerin de sorumluluklarıdır. Bu dayanıklılık ancak mültecilere adil eko-
nomik fırsatların yaratılması ve karşılıklı sosyal uyum süreçlerinin sağlanması ile 
mümkün olabilecektir. 
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Öz 
 

Toplu ulaşım yöntemi seçimi, konunun uzmanları tarafından bilimsel veriler, yönlendirme 
ve imar planı, ulaşım ana planına (eğer varsa), nüfus, yolculuk durumu ve tahminlerine göre 
planlanmalıdır. Malatya kenti bu sistemler içinde elektrik ile çalışan Trambüs sistemini 
seçmiştir. Trambüs’ün kullandığı elektrikli sürüş sistemi, enerji tasarrufu sağlamakta ve 
çevreci ulaşım planı ile farklılık yaratmaktadır. Bu çalışmada Trambüs sisteminin, araç ve 
çalışma sistemi özetlenmektedir. Malatya kent merkezi nazım imar planı üzerinden; kamu 
kurumları, sosyal tesisler, rekreasyon alanları, eğitim alanları, konut alanları, gelişme alanları, 
sanayi alanları ve eğlence yerleri tespit edilip Trambüs durakları arasındaki mesafeler hesap-
lanarak erişilebilirliği etüt edilmektedir. Ayrıca Trambüs hattı tespit edilerek yol üzerindeki 
trafik yoğunluklarına göre ulaşılabilirliğine bakılmaktadır. Tüm bu sentezlerden sonra Ma-
latya Trambüs sisteminde çevre duyarlılığı, çalışma prensibi, ulaşımda yolcu taşıma kapasitesi 
ve kent içi trafiğe çözümleri araştırılmaktadır. Basında çıkan haberlerin derlenmesi üzerinden 
trafik sorununa fayda sağlayıp sağlayamayacağına ilişkin görüşler ortaya konulmaktadır. 
Trambüslerin kent içi trafiğe, yakıt tüketimine göre olumlu ve olumsuz etkileri tespit edile-
rek diğer kentlere örnek olup-olamayacakları değerlendirilmektedir. 
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Abstract 

 
With the beginning of the Industrial Revolution, cities entered a period of rapid growth. 
The physical growth in cities, population growth and the increase in motor vehicles com-
bined with the developing technology, causes the deterioration of the environment, pollu-
tion of resources. At this point, public transportation has become the most important quality 
in the cities. The choice of public transportation method should be planned according to the 
scientific data obtained from the experts by the subject, according to the orientation and 
zoning plan of the city, transportation master plan, if any, population and journey status and 
the travel estimates. The city of Malatya has chosen the Trambus system that works with 
electricity in these systems. In this study, vehicle and working system of Trambus system are 
summarized. Malatya city center via master plan: public institutions, social facilities, recrea-
tion areas, education areas, housing Areas, development areas, industrial areas and recrea-
tional areas are determined and the distances between Trambus stops are calculated and their 
accessibility is studied. In addition, the Trambus line is determined and its accessibility is 
examined according to the traffic density on the road.  After all these syntheses, environmen-
tal sensitivity, working principle, passenger carrying capacity in transportation, passenger 
satisfaction and solutions to Malatya city traffic are investigated in Malatya Trambus system. 
Opinions about whether it can benefit traffic problems are put forward. News in the press 
are compiled and passenger opinions are received. Positive and negative effects are deter-
mined according to intra-city traffic and fuel consumption and evaluations that can be an 
example for other cities are made. 
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Giriş 
 

ehirleşme, nüfus artışı, ekonomik canlanma, şehirleşme, sanayileşme, gelir 
düzeyinin artması gibi sebeplerle hızlanmakta, insanlar artık şehirlerde daha 
çok yaşamaktadırlar. Şehirde yaşayan nüfusun artması ve ekonomik durum-

larının önceye göre iyileşmesi ile beraber yaşam alanları, yollar aynı hızla büyü-
memekte, trafik sıkışıklığı, hava kirliliği gibi ciddi problemler hızla artmaktadır.  

Ulaşım; günümüzde karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu olmak üze-
re dört farklı kategorideki araçlarla yapılmakla beraber, şehir içi ulaşım denize 
kıyısı olmayan bölgelerde genelde karayolu-demiryolu ulaşımı ve entegrasyonla-
rı temelinde yapılmaktadır. Finansal ve çevresel etki yönünden giderek artan 
baskılar ile birçok yeni karayolu ulaşımı projesinde elektrikli ulaşım sistemleri 
detaylı ele alınmaya başlanmış ve lastik tekerlek üzerinde elektrikli tahrik sis-
temleri ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu opsiyonların içinde en yapılabilir olanı 
troleybüs sistemleridir. Şangay şehri yaklaşık 100 yıldır kesintisiz olarak troley-
büs işletmektedir. 

Troleybüs işletme giderleri büyük ölçüde elektrik fiyatlarına bağlıdır. Birçok 
şehir daha iyi performans, daha çevre dostu ve herhangi bir birincil enerji kay-
nağından elde edilebilir elektrik kullanımı vb. gibi üstün niteliklerinden ötürü 
troleybüs sistemlerini tercih etmektedir. Troleybüslerin dezavantajı elektrifikas-
yon sistemlerinin ilk kurulum ve bakım maliyetleridir. Geçici rota değiştirme 
yeteneği aracın tasarımına bağlıdır. Bir yardımcı motor ile troleybüsler havai hat 
teması olmaksızın birkaç blok seyahat edebilir. En ciddi olumsuzluk ise troley-
büs maliyetlerinin normal otobüslere göre yaklaşık yüzde 50-80 daha yüksek 
olmasıdır. Ancak, normal otobüslerden yaklaşık olarak yüzde 100 daha uzun 
ömürlü olmalarıyla bu farkı büyük oranda avantaja çevirmektedirler.  
 

Troleybüs Sistemlerinin Tarihçesi 
 

İlk troleybüs 1882 yılında Berlin’in banliyö bölgelerinde ortaya çıkmıştır 
(Şekil 1). O zamanlar Raysız Tramvay olarak adlandırılan sistem tramvay siste-
mine göre çok daha düşük yatırım ve işletme maliyeti gerektirmesinin yanında 
aynı zamanda esnektir de. İlk düzenli troleybüs hattı 1890 yılında Dakota (US) 
şehrinde işletmeye açılmıştır. Kötü yol koşulları ve pnömatik sistemlerin seviyesi 
sebebi ile ilk yıllarda hızlı yayılamayan troleybüs sistemleri gerçek genişlemesini 
1930’lardan sonra göstermiştir. 1930’lu yıllardan itibaren Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği (SSCB), Batı Avrupa ve Amerika şehirlerinde troleybüs 
kullanımı hızla yaygınlaşmıştır (Andres, 2010). 
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Şekil 1. Berlin’de Werner Von Siemens tarafından Electromote adı verilmiş olan ilk 

troleybüs (Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Trolleybus ) 
 
Türkiye’de Troleybüsler ilk olarak İzmir, İstanbul ve Ankara’da kullanılmış-

tır. 28 Temmuz 1954’te “Türkiye’de ilk kez” Konak-Güzelyalı hattında troley-
büs çalışmaya başlamıştır (Şekil 2). 11 metre boyunda, yaklaşık 100 kişi taşıya-
bilen bu araçlara ek olarak 25 Ağustos 1954 tarihinde bu kez Alman Atlas şilebi 
10 troleybüs daha getirilmiştir.  

 

 
Şekil 2. İzmir’de kullanılan ilk Troleybüsler (Kaynak: 

http://web.deu.edu.tr/berent/trolleybus/trolleybus3.html) 
 

Vuchic (Korolkov, 2011) kitabında, troleybüs sistemlerinin geçmişini kısaca 
özetleyip yüksek ilk yatırım maliyeti ve kavşaklardaki görüntü kirliliği gibi se-
beplerle troleybüslerin birçok şehirde kullanımdan kalktığını veya azaldığını 
anlatmaktadır. Londra şehrinde II. Dünya Savaşı döneminde 1500 Troleybüs 
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kullanılmakta olduğu belirtilen kaynakta 1970’lerden sonra yaşanan gelişmele-
rin troleybüslere karşı olumlu yönde bir tutum değişikliğine neden olduğu belir-
tilmektedir. 2000’li yıllarda bu tutum değişikliği birçok yeni yatırımın başlama-
sının önünü açmıştır. Birçok şehir (birkaç örnek verilse iyi olur) yeni ulaşım alt 
sistemleri kurarak yeni troleybüs hatları açmıştır.  

Bugün troleybüs sistemleri Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerinde araç sayısı, ta-
şınan yolcu sayısı ve ulaşımdaki payı açısından tramvay sistemleri ile eşit paya 
sahiptir. 86 EU şehrinde troleybüsler temel taşımacılık modu olarak hizmet 
vermektedirler. Birçok şehirde ise genişleme planları yapılmaktadır. İtalya ve 
İsviçre toplam 29 troleybüs firması ile birinci sınıf teknoloji kullanmaktadır. 
Avrupa Birliği’nde en yaygın sistem 2010 yılına göre Atina’dadır. Olimpiyat 
oyunlarında sistem genişletilmiş ve sonrasında da sisteme üç yeni hat daha ilave 
edilmiştir. Riga, Vilnius, Kaunas, Budapeşte ve Tallinn şehirleri geçtiğimiz yıl-
larda Troleybüs sistemlerini yenilemişlerdir.  

İngiltere’de Leeds şehri detaylı araştırmalarla mevcut teknolojileri ve sistem-
leri maliyet ve genel etkileri açısından kıyaslamış ve tercihini yeni nesil ulaştırma 
sistemi olan modern troleybüs sisteminden yana kullanmıştır (Şekil 3). İngiliz 
Ulaşım Bakanlığı 14 km’lik troleybüs sistemine 5 Temmuz 2012 tarihinde onay 
vererek süreci başlatmıştır. 

 

 
Şekil 3. Leeds şehrinde yapımı planlanan troleybüs sistemi (Kaynak: 

https://road.cc/content/news/131280-missed-opportunity-leeds-cycling-campaign-
aims-throw-spoke-citys-trolleybus ) 
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Bir Ulaşım Aracı Olarak Trambüs 
 
Otomotiv sektörü raylı sistemlerin kapasitesine ulaşmak için yeni dizaynlar 

geliştirmişlerdir. Tram on Tyres, Tramon Wheels, Metrobüs, Trambüs vs. raylı 
sistemlerin benzeri olduğunu gösterecek isimler kullanmışlardır. Trambüs keli-
mesi sadece Türkiye’de kullanılan bir kelime olup yurtdışındaki karşılığı Tro-
leybüs’dür.  Reklam ve pazarlama açısından Trambüs kelimesi Türkiye’de tram-
vay ve otobüs olarak kullanılan yabancı ‘tram’ ve ‘bus’ kelimelerinin birleştiril-
mesiyle oluşmuştur. Trambüs kelime manası olarak tram (sözlük manası; Elekt-
rikle çalışan ve belli hat üzerinde aldığı giden toplu taşıma aracı) ile bus (motor-
lu karayolu yolcu taşım aracı) kelimesinin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. 

Çelik, kataforez kaplamalı yüksek dayanıklı şasi özelliği aracın artı özellikleri 
olarak sıralanmaktadır. Ayrıca araca çift tahrikli sürüş sistemi de entegre edil-
miştir (Şekil 4). Toplam ağırlığı 40 tona yaklaşan konvansiyonel araçlara göre 
enerji tasarrufunda yaklaşık olarak %75’e varan avantaj sağlamaktadır. Günü-
müzde kullanılan diğer toplu taşıma araçları ile karşılaştırıldığında Trambüs; 
yolcu kapasitesi, enerji tüketimi, çevreye duyarlılık ve modern yüzü ile bir adım 
öne çıkmaktadır. Konvansiyonel araçlara göre daha uzun bakım periyodu, dü-
şük işletme maliyeti ve bakım gideriyle ve kesintisiz hizmet avantajı sağlamakta-
dır. Trambüs’ün yüksek performansı ve verimliliği, hem operatörler, hem sürü-
cüler, hem de yolcular için ideal taşımacılık çözümlerini bir araya getirmektedir. 
 

 
Şekil 4. Trambüs profil görüntüsü 

 
Trambüs sistemleri; bazı özellikleri ile tramvay ve metrobüs sistemleriyle 

benzerlik göstermektedir. Trambüsler karma trafik ve tahsisli yollarda sinyali-
zasyon öncelikli olarak çalışabilmektedir. Çeşitli uzunluklarda üretilen troleybüs 
araçları 12-18-21-24-30 metre uzunluklarında olabilmektedir (Şekil 5). 30 
metrelik araçlar ile yaklaşık 275 kişilik (6 kişi/m²) araç kapasitesi sağlanabilmek-
te, uygulanabilecek sık sefer aralıkları ile bir yönde saatte 15.000 yolcu taşına-
bilmektedir. 
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Şekil 5. Trambüs aracı (Kaynak: Malatya Trambüs Projesi) 

 
Tahrik Sistemi ve Eğim 

 
Tramvay-Metro-Trambüs araçları ile klasik otobüsler arasındaki en önemli 

fark birden fazla akstan tahrikli olmalarıdır. Klasik otobüslerde birden fazla dizel 
motorun devrini kontrol etmek mümkün olmadığı için tek motorla tek akstan 
tahrik verilmektedir. Ayrıca kış şartlarında tekerlek ve asfalt arasındaki sürtünme 
katsayısının düşmesinden dolayı oluşan tekerlek patinajı problemi, çift tahrik 
verebilme kabiliyeti sayesinde ya azaltılmakta ya da tamamen ortadan kaldırıl-
maktadır.  

Elektrikli motorlarda raylı sistemlerde olduğu gibi birden fazla motor bera-
ber sürülebilir ve kontrol edilebilir olduğundan birden fazla akstan tahrik veri-
lebilmekte ve aktarma organları fazla zorlanmamaktadırlar. Özellikle eğimin 
%6’dan fazla olduğu kısımlarda raylı sistemler zorlanabileceğinden yüksek 
eğimli bölgelerde Trambüs sistemleri daha avantajlıdır. Tranbüsler %12-15 
eğimleri rahatlıkla çıkabilmektedirler (Bozankaya Group, 2015). 
 

Yakıt Tasarrufu 
Kullanılan enerji maliyetleri açısından; özellikle petrol fiyatları düşünülecek 

olursa trambüsler, fosil yakıtlı sistemlerden daha avantajlıdırlar. Trambüs’ün 
yakıt tüketimi konvansiyonel dizel araçların yakıt maliyetine göre 4-5’te biri 
(%20-25’i kadar) kadardır (Tablo 1). 
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Tablo 1. Yakıt Türüne Göre Enerji Tüketim Karşılaştırması  
 18 m 

Otobüs 
18 m 
Otobüs 

18 m 
Troleybüs 

25 m 
Troleybüs 

32 m 
Tramvay 

Yakıt Tipi Dizel CNG Elektrik Elektrik Elektrik 

100 km’de Tüketilen  
Enerji  

60 
LT 

65 
M3 

200 
KW 

300 
KW 

500  
KW 

100 km’de Tüketim  
Bedeli (TL)  

382,2 
TL 

260 
TL 

80 
TL 

120 
TL 

200 
TL 

Aylık Tüketim  
(10000 Km)  

6000 
LT 

6500 
M3 

20000 
KW 

30000 
KW 

50000 
KW 

Aylık  
Tüketim  
Bedeli(TL)  

 
38.220 
TL 

 
26.000 
TL 

 
8.000 
TL 

 
12.000 
TL 

 
20.000 
TL 

Yıllık Tüketim  
(100000 Km)  

60000 
LT 

65000 
M3 

200000 
KW 

300000 
KW 

500000 
KW 

Yıllık Tüketim  
Bedeli (TL)  

382.200 
TL 

260.000 
TL 

80.000 
TL 
 

120.000 
TL 

200.000 
TL 

Dizel: 6,37 tl                 Cng: 4.00 tl                     Elektrik:  0,40 tl 

 
Kullanılan enerji maliyetleri açısından; özellikle petrol fiyatları düşünülecek 

olursa trambüsler, fosil yakıtlı sistemlerden daha avantajlı olmaktadır. Tram-
büs’ün yakıt tüketimi ise konvansiyonel dizel araçların yakıt maliyetine göre 4-
5’te biri (%20-25’i kadar) olmaktadır. 
 

Toplam Sahip Olma Maliyeti, Bakım Giderleri Ve Araç Ömürleri 
İlk bakışta düşük maliyetli olarak gözüken projeler, işletim ömrü dikkate 

alınarak toplam maliyetlere bakıldığında öngörülmeyen yakıt, bakım, işletme 
gibi ek giderler ile daha yüksek bütçeler gerektirebilmektedir (Tablo 2).  
 
Tablo 2. Km için Dizel ve Elektrik kullanımına bağlı maliyet analizi, Kaynak: Mehmet 
Zeki Hedekoğlu) 
 Trambüs Dizel Otobüs 
Araç Sayısı 12 12 
Araç Maliyeti 600.000 € 250.000 € 
Toplam Araç Maliyeti 7.200.000 € 3.000.000 € 
Güzergah Uzunluğu 12,5 
Altyapı Maliyeti 10.625.000 € 0 € 
Yakıt Tüketimi 250Kw/100Km 60Lt/100Km 
Araç Uzunluğu 18 Metre 18 Metre 
Yolcu Sayısı 20.000 20.000 
Araç Ömrü 26 yıl 13 yıl 
Toplam Maliyet 17.825.000 € 6.250.000 € 

 
Trambüs sistemleri, yapılacak yatırımın tipine göre raylı sisteme göre 3-5 kat 

daha uygun bütçeli olabilmekle beraber araç fiyatları genelde klasik dizel oto-
büslerden daha maliyetlidir. Trambüslerde ilk yatırım maliyetleri otobüslere 



 
Trambüs Sisteminin Ulaşıma ve Çevreye Olan Etkisi: Malatya Örneği 

 

223 
 

göre düşük olmamakla beraber araçların bakım giderleri, hizmet ömürleri, yakıt 
maliyetleri dikkate alındığında trambüsler cari ulaşım sistemine göre orta ve 
uzun vadede daha karlıdır. 

Trambüs sistemlerinin bakım giderleri, her model ve tipe göre değişmekle 
beraber operatörlerden alınan değerlere göre dizel otobüslerin bakım giderlerine 
yakındırlar. Diğer bir ifadeyle işletmeci için ek gider getirmemekle beraber ba-
kım aralıkları daha uzundur. Özellikle elektrik sistemlerin ömrünün daha uzun 
olması ve daha az sarsıntı gibi etkenlerden dolayı araç ömürleri dizel araçlara 
göre daha uzundur (Şekil 6).  

 

 
Şekil 6. Trambüs Bakım gideri ve araç ömür grafiği (Uruk & Tamgacı, 2015) 

 

Trambüslerin araç ömrü yaklaşık olarak 26 yıl civarındadır. Dizel araçlarda 
bu ömür 14 yıl olarak kabul edilmektedir. Araçların ömürleri kullanım, bakım 
ve yol durumuna göre değişiklik gösterebilir.  Trambüsler, yolu karayolu araçla-
rı ile beraber kullandığından işletmeye ek bir gider getirmemesi beklenmektedir.  
 

Sistem Yedekliliği 
Trambüs sistemleri eski sistemlere göre elektrik trafolarında yedek besleme, 

trafolar arası ring sistemleri ile elektrik kesintisinden metro ve tramvaylar gibi 
istisnai durum hariç etkilenmezler. Acil durumlarda ise jeneratör veya batarya 
sistemi devreye girerek belli bir mesafe yedek güç ile kat edilmektedir. Hem 
hattın elektrik besleme sisteminde hem de araç üzerinde yedeklilik, Trambüs 
sistemine toplu taşımada sürdürülebilirlik ve süreklilik sağlamaktadır. 

Çalışma Sistemi 
Malatya’da şehir içinde gerçekleştirilen ilk elektrikli entegre projesi olan Tram-

büs projesi 37,4 km uzunluğunda bir hattır (Şekil 7). Söz konusu hat üzerinde 
önemli kurumlar bulunmaktadır. MAŞTİ (Otogar), Yeşilyurt Belediyesi, Devlet 
Hastanesi, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi, Alış-veriş Merkezi, Malatya Büyük-
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şehir Belediyesi, Tren Garı, Adliye, Maliye, Turgut Özal Tıp Merkezi ve İnönü 
Üniversitesi hat üzerindeki önemli kurumlardan bazılarıdır. Söz konusu hat son 
zamanlarda Malatya Organize Sanayi Bölgesine kadar uzatılmıştır.  

26 araç, 86 personel ile 05:20 ile 00:30 arası hizmet vermektedir. Günlük 
ortalama 120 tur ile 300 km yapmakta, parkur süresi 90 dakika sürmektedir. 
Sefer aralığı ise 10 dakikadır. Hat üzerinde toplam 54 istasyon bulunmaktadır. 

 
Şekil 7. Malatya Trambüs sistemi 

 

Trambüs Sisteminin Çevreye Etkisi 
Trambüsler elektrik motoru kullandığından, dizel motora göre daha sessiz, 

şehir içinde sıfır emisyon üreten araçlardır. Sistemin trafo ihtiyacı hesaplanırken 
gelecekte 1,5-2 dakika aralıklarla troleybüs araçlarının sefer yapabileceği ve bu 
hattın tramvaya dönüştürülebileceği de düşünülmüş (Şekil 8) ve bu yüzden hat 
üstünde ortalama 2,5 km aralıklarla trafolar yerleştirilmiştir. 

 
Şekil 8. Malatya troleybüs güzergahı trafo yerleşimi ve depo binası (Kaynak: Malatya 

Ulaştırma Daire Başkanlığı) 
 

Motorlu otobüsler (özellikle de dizel otobüsler) çevreye önemli miktarlarda 
kirletici emisyon salmaktadırlar. Hidroelektrik enerji ile çalışan troleybüs sis-
temlerinde ise hiç emisyon bulunmaz. Sık otobüs seferleri olan sokaklarda yo-
ğun bulunan kirletici emisyonlar yayalar ve yolcular için tehlike oluşturmakta-
dır. Bu özellikle yoğun yaya trafiği olan şehir merkezi alanlarında böyledir. 
Clark Üniversitesinden Hattis’e (Andres, 2010) göre metreküp başına 1 mik-
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rogram dizel egzozuna düzenli maruz kalınması milyon nüfus başına 230-350 
ek kanser vakasına neden olmaktadır. Yoğun dizel otobüslerinin işlediği güzer-
gahlarda genellikle bu değerden kat kat daha yüksek konsantrasyonlarda egzoz 
gazı bulunmaktadır.  

Troleybüsler sokak seviyesinde hiçbir emisyon üretmez ve bu yüzden dizel 
otobüslere göre yayalar ve yolcular üzerinde doğrudan sağlık etkisi bulunma-
maktadır. Tica (Bourdieu, 1984) yapmış olduğu bir çalışmanın neticesinde elde 
etmiş olduğu zararlı emisyon değerlerini Tablo 3’te yayınlamıştır. Tablodaki 
değerler incelendiği zaman zararlı madde salımlarının tümünde troleybüs sis-
temleri en az değerleri vermektedir. Eğer, troleybüs sisteminin elektrik enerjisi 
hidroelektrik veya yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyorsa global emisyon değer-
leri sıfıra çok yakın değerlere inmektedir. 
 
Tablo 3. Körüklü otobüs ve troleybüsün zararlı salınım karşılaştırması (Kaynak: Slavan 
Tica, International Journal for Traffic and Transport Engineering) 

 
 
Hattın yapımında toplamda 1576 adet 6 farklı tipte direk ve 80.200 mt. 

enerji tel kullanılmıştır. Hat; 3 ana beslemeli toplam 9 trafodan enerji sağlamak-
tadır. 2 ve 6 numaralı trafolar Keban Barajı’ndan, 9 numaralı trafo ise Elbistan 
Termik Santral’inden beslenerek, belirli bölgelerde enerji kesintisi yaşanması 
halinde araçların işletmeye devam etmesini sağlamaktadır. Fakat hatta bulunan 
elektrik direkleri ve elektrik telleri kent estetiği açısından güzel gözükmemekle 
birlikte aynı yolu paylaşan diğer araçlar için de tehlike arz etmektedirler. 

Trambüs hattının bulunduğu yol güzergahı Malatya Çevreyolu üzerinde ol-
duğundan dolayı kaza sayısı oldukça fazladır. Kaza yapan araçlardan herhangi 
biri Trambüs direklerini devirdiği takdirde Trambüs seferleri durmak zorunda 
kalacaktır. Trambüs’ün geçtiği güzergah üzerinde 5.50 metre azami yükseklik 
sınırı bulunmaktadır. Söz konusu kurala uymayan araçların Trambüs direkleri-
ne zarar verme olasılıkları yüksektir. 

2014 yılında Malatya Çevre yolu üzerinde saman yüklü kamyonun trambüs 
direğinde bulunan katenerlerin tellerine takılması sonucu meydana gelen kazada, 
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72 katener kullanılamaz hale gelmiştir (Şekil 9). Kamyon sürücüsünün fark et-
memesi nedeniyle tek tek kopan teller, 72 kateneri kullanılamaz hale getirmiştir. 

 

 
Şekil 9. 2014 yılı kopan katenerler. (Kaynak: www.malatyaozhaber.com) 

 
Trambüs’ün Kent İçi Trafiğe Etkisi 
 
Trambüs Güzergahı 

 2010 yılında yaptırılmış olan Malatya Kent İçi Ulaşım Planı raporunda bu 
sorunlar detaylarıyla belirtilmiştir. Rapora göre, çözüm yollarının en başında 
şehir içi ulaşımında çok sıkıntılı olan ve yoğun olarak kullanılan, İnönü Caddesi 
- Kışla Caddesi - Mehmet Buyruk Caddesi – Çöşnük Caddesi - Çevreyolu gü-
zergâhı üzerinde çalışan toplu taşıma trafiğinin düzenlenmesi ve diğer araç yo-
ğunluğunun alternatif yollara dağıtılması önerilmektedir. Ayrıca MAŞTİ (Ma-
latya şehirlerarası Otobüs Terminali) – İnönü Üniversitesi hattı arasına toplayıcı 
olacak şekilde ve yeterli kapasitede bir toplu taşıma hattının oluşturulması ön-
görülmektedir. 

Güzergâh belirlenirken özellikle acil ihtiyaç duyulan ve acilen çözüme kavuş-
turulması gereken hatlar ön plana çıkarılmıştır. Malatya çevre yolu, artık kentin 
içinde kalmakta olup kenti güney ve kuzey olarak iki bölgeye ayırmaktadır. 
Kent bu yolun paralelinde doğu ve özellikle batı yönünde gelişim göstermekte-
dir. Birçok işyeri, okul ve resmi kurum bu yol kenarında bulunmaktadır. Mese-
la; MAŞTİ, , Tapu Kadastro Binası, 640 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi, Ka-
dın Doğum Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Diş Hastanesi, Malatya Büyükşehir 
Belediyesi Başkanlığı, Yeşilyurt Belediyesi, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi, 
Emniyet Müdürlüğü, Turgut Özal Araştırma Hastanesi, İnönü Üniversitesi, 
Malatya Stadyumu, Adliye, Tapu ve Kadastro Kurumu, erkek ve kız yurtları 
gibi kamu kuruluşları, şehrin en çok kullanılan alış-veriş merkezi Malatya Park 
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AVM, Malatya Kayısı Borsası vb. çok sayıda kurum ve kuruluş bu güzergah 
üzerinde bulunmaktadır. Bundan ötürü çevre yolunun trafik yükü oldukça 
ağırdır. Bu yüzden bu güzergâhta kurulacak bir toplu taşıma sisteminin çok 
kapsamlı bir ihtiyacı karşılayacağı bir gerçektir.  

 Yoğun olarak kullanılan güzergâha Trambüs elektrik direkleri eklenerek 
özel tahsisli yol yapılmaması toplu ulaşım kalitesini düşüreceği gibi, trafik prob-
lemini de arttıracaktır.  Aynı yol üstünde belediye otobüsleri, özel halk otobüs-
leri ve minibüsler de çalışmaktadır. Her iki yönden yolun sağ tarafı yoğun ola-
rak kullanılmakta olduğundan Trambüs’ün geçişleri iyice yavaşlamaktadır. 
Mevcut Trambüs hattı Malatya – Ankara yolu üzerinde bulunmaktadır. Söz 
konusu bu yol hem kent içi hem de şehirler arası bir güzergahtadır (Şekil 10).  

 

 

 
Şekil 10. Trambüs Hattı üzerinde bulunan önemli merkezler 

 
Bu güzergâhı kullanan yolcuların sayısı mevcut durumda yaklaşık 50000 ci-

varıdır. Şehrin ana omurgasını oluşturun çevreyolundan geçen bu hat, dikey 
hatlarla çok zayıf beslenmektedir. Çevre yoluna bağlanan yolların kapasitesi çok 
düşük olduğundan dikey hatlarda ciddi bir trafik sorunu oluşmaktadır.  

 
Aylara Göre Yolcu Sayıları  
Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) Genel Müdür-

lüğünün açıklamış olduğu raporda (A.Ş., 2018) Nisan 2015 ile Ağustos 2017 
tarihleri arasındaki verilen örneğe göre 29 aylık süre zarfında trambüs ile 73 bin 
100 sefer yapıldığı ve bu seferlerde toplam 15 milyon 715 bin 466 yolcunun 
taşındığı belirtilmiştir. Aynı sayıda yolcunun dizel bir otobüsle 219 bin 300 
seferde gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. 
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         Şekil 11. 2015 yılına ait 6 aylık yolcu sayıları 

 
6 Aylık verilerin incelenmesi sonucu 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılının so-

na ermesi ile birlikte, yolcu sayılarındaki düşüş Şekil 11’de açıkça görülmekte-
dir. 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılının başlaması ile birlikte Ekim ayının ilk 
haftasına kadar olan günlük yolculuk verileri aşağıdadır.  

 

 
Şekil 12. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılının Başlaması İle Alınan Yolcu Sayıları 

2015-2016 Eğitim- Öğretim yılının başlaması ile birlikte hafta içi yolcu sayısı 
yüzde 95 artmıştır. Bu verilerden anlaşılacağı üzere Trambüs’ü genelde Malatya 
İnönü Üniversitesi öğrencileri kullanmaktadır. Oysaki güzergah üstünde birçok 
kamu kurumu olmasına rağmen diğerleri pek kullanmamaktadırlar (Şekil 12). 
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Trambüs Güzergahının İmar Planına Göre İncelenmesi 
Malatya Nazım İmar Planına bakılacak olursa; Trambüs Güzergâhı üzerinde 

kamusal kurumlar, iş merkezleri, AVMler, otogar ve üniversite olmasına rağmen 
konut alanlarına yakın değildir (Şekil 13). 

 

 
Şekil 13. Malatya Nazım İmar Planı 

 
Söz konusu Trambüs duraklarına ulaşabilmek için herhangi bir ring sistemi, 

bisiklet yolu, bisiklet parkı ve park et devam et sistemleri bulunmamaktadır.  
Konut alanlarından Trambüs alanına gitmek için herhangi bir alternatif olma-
dığı için çalışan kesim tarafından çok fazla kullanılmaktadır. Bu yüzden günün 
belirli saatleri (öğrencilerin okula gidiş ve dönüş saatleri) dışında pek kullanıl-
madığı gözlemlenmiştir. 

Şekil 13’te görüleceği üzere Trambüs hattı kamu kurumları ve çeşitli iş yerle-
rinin yakınından geçmekte iken konut alanları ile trambüs hattı arasında ciddi 
mesafeler bulunmaktadır. Ayrıca konut alanları ile trambüs arasında herhangi 
bir ring ve toplu ulaşım aracı da bulunmamaktadır. Trambüs hattı ile konut 
alanları arasındaki bazı yolların genişliği yetersiz ve güvenlik açısından da tar-
tışmaya açıktır. 
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Trambüs hattı üzerinde özel tahsisli yol olmadığı için trafik sorununa her-
hangi bir çözüm bulunamamıştır. Kentçi ve şehirlerarası yol olduğu için trafik 
sıkışıklığına daha çok yol açmaktadır. Hatta hat çok kullanıldığından dolayı 
trafik kazalarının çok olması trafik sıkışıklığını daha da arttırmaktadır. Ankara- 
Kayseri yolu üzerinde 3 tane katlı kavşak olduğundan dolayı özel tahsisli yol 
yapmak daha da maliyetli ve zor görünmektedir. Fakat gelişen teknoloji ve al-
ternatif ulaşım planlaması ile özel tahsisli yeni yollar açılabilir. 

Ayrıca Trambüs hattının hızı çok düşük olduğu için ilk durak ve son durak 
arası zaman normal seyirde 90 dakika trafik sıkışıklığı yaşandığı zamanlarda ise 
100-110 dakikayı bulmaktadır. Malatya-Elazığ arası uzaklık 70 dakika olduğu-
nu düşünürsek Malatya gibi orta ölçekli büyüklükte bir kent için 90 dakika çok 
uzun bir süre olarak görülmektedir. 
 

Sonuç 
 

Trambüs sisteminin Malatya’ya olumlu ve olumsuz katkıları olmuştur. Özel-
likle çevre açısından incelediğimizde sıfır emisyonlu kent içi taşımacılığı sağla-
ması, yolcu başına düşen enerji açısından yüksek verimlilik, yerel karbon ayak 
izini azaltması Trambüs sisteminin olumlu yönleri diyebiliriz. Bunun yanında 
ekonomik yönden bakacak olursak tramvaylar gibi yüksek altyapı maliyeti ge-
tirmediği için yatırım maliyetinin düşük olması, elektrikli motorun benzin ve 
dizel motorlara göre daha uygun olması, hizmetin uzun ömürlü olması ve düşük 
bakım maliyetleri ile birlikte tek seferde daha fazla yolcu alması olumlu yönleri 
arasından sayabiliriz. Ayrıca elektrikli çekiş sistemleri ile güvenliğin arttırılması, 
elektrikli motor sayesinde sessiz bir yolculuk sunması, güçlü ama yumuşak iv-
melenme ve frenleme sistemleri, yüksek manevra kabiliyeti ve tırmanma per-
formansının diğer araçlara göre üstün olması aracın mekanik ve konfor olarak 
olumlu yönleri olarak görebiliriz. 

Trambüs sisteminin olumlu yönlerinin yanında birçok da olumsuz yönü 
vardır. Özellikle kent içi trafiğe olumlu katkıları olmamıştır. Özel tahsisli yola 
sahip olmadığından dolayı trafiği rahatlatmak yerine fazladan trafik yaratması 
kent içi trafiği olumsuz etkilemiştir. Entegre bir sistemin (Ring Sistemi, Park Et 
devam et sistemi, Bağlantılı Bisiklet yolu ve Bisiklet parkı) olmamasından dolayı 
şahsi araç kullanımını azaltıcı bir etkisi olmamıştır. İş yerlerine yakın fakat ko-
nut alanlarına uzak olması ise sadece Malatya’da belli bir bölgede hizmet verme-
sini sağlamış olup ana ulaşım sistemini sağlamamıştır. Sürekli tekrar eden elekt-
rik direkleri ve yoğun olan elektrik telleri Kent estetiğini bozmakla beraber teh-
like de yaratmaktadır. Zamanlamanın çok önemli olduğu İş merkezleri çalışan-
ları ile üniversite öğrencilerinin yoğun olarak kullandıkları bu sistemin hızının 
düşük olması kullanıcılar tarafından olumsuz eleştiriye sebep olmaktadır. 
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Türkiye’de daha önce İstanbul, Ankara ve İzmir’de kullanılmış ancak yoğun 
elektrik kesintilerinden dolayı yolda kalmaları ve karayolu trafiğini olumsuz 
etkilemeleri, karayolunu kullanan dizel araçların yatırımlarının daha hızlı ve 
kolay olması gibi nedenlerle sonraki yıllarda vazgeçilmiş bir sistemdir. Malat-
ya’da sistemin kurulum kararı ve uygulamaya başlanması, kamuoyunda ciddi 
eleştirilerin oluşmasına sebep olmuştur. Dünyanın birçok kentinde hala kulla-
nılmasına rağmen Türkiye’nin üç büyük kentinde yaşanan bu talihsiz süreç 
yüzünden yapım süreci boyunca eleştiriler devam etmiştir. Fakat günümüzde 
gelişen teknoloji ile birlikte elektrik kesintilerinin az olması ve entegre sistemler-
le trambüs elektrik kesintisinin sıfıra yakın olması kullanımını avantajlı hale 
getirmiştir. Şu an dünyanın çeşitli şehirlerinde de halen kullanılmaktadır. 

Trambüs sistemi kentçi çevre kirliliğine büyük oranda çözüm bulabilmiştir. 
Yakıt noktasında ise %78-80 oranında tasarruf sağlamaktadır. Maliyet açısından 
ise dizel otobüslere göre daha uzun vadede çok daha az maliyetli bir sistemdir. 
Fakat Özel tahsisli yolunun olmaması, konut alanlarına uzak olması, entegre bir 
sisteminin olması (park et-devam et, ring sistemi, bisiklet yolu vs.), hızının düşük 
olması, hafif raylı bir sistem olmaması, kentçi trafik sorununa kesin ve kalıcı çö-
züm bulamaması, yapılan anket sonucunda olumsuz olarak değerlendirilen sorun-
lara henüz çözüm bulamaması trambüs sisteminin eksi yönleridir. Buna rağmen 
çevreci bir sistem olan trambüs sistemi sağlıklı ve çok yönlü bir ulaşım planlaması 
yapılarak çevreyi koruması ile birlikte trafik sorununa çözüm bulabilir. 
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Abstract 

 
Its multiple role and varying function within the urban landscape makes public space 
essential in shaping the public sphere.  From this perspective, the formation process of 
the socio-spatial tissue of a city can be observed by focusing on public space. Since 
Sarajevo has witnessed diverse transformation procedures in the political, economic, 
and socio-cultural environment, a physical transformation in public space has been 
observed as well as a shift in its symbolic meaning. This research examines the concep-
tual transition and the characteristics of public space and reveals a comparison of the 
transformation through Sarajevo’s historical civilizations. Based on observations, a 
comparative analysis of four key historical periods were conducted by using the Star 
Model of Publicness to identify the spatial characterization of the representative public 
spaces. The study illustrates the impacts of political, economic, and socio-cultural dy-
namics in the transition of representational public spaces of each era. The data indicates 
typical public space characteristics are bounded to each era and concludes that public 
spaces of each era differ dramatically in their functional, socio-spatial and symbolic roles 
and have their specific physical characteristics. 
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Abstract 

 
Kamusal mekân, kentsel peyzaj içindeki çoklu rolü ve değişken işlevi ile kamusal alanın 
şekillenmesinde incelenmesi gereken önemli bir unsurdur. Bu açıdan, sosyo-mekânsal doku 
ya da kent oluşumunun süreci kamusal mekâna odaklanarak gözlemlenebilir. Saraybosna 
tarihsel süreçte siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel alanlarda çeşitli dönüşüm süreçlerine 
tanıklık etmiştir. Bu açıdan kentte, kamusal mekândaki fiziksel dönüşümün yanı sıra sembo-
lik anlamda da bir değişim gözlemlenmektedir. Araştırmada gözlem yöntemi kullanılarak 
dört tarihsel dönemi temsil eden kamusal mekân karşılaştırmalı olarak incelenmiş, Saraybos-
na kentinin kamusallık kavramının anlamı ve değişimi ortaya koyulmuştur. Söz konusu 
tarihi katmanları temsil eden kamusal alanların mekânsal özelliklerini tanımlamak için Ka-
mussallığın Yıldız Modeli kullanılarak morfolojik bir okuma yapılmıştır. Çalışma, her dö-
nemin temsili kamusal alanlarındaki politik, ekonomik ve sosyo-kültürel dinamiklerin etkile-
rini göstermektedir. Veriler, her dönemin temsili mekânlarının kendine özgü fiziksel özellik-
ler taşımakta olduğunu göstermekte ve bu kamusal alanların işlevsel, sosyo-mekânsal ve 
sembolik anlamlarının farklılaştığı sonucunu sunmaktadır. 
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Introduction 
 
In cities, civilizations are born, grown, fulfil their purpose, degrade and transit 
through time. These occurrences parallel developments in the social, political, 
natural, and cultural spheres. Sarajevo is a city in which these phenomena are 
reflected on public space. The post-war reconstruction period is over, and peo-
ple are looking ahead to the future. To forecast the future, an overview of the 
historical outline is required. Different ages in the city planning can be recog-
nized by not only its different architectural and urban styles, but also through 
its public spaces. Many of the major city structures is destroyed by either natu-
ral or cultural disasters and are confronted with the problems of economic de-
cline and social destruction. Processes such as reproduction, rehabilitation, pri-
vatization, commercialization, and preservation play a crucial role in recreating 
public spaces. The city of Sarajevo not only holds its multi-cultural identity in 
the social sphere but also in the physical sense. Following the historical devel-
opment of the city, the paper will investigate the characterization and transfor-
mation of public space. This will be explored through the publicness variable of 
public space. 

Based on observations, a comparative analysis of four key historical periods 
will be undertaken - the 15th - 19th Century Ottoman rulership focusing on the 
occurrence of Sarajevo as a city; the 20th Century Austro-Hungarian period 
which introduces a new infrastructural network in the city; the 20th Century 
Yugoslav / Socialist period which concentrates on the community-based expan-
sion in the city and the 21st Century Contemporary city which shows the neo-
liberal reflections of the post-war period. The research examines the conceptual 
transition and the characteristics of public space and reveals a comparison of the 
transformation through Sarajevo’s historical civilizations. In this manner, the 
spatial composition of the significant public spaces of each era and the correla-
tion between the different periods are important to detect. A morphological 
reading has been conducted by using the Star Model of Publicness to identify 
the spatial characterization of the representative public spaces through the his-
torical layers of the city. The study illustrates the impacts of political, economic, 
and socio-cultural dynamics in the transition of representational public spaces 
of each era. Thus, the research does not only stress the physical factors of a 
broad historical comparison but also highlights the association with the contex-
tual dynamics. Embedded in the discipline of urban sociology, the study seeks 
to contribute to the discussion of the link between public sphere as a sociologi-
cal category and the morphology and practices of public space.  

The paper is composed of four parts. Following the introduction, existing 
methodological models among publicness are summarized. The third part con-
tains a historical overview of the representative public spaces in Sarajevo and 
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relates the historical timespan with the spatial development of the city. In the 
fourth part, case studies have been assessed according to the Star Model of Pub-
licness. Finally, the conclusion part reveals the differentiation in the meaning of 
publicness for each period and shows the conceptual transition of public spaces 
in the case of Sarajevo. 
 

Sarajevo as a Patchwork of Identities 
 

Canton Sarajevo is located within Federacija Bosna i Hercegovina and con-
sists of nine districts from which four of them forms ‘Sarajevo Grad (City)’. 
Sarajevo City is a higher administrative body in which the four sub-
municipalities (Stari Grad (Old Town), Centar, Novi Sarajevo and Novi Grad 
(Figure 1)) are located.  
 

 
Figure 1. The map of Bosnia and Herzegovina and Sarajevo Canton with the districts 

of Sarajevo (Source: Gül and Dee, 2015). 
 

The complex political system in Bosnia and Herzegovina is directly reflected 
onto the way the city is physically partitioned. Sarajevo has a strong linear main 
infrastructure running along the Miljacka river from its East to West axis. The 
number of the North-South axes are limited as the morphology of the land-
scape is directly leading the development in the city towards this direction. The 
mountains form a natural border. The city has taken its full shape in the past 
half century. Valerijan Zujo summarizes the city as “a place where you can trav-
el through different centuries of history in less than half an hour” (Beslic, 2019) 
and this is directly readable in the map of Sarajevo (Figure 2). 
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Figure 2. The historical development of Sarajevo in map. 

 
The history of Sarajevo (Figure 3) goes back to the Stone Age, when the 

Butmir culture flourished in the region. Just a few remains of this period have 
been preserved. During the first half of the 15th Century, Sarajevo existed out of 
a community of villages, but in 1461 the first Ottoman governor of Bosnia and 
Herzegovina merged the villages into a city. Sarajevo became a commercial and 
administrative centre in a brief period of time due to its important access junc-
tion. In 1878, the Berlin Treaty stipulated that Bosnia and Herzegovina would 
become part of Austria-Hungary. However, the most important event during 
the Habsburg time was the murder of Franz Ferdinand. After the First World 
War, Sarajevo became part of the Kingdom of Yugoslavia. Companies started to 
establish themselves near the centre. They do this mainly in the old peripheral 
area, which has come to lie between the historic centre of the city and the newly 
built part within the last fifty years. With the declaration of the independence 
of Bosnia and Herzegovina on 5 April 1992, again a different era dawned for 
Sarajevo. 
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Figure 3. The historical timeline of important events in Sarajevo. 
 
 

 
Figure 4. Representational public space of each historical period in Sarajevo. 

 
Methodology 

 
Dimensions of Publicness in Public Spaces 
The society’s reaction to components of the natural and the built environ-

ment is most clearly decipherable in public space, as the public has free access to 
these places (Carmona, Heath, Tiesdell and Oc, 2010) in order to perform its 
collective and/or personal activities (Carr, Francis, Rivlin and Stone, 1992). 
The public space phenomenon has been addressed by a wide range of scholars 
and this phenomenon manipulates policy making processes with the considera-
tion of urban planning as a physical existence or in the socio-economic and 
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political field as a broader interdisciplinary urgency. Policy debates foster the 
tasks of successful public spaces and how these spaces should be designed, inte-
grated and implemented within the framework of current (ánd future) govern-
ment strategies. Except as functional property, public space determines the 
degree of social exchange of societies and thus is essential in creating the public 
sphere. In this sense, many attempts have been made in the last century to clas-
sify public space according to a range of indicators.  

Public space is also understood as the opposite of private space where the 
differences lay on the degree of its publicness (or its privateness) (Madanipour, 
2010). Publicness as a fundamental indicator in defining a public space is not a 
new approach. Németh and Schmidt (2011) point out that the regulatory envi-
ronment has a significant impact on the quality of the built environment.  
Németh (2009) highlights that the government owns and operates publicly 
owned public space and that privately-owned public space -which are a certain 
type of publicly accessible space- is operated by private developers and man-
agement firms (Németh, 2009, p. 2464). Thus, privatization of public space 
leads to a transition of ownership. Public space is privatized by the government 
to enable attractive initiatives and to achieve public objectives.  The private 
investors try to preserve the public nature of the space by investing in the use, 
control and accessibility of the space (Németh and Schmidt, 2011, p. 5). Simi-
larly, Carmona (2015) based on empirical studies in London argues that “own-
ership and accessibility do not, by themselves, define; ‘publicness’, and processes 
of privatization do not necessarily restrict public life; they may even enhance it” 
(Carmona, 2015, p. 397). A private space can be experienced as public by its 
users just as they would in a publicly owned public space. The theory shows 
that property is not that important for the definition of public space. It is im-
portant that the public space can be used by the community (van Melik, 2008, 
p. 17). 

In order to see the transformation of the meaning of public space, there is a 
necessity for a comparative method to evaluate the public space with a focus on 
the publicness. Many post-modern scholars identified various variables for eval-
uating public spaces. Several intuitive attempts are made to quantify different 
aspects related to the publicness of public space and are translated into models 
to evaluate the management (Németh and Schmidt, 2011), the security (van 
Melik et al., 2007) and the accessibility (Langstraat and van Melik, 2013) of 
public spaces. Although, all of the mentioned models were not focusing specifi-
cally on the publicness, but only at a theme and their sub-indicators to this 
explicit theme. A more present model is The Star Model of Publicness created 



 
Tülay Zıvalı Turhan ▪"# Hatice Ayataç 

 

240 
 

by Varna (2011) and is built upon the previous attempts to analyse and quanti-
fy indicators related to the ‘publicness’. 
 
Star Model of Publicness 
In defining the publicness as a standard for measuring the representational pub-
lic spaces, Varna (2011) determines the following meta-themes of publicness 
(Figure 5):  

• Ownership refers to the legal status of a parcel of land, as the result of a 
purchase. It ranges from absolute public ownership to absolute private 
ownership, going through variations of grey shades between these two 
extremes.  

• Physical configuration refers to the physical characteristics of a public 
place as a part of the built environment. It consists of two levels: macro-
design (the choice of locality, connectivity, visibility) and micro-design 
(sitting opportunities, walking opportunities, active frontages etc.)  

• Animation refers to the practical expression of human needs in public 
places – to the actual use of a place. The „more public‟ public places, in 
terms of animation, are those characterised by a vibrant public life ex-
pressed in a wide range of activities performed by a large number and a 
high diversity of users. 

• Control refers to the different measures taken to limit the individual 
freedom and the political manifestations of the members of a certain so-
cial group, when they are present in a public place. It refers both to 
measures taken as part of the management of public places and to 
methods imbedded in the design of public place.  

• Civility refers to the overall cleanliness and tidiness of a public place, in-
cluding those elements that are key in making a public place an inviting 
and attractive area (bins, green areas, public toilets, etc.) (Varna, 2011). 

The calibration of the meta-themes is on a scale from 1 to 5. For each score, 
from 1 to 5, the observant tries to give a description as objective as possible for 
every indicator and generates a scale where 1 is the lowest publicness and 5 is 
the highest (Varna, 2011). Varna tested the model at the waterfront of Glasgow 
(Scotland) and Turku (Finland). Three sites at the regeneration area of the 
River Clyde in Glasgow show average ratings of publicness due to the lack of 
funding at national level, the divided ownership on the banks of Clyde and the 
existence of a variety of actors in charge of the public places. The public spaces 
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of Turku lack in activity, the connectivity with the city centre and the inactivity 
of the river itself (Varna, 2013b). 

Thus, the Star Model assists more in-depth and situated exploration of the 
publicness of public places (Varna and Tiesdall, 2010). It claims that in order to 
provide an effective result of the star model, the public space needs to be im-
portant spaces for the city life. They need to be developed in different time 
periods and different locations (centre, more peripheral, West and East bank) 
for a better comparison (Varna, 2014). In this manner, this approach holds 
potential for an explanatory comparative study in the case (such) of Sarajevo.  
 
 

 
Figure 5. The Star Model of Public Space and the indicators for each dimension (Var-

na, 2014, p. 82). 
 

Case studies 
For this study, four public spaces (of which each represents a key historical 

period; the 15th-19th Century Ottoman period, the 20th Century Austro-
Hungarian period, the 20th Century Yugoslav / Socialist period and the 21st 
Century Contemporary city) are evaluated (Figure 6). Numerical values in the 
model represent the observations conducted in each square during a weekend in 
September of 2019. 
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Figure 6. Representational public space of each period. 

 
 

15th- 19th Century Ottoman Rulership and Baščaršija Square 
The clear-cut language of the morphological structure in the Ottoman city 

exposes the public-private balance in old Sarajevo. The organic, almost roman-
tic ramification of the streets were followed by the topographical structure of 
the city whereby the mahalas (the residential areas) were situated on the slopes, 
while the čaršija (business area) was situated in the valley. In line with this dis-
tinction between public and private, the mahalas were self-sustaining and con-
tained small centres with basic public facilities such as religious buildings, bak-
eries, water supply, and amongst others graveyards. Thus, mahalas facilitated 
within itself which created cities with a polycentric model. This would initiate 
the development of another mahala, as “mosques and their minarets were the 
fundamental reference points for each neighbourhood” (Grabrijan and Nei-
dhardt, 1957 p. 147). 

Within this context, the Baščaršija was in the heart of the city and accessible 
and visible for everyone which was exactly the main aim of the trading area. Pub-
lic facilities such as stores, cultural and religious buildings were placed into zones 
with different craftsmanship as a hierarchy; the artisans and merchants grouped 
their shops around mosques, hammams, marketplaces and hans. Each trade had 
its own district (Figure 8). Thus, there were various districts within the city centre 
such as the Aschiluk (boarding house) district, the Abadjiluk (clothers’) district 
and many other districts (Grabrijan and Neidhardt, 1957). Multiple fires during 
the Ottoman period caused a destruction of a large amount of shops in Baščaršija. 
Yet, the atmosphere of the area has never been lost. 
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Figure 7. Public-private balance during the Ottoman Sarajevo (left: Baščaršija with the 

business zones, right: mahala structure) (Source: Grabrijan and Neidhardt, 1957, p.97, 145). 
 

As belief was an important part of the daily routine, Sarajevo’s social system 
and its characteristic representational spaces were expressed through spaces of 
worship. With the intention to ensure the continuation of the practice, each 
newly appointed ruler considered it his duty to erect a new mosque, allowing 
the town to grow at an exponential rate. These religious buildings were not only 
designed to serve spiritual needs, but were also intended to serve cultural, edu-
cational and social necessities of communities by creating gathering spaces ca-
pable of accommodating collective or public activities. 
 

 
Figure 8. A busy market scene at Baščaršija square with the sebilj in the background 

(Source: Verlag, 1911) 
 

One of the case studies of this research - the main square in Baščaršija - can 
be considered as an open space with an extension to the west and east direction 



 
Tülay Zıvalı Turhan ▪"# Hatice Ayataç 

 

244 
 

which functions as a wide street. In the centre of the square, a sebilj (fountain) 
has been placed. Its original purpose of being the main trading area never got 
lost. 
 

20th Century Austro-Hungarian Period and Liberation Square 
Soon after the Austro-Hungarian occupation, the guilds began to show signs 

of disintegration. This resulted in a general competition and exploitation, fol-
lowed by chaos and state of confusion and disorder which was also reflected in 
the architecture and city-planning. With the exploitation, the business centre 
gradually expanded towards the west of the city and the čaršija lost its original 
significance within the town. The expanded area had (and today still has) a 
Western layout and was comparable with Western city centres. The street struc-
ture changed, and large straight lanes appeared in the urban layout. The struc-
ture of the city has been formed in line with the economic purposes of the area. 
During the 19th century, Sarajevo served as depot, providing storage for locally 
produced goods exported to West-Europe as well as goods transported to the 
Eastern parts of the Balkans and to Turkish provinces. Regional and interna-
tional roads were connected to the local roads and created the main infrastruc-
tural form in the larger city. Except this expansion of the centre, the infrastruc-
tural network (phone, electricity, sewage-system) has been carried out and an 
improvement of transport facilities were created in the extension areas. Shortly 
after the city became part of the Austro-Hungarian empire, Sarajevo was the 
first city in Europe to have a full-time operational electric tram line. 

Another key feature in the spatial organization (with focus on the European-
ization of the city) was the appearance of mixed facilitation within the building. 
In total contrast with the Ottoman model, the ground floor was planned as 
shops and residential houses were placed above these public facilities. Typical 
residential blocks were built higher than two storeys with inner yards which 
changed the public-private balance in the residential areas. French balconies 
were facing mostly to the inner yard. Sparks (2014) describes the public sphere 
as: “The new urban landscape included shops, theatres, cinemas, public parks, 
cafes, hotels and cemeteries. These were all aspects of the way in which Europe-
an-style middle-class models of consumption and displays affected Sarajevo’s 
urban space. Such developments were the result of economic confidence on the 
part of investors. They showed an intention to create facilities and social space 
of that would be profitable as well as fashionable. The result was the creation of 
a modern and cosmopolitan urban environment in which the city’s residents 
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could interact in the public sphere” (Sparks, 2014, p. 114). Today’s main 
shopping area is in the Austro-Hungarian parts of the city. 
 

 
Figure 9. The tram at Aleksandrova Street in Marijin Dvor (Source: 

https://forum.klix.ba/slike-starog-sarajeva-t37595s10600.html) 
 

The Liberation-Alija Izetbegović square is situated along the Ferhadija 
Street, the main shopping street. After the Cathedral Church of the Nativity of 
the Theotokos was built in 1874, the square was called Crkveni Trg. The name 
changed many times after, with its name in reference to the city development 
such as the establishment of the railway. After the destruction of the tracks dur-
ing World War II, the site became an expansion of the square. 

 

 
Figure 10. Liberation Square in Sarajevo (Source: https://static.klix.ba/media/ imag-

es/vijesti/160826066.2_mn.jpg?v=1) 
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20th Century Yugoslav-Socialist Period and Skenderija Plateau 
The city expanded rapidly after the end of the Austro-Hungarian period. 

Parallel to the physical improvements during the third quarter of the 20th centu-
ry in Europe, large investments were made during this period; the main train 
station was enlarged, a lot of residential neighbourhoods were built, an airport 
was built and structures for the Olympic Games were constructed. Further-
more, the population increased enormously and there was a high demand for 
housing. Former President of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia Josip 
Broz Tito nationalized businesses and industries in a manner similar to the 
Soviet system which was based on state ownership of production, farming, 
manufacturing and administrative planning. However, Tito managed to main-
tain autonomy from the USSR.  

The changing demographic patterns sharpened the decentralization of the 
old town. The industrial period changed the lifestyle of the residents working in 
factories. They became inhabitants in the outer skirts of the city and lived in the 
western expanded neighbourhoods. The residential areas were mainly distribut-
ed in the west bank of the Miljacka, while the working areas were situated in 
the northern side of the river. These neighbourhoods consist mainly of residen-
tial flats of 15-20 storeys high (Figure 11). 
 

 
Figure 11. Alipašino Polje (Source: https://www.kathmanduandbeyond.com/wp-

content/uploads/2019/02/Alipasino-Polje-Sarajevo-Bosnia-and-Herzegovina-6.jpg) 
 

 

Despite the huge investments (spatial and economic-wise) in the city, the 
promised new era of Yugoslavian Sarajevo did not come (Massey, 1995; Rosen-
thal, 1980). Rather than that, several dozen buildings influenced by Modernism 
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and the Bauhaus movement were erected in Sarajevo and enlarged its architec-
tural heritage. This heritage began to become an international role model, as it 
represented Yugoslavia as an open and diverse country that promoted the physi-
cal expression of socio-cultural morals. The faith of religion which was domi-
nant by this time was replaced by the faith of Slavic brotherhood and unity. 
Accordingly, religious symbols and structures and places of worship were re-
placed by cultural and social homes, memorial sites, and monuments. Polyva-
lent institutions as social, cultural and sports homes or centres were designed for 
large gatherings with the goal of promoting national unity and controlling the 
socio-cultural life (Zagora and Samic, 2014). The most representative of these 
institutions was Tito’s KSC Skenderija (Beslic, 2019) (Figure 12). 

 

 
Figure 12. Skenderija Plateau (Source: http://www.skenderija.ba/images/galerije/ arhi-

va/007.jpg) 
 

Within the rapidly expanding city in the late 1960s and preparations for the 
Winter Olympics of the 1980s, there was a lack of an exhibition and sports-
centre. The Skenderija Plateau is a city square that was opened in 1969 which 
connects all public facilities of the Skenderija Center. Before the Bosnian War 
in the 1990s, this was one of the modernists and most western styled buildings 
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in Yugoslavia. It was an immensely popular place among young people, and big 
stars of Balkan pop-music, such as Dino Merlin, had started their careers here. 
In 1992, when the war in Bosnia and Herzegovina started and the city was 
under siege, the Skenderija was set under shellfire. The main structure of the 
building survived without major damage, but the youth-centre was burned out 
and made unusable. Between 2000 and 2006, Skenderija was rebuild with the 
hopes to build up a new economy and trade in Bosnia and Herzegovina in the 
post-war period. 
 

21st Century: Contemporary Bosnia and Herzegovina 
 The physical tensions during the 1990s is parallel to a couple of socio-
economic and political changes in the region that determined the post-war 
situation of the city. The triple transition (The Aleppo Project, 2015) exists of 
simultaneous movements from war to peace, communism to democracy and the 
socialist market to a free-market economy. In line with the power-sharing ar-
rangements in the Dayton Accords -which created new tensions between ethnic 
groups- made an end to the physical conflict but never could end the social 
division. Besides, the adaptation to democracy on the one hand and the market 
economy on the other hand was harder than thought.  The result was twofold. 
Nearly 60% of the buildings and 80% of the facilities became damaged. Direct-
ly after the war, a four-phased reconstruction was followed. Firstly, the physical 
reconstruction with a focus on emergence of the infrastructure network, prior 
public buildings, and housing between 1995-2000 took place.  Also, suppress-
ing the violence was a part of the emergency reconstruction which led to the 
international protectorate created in reaction to nationalist obstructions be-
tween 1997-2006 in order to contain the physical conflict.  With the economic 
development of the country, state-building improvements between 2000-2006 
were established. During the reconstruction process, an enormous amount of 
international help and donorship was provided. From 2006 until present, a 
gradual withdrawal of international donors can be observed. However, a part of 
these donors transformed into private investors and this had a profound impact 
in forming the major structures and contemporary public spaces in the city. A 
typical example of such a contemporary structure is the Sarajevo City Center 
square (Figure 13). 
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Figure 13. Sarajevo City Center and its square (Source: https://www.scc.ba/ 

img/tekstovi/2014/11/ slika_scc_front.jpg) 
 
Sarajevo City Center (SCC) is a business complex and shopping centre in 
downtown that consists of a large underground parking space and three main 
parts: a shopping mall and leisure complex, a five star hotel tower and a com-
mercial offices tower. Perfect location provides the building to be at the heart of 
the business zone, surrounded with banks, government buildings and dozens of 
international and local companies. This is the reason an office tower was creat-
ed as part of the SCC.  The large parking area and applied high-tech elements 
makes the building a part of the landmarks of the city. The famous media fa-
çade provides broadcasting advertising, the news etc. and is one of the largest 
video billboards in Europe. It is the largest commercial business attraction in 
Bosnia and Herzegovina after completing in early 2014. 
 

Findings 
 
The data gathered from the observations are presented in star models (Fig. 14). 
The models allow a comparison of each meta-theme regarding the specific case-
study, but also between the different sites. The results show that the most pub-
lic public space is Baščaršija Square with a value of 4.21 and the least public is 
Skenderija Plateau with a value of 2.83. Liberation Square with a value of 3.47 
and Sarajevo City Center Square with a value of 3.52 rates intermediary.  
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Figure 14. Star model for each case study. 

According to the results of the meta-theme “Ownership” which refers to the 
legal status of a parcel of land, as the result of a purchase, Baščaršija Square is 
rated as most public, as it was developed under a public wakf system. The prop-
erties of the site have a religious, pious and charitable purpose and is for the 
benefit of the society. Given the results, the transition of the ownership is trans-
forming from a public structure towards a private structure.  

Regarding the meta-theme “Physical Configuration” which refers to the 
physical characteristics of a public place as a part of the built environment, all 
case studies are merely like each other and provide an intermediate value of 
publicness in the overall grading. This might be caused due to the renewal over 
time of the physical layout and the urban components on all sites. Thus, the 
layout starts to look similar to each other as this aspect is directly related to 
current user trends and needs. Though, this theme is divided into the sub-
groups macro-design and micro-design. On macro-design level Sarajevo City 
Center Square scores clearly the highest (with a value of 3.75), as the site is very 
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well integrated in the surrounding urban grid. On micro-design level, Libera-
tion Square scores a value of 4.75 and provides a wide range of walking, sitting, 
engagement and discovery opportunities. It can be stated that the public spaces 
of the earlier periods of Sarajevo (Baščaršija Square and Liberation Square) per-
form better as active ones and that they are more occupied, while the more 
recent squares (Skenderija Plateau and Sarajevo City Center Square) have the 
purpose to serve as infrastructural nodal points. 

The meta-theme “Animation” which refers to the practical expression of 
human needs in public places – to the actual use of a place, reveals that the 
earlier sites are scoring high (both a value of 4.67) and the more recent ones are 
clearly scoring low on publicness. This can be related to the lack of opportuni-
ties for active engagement on the Skenderija Plateau and Sarajevo City Center 
Square as mentioned above. These squares are relatively empty places and are a 
part of the larger infrastructural network of the city. 

Regarding the meta-theme “Control” which refers to the different measures 
taken to limit the individual freedom and the political manifestations of the 
members of a certain social group when they are present in a public place, Lib-
eration Square scores the highest (with a value of 4.5) and Sarajevo City Centre 
Square score the lowest (with a value of 3.75). Although, the overall scores of all 
the squares are quite high, which indicates a high evaluation of publicness. In 
terms of control not all the public places are under the overt surveillance of 
CCTV technology or patrolled by the local police or guards. This indicates 
either a low security rate or an ideal situation of free use. 
The results related to the meta-theme “Civility” which refers to the overall 
cleanliness and tidiness of a public place, show that Baščaršija Square and Sara-
jevo City Center Square are the cleanest and best in providing physical mainte-
nance and basic facilities. There is no pattern one can read over time related to 
this meta-theme. Although there is a decrease over time in the provision of 
green areas on the sites. This might be linked to the fact that the idea of the 
square becomes a place to meet and a part of the larger infrastructural network 
over time and therefore fewer public facilities and qualities are required as the 
users do not need to spend much time on the site itself. 
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Table 1. The evaluation of Public Space in Sarajevo according to Varna’s (2010) Star Model 
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Period 15th – 19th 
century 

20th century 20th century 21st century 

Planning Approach Ottoman Islamic European Modernism 
and Bauhaus\ 
softened 
brutalism 

Contemporary 

Representational Public 
Space 

Baščaršija 
Square 

Liberation 
Square 

Skenderija 
Plateau 

Sarajevo City 
Centre Square 

O
W

N
ER

SH
IP

 

Ownership Status Was historically 
related to the 
vakuf (Islamic 
endowment)  
Vakuf ownership 
/ Public function 
/ public use 

A strong private-
property-owning 
elite together 
with a middle-
class clientele 
who rented 
accommodation. 
Partly public 
ownership / 
Public function / 
public use 

Under the 
ownership of 
private bodies. 
Vakuf 
ownership / 
Public func-
tion / public 
use 

The entire area 
is owned by one 
actor, the private 
company Al-
Shiddi Group 

Score 5 2.5 1 1 
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- Crossings 
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Walkway
s 

- Cycle 
Routes 

- Fences 

- Crossing 
points present 
mainly in 
only one car-
dinal direc-
tion  

- Connecting 
the public 
place in all 
four cardinal 
directions  

- The public 
place is con-
nected in 
only one car-
dinal direc-
tion 

- Chained 
bollards 

- Crossings 
from all car-
dinal directi-
ons 

- Connecting 
the public 
place in all 
four cardinal 
directions  

- The public 
place is not 
connected by 
cycle routes 
in any cardi-
nal direction  

- Bollards and 
statues as 
borders 

- Crossing 
points pre-
sent mainly 
in only one 
cardinal 
direction  

- Connecting 
the public 
place in 
mainly one 
direction 

- The public 
place is 
connected 
in only one 
cardinal 
direction 

- Car par-
king as fen-
ce, stairs as 
border 

- Crossings 
from all car-
dinal directi-
ons 

- Part of the 
walkways wi-
de enough 

- The public 
place is con-
nected in two 
cardinal di-
rections by 
cycle routes 

- No physical 
restrictions to 
access 
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M
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o-
de
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n 

- Sitting 
Opp. 

- Walking 
Opp. 

- Opp. for 
Active 
Enga-
gement 
and Dis-
covery 

- Active 
Frontages 

- Presence of 
benches in one 
cluster and 
informal sit-
ting opportu-
nities 

- Merely an 
even and ea-
sily walkable 
surface 

- More than 
three different 
elements for 
active enga-
gement 

- More than 15 
premises 
every 100 m 

- Presence of 
benches at 
regular inter-
vals 

- Even and 
easily walkab-
le surface 

-  More than 
three different 
elements for 
active enga-
gement 

- 10-15 premi-
ses every 
100m 

- Presence of 
benches and 
informal 
sitting op-
portunities 

- Level 
differences 
on surface 

- Three 
different 
elements for 
active enga-
gement 

- Site not 
active, but 
buildings 
are 

- 6-10 premi-
ses every 
100m  

- Informal 
sitting oppor-
tunities 

- Even and 
easily walkab-
le surface 

- Two different 
elements for 
active enga-
gement 

- 6-10 premises 
every 100m 

Score 3.38 3.88 3 3.5 

A
N

IM
A

T
IO

N
 

Diversity of Activi-
ties 

Large amount of 
activities 

Large amount of 
activities 

Large scale 
activities 

Diverse amount 
of activities 

Presence of Street 
Vendors and 
Entertainers 

Street vendors; 
bird seed, 
chestnut. Musi-
cians. 

Artists with 
temporary 
exhibitions. 
Street vendors. 

No presence No presence 

Score 4.67 4.67 1.67 2.33 

C
O

N
T

R
O

L 

Control Techno-
logy: CCTV 
Cameras 

The entire site is 
under surveillan-
ce 

No cameras 
recognized 

The entire site 
is under 
surveillance, 
even by live 
public cameras 

Less than 1/2 of 
the site is under 
surveillance 

Control Presence: 
Police/Guard 
Presence 

No police 
patrols or private 
guards observed. 
Social control 
due to the 
location. 

No police 
patrols or private 
guards observed. 
Social control 
due to the 
location. 

No police 
patrols or 
private guards 
observed 

Social control by 
guards of the 
parliament and 
the shopping 
centre 

Control by Design: 
Sadistic Street 
Furniture 

No elements of 
sadistic street 
furniture. 

 

No elements of 
sadistic street 
furniture. 
 

No elements 
of sadistic 
street furnitu-
re. 
 

No elements of 
sadistic street 
furniture. 
 

Control Signage Sign(s) deterring 
three behaviours 

No signs deter-
ring behaviours 

No signs 
deterring 
behaviours 

Sign(s) deterring 
one behaviour 

Score 4 4.5 4 3.75 
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C
IV

IL
IT

Y 

Physical Main-
tenance and 
Cleansing Regime 
of Hard Landsca-
ped Areas and 
Street Furniture 

Existence of bird 
droppings and 
feathers. 
Existence of 
bins. 

Pavement is old 
and neglected. 
Existence of bird 
droppings. 
Existence of a 
large variety of 
bins. 

Pavement is 
renewed and 
clean. Existen-
ce of bins on 
each main 
corner. 

Maintenance is 
of average 
amount. Bins are 
not cleaned. 

Physical Main-
tenance and 
Provision of Green 
Areas 

Several signs of 
deterioration 

Serious signs of 
deterioration 

No green 
space 

No green space 

Physical Provision 
of Basic Facilities: 
Public Toilets 

No such facility 
present on site 

No such facility 
present on site 

No such 
facility present 
on site 

No such facility 
present on site 

Physical Provision 
of Basic Facilities: 
Lightning 

Only app-
roximately 25% 
of the site is well 
lit 

The entire site is 
well lit. 

The entire site 
is well lit by 
large stadium 
lightning 
objects 

The entire site is 
well lit. 

Score 4 2.25 2.75 4 

 
Conclusion 

 
The public space in Sarajevo can be characterized as highly diverse, from the 

informal but functionally determined Ottoman city, to the formally demarcated 
and functionally neutral public space in the Austro-Hungarian period, till the 
large-scale, undetermined and natural public space in the Yugoslav city of Sara-
jevo. The development of the city has gone through various stages of expansion, 
stagnation, destruction, and contraction. There is a clear transition of public-
ness in the residential form in the city, from the included public spaces in the 
Ottoman era, to the semi-public shared inner yards of Austro-Hungarian period 
and the public open spaces that promotes the idea of unity in the Yugoslavian 
era. 

The main aim of this research was to compare the publicness of different 
public spaces representing different historical periods in the city of Sarajevo. 
The four case studies can be considered as representatives for the historical peri-
ods in Sarajevo. Each public space has been graded by using the Star Model of 
Publicness. This approach allowed the required comparison in terms of each 
meta-theme, but also in the overall value of publicness. The attempt was to give 
a synopsis to discover which significant features of public space simultaneously 
focus on the historical transformation of the space and its context. According to 
the results, the following can be concluded: 
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• Through the historical time span of Sarajevo, the ownership of sites transit-
ed from public to private investors. Although, as the wakf system during 
the Ottoman period strengthened the public interest, the Soviet system 
based on state ownership of production and farming made the Yugoslav / 
Socialist period similar qua ownership to the very first city of Sarajevo. 

• The data indicates typical public space patterns bounded to each era and 
concludes that public spaces of each era differ dramatically in their func-
tional, socio-spatial and symbolic roles. 

• In contrast with this, the representative sites do not include their specific 
physical characteristics. The users need seems to fluctuate through time and 
is highly produced by the practice of everyday life of the society. 

• The study recognizes significant events that have directly shaped public 
space in Sarajevo. These events are not directly related to planned urban 
developments but appear due to natural, either artificial events. The fires 
during the 17th, 18th and 19th Century in the city drastically affected the 
physical layout of the Ottoman centre but did not change the uniqueness 
of the area.  

• While the private sector dominates the development of new public spaces, 
the public in the city redefines existing public spaces by utilizing them for 
private socio-economic and cultural activities. 

• The first three eras have their own characters, while the contemporary city is 
merely a mix of all the cultures and is affected by neo-liberal policies and 
profit oriented private interests. 

 

Yet, to get a more accurate reading in the transformation of public space in Sa-
rajevo, more case studies should be investigated. Secondly, the Star Model of Pub-
licness is an approach that still needs to be developed (Varna, 2011). Consequently, 
the findings help to contextualize current debates concerning socio-spatial, socio-
economic, and political agendas in the city of Sarajevo and the region. Today’s 
Sarajevo is positioned geographically as well as symbolically between East and West 
and is composed of Ottoman, Austro-Hungarian, and Yugoslavian stigmas in its 
present-day urban heritage. This cultural richness should be considered as a poten-
tial rather than a problem in the future socio-spatial developments of the city. 
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Çağımızın önemli postmodern kuramcılarından Zygmunt Bauman (1925-2017), 
El Pais Gazetesi’nde yayınlanan bir söyleşisinde “her toplumun artık bir diaspora 
yığını” olduğunu söyler (De Querol, 2016). Amerikan toplumu, bu tanıma en uy-
gun toplumlardan birisidir. Günümüzün popüler kavramlarından “çokkültürlülü-
ğün” en somut biçimde deneyimlendiği yerlerden birisi olarak ABD, kuruluşundan 
bu yana sürekli olarak göç almış bir ülkedir. Bu anlamda ABD’yi göçmenlerin kur-
duğunu söylemek mümkündür.  Giresun ise gerek Osmanlı’nın son dönemlerinde 
bünyesinde barındırdığı etnik çeşitlilik nedeniyle; gerekse Cumhuriyet dönemi bo-
yunca ekonomik nedenlerle Türkiye’nin en fazla göç veren şehirleri arasında ilk 
sıralarda yer almaktadır. İşte bu iki gerçeklik, Giresun ve ABD’yi tarihsel bir kav-
şakta buluşturmaktadır. “Amerika’daki Giresun” kitabı, sosyolog Mustafa Ba-
kırcı’nın söz konusu olguların yeni bir gerçeklik meydana getirmekte olduğu özgün 
bir durumu anlamlandırma gayretinde, akademik bir çalışma olarak karşımıza çık-
maktadır. ABD’de yaşayan Giresunluların hikâyeleri zaman zaman popüler birer 
haber olarak kamuoyunda yer almasına rağmen, konuyla ilgili çok az sayıda bilimsel 
araştırma yapılmış olması, Bakırcı’nın çalışmasını önemli kılmaktadır.   

Rum asıllı Lefter Çember’in, Giresun’un Yağlıdere ilçesinin Gebe Kilise 
Köyü’nden başlayan yolcuğu, hayatının en zor günlerinde ona kendi evlatları gibi 
bakan köylülerden bazılarını görebilmek ümidiyle yıllar sonra aynı köye yaptığı bir 
vefa ziyaretinin ardından birçok kişinin hayatında bir dönüm noktası haline gel-
miştir. Lefter, Osmanlı çokkültürlülüğünün gün batımından Amerikan çokkültür-
lülüğünün şafağına göç etmiş ve daha sonra eski hemşerilerini de bu dünyaya davet 
etmiştir. Kabaca 60’ların son yıllarında başlayan Giresunluların ABD’ye göçünün, 
bugün sayıları 40-50 bini bulan bir kitleyi oluşturduğu bilinmektedir. Öyle ki, 
ABD’nin sıkı vize ve göçmen politikası sürdürdüğü yakın dönemlerde, nüfusta 
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Yağlıdere/Giresun nüfusuna kayıtlı olmak tek başına bir vize engeli haline gelmiştir. 
Diğer bir ifadeyle, bugün ABD’de yaşayan yaklaşık 400-500 bin kişilik Türk nüfu-
sunun yaklaşık yüzde 10’unu Giresunlular oluşturmaktadır. Bu nüfusun içerisinde 
artık sadece Yağlıdere ilçesi değil, Keşap başta olmak üzere diğer ilçelerden de Gi-
resunlular bulunmaktadır. Bakırcı’nın çalışması bu nüfusun sosyo-kültürel açıdan 
bulundukları ülkeye nasıl uyum sağladıklarını ve Amerikan gündelik hayatına nasıl 
tutunduklarını anlama ve anlamlandırma açısından büyük önem arz etmektedir.  
Bakırcı’nın çalışması, daha önce magazinel boyutun ötesinde üzerinde pek durul-
mayan bir olgunun akademik bir biçimde ele alınması bakımından önemli görün-
mektedir. Yurtdışında yaşayan Türkler üzerine daha önce yapılan akademik çalış-
maların genellikle Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerindeki Türk nü-
fusa odaklandığı söylenebilir. Okyanus ötesinde, ABD’deki Türk nüfusa odaklanan 
çalışmaların sayısı oldukça azdır. Bu anlamda, Bakırcı’nın bir yıla yakın bir süre 
içerisinde ABD’de yürüttüğü çalışma ilgili literatüre önemli bir katkı sunmaktadır. 
Çalışmanın, üçüncü nesil Giresunluların ABD vatandaşı olarak hayata başladıkları 
bir dönemde gerçekleştirilmesi ve bu yönüyle üç neslin sosyo-kültürel yaşam pra-
tiklerinin ve algılarının yerinde incelenmesi, ABD’deki Giresunlu Türk nüfusa iliş-
kin değerlendirmelerde geniş bir perspektif sunma imkânına sahip olduğu görün-
mektedir. Çalışma vasıtasıyla, geleneksel yaşam tarzından radikal bir şekilde kopa-
rak, dünyanın en rekabetçi çalışma ve yaşam koşullarından birisine sahip bir ülkede 
hayata tutunma çabasındaki belirli bir nüfus grubunun, bir anlamda hızlı bir mo-
dernleşme süreci içerisinde ne tür sosyo-kültürel meydan okumalarla karşı karşıya 
geldikleri ve bununla nasıl başa çıktıkları üzerine derin bir şekilde düşünmek de 
mümkün hale gelmektedir.  

Amerika’daki Giresun (2019) çalışması metodolojik açıdan nitel bir çalışmadır. 
Araştırmada kültürel unsurların anlamlandırılması ve derinlikli olarak gözlemlene-
bilmesi adına etnografik ve fenomenolojik bir yaklaşım benimsemiştir. Çalışma 
içermiş olduğu birinci elden edinilmiş hayat tecrübelerinin özgünlüğü bakımından 
hem akademik hem diğer okuyucu gruplarına hitap eder niteliktedir. Bakırcı’nın 
görüşme gerçekleştirdiği kişilerin Türkiye ve Amerika’daki yaşam koşulları, çalışma 
ahlakı, toplumsal düzen, yasal gereklilikler, aile yaşamları, dinî hayat, siyasal ve eko-
nomik durum konusunda yaptıkları karşılaştırmalar, aslında okuyucuya Tür-
kiye’nin modernleşme sürecinde karşılaştığı sosyolojik gerçeklikler üzerine bir kez 
daha düşünme fırsatı da sunmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, modernleşme süre-
cinde yoğun biçimde Batı kaynaklı kültürel, teknolojik ve yasal yeniliklere uyum 
sağlama konusunda Türkiye’nin toplumsal olarak yaşadığı bocalamalar ve ortaya 
çıkan melez sosyal yapıların doğasına ilişkin yeni sorgulamalar yapmak mümkün-
dür.  Zira gurbette yaşayan Türklerin, sıla hasreti içerisindeyken dahi bulundukları 
ülke ve Türkiye arasında özellikle düzen ve yasa konusunda yaptıkları karşılaştır-
malarda takındıkları menfi tutumun, araştırmacıları ve bu konuya ilgi duyanları, 
en azından bu tür sorgulamalara teşvik etmesi beklenebilir.   
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Kitap temel olarak iki bölümden oluşmaktadır. “Sosyo-Kültürel Hayat” başlığı 
altında Bakırcı, ABD’deki Giresunluların çalışma hayatı, aile ve ev yaşamı, gündelik 
pratikleri ve yaygın olarak gurbetçilerin buluşma mekânları olan kahvehane ve der-
nek gibi ortamlardaki sosyal etkileşimlerini incelemekte ve ABD’deki Giresunlula-
rın tüm bu alanlardaki kültürel değişim, hayata tutunma çabaları, temel gündelik 
hayat stratejileri ile gelenek ve kimliklerini koruma çabalarına odaklanmaktadır. 
ABD’de yaşayan Giresunlular, oldukça rekabetçi olan çalışma hayatına uyum sağ-
lamış görünmektedir. Bakırcı’nın elde ettiği verilere göre Giresunlular çoğunlukla 
pizza, “diner” (restoran), boya, inşaat, nakliyat, benzin istasyonu gibi alanlarda ça-
lışmaktadır. Bunun yanı sıra daha az sayıda Giresunlunun maddi açıdan nispeten 
daha tatmin edici limuzinle taşımacılık ve gemicilik gibi bazı işlerde çalıştığı görül-
mektedir. Bakırcı’nın görüşme gerçekleştirdiği kişilerden birisi olan Mustafa Kılıç, 
New Jersey bölgesinde sahip olduğu 7 adet gemi ile bu konuda bir örnek olarak 
gösterilebilir.   

İkinci bölümde ise; ‘Dini Hayat’ başlığı altında söz konusu grubun milli kim-
liklerinin korunması endişesine karşı açık biçimde bir tür sığınma alanı olduğu söy-
lenebilecek, dini pratikler mercek altına alınmıştır. Amerika’daki Giresunlu birey-
lerin, kendilerinin ve özellikle ABD’de doğan çocuklarının milli kimliklerini kay-
betmeleri konusunda yoğun bir biçimde endişe duymakta olduğu görülmektedir.  
Her ne kadar ABD’deki çalışma ve iş hayatının seküler yapısına uyum sağlama ko-
nusunda çok fazla zorlanmış bir örnek sunulmasa bile, gurbetçiler arasında milli 
kimliğin korunması konusunda çoğunlukla din en önemli olgu olarak öne çıkmak-
tadır. Bu çerçevede gurbetçilerin başlattıkları cami inşası, dernek ve vakıf kurulması 
gibi girişimlerin yanı sıra ABD’de faaliyet gösteren bazı dini cemaat yapıları ve Di-
yanet İşleri Başkanlığından beklentiler, bunlarla yaşanan sorunlar gibi hususlar da 
çalışmada incelenen konular arasında yer almaktadır.  

Kendisi de Giresunlu olan ve akademik olarak çalışmalarını Giresun üzerine 
yoğunlaştıran Bakırcı’nın kitabı, ABD’deki Giresunluların kültürel yaşamları ve 
kimlikleri konusunda yerinde tespitlere sahip görünmektedir. Bununla birlikte 
araştırmacının söz konusu kültüre aşinalığına rağmen, gurbetçilerin sosyo-kültürel 
yaşam ve gelenek temelinde devam eden alışkanlıklarına ilişkin analizlerin zaman 
zaman yüzeysel kaldığı söylenebilir. Ayrıca çalışma, nitel bir araştırma olmasına ve 
odaklandığı konuya ilişkin detaylı içerikler sağlamış olmasına rağmen, benzer bir 
nüfus grubu üzerinde yapılabilecek nicel çalışmalar, daha fazla analiz ve genelleme 
imkânı sunabilecektir. Bu yönüyle araştırmanın daha ileri ve derinleştirilebilecek 
benzer araştırmalar konusunda bir öncü niteliğinde görülmesi de mümkündür.  

Günümüz koşullarında gerek uluslararası siyasi ve insani sorunlar gerekse artan 
toplumsal hareketlilik gibi nedenlerle göç, göçmenlik, uyum, kültürel çatışma gibi 
olguların sosyal bilimler alanında daha da artan bir ağırlığa sahip olacağını söylemek 
mümkündür. Bunun yanı sıra belirli bir nüfus yoğunluğu oluşturmayı başarmış 
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göçmenlerin, anavatanlarının lobicilik faaliyetlerine oldukça önemli katkıları ola-
bilmektedir. Bu bağlamda Bakırcı’nın araştırmasının belirli bir seviyede ilgi çekebi-
leceğini söylemek de imkân dâhilinde olmaktadır. Bunun ötesinde, Türkiye gibi 
modernleşme sürecine ilişkin temel birtakım sorunlarını henüz tam anlamıyla çöz-
düğü söylenemeyecek olan ülke ve toplumların içerisinden kopan belirli bir nüfus 
grubunun, yabancı ve kapitalist rekabet koşullarının oldukça sert olduğu ülkelerde 
ne tür sosyo-kültürel dönüşüm süreçleri içerisine girdiklerini, bunlarla başa çıkma 
yöntem ve stratejilerini anlamlandırmak adına bu tür çalışmaların önemi yadsına-
maz hale gelmektedir. 
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skenderiye, Büyük İskender (Ö. MÖ. 333) tarafından kurulmaya başlanmış, 
şehrin inşası II. Batlamyus (Ö. MÖ. 246) zamanında tamamlanmıştır. Şehir 
satranç tahtası hüviyetinde inşa edilmiş, deniz tarafına dünyanın yedi harikasın-

dan biri olan İskenderiye feneri yaptırılmıştır. İslâm’ın ilk zamanlarında İskenderiye 
de birçok mabet bulunmaktadır. Bunlar arasında kiliselerin yanı sıra Mescid-i 
Rahme, Mescid-i Mâsâ, Mescid-i Hızır, Mescid-i Süleymân, Mescid-i Zü’l-Kar-
neyn, Mescid- Hadr, el-Câmiu’l-Ğarbî ve Mescid-i Menâra zikredilebilir. Şehirde 
ayrıca vali konağı, gemi tersaneciliği, dokuma sanayi ve ribatlar yer almaktadır. 

İskenderiye denince akla ilk gelen bilim tarihinde önemli bir konumda olması-
dır. Bunda bölgedeki kütüphanenin etkisi oldukça önemlidir. Batlamyus Soter I’in 
(Ö. MÖ. 285) emri ile kurulan kütüphanenin tarihi süreç içerisinde dünya bilim 
tarihine önemli katkılarda bulunmuştur. Hristiyanlığın bu bölgede yayılması ve 
İmparator Marcian’ın (MS. 455) kütüphanenin yakılma emrini vermesi bölgedeki 
eğitim ve öğretim faaliyetlerinin duraklamasına neden olmuştur.  

Müslümanların bölgeyi fethi esnasında burada İskenderiye kütüphanesinin var-
lığından söz edilmemektedir. Nitekim Mısır tarihi hakkında bilgi sunan ilk müel-
lifler de bu konu hakkında bir malumat sunmamışlardır (s. 248-249). Kütüphaneyi 
Müslümanların yaktığı iddiası XIII. Yüzyılda yaşayan Abdullatif el-Bağdâdî (ö. 
629/1231), İbnü’l-Kıftî (ö. 646/1248) ve Ebu’l-Ferec İbnü’l-İbrî (ö. 685/1286) ta-
rafından ortaya atılmıştır (s. 241-242). Bunun temel sebebinin haçlı seferleri sıra-
sında Müslümanların kötülenmeye çalışılması olduğu düşünülmektedir (s. 251). 
Zira rivayette geçen Yahya en-Nahvî, İslâm öncesi dönemde yaşamıştır (s. 250). 
Ayrıca kütüphanenin yakılmasına dair nakilde “hamamda altı ay yakıldı” ibaresi de 
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yazara göre sıkıntılıdır. Çünkü Amr, İskenderiye’de fazla beklemeyip Trablusgarp’a 
geçmiştir (s. 252). 

İskenderiye, Büyük İskender ve onun halefleri tarafından kurulmuştur. Şehir, 
kozmolopolit yapısının yanı sıra bilim tarihi açısından da önemli bir konumda bu-
lunmaktadır. İskenderiye, antikçağda özellikle kütüphanesiyle ve okuluyla ön plana 
çıksa da bu kurumlar Roma ve sonrası dönemde zayıflamaya başlamıştır. Müslü-
manların bölgeye intikaliyle birlikte kütüphane ilk Antakya’ya sonrasında Harran’a 
taşınmıştır.  

İskenderiye, Müslümanlara Grek biliminin intikalinde elzem bir noktada bu-
lunmaktadır. Bir misal verecek olursak, İskenderiye okulunda şekillenen Hipokrat-
Galen tıp geleneği İskenderiye okulunda Cevâmiu’l- İskenderâniyyîn ve tıp sözlüğü 
olarak addedilen Künnâş’ın oluşmasına bunlarında İslâm fetihleriyle beraber Müs-
lümanlara intikal etmesine vesile olmuştur. Emevîler döneminde tercüme edilen ilk 
tıp eserinin bu geleneğin devamı olarak görülen Künnaş tarzı bir çalışmanın çevirisi 
olması bu etkiyi göstermesi açısından önemlidir. 

İskenderiye şehri İslâm bilim tarihi açısından önemli bir konumda bulunmasına 
rağmen Türkçede hak ettiği değeri görememiştir. Murat Gök’ün kaleme almış ol-
duğu bu eser, onun doktora çalışmasının kitaplaştırılmış halidir. Gök, eserin giriş 
kısmında araştırmanın konusu, metodu ve kaynaklarını ele aldıktan sonra Mısır’ın 
ve İskenderiye’nin ilk İslâm fetihlerine kadar ki tarihini, coğrafi ve iktisadi yapısını 
özet bir şekilde sunmuştur.  

Mısır medeniyeti, tarih sahnesine ilk defa Firavunlar dönemiyle çıkmış aka-
binde Helenistik dönem, Bizans ve Roma dönemlerinden sonra Müslümanların 
bölgeyi fethiyle beraber İslâm topraklarına dahil olmuştur. Mısır, Kızıldeniz ticare-
tine sahip olması ve verimli ve geniş topraklarıyla Bizans’ın önemli gelir kaynağıdır. 
İskenderiye şehri ise Helenistik dönemde kurulmuş, ilmî, kültürel ve ekonomik 
bağlamda Mısır’ın tarihi için önemli bir konumda bulunmaktadır. 

Birinci bölümün ilk kısmında “Askerî Açıdan İskenderiye” ele alınmaktadır. 
Burada Arapların, Mısır ve İskenderiye ile münasebetlerine değinmekte ve ikili iliş-
kilerin İslâm öncesi döneme kadar uzandığını belirtmektedir.  Kureyşlilerin de bu-
rayla ticaret maksatlı münasebetleri bulunmaktadır. Hz. Muhammed (SAV) döne-
minde ise Bizans’ın Mısır valisi Mukavkıs’a, İslâmiyet’e geçmesi için mektup gön-
derildi. Hz. Ömer döneminde Dımaşk, Filistin ve Ürdün topraklarının fethedil-
mesinden sonra Amr b. el-Âs komutasında Mısır İslâm topraklarına katıldı. Müs-
lümanlar, Mısır’da ilk olarak Babilon’u ele geçirip Mısır’ın alt kısmını kontrol al-
tına almış, akabinde İskenderiye ve çevresindeki şehirlerin fethiyle beraber Mısır’a 
hâkim olmuşlardır. 

Birinci bölümün ikinci kısmındaysa İskenderiye’nin idari yönetimi incelenmiş-
tir. Burada valilik, haraç âmilliği, kadılık, kassâslık, murâbıtlık, İskenderiye’ye bağlı 
belde ve köyler son olarak da İskenderiye’nin Emevîlerden Abbâsîlere geçişi ele alın-
mıştır. Valiler halifeler tarafından seçilmekte ve bağlı bulunduğu bölgeleri yönet-
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mektedir. Nitekim İskenderiye şehri de Fustat’ta bulunan vali tarafından idare edil-
mekteydi. Mısır’ın ilk valisi olarak Amr b. el-Âs, Hz. Ömer tarafından göreve geti-
rilmiştir. Valilerin ilk zamanlarda ordu komutanı, namazları kıldıran imam, emni-
yetten sorumlu şurta emîri, vergileri toplayan ve gerekli yerlere harcayan haraç âmili 
son olarak davalara bakan kadı olduğu ve bütün bu görevleri tek başına yaptığı 
görülmektedir. İlk dört halife döneminden Emevilerin sonlarına doğru bu uygula-
malarda bazı değişiklikler olduğu ve yukarıdaki her bir göreve farklı kişilerin atan-
dığı anlaşılmaktadır. 

Haraç âmilliği ve diğer kurumlar ilk zamanlarda valinin görev yetkisinde iken 
bazı zamanlarda müstakil bir kurum hüviyetine bürünmüştür. Haraç amilliğinin 
görevi cizye ve haraç vergilerini toplamak, haraca tâbi arazilerin ölçümlerini yap-
mak, haraçla mükellef zimmîlerin nüfus sayımını yapmak son olarak toplanan ver-
gileri gerekli yerlere harcama ve maaş olarak dağıtma yükümlülüğüne sahipti. Şurta 
âmilliği ise şehrin güvenliğini temin etmek, kadının hükümlerini yerine getirmek 
ve valinin şehirden ayrılmasından sonra onun yerine geçip halkı yönetme görevle-
rine sahipti. Kadılar ise şehirdeki adaleti tesis etmeye çalışmaktadır. Onlar sadece 
Müslümanların değil bazen de gayri müslimlerin davalarına bakarlardı. 

Kassâslık, Muâviye’nin halifeliğiyle beraber görülmeye başlanmıştır. Bu kişiler 
orduda askerlere kahramanlık hikayeleri anlatarak ve şiir okuyarak onların moral-
lerini yüksek tutmaya çalışmaktadır. Murâbıtlık ise şehrin güvenliğini sağlamak için 
oluşturulan bir kurumdur. Bu kurumun deniz tarafından saldırı olmaması için ilk 
defa Hz. Ömer zamanında İskenderiye civarında kurulduğu görülmektedir. İsken-
deriye’ye bağlı olan belde ve köyler ise Berallüs, Buhayra, Bülüst, Etkû, Haribtâ, 
İhnâ, Kartasâ, Kiryevn, Lûbiye, Merâkiyye, Meryût, Raşîd, Şebâs, Ternût, Terûce, 
Zâtu’l-Hammâm, Bedekûn, Masîl, el-Melîdîs ve Sâ’dır. Bu kısmın son konusu olan 
Abbâsî ihtilaliyse 132/750 yılında Fustât’ta gerçekleştirilen savaşta Emevî taraftar-
larının yenilgisiyle sonuçlanmış ve Mısır Abbasi halifeliğine geçmiştir.  

İkinci bölümde “Dini, Sosyal ve Ekonomik Açıdan İskenderiye” şehri üç kı-
sımda incelenmiştir. İlk olarak Şehrin dini yapısı ele alınmıştır. İskenderiye’nin ku-
ruluşundan itibaren putperest inanca sahip olduğu ve bunun Velîd b. Abdülmelik 
dönemine kadar sürdüğü düşünülmektedir. İbâhimî dinlerden ilk olarak Yahudiler, 
kendi ülkelerindeki baskılardan dolayı bu şehre yerleştiler. Hristiyanlık, bu şehirde 
özellikle miladi dördüncü asırdan sonra baskın bir duruma geldi. Fakat bu dinde 
Ya‘kûbî ve Melkânî grupların çatışmaları gözükmekte bu durum ileride Müslü-
manların şehre hakimiyeti noktasında önemli bir sebep oluşturmaktaydı. İskende-
riye’nin İslâm topraklarına katılmasından sonra pek çok Arap kabilesi buralara yer-
leştirilmiştir. Farklı dine mensup kişilerin inançlarına karışılmamış ve onlar özgür 
bırakılmışlardır. 

İkinci bölümün ikinci kısımda İskenderiye’de sosyal hayat ele alınmaktadır. 
Şehrin kuruluşundan itibaren pagan inancına sahip Yunanlıların ve Kıptilerin bu-
lundukları sonraki dönemlerde de Yahudi ve Hristiyanların şehre yerleştikleri gö-
rülmektedir. Müslümanların İskenderiye’yi fethiyle beraber burada boşalan evlere 
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Müslümanlar ilerleyen süreçte iskân edilmişlerdir.  Bu grupların başta tarım ve ti-
caret olmak üzere devlet işleri, her birinin ayrı ayrı dini, askerî ve ilmî işlerle ilgilen-
dikleri ifade edilir. İskenderiye şehrinde çeşitli bayram ve kutlamaların olduğu gö-
rülmektedir. Bunlar dîbâc adı verilen ipek bir elbise giydirilerek oynanan top 
oyunu, Hamsü’l-Ahd ve yılbaşı olarak kutladıkları Tût ayının ilk günüdür.  

İkinci bölümün üçüncü kısmında şehrin ekonomik ve maddi durumu incelen-
miştir. Yazar, İskenderiye şehrinin gerileyişini genel kabulün aksine başkentin bu-
radan Fustat’ta taşınması değil, İskenderiye’nin fethinden kısa süre önce Hristiyan-
ların kendi aralarındaki mezhepsel çekişmeler, Sâsânîlerin bölgeyi ele geçirip tahrip 
etmesi, İskenderiye’deki doğal afetlerin etkisi ve şehrin fethi esnasında birçok Ya-
hudi ve Yunanlının şehri terk etmesi olarak görmektedir (s. 186-189). Bu kısımda 
son olarak bölgede alınan vergilere değinen yazar, İskenderiyelilerin gayrimüslim 
tabakasından alınan vergilerin cizye, haraç ve ticari faaliyetlerden oluştuğunu, Müs-
lümanlardansa zekât ve öşür alındığını belirtmektedir. 

Üçüncü ve son bölümde ise İskenderiye, ilmî, kültürel ve mimarî açıdan ince-
lenmiştir. Yazar ilk olarak bölgenin ilmî faaliyetlerini ele almıştır. İslâm öncesi dö-
nemde İskenderiye’nin bilimsel faaliyetlerde oldukça önemli bir pozisyonda olduğu 
görülmektedir. Buranın Müslümanlar tarafından fethine yakın zamanda Sâsânî ve 
Bizans arasındaki mücadelelerden dolayı yaşanan tahribatlar ve bölgenin Müslü-
manların eline geçmesiyle İskenderiye’de yaşayan Yunan ve Yahudi bilim adamla-
rının endişelenmesi bu kişilerin bölgeden ayrılmasına sebebiyet vermiştir. Bu du-
rum şehirde ilmî birikimin zayıflamasındaki amiller arasındadır. Gök ayrıca böl-
gede ilk İslâm fetihlerinden Emevîlerin sonuna kadar mescidlerin, kiliselerin ve 
dâru’l ilim olarak adlandırılan kurumun eğitim faaliyetlerini yönettiğini düşün-
mektedir. 

Yazar, çalışmasında İskenderiye’de yaşayan veyahut kısa bir sürede olsa burada 
bulunan ilim adamları kısmında Hâlid b. Yezîd’e de yer vermektedir (s. 222-223). 
Hâlid’in bilimsel faaliyetlerinden bahsederken aldığı eğitim, etkilendiği şahsiyetler, 
tercüme yaptırttığı kişiler vb. hakkında ayrıntılı bir çalışma yapılmamıştır. Halbuki 
bu kişilerden bazılarının İskenderiye okuluyla bağlantısı bulunmaktadır (Şenel, 
2018, s. 18-21,61-62). Abdülmelik b. Ebcer el-Kinânî’nin ise Abbâsîler döneminde 
vefat ettiğini belirtmektedir (s. 227). Ne var ki o dönemde vefat eden kişi aynı isme 
sahip, hadis alanında âlim olan Abdülmelik’tir (Şenel, 2018, s. 75-76). Gök’ün Ya-
kup er-Ruhâvî hakkında verdiği bilgiler de gerçeği yansıtmamaktadır. Yazar, Yakup 
er-Ruhâvî’nin İskenderiye okuluna tıp eğitimi almak için geldiğini belirtmektedir 
(s. 219). Halbuki bu kişi hocası Severe Sebokht’tan öğrenim gördükten sonra fel-
sefe eğitimi almak için İskenderiye’ye gelmiştir (Demir, 2005, 309; Alison, 2008, 
1).  

Sonuç olarak bilim tarihinde önemli bir yerde bulunan İskenderiye, ilmî an-
lamda antik çağın merkezi konumundadır. Bu merkezin incelenmesi Türkçe lite-
ratürde oldukça zayıf kalmaktadır. Murat Gök’ün İslam Tarihi ve Medeniyetinde 
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İskenderiye Şehri adlı çalışması bu alandaki eksikliği kapatma ümidiyle kaleme alın-
mış ve özellikle önsöz kısmında müellif tarafından belirtilmiştir (s.14). Fakat eserde 
İskenderiye’nin siyasi tarihi hakkında ele alınan bilgiler kitabın önemli bir hacmini 
oluşturmaktadır. Özellikle İskenderiye kütüphanesinin tarihsel sürecini anlattıktan 
sonra burada yetişen ilim adamları arasında sadece Müslümanlara yer verilmiş, fa-
kat pek çok gayrimüslimin kayıt altına alınmamış olması dikkat çekmektedir. Öyle 
anlaşılıyor ki bu sebepten dolayı ilk dört halife ve Emevîler döneminde, İskende-
riye’de eğitim gören kişilerden kadîm bilimlerin Müslümanlara intikalinin tespiti 
zayıf kalmıştır. 

İçindekiler kısmının oldukça fazla alt dallara ayrılmasından dolayı bazı bilgilerin 
birçok kez tekrarlandığı dikkati çekmektedir. Böyle bir sistem metnin akıcılığı nok-
tasında problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma, görsel malzeme noktasında 
oldukça zayıf olup, mevcut görsellerin görüntü kalitesi ise düşüktür. Bu çalışma, 
her ne kadar İskenderiye’nin siyasi ve kültür tarihini ele almış olsa da bize nihai 
olarak İskenderiye’den bilimlerin İslâm dünyasına intikali noktasında ayrıntılı bir 
inceleme yapılması gerektiğini göstermesi açısından önemlidir. 
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YAYIN İLKELERİ 

Çok katmanlı ve farklı boyutları ihtiva eden şehri anlamak için tarihsel derinliği, güncel dikkati, gelecek 
perspektifini bir araya getirerek şehri ele almayı planlayan Şehir ve Medeniyet Dergisi bilimsel yaklaşımı 
benimseyerek hazırlanan hakemli bir dergidir. Dergi; Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki 
kez yayımlanır.   

Şehir ve Medeniyet Dergisi’nin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir. Yaygın kullanıma sahip dillerde yazıl-
mış makaleler de kabul edilir. Bu makaleler orijinal biçimleriyle ya da Türkçe’ye çevrilerek kullanılır.  

Şehir ve Medeniyet Dergisi, mimarlık, şehir planlama, yerel yönetimler, şehir tarihi, şehir sosyolojisi, 
yerel siyaset, maneviyat, antropoloji, sanat tarihi, arkeoloji, kültürel çalışmalar, coğrafya vb. alanlarda ele 
alınan bütün çalışmaları şehri anlamada anlamlı bulmaktadır. Bu amaca yönelik olarak üretilen kuramsal 
ve uygulamalı özgün çalışmaları yayımlamayı kendisine ilke edinen Şehir ve Medeniyet Dergisi bu çer-
çevedeki sosyal ve beşeri bilimler alanında yapılan tüm çalışmalara açıktır.  

Dergide yayımlanan yazıların daha önce hiçbir yayın organında yayımlanmamış, ilk defa Şehir ve Me-
deniyet Dergisi’nde yayımlanıyor olması gerekmektedir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş 
olan bildiriler, bu durumun belirtilmesi şartıyla kabul edilebilir. 

İlk yayımlandığı tarihten itibaren asgarî 25 yıl geçmiş olan; önem ve etki bakımından klasik metin olarak 
değerlendirilebilecek yazı ve çeviriler, daha önce yayımlanmamış olmaları kuralının istisnasını oluşturur. 
Bu tür metinlere daha önce yayımlanıp yayımlanmamış olmalarına bakılmaksızın Şehir ve Medeniyet 
Dergisi’nde yer verilebilir. Buna ilaveten, dergide, sosyal bilimler alanında şehirle ilgili üretilen edisyon-
kritik ve kitap eleştirileri de yayımlanabilmektedir. Bu yazılar hakeme gönderilmez. Yayınlanıp yayınlan-
mayacağına Yayın Kurulu karar verir.  

Şehir ve Medeniyet Dergisi’nde yayınlanması için gönderilen araştırma makalelerinde verilerin güncel-
liğine önem verilmektedir. Araştırma verilerinin toplanması üzerinden 5 yıl veya daha fazla süre geçmiş 
ise araştırmaların güncelliğini kaybettiği yönünde görüş bildirilmektedir. 

Bir makalenin Şehir ve Medeniyet Dergisi’ne sunulması, çalışmanın orijinal olduğu ve yazar(lar)ın başka 
bir kurumdan herhangi bir telif hakkı olmadığı anlamına gelir. 

Şehir ve Medeniyet Dergisi’nde yayımlanan yazıların fikrî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayım için 
kabul edilen metinlerin, fizikî ve elektronik ortamda, tam metin olarak yayımlanmak da dâhil olmak 
üzere, tüm yayım hakları Şehir ve Medeniyet Dergisi’ne aittir. Yazarlar Şehir ve Medeniyet Dergisi’ne 
gönderdikleri makalede kullandıkları çizim, fotoğraf ve görsel malzemelerin kullanımından sorumludur. 

Dergiye başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilir. Dergi yazım kurallarına göre hazırlanan ma-
kaleler, Makale Gönder web adresinden Makale Gönder linki kullanılarak online olarak sisteme yüklen-
melidir. 

Gönderilecek makaleler TDK Yazım Kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. 

Makale dergiye ulaştıktan sonra, öncelikle şekil yönünden (APA 6) değerlendirmeye alınır. Bu değerlen-
dirme sürecinde, makale şekil yönünden düzeltme yapılması gerekiyorsa, makale, yazarına gerekli dü-
zeltme bilgileri ile beraber geri gönderilir. Şekil yönünden düzeltme yapılması makalenin kabul edildiği 
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anlamını taşımaz. Şekil yönünden düzeltmeler yapıldıktan sonra, makale editörler tarafından içerik olarak 
değerlendirmeye alınır. 

Gönderilen makaleyi gecikme veya diğer bir nedenle başka bir yerde yayınlatmak isteyenler yazılı bir 
başvuru ile yazılarını dergiden çekebilirler. Yayınlanması kabul edilmeyen yazılar, gerekçesi ile birlikte üç 
ay içinde geri gönderilir. 

Yazarlara yapılacak bilgilendirmelerin tümü e-posta yoluyla yapılır. 

Metnin içeriği, bilimselliği ve diğer hususlara ilişkin sorumluluğu tamamen yazar(lar)a aittir. Yazar(lar), 
çalışmasını göndermekle burada yazılı olan tüm şartları kabul etmiş sayılır. 

Şehir ve Medeniyet Dergisi’nde yayımlanan yazıların fikrî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayım için 
kabul edilen metinlerin, fizikî ve elektronik ortamda, tam metin olarak yayımlanmak da dâhil olmak 
üzere, tüm yayım hakları Şehir ve Medeniyet Dergisi’ne aittir. Kullanılan çizim, fotoğraf ve görsel mal-
zemelerin hakları da Şehir ve Medeniyet Dergisi’ne ve anlaşmalı olarak da çizer ve fotoğrafçılarına aittir. 
Her yeni sayı ilk önce http://www.sehirvemedeniyetdergisi.org adresinde yayımlanır. Daha sonra 
matbu olarak basılarak bir nüshası yazara/yazarlara gönderilir. 
Yayınlanan her bir yazı için yazara / yazarlara telif ücreti ödenir.  

 
Yazıların Değerlendirilmesi 

Yazılar, bilgisayar ortamında ve dizgi programlarında kullanılabilecek şekilde Word formatında derginin 
internet sitesinde bulunan MAKALE GÖNDER menüsü üzerinden gönderilmelidir. 

Dergiye yayımlanmak üzere yollanan makaleler, “kör hakem” yöntemiyle değerlendirilmektedir. Editör-
ler tarafından incelenen ve değerlendirilmesi uygun bulunan çalışmalar, iki ayrı hakeme gönderilmekte-
dir. İki hakemin görüş ayrılığı durumunda, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulmaktadır. Hakemler-
den gelen raporlar doğrultusunda, makalenin yayımlanmasına, yazardan hakem raporuna göre düzeltme 
istenmesine ya da yazının reddedilmesine karar verilmekte ve karar yazara iletilmektedir. Basımı uygun 
bulunan yazıların, yayımlanıp yayımlanmayacağına ya da derginin hangi sayısında yayımlanacağına edi-
törler karar verir. Yazar, süreç konusunda e-posta yoluyla bilgilendirilmektedir. 

Editör ve Yayın Kurulu yayın aşamasında yazılar üzerinde esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler ya-
pılabilirler. 

Şehir ve Medeniyet Dergisi’ne ulaşan yazılar için yanıt verme süresi otuz gündür. Bu süre içinde yanıt-
lanmayan yazılar ulaşmamış demektir. Yazılarla ilgili olumlu ya da olumsuz görüş yazara mutlaka bildiri-
lir. 

Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirmeye alınması için ön değerlendirme aşamasında mutlaka 
aranan şekilsel şartlar aşağıda belirtilmiştir: 

1- Makale yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır (Kelime aralıklarından atıf ve kaynakça 
yazımına kadar bütün detaylar yazım kurallarına uygun olmalıdır). 

2- Dergiye gönderilen çalışma Makale Şablonuna yüklenerek gönderilmelidir.  
3- Makale ile birlikte İntihal Denetim Raporu mutlaka gönderilmelidir.  
4- Makale Etik ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesi mutlaka doldurulmalıdır.  
5- Makale hakem sürecine alınması için Ön Değerlendirme Formu’nda belirtilen hususların ta-

mamlanmış olması gerekmektedir. 
YAZIM KURALLARI 

Şehir ve Medeniyet Dergisi’ne gönderilen aday makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayım-
lanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makaleler APA’6.0 Publication Manual (http://www.apa.org) 
yayın biçimine uygun olarak hazırlanmalıdır. 
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Şehir ve Medeniyet Dergisi’ne gönderilen yazılar için bir sayfa sınırlaması yoktur. Ancak, yazıların 4000-
8000 arası kelime sayısında olması tercih edilmektedir. Gerekli kısaltma ve uzatmalar yazarla iletişim 
içinde yapılabilir. 

Makaleler Türkçe ya da İngilizce olarak yazılabilir. Makalenin her biri en az 150 en fazla 200 kelimeyi 
aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmış Öz ve Abstract’ı, Şehir ve Medeniyet Dergisi Makale 
Şablonunda yer aldığı biçimde verilmelidir. Yazının başlığı kısa olmalı ve 15 sözcüğü geçmemelidir. Ay-
rıca 3 – 7 arasında Anahtar Sözcükler ve Keywords verilmelidir. 

Araştırma makalelerinde problem giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünü sırasıyla 
yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri izlemelidir. Deneme-derleme türü makalelerdeki bölüm 
başlıkları ise içeriğe uygun olarak belirlenmelidir. 

Makalelerin Şehir ve Medeniyet Dergisi Makale Şablonunda uygun olarak hazırlanmış olması ve ilk 
sayfa hariç makalenin herhangi bir alanına yazar isim ve adresleri yazılmaksızın sisteme yüklenmesi ge-
rekmektedir. 

İlgili makale şablonunu internet sitesinden indirebilirsiniz! 
 
