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ÖNSÖZ 

 

 

 

 

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

Bu çerçevede tarih, coğrafya, mimarlık, kent planlama, 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 dönüşümün 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 bir 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. 11 Nisan 2014 tarihinde Mersin Üniversitesi’nde 
Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi tarafından gerçekleştirilen ‘Kuruluş Çalıştayı’ ile 
örgütlenen Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı, Türkiye’deki kentsel morfoloji 
araştırmalarının paylaşılacağı, ortak araştırmaların sürdürüleceği bir paylaşım alanı olmayı 
amaçlamaktadır. Bu süreçte ortaya konacak sistemli kolektif bilgi birikiminin kentsel planlama, 
mimarlık ve tasarım alanlarına da girdi sunacağı ve nitelikli kentsel alanların üretiminin önünü 
açacağı düşünülmektedir. 
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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 ev sahipliğinde 1. Kentsel Morfoloji 
Sempozyumu 22-23 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.  

Sempozyumda, ana temalar “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 mekan dizimi”, “Kentsel 
morfoloji ve mekansal algı” ve “Kentsel korumada kentsel morfoloji ve mimari tipoloji 
çözümlemeleri” olarak belirlenmiştir.  

Türkiye’de araştırma ve uygulama alanlarında kentsel morfolojinin nasıl yer bulduğunu, 
planlama mimarlık ve tasarım süreçlerine yönelik katkı düzeyini ortaya koymayı amaçlayan, 
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 uygulamalar 
bir araya getirilmiştir.  

Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı’nın ilk sempozyumunda birbirinden değerli 
katılımcıların paylaştıkları zengin içerikli çalışmalar, sempozyumun niteliğini artırmıştır. İlk 
sempozyum sonunda alınan karar gereği her iki yılda bir düzenlenmesi öngörülen 
sempozyumlar ile diğer araştırma ve etkinlikler, Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı’nın 
kurumsallaşmasına katkı sağlayacaktır.  

Sempozyumun verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesinde ve amacına ulaşmasında emeği 
geçen tüm Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu üyeleri ile katılımcılara teşekkürlerimi sunarım. 

 

Doç. Dr. Tolga Ünlü 

 

Mersin Üniversitesi 
Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi Müdürü 
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MERSİN'DE MORFOLOJİK SÜREÇLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Tolga Ünlü, Yener Baş 

 

Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

 

 

 

ÖZET 

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-
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 birlikte 
kentin gelişim 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 
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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 

 

 

GİRİŞ 

Türkiye'nin kentleşme deneyimi gerek kent bütünü ölçeğindeki büyüme örüntüleri açısından, 
gerekse de mahalle ölçeğindