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Türkiye Kentsel Morfoloji Ağı 

Türkiye Kentsel Morfoloji Sempozyumu 
Temel yaklaşımlar ve teknikler 

	 En genel anlamı ile kentsel morfoloji ‘kentlerin  fiziksel dokusunu 
tanımlayan biçimsel ve yapısal ögelerin bir araya geliş koşulları ile dokudaki 
oluşum, değişim ve başkalaşıma neden olan süreçlerin ve aktörlerin 
incelenmesi’ olarak tanımlanabilir. Kentsel morfolojinin temel ilgi alanlarını, 
mekân ve yapı tipleri, kentsel formun oluşum ve değişim biçimi ile tarihsel 
evrimi, mimari tipoloji, algı-kent formu ilişkisi, kentsel mekanın yönetimi olarak 
sıralanabilir. Fiziksel mekânın, sosyal verilerle ilişkili olarak analiz edilmesine ve 
ölçülmesine olanak sağlayan mekân dizimi gibi sayısal modeller ve GIS’in 
morfolojik çalışmalarda kullanımı, son yıllarda bu alanda yapılan çalışmalara 
farklı bakış açıları kazandırmıştır.


	 Bu çerçevede tarih, coğrafya, mimarlık, kent planlama, kentsel 
tasarım, peyzaj mimarlığı, arkeoloji vb. alanları kapsar nitelikte bir alan olan 
kentsel morfoloji, kent çalışmaları içerisinde kentin fiziksel yapısına farklı bakış 
açıları geliştiren birçok disiplinin bir araya geldiği, kendi kavram dizini ve 
yazınını üreten özgün bir araştırma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır.


	 Türkiye kentlerinde, yirminci yüzyılın ortasından itibaren yaşanan 
başkalaşımın ardından, özellikle son on yılda yeni bir dönüşüm süreci ile karşı 
karşıya kalınmıştır. Her iki dönüşüm kentlerin karakterinde önemli değişiklikleri 
de beraberinde getirmiştir. Tarihsel ve geleneksel dokuya ciddi biçimde zarar 
veren ve hatta ortadan kaldıran bu dönüşüm sürecinin de olası etkisi ile 
Türkiye’de son yıllarda kentsel morfoloji çalışmalarına ilgi artmıştır. Birçok 
ülkede olduğu üzere Türkiye’de de kentsel morfoloji bağımsız bir araştırma 
disiplini olma yolunda gereken kurumsallaşma sürecine girmektedir. Bu 
süreçte ortaya konacak sistemli kolektif bilgi birikiminin kentsel planlama, 
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mimarlık ve tasarım alanlarına da girdi sunacağı ve nitelikli kentsel alanların 
üretiminin önünü açacağı düşünülmektedir.


	 Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmaların derinleştirilmesi ve paylaşımı 
için ortak bir platform oluşturmayı, bu doğrultuda düzenlenecek bilimsel 
toplantılar ile kentsel morfoloji alanındaki araştırmaları ve işbirliklerini 
geliştirmeyi, küresel ölçekte kentsel morfoloji çalışmalarının bir araya geldiği 
Uluslararası Kentsel Form Semineri (ISUF, International Seminer on Urban 
Form) ile etkin ilişkiler geliştirmeyi amaçlayan  Türkiye Kentsel Morfoloji 
Araştırma Ağı  tarafından Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araştırmaları 
Merkezi ve Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Kentsel 
Morfoloji Sempozyumu, Türkiye’de araştırma ve uygulama alanlarında kentsel 
morfolojinin nasıl yer bulduğunu, planlama, mimarlık ve tasarım süreçlerine 
yönelik  katkı düzeyini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Buradan yola çıkarak 
Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı tarafından düzenlenecek 
sempozyumların ilkinde Türkiye’de kentsel morfoloji alanında gerçekleştirilen 
araştırma ve kentsel morfoloji çalışmaları ile ilişkili olarak kentsel planlama, 
kentsel tasarım ve mimari tasarım alanlarındaki uygulamaların bir araya 
getirilmesi hedeflenmektedir.


Konferans temaları 

Kentsel morfolojide temel yaklaşımlar

Kentsel morfolojide farklı yöntemler ve teknikler

Planlama, mimarlık, tasarım ve kent formu ilişkisi


Kent formu – kentsel yapı ilişkisi

Kentsel büyüme ve çeper kuşaklar


Kentsel doku

Kent formunun tarihi


Kentsel mekanın biçimlenmesinde aktörlerin etkisi

Kamusal mekân


Kentsel biçimlenme ve mimari tipler ilişkisi (tipo-morfoloji)

Bilgisayar uygulamaları, sayısal modeller ve kentsel morfoloji


Kentsel morfoloji ve mekân dizimi

Kentsel morfoloji ve mekânsal algı


Kentsel korumada kentsel morfoloji ve mimari tipoloji çözümlemeleri 
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TÜRKİYE KENTSEL MORFOLOJİ SEMPOZYUMU
Temel yaklaşımlar ve teknikler

AÇILIŞ
9.30-10.00

TÜRKİYE KENTSEL MORFOLOJİ ARAŞTIRMA AĞI OTURUMU
10.00-10.30

ÖZEL OTURUM
10.30-11.30

Tolga Ünlü, Yener Baş
Mersin’de morfolojik süreçlerin değerlendirilmesi

Yemek arası
11.30-13.00

ÖZEL OTURUM
13.00-15.00

KENTSEL MORFOLOJİDE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanı: Tamer Gök

Ayşe Sema Kubat
Kentlerin Biçimsel Yapısındaki Sayısal Mantık: Mekan Dizimi

Cânâ Bilsel 
Kent Tarihi Araştırmalarında Mekanbilimsel Bir Yaklaşım Olarak Kentsel Morfoloji

Çay-Kahve Arası
15.00-15.30

1.OTURUM
15.30-17.00

KENTSEL MORFOLOJİDE FARKLI YÖNTEM VE YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanı: Tolga Ünlü

Nevter Zafer Cömert
Lefke Geleneksel Kent Merkezi Gelişim Sürecinin Morfolojik Bölgeleme Yöntemiyle Analizi

Gizem Erdoğan, K. Mert Çubukçu
Kentsel Morfolojide Yeni Bir Yöntem: Fraktal Boyut Metodu, Bodrum Örneği

Mehmet Topçu
Konut Bölgelerinde Morfolojik Bir İnceleme, San Francisco Örneği

Burcu Uysal, Elif Eda Uzunoğulları, Merve Başak, Ilgın Kurum, Sadık Deniz Akman
Parametrik Morfoloji: Morfolojiyi Tasarıma Açan Arayüz

PROGRAM
22 Ekim 2015



TÜRKİYE KENTSEL MORFOLOJİ SEMPOZYUMU
Temel yaklaşımlar ve teknikler

B Salonu
TARİHİ KENT MERKEZLERİNDE MORFOLOJİK 

SÜREÇLER

Oturum Başkanı: Duygu Saban Ökesli 

Figen Kafesçioğlu, Derin Öncel
Eski Ceneviz Kolonisi Galata’da, Deniz Surlarının Kıyı 

Bölgesinde Kentsel Morfoloji ve Bina Tipolojisi Üzerindeki 
Etkisi ve Güncel Dokuda Bu Etkinin İzinin Araştırılması

Ayşe Sema Kubat, Pınar Sözer Hansoy
Frankfurt/Main: Bombalanan Tarihi Bir Kent Merkezinin 

Morfolojik Kurgusu
Oya Saf, M. Emre Ergül

Osmanlı Konut Dokusunda Parsel - Konut İlişkilerinin 
Analizine Yönelik Bir Yöntem Önerisi

Saadet Tuğçe Tezer
Kent Formunun Tarihsel Gelişiminin İncelenmesinde Yeni 

Bir Perspektif; Floransa Kent Formunun Köprüler Etkisinde 
Gelişimi

C Salonu
KENTSEL BÜYÜME VE ÇEPER KUŞAKLAR

Oturum Başkanı: Yener Baş

Dalya Hazar, Ayşe Sema Kubat
Kentsel Planlama ve Tasarım Süreçlerinde Çeper Kuşak 
Alanları: İstanbul ve Barselona Kentleri Karşılaştırmalı 
Değerlendirmesi
Feray Koca
Muğla’da Kentsel Büyüme, Çeper Oluşumu ve Değişen 
Kent Formu
Merve Yılmaz, Fatih Terzi
Çeper Kuşakların Mekansal Büyüme Üzerindeki Etkisi: 
Bursa
Figen Kıvılcım Çorakbaş
İstanbul Kara Surları Dünya Miras Alanı’nın Çeper Kuşak 
Olarak İncelenmesi

B Salonu
KENT FORMUNUN TARİHİ

Oturum Başkanı: Cana Bilsel

Rukiye Tüter, Duygu Saban Ökesli
Geleneksel Kent Merkezi Çeperinde Dönüşüm-Tarsus 

Örneği
Seher Demet Yücel ve Gizem Aksümer

Niteliksel ve Niceliksel Yöntemlerle Kent Morfolojisinin 
Tarihsel Anlatısı: İzmir Selçuk Örneği

Ezgi Küçük, Ayşe Sema Kubat
Tarihi Kent Dokularında Morfolojik Bölgeleri Belirlemek: 

Tarihi Yarımada - Aksaray Örneği
Ezgi Tuncer Gürkaş, Fatih Bölük

Bir Sınır Yerleşiminin Morfolojisi: Nusaybin’de Kent 
Formunun Dönüşümü

C Salonu
KENTSEL MORFOLOJİDE MEKAN DİZİMİ

Oturum Başkanı: Ayşe Sema Kubat

H. Meltem Gündoğdu, Yeşim Altın
Kırklareli Kent Formu ve Arazi Değerleri İlişkisi

Müge Özkan Özbek
Prens Adaları’nın Morfolojik Özelliklerinin Mekansal 
Bütünleşme ve Erişilebilirlik Üzerinden İncelenmesi
Handan Arslan, Emrah Şıkoğlu
Fırat Üniversitesi Kampüsü Ulaşım Ağı’nın Coğrafi Açıdan 
İncelenmesinde Mekân Dizim Analizi Yöntemi
Berna Yaylalı Yıldız, Ela Çil, Işın Can
Kampüs Morfolojisi: Bir Yaşam Alanı Olarak Üniversite 
Yerleşkelerinin Analizi

PROGRAM
23 Ekim 2015

2. OTURUM
9.00-10.30

3. OTURUM
11.00-12.30

Çay-Kahve Arası
10.30-11.00

Yemek Arası
12.30-14.00



TÜRKİYE KENTSEL MORFOLOJİ SEMPOZYUMU
Temel yaklaşımlar ve teknikler

PROGRAM

B Salonu
KENTSEL MORFOLOJİ, PLANLAMA VE TASARIM

Oturum Başkanı: Sinan Burat 

Yasemin Sarıkaya Levent
Yayılan Kentlerde Kırdan Kente Dönüşüm: Mezitli İlçesinde 

Morfolojik Bir İnceleme

Ebru Firidin Özgür, Sinem Seçer
Kentleşme biçimindeki dönüşümün kamusal mekanlara 

etkisi: İstanbul, Kadıköy ve Batı Ataşehir örneği
Mete Korhan Özkök, Azem Kuru

Kentsel Dokuda Görülen Değişimlerin İncelenmesi: 
Kırklareli Kent Merkezinde Morfolojik Bir Analiz Çalışması

C Salonu
KENTSEL DOKU

Oturum Başkanı: Olgu Çalışkan

Nilgün Ç. Erkan, Oya Akın
Kentsel Dokuyu Oluşturan Bileşenler Işığında Doku 
Çözümlemesinde Farklı Yöntem ve Tekniklerin 
Değerlendirilmesi
Duygu Cihanger
‘Şehir Belki de Bir Ağaçtır’:Fiziksel Dokunun Belirleyicisi 
Olarak Kentsel Ağaçlar
Pelin Gökgür, Bilge Ulusay Alpay
Şişli-Taksim Ulaşım Aksı ve Yakın Çevresinde Kentsel 
Dokunun Morfolojik Analizi

B Salonu
KENTSEL MORFOLOJİ, PLANLAMA VE TASARIM

Oturum Başkanı: Mehmet Topçu

Eren Kürkçüoğlu, Mehmet Ocakçı
Kentsel Dokuda Yaya Hareketlerinin Psiko-Mekânsal Etki 

Değerlendirmesi
Olgu Çalışkan, Gökhan Ongun

Bütünleşik ve Bağdaşık Kent Morfolojisi Üretim Yöntemi 
Olarak Parametrik Tasarım Denetimi

Melih Birik
Kentsel Morfolojiye Bütüncül Yaklaşım

C Salonu
MEKANIN DEĞİŞİMİ VE AKTÖRLER

Oturum Başkanı: Burak Beyhan

Duygu Saban Ökesli
Gelenekselden Moderne Adana Kent Formu

Melis Cankara
20.yy’da Resmo’nun Kent Mekânının Biçimlenmesinde 
Devlet Otoritesinin ve Devletler Arası İlişkilerin Etkisi
Hülya Coşkun
20. yy. Başlarında, K.Afrika'daki Planlamalarda, Planlama 
Aktörü Olarak H.Prost. Fas Modeli ve Morfolojik Analizler 

23 Ekim 2015
4. OTURUM
14.00-15.00

5. OTURUM
15.30-16.30

DEĞERLENDİRME OTURUMU
16.30-17.00

Çay-Kahve Arası
15.00-15.30





ÖZETLER






Mersin’de Morfolojik Süreçlerin İncelenmesi  1

Tolga Ünlü, Yener Baş 
Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

	 Mersin'de kentsel biçim bir yandan Türkiye kentleşmesinin özgün 
dinamikleri ile şekillenirken, diğer yandan önemli bir Akdeniz liman kenti 
olmasından ileri gelen kendine özgü nitelikler kazanmıştır. Bu çalışmanın 
amacı Mersin kentini biçimlendiren morfolojik süreçlerin bütünsel bir 
değerlendirmesini yapmaktır. Bu doğrultuda Mersin kent biçiminin oluşumu, 
tarihsel-coğrafi yaklaşımın benimsendiği bir kuramsal çerçeveyle, kent bütünü 
ve mahalle ölçekleri olmak üzere iki düzeyde ele alınmış ve bu iki düzeyde 
işleyen morfolojik süreçlerin bağlantıları değerlendirilmiştir.


	 Kent bütünü ölçeğinde Mersin'in kentsel büyüme örüntüleri, Conzen 
okulunun "çeper kuşak" kavramı üzerinden çözümlenmekte; kentteki "iç, orta 
ve dış" çeper-kuşakların oluşum süreçleri incelenmektedir. İç-çeper kuşağın 
oluşumunda demiryolu istasyonu ve bağlantılı büyük alan kullanımlarının yanı 
sıra, Erken-Cumhuriyet dönemi kent planlamasının kente taşıdığı kamusal 
kullanımlar belirleyici olurken, orta çeper-kuşağın oluşumunda liman işlevleri 
ve Pozcu alt-merkezinin gelişimi öne çıkmıştır. Dış çeper-kuşak ise büyük 
sanayi ve kamu kullanımlarını içeren dağınık parçalardan meydana 
gelmektedir. 


	 Mersin'in çeper kuşaklarının oluşumunda, kentin deniz kıyısı boyunca 
uzanan çizgisel gelişim örüntüsü çok merkezli gelişmeyi teşvik ederken, uzun 
bir sahil şeridi kaplayan dolgu alanlar çeper kuşakları güneyden 
bütünleştirmiştir. Buna koşut olarak, kuzeyde otoyolun yarattığı sabitleme hattı 
boyunca oluşan çeper kuşak kullanımları iç, orta ve çeper kuşakları saran bir 
“şemsiye çeper-kuşak” oluşturma potansiyeli doğurmuştur. Çeper-

 Bu çalışma, TÜBİTAK SOBAG tarafından desteklenen, 113K131 sayılı “Kentsel Gelişme 1

Süreçlerinin ve Morfolojik Dönüşümün Kavramsallaştırılması: Mersin’de Çeper-Kuşak Oluşumu ve 
Konut Alanlarının Değişen Fiziksel Yapısı” başlıklı araştırma projesi çerçevesinde sürdürülen 
araştırmaya dayanmaktadır. 
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kuşaklarının gelişimini belirleyen Türkiye’ye özgü bir etken ise plan dışı 
yapılaşmadır. Mersin’de de bir kuşak şeklinde imarlı alanları saran hisseli 
parselasyon alanları kentin gelişim örüntüsünde belirgin morfolojik bölgeler 
oluşturarak çeper kuşaklarla birl ikte kentin geliş im örüntüsünü 
şekillendirmiştir.


	 Çalışmada mahalle ölçeğinde tartışılan morfolojik süreçler çeper-
kuşakların oluşumu ile etkileşim halinde ele alınmıştır. Öyle ki çeper-kuşakların 
oluşum dönemleri ile farklı morfolojik bölgelerin üretildiği morfolojik dönemler 
arasında bağıntılar kurmak mümkündür. Bu bakımdan çalışmada kentin iç ve 
orta çeper-kuşaklarının oluşumuyla etkileşim içinde gelişen yeni konut alanları 
daha yakından bakılmıştır. 


	 Kentin ilk yeni konut alanı olan ve 1940’lardan itibaren gelişen 
Çamlıbel oldukça karmaşık morfolojik süreçler barındırmaktadır. Parsel 
örüntülerinin, morfoloji yazınındaki genel varsayımın tersine son derece 
devingen olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda parsel ve binaların “genetik 
tipleri” halihazır durumda farklı morfolojik bölgelerin oluşmasına yol açmıştır. 
Binaların, parsel büyüklükleri, mevzuatta belirlenen standartlar, işlevler, cephe 
alınan yolların genişliği ve deniz kıyısı ile ilişkinin değişimine bağlı olarak farklı 
nitelikler kazandığı görülmüş, bu farklılaşmalara göre belirli bölgelerde 
benzeşen nitelikte morfolojik bölgeler belirlenmiştir. Böylece binaların kat 
sayıları, işlevleri, derinlikleri, TAKS ve KAKS oranları gibi değerler açısından, 
Çamlıbel’in farklı morfolojik bölgelere ayrıldığını gözlemlemek mümkündür. 

Pozcu ve Kuzey Mersin gibi daha yakın dönem gelişme alanlarındaki 
morfolojik süreçlerde ise Çamlıbel’deki karmaşıklığa rastlanmamaktadır. 
Pozcu’da parsel örüntüsü büyük ölçüde değişmeden kalırken, müstakil 
binalardan apartmanlara dönüşüm süreci içinde, Pozcu’nun mekan kurgusuna 
bağlı olarak farklı morfolojik bölgeler ortaya çıkmıştır. Kuzey Mersin ise son 
dönemde üretilip henüz dönüşüm geçirmemiş ve site şeklinde gelişen, düşük 
yoğunluklu ve yüksek katlı konut alanlarını kapsamaktadır.  

Mersin’deki morfolojik süreçler değerlendirildiğinde, gerek çeper-kuşaklar ve 
kent bütünündeki gelişim örüntüsünde, gerekse konut alanlarının iç 
değişimlerinde planlama mekanizmasının piyasa dinamiklerinin ardından 
geldiğini ve dolayısıyla morfolojik süreçlerde plan kararlarının bir nedenden 
çok sonuç olarak kendini gösterdiğini söylemek mümkündür. 


Anahtar kelimeler: Tarihsel coğrafi yaklaşım, çeper-kuşak oluşumu, morfolojik bölgeler, 
parsel-bina örüntüsü  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A Salonu

ÖZEL OTURUM 

13.00-15.00


Oturum Başkanı: Tamer Gök 
 


Ayşe Sema Kubat  
Kentlerin Biçimsel Yapısındaki Sayısal Mantık: Mekan Dizimi 


 

Cânâ Bilsel  

Kent Tarihi Araştırmalarında Mekanbilimsel Bir Yaklaşım Olarak Kentsel 
Morfoloji  
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� Özel Oturum: Kentsel Morfolojide Kuramsal Yaklaşımlar

Kentlerin Biçimsel Yapısındaki Sayısal Mantık: Mekan Dizimi 

Ayşe Sema Kubat 
İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

	 Kent ve insan yerleşmelerinin çalışılması ile zengin konu alanları 
sunan kent morfolojisi, yerleşmelerinin farklı ve karmaşık yapısını kavramak ve 
tanımlamak üzere bir çok ifade şekli geliştirdiği gibi, çalışmalarında kullanılan 
araştırma yöntemlerinde de zenginlik sunmaktadır. Bir çok bilimsel terim 
içeren farklı  yaklaşımları, bakış açıları ve çok sayıda araştırma yöntemlerini 
bünyesinde bulundurmakta olan kent morfolojisi konusundaki tartışmalar, son 
yıllarda, iki farklı bakış açısından değerlendirilmeye başlamıştır. Bunlardan ilki, 
Conzen, Muratori ve Lefebvre/Panerei/Castex’nin geleneksel yaklaşımları ile 
biçimlendirilen ISUF (International Seminar on Urban Form_Uluslararası Kent 
Biçimi Seminerleri) bünyesinde  gelişirken bir diğeri de İngiltere’de UCL 
bünyesinde geliştirilmekte olan “space syntax” olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Her iki yaklaşımda, geniş uluslararası platformlarda büyük yankılar 
uyandırarak gelişmesini sürdürmektedir.

	 Coğrafyacıların bakış açısı ile gelişen “İngiliz”; mimar ve kent 
tasarımcıların düşünce sistemleri ile gelişen “İtalyan”; ve sosyal konuları da 
işin içine katan “Versailles/Fransız” ekollerinin yanısıra “Space Syntax”, 
geliştirmiş olduğu çeşitli analitik yöntemler yolu ile kentin kavranmasına 
olanak tanıyarak, Kent Morfolojisi’ne, biçimsel bir boyut katmaktadır. Bir kent 
okuma yöntemi olan space syntax, mekan örgütlenmesi ile sosyal yapı 
arasında doğrudan bir ilişki olduğu savıyla yola çıkarak, özellikle kentsel açık 
alanlarda hareket ve görüş alanlarını çakıştırarak insanların bir araya gelme 
potansiyellerini araştırmaktadır. Çevremizi oluşturan farklı ölçekteki 
yapılanmaların, yani bina, bina grubu, kent bölgeleri ve kentlerin, mekansal 
dokularını, incelemek, tanımlamak ve analiz etmek için kullanılan, 
matematiksel yorumların yanısıra teori ile desteklenen teknikler bütünü olma 
özellikleri ile, son dönemlerin ilginç yaklaşımlarından biri olarak karşımıza 
çıkmaktadır.
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	 Bill Hillier ve Julienne Hanson önderliğindeki bir grup araştırmacı 
tarafından İngiltere University College London Space Syntax Laboratuarı 
bünyesinde geliştirilen  ve Türkçe literatürde Mekan Dizimi olarak ifade 
ettiğimiz Space Syntax grubu üyelerine göre sadece mekan toplumun ürünü 
değildir, toplumda mekanın ürünüdür. Kullandığı analiz yöntemi ile Space 
Syntax, mekanın morfolojik ve niceliksel özelliklerinin araştırılmasını ve 
istatistiksel veriler üzerinden mekânsal oluşumların yorumlanmasını ve 
mekanın içinden geçen gündelik yaşantının ve toplumsal-mekansal üretimin 
kavranmasını, mümkün kılmaktadır.

	 Yaya hareketleri ve fiziksel mekan arasındaki ilişkiyi matematiksel 
boyuta dönüştürerek tanımlamayı amaçlayan Space Syntax yolu ile tasarım 
önerilerinin olası etkilerini önceden görmek ve sınamak ta ayrıca mümkün 
olmaktadır. Böylece sadece akademik çevrelerce değil, kentlerin tasarım ve 
planlamasına yönelik önerilerin uygulama öncesi değerlendirilmesine olanak 
verdiği için, ulaşım ve planlama sorunlarına çözüm olabilecek alternatif 
önerileri karşılaştırma olanağı sağlayan özelliği ile ve her yatırımın büyük risk 
taşıdığı metropollerde bile önerdiği uygulama yöntemi ile, özellikle yerel 
idareler tarafından da çekici olmaktadır. Bu yöntem ile, kentlerde yer alan 
aktivite alanları arasındaki erişilebilirliğin azalması gibi sorunların önceden 
tespit edilmesi mümkün olacak ve dolayısı ile bu durumun doğurabileceği 
sosyo-ekonomik durgunluğun da giderilerek yatırım kaynaklarının daha verimli 
kullanılması sağlanacaktır. Doğru yatırımlar ve yerinde kararlar sayesinde 
kentler, deneme-yanılma yolu ile değil, bilimsel ve tarafsız bir yaklaşımla 
planlanmış olmanın avantajını yaşayacaklardır.

	 Kent Morfolojisinin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inandığım 
“Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı Birinci Sempozyumu”nda öncelikle; space 
syntax yöntemi, temel özellikleri, teorik çerçevesi, kullanılan sayısal araçlar, 
bilime ve özellikle kent morfolojisi’ne olan katkıları, ülkemizde yapılan 
uygulamalardan yola çıkılarak tanımlanacaktır. Altıncı Uluslararası Space 
Syntax Sempozyumu’nun İstanbul’a getirilmesini ve organizasyonunu 
gerçekleştiren ekibin temsilcisi olarak, ülkemiz örnekleminde çalışarak 
geliştirilen, kent planlaması ve tasarımı konusunda öncü niteliği taşıdığına 
inandığım, gerek teorik gerekse uygulama projelerimizden örneklerin yer 
alacağı sunumum da ayrıca, ilk geliştirildiği günden beri alınan eleştiriler, eksik 
bırakılan ya da göz ardı edilen konular ele alınacaktır. Böylece Space 
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Syntax’ın kendini geliştirip yenilenmesine olanak sağlayan bu eleştirilere 
yönelik son dönemdeki gelişmelerden de söz etmek mümkün olacaktır.


Anahtar kelimeler: Space syntax, mekan dizimi, Kent Morfolojisi, Kent Planlaması ve 
Tasarımı, sayısal yöntemler 

Kaynaklar 
Çil E., (2006) Bir Kent Okuma Yöntemi olarak mekan dizim analizinin kuramsal ve 
yöntemsel Tartışması, MEGARON, YTÜ, Mimarlık Fakültesi e-Dergisi 1, 4, 218-231.


Hillier, B, Hanson, J. 1984. The Social Logic of Space, Cambridge University Press.


Hillier, B, 1996. Space is the Machine, Cambridge University Press.


Kropf  K., (2009) “Aspects of Urban Form”, Urban Morphology, 13(2), 105-20.


Kubat A. S., (2014) Space Syntax: a special issue for International A/Z - ITU JOURNAL 
of Faculty of Architecture, Vol 11, No:2, Istanbul, Turkey. (ISSN:1302-8324) 


Kubat A. S., Özbil Torun A., Özer Ö., (2012), “Space Syntax Modelinin Kentsel 
Dönüşüm Projelerinde Kullanılması İçin Kentsel  Ana Odakların Mekansal 
Sürekliliklerinin İncelenmesi: Sultanahmet Meydanı’nda Hareket Ve Algı Esaslı Kentsel 
Tasarım Analizi”, Projem İstanbul Kapsamında  T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Emlak İstimlak Daire Başkanlığı, Yerleşmeler Ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü için 
hazırlanan proje, İstanbul.


Kubat A. S., İnce Güney Y., Özer Ö., (2010) “Mekan Dizimi: Mekanı Anlamanın Bilimsel 
Yöntemi”, Planlamada Sayısal Modeller Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İTÜ, Istanbul.


Kubat A. S, İnce Güney Y, Özer Ö, Baser B. (Sept-Oct 2007) “6. Uluslararası Space 
Syntax Sempozyumu (6th International Space Syntax Symposium)” Mimarlık, 337. 


Kubat A. S., İnce Güney Y., Özer Ö., (2007) “6. Uluslararası Space Syntax 
Sempozyumu (6th International Space Syntax Symposium)” XXI Tasarım Mimarlık ve 
Dekorasyon Dergisi.


Kubat A. S, İnce Güney Y, Özer Ö, Baser B. (June 2007) “Space Syntax” Yapı Dergisi, 
June 2007, 307, 50-55.


Pinho P & Oliveria V., (2009) “Different Approaches in the study of Urban Form”, 
Journal of Urbanism., 2, 2, 103-25


�7



� Özel Oturum: Kentsel Morfolojide Kuramsal Yaklaşımlar

�8



� Özel Oturum: Kentsel Morfolojide Kuramsal Yaklaşımlar

Kent Tarihi Araştırmalarında Mekânbilimsel Bir Yaklaşım 
Olarak Kentsel Morfoloji 

Cânâ Bilsel 
ODTÜ Mimarlık Bölümü 

	 Kent tarihi yazımında toplumsal, kültürel ve ekonomik olguları kent 
mekânıyla ilişkilendiren çalışmaların göreli olarak yeni olduğu görülür. Buna 
karşılık, kentlerin mekân boyutuyla çalışılmaya başlanması 19. yüzyıldan 
itibaren Coğrafya disiplini içerisinde gerçekleşmiş, bu bağlamda kentlerin 
makroformu ve biçimlenmelerinin oluşum ve dönüşümü üzerinde 
karşılaştırmalı çalışmalar Kentsel Coğrafya alanının konularını oluşturmuştur. 
Aynı dönemde Arkeolojinin gelişmesiyle, tarih öncesinden bu yana 
kendiliğinden oluşmuş insan yerleşmeleri yanında planlı yerleşmelerin 
varlığının gün ışığa çıkması kent formuna yönelik araştırmaların gelişmesine 
önemli bir ivme kazandırmıştır. Mimarlık tarihi yazımında bu gelişmenin etkileri 
belirgin biçimde ortaya çıkar. Yüzyıl dönümünde Şehircilik ve/veya Şehir 
Planlama’nın bir disiplin olarak oluşumu aşamasında, kent makroformu ve 
kentsel biçimlenme sorunsalına odaklanan kent tarihi araştırmaları, yeni 
disiplinin epistemolojisinin oluşumunda kaynaklık etmiştir. Poëte, Lavedan, 
Geddes ve Mumford’un çalışmaları bu kapsamda düşünülebilir. 20. Yüzyılın 
ikinci yarısında ise Benovolo, Kostoff vd. kent formu ve kentsel ve kamusal 
mekânlarının biçimlenmesine odaklanan yapıtlarıyla öne çıkarlar. Bu dönemde, 
kentsel morfoloji ve mimari tipoloji –tipo-morfoloji- araştırmaları “operasyonel 
tarih” yaklaşımıyla mimarlık ve kentsel tasarım alanlarında, uygulamayı da 
yönlendirecek olan bir kuram ve araştırma alanı olarak ortaya çıkmış ve 
gelişmiştir. Türkiye’de ise kent formu ve kentsel mekân odaklı çalışmaların 
özellikle Şehircilik ve Mimarlık Tarihi alanında geliştiği söylenebilir. Fransız 
mimar ve sanat tarihçi Albert Gabriel, tarihi kentler üzerinde gerçekleştirdiği 
çalışmalarla Türkiye’de kentsel morfoloji çalışmalarında öncü olmuştur. Kemal 
Ahmet Arû, Doğan Kuban, Gönül Tankut ve Sevgi Aktüre ise yakın dönemde 
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kent ve şehircilik tarihine, her zaman adı konmasa da kentsel morfoloji 
yaklaşımıyla önemli katkılarda bulunmuşlardır. 

	 Bu bildiride, uluslararası bağlam içerisinde, geçmişten bugüne 
Türkiye’de kent tarihi yazımında kentsel morfoloji çalışmalarının katkıları ve 
yeri örnekler üzerinden tartışılacaktır.                       
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Lefke Geleneksel Kent Merkezi Gelişim Sürecinin Morfolojik 
Bölgeleme Yöntemiyle Analizi 

Nevter Zafer Cömert

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü 

	 Kent, dinamiklerinin süreç içerisinde gelişimi ve dönüşümü ile 
gözlemlenir ve biçimlenir. Kent morfolojileri, kentlerin fiziksel formlarının tarihi 
süreç içerisinde dönüşümünü ve biçimlenişini araştırıp analiz eder. Bu konu 
üzerine araştırmalar 20 yy. başından başlayıp günümüze kadar gelmektedir. 
Morfolojik çalışmalar bir çok ülkede farklı bakış açılarıyla incelenmektedir. Bu 
çalışmalarda öncü kabul edilen İtalyan, İngiliz ve Fransız okulları morfolojik 
çalışmaları farklı bakış açıları ile incelemeye devam etmektedirler. İtalyan 
Okulu morfolojiyi tipolojik açıdan ele alırken İngiliz Okulu  kentleri coğrafi bakış 
açısı ile üst ölçekte inceler, Fransız okulu ise sosyal ve ekonomik boyutunu ön 
plana çıkararak analiz eder. G.Caniggia (2001) İtalyan okulunun öncülerinden 
olup tipolojik çalışmalarını bina ölçeğinden kent ölçeğine getirerek analiz 
ederken İngiliz Okulunun kurucusu olan MRG Conzen, kent morfoloji 
çalışmalarını planlama ölçeğinden kent ölçeğine inerek analiz eder. Phillippe 
Panerai, Jean Castex, Jean-Charles Depaule (2004) ise morfolojinin sosyo-
ekonomik dinamiklerini de ele alarak ada-blok ölçeğinden sokak- bina 
ölçeğine yaklaşarak inceler.

	 MRG Conzen (1981), kentleri morfolojik açıdan , (i) sokak ve sokak 
örüntüsü, (ii) parsel ve parsel dokusu, (iii) bina ve bina dizimi elemanlarına 
ayırıp gelişim teorisi ile inceler. MRG Conzen (1988) Kentsel Morfolojik 
Bölgelemeyöntemini kullanarak kentlerin morfolojik gelişimini analiz eder. Bu 
metot ile birlikte kentlerin süreç içerisindeki arazi kullanımları, bina dokusu ve 
genetik plan birimleri analiz edildikten sonra çakıştırılarak morfolojik 
bölgelemeler belirlenir ve kentin kuruluşundan itibaren hangi süreçlerden 
geçip ne gibi değişimlere uğradığı araştırılıp saptanır. Morfolojik analizlerde 
önemli olan bu yöntemi MRG Conzen (1988) bir tek İngiltere’deki Ludlow 
kasabasında uygulamıştır.
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	 Bu çalışmanın amacı, MRG Conzen’in morfolojik bölgeleme yöntemini 
kullanarak Kuzey Kıbrısta’ki Lefke geleneksel kent merkezinin morfolojik 
bölgelemelerinin analizinin yapılmasını ve süreçte gözlemlenen gelişimlerle 
birlikte ileriye dönük planlama stratejilerine ışık tutmasını hedefler. 


Anahtar Kelimeler: Plan Birimi, Arazi Kullanımı, Bina Dokusu, MRG Conzen. 

Kaynakça  
Caniggia,G.& Maffei,G.L. (2001) Architectural composition and building typology: 
interpreting basic building, Aliena Florance.


Conzen M.R.G. (1988), Morphogenesis, morphological regions and secular human 
agency in the historic townscape as exemplified by Ludlow, in Denecke,D. and 
Shaw,G.(eds) Urban Historical Geography, (Cambridge Uni. Press, Cambridge) pp. 
253-272


Conzen M.R.G, (1960), Alnwick, Northumberland: a study in town plan analysis, 
Institute of British Geographer planners publication, No:7, George Phillip and Sons,


Castexs, (2004), Urban Forms-The Death and Life of the Urban Blocks, Architectural 
Press,UK
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Kentsel Morfolojide Yeni Bir Yöntem: Fraktal Boyut Metodu 
Bodrum Örneği 

Gizem Erdoğan, K. Mert Çubukçu

Pamukkale Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

	 En basit tanımlaması ile şekil bilgisi olarak tanımlanabilen “morfoloji” 
kavramı, kent planlama disiplininde kentlerin fiziksel dokusunu tanımlayan 
öğelerin bir araya geliş sürecinde, dokuda gözlenen desenin ve değişimin 
incelenmesi olarak ele alınmaktadır. Kentsel mekândaki bu desen ve 
değişimler, farklı yerleşmelerin kendilerine özgü dokular ile açıklanmasını 
sağlamaktadır. Değişimlerin dinamik yapısı ve bu sürece etki eden 
parametrelerin tanımlanması, mekânı algılama, şekillendirme ve tanımlamayı 
kolaylaştırmaktadır. Kentsel morfoloji, kentsel formun değişim biçimini 
incelemesi bakımından özellikle kent yönetimlerinin ve kentsel tasarımcıların 
ilgisini çekmektedir.

	 Kentsel nüfus oranındaki radikal artışlara dayalı mekânsal gelişme 
talep ve eğilimleri, doğal kaynak ve değerler üzerinde ve çevresel ayak izi 
bağlamında olumsuz etkilere neden olduğu söylenebilir. Kentleşme olgusu, 
hızla artan kentsel nüfus ve bu nüfusun mekânsal dağılımı sorunu üzerinde 
şekillenmekte ve günümüzde ülkelerin en çok üzerinde durduğu 
konulardandır. Yirminci yüzyılda kentsel planlama gündeminin ana teması 
kentsel büyüme olgusunun sınırlanması olduğunu söylemek mümkündür. 
Dünya nüfusunun artması, kır–kent nüfusu dağılımı, bu dağılımın sosyo–
ekonomik, çevresel sonuçlarının neler olabileceği, hızla büyüyen kentlerin 
nasıl kontrol edilebileceği konuları güncel gündemi kaplamaktadır.

	 Kent planlamasının her zaman gündeminde olan kentsel büyüme 
biçimi ve kentsel dokunun zaman içindeki dinamik yapısını analiz etmek için 
bir dizi mekânsal çözümleme tekniklerinin son yıllarda tercih edildiğini 
söylemek mümkündür. Bu bağlamda, “kent morfolojisini doğru ölçmek” kent 
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planlama çalışmaları açısından önemli bir konu başlığı olarak öne çıkmaktadır. 
 

	 Çalışma bu başlıktan yola çıkarak, kentsel büyüme olgusu ve bu 
olgunun mekânsal yansıması olarak biçimlenen kentsel makroformlarının 
ölçümünde yeni bir yaklaşım olan fraktal boyut analizini Bodrum ilçe sınırı 
üzerinden okumayı amaçlamıştır. Çalışma, bu amaçlara ulaşabilmek için 
belirtilen kabuller ve kısıtlılıklar çerçevesinde Bodrum kent sınırları üzerinden 
2006 - 2015 yıllarına ait kentsel mekânın analizine yönelik yöntem önerisi 
ortaya koymayı hedeflemektedir.

	 Bodrum’un kentsel büyüme biçimi ile kentsel doku arasındaki ilişkinin 
analiz edilmesi için fraktal geometriden yararlanılmıştır. Fraktal geometri, 
kentsel dokunun mekânsal organizasyonunun analizi için kullanılmıştır ve 
kentsel dokuda ortaya çıkan değişimi fraktal boyuttaki farklılaşmayla 
ölçmektedir. Çalışmanın sonucunda, Bodrum’un kentsel büyüme biçiminin 
kentsel saçaklanma özelliğinde olduğu ve fraktal boyut özelliği taşıdığı ortaya 
koymaktadır.


Anahtar kelimeler: Fraktal boyut, Mekânsal Büyüme, Kentsel Morfoloji
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Konut Bölgelerinde Morfolojik Bir İnceleme; San Francisco 
Örneği 

Mehmet Topçu

Selçuk Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

	 Bu çalışma, farklı grid dokuya sahip konut bölgelerinin morfolojik 
özelliklerini ve yaşanabilirliğini, erişilebilirlik, anlaşılabilirlik, yoğunluk, 
yaşanabilirlik indeksi ve zaman periyodunu içeren birtakım morfolojik 
değerlendirme parametreleri üzerinden tartışmaktadır. 

	 Çalışmanın odağında sokak-yapı adası ve bina-parsel ilişkisi vardır. 
Bu ilişki belirlenen parametreler çerçevesinde San Francisco kenti genelinden 
her biri içinde bulunduğu konut bölgesinin karakteristik kimliğini yansıtan 
dokuz farklı örneklem alanı özelinde değerlendirilmiştir. Erişilebilirlik ve 
anlaşılabilirlik parametreleri, kent formu ve sokak sistemi arasındaki ilişkileri 
sayısal olarak anlamamızı sağlayan ‘mekan sentaksı’ yöntemi kullanılarak 
ölçülmüştür. Bir diğer değerlendirme parametresi olan yoğunluk ile ilgili 
ölçümler ise iki şekilde yapılmıştır; birinci ölçüm seçilen örneklem alanı 
içerisindeki toplam yapılaşmış alanın örneklem alanına oranı, ikinci ölçüm ise 
özel mülkiyet olarak kullanılan açık alanların toplam yapılaşmış alana olan 
oranıdır. Yaşanabilirlik indeksi parametresi, örneklem alanların içerisinde yer 
alan ve yaya olarak kullanılabilen açık alanlarının (kamusal alanlar), toplam 
yapılaşmış alanına olan oranından hesaplanmıştır. Çalışma kapsamında kentin 
tarihsel geçmişini anlamak amacıyla zaman kavramı da değerlendirme 
parametreleri arasında yer almaktadır. 

	 Daha sonra elde edilen tüm veriler Coğrafi Bilgi Sistemi kullanılarak 
ortak bir veri tabanında toplanmış ve belirlenen parametreler aracılığı ile 
morfolojik açıdan değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler yapılırken, seçilen her 
bir örneklem alanının her bir parametre özelinde beşli skalada kategorize 
edildiği bir matristen yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda, elde edilen 
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bulgulardan yola çıkılarak, San Francisco kentindeki farklı grid dokuya sahip 
konut bölgelerinin, erişebilirlikleri, anlaşılabilirlikleri ve yoğunluk özellikleri 
açısından değişik karakteristiklere sahip olduğu ve bu konut bölgelerinin, bir 
başka deyişle, kent dokularının morfolojik karakterini şekillendiren 
parametrelerden özellikle erişilebilirlik ve yoğunluk parametrelerinin konut 
bölgelerinin yaşanabilirliği ve entegrasyonunda önemli faktörler olduğu 
söylenebilir. 

	 Konut alanları tasarımından, sokak ve park tasarımlarına, kent 
genelindeki açık alan ve sokak tasarımlarına kadar her ölçekteki kent formu 
yaşanabilirliği etkilemektedir. Yaşanabilirliği yüksek olan kentler her ölçekte 
başarılıdırlar. Yapılı çevre kalitesinin yükseltilmesinde gerçek bir etki 
oluşturmak ve tüm kullanıcıların günlük yaşamını iyileştirmek için gerekli 
politika ve düzenlemelerin ideal bir şekilde tüm kente dağıtılması esastır. 
Kentsel çevre kalitesini etkileyen elemanların çoğu (sokaklar, parklar, kamusal 
yapılar, kültürel kurumlar, okullar, aydınlatma ve yönlendirme elemanları ve 
kamu hizmetleri gibi) aynı zamanda tüm kent sisteminin de parçasıdırlar. Bu 
durum bize aynı zamanda kent dokusunun büyük bir bölümünün kamu 
sahipliliği ve kontrolünde olduğunu ve bunun da tüm kentin yapılı çevre 
kalitesini geliştirmek için önemli bir baskı sağladığını göstermektedir.


Anahtar Kelimeler: Kent Morfolojisi, San Francisco, Konut Alanları, Mekan Sentaks 

Bilgilendirme: Bu çalışmada Tübitak 2219 yurt dışı doktora sonrası burs programına 
katkılarından dolayı teşekkür edilmektedir.
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� 1. Oturum: Kentsel Morfolojide Farklı Yöntem ve Yaklaşımlar

Parametrik Morfoloji: Morfolojiyi Tasarıma Açan Arayüz 

Burcu Uysal, Elif Eda Uzunoğulları, Merve Başak, Ilgın Kurum, Sadık Deniz 
Akman


ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

	 Kentsel tasarım sürecini morfolojik elemanlar üzerinden tanımlama 
aracı olan tasarım kodları, bir tasarım denetim biçimi olarak kentsel formun 
temel birimlerinin ve onlar arasındaki bütünselliğin tanımlandığı bağlamda öne 
çıkmaktadır. Formun temel birimleri arasında kurulan ilişkinin parametrik 
olarak (form öğelerinin ölçümlenebilir faktörlerle) tarif edildiği tasarım kodları 
günümüz şehircilik anlayışında yeni bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım 
doğrultusunda, ODTU Kentsel Tasarım yüksek lisans programı 2014-2015 
akademik eğitim döneminde kentsel kodlama çalışması, kentsel formun 
tasarım sürecini denetleyen bir araç olarak ele alınmıştır. Çalışma kapsamında, 
kentsel formun morfolojik elemanlarının paremetrik tanımı (kentsel kod dizini), 
kentsel tasarım kodlarının başarımsal (performansa dayalı) tanımları (kod 
matrisi) ve tasarım-kod ilişkisi irdelenmiştir. Program dahilinde yapılmış olan 
tasarım araştırmasının sunulduğu konferans metninde temel olarak kentsel 
tasarım kodu üretmeye olanak sağlayan parametrik morfoloji yaklaşımının 
yönteme dair nitelikleri irdelenmektedir. Bu süreçte parametrik morfoloji 
yaklaşımı kentsel tasarıma konu olan kent formunun bileşenlerinin 
ölçümlenbilir ilişkiler üzerinden (kompozisyonel ya da yapısal) yeniden 
tanımlanması anlamında kullanılmaktadır. Ortaya konan morfolojik arayüzün 
kentsel tasarım sürecine yönelik sağladığı üretken (generative) girdi ise 
üretilen kentsel tasarım kodlarının tasarıma dahil edildiği örnek proje 
çalışmaları ışığında tartışılmaktadır. 


Anahtar Kelimeler: Parametre, parametrik morfoloji, parametrik tasarım 
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2.OTURUM  
9.00-10.30


B Salonu 

TARİHİ KENT MERKEZLERİNDE MORFOLOJİK SÜREÇLER 


Oturum Başkanı: Duygu Saban Ökesli 


Figen Kafesçioğlu ve Derin Öncel 

Eski Ceneviz Kolonisi Galata’da, Deniz Surlarının Kıyı Bölgesinde Kentsel 

Morfoloji ve Bina Tipolojisi Üzerindeki Etkisi ve Güncel Dokuda Bu Etkinin 
İzinin Araştırılması 


Ayşe Sema Kubat, Pınar Sözer Hansoy 

Frankfurt/Main: Bombalanan Tarihi Bir Kent Merkezinin Morfolojik Kurgusu 


Oya Saf ve M. Emre Ergül 

Osmanlı Konut Dokusunda Parsel - Konut İlişkilerinin Analizine Yönelik Bir 

Yöntem Önerisi 


Saadet Tuğçe Tezer 

Kent Formunun Tarihsel Gelişiminin İncelenmesinde Yeni Bir Perspektif; 

Floransa Kent Formunun Köprüler Etkisinde Gelişimi 
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Eski Ceneviz Kolonisi Galata’da, Deniz Surlarının Kıyı 
Bölgesinde Kentsel Morfoloji ve Bina Tipolojisi Üzerindeki 

Etkisi ve Güncel Dokuda Bu Etkinin İzinin Araştırılması 

Figen Kafesçioğlu, Derin Öncel

MSGSÜ Mimarlık Bölümü


	 Ceneviz ticaret kolonisinin, Bizans İmparatorluğu’nun son döneminde 
elde ettiği imtiyazlarla tarihi yarımadanın karşı kıyısı Sykae’de kurduğu 
yerleşme, ilk aşamada basit duvarlarla çevrilmiş, 1303 ile 1400 arasında ardı 
ardına elde edilen yeni imtiyazlarla altı aşamada inşa edilen sur duvarları, 
burçlar ve bir büyük kule’nin yapılmasıyla Akdeniz ticaretinin önemli bir limanı 
olma özelliğini sürdürmüştür. Üzerinde 22 adet kapının bulunduğu surların 
içinde Ceneviz yerleşmesi, Osmanlı döneminde koşullu özerk yapısını devam 
ettirmiş ve yerleşmeyi korumak için inşa edilen bu surlar, 1864-1865 yılları 
arasında büyük bir bölümünün yıkılmasına kadar kentsel doku içinde binalar 
ve yollar ile bütünleşmiş, kentsel ve mimari dokunun içinde kimi zaman 
belirleyici kimi zaman tamamlayıcı yeni bir rol üstlenmiştir. 19.Yüzyılın 
ortalarındaki bu yıkımlardan sonra da surların izleri bölgenin kentsel 
dokusundaki etkinliğini incelenmeye değer şekilde sürdürmüştür.

	 Bu çalışmada, Galata’nın Azapkapı’dan başlayarak, Perşembe Pazarı, 
Karaköy Meydanı, rıhtımlar ve limandan Tophane’ye kadar devam eden kıyı 
bölgesinde, Menderes yıkımlarından bu yana sürdürülmekte olan geri 
dönülmez hatalara rağmen, deniz surlarının kentsel morfoloji ve bina tipolojisi 
üzerindeki izleri 1858 yılında VI. Daire Beyoğlu Belediyesi tarafından yapılan 
kadastral nitelikli ilk plandan itibaren takip edilmeye çalışılacaktır. 

	 Ceneviz Galata’sının iç ve dış surlarının Fetih’ten sonra koruma işlevini 
yitirerek mahalle sınırları halini aldığı ve deniz surlarının dışında kalan kıyı 
alanında ise yapılanmanın başladığı bilinmektedir. Bu araştırmada yapı ve kent 
ölçeğinde, planların ardışık okunması ve üst üste getirilmesiyle kıyı bölgesinin 
deniz surlarının dışında oluşan dokusu, sur duvarlarının iç ve dış yüzüne bitişik 
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veya sur ve burçları tamamen içine alarak biçimlenen yapısı ile iç bölümde sur 
kapılarının ve Galata Ceneviz yerleşmesinin yaşam biçiminin koşullandırdığı 
kent dokusu, meydan ve yol örüntüsü incelenecektir. 


	Araştırmanın ilk aşamasında belirlenen sorular şunlardır;

•	 Deniz surlarını da içine alan kıyı bölgesinin kent formu ve bina 
tipolojisinin Ceneviz Galata’sından surların yıkımına kadar süregelen 
özelliklerinin neler olduğu,  

•	 Deniz surlarının izinde oluşan kıyı bandı kent formunun, içinde 
barındırdığı ticaret ve liman işlevlerinin kurguladığı mekânsal yapı ile 
nasıl bir etkileşim içinde olduğu, sur ve sur içi ile nasıl eklemlendiği, 

•	 Deniz surlarının yıkımı ve kıyıda 1950 lerden başlayan ve 
günümüze kadar geçen süreçte gerçekleşen müdahalelerin kent 
formunu ve mekânsal algıyı nasıl dönüştürdüğü.


	 Çalışmanın geldiği aşamada, tüm Galata’nın imtiyaz bölgelerinden ilki 
olan Azap Kapı’dan Karaköy’e uzanan Perşembe Pazarı ve sonuncusu olan 
Karaköy’den Tophane’ye kadar devam eden bölgede deniz surlarının içi ile 
dışında oluşan kentsel ve mimari dokular arasında farklılıklar görülmektedir. 
Aynı şekilde bu iki bölgenin aralarında da kent dokusu ile sur arasındaki 
ilişkilerde de farklılıklar gözlenmektedir. Bu farklılıkların, dönemsel dinamiklere 
bağlı olarak ilk kadastral planlardan itibaren okunabildiği ilginç bir dönüşüm 
sürecinden söz etmenin mümkün olduğu görülmektedir.

	 Bu çalışmanın amacı sözkonusu alanda kentsel ve mimari ölçekleri 
birbirine bağlayan kentsel morfoloji - bina tipolojisi ilişkisi ve kent formu 
konusunda bilgi birikimi oluşturmak ve bununla birlikte bugün fiziksel olarak 
bütünüyle ortadan kalkmış gibi görünen ancak hala parçalarının bulunduğu bu 
eski deniz surlarının kalıntılarının varlığına ve bölge dokusunun geçmişle 
bağlarının sürekliliğine işaret edilerek bölgede söz konusu olan güncel 
dönüşüm sürecinde korunması gereken kültürel mirasın göz ardı edilmeden, 
dönüşümün sağlıklı şekilde yapılabilmesi ve kent hayatına etkileri konusuna 
dikkatçekmektir.


Anahtar Kelimeler: Galata, Deniz Surları, Kent Formu, Morfoloji-Tipoloji, Mekân
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Frankfurt/Main: Bombalanan Tarihi Bir Kent Merkezinin 
Morfolojik Kurgusu 

Ayşe Sema Kubat, Pınar Sözer Hansoy

İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü


	 İlk yerleşimlerden bu yana kentler çeşitli uygarlıklar tarafından yeniden 
üretilmekte, belleklerinde bu çeşitli kültürlerin izlerini katmanlaşmış olarak 
saklamaktadırlar.   II. Dünya savaşı sonrası özellikle Almanya’da kent 
merkezlerini günün koşullarına daha elverişli biçimlendirme ‘fırsat’ı doğmuş, 
teknolojik ilerlemeler, özellikle ulaşım ve altyapının getirdiği sorunların 
çözülmesi hedeflenmiştir. Böylece bazı tarihi kent merkezlerinin morfolojik 
gelişimi de kesintiye uğramıştır.

	 II. Dünya savaşı sırasında bombalanarak neredeyse yok edilen tarihi 
kent merkezlerinden birisi olan Frankfurt için de benzer bir yol ayrımı 
izlenmektedir. Tamamen yok edilmiş fiziki geçmiş, yeni kent merkezinin günün 
koşullarına uygun yeniden inşasına fırsat vermiştir. Bu anlamda 1945 yılında 
%80’i bombalanarak yok edilmiş Frankfurt kentinin bu fırsatı nasıl 
değerlendirdiğini, yok olmuş bir katmanlaşmanın kent morfolojisi bağlamında 
nasıl ele alındığını incelemek yol gösterici olmaktadır. Şu anda Frankfurt tarihi 
kent merkezinde yapımı devam eden Dom-Römer projesi kent morfolojisi ve 
kentsel korumaya yeni bir bakış açısı getirmektedir.


Anahtar Kelimeler: bombalanan kentler, kent morfolojisi, kentsel koruma


Kaynakça  

Grebler, Leo, (1956), Continuity in the Rebuilding of Bombed Cities in Western 
Europe , American Journal of Sociology, Vol. 61, No. 5 (Mar., 1956), pp. 463-469.


Heineberg, Heinz, (2006), German geographical urban morphology in an international 
and interdisciplinary framework
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Hofmeister Burkhard, (2004), The study of urban form in Germany, Urban Morphology, 
8(1), 3-12

http://www.planas-frankfurt.de/

http://www.domroemer.de/

http://www.stadtgeschichte-ffm.de/

http://www.lagis-hessen.de/Özet içinde gerekli görülen referanslar için)
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Osmanlı Konut Dokusunda Parsel - Konut İlişkilerinin 
Analizine Yönelik Bir Yöntem Önerisi 

Oya Saf, M. Emre Ergül

Mersin Üniversitesi Mimarlık Bölümü 


İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü


	 Osmanlı Evi kökeni ve plan tipolojileri üzerine (Eldem, 1984; Kuban, 
1995; Küçükerman, 1988), farklı bölgeler üzerine ya da genel olarak Osmanlı 
kentleri üzerine (Aktüre, 1978; Cerasi, 1999; Pinon, 1999) yapılmış olan birçok 
çalışma bulunmaktadır. Gerek Osmanlı kenti, gerekse konut dokusu ve türleri 
üzerine yapılmış olan çalışmaların büyük bir çoğunluğu kuramsal temele 
dayanan çalışmalar olup, bu çalışmalarda konuya genel yaklaşımlarda 
bulunulmuştur. Analitik saha çalışmaları oldukça azdır ve bu nedenle tipolojik 
yaklaşımlar ve sınıflandırmalar ile analiz içerikli kent çalışmalarının gerekliliği 
önem kazanmıştır.

	 Konut ve parsel ilişkisinin Osmanlı konutunun farklı plan tipleri 
göstermesine etken olabileceği savı, üzerinde araştırılması gereken bir 
konudur ve yapılacak çalışmalar bu çeşitlenmenin yorumlanmasında önemli 
veriler getirebilir. Osmanlı kenti konut dokusunda parsel geometrilerindeki 
çeşitlilik bu tarz bir tanımlamayı yapabilmeyi zorlaştırmaktadır. İki farklı parsel 
geometrisinde aynı plan şeması bulunabilmekte, ya da aynı parsel 
geometrisinde plan şemasının farklı varyasyonları görülebilmektedir. Parselle 
konut arasında birebir örtüşen tipolojik bir ilişki saptamak bu anlamda zordur. 
Ancak buna karşılık bir konutun içinde olduğu parselle bir nedensellik ilişkisi 
olmalıdır. Özellikle konutun parsel içerisindeki konumlanışı bu noktada 
önemlidir ve araştırılması gereken bir konudur. 

	 Bu ça l ışma Osmanl ı kent ine, fiz ikse l ver i le re dayanan 
değerlendirmeler ile yaklaşmayı hedeflemiştir. Konut-parsel arasındaki ilişkiler 
üzerine yapılacak analizlerle, Osmanlı konut dokusuna ilişkin bir yöntem 
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önermeyi amaçlamaktadır. Önerilen yöntem çalışma kapsamında ayrıntılarıyla 
açıklanacaktır.

	 Önerilen yöntem ilk olarak; “Osmanlı Dönemi Batı Anadolu 
Kentlerinde Parsel Konut İlişkisinin Tipolojik Analizi: Kula Örneği” başlıklı tez 
çalışması (Saf, 2004) kapsamında geliştirilmeye başlanmış ve “Osmanlı Konut 
Dokusunda Parsel - Konut İlişkilerinin Analizine Yönelik Bir Yöntem” başlıklı 
doktora tezi (Saf, 2011) neticesinde üretilmiştir. Bu bağlamda çalışmanın, üç 
aşamalı bir yöntem şeklinde tanımlandığı belirtilmelidir. Birinci aşama 
değişkenlerin belirlenmesi, ikinci aşama yapısal ilişkilerin kurulması ve üçüncü 
aşama uygulama ve değerlendirmedir. Değişkenler, konuta ve parsele ait 
değişkenler olmak üzere iki grup altında toplanmışlardır. “Konut ile parsel 
arasındaki ilişkilerden bir kurallar dizisi çıkarmak mümkün müdür?”… Bu 
sorudan hareketle yöntemin ikinci aşamasını oluşturan yapısal ilişkiler bölümü 
kurgulanmıştır. Yöntemin uygulanması için ilk aşama, belirlenen değişkenlerin 
çalışma alanlarına uygulanması ve elde edilen verilerin tablolara aktarılmasıdır. 
İkinci aşamada; verilerin dağılımına ilişkin ilk dökümlerin alınmasından sonra, 
veriler Excel programına aktarılarak, yapısal ilişkilerin kurulmasına yönelik 
olarak analizler yapılmaktadır. Discriptive Statistics olarak tanımlanabilecek bu 
bölümde, özet tablolar oluşturulmakta ve değ işkenler üzerine 
değerlendirmeler yapılmaktadır. Bunun için Cross Tabulation yöntemi 
kullanılmaktadır. Üçüncü aşamada ise sonuçların tablo ve grafik sunumları 
hazırlanarak, analizlerde ilk üç sırada yer alan ikili olasılıklar belirlenmekte ve 
sonuçlar üzerine değerlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca Coğrafi Bilgi Sistemi 
(CBS) programından yararlanılarak analiz sonuçlarının görselleştirilmesi 
sağlanmakta, hazırlanılan haritalarda öne çıkan sonuçlar gösterilmektedir.

	 Morfolojik bir analiz olarak nitelendirilebilecek bu yöntem, sonuçları 
bağlamında; kentsel sit alanlarında koruma amaçlı imar planlarının 
hazırlanmasında yardımcı olacak bir bilgi altyapısı oluşturmayı 
hedeflemektedir. Kısaca, korunacak yapının nasıl bir parsele sahip olduğu, bu 
parsel içinde konutun nasıl konumlandığı ve bunun genel eğilime uyumlu ya 
da aykırı olup olmadığı koruma amaçlı imar planını hazırlayan ekipler için bir 
girdi oluşturacaktır. 

	 Son söz olarak; eğer bu çalışmanın yöntemi Osmanlı Anadolu’sunun 
eyalet ve sancak merkezlerinde de uygulanırsa, konut dokusunda parsel-
konut ilişkileri üzerine pek çok yeni bulgu elde edilebilir. Özellikle İmparatorluk 
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çeperlerinde yer alan kentlerin yine bu yöntem üzerinden analiz edilmesi, 
konut-parsel ilişkileri açısından bölgesel farklılaşmaların ardındaki nedenleri de 
ortaya çıkarabilir.


Anahtar Kelimeler: Parsel-Konut İlişkisi, Osmanlı Konutu, Osmanlı Yerleşmeleri, 
Morfoloji, Mimari Tipoloji 


Kaynakça (Özet içinde gerekli görülen referanslar için) 

Aktüre, S. (1978) 19. yüzyıl sonunda Anadolu kenti mekânsal yapı çözümlemesi (ODTÜ 
Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, Ankara). 


Cerasi, M. M. (1999) Osmanlı kenti, Osmanlı İmparatorluğu’nda 18. ve 19. yüzyıllarda 
kent uygarlığı ve mimarisi (Yapı Kredi Yayınları, Istanbul). 


Eldem, S. H. (1984) Türk Evi I (Güzel Sanatlar Matbaası A.Ş., İstanbul).


Kuban, D. (1995) The Turkish Hayat House (Eren Yayıncılık, Istanbul).


Küçükerman, Ö. (1988) Kendi mekânının anlayışı içinde Türk Evi (Apa Ofset Basımevi 
Sanayi ve Ticaret A.Ş, İstanbul).


Pinon, P. (1999) “Attempted typology of urban fabric of ottoman towns of Anatolia and 
the Balkans”, in Akın, N., Batur, A., Batur, S. (ed.) 7 centuries of Ottoman architecture 
“A supra-national heritage” (Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul) 442-448. 


Saf, H. O. (2004) “A typological analysis of parcel-house relationship in Ottoman 
western Anatolian cities: the case of Kula” unpublished Master thesis, Izmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü, Izmir. 


Saf, H. O. (2011) “A method for the analysis of lot-house relations in Ottoman housing 
pattern” unpublished PhD thesis, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir. 


�29



� 2. Oturum (B Salonu): Tarihi Kent Merkezlerinde Morfolojik Süreçler

�30



� 2. Oturum (B Salonu): Tarihi Kent Merkezlerinde Morfolojik Süreçler

Kent Formunun Tarihsel Gelişiminin İncelenmesinde Yeni Bir 
Perspektif; Floransa Kent Formunun Köprüler Etkisinde 

Gelişimi 

Saadet Tuğçe Tezer

MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü


	 Sosyal, ekonomik ve fiziksel tabakalar kendine özgü nitelikleriyle bir 
araya gelerek, oldukça karmaşık bir yapıya sahip olan kentleri oluşturmakta; 
kentler insan faktörü ile yaşayan, devingen bir özellik kazanmaktadır. Şehircilik 
çalışmaları günümüzde, kent mekanizmasını geçmişi, bugünü ve geleceğiyle 
çözümlemeye çalışan bağımsız bir çalışma alanı halini almıştır. Kent tarihi, 
şehircilik ve planlama çalışmaları içinde önemli bir yer tutmakta, kentlerin 
morfolojik yapılarının çözümlenmesi ise şehircilik çalışmaları içinde farklı bir 
yere oturmaktadır. 

	 Çalışma kapsamında kentlerin morfolojik gelişimini ve kent formunun 
değişimini inceleyen çalışmalar ile kent tarihi çalışmaları bir araya getirilmiş; 
kent formunun gelişmesini etkileyen bir dinamik olarak köprü öğesi ele 
alınmıştır. Çalışma için örnek alan tespit edilirken, bir su öğesinin yanında ya 
da etrafında konumlanmış yerleşmeler listelenmiş, belirlenen kriterler 
doğrultusunda bir tasnif ve eleme yapılarak; Arno Nehri’nin iki yanında 
yerleşmiş olan Floransa kenti üzerine yoğunlaşılmıştır. Floransa’nın kent 
formunun tarihsel süreçte gelişimi tarihi ve güncel analizler üzerinden 
incelenerek, köprüler ve kent formu etkileşimi ortaya konulmuştur. 

	 Bu çalışma kaynağını, Kentsel Mekan Organizasyonu ve Tasarımı 
Yüksek Lisans Programı çerçevesinde hazırlanan Yüksek Lisans Tezi’nden 
almıştır. Konunun bu biçimde işlenmesinin motivasyonunu ise; “kentlerin 
gelişmesi üzerinde köprülerin direkt ve görünür bir etkisi olup olmadığı” ve 
“Floransa kent formunun gelişmesi ile Floransa’nın köprüleri arasında karşılıklı 
bir ilişki olup olmadığı” konularının açığa çıkarılması ihtiyacı oluşturmuştur. 
Floransa’nın eski tarihlere (1655, 1750, 1877 ve 2012 yılları)   ait haritaları 
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üzerinde yapılan fiziksel yapı ve kent formu (makroform) analizleri ile kent 
formu-köprü ilişkisi incelenmiştir. Kentin doğal, sosyal, ekonomik yapısı ve üst 
ölçekli analizleri içeren çalışma, köprüler ve makroformun tarihsel gelişimi 
arasındaki ilişkinin açığa çıkarılması ve yorumlanması ile sonlandırılmıştır.

	 Floransa’nın tarihsel gelişim süreci içinde fiziksel, sosyal ve ekonomik 
tabakaları içeren çalışma sonucunda, su kenarı kentlerinde yer alan köprülerin 
yapılması ile kent biçimlerinin değişiminin birbiriyle ilişkili süreçler olduğu, 
yapılan köprülerin su kenarında kurulan kentlerde, kent biçimini tamamlayıcı 
bir rol üstlendiğini belirtmek mümkündür. 


Anahtar Kelimeler: Floransa, makroform, kent formu, kentin gelişme süreci, köprü


Kaynakça  
Lenarcic, L.A., (1971), The Perceptual Aspects of Urban Visual Form, Planning and 
Urban Design Dissertation in AA. London.


Ersoy, Melih (2012) Kentsel Planlama Kuramları. İstanbul: İmge Kitabevi.


Spreiregen, P.D. (1965), The Architecture of Towns and Cities. USA: McGraw-Hill.


Weber, Max (2010) Şehir: Modern Kentin Oluşumu (The City). İstanbul: Yarın Yayınları.


Mumford, Lewis. Tarih Boyunca Kent: Kökenleri, Geçirdiği Dönüşümler ve Geleceği 
(The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects). İstanbul : 
Ayrıntı, 2007.


Archeologica Della Toscana, Sezione Didattica, “Firenze Romana, La Colonia Romana 
di Fiorentia: un Itinerario Didattico”.


Pirenne, Henri (1990) Ortaçağ Kentleri: Kökenleri ve Ticaretin Canlanması. İstanbul: 
İletişim Yayınları.


Morris, A.E.J. (1994) History of Urban Form - Before Industrial Revolution. New York: 
Longman Scientific & Technical.


Tezer, S.T. (2012) “A Proposed Methodology on the Development of Urban Form 
Under the Impact of Bridges: Case of the city of Florence” (Kent formunun köprüler 
etkisinde gelişiminde bir yöntem önerisi; Floransa kent örneği), Yüksek Lisans Tezi, 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Kentsel Mekan Organizasyonu ve Tasarımı Yüksek Lisans 
Programı, İstanbul.
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2.OTURUM  
9.00-10.30


C Salonu

KENTSEL BÜYÜME VE ÇEPER KUŞAKLAR  

Oturum Başkanı: Yener Baş  

Dalya Hazar ve Ayşe Sema Kubat  
Kentsel Planlama ve Tasarım Süreçlerinde Çeper Kuşak Alanları: İstanbul ve 

Barselona Kentleri Karşılaştırmalı Değerlendirmesi  

Feray Koca  
Muğla’da Kentsel Büyüme, Çeper Oluşumu ve Değişen Kent Formu 


Merve Yılmaz ve Fatih Terzi  
Çeper Kuşakların Mekansal Büyüme Üzerindeki Etkisi: Bursa  

Figen Kıvılcım Çorakbaş  
İstanbul Kara Surları Dünya Miras Alanı’nın Çeper Kuşak Olarak İncelenmesi 
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Kentsel planlama ve tasarım süreçlerinde çeper kuşak 
alanları: İstanbul ve Barselona kentleri karşılaştırmalı 

değerlendirmesi  

Dalya Hazar, Ayşe Sema Kubat

İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü


	 Özellikle 19. yüzyıl sonrasında doğan ihtiyaçlar ve hızla artan nüfus 
sonucunda kent gelişimi ve kentleşme konularında yoğun çalışmalar yapılmış, 
kent gelişimine çeşitli disiplinlerce birçok farklı açıdan yaklaşılmıştır. Bu 
yaklaşımlardan biri de morfolojik yaklaşımdır. İnsan yerleşmelerinin formunu, 
oluşum ve dönüşüm süreçlerini, mekânsal yapı ve karakterini, tarihsel gelişim 
süreçleri ve yerleşmeleri oluşturan bileşen parçalarını analiz ederek anlamayı 
sağlayan bir yaklaşım olarak tanımlanabilecek kent morfolojisi içinde kente 
dair çok ve çeşitli kavramlar bulunmaktadır. Çeper kuşak alanı kavramı da son 
yarım yüzyıldır kent morfologları ve coğrafyacılar tarafından araştırılan, ancak 
planlama ve tasarım ölçeklerinde fazla tanımlanmamış bir kavramdır. Bu 
sebepten çalışmada öncelikle kuşak alanı teorisi anlaşılmaya çalışılmıştır.  

	 Kuşak alanları, yapılaşma halkaları arasında oluşmuş, ilk başta kent 
çeperinde iken, kentin büyümesi ile iç kısımlara gömülmüş, doku ve kullanım 
bakımından kentin diğer yapılaşmış alanlarından farklılık gösteren kentsel 
birimlerdir. Bu alanlar, kent içine gömülmüş eski kent çeperleri olarak 
tanımlanabilir. İlk geniş kapsamlı tanımlama ise Conzen (1960) tarafından 
yapılmıştır: “Kuşak alanı, geçici ya da çok yavaş büyüyen bir kent çeperinden 
kaynaklanan ve başlangıçta çeperde yer arayan arazi kullanım birimlerinin 
karakteristik karışımından oluşan kuşak benzeri bölgedir”. (Conzen, 1960)

	 Sıklıkla önemli kent mirası ve ekolojik koridor özellikleri gösteren 
kuşak alanları, turizm potansiyeline sahip olmakla birlikte, kent sakinlerinin 
geleneksellik ve süreklilik hissi açısından önemlidir. Ayrıca bu alanlar, kentin 
doğaya ve kırsal bölgelere olan olumsuz etkilerini azaltan tampon bölgelerdir. 
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Açık alanlar, endüstriyel alanlar, kurumsal alanlar, düşük yoğunluklu konut 
alanları ve rekreasyon alanları çeper kuşak alanları içinde sayılabilirler. Bu 
alanlar, daha geniş ve az yapılaşmış parselleriyle, yoğun kent kütlesinden 
kolaylıkla ayırt edilebilirler. Ülkesel ve yerel ekonominin etkilediği arazi 
değerlerindeki değişiklikler sonucu yapılan çeşitli yatırımlar sayesinde farklı 
karakterlerde oluşabilirler. Bu alanlar, yoğun yapılaşmış alanların aksine, nefes 
alınabilecek, ihtiyaca göre alternatif kullanımlarla değerlendirilebilecek ve 
korunabilecek alanlardır. Son yıllarda, çeşitli ülkelerde korunmalarına yönelik 
planlama politikaları geliştirilmiş; örneğin İngiltere’de yeşil kuşak olarak 
planlanmışlardır. Ancak Türkiye’de, hızlı nüfus artışı ve yapılaşma için yeni 
parsellere duyulan ihtiyaç sonucunda, özellikle kent merkezinde kalan iç 
kuşak alanlarına yatırım ve gelişim alanları olarak bakılmaya başlanmıştır. Kent 
içindeki tarım alanlarının ve bostanlık alanların yerleşime açılması kuşak alanı 
yabancılaşmasına, kuşak alanlarının tarihi, özgün karakterinin yok olmasına ve 
kentin tarihi kimliğinin zarar görmesine sebep olmaktadır. Kuşak alanı 
yabancılaşması, bir kentsel risk olarak tanımlanmalı ve problem olarak ele 
alınmalıdır. 

	 Kuşak alanı kavramı bir planlama aracı olarak ele alınıp, kapsamlı 
planlama ve tasarım politikalarının oluşumunda ve kent gelişimi yönetiminde 
yardımcı olabilir (Gu, 2010). Ayrıca bu sayede iş merkezi ve konut alanı baskısı 
sonucunda meydana gelen kuşak alanı yabancılaşmasına engel olunabilir. 
Kuşak alanları, zaman içerisinde, hükümet politikaları ve farklı disiplinlerin 
tavsiyeleriyle, gelişim, dönüşüm ve koruma planlarına maruz kalacağı 
öngörülen alanlardır. Bu kavramın bütünleşik planlama politikalarında, kentsel 
tasarım ve dönüşüm süreçlerindeki yeri, kent ekolojisi ve sürdürülebilir 
gelişme içindeki önemi, Avrupa’da olduğu gibi, Türkiye’de de tartışmaya 
açılmalıdır.

	 Yapılan çalışmada çeşitli kavramlar belirlenmiş ve bir puanlama 
sistemi oluşturularak sayısallaştırılmıştır. İstanbul ve Barselona kentleri 
üzerinde uygulanan bu yöntem ile kentlerin gelişim süreçleri, kuşak alanları 
üzerindeki olası etkileri ve kuşak alanı oluşumları karşılaştırılmıştır. Çeper 
kuşak alanı kavramının planlama ve kentsel dönüşüm süreçlerinde dikkate 
alınması, sağlıklı kent gelişimi için önemlidir. Kuşak alanlarının kimliklerini 
korumalarının, geleceğe miras bırakılabilecek bir kentsel kalite olabileceği 
düşünülmektedir.
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Anahtar Kelimeler: Çeper kuşak alanları, Kent morfolojisi, Kent planlama, Kentsel 
tasarım

Kaynakça 

Conzen, M.R.G. 1960. Alnwick, Northumberland: A Study in Town-Plan Analysis, The 
Institute of British Geographers 27, London.


Conzen, M.R.G. 1962. The plan analysis of an English city centre. in Norborg, K. (ed.) 
Proceedings of the International Geographical Union Symposium in Urban Geography, 
Lund 1960 (Gleerup, Lund) 383-414.


Conzen, M.P. 2009. How cities internalize their former urban fringes: a cross-cultural 
comparison. Urban Morphology 13, 29-51.


Gu, K. 2010. Exploring the fringe belt concept in Auckland: An urban morphological 
idea and planning practice, New Zealand Geographer 66, 44-60.


Vilagrasa, J. 1990. The fringe-belt concept in a Spanish context: the case of Lleida. in 
Slater, T. R. (ed.) The built form of Western cities. Leicester University Press 300-18, 
Leicester. 


Whitehand, J.W.R. 1967. Fringe belts: a neglected aspect of urban geography. 
Transactions of the Institute of British Geographers 41, 223-33.
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Muğla’da Kentsel Büyüme, Çeper Oluşumu ve Değişen Kent 
Formu 

Feray Koca

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü


	 Kentsel yapılı çevre, tarihsel süreç içinde adaptasyon ve yeniden 
gelişim ile hızlı bir değişim yaşamaktadır. Bu bağlamda; kentsel büyüme ve 
çeper kavramı, bize bir kentin fiziksel yapısını, kentsel mekanın tarihsel 
gelişimini ve değişen kent formunu ortaya koyan bir çerçeve sunmaktadır. 
Tarihsel koşullara göre şekillenen kentsel yapılı çevre, farklı kültürlerdeki 
kentsel gelişim dinamiklerini de yansıtmaktadır. 

	 Kent çeperi, morfolojik dönemsellikler, politik-ekonomik ideolojiler gibi 
kentsel gelişim dinamiklerinin etkisinde, kent mekanına bağlı olarak çeşitli 
formlarda gelişebilir. Kent çeperinin tarihsel süreç içerisinde oluşumu, yapılı 
çevrenin fiziksel yapılanmasında ve kentsel sınırların ortaya çıkışında önem 
kazanır. Conzen ve Whitehand’e göre, kentsel büyüme ve çeper oluşumu, 
kentsel planlama ve tasarım literatüründe kayda değer bir biçimde 
işlenmemiştir. Bu ihmal; kenti, tarihsel şartlara göre şekillenen coğrafik bir 
varlık olarak görmek yerine, işlevsel ve alan kullanım terimleriyle açıklama 
eğiliminden kaynaklanmaktadır. Oysaki yerel planlama; konut, ulaşım, 
rekreasyon, ve diğer hizmetler gibi farklı işlevlere yönelik alan tahsisi yerine, 
yapılı çevrenin farklı dönemlerde nasıl farklılaştığı ve geliştiği üzerine 
odaklanmalıdır. Bu da, uzun ya da orta dönemli bir tarihsel süreç analizini 
gerektirir. Bu çalışmanın amacı, kentsel büyüme, çeper oluşum ve kent formu 
değişim sürecini, Muğla kent örneği üzerinden uzun dönemli bir tarihsel süreç 
analizi ile incelemektir. 

	 Muğla Kentinin geçmişi ve ticari önemi antik döneme kadar 
uzanmaktadır. Ancak, Muğla kent merkezi coğrafik özellikleri nedeniyle kıyıdan 
oldukça içeride yer almıştır ve tarım dışında sanayisi olmamıştır. Osmanlı 
Dönemi’nde ticaret yolu üzerinde yer alırken, Cumhuriyet sonrasında turizm ve 
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sanayi yatırımlarından uzak konumlanan Merkez ilçenin, il geneline sosyo-
ekonomik açıdan katkısı zayıf kalmıştır. Ancak; Osmanlı, Cumhuriyet Dönemi 
ve 1990’lardan sonra olarak belirleyebileceğimiz üç farklı dönemde kentsel 
büyüme belirgin sınırlarla kendini göstermiş ve bu dönemsel değişimler 
kentsel ve coğrafik sınırlamalarla kent mekanını şekillendirmiştir. Muğla’nın 
2014 yılında Büyükşehir olması ile kentsel büyüme dinamiklerine bir yenisi 
eklenmiş ve kentin morfolojik dönüşümünün ne yönde olacağı tartışılagelmeye 
başlamıştır.

	 Günümüze kadar olan kentsel gelişim, büyüme ve çeper oluşum 
süreci, bu çalışmada üç dönem altında incelenecektir: Birincisi, tarihi kent 
merkezi dediğimiz çekirdek bölümün oluştuğu Osmanlı Dönemi’dir. Bu bölge, 
Avrupa kentlerindeki gibi kent duvarları ile sınırlandırılmış olmasa da, kendi 
içinde bütünlüğe sahiptir ve özgün kentsel karakteri ve dokusu ile daha 
sonraki dönemlerde oluşan çeperlerden farklılaşmıştır. İkincisi, ulus-devletin 
gereği yeni modern bir kent oluşturma çabası ile tarihi kent merkezi dediğimiz 
bölgenin güneyinde, Atatürk Bulvarı sınırına kadar olan çeperin ortaya çıktığı 
Cumhuriyet Dönemi’dir. Bu çeper, kentleşme sürecinde zaman içinde kentle 
bütünleşmiştir. Üçüncüsü, 1990’larda üniversitenin gelişimi, çeper köylerin 
konut gelişimleri sonucu mahalleye dönüşmesi ile başlayan ve bugün 
büyükşehir olma ile devam eden dönemdir.

	 Bu çalışmada; Muğla kentinde kentsel büyüme, çeper oluşumu ve 
değişen kent formu, Osmanlı Dönemi, Cumhuriyet Dönemi ve 1990larla 
başlayan ve bugün Büyükşehir olma süreci olarak devam eden üç farklı 
dönem içinde ele alınacaktır. Bu üç morfolojik dönemsellik, belirli kentsel 
süreçlere bağlı olarak özgün tarihi kent formlarının ortaya çıkışını ve kentsel 
yapılı çevrenin fiziksel-kültürel karakterini kazanma sürecini ortaya koymamızı 
sağlayacaktır.


Anahtar Kelimeler: kentsel büyüme, çeper, kent formu, morfolojik dönemsellik. 


Kaynakça 

Akça, B. (2002) Sosyal-Siyasal ve Ekonomik Yönüyle Muğla (1923-1960), Atatürk, 
Kültür , Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi.
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Çeper Kuşakların Mekansal Büyüme Üzerindeki Etkisi: Bursa 

Merve Yılmaz, Fatih Terzi

İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü


	 Mekânsal büyüme, kentsel dinamiklerin etkisiyle artan nüfus 
taleplerinin fiziki mekâna yansımasıyla gözlenebilen bir olgudur. Yaşanan bu 
olgunun mekânsal yansımaları çoğunlukla yoğunlaşma ve yayılma olarak 
gerçekleşir. Sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde, yapılaşma talebine bağlı 
toprak tüketimini azaltmak ve kentsel gelişme alanlarını verimli biçimde 
kullanmak yayılmayı önleyici ve yoğunlaşmayı teşvik edici planlama politikaları 
ile teşvik edilmektedir. Kentsel büyümenin kontrol altına alınabilme endişesi, 
zamanla planlama disiplininin ana gündemlerinden biri olmuş ve çeper 
kuşakların, mekânsal büyümenin sınırlandırılması ve kontrollü büyümenin 
gerçekleştirilmesindeki rolü planlama literatüründe tartışılmaya başlanmıştır.

	 Çeper kuşaklar, planlama politikalarıyla oluşturulmasının yanı sıra 
zaman içerisinde parçacıl plan kararlarıyla da oluşabilmektedirler. Çeper 
kuşaklar sadece statik bir yapı alanının kenarındaki mekânsal izler değil aynı 
zamanda onların kentin diğer mekânsal kullanımlarına oranı ve fonksiyonlarıyla 
bağlantılı, zaman süreciyle dalgalanan dinamik yapıdaki alanları ya da sınırları 
olmuştur. Çeper kuşaklar, en basit ve genel anlamıyla, kentin gelişim 
aşamalarının izlerini taşıyan, tarihsel süreç içerisinde kentin mekânsal 
büyümesini inceleme şansı sağlayan, mekânsal büyümeyi belli dereceye 
kadar önleyebilen (kent ve bölgeye göre değişen politikalarla farklı sonuçlara 
yol açabilmekte), geniş alanlarda ve kent için ekolojik öneme sahip bölgelerdir. 
Çeper kuşaklar kentsel mekânın ve doğal dokunun değişiminde büyük rol 
oynamaktadırlar. Bu kuşaklar içerisinde rekreasyon alanları, hastaneler, kamu 
kullanımları, eğitim kurumları, oyun alanları, tahsis edilmiş bahçeler, kamu 
parkları, spor kulüpleri, mezarlıklar, demiryolu ve birçok endüstri türü 
bulunabilmektedir.
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� 2. Oturum (C Salonu): Kentsel Büyüme ve Çeper Kuşaklar

	 Bu çalışmanın amacı Bursa’nın çeper kuşaklarını analiz ederek 
mekânsal büyümeyi ne derecede yönlendirdiğini ortaya koymaktır. Çalışmada 
“Çeper kuşaklar Bursa’nın mekânsal büyümesini ne ölçüde kontrol altına 
alabilmiştir?” sorusuna yanıt aranacaktır. 

	 Sanayileşme ve buna bağlı olarak artan nüfus artışı yaşayan pek çok 
kentte olduğu gibi Bursa’da da doğal eşikler aşılarak Bursa Ovası’nın 
yapılaşmaya uygun olmayan (tarım arazilerine, jeolojik-jeofizik yapısına ve 
ekolojik yapısına göre) bölgelerinde mekânsal büyümenin hızlanması, giderek 
sürdürülebilir kentsel büyüme açısından endişe verici boyutlara ulaştığını 
göstermektedir. 

	 Bu çalışmada, uydu görüntüleri kullanılarak CBS üzerinden görüntü 
işleme yöntemleriyle mekânsal büyümenin incelenerek Bursa’nın mekânsal 
büyüme karakteristiğinin anlaşılması ve çeper kuşakların mekânsal büyüme 
üzerinde ne gibi etkilerinin olduğu ortaya konmaya çalışılacaktır. Mekânsal 
büyüme biçimi ve çeper kuşaklar olarak ele alınacak (Nilüfer Çayı, İsmetiye 
Deresi, Sulama-Kurutma kanalları, Bursa ovası, Atatürk Kent Ormanı, kent 
parkları, büyük mezarlıklar, Avrupa Konseyi Bulvarı, Bursa Çevre Yolu ve 
bağlantıları, İzmir Caddesi, Uludağ Üniversitesi, diğer büyük kamu kullanım 
alanları vb.) alanların süreç içerisindeki değişimleri uydu görüntüleri ve arazi 
kullanım planları üzerinden değerlendirilecektir. Çalışmada Bursa kent 
merkezindeki mekânsal büyümenin geleneksel planlama araçlarıyla 
önlenemediği ve çeper kuşakların (kendiliğinden oluşan ya da oluşturulan) 
aşılarak büyümenin kontrolsüz olarak devam ettiğidir. İleriki dönemlerde, 
kentsel morfoloji çalışmalarında, çeper kuşakların geleneksel planlama 
araçlarına nasıl entegre edilebileceği ve kentsel büyümenin kontrol 
edilmesinde daha etkin olarak nasıl kullanılabileceğine yönelik çalışmalar 
çeper kuşaklar kavramının planlama disiplini içerisinde gelişmesine ve 
yaygınlaşmasına katkı sunacaktır.


Anahtar Kelimeler: Mekânsal büyüme; Çeper kuşaklar; Uzaktan algılama; Bursa.
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� 2. Oturum (C Salonu): Kentsel Büyüme ve Çeper Kuşaklar

İstanbul Kara Surları Dünya Miras Alanı’nın Çeper Kuşak 
Olarak İncelenmesi 

Figen Kıvılcım Çorakbaş

Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü


	 MS 5. yüzyılda, II. Theodosius Dönemi’nde inşa edilmiş olan İstanbul 
Kara Surları, o tarihten bu yana Tarihi Yarımada’nın sınırını oluşturmaktadır. 
Kara Surları ve bunları çevreleyen alan, 1985 yılında ‘İstanbul’un Tarihi 
Alanları’ adı altında UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’ne giren dört alandan 
biri olmuştur. 

	 16,5 hektar büyüklüğündeki bu alan; tüm Tarihi Yarımada Koruma 
Alanı’nın yüzde üç buçuğunu oluşturmaktadır. Yüzyıllar boyunca Kara 
Surları’nın etrafında, kent çeperinde yer alan işlevlerin şekillendirdiği ve tarihi 
mezarlıklar, tarihi bostanlar ve Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalan mimari 
yapılardan oluşan zengin bir kültürel peyzaj oluşmuştur. Studios ve Kariye 
Manastırları, Blachernae Sarayı alanı, Tekfur Sarayı ve Yedikule Hisarı gibi 
mimari yapılar, Kara Surları’nın varlığının ve konumlanışının etkisi altında 
planlanmıştır.

	 Kara Surları’nı çevreleyen alanda, surların yapıldığı ilk dönemde Altın 
Kapı dışında bir yapılaşma bulunmamaktaydı. Bizans dönemi yazılı 
kaynaklarından, bu dönemde surların bulunduğu alanın özel mülk sahiplerine 
ait olduğu ve bu alanda tarım yapıldığı anlaşılmaktadır. Devam eden 
yüzyıllarda tarım aktiviteleri sürerken buna mezarlıklar ve manastırlar eklenmiş, 
özellikle 17. yüzyıldan itibaren ise alanın kuzeyinden başlayarak konut ve 
ticaret işlevleri surların etrafında görülmeye başlanmıştır. 19. yüzyıl sonunda 
demiryolunun inşası surlar etrafının kullanımında önemli bir eşik oluşturmuş, 
1957’de surlarla ilişki gözetilmeden açılan Vatan ve Millet caddeleri ise 
yerleşimin sur etrafını atlayarak batıya doğru genişlemesine sebep olmuştur. 
Bunun sonuncunda surlar ve etrafı bir yandan büyüyen kentin içinde kalırken 
bir yandan çeper kuşak olma durumunu sürdürmüştür. 
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� 2. Oturum (C Salonu): Kentsel Büyüme ve Çeper Kuşaklar

	 Bu bildiride, Kara Surları’nın özellikle 19 ve 20. yüzyıllardaki 
dönüşümü incelenecek, Dünya Miras Listesi’nde yer alan bu kültürel peyzajın 
şekillenmesinde çeper kuşak olmasının etkileri tartışılacaktır.


Anahtar Kelimeler: İstanbul Kara Surları, kültürel peyzaj, çeper kuşak, Dünya Miras 
Alanı, kentsel koruma.
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3.OTURUM  
11.00-12.30


B Salonu

KENT FORMUNUN TARİHİ  
Oturum Başkanı: Cana Bilsel 

 

Rukiye Tüter ve Duygu Saban Ökesli  

Geleneksel Kent Merkezi Çeperinde Dönüşüm-Tarsus Örneği 


Seher Demet Yücel ve Gizem Aksümer  
Niteliksel ve Niceliksel Yöntemlerle Kent Morfolojisinin Tarihsel Anlatısı: İzmir 

Selçuk Örneği 


Ezgi Küçük ve Ayşe Sema Kubat  
Tarihi Kent Dokularında Morfolojik Bölgeleri Belirlemek: Tarihi Yarımada - 

Aksaray Örneği 


Ezgi Tuncer Gürkaş ve Fatih Bölük  
Bir Sınır Yerleşiminin Morfolojisi: Nusaybin’de Kent Formunun Dönüşümü 
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� 3. Oturum (B Salonu): Kent Formunun Tarihi

Geleneksel Kent Merkezi Çeperinde Dönüşüm-Tarsus Örneği  

Rukiye Tüter, Duygu Saban Ökesli 

Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü


	 Tarihi geçmişi neolitik döneme kadar uzanan Tarsus günümüze kadar 
Asur, Mısır, Pers, Yunan, Roma, Bizans, Abbasi, Emevi, Anadolu Selçuklu ve 
Osmanlı gibi bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kenttir. Geçen süre 
içinde kentte bir çok medeniyet kurulmuş ve yıkılmış, kentsel mekanın 
biçimlenmesi sürecinde morfolojik, işlevsel, görsel veya bağlamsal anlamda 
birçok özellik değişim göstermiştir. Kentsel mekanda gerçekleşen bu 
değişimlerden bazıları çok geniş alanları kapsamakta ve gözlemlenemezken, 
tek parsel veya yapı adası ölçeğinde gerçekleşen değişimler somut olarak 
gözlemlenebilmektedir. Bahsi geçen bu değişimler parçalar halinde 
gerçekleşmekte ve tek parselde yapıların yıkılıp yapılması, yapı adalarının 
biçimlerinin, yapı yüksekliklerinin veya yapılaşma biçiminin değişimi ile kendini 
göstermektedir.

	 Bu çalışmada Mersin’in Tarsus ilçesinin Şehit Mustafa ve Yeni Ömerli 
Mahallelerinin geçirdiği kentsel morfolojik değişim kente ait imar planları, 
kadastro haritaları ve benzeri ilgili dokümanlar yardımı ile incelenmiştir. 
Çalışma alanı, geleneksel dokunun çeperinde yer almaktadır. Çalışma alanı 
doğusunda geleneksel konut dokusu, batısında Tarsus İstasyonu, güneyinde 
ise Kleopatra Kapısı ile çevrelenmektedir. M.R.G. Conzen’in çalışmaları 
referans alınarak yapılan çalışma ile söz konusu alanın geçirdiği morfolojik 
değişim incelenmiş ve elde edilen bulgular çizimler, tablolar ve grafikler ile 
sunulmuştur.

	 Çalışma sonunda elde edilen veriler ile alanın zaman içinde değişimi 
sokaklar, yapı parselleri ve binalar üzerinden takip edilmiştir. En büyük 
değişimin bina oturumları ve parsel boyutları üzerinde olduğu, imar planında 
yapılan revizyonlar ile de yer yer sokak dokusunda değişimler olduğu 
saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kent Morfolojisi, Morfolojik Analiz, Tarsus
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� 3. Oturum (B Salonu): Kent Formunun Tarihi

Niteliksel ve Niceliksel Yöntemlerle Kent Morfolojisinin 
Tarihsel Anlatısı: İzmir Selçuk Örneği  

Seher Demet Yücel ve Gizem Aksümer 

MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü


	 Kentler, çok farklı bileşenleri içeren, akışlar ve ilişkilerle sürekli değişen 
mekânsal düzlemlerdir. Bu bağlamda kentlerin, heterojen birer bileşke 
olduğunu, DeLanda’nın belirttiği gibi “...insanların, ağların, örgütlenmelerin ve 
hatta binalardan sokaklara, enerji akışlarına kadar çeşitli alt yapı yatırımlarının 
toplanmasıdır” (DeLanda, 2006: 6). Aynı anda pek çok ilişkiyi bir arada 
bulunduran kent, morfolojik olarak da sürekli bir değişim halindedir ve onu 
oluşturan sayısız faktör tarafından etkilenir. Kent morfolojisi üzerine çalışan 
Moudon (1997) ise, DeLanda (2006) ile paralel ancak daha insan merkezli bir 
yaklaşımla, kenti insanların, kültürel geleneklerin, zaman içinde biçimlenen 
toplumsal ve ekonomik güçlerin yarattığı bir birikim, bir entegrasyon olarak 
tanımlar. 

	 Dolayısıyla, kent morfolojisindeki değişimleri saptayabilmek için tek 
bir yöntem kullanmak değil, coğrafi bilgi sistemleri ve toplumsal algıyı da işin 
içine katarak, melez bir yöntemin kullanıma sokulması gerektiği bu 
araştırmanın temel iddiasıdır. Araştırmamızın amacı, kompakt bir formda 
gelişen Selçuk kentinin morfolojik değişimini planlar, hava fotoğrafları ve 
toplum algısı üzerinden okumaya çalışmaktır. Bir kenti imar planları mı 
yönlendirir yoksa kentteki eğilimler plan kararlarını mı etkiler? Kanunlar, sit 
kararları, kentin gelişmesine nasıl bir yön verebilir? Ulaşım akslarının ya da 
donatı alanlarının değişimi kent makroformunda hangi düzeyde etki yaratır? 
Ekolojik yapının değişimi kentin gelişme yönlerini belirler mi? Göçler ya da 
farklı etnik kökenlerin aynı kenti paylaşması kent morfolojisinde izler bırakır 
mı? Farklı tarihsel katmanlar, kentsel dokular tarihsel süreç içerisinde nasıl 
sürdürülürler? Ulusal, uluslararası ya da yerel siyaset Selçuk gibi küçük ölçekli 
bir kentin gelişiminde nasıl etkiler yapmıştır? 
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� 3. Oturum (B Salonu): Kent Formunun Tarihi

	 Yukarıdaki sorulardan hareketle, araştırmamızda, öncelikle kent 
makroformunun gelişmesinde etkili olan plan ve yasal statülerin tümü GIS ile 
karşılaştırılabilir veriler haline dönüştürülmüştür. Diğer yandan, karşılaştırılabilir 
olması açısından, ilçenin hava fotoğrafları belli bir tarihsel düzende 
sayısallaştırılmıştır. 

	 Kentin makroformuna yönelik yapılan bu niceliksel değerlendirme, 
fiziksel yayılmaya ve kent içindeki değişimlere dair genel eğilimi göstermiştir. 
Bu değişimlerin neden ve nasıl olduğunu anlamak, kentin sokaklarını 
hissedebilmek, detayları kavrayabilmek adına kent sakinleriyle, rehberli gezi 
(commented walks) ve derinlemesine görüşmeler yaptığımız saha araştırması 
gerçekleştirilmiştir.

	 Rehberli gezi yöntemi, kent sakinlerinin rehberliğinde, onlara soru 
sorulmaksızın verilen üst başlık eşliğinde kendi hikâyelerini anlatmalarına izin 
veren, araştırmacıyı ise yalnızca kayıt alan kişiye dönüştüren bir yöntemdir. 
Soruyu soran ile soru sorulan kişiler arasındaki hiyerarşiyi tersine çevirmesi 
açısından saha araştırmasına farklı bir boyut getirir. Pettiteau ve Pasquier 
(2001), rehberli gezi yöntemi sayesinde güzergahı çizen kişinin rehber haline 
geldiğini ve o rehberlik sırasında kişisel deneyimlerden duygulara, mekânla 
kurulan ilişkinin boyutlarına kadar eşsiz bir deneyimi sunduğunu belirtirler 
(Petiteau, 2001,Petiteau, 2006). Selçuk kentinde 19 adet rehberli gezi 
yapılmıştır. Rehberli gezi katılımcılarından, kentte kendi tanıklık ettikleri 
değişimleri, yine kendi belirledikleri bir rota üzerinden gezdirmeleri, önemli 
buldukları noktalarda ise bizi durdurmaları istenmiştir. Rehbere eşlik eden 
araştırmacı ise, ses kaydı almış, fotoğraf çekmiş, harita üzerinde güzergahı 
işaretlemiş ve gezi sırasındaki önemli durumları (katılımcının durduğu noktalar, 
selam verdiği kişiler ya da duygulandığı anlar gibi) not etmiştir. Saha 
araştırmasındaki rehberlerimizin ise, kentte en az 25-30 yıldır yaşamakta, 
birbirine yakın sayıda erkek ve kadın katılımcıdan oluşmakta, kentin farklı 
bölgelerinde ikamet etmekte olmalarıs önemlidir. Buna ek olarak belediyede 
çalışan plancılarla, kültür müdürlüğündeki iletişim uzmanları, arkeologlar ve 
mahalle muhtarları ile çeşitli odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Farklı 
yöntemlerin bir arada kullanıldığı bu araştırmanın sonucunda, hava 
fotoğrafları, planlar ve rehberli gezilerden elde edilen çıkarımlar çakıştırılmış ve 
kentin morfolojik değişimine neden olan durumlar sıralanarak bunun fiziksel ve 
toplumsal ilişkileri ortaya konmuştur.
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Not: Bu Araştırma MSGSU Bilimsel Araştırma Birimi tarafından desteklenmiştir.
(2014-06)


Anahtar Kelimeler: Rehberli Gezi (Commented Walk), Toplumsal Algı, GIS, İzmir- 
Selçuk
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Tarihi Kent Dokularında Morfolojik Bölgeleri Belirlemek: 
Tarihi Yarımada - Aksaray Örneği  

Ezgi Küçük, Ayşe Sema Kubat 

İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü


	 Kentsel dokuda yapılacak bir çalışma, ancak morfolojik bir araştırma 
alanında, kentin oluşum tarihini, biçimini, kenti oluşturan ‘tip’lerin her birini ve 
bu ‘tip’lerin bir araya gelme şekillerini incelemeye olanak sunarak plancı, 
mimar ve yöneticileri; fiziksel ve sosyolojik birçok paradigmanın sistemleşerek 
oluşturduğu şehir konusunda üretme, geliştirme veya koruma alanlarındaki 
yetkinliğin sağlanması noktasında besler. Söz konusu kentsel morfoloji 
araştırmalarında, kent formundaki dönüşümlerin tarihsel süreç içerisinde ele 
alınma biçimini, şehir planlamanın temeli olan mülkiyet kavramından bağımsız 
düşünmek imkânsızdır. Üç boyutlu kent formu iki boyuttaki mülkiyet paylaşım 
biçimi ve bu paylaşım biçimleri ile oluşan mülkiyet ilişkilerinin ürünü olan bir 
kentsel tarih ve kentsel morfoloji araştırması ile anlaşılabilir. Bu çalışmada da, 
kentin biçimsel dönüşümleri mülkiyet ilişkileri bağlamında irdelenmiştir. 
Mülkiyet ilişkilerinin kent formunun gelişimini nasıl etkilediği, tarihi kentsel 
dokularda değişimin tarihsel süreç içerisinde nasıl analiz edilebileceği 
sorunlarına cevap aranmıştır. Kentsel morfolojide İngiliz Morfoloji Okulu’nun 
temel konseptlerini oluşturan M.R.G. Conzen’in, kentin tarihi periyodlar 
içerisindeki dönüşümüne bağlı kalarak tanımladığı morfolojik bölgeleme 
(morphological regions) teorisi ve uygulamaları üzerine çalışmaları 
incelenmiştir. Morfolojik bölgeleme, Conzen’in kent planı, bina dokusu ve bina 
kullanım analizleri bağlamında karakterize ettiği 4 temel kategoriden 
oluşmaktadır. Bu morfolojik analiz yöntemi, kentin biçimsel oluşumunda 
öncelikli olarak etkin olduğu savunulan mülkiyet kavramı ve mülkiyet ilişkilerini 
dikkate alarak farklı medeniyetlerin şekillendirdiği morfolojik katmanlarıyla 
İstanbul Tarihi Yarımada çalışması üzerinde geliştirilmiştir. Araştırmada, yapı 
adaları bazında sokak, bina ve parsellerin incelendiği detay analizler, Tarihi 
Yarımada’nın önemli ulaşım akslarının kesiştiği Aksaray bölgesi özelinde 
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uygulanmıştır. Osmanlı Dönemi’nin son yılları ile Cumhuriyet’in ilk yılları 
arasında gerçekleşen modernleşme süreci ile kent dokusunda ve yapı 
adalarında meydana gelen dönüşümler, Pervititch ve güncel hâlihazır haritalar 
üzerinden yapılan okumalarla analiz edilmiştir. Tarihi Yarımada’da uygulanan 
büyük ölçekli projelerin tarihi kent üzerinde yarattığı yıkım ve dönüşüm 
gözlemlenmiştir. Morfolojik bölgeleme ile belirlenen karakter alanların kentin 
gelişiminde, karar alma süreçlerinde ve koruma planlarına altlık 
oluşturabilecek bir sınıflandırma ile değerlendirilmesinin gerekliliği 
vurgulanmıştır. 


Anahtar Kelimeler: Morfolojik bölgeleme, Mülkiyet ilişkileri, Tarihi Yarımada, Yapı adası, 
Kentsel morfoloji


Kaynakça 
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Bir Sınır Yerleşiminin Morfolojisi: Nusaybin’de Kent 
Formunun Dönüşümü  

Ezgi Tuncer Gürkaş, Fatih Bölük 

Mardin Artuklu Üniversitesi, Mimarlık Bölümü


	 Bu çalışmanın amacı, Türkiye-Suriye sınırında bir yerleşim olan 
Nusaybin’i, Türkiye Cumhuriyeti’nin güneydoğu sınırları çizildiğinden beri 
geçirdiği mekânsal ve toplumsal süreç içinde, devletin bölge ve sınır 
politikaları, uygulamaları ile dönüşen kent formunun analizi üzerinden 
anlatmaktır. Bu anlatı, Nusaybin sınır yerleşiminin mekânsal dönüşümünü, 
devlet aygıtları, siyasi güçler ve yerel dinamikler ile birlikte küresel ağların, 
uluslararası gündemlerin ve ulus-aşırı güçlerin de yönlendirdiğini gündelik 
hayat, mekânsal pratikler ve kent formu üzerinden aktarmaya çalışacaktır. 

	 Çalışmada, Anne Vernez Moudon’un (1994) tanımladığı şekliyle, 
‘kentin inşa edilme sürecini ve bu sürecin ürünlerini kapsayan bir çalışma 
alanı’ olarak kentsel morfoloj inin ürettiğ i bi lgi ve tekniklerden 
faydalanılmaktadır. Ancak indirgemeci bir fiziksel haritalama işi olarak da 
eleştiri alan bu aracın, Lefebvre’nin etkilerini taşıyan Fransız ekolünün 
kurucularının – Panerai, Castex ve   De Paule – izinden giderek, ‘fiziksel 
mekanla toplumsal oluşum arasındaki i l işkinin, bir inin diğerini 
şekillendirmesiyle, diyalektik’ olduğu düşünülmektedir. O nedenle, araştırma 
yalnızca Nusaybin yerleşiminin fiziksel mekan analizini içermemekte, 
Moudon’un (1997) ifadesiyle, ‘yaşayan bir organizma olarak kentsel 
morfogenezin’ dönüşümünü, toplumsal, tarihsel ve siyasal süreçler içinden 
okumaktadır. Tarihsel bilgi arşivinin oluşturulmasının yanı sıra yerleşimde 
yapılan gözlemler ve enformel sohbetler, kent formunun dönüşüm sürecinin 
anlaşılmasına yardımcı olmuştur. 

	 Çalışmanın vardığı çıkarımlardan birisi, sınırın sürekli değişen siyasal 
gündeminin kentteki gündelik hayatın akışında ve kent formunun oluşumunda 
en önemli etken olduğudur. Kenti büyük oranda kayıt dışı ekonominin 
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şekillendirdiği söylenebilir. Buna bağlı olarak, sınır yerleşimi olarak Nusaybin’in 
devletin ne dışında ne içinde fakat tam kenarında durmasından dolayı ona 
atfedilen ‘çeper – çevre’ tanımlarını karşılamadığı, küresel ağların içinde duran 
odak ekonomilerden birisi olduğu da ifade edilebilir. Bir merkezden 
bakıldığında çeperde duran, dezavantajlı bir coğrafyanın son noktalarından 
birisi gibi görünen yerleşim, bir başka merkezden bakıldığında mal-para-insan 
akışlarının giriş kapısıdır.


Anahtar Kelimeler: Sınır, Nusaybin, Kent Formu, Küreselleşme, Hareketlilik


Kaynakça  

Moudon, A.V., (1994), “Getting to Know the Built Landscape: Typomorhology”, 289 – 
311, Ordering Space: Types in Architecture and Design, Van Nostrand Reinhold, New 
York.


Moudon, A.V., (1997), “Urban Morphology as an Emerging Interdisciplinary Field”, 
Urban Morphology, 1: 3 – 10.
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Handan Arslan, Emrah Şıkoğlu 
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Mekân Dizim Analizi Yöntemi


 

Berna Yaylalı Yıldız, Ela Çil, Işın Can 


Kampüs Morfolojisi: Bir Yaşam Alanı Olarak Üniversite Yerleşkelerinin Analizi 
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Kırklareli Kent Formu ve Arazi Değerleri İlişkisi 

H. Meltem Gündoğdu ve Yeşim Altın 

Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Bölümü


Kırklareli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü


	 Kentin büyümesi, yeni gelişim alanlarının açılması, bazı konut 
alanlarının çağdaş planlama kurallarına uygun olarak gelişmesi ya da yerel 
özelliklere göre koruma anlayışı ile yapılanması, üst ölçekli büyük yatırımlar 
gibi değişimlerle olup, bu gelişim kentin farklı bölgelerinde farklı yaşam 
standartlarının oluşmasına neden olmakta, bununla birlikte arazi değerlerinde 
de farklılaşma yaratmaktadır Kent bütünlüğünde adaletli ve düzenli bir 
mekânsal gelişimi sağlamak için bu bölgeye ilişkin imar planlarının yapılması 
ve bu planların mekana yansıtılması gerekmektedir. Düzenli gelişimi sağlayan 
araç, arsa ve arazi düzenlemesi ile elde edilen yeni parselasyon ve kadastral 
durumdur. Böylelikle elde edilen yeni parselasyonla hem mülkiyette dengeli bir 
değer dağılımı elde edilebilir, hem de kentin kontrol edilebilir şekilde gelişimi 
sağlanabilir.

	 Ancak birçok kent, imar planı yapımında yetersiz kalmakta ya da 18. 
Madde uygulaması işlemini gerçekleştirememektedir. Ve yapılan uygulamalar 
neticesinde düzensiz bir kentsel gelişimle birlikte, arazi değerlerinde de 
adaletsiz bir dağılım ortaya çıkmaktadır.  

	 Kırklareli kentine baktığımızda kent gelişiminin merkezden çevreye 
doğru dengeli olarak geliştiği ancak daha sonra bu büyümenin parça parça ve 
dağınık şekilde yayıldığı görülmektedir. Kent planları özelinde incelendiğinde 
ise 1991 yılında onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlardan sonra 
günümüze kadar herhangi bir plan yapılmadığı, kent bütününde sadece mevzi 
plan ve tadilat planları ile uygulamalar yapıldığı, yirmi dört senelik süreç içinde 
Kırklareli’nde bu değişimlerin genellikle parçacıl olarak gerçekleştiği 
görülmekte olup, kentin mekansal form gelişiminin yapı adalarının, yapı 
yüksekliklerinin ve yapılaşma düzeninin değişimleri ile parsel bazında 
gerçekleştiği tespit edilmiştir. Parsel bazında yapılan değişikliklerle ortaya 
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çıkan yeni yapılanma şartları (izin verilen kat adedi ve inşaat alanı), eski parsel 
durumu ile yeni kullanılacak parsel arasında   değer olarak da farklılaşma 
yaratmaktadır. Bu farklılaşma ise Kırklareli kentinde dengesiz bir arazi değeri 
dağılımına neden olmaktadır. 

	 Bu bağlamda oluşan mekânsal ölçekteki kent formu değişiminin arazi 
değerlerine etkisinin araştırılması ve ilişkinin ortaya konması önemlidir. Bu 
çalışmada kent formu değişimi ilk önce Kırklareli bütününde incelenmiş ve bu 
değişime etki eden kriterler belirlenmiştir. Aynı zamanda Kırklareli bütününde 
sokaklar bazında arazi değerleri değişimi tespit edilmiştir. Tespit çalışmaları 
sonucunda bir model oluşturulmuş ve belirlenen kriterlerle, mekansal özellikler 
arasında karşılaştırmalı analiz imkanı veren “mekan dizimi analiz yöntemleri” 
kullanılarak Kırklareli gelişiminde kent formu ve arazi değerleri arasındaki ilişki 
araştırılmıştır. Daha sonra parsel bazında yapılan tadilatlar genelinde  önceki 
durum ve sonraki durum analizi ile konut değerlerindeki değişimde mekansal 
form değişiminin etkisi araştırılmıştır. Yapılan çalışma ile arazi değerleri ve kent 
formu mekansal gelişim mevcut şeması ve etkileşimde öncelikler belirlenmiş 
olup, ileride yapılacak planlar ve alınacak plan kararları, yatırımlar ve dengeli 
bir değer dağılımı için altyapı önerileri getirilmiştir. 


Anahtar Kelimeler: Kent formu, mekânsal form, arazi değerleri, mekan dizimi analiz 
yöntemleri.


Kaynakça 
Hillier B.,Hanson J., 1984, The Social Logic of Space, Cambridge University    Press, 
Cambridge.


Hillier B.,1996b. Space is The Machine, Cambridge Universty Press, Cambridge.
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Prens Adaları’nın Morfolojik Özelliklerinin Mekansal 
Bütünleşme ve Erişilebilirlik Üzerinden İncelenmesi 

Müge Özkan Özbek 
MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü


	 Yerleşimlerin fiziksel morfolojilerine baktığımız zaman karşımıza birçok 
katmanda anlamlandırabileceğimiz yapılar ortaya çıkmaktadır. Bina 
ölçeğinden, yol sisteminin izlerine, doğal yapının etkilerinden, kamusal 
mekanların eklemlenmesine kadar ki sistemler bizlere o yer hakkında ipuçları 
vermektedir. Bu bildiride ele alınacak olan, erişilebilirlik olgusu, yerleşim 
birimlerinde fiziksel çevre ile tanımlanmış mekanların yönlendirdiği, 
yürünebilirlik,kamusal mekan kavramlarıyla ele alınması gereken bir yapıdır.

	 Bu bağlamda, İstanbul Prens Adaları, barındırdığı güçlü tarihsel arka 
planları,  morfolojik dokuları ve mimari tipolojik çeşitlilikleri ile öne çıkmaktadır. 
Adaların sahip olduğu kentsel-kırsal çeşitlilik ve yaya hareketi dinamiğinin 
güçlü olması nedeniyle, bu bildiride, hareketin ölçekleri parantezi altında; 
kamusal alanlara erişim ve çevresel kalite, morfolojik ve fonksiyonel boyutlar 
dahil edilerek analiz edilmiştir. Bu araştırmalar yapılırken, Mekan Dizimi 
yönteminin en çok üzerinde durduğu erişilebilirlik ölçümleri olan(1) Aksiyel 
Analizler, (2) Segment Analizler, and (3) korelasyon Analizleri temel alınarak, 
  sürdürülebilir yerleşim örüntüleri çerçevesinde İstanbul Prens Adalarındaki 
belirleyici etkenler araştırılmıştır..

	 Bu adaların morfolojik boyutlardaki değerlendirmeleri, kentsel 
kamusal mekandaki yaya erişilebilirliği anlamında bazı önemli ipuçları 
sunabilirler.  1970'lerde geliştirilen ve  Hillier ve Hanson tarafından 1984'de 
kitaplaşan,bütünleşme analizleri, yaya örüntülerini oluşturan temel olguları 
anlamada anahtar olgu olacaktır. Bununla birlikte, ayrıca, kentsel-kırsal Adalar 
ölçeğindeki çevresel kalite etkilerinin, nasıl sürdürülebilir kentsel mekanlar 
oluşturduğu okumaları yapılacaktır.

	 Analizler yapılırken özellikle hareketin yoğun olduğu kamusal alanların 
özellikleri bütünleşme analizleri ışığında incelenecektir. Bu analizler, sokağın 
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erişilebilirliğini anlamada sokağın yaya kullamını "tahmin" etme durumunu 
tartışır. Arazi kullanım analizlerinin,en çok ve en az bütünleştiği noktalar göz 
önüne alınarak, analizler, yere, farklı arazi kullanımların büyüklüğüne, çeşidine 
ve binaların mimari çekiciliğine odaklanır.

	 Her ne kadar adaların yaya öncelikli mekanlar olduğu göz önüne 
alınsa da,doğal eğimin, adaların yürünülebilirlik aşamasında bir engel 
oluşturup oluşturmadığını anlamada ele alınması gereken önemli bir veridir. Bu 
bağlamda, 400-1000 metre aralığında, yapılan Segment analizler ile etkin 
yaya-bisiklet rotaları incelenmiş ve bu alanların eğimle olan ilişkileri kurularak 
sonuçlar çıkarılmıştır. Dört adeta adada karşılaştırmalı yapılan, arazi kullanımı 
ve eğimin belirleyiciliği çerçevesindeki erişilebilirlik analizleri sonucunda kırsal 
yerleşim bölgelerindeki fiziksel morfolojinin yaya hareketliliğine etkileri 
incelenmeye çalışılacaktır.
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Fırat Üniversitesi Kampüsü Ulaşım Ağı’nın Coğrafi Açıdan 
İncelenmesinde Mekân Dizim Analizi Yöntemi 

Handan Arslan, Emrah Şıkoğlu

Fırat Üniversitesi, Coğrafya Bölümü


	 Mekân dizimi 1970’li yıllarda Bill Hillier ve Julienne Hanson tarafından 
geliştirilmiştir. Mekan dizimi, mikro ve makro ölçekteki mekansal dokuların 
nasıl şekillendiğini, çalıştığını, geliştiğini ve değiştiğini analiz eden bir 
yöntemdir¹. Çalışmada Fırat Üniversitesi yerleşkesinin ulaşım sistemi, mekân 
dizim analizi yöntemiyle incelenecektir.   Üniversite kampüsündeki yaya ve 
araç trafik hareketlerinin organizasyonu belirlenerek, kampüsün öğrenciler 
tarafından algılanabilirliği ulaşım ölçüsünde değerlendirilecektir. Böylece 
üniversitenin kendine özgü ulaşım sisteminin, coğrafi mekân bütünleşmesi ve 
kampüsün algısal olarak kavranabi l i r l iğ i daha net bir şeki lde 
değerlendirilebilecektir. Özellikle, Fırat Üniversitesi yerleşkesinin bütününe ait 
olan ortak ulaşım sistemi ile alt parçalarına ait (mahalli) ortak ulaşım sistemi 
karşılaştırılarak okunmasına yardımcı olması düşünülen bu analizin, Fırat 
Üniversitesi kampüs ulaşım sisteminin, farklı bir bakış açısıyla incelenmesine 
ve yorumlanmasına olanak tanıyacağı düşünülmüştür.

	 Çalışmada Fırat Üniversitesi kampüs ulaşımıyla ilgili ileriye yönelik 
planlamalara destek olabilmesi amaçlanmıştır. Gelecekte mekân dizim analizi 
yöntemi kullanılarak yapılacak olan coğrafi çalışmalara bir altlık oluşturmak 
istenmesi de çalışmanın bir diğer amacını oluşturmuştur.

	 Kampüs içerisinde hem yayların hemde araçların ortak kullanabildiği 
yollar dışında, birde sadece yayaların kullanabildiği yaya yolları gelişmiştir. 
Yaya yolları, kimi zaman ulaşım akslarını birbirine bağlar nitelikte çapraz, kimi 
zaman da araç ve yayaların kullanabildiği akslara paralel bir yapı 
arzetmektedir. Gerek ulaşım ağlarını gerekse kampüs içerisindeki fakülte 
binalarına ulaşımı sağlayan yaya yolları ulaşım sistemine kendine özgü bir 
karakter katarken ulaşım sistemleri arasındaki sürekliliği sağlamada da önemli 
bir görev üstlenmektedir. Özellikle yaya yollarının erişilebilrliği ne kadar 
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arttırdığını değerlendirmek için mekân dizim yöntemi ile doku analizi 
yapılmıştır.

	 Fırat Üniversitesi kampüsü için yapılan bu çalışmada öncelikle 
yayaların ve araçların ortak kullandığı yolların önce global bütünleşmesi (Rn) 
ve lokal bütünleşmesi yarıçap 2 (R2) analizi yapılmıştır. Daha sonra sadece 
yaya yollarının bütünleşmeye ve okunabilirliğe etkisini tespit etmek amacıyla 
bütün yol aksları analize dahil edilerek önce global bütünleşmesi (Rn) ve lokal 
bütünleşmesi yarıçap 2 (R2) analizi yapılmıştır. 

	 Aksiyel analizleri yapmak için Depth Map, programı kullanılmış ve 
düzenlemeler Map Info programıyla gerçekleştirilmiştir. İlk olarak uydu 
görüntüsü üzerinden aks haritası oluşturulmuştur. Bu aks haritası öncelikle 
yaya ve araçların kullanabildiği ortak yollar temel alınarak çizilmiştir. Daha 
sonra bu yollara sadece yayaların kullanabildikleri yollar da eklenerek ikinci 
aks haritası üretilmiştir. Bu haritalar Depth Map programı kullanılarak 
bütünleşme analizleri yapıldıktan sonra Map Info programı ile bütünleşme 
değerlerinin dağılımını gösteren haritalar oluşturulmuştur.

Ayrıca çalışmada Gate Counts (Kapı Sayımı) gözlem tekniği kullanılarak 
seçilen kapılardan geçen araç ve kişiler, haftanın belirli gün ve saatlerinde 
(Pazartesi 08:00,12:00,17:00, Cumartesi 08:00,12:00,17:00) sayılmıştır. Bu 
sayımlar sonucunda elde edilen bilgilerle, aksiyel haritaların doğruluğu 
kanıtlanmaya çalışılmıştır.

	 Üretmiş olduğumuz fiziki ve eğim haritalarıyla Fırat Üniversitesi 
Kampüsü’nün belirli bir eğime sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu tespit 
sonucunda daha önce üretmiş olduğumuz aks haritalarıyla, fiziki ve eğim 
haritaları karşılaştırılarak, haritalar arasındaki ilişki incelenmiştir. Yayaların yol 
güzergahlarını kullanırken, özellikle aksiyel analizlerde bütünleşikliği yüksek 
olan yollarda, yokuş çıkılan yolları hangi yönde (iniş veya çıkış oloarak) daha 
sık kullandıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Eğim ve fiziki haritalarla, aks 
haritalarının karşılaştırılmasıyla, aks haritalarına kısmen üçüncü boyutun 
eklenmesi amaçlanmıştır.


Anahtar Kelimeler: Mekan Dizimi ve Coğrafya, Aksiyel Analiz, Kampüs Ulaşım Ağı.

Kaynakça: 

Kubat, A.S., Güney, Y.İ., Özer, Ö. (2007), Space Syntax Üzerine. 6. Space Syntax 
Sempozyumu, s.1. İstanbul.
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Kampüs Morfolojisi: Bir Yaşam Alanı Olarak Üniversite 
Yerleşkelerinin Analizi 

Berna Yaylalı Yıldız, Ela Çil, Işın Can 

Gediz Üniversitesi


İYTE Mimarlık Bölümü

İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü


	 Türkiye’deki üniversitelerin sayıları gün geçtikçe artmaktadır. 2014 yılı 
itibariyle, özel ve devlet üniversitelerinin sayısı 174 olmuştur ve bunların 104 
tanesi devlet üniversitesidir. 2006 ve 2013 yılları arasında, sadece 7 yıl gibi 
kısa bir sürede,   Türkiye’de 52 tane devlet üniversitesi ve 36 tane özel 
üniversite kurulmuştur. Üniversite sayılarının artışına paralel olarak, farklı 
dönemlerde üniversiteler için farklı mekansal modeller denenmiştir. 
Üniversitelerin yerleşim modellerine baktığımızda üç tip fiziksel model 
üzerinde kurulduklarını söyleyebiliriz; 1. farklı fakülteleri şehrin içinde ya da 
çeperinde dağılmış olan üniversiteler, 2. şehrin çeperinde tek kampüs 
üzerinde kurulmuş üniversiteler ve 3. şehrin dışında kendi kendine yeten tek 
bir kampüs olarak kurulmuş üniversiteler. Türkiye’de her ne kadar bu üç 
model uygulansa da,   90’lı yıllardan itibaren kurulan üniversitelere 
baktığımızda, yerleşim modeli olarak kentten uzakta ve kendi kendine yeten 
tek kampüs modelinin gittikçe daha çok önem kazandığını görürüz.  

	 Bugün, Türkiye’de 104 tane devlet üniversitesinin 59 tanesi tek bir 
kampüs modeline göre kurulmuştur ve ilginçtir ki 2000’li yıllardan sonra 
kurulan neredeyse her üniversitenin bir kampüs modeline göre tasarlandığını 
görmekteyiz. Kampüs modelinde yapılan üniversite alanları kendine özgü 
fiziksel bir düzene sahip, bir yandan birçok sosyal ve kültürel aktiviteler 
barındırması beklenen üniversite yerleşimleridir; diğer yandan konumları ile 
kullanıcılar için trafik, gürültü, kalabalık gibi şehrin yıldırıcı problemlerinden 
uzak “korunaklı bir yapılı çevre” oluşturma prensibiyle konumlanmışlardır. 
  Aslında üniversite yerleşkelerini çevrelerinden koparan yapılı sınırlar, 
ulaşılabilirliği denetleyen farklı kontrol mekanizmalarının varlığı üniversite 
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yerleşkelerinin herkese açık ve serbestçe ulaşılabilen alanlar olmalarına ve tam 
bir kamusallığın oluşmasına engel olmaktadır. Bir yandan da, üniversitelerin 
hem kendi bünyelerindeki öğrencilere ve çalışanlara, hem de kentlilere 
kamusal alanların ve kolektif deneyimlerin oluşmasına imkan veren mekanları 
sunmaları beklenmelidir. Bu ikilem, kente entegre üniversite yerleşimlerinden 
çok daha çarpıcı bir biçimde,  kampüs modeline sahip üniversiteleri konuyu 
sorgulamaya elverişli kılmaktadır. Bu çalışma, literatürde göz ardı edilen 
Türkiye’deki kampus üniversitelerinin mekansal organizasyonlarının analizi 
üzerine odaklanmaktadır. 

	 Türkiye’de kampüslerin yıllar içinde gelişimine baktığımızda, her ne 
kadar kampüslerin mekansal modelleri üzerinde bir genelleme yapmak çok 
kolay olmasa da, her dönemde belli mekansal prensiplerin uygulandığını 
söyleyebiliriz: 1950’li yıllara baktığımızda üniversitelerin genelde büyük 
kentlerin dışında ve kentle sınırları açıkça belirlenmiş, kendi iç kurgusu belli bir 
aks üzerinde tariflenen,   eğitim yapılarının genelde alle, avlu gibi kamusal 
alanların etrafında kurgulandığı kampus modelinden, 1980’li yıllarda genelde 
merkezi bir plana sahip ve merkezde anıtsal idari yapıların etrafında yerleşen 
eğitim yapıların olduğu kampüs modeline geçildiğini görmekteyiz. 2000’li 
yıllarda ise artık kente daha yakın ve kentle sınırlarını daha esnek olarak 
tarifleyen ve kentlinin de kullanabileceği büyük yeşil alanların etrafında bir 
arada planlanmış eğitim ve sosyal yapıların olduğu kampüs modellerinin 
tasarımı ön plana gelmektedir.   Bu çalışmada, kampüsün mekansal 
kurgusunun üniversitedeki sosyal ve kamusal hayatı derinden etkilediği 
argümanından hareketle;   1950’lerde sadece eğitim mekanı olarak değil 
kamusal mekanlar olarak tasarlanan ODTÜ, Ege Üniversitesi, KTÜ ve Atatürk 
Üniversitesinin mekansal kurguları, ilk planları ile günümüzdeki son 
durumlarının güncel halihazırları üzerinden karşılaştırmalı olarak incelenecektir. 
Kampüslerin mekansal okuması, mekan dizimi analizi ve morfolojik analiz 
yoluyla ve   kentten erişim, yeşil alanların konumlanışı, eğitim yapılarının 
birbiriyle olan ilişkisi gibi kriterler üzerinden değerlendirilecektir. 


Anahtar Kelimeler: üniversite kampüsleri, mekan dizim analizi, morfolojik analiz, 
kamusal mekan, eğitim yapıları
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Yayılan Kentlerde Kırdan Kente Dönüşüm: Mezitli İlçesinde 
Morfolojik Bir İnceleme 

Yasemin Sarıkaya Levent

Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü


	 Sanayi Devrimi ile birlikte ivme gösteren kentsel gelişme, özelikle 21. 
yüzyılın ilk yarısı ile birlikte gerek fiziksel form olarak gerek nüfus yoğunluğu 
açısından katlanarak büyümeye devam etmektedir. Özellikle ulaşım 
sistemlerindeki iyileştirmeler ve yanı sıra özel araç sahipliliğinin artması 
sonucu erişilebilirliğin artması kentlerin yayılmasını engellenemez hale 
getirmiştir. Yayılarak büyüyen kentler kır ile birleşmeye başlamış, kırsal doku 
içerisinde kentsel alanlar ve ticari merkezler oluşmuştur. Yoğunlaşan ve 
kalabalıklaşan kent merkezinde yeteri kadar açık alan, kentsel donatı ve 
alışveriş merkezleri gibi imkanları bulamayan kentliler, kentsel rantın görece 
düşük ama kentsel hizmetlerin görece yüksek olduğu (ya da yükselmesini 
tahmin ettikleri) çeperdeki yeni yerleşme alanlarını tercih etmeye başlamıştır. 
21. yüzyıldaki kentsel formun oluşmasında karşımıza çıkan en belirleyici 
biçimlerden birisi kentlerin bu yayılmacı karakterdir. 

	 Mersin kenti de özellikle 20. yüzyılın sonlarına doğru yayılmacı bir 
karakter sergileme başlamıştır. Önceleri kısıtlı bir kentsel alan içerisinde 
yoğunlaşan ve yayılan kent, daha sonraları sıçramalı bir şekilde D-400 
karayolu boyunca belirli merkezlere ilerlemiş ve bu merkezler arası zamanla 
dolarak lineer bir kent formunu kazanmıştır. Mezitli ilçesi Mersin kentinin lineer 
gelişiminde kente eklemlenen ve kuzey kısımlarda gelişim sürecini halen 
devam ettiren bir parçadır.

	 Mersin kent merkezinin geliştiği ve yerleşmenin ilk alt merkez olarak 
ortaya çıkan Pozcu’ya sıçradığı dönem olan 1960’larda kırsal bir yapı 
sergileyen ve Mersin’in mesire yeri olarak bilinen yerleşme, 1970’lerin 
sonundan itibaren ikinci konut gelişimi ile yeni bir kentsel form oluşturmaya 
başlamıştır. 1970 öncesi kırsal yerleşme olması, mücavir alan dışında kalması 
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gibi nedenlerden ötürü imar planı bulunmayan ilçede ilk kentsel nitelikli 
yapılaşma ifraz uygulamaları ile başlamıştır. 1980’lerde ivme kazanan ve Batı 
İçel Kıyı Kesimi Turizm Planı ile desteklenen ikinci konut ve tercihli turizm 
yerleşmeleri kırsal bir yapı sergileyen çalışma alanında ciddi morfolojik 
değişimleri de beraberinde getirmiştir. Geniş kadastral parsellere yerleşmiş 
meyve bahçeleri içerisindeki 1-2 katlı evlerden, ifraz ile bölünmüş küçük 
parsellere yerleştirilmiş apartman yapıları ve düzenlenmiş geniş imar adaları 
içerisinde çok katlı çoklu bloktan oluşan site tipi yapılaşma düzenine 
geçilmeye başlanmıştır. 1980’lerde ikinci konut inşaatları birbirinden bağımsız 
bir şekilde ifraz uygulamaları ile sürerken çalışma alanı kapsamında dolu-boş 
oranları ve yapılaşma yoğunlukları belirgin bir biçimde değişmeye başlamıştır. 
Öncelikli olarak kıyı kesimlerinde görülen bu değişim D-400’e doğru yayılarak 
genişleme eğilimi göstermiştir. 1980’lerde hızlanan ikinci konut gelişimi 
1990’larda imar planın yapılması ile birlikte farklı bir boyut kazanmış; ikinci 
konutlar daimi konuta dönüşürken bir yandan da yeni konutların inşa süreci 
hızlanmıştır. 2000’lere gelindiğinde artık kentin önemli bir kolu olarak batıya 
uzanan Mezitli ilçesi, özellikle son on yıl içerisinde kentin önemli alt 
merkezlerinden birisi haline gelmiştir. Bu süreçte kentsel formun 
biçimlenişinde önemli değişimler olmuştur. 

	 Bu çalışma kapsamında Mezitli ilçesinin morfolojik dönüşümü ve 
kentsel formunun oluşumu çalışma alanı olarak seçilen Viranşehir ve 
Menderes mahalleleri özelinde incelenecektir.  Çalışma alanı olarak bu 
bölgenin seçilmesinin nedeni Mezitli ilçesindeki kentsel gelişme nüvelerinin ve 
kırsal dokudan kentsel dokuya geçişin ilk bu alanda görülmesi ve kent 
formunun oluşumunda geçirilen tüm morfolojik evrelerin halen gözlemlenebilir 
olmasıdır. Çalışma kapsamında yürütülecek olan inceleme, Belediye 
tarafından verilen inşaat ruhsatları, eski tarihli haritalar ve hava fotoğrafları 
üzerinden yapılacaktır. Çalışma alanındaki kentsel gelişme dönelmemesi 
yapılacak ve bu dönemlerde oluşan formlar ile bu formları oluşturan araçlar ve 
nedenler incelenecektir. 


Anahtar Kelimeler Mezitli, İkinci Konut, Kent Formunun Dönüşümü 
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Kentleşme Biçimindeki Dönüşümün Kamusal Mekanlara 
Etkisi: İstanbul, Kadıköy ve Batı Ataşehir Örneği 

Ebru Firidin Özgür, Sinem Seçer

MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 


	 Kamusal mekanlar olmaksızın kentsel bir yaşamın olmayacağı, 
kentselliğin özünü kamusal mekanların oluşturulduğu, dolayısıyla kentlerin 
gelişimi ve dönüşümünde planlama açısından önemli bileşenlerden birisi 
olarak ele alınması gerektiği genel kabul görmektedir (Madanipour, 2010; 
Carmona, 2010a, 2010b; Carmona, vd. 2005; Cuthbert, 2006). Batı’da son 
20-30 yıldır, ülkemizde ise 15-20 yıldır görülen kentleşme biçimi içinde 
kamusal mekanların tanımlanması, ele alınması ve değerlendirilmesinde farklı 
yaklaşımlar ortaya çıkmış; mekansal ve toplumsal olarak ayrışan kentlerde 
“kamusallığın” kendisi sorgulanmaya başlamıştır. Sonuç olarak bu mekanların 
kamusallık dereceleri ele alınmaya başlanmıştır (Akkar Ercan, 2010; Atkinson 
2003; Banerjee 2001; Nemeth, 2009; Nemeth ve Schmidt, 2011; Varna ve 
Tiesdell, 2010). Bu sorgulama içinde kamusal mekanların kamusal alanla ve 
dolayısıyla, açık, demokratik ve özgür bir toplumla ilişkisi (Adut, 2013; 
Habermas, 2003; Mitchell, 2003; Sennett, 2010) irdelenirken, kentleşme 
biçiminin ve kentsel politikaların etkisi de (Berney, 2010; Langstraat ve Van 
Melik, 2013; Garcia-Ramon, vd., 2004) önemli bir bileşen olarak ortaya 
çıkmaktadır. 

	 Bu çerçevede ele alındığında, kamusal mekanların ortak kamusal 
yaşamda ve kentlerin canlılığında önemli bir rol oynarken, herkese açık ve 
herkes tarafından kullanılan ideal kamusal mekan fikrinin sorgulanmaya 
başlandığı, kamusal mekan üretiminde ve kullanılmasında kentleşme biçiminin 
etkili olduğu ve kamusal mekanların barındırdıkları potansiyeller gereği 
kamusal alanla da ilişkisini kurarak ele alınması gerektiği kabul edilmiştir. 

	 Yapılan araştırmada, İstanbul’da eski ve geleneksel olarak 
tanımlanabilecek bir ilçe olan Kadıköy merkezi ile son dönem özel mekan 
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odaklı kurgulanan proje bazlı kentleşen Batı Ataşehir’de kamu mülkiyetindeki 
ve bakımı ve işletmesi yerel yönetimler tarafından yapılan iki farklı bölgedeki 
kamusal mekanlar ele alınmıştır. Bu mekanlarda anketler, gözlemler, 
mülakatlar ve belediye yetkilileri ile görüşmeler yapılmıştır. 

	 Araştırma sonucunda planlama yaklaşımının ve kentleşme biçiminin, 
kamusal mekan kullanımında da belirgin etkileri olduğu görülmüştür. Kapalı 
siteler ve alışveriş merkezleri ile örülü Ataşehir ile kamusal ve özel mekan 
ilişkisinin doğrudan kurulduğu Kadıköy’de kullanıcılar ve yaşayanların kamusal 
mekanlarla, kentle ve hatta komşuları ve yaşadıkları çevreyle ilişkilerinin farklı 
geliştiği, planlama yaklaşımlarının da bazı temel farklılıklar taşıdığı 
görülmüştür. 


Seçilen Kaynakça: 

Adut, Ari, (2013). A Theory of The Public Sphere, Sociological Theory, Volume 30, 
Issue 4, s. 238-262

Atkinson, R. (2003). Domestication by Cappuccino or a Revenge on Urban Space? 
Control and Empowerment in the Management of Public Spaces. Urban Studies, 
40(9), 1829–1843. doi:10.1080/0042098032000106627

Banerjee, T. (2001). The Future of Public Space: Beyond Invented Streets and 
Reinvented Places. Journal of the American Planning Association, 67(1), 9–24. doi:
10.1080/01944360108976352

Berney, R. (2010). Learning from Bogotá: How Municipal Experts Transformed Public 
Space. Journal of Urban Design, 15(4), 539–558. doi:10.1080/13574809.2010.502344

Garcia-Ramon, M. D., Ortiz, A., & Prats, M. (2004). Urban planning, gender and the 
use of public space in a peripherial neighbourhood of Barcelona. Cities, 21(3), 215–
223. doi:10.1016/j.cities.2004.03.006

Habermas, Jürgen.(2003). Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, çev: Mithat Sancar, Tanıl 
Bora, İletişim Yayınları, İstanbul

Langstraat, F., & Van Melik, R. (2013). Challenging the “End of Public Space”: A 
Comparative Analysis of Publicness in British and Dutch Urban Spaces. Journal of 
Urban Design, 18(3), 429–448. doi:10.1080/13574809.2013.800451

Madanipour, A. (2010), Marginal public spaces in European cities, Whose Public 
Space? içinde, ed. A. Madanipour, Routledge, s. 111-130


�74



� 4. Oturum (B Salonu): Kentsel Morfoloji, Planlama ve Tasarım

Mitchell, D. (1995). The End of Public Space? People’s Park, Definitions of the Public, 
and Democracy. Annals of the Association of American Geographers, 85(1), 108–133. 
doi:10.1111/j.1467-8306.1995.tb01797.xa

Németh, J., & Schmidt, S. (2011), The privatization of public space: modeling and 
measuring publicness. Environment and Planning B: Planning and Design, 38(1), 5 –
 23. doi:10.1068/b36057

Nemeth, J. (2009). Defining a Public: The Management of Privately Owned Public 
Space. Urban Studies, 46(11), 2463–2490. doi:10.1177/0042098009342903

Sennett, R. (2010), Kamusal İnsanın Çöküşü, 3. Basım, Ayrıntı, İstanbul. 

Varna, G., & Tiesdell, S. (2010). Assessing the Publicness of Public Space:The Star 
Model of Publicness. Journal of Urban Design, 15(4), 575–598. doi:
10.1080/13574809.2010.502350


�75



� 4. Oturum (B Salonu): Kentsel Morfoloji, Planlama ve Tasarım

�76



� 4. Oturum (B Salonu): Kentsel Morfoloji, Planlama ve Tasarım

 


Kentsel Dokuda Görülen Değişimlerin İncelenmesi: Kırklareli 
Kent Merkezinde Morfolojik Bir Analiz Çalışması 

Mete Korhan Özkök ve Azem Kuru

Kırklareli Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü


	 Kentlerde mekânsal gelişimin yönetilmesi ve devamlılığının 
sağlanması için en önemli uygulama aracı imar planlarıdır. Çalışma alanı 
olarak ele alınan Kırklareli kent merkezinde, ilk imar planı 1948 yılında Muallim 
Seyfi Arıkan tarafından yapılmış ve temel olarak mülkiyet-konut düzeni 
temelinde kararlar getirmiştir. Kentin ikinci imar planı ise 1968 yılında Mimar 
Fikret Cankut tarafından yapılmış ve temel olarak mülkiyet-konut düzeni ile 
ulaşım bağlantıları temelinde kararlar getirmiştir. Kentin üçüncü imar planı ise 
1986 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi-Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
tarafından hazırlanmış ancak ilgili plan 1988 ve 1991 yıllarında belediye 
tarafından revize edilmiştir. Bugün Kırklareli/ Merkez ilçesi için geçerli olan 
plan 1991 Revizyon İmar Planı olarak geçmektedir. 1991 yılından günümüze 
geldiğimizde arada geçen 24 yılda herhangi bir imar planı yapılamadığı, 
ihtiyaçların parçacıl uygulamalarla giderilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu 
durum ise kentsel ihtiyaçlara bütüncül bir bakış açısıyla çözümlerin 
get i r i lememesine ve kentsel dokuda gel iş imin tam anlamıy la 
yönetilememesine neden olmuştur. 

	 Çalışmada tarihsel dönemler içerisinde farklı etkiler ile biçimlenmiş 
Kırklareli kent merkezindeki, kentsel dokuda görülen değişimin morfolojik 
analizlerle ortaya konması bunun yanı sıra bu değişim nedenlerinin tespit 
edilmesi ve etkilerinin ortaya konması amaçlanmaktadır.

	 Çalışma kapsamında, Kırklareli merkez makroformunda görülen 
değişim eski hava fotoğrafları ve hâlihazır veriler kullanılarak ortaya konacak, 
kentin büyüme yönleri ve bu büyümeye neden olan uygulamalar 
sorgulanacaktır. Daha sonra ise, Kırklareli kent merkezinde tüm bu süreç 
sonunda farklı karakterlere sahip olmuş, kendi içinde homojen örnek çalışma 

�77



� 4. Oturum (B Salonu): Kentsel Morfoloji, Planlama ve Tasarım

bölgelerinde, 1984-2014 arasındaki değişim doluluk-boşluk, kentsel donatı, 
ulaşım ve kat yükseklileri gibi temel analizler karşılaştırmalı bir biçimde 
uygulanacaktır. Ayrıca bu yıllar arasında önemli bir kırılma noktası yaratan 
1991 Revizyon İmar Plan kararlarının kentsel dokuya olan etkileri 
sorgulanacak sonuç olarak kentsel dokuda meydana gelen değişim ve 
dönüşüm izlenecektir. 


Anahtar Kelimeler: Kırklareli, kent merkezi, kentsel morfoloji, kentsel değişim ve 
dönüşüm, planlama
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Kentsel Dokuyu Oluşturan Bileşenler Işığında Doku 
Çözümlemesinde Farklı Yöntem ve Tekniklerin 

Değerlendirilmesi 

Nilgün Ç. Erkan ve Oya Akın

YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü


 

	 Algılanan biçim, doğal yapının yönlendirdiği fiziksel ve sosyal yapının 
karşılıklı etkileşim halinde ortaya koyduğu örüntü/kompozisyon, olarak 
tanımlanan kentsel doku, yerleşmelerin özgün karakterlerinin de belirleyicisidir. 
Kentsel dokuların algılanabilirliği, kompozisyonun doğal yapı bileşenleri ile 
uyumu ve yer/bağlam ilişkilerinin kurulmasının yanı sıra kültürel, kişisel yaşam 
biçimleri ile de doğrudan ilişkilidir.

	 Kimlik değeri olan bir yerleşmenin temel ilkelerinden biri, dokusunun 
okunabilirliği ve imgelenebilirliğidir. Deniz yolu ile erişilen, bir iskelenin 
etrafında gelişmiş ada yerleşmeleri ile kıyı yerleşmelerinde formun ve dokunun 
imgelenmesi kolaydır. Gerek kısıtlı coğrafya ve belirgin, okunaklı sınırların 
varlığı (eşikler) gerekse deniz yoluyla yerleşmeye yaklaşırken, formun ve 
dokunun bütüncül algılanabilirliği bu kolaylığı sağlamaktadır. 

	 Bu çalışma kapsamında, İstanbul'un Anadolu Yakası Marmara Denizi 
açıklarında yer alan ‘Burgazada ve Kınalıada’ Yerleşmeleri ile Boğaziçi 
Köyleri’nden ‘Kuzguncuk ve Arnavutköy Yerleşmeleri’ örnekleri üzerinden 
doku analiz yöntemleri ve elde edilen çıkarımlar değerlendirilmektedir. Doku 
analizlerinden hareket ile; kentsel dokuyu oluşturan bileşenlerin sorgulanması, 
yerleşme kültürü izlerinin çözümlenmesi ve kimlik unsuru oluşturan doku 
bileşenlerinin saptanması ve bu sürece ilişkin yöntemleri irdelemek 
hedeflenmiştir. 

	 Çalışma kapsamında yerleşme dokusunu oluşturan bileşenler 
topoğrafya, iklim elemanları, peyzaj, mülkiyet, yol ağı, kamusal açık alanlar, 
ada ve parsel düzeni, yapı - parsel ilişkisi, yapı – yapı ilişkisi (meydan, sokak, 
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avlu, ada ortası) üçüncü boyut, siluet, yapısal elemanlar (cephe, malzeme, 
renk, bezeme vb.) başlıklarında ele alınmıştır. 

	 Çalışma kentsel doku bileşenlerinin tanımlandığı kavramsal 
araştırmalara temellenen doğal yapı ve fizik mekân tespitleri ile 
sınırlandırılmıştır. Bu tespitlerden hareket ile İmaj (Lynch) ve Gestalt analizleri 
ile kimlik, siluet ve algılanabilirlik özelliklerinin yanı sıra doğal yapı (topoğrafya, 
iklim elemanları, peyzaj), yapılaşmış alanlar, işlev, kamusal açık alanlar (yol ağı, 
meydan, açık yeşil alanlar), mülkiyet ile biçimlenen yerleşme doku 
karakteristikleri farklı yöntemler ile sorgulanmıştır. Tespit tekniğinin yanı sıra 
doku özelliklerini algılamak üzere topoloji, eşgörüş, peyzaj analizleri ile 3. 
boyuta ilişkin verilerin belgelendiği sokak siluetlerinin değerlendirilmesi de 
analiz yöntemleri içinde kullanılmıştır.

	 Sonuç olarak çalışma kapsamında iki temel hedefe ulaşılmaktadır. 
Öncelikli hedef doğal, fiziksel ve kültürel çevre bileşenlerinin yönlendirdiği 
yerleşme dokusunun okunmasında kullanılan yöntem ve teknikleri ortaya 
koymaktır.  Bu bağlamda İstanbul Burgazada, Kınalıada Arnavutköy ve 
Kuzguncuk doku çözümleme çalışmalarında kullanılan tekniklerin paylaşılması 
ve gelecekte yerleşmelerin fiziksel yapısını biçimlendirecek müdahalelerde 
dikkat edilmesi gereken ilkeler ve parametrelerin belirlenmesi de ikincil hedef 
olarak belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler: Yerleşme dokusu bileşenleri, doku, algılama, analiz teknikleri.
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‘Şehir Belki de Bir Ağaçtır’:Fiziksel Dokunun Belirleyicisi 
Olarak Kentsel Ağaçlar 

Duygu Cihanger

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü


	 ‘Çınaraltı meydanları’ bir çok kentsel ve kırsal yerleşimde karşımıza 
çıkan, genellikle yaşlı ve/veya ulu bir ağacın tanımladığı, çoğunlukla kamusal 
kullanımlara açık ve de kamu yapıları ile çevrelenmiş mekanlardır. Bu tipoloji 
içinde tartışılabilecek meydan örneklerinin analizi ile morfolojik açıdan dikkat 
çeken karakteristik nitelikler saptanabilir. Nitekim, yaşı yüzyılları bulan çınar 
ağaçları ve yakın çevrelerinde yarattıkları meydanlar, Türkiye’de birçok küçük 
yerleşimin fiziksel dokusunun adeta merkezinde yer almakta ve çevre doku bu 
odak alana referansla biçimlenmektedir.  

	 Söz konusu çalışma ise, Türkiye’de ‘Çınaraltı Meydanı’ tipolojisi 
içerisinde yer alan bir dizi örnek üzerinden yapılan morfolojik analizleri 
içermektedir. Bu çözümleme, doğal ögelerin farklı fiziksel bağlamlarda kentsel 
bicim üzerindeki belirleyici etkisini vurgulamaktadır. Bu yönüyle çalışma tipo-
morfoloji yazını içerisinde konumlanırken; yerleşik tipo-morfolojik bakışa doğal 
öge merkezli bir özgün yaklaşım önerisi ortaya koymaktadır.  

	 Çalışma, görgül çözümlemesini Yalvaç (Isparta), Kaynaklar (Izmir), 
Inkaya (Bursa) örnekleri üzerinden kentsel yapı (strüktür) ve örüntü alt 
başlıklarında yapmaktadır. Analiz sonucu ortaya konulan tipolojik farklılaşma, 
nirengi niteliğindeki ağaçların farklı kentsel yapı ve doku oluşumundaki farklı 
nitelikli doğurucu etkisini ortaya koymaktadır.


Anahtar Kelimeler: Kent Tarihi, Kentsel Doku, Kent Ağaçları, Çınaraltı Meydanları
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Şişli-Taksim Ulaşım Aksı ve Yakın Çevresinde Kentsel 
Dokunun Morfolojik Analizi 

Pelin Gökgür ve Bilge Ulusay Alpay

MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü


	 Borie ve Denieul’a göre kentlerin morfolojik analizi birçok farklı 
seviyelerde yapılabilir.Bunlar:


-Kentsel form: Kentsel strüktür ve kentsel doku arasındaki ilişkileri 
oluşturan kentin temel ulaşım aksları, kentin büyük donatı ve 
binaları ,kentteki sınırların biçimi gibi öğelerden,

-Kentsel doku: Kent içinde sabit ve tekrar eden özelliğe sahip mimari 
türleri, parseller, caddeler gibi öğelerden,

-Mimari tür ler : Binalar ın bütününden etki lenen referans 
modellerinden ,

-Kentleşmiş sit :Doğal sit morfolojisi ile kentsel form arasındaki 
ilişkilerden ,oluşmaktadır.


	 Bu seviyelerden biri olan kentsel doku, kentsel mekanı belirlerken 
mekânsal kullanımı tanımlayan ve belir leyen ögeleri de içinde 
barındırmaktadır. Bu doku mekan organizasyonu ve kullanım biçimi 
farklılıklarıyla bir kentin özellikli görsel formunu oluşturur.

	 Panerai “Analyse Urbaine” adlı kitabında kentsel doku analizini kent 
içinde var olan bütünlerin kimliklendirilerek, bütünler arasındaki ilişki ve 
mantığın araştırılması olarak tanımlamaktadır. Kentsel dokuyu oluşturan parsel 
/yol sistemi kentsel dokunun var olma nedenidir.Ve bu bağlantılar Panerai’nin 
ifade ettiği gibi yapılaşmış alanı oluşturmaktadır.Cerda ,Barselona kentini 
planlarken yeni kenti barınak ve ulaşımın gerekli birleşimi olarak tanımlamış, 
kentin “yapı adalarının” barınağı, ”yolların” da hareketi ifade ettiğini belirtmiştir. 
Bu tanımlamada da kentsel dokuyu oluşturan temel öğelere vurgu yapıldığı 
görülmektedir.
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	 Bu çalışmada amaç aynı ulaşım aksın sağında ve solunda 
konumlanmış iki farklı kentsel dokunun analizini yaparak, bu farklılığın 
nedenlerini yapılacak morfolojik analizle irdelemek ve bu farklılığın günümüze 
kadar değ işmeyerek sü re ge lmes in in neden le r in i de o r taya 
koymaktır .Morfolojik analiz kentsel dokuyla sınırlandırılacaktır. Alan 
çalışmasında kentsel dokuyu oluşturan parsel sistemi, yapılaşmış alan, 
kamusal alan ve yol gibi dört temel unsur ele alınarak, analizler bu unsurlar 
üzerinden yapılacaktır. Bu çalışmada alana ait Pervititch haritalarından yola 
çıkılarak, Henri Prost’un bu alanla ilgili hazırlamış olduğu Nazım İmar planları 
irdelenerek değişimler ortaya konulacak ve bu alanın günümüzdeki durumu 
değerlendirilecektir.

	 Çalışma alanı İstanbul’un Avrupa yakasında en önemli akslarından biri 
olan Taksim-Şişli aksı ve çevresidir. Bu aksın üzerinde yer alan Harbiye 
çevresine 1870’te Beyoğlu yangınında evsiz kalan Levantenler ve 
gayrimüslümler yerleşmiştir. Harbiye’deki yerleşmelerden kuzeye ve 
kuzeydoğuya, yani Şişli ve Nişantaşı – Teşvikiye'ye doğru yayılmasında iki 
önemli etken, 1870'te Beyoğlu'nun büyük bölümünü ortadan kaldıran yangın 
felaketi ve Tanzimat'la birlikte yabancıların da şehrin istedikleri yerlerinde mülk 
edinmelerine olanak tanınmasıdır. Yerleşmenin Şişli'ye doğru uzanması 
1881'den itibaren atlı tramvayın Taksim'den Pangaltı'ya ve biraz daha ileriye, 
bugünkü Şişli'nin ortalarına doğru gelmesi ile hızlanmış, 1913'te elektrikli 
tramvay işlemeye başlamış, Şişli Beyoğlu'ndan sonra, İstanbul'un elektrik ve 
havagazı almaya başlayan ikinci semti olmuştur.1970'lere gelindiğinde bu aks 
üzerinde yeni alışveriş merkezleri, mağazalar ,iki yanlı büyük pasajlarda 
sinemalar, eğlence yerleri inşa edilmiş, 1980'lerde İstanbul'un en önemli 
alışveriş merkezi haline gelmiştir. Ancak son on –on beş yıldır kentte açılan 
AVMler nedeniyle eski popülaritesini kaybetmiştir.

	 Günümüzde bu aks üzerinde var olan konutların büyük oranda iş 
yerine,otele dönüşüyor olması ,bu alanın işlevsel açıdan önemli bir değişim 
içinde olduğunu göstermektedir. Benzer işlevler ve benzer kentsel dokuların 
yer aldığı bu aks ve çevresi dışında, farklılığın görüldüğü alan ise Taksimden 
başlamak üzere bu aksın sol tarafında bulunan ve bugün Kongre Vadisi olarak 
adlandırılan bölgedir. Bu alanda 1850li yıllarda bazı idari ve askeri yapıların 
inşa edildiği ve 1940 lı yıllarda Prost’un Nazım İmar Planları ile birlikte kente 
hizmet veren spor ve kültür yapıları ,radyo evi gibi kentsel donatı yapılarının bu 
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alana eklemlendiği ,bu işlevlerle vadide farklı bir kentsel dokunun oluştuğu ve 
bunun günümüzde de devam ettiği görülmektedir.

	 Yukarıda alanın gelişimine ait yapılan özetlemeyle bu alanının kentsel 
işlevlere ve buna bağlı ortaya çıkan kentsel dokuya önemli bir örnek 
oluşturduğu düşünülmektedir.


Anahtar kelimeler: kentsel doku, parsel,yol,işlev


Kaynakça: 
Panerai,P.&Demorgon P.&Depaule J.C.,Analyse Urbaine,Editions Parenthéses,2007.

Borie a.&Denieul F.,Etude et Documents sur Le Patrimoine Culturel,Methode d’analyse 
morphologique des tissus urbains traditionnels,UNESCO,1984
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KENTSEL MORFOLOJİ, PLANLAMA VE TASARIM 


Oturum Başkanı: Mehmet Topçu 

Eren Kürkçüoğlu, Mehmet Ocakçı 

Kentsel Dokuda Yaya Hareketlerinin Psiko-Mekânsal Etki Değerlendirmesi 


Olgu Çalışkan ve Gökhan Ongun 

Bütünleşik ve Bağdaşık Kent Morfolojisi Üretim Yöntemi Olarak Parametrik 

Tasarım Denetimi 


Melih Birik 

Kentsel Morfolojiye Bütüncül Yaklaşım 
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Kentsel Dokuda Yaya Hareketlerinin Psiko-Mekânsal Etki 
Değerlendirmesi  

Eren Kürkçüoğlu, Mehmet Ocakçı 
İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü


Kent dokuları; farklı fiziksel, sosyal ve psikolojik katmanların bir araya 
gelmesiyle oluşan eşsiz örüntülerdir. Doku içindeki mekânsal boşlukların 
bütünleşmesiyle oluşan kentsel açık alan ağı; yayaların kendilerine özgü amaç 
ve tercihleri doğrultusunda farklı güzergâh olasılıkları ile hareket ettikleri 
devingen bir sistemdir. Kentsel açık alan ağı içinde yaya hareketleri, mekânsal 
algı ve algıya bağlı dikkatin uyarılması süreci ile çeşitlilik kazanmaktadır, bu 
bağlamda çevreden alınan uyarıcı unsurlar bireylerin karar verme 
mekanizmalarını ve hareket niteliklerini değiştirebilmektedir. Kent dokularının 
morfolojik özelliklerine, doku içinde yer alan işlevlere ve mekân genelinde yer 
değiştiren unsurlara (yayalar, araçlar ve hareket eden diğer nesneler) bağlı 
olarak uyarıcılar çeşitlenmekte ve yaya hareketlerini etkilemektedir. 
Dolayısıyla, benzer biçimsel özelliklere sahip doku alanlarında yaya hareketleri 
farklılaşabilmektedir.

	 Bu çalışmanın amacı, kentsel mekânın biçimsel ve işlevsel unsurlarına 
bağlı olarak oluşan uyarıcı etkenlerin yaya hareketleri üzerindeki etkisini 
fiziksel ve psikolojik yönleriyle irdelemektir. Uyarıcı etkenler ile yaya psikolojisi, 
davranışları ve yoğunluğu arasında anlamlı ve doğrusal bir ilişki olduğu 
hipotezi doğrultusunda çalışma, aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aramayı 
amaçlamaktadır: Morfolojik unsurların bireyler üzerindeki farklı psikolojik 
etkileri nelerdir? Kentsel doku içinde yaya hareketleri hangi fiziksel ve 
psikolojik faktörlere bağlı olarak gerçekleşmektedir? Yaya hareketleri, dokuya 
ait ve ait olmayan nitelikler ile ne derece ilişkilidir? Kentsel mekânın ürettiği 
uyarıcı unsurlardan hangisi yaya hareketlerini daha çok yönlendirmektedir? 
Çalışma kapsamında İstanbul merkezi iş alanı ve alt merkezler arasından 
seçilen, doku tipolojisi açısından ızgara ve organik, yükselti açısından eğimli 
ve düz olarak ayrılan dört kent dokusunda yaya hareketlerinin fiziksel ve 
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psikolojik faktörlere bağlı olarak nasıl farklılaştığı incelenmiştir. İlk etapta 
örneklem alanlarının fiziksel doku analizleri (doluluk-boşluk analizi, açık alan 
ve ulaşım ilişkileri, arazi kullanım) yapılmış, bu bağlamda dokuyu oluşturan 
nitelikler detaylı incelenmiştir. Eşzamanlı olarak kent dokuları içinde yer alan 
açık alan ağları, matematik ve geometri bilim dallarında kullanılan bir analiz ve 
hesaplama yöntemi olan topoloji kavramı ile soyut ağ haritalarına 
dönüştürülmüş ve dokuların topolojik eşdeğerlilikleri karşılaştırılmıştır 
(Marshall, 2005). İkinci etapta, ağ sistemini oluşturan her bir bağlantıdan 
geçen yaya akışları tespit edilerek gündelik hayatta en çok tercih edilen 
güzergâhlar belirlenmiştir. Son olarak, doku içinde yer alan uyarıcı etkenlerin 
yoğunlukları, psikoloji biliminde kullanılan Özellik Entegrasyon Teorisi 
(Treisman ve Gelade, 1980) ve Ortalama İzlenim (Mekânın Ortalama Değeri) 
yöntemi ile katmanlar halinde analiz edilmiş, bu katmanların çakıştırılması ile 
oluşturulan dikkat haritası ile doku genelinde uyarıcıların en çok algılandığı 
alanlar tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar ile yaya hareketleri arasındaki 
ilişkiler, istatistikî yöntemler ile karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır. Sonuç 
bulgular doğrultusunda her dokuda belli güzergâhların yoğunluk ve uyarıcı 
değerleri açısından öne çıktığı, yaya hareketleri ile uyarıcı etkenler arasında 
açıklanabilir bir ilişki bulunduğu, işlevsel ve hareketsel etkenlerin morfolojik 
etkenlerden daha baskın olduğu ve bu bağlamda benzer dokularda farklı algı 
– hareket desenlerinin ortaya çıktığı tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler: İstanbul, kent dokusu, mekânsal algı, dikkatin uyarılması, yaya 
davranışları.


Kaynakça 


Buhl, J., Gautrais, J., Reeves, N., Sole, R.V., Valverde, S., Kuntz, P, Theraulaz, G., 
(2006) ‘Topological Patterns in Street Networks of Self-Organized Urban Settlements’ 
The European Physical Journal B, 49, p. 513-522. 


Carpman, J.R., Grant, M.A., (2002) “Wayfinding: A Broad View” Handbook of 
Environmental Psychology (edited by Robert B. Bechtel, Arza Churchman), New York : 
J. Wiley, p. 427-442.


Gehl, J., (1987), Life Between Buildings : Using Public Space, Van Nostrand Reinhold


Company, New York.


Hillier, B., (1996) Space is the Machine, Cambridge: Cambridge University Press.
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Itti, L., Koch, C., (2001) ‘Computational modelling of visual attention’ Nature Reviews | 
Neuroscience, Vol.2, March 2001, p.194-203.


Kitazawa, K., Batty, M., (2004) “Pedestrian Behaviour Modelling: An Application to 
Retail Movements Using a Genetic Algorithm” Centre for Advanced Spatial Analysis, 
University College of London. 


Lewin, K., (1936) Principles of Topological Psychology, McGraw-Hill Book Company 
Inc., New York.


Marshall, S., (2005) Streets & Patterns, Spon Press, New York.
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Churchman), New York : J. Wiley, p. 271-291.
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Approach to Urban Form and Design, Pergamon Press, UK.
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Human Behavior: Architecture and the Behavioral Sciences (edited by: Jon Lang and 
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Styles, E.A., (2006) The Psychology of Attention (Second Edition), Psychology Press, 
Taylor & Francis Group, Hove and New York.


Treisman, A.M., Gelade, G., (1980) ‘A feature-integration theory of attention’ Cognitive 
Psycohology, Vol. 12, p. 97-106.


Wolfe, J.M., Horowitz, T.S., (2004) ‘What attributes guide the deployment of visual 
attention and how they do it?’ Nature Reviews | Neuroscience, Vol.5, June 2004, 
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Bütünleşik ve Bağdaşık Kent Morfolojisi Üretim Yöntemi 
Olarak Parametrik Tasarım Denetimi 


Olgu Çalışkan ve Gökhan Ongun

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü


	 Karmaşık form ve örüntülerin büyüme ve uyumlanma (adaptasyon) 
mekanizmaları temelinde var olan üretken (generative) sistemler ve bu nitelikte 
sistemlerin tasarım sureci ile ilişkisi, özellikle son yirmi yıllık donem içerisinde 
mimari tasarım ve araştırma alanında yer bulmaktadır. Üretken sistemlerin 
karmaşık formlarının tasarım temelli yeniden üretimi ve denetiminde ise 
parametrik modelleme ve hesaplamalı (computational) tasarım yöntemleri 
kendine ciddi bir yer edinmiştir. Her ne kadar söz konusu yöntemsel 
tartışmaların yansımaları şehircilik alanında sinirli nitelikte olsa da parametrik 
tasarım araçlarını kentsel tasarım ile ilişkilendirme girişimlerinin sayısında ciddi 
bir artış söz konusudur. Bu çalışmaların ortak niteliği kent gibi üretken bir 
sistemin karmaşık formu olan kentsel dokuların bütünleşik (integrated) ve 
bağdaşık (coherent) biçimlendirilmesindeki etkin kullanım potansiyelidir. 

	 Bu bağlamda çok sayıda biçim elemanının ölçümsel ve hesaplamalı 
biçimde ilişkilendirilmesine dayalı parametrik modelleme yöntemleri, bu 
ilişkilendirmeyi tasarımcının denetleyebildiği bir arayüz ile birlikte sağlarken, 
karmaşık formları da tasarımın konusu yapmaktadır. Şehircilik bağlamında 
karmaşık kentsel formların üretimi hiç kuskusuz tek elden bütüncül bir 
tasarıma konu olmaktan öte, çok sayıda küçük ölçekli gelişimin birbirine 
eklemlendiği bir (asagidan-yukari) süreç içerisinde gerçekleşmektedir. Bu 
bağlamda, geniş kentsel alanların tasarımla doğrudan biçimlendirilmesi yerine 
biçimleniş surecinin morfolojik denetimi kentsel planlama ile tasarımın aranan 
arayüzünü oluşturmaktadır. 

	 Söz konusu bildiri, bu arayüzünü etkin aygıtının parametrik modeller 
olabileceğini ve bunun alternatif bir planlama yaklaşımının (‘üretken şehircilik’ / 
generative urbanism) onunu açma potansiyeline sahip olduğunu 
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savlamaktadır. Bu sav, görgül modelleme için seçilen orta ölçekli bir kentin 
gelişim formunun parametrik modelleme ile üretimi üzerinden tartışılmaktadır. 
Bu model, kentin mekan dizimi (syntax) ile form-kompozisyonu arasındaki 
morfolojik ilişkiyi tasarım denetiminin öncelikli konusu yapmaktadır. Buna göre 
kentin yapısal nitelikleri ile (bütünleşiklik –integration-, merkezilik –centrality- 
vb.)   kompozisyonel nitelikleri (yoğunluk, bağdaşıklık –coherence- vb.) 
arasında denetimli bir eşgüdümü önermektedir. Bu çerçevede kent formuna 
eklemlenen çok sayıda parçacıl gelişimi ortaya çıkan bütünleşik ve bağdaşık 
kentsel yapı ve form ile uyumlandırmaktadır. 

	 Bu çerçevede çalışma, kentsel yapı ve form ilişkisini tartışırken ayni 
zamanda  morfolojinin kent planlama ve tasarıma ‘denetim’ baslığı içerisinde 
bir girdi sunma olanağını tartışma gündemine getirmektedir. 


Anahtar Kelimeler  bütünleşik kent formu, tasarım denetimi, parametrik modelleme 


Kaynakça  

Alexander, C., Neis, H., Anninou, A., King, I. (1987) A New Theory of Urban Design, 
New York, Oxford: Oxford University Press


Héile, M. (2009) ‘The Complex Grid’, Emergent Urbanism: Rediscovering Urban 
Complexity, http://emergenturbanism.com/2009/02/16/the-complex-grid, accessed in 
March 2012


Hillier, B. (1996) Space is The Machine: A Configurational Theory of Architecture, 
Cambridge; New York: Cambridge University Press


Lee, C.C.M, Jacoby, J (ed.) (2007) Typological Formations: Renewable Building Types 
and the City, London: AA Publications


Mehaffy, M. (2008) ‘Generative Methods in Urban Design: A Progress Assessment’, 
Journal of Urbanism 1(1), pp.57-75
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Kentsel Morfolojiye Bütüncül Yaklaşım 

Melih Birik

Kırklareli Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü


	 Çalışmanın amacı, yerleş im alanlarındaki değ iş imin doğru 
okunabilmesi ve bu okumalardan yola çıkarak uygun tasarım ilkelerinin 
belirlenmesi için zaman sürecindeki kırılma noktalarında kentsel mekânı 
oluşturan doğal, yapısal ve sosyo-kültürel niteliklerin etkilenme biçimlerinin 
tespit edilmesine yönelik bütüncül morfolojik yaklaşım modelinin 
oluşturulmasıdır. 

	 Türkiye'de üniversite çalışmaları dış ında kentsel mekânın 
sürdürülebilirliği yakın dönemde "kentsel dönüşüm" adı altında gerçekleştirilen 
mekânsal müdahaleler ile tartışmaya açılmış fakat bu müdahalelerden 
etkilenen mekânın hangi ilişkiler bağlamında sorgulanması konusunda ortak 
bir platform oluşturulamamıştır. Bu anlamda Kentsel Morfoloji'nin bağımsız bir 
disiplin olarak gerekli platformu oluşturması beklenmektedir. Buna rağmen 
Morfolojik yaklaşımın teknik ve teknolojik mekânsal analizler, biçimsel 
çözümlemeler, tipolojik yöntemler ve tarihsel coğrafya çözümlemelerine dayalı 
farklı yaklaşım metotları barındırması bu ortak platformun bir bütün olarak 
tanımlanmasını güçleştirmekte, hatta yanlış değerlendirmelere neden 
olmaktadır. Kentsel morfoloji kavramı, farklı araçlarla kent plastiği ya da 
mekânsal izlerin sorgulandığı tekil analizler yerine, mekânsal niteliklerin bir 
arada değerlendirilmesine imkân tanıyan bütünleştirici kentsel morfoloji 
kapsamında ele alınmalıdır.

	 Bildiri kapsamında bu güncel sorundan yola çıkarak, farklı ölçek ve 
çeşitliliğe sahip yerleşim alanlarında uygulanabilir bir morfolojik analiz 
yönteminin elde edilmesi hedeflenmiş, oluşturulan metodolojik yaklaşımla 
yerleşimi meydana getiren nitelik ve ilişkilerin zaman-mekân etkileşiminde bir 
bütün olarak değerlendirilmesi sağlanmıştır. Bu yöntemle, görünen ve 
görünmeyen ağların, akışların, yapısal ve doğal izlerin ortak bir matris üzerinde 
bir araya getirilerek, ilişkiler bütünüyle oluşan mekânsal kimliğin zaman 
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sürecinde değişimi ve dönüşümü tanımlanabilmektedir. Değişim süreçlerinin 
tanımlanması hem mevcut durumun doğru teşhis edilebilmesi hem de 
geleceğe yönelik tasarım ilkelerinin ortaya konulmasını açısından önem 
taşımaktadır. Aynı zamanda önerilen metodolojik yaklaşımla mekânın 
değişimine etki eden aktörlerin ve farklı uzmanlık alanlarından profesyonellerin 
ortak bir platform üzerinde değerlendirme yapabilmesi hedeflenmiştir. 

	 Önerilen morfolojik analiz yöntemi mekânı oluşturan niteliklerin zaman 
sürecinde beş farklı katman (Doğal Yapı ve Ekolojik Sistemler, Altyapı 
Sistemleri, Mülkiyet İzleri, Yapılı Çevre, İşlevler Hareket ve Akışlar, Mekânsal 
Sosyo-kültürel Referanslar) üzerinden okunması ve bu katmanların 
haritalandırmalarla görselleştirilerek oluşturulan matris üzerinde çapraz 
sorgulamalar ile değerlendirilmesi üzerine kuruludur. Önerilen bütüncül analiz 
yöntemi görünen ve görünmeyen mekânsal niteliklerin karşılaştırmasına imkân 
sağlayarak her birini ilişkisel okumaya davet etmekte bu sayede mekânda 
çoğul okuma imkanı sağlanmaktadır. Modelde, mekânsal okumalar için gerekli 
haritalandırmalar hava fotoğrafları, fiziksel haritalar ve mülkiyet haritaların aynı 
ölçek ve niteliğe getirilmesi ve yukarıda belirlenen başlıklar altında 
soyutlanmasıyla elde edilmektedir.

	 Bildiride değerlendirilen mekânsal analiz yönteminin ön çalışması 
2011 yılında kentsel tasarım doktora tezi (*) kapsamında mekânsal değişim 
süreçlerinin tanımlanması amacıyla İstanbul ölçeğinde Şişhane, Levent, 
Küçükçekmece bölgelerinde test edilmiş ve sonuç alınmıştır. Önerilen 
bütüncül metodolojik yaklaşım, doktora çalışmasından yola çıkarak morfolojik 
analiz yöntemi olarak geliştirilmiş ve akışlar, hareket, sosyal örüntü gibi 
mekânın görünmeyen niteliklerini de kapsayacak biçimde güncellenmiştir. 
Bildiride model, çalışma alanlarında özellikle yeni altyapı yatırımlarının 
tamamlandığı ve değişimin hız kazandığı 2015 yılı güncel alan verileri ışığında 
uygulanarak elde edilen veriler ve çıkarımlar tartışılmıştır. Bu değerlendirmeler 
ışığında, önceki dönemlere göre çalışma alanlarında altyapı yatırımlarına 
paralel olarak mekânsal değişimin nitelik ve nicelik açısından farklılaştığı 
belirlenmiş ve mekânsal kimliğin sürdürülebilmesine yönelik tasarım kriterleri 
belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler: morfolojik analiz, mekânsal nitelikler, değişim süreçleri, metodolojik 
yaklaşım, kent kimliği
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5. OTURUM 
15.30-16.30


C Salonu 

MEKANIN DEĞİŞİMİ VE AKTÖRLER 


Oturum Başkanı: Burak Beyhan 

Duygu Saban Ökesli  
Gelenekselden Moderne Adana Kent Formu 


Melis Cankara  
20.yy’da Resmo’nun Kent Mekânının Biçimlenmesinde Devlet Otoritesinin ve 

Devletler Arası İlişkilerin Etkisi 


Hülya Coşkun  
20. yy. Başlarında, K.Afrika'daki Planlamalarda, Planlama Aktörü Olarak 

H.Prost. Fas Modeli ve Morfolojik Analizler 
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Gelenekselden Moderne Adana Kent Formu  

Duygu Saban Ökesli

Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü


	 Bir yerleşmenin fiziksel karakterini sokak, ada, parsel ve bina 
ölçeğinde irdelemek amacıyla yapılan kentsel morfoloji araştırmaları, aynı 
zamanda yerleşmenin geçirdiği değişim ve dönüşümleri analiz ederek gelecek 
öngörüsünde bulunmaya da yardımcı olmaktadır. Bu doğrultuda planlı ya da 
plansız olarak kent ölçeğinde gerçekleştirilen her müdahalenin kentin fiziksel 
yapısına olan etkileri tespit edilebilmekte, kentin karakter bölgeleri ve bu 
bölgeler arasındaki ilişkiler sorgulanabilmektedir. Bu çalışma Seyhan Nehri 
üzerinde kurulmuş olan Adana'nın iki farklı bölgesine odaklanarak kentsel 
morfoloji bağlamında geleneksel ile modern arasındaki ilişkiyi irdelemekte ve 
yapılan müdahalelerin etkilerini araştırmaktadır.

	 Geleneksel kent dokusundan planlanmış modern kent dokusunda 
geçiş sürecini 20. yüzyılın ilk yarısında yaşayan kentlerden olan Adana'nın, 
kent formu, mekansal karakteri, kent bileşenleri ve işlevsel değişimi yeterince 
araştırılmamıştır. Bu çalışmada Adana'nın 3. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 
belirlenmiş olan geleneksel kent merkezi ile 1930larda Hermann Jansen 
tarafından hazırlanan imar planına uygun olarak inşa edilen, geleneksel kent 
merkezi ile demiryolu hattı arasında yer alan ve merkeze bitişik olarak 
planlanan alan karşılaştırılarak Adana kent formunun gelenekselden moderne 
nasıl bir değişim-dönüşüm gösterdiği incelenmiştir. Çalışmada analitik analiz 
yöntemi kullanılarak kentin geleneksel ve modern karakterdeki bölgelerinin 
sokak dokusu, dolu-boş oranı, yapı adası-parsel ilişkisi ve bina-parsel ilişkisi 
incelenmiş, her iki dokunun karakteristik özellikleri belirlenmiş ve 
karşılaştırılmıştır. 

	 Yapılan inceleme sonucunda geleneksel bölgedeki organik sokak 
dokusunun modern karakterdeki bölgede yerini ızgara plan şemasına bıraktığı, 
çıkmaz sokakların ortadan kaldırıldığı, amorf yapı adalarının dörtgen forma 
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dönüştürüldüğü ve parsellerin birbirine yakın form ve boyutta oluşturulduğu, 
sokağa cepheli ve konumları itibarıyla sokağı tanımlayan yapı yerleşiminden 
ayrık nizam ve sokak cephesine mesafeli yerleşime geçildiği, parsel 
boyutlarının ve yapıların büyütüldüğü tespit edilmiştir. Geleneksel kent dokusu 
ile modern kent dokusu arasındaki söz konusu farklılıkların yanında, 
geleneksel kent dokusu içinde görülen bölgelemenin benzer biçimde ancak 
modern ihtiyaçlar doğrultusunda planlı modern alanda da benimsendiği, 
geleneksel dokuda iklim koşulları dikkate alınarak güneydeki avluya açılan yarı 
açık mekanlar varken, planlı modern alanda güneş ışığının kontrolü amacıyla 
parsellerin batıya bakan cephelerinde ağaçlandırma yapıldığı, yaya ve taşıt 
yollarının ayrılarak bölgede konforlu ve güvenli yaya dolaşımının öngörüldüğü 
anlaşılmaktadır.

	 Çalışma kapsamında seçilen alanlarda son 60 yılda gerçekleştirilen 
imar müdahaleleri, yeni açılan yollar ve değiştirilen arazi kullanımı kararları ile 
bu değişikliklerin geleneksel kent merkezi ve 1940lı yıllarda inşa edilmeye 
başlanan modern alana etkileri de incelenmiştir. Yapılan müdahalelerin en 
olumsuz olanı birbiri ile bağlantılı olarak tasarlanan geleneksel kent merkezi ile 
planlı modern alanı birbirinden ayıran şehirlerarası karayolunun inşa 
edilmesidir. Bu müdahale ile kentin gelecekteki gelişme alanı da belirlenmiş ve 
geleneksel kent merkezi kentin yeni gelişen alanlarından koparılmıştır. Kent 
merkezi bütününde açılan yeni yollarla dokusal bütünlük zedelenmiş, yeni 
açılan yollar üzerinde yoğunluk artarken iç kısımlarda sokak dokusu 
kaybolmuştur. Planlı modern alanda ise yoğunlukların her bölgede arttığı, yaya 
yolu olarak belirlenmiş bazı aksların taşıt trafiğine açılmasıyla alanın bazı 
bölgeleri arasında geleneksel kent merkezi ile olduğu gibi kopukluk oluştuğu, 
kentin bu bölgesinin de bütünlüğünü kaybettiği görülmektedir. Sonuç olarak 
Adana geleneksel   kent merkezi ile kuzeyinde planlanan modern alan bir 
bütün olarak tasarlanmış ve uygulanmış iken, 1960'tan sonra yapılan 
müdahalelerle alanın dokusal bütünlüğünün kaybolduğu anlaşılmaktadır.  Bu 
çalışma kapsamında gerçekleştirilen morfolojik analizler sonucunda dokusal 
bütünlüğün nasıl sağlanabileceğine dair ipuçları ortaya çıkmış ve alan için 
öneriler geliştirilmiştir. 


Anahtar Kelimeler: Adana, kentsel morfoloji, geleneksel, modern, Jansen
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20.yy’da Resmo’nun Kent Mekânının Biçimlenmesinde 
Devlet Otoritesinin ve Devletler Arası İlişkilerin Etkisi  

Melis Cankara

YTÜ Mimarlık Tarihi ve Kuramı, Doktora Adayı


	 Stratejik konumu ve önemi nedeniyle Girit tarih boyunca defalarca el 
değiştirmeye maruz kalmıştır. Bu el değiştirmelerin adanın mekânsal 
oluşumunda etkin rol oynadığı düşünülmektedir. 

	 Bu çalışmanın odağı, Girit’in en küçük şehri olan Resmo’dur. 1923 
yılında Türkiye-Yunanistan arasında gerçekleşen zorunlu nüfus mübadelesi 
Resmo’daki mülkiyetin ve dolayısıyla mülkiyet dokusunun değişmesine neden 
olan önemli toplumsal olaylardan bir tanesidir. Bunun yanı sıra, Resmo’nun 2. 
Dünya savaşı sırasında Merkür Harekâtı ile Alman işgalinde kalmasının, 
1970’lerde yaşanan turizm patlamasının ve buna bağlı olarak Resmo Eski 
Şehir’in koruma altına alınmasının ve 1973’te Girit Üniversitesi’nin kuruluşuyla 
birlikte dışarıdan göç almaya başlamasının Resmo’nun kentsel mekânının 
değişiminde önemli etkileri olmuştur. 

	 Devlet otoritesinin ve devletler arası ilişkilerin Resmo Eski Şehir’in 
biçimlenmesindeki etkileri, Resmo Mülteci Rehabilitasyon Komitesi belgeleri, 
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’ndeki tasfiye talepnameleri, 1973 yılında mimar 
N. Moutsopoulos önderliğinde Selanik Aristoteles Üniversitesi tarafından 
hazırlanan Resmo Eski Şehir Koruma ve Geliştirme Planı ve 2013-2015 yılları 
arasında yazarın Resmo’da yaptığı alan çalışması gibi birincil kaynaklar ve 
literatürdeki ikincil kaynaklar üzerinden tartışılacaktır.

 
Anahtar Kelimeler: Girit-Resmo, Türkiye-Yunanistan zorunlu nüfus mübadelesi, Merkür 
Harekâtı, N. Moutsopoulos Resmo Eski Şehir Koruma ve Geliştirme Planı (1973)
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20. yy. Başlarında, K.Afrika'daki Planlamalarda, Planlama 
Aktörü Olarak H.Prost. Fas Modeli ve Morfolojik Analizler  

Hülya Coşkun

MSGSÜ, Mimarlık Fakültesi, Doktora Öğrencisi


Çalışmanın Amacı; 20. yy. başlarında, H. Prost'un K.Afrika'daki, Koloniyal 
kent planlamasında, planlamanın aktörü olarak önemi. H. Prost'un, koloniyal 
kent planlama idealinden, kültüralist ve korumacı bir yönteme geçişinin 
planlamaya yansımaları, planlama yöntemlerinin analizi ve  morfolojik boyutta 
kente yansımaları. 


Çalışma Yönteminin ana hatları:

•H.Prost'un ilk dönemleri. Anvers yarışması, Paris uygulamaları. H. Prost'un ilk 

dönem Kent Planlamacılığına ve uygulamalarına bakış. 

•Bir kent planlama aktörü olarak H.Prost’un, K.Afrika'daki, ilk dönem Koloniyal 

planlamaları ve uygulamaları. 

•H.Prost'un, Fas Planlaması, Koloniyal planlamadan, kültüralist-korumacı bir 

yönteme doğru geçişi.

•H.Prost'un, korumacı ve yenilikçi planlama yöntemleri analizi ve örnekler. 

morfolojik değişimlerin İrdelenmesi.

•Sonuç.


Araştırma Yöntemi:

H. Prost'un, Paris'teki, Beaux-Art eğitimi ile başlayan ilk döneminden itibaren, 

planlamaya yaklaşımı. İlk dönem, Anvers ve Paris planlamaları. H. Prost'un 

K.Afrika'daki planlamalarında, koloniyal kent,  planlama idealinden, kültüralist-
korumacı yönteme dönüşümü. Kentsel, morfolojik değişimlerde, Prost'un, 
kent  planlamacı aktör olarak rolü. Fas kenti ele alınarak, Prost'un planlama 
yöntemlerinin analizi. 
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•	 Prost'un ilk dönemleri. Anvers ve Paris uygulamaları. Prost'un ilk 
dönem Kent Planlamacılığına Bakış. 

20. yüzyıl başında, büyük şehirci ve şehirciliğin kurucusu H. Prost,  K.Afrika'da 

planlamalar gerçekleştirir. H. Prost, Paris'te, Hénard sonrasında, Paris kentinin 

planlanmasını ve modernizasyonunu gerçekleştirmiştir. H. Prost, 20. yüzyıl 
modern şehirciliğin de kurucularındandır. Fransa'da, kent planlamasında 
önemli bir kurum olan, Sosyal-Müze'nin de, bir üyesi ve ESA, École Spécial 
d'Architecture (Mimarlık Okulunda) dersler veren eğitmendir. H. Prost'un, 
K.Afrika'daki, planlamaları, mesleki yaşamındaki gelişmelerin ve yaşamı 
boyunca deneyimlediği, kent planlama yöntemlerinin de göstergesidir. 
Prost'un, K.Afrika'daki, kent planlamacılığı ; öğrencilik dönemlerinde, eğitimini 
aldığı École des Beaux-Arts (Güzel-Sanatlar Okulun'dan), modern şehircilik 
planlamasına ve kültüralist-korumacı planlamaya değişimler gösterir. H. Prost, 
K.Afrika'da, ilk döneminde, koloniyal temelde bir planlamacılık uygulasa da, 
sonrasında, kültüralist-korumacı bir yaklaşımı benimser. K.Afrika'daki kentlere 
özgü yeni yöntemler geliştirir. Frey'e göre : “Prost, bir “kültüralist” olarak, 
gelişmiş bir modernliğe ve şehirciliğe karşıdır".1

•	 Bir kent planlama aktörü olarak H.Prost’un, K.Afrika'daki, ilk dönem 
Koloniyal planlamaları ve uygulamaları. 

H. Prost'un, K.Afrika'da, gerçekleştirdiği planlamalar, farklı planlama 
yöntemlerini içerir. Frey, H. Prost'un, Fas'taki planlama deneyimlerinin 
önemine dikkat çeker. Frey'e göre H. Prost'un, Belçika ve Fas'taki 
uygulamaları önemlidir. Bu planlamada, deneyimleri ve geniş bir bakış açısı 
vardır. 2  H. Prost, ilk yarışma projesi Anvers ve K.Afrika'daki, Marakeş'deki 
planlamaları, Beaux-Art'ın, temel ilkelerine göre ; kentin tarihi, organik, 
düzensiz yapısına uyum sağlamayan, şekilci planlamalardır. H. Prost, 
K.Afrika'da, Beaux-Art, uygulamalarından başlayarak, kültüralist ve korumacı , 
planlama yöntemini benimser. Planlama yöntemi ; tarihi kentlerin yerel, 
vernaküler dokusuna uyumlu, korumacı bir yönteme dönüşür. 

•	 H. Prost'un, Fas Planlaması, Koloniyal planlamadan, kültüralist-
korumacı yönteme doğru geçişi. 

H. Prost, Fas planında, ise, farklı bir planlama yöntemi uygular. Kentin, tarihi 
eski dokusuna dokunmadan, yeni planladığı, Beaux-Art planlı kenti, eski kente 
eklemler. Fas Planı diğerlerinden farklı bir sistemdir. H. Prost, kültüralist ve 
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korumacı bir yöntemi  benimser.4 Fas planlamasında, tarihi kente dokunmaz. 
Yeni kenti, tarihi kentin dışında kurgular ve tarihi kente eklemler. Böylece, 
“Prost, Fas'da, eski kente benzer yeni  kent oluşturur.” 5  H. Prost'un bu 
yöntemi ; Cerda'nın Barselona'da, eski kente eklemlenen, planlama yöntemini 
de çağrıştırır. Fakat, Prost, eski kente, eklemlenen, yeni ve modern bir kent 
yerine ; tarihi kentin, düzensiz sokak yapısına uyumlu, esnek, eski kentten 
tarihi referanslar alan, planlama gerçekleştirir. Bu yeni sistem ; H. Prost'un, 
Fas'a özgü geliştiği, yeni  planlama yöntemidir. 

•	 H. Prost'un korumacı ve yenilikçi Planlama yöntemleri analizi ve 
örnekler. Morfolojik değişimlerin irdelenmesi.

H. Prost, Fas'da, tarihi sit alanının uzağına, Avrupa kentleri gibi ızgara plan 
uygular. Fakat, H. Prost'un ızgara planı ; geliştirilmiş bir uygulama olarak, 
bilinen antik dönem ızgara planlı planlamalardan farklıdır. Tunus'da, kenti 
ızgara planlama sistemi üzerine kurgulayan H. Prost, Fas'da ise ; kentin, tarihi 
organik kent dokusuna da, uyum sağlayan yeni esnek bir planlama yöntemi 
görülür. 


Anahtar Kelimeler : H. Prost, koloniyal planlama, kentsel morfoloji, kültüralizm.
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