APA YAZIM KURALLARI VE KAYNAK GÖSTERME YÖNTEMİ 
  

Metin içinde yazar veya yazarlara yapılan atıf 
Tek yazar:  
Baysal (1982)’a göre     
(Baysal, 1982, s. 26) 
 

İki yazarlı:  
Wegener ve Petty (1994)’ye göre (...)     
(Wegener ve Petty, 1994, s.26) 
  
Üç ile beş yazar arası: 
İlk sefer atıf yaparken tüm yazarların adı listelenir; 
(Kernis, Cornell, Sun, Berry, ve Harlow, 1993) 
Sonraki atıflarda ise sadece ilk yazarın adı belirtilip “vd.” ifadesi kullanılır  
(Kernis vd., 1993, s. 42) 
 
Altı ve daha fazla yazarlı metinlerde, sadece ilk yazarın adı kullanılıp sonrasında “vd.” ifadesi kullanı-
lır: 
Harris vd. (2001) ifade ettiği üzere (...)  
Harris vd. (2001)’ne göre (…) 
(Harris vd., 2001, s. 112) 
  
Yazar adının bilinmediği ya da belirtilmediği durumlarda, parantez ve tırnak içinde metindeki ilk 
ya da iki kelime kullanılmalıdır:  
Siyasetçiler ve bürokratlar sonuçların kabul edilemez ve skandal olduğunu ifade etmişlerdir (“Die Pisa-
Analyse”, 2001). 
  
Yazar bir organizasyon veya hükümet kurumu ise, ilk atıfta olduğu gibi atıf yaplır; eğer çok bilinen 
bir kurum ise, sonraki kullanımlarda kısaltması tercih edilir:  
Amerikan Psikoloji Derneği’ne (2000) göre. 
İlk atıf: (Mothers Against Drunk Driving [MADD], 2000, s.65) 
İkinci atıf: (MADD, 2000, s.65) 
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Aynı parantezde birden fazla esere atıfta bulunulduğunda, bunlar harf sırasına göre dizilmeli ve iki 
eser noktalı virgül ile ayrılmalıdır:  
(Akar, H. 2010, s.65; Çalışkan, 2008, s.65; Dinçer ve Kolaşin, 2009, s.65; Engin-Demir, 2009, s.65; 
Tunç, 2007, s.65) 
  
Aynı soyisme sahip yazarlarda, karışıklığı önlemek için ismin ilk harfi de kullanılır: 
(E. Johnson, 2001, s.65; L. Johnson, 1998, s.65) 
  
Aynı yazarın aynı yıl yayımlanan iki veya daha fazla eserine atıf yapılıyorsa; yıldan sonra (a, b, c) 
harfleri kullanılır:  
Berndt (1981a)’in çalışmasına göre (...) 
  
Kişisel iletişim vasıtasıyla ulaşılan mülakatlar, mektuplar, e-maillerde, kişisel iletişim kurulan kişi-
nin adı ve görüşmenin tarihi belirtilmelidir. Ancak, kişisel iletişim yoluyla elde edilmiş veriler kay-
nakçaya eklenmemelidir: 
(N. AlSayyad, kişisel iletişim, 25 Mart 2012) 
N. AlSayyad küreselleşme ve neoliberalizmin (…) (Kişisel iletişim, 25 Mart 2012) 
  
Dipnotlar ve sonnotlar 
APA yazım stilinde, dipnot ve sonnot kullanımı pek tercih edilmemektedir. Bundan dolayı mümkün 
olduğu kadar az dipnot kullanılmalıdır. Yalnızca çok elzem bir açıklayıcı not gerektiğinde dipnot kulla-
nılmalıdır. 
  
Önemli not: 
APA atıf ve kaynakçada “and” yerine “&” kullanılmasını önermektedir. Ancak Türkçede “&” sembolü 
“ve” yerine kullanılmadığından, Türkçe olarak yazılan metinlerde atıf yaparken ve kaynakça yazarken 
“&” sembolü kullanılmamalıdır. 
Ayrıca, üç kişiden çok yazarlı metinlere atıf yaparken APA “et al.”  (Kernis et al., 1993, s.65) kullanıl-
masını önermektedir. Ancak Türkçe’de “et al.” yerine “vd.” (Kernis vd., 1993, s.65) kullanılmalıdır. 
Bununla birlikte, eğer değerlendirilmek üzere Şehir ve Medeniyet Dergisi’ne gönderilen çalışma İngi-
lizce hazırlanmışsa, bu metinlerde atıf ve kaynakçada APA standartlarına uygun olarak “and” yerine 
“&” sembolü ve “et al.” kullanılmalıdır. 
  
Kaynakça yazımı 
Temel İlkeler: 
  

Tek yazar: 
Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological 
Science, 11, 7-10. 
 
İki yazar: 
Wegener, D. T. ve Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contin-
gency hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 1034-1048. 
 
Üç ile yedi yazar arası: 
Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T. ve Bach, J. S. (1993). There's more to 
self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Perso-
nality and Social Psychology, 65, 1190-1204. 
 
Yedi yazardan fazla ise; ilk altı yazarın adı listelendikten sonra üç nokta koyup son yazarın adı ek-
lenir. Yedi isimden fazlası yer almamalıdır: 



271 

Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H. 
(2009). Web site usability for the blind and low-vision user. Technical Communication, 57, 323-335. 
  
Organizasyonun yazar olduğu durumlarda: 
American Psychological Association. (2003). 
  
Yazar bilinmiyorsa: 
Merriam-Webster's collegiate dictionary (10. bs.). (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster. 
  
Aynı yazarın iki ve daha fazla çalışması kullanılmışsa; kaynaklar tarih sırasına göre dizilmelidir: 
Berndt, T. J. (1981). 
Berndt, T. J. (1999). 
 
Eğer yazar bir çalışmada tek yazar ve başka çalışmada ortak yazar ise, önce tek yazarlı olan çalışma liste-
lenmelidir:  
Berndt, T. J. (1999). Friends' influence on students' adjustment to school. Educational Psychologist, 
34, 15-28. 
Berndt, T. J. ve Keefe, K. (1995). Friends' influence on adolescents' adjustment to school. Child Deve-
lopment, 66, 1312-1329. 
  
Eğer bir yazarın farklı yazarla yayımladığı eserler varsa, sıralama alfabetik olarak ikinci veya sonraki isme 
bağlı olarak yapılır:  
Wegener, D. T. Kerr, N. L., Fleming, M. A., ve Petty, R. E. (2000). Flexible corrections of juror judg-
ments: Implications for jury instructions. Psychology, Public Policy, and Law, 6, 629-654. 
Wegener, D. T., Petty, R. E. ve Klein, D. J. (1994). Effects of mood on high elaboration attitude 
change: The mediating role of likelihood judgments. European Journal of Social Psychology, 24, 25-
43. 
Bir yazarın aynı yıl yayımlanmış iki veya daha fazla çalışması varsa, (a, b, c) gibi harfler kullanılır: 
Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over time in prosocial intentions and behavior between 
friends. Developmental Psychology, 17, 408-416. 
Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions and behavior. Child Development, 
52, 636-643. 
  
Giriş, önsöz ve sonsözlere, bir kitap bölümü gibi atıf yapılır: 
Kumar, R. ve Hill, D. (2009). Introduction,: Neoliberal Capitalism and Educaiton. D. Hill ve R. Ku-
mar (Der.). Global Neoliberalism and Education and its Consequences içinde (ss. 1-11). New York: 
Routledge. 
  
Dergi ve süreli yayınlar: 
Temel Biçim: 
Yazar, A. A., Yazar, B. B., ve Yazar, C. C. (Yıl). Makale adı. Dergi adı, cilt. No (sayı no), sayfa/lar. 
doi:http://dx.doi.org/xx.xxx/yyyyy 
  
Sadece ciltin olduğu dergilerdeki makaleler: 
Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of Comparative 
and Physiological Psychology, 55, 893-896. 
  
Sayı ve ciltin belirtildiği dergilerde: 
Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(3), 5-13. 
  
Magazinlerdeki makaleler: 
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Henry, W. A. (1990, 9 Nisan). Making the grade in today's schools. Time, 135, 28-31. 
  
Gazete makaleleri (basılı): 
Schultz, S. (2005, 28 Aralık). Calls made to strengthen state energy policies. The Country Today, ss. 
1A, 2A. 
  
Editöre mektup: 
Moller, G. (2002, Ağustos). Ripples versus rumbles [Editöre mektup]. Scientific American, 287(2), 12. 
  
Kitap eleştiri: 
Baumeister, R. F. (1993). Exposing the self-knowledge myth [Kitap eleştiri The self-knower: A hero 
under control, by R. A. Wicklund ve M. Eckert]. Contemporary Psychology, 38, 466-467. 
  
Kitapların kaynakçada yazımı: 
  
Temel biçim: 
Yazar, A. A. (Yayın yılı). Çalışma adı. Yer: Yayıncı. 
Cuban, L. (2001). Oversold and underused: computers in the classrooms. Cambridge: Harvard Uni-
versity Press. 
Derleme kitap: 
Duncan, G. J. ve Brooks-Gunn, J. (Der.). (1997). Consequences of growing up poor. New York, NY: 
Russell Sage Foundation. 
  
Derleme kitap; yazar/yazarlar belli ise (ya da bir kişinin yazıları derlenmiş ise): 
Plath, S. (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil (Der.). New York, NY: Anchor. 
  
Çeviri: 
Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities. (F. W. Truscott ve F. L. Emory, Çev.). 
New York, NY: Dover. (Orijinal eserin yayın tarihi 1814). 
Önemli not: 
Metinde, yeniden yayımlanmış bir çalışmaya atıfta bulunurken, her iki tarih de verilmelidir: Laplace 
(1814/1951). 
  
İlk baskıdan farklı olan diğer baskılar kullanılmış ise: 
Helfer, M. E., Kempe, R. S., & Krugman, R. D. (1997). The battered child (5. bs.). Chicago, IL: Uni-
versity of Chicago Press. 
  
Derlenmiş kitaptaki bir bölüm veya makale: 
Yazar, A. A., & Yazar, B. B. (Yayın yılı). Bölüm/makale adı. A. Editör & B. Editör (Der.), Kitap 
adı içinde (sayfa numaraları). Yer: Yayıncı. 
O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: A metaphor for healing, 
transition, and transformation. B. R. Wainrib (Der.), Gender issues across the life cycle içinde (ss. 107-
123). New York, NY: Springer. 
  
Çok ciltli çalışma: 
Wiener, P. (Der.). (1973). Dictionary of the history of ideas (Cilt. 1-4). New York, NY: Scribner's. 
  
Ansiklopedi maddesi: 
Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The New Encyclopedia Britannica. (Cilt. 26, ss. 501-508). Chi-
cago, IL: Encyclopedia Britannica. 
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Yayımlanmış tez: 
Soyisim, F. N. (Yıl). Tez adı. (Doktora tezi). Erişilen veri tabanı adı. (Erişim veya Sıra Numarası) 
 
Yayımlanmamış tez: 
Soyisim, F. N. (Year). Doktora tezinin başlığı. (Yayımlanmamış doktora tezi). Kurum adı, Yer. 
Köprülü, D. (1994). Üniversite kütüphanelerinde kitap koleksiyonunun kullanımı üzerine bir araş-
tırma. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 
  
Hükümet belgeleri: 
National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious mental illness (DHHS Publi-
cation No. ADM 90-1679). Washington, DC: U.S. Government Printing Office. 
  
Online süreli yayınlardaki makaleler: 
Yazar, A. A. ve Yazar, B. B. (yayın yılı). Makale adı. Online Derginin Adı, cilt no (varsa sayı) (...) tari-
hinde http://www.someaddress.com/full/url/ adresinden erişildi. 
Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who Make Websi-
tes, 149. 15 Ocak 2012 tarihinde http://www.alistapart.com/articles/writeliving adresinden erişildi 
  
Online Bilimsel süreli yayınlardaki makaleler ve DOI’lere atıf: 
DOI’si tanımlanmış online dergi makaleleri: 
Yazar, A. A., & Yazar, B. B. (yayın yılı). Makale adı. Dergi Adı, cilt no, sayfa/lar. 
doi:0000000/000000000000 veya http://dx.doi.org/10.0000/0000 
Brownlie, D. (2007). Toward effective poster presentations: An annotated bibliography. European Jo-
urnal of Marketing, 41, 1245-1283. doi:10.1108/03090560710821161 
Wooldridge, M.B., & Shapka, J. (2012). Playing with technology: Mother-toddler interaction scores 
lower during play with electronic toys.Journal of Applied Developmental Psychology, 33(5), 211-218. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.appdev.2012.05.005 
 
DOI’si tanımlanmamış online süreli yayınlardaki makalelere atıf: 
Yazar, A. A. ve Author, B. B. (yayın tarihi). Makale adı. Dergi adı, cilt no. http://www.journalhome-
page.com/full/url/ adresinden erişildi. 
Kenneth, I. A. (2000). A Buddhist response to the nature of human rights. Journal of Buddhist Ethics, 
8. 15 Ocak 2012 tarihinde, http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html adresinden erişildi. 
  
Online gazete makalesi: 
Yazar, A. A. (Yıl, Gün Ay). Makale adı. Gazete Adı. 
http://www.someaddress.com/full/url/ adresinden erişildi. 
Parker-Pope, T. (2008, Mayıs 6). Psychiatry handbook linked to drug industry. The New York Times. 
15 Ocak 2012 tarihinde, http://well.blogs.nytimes.com adresinden erişildi. 
 
Elektronik kitaplar: 
De Huff, E. W. (t.y.). Taytay’s tales: Traditional Pueblo Indian tales. 15 Ocak 2012 tarihinde, 
http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/taytay.html adresinden erişildi. 
Davis, J. (t.y.). Familiar birdsongs of the Northwest. 15 Ocak 2012 tarihinde 
http://www.powells.com/cgi-bin/biblio?inkey=1-9780931686108-0 adresinden erişildi. 
  
Nitel veri ve online mülakat: 
Eğer mülakatın sesli ya da yazılı bir formu erişilebilir değilse, sadece metin içinde atıfta bulunulur ve ay, 
gün, yıl bilgileri belirtilir; kaynakçaya eklenmez. Eğer online olarak sesli ya da yazılı hâli mevcutsa, pa-
rantez içinde ([Mülakat transkripsiyonu] veya [mülakat sesli dosya]) şeklinde belirtilir; kaynakçada şu 
şekilde yer alır: 
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Butler, C. (Mülakat yapan) & Stevenson, R. (Mülakat yapılan). (1999). Oral History 2 [Mülakat 
transkripsiyonu]. Retrieved from Johnson Space Center Oral Histories Project Web site: 15 Ocak 2012 
tarihinde http:// www11.jsc.nasa.gov/history/oral_histories/oral_histories.htm adresinden erişildi. 
  
Basılı bir yerde yayımlanmış mülakat: 
Çelik, Z. (Mülakat yapan) & AlSayyad, N. (Mülakat yapılan). (2012).  On neoliberalism and urban 
inequalities [Mülakat transkipsiyonu]. İdealKent. (7), 10-20. 
  
Online ders notları ve sunu slaytları: 
Hallam, A. Duality in consumer theory [PDF belgesi]. Lecture Notes Online Web site: 15 Ocak 2012 
tarihinde http://www.econ.iastate.edu/classes/econ501/Hallam/ 
index.html adresinden erişildi. 
Roberts, K. F. (1998). Federal regulations of chemicals in the environment [PowerPoint slaytı]. 15 
Ocak 2012 tarihinde http://siri.uvm.edu/ppt/40hrenv/index.html adresinden erişildi. 
  
Periyodik olmayan web belgesi, sayfası veya raporu: 
Temel ilke bu tür durumlarda dosya ya da çalışma sahibinin adını bulmak ve kullanmaktır.  
Yazar, A. A. (yayın tarihi). Dosya adı. 15 Ocak 2012 tarihinde http://Web address adresinden erişildi. 
Angeli, E., Wagner, J., Lawrick, E., Moore, K., Anderson, M., Soderland, L., & Brizee, A. (2010, Ma-
yıs 5). General format. 15 Ocak 2012 tarihinde http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ 
adresinden erişildi. 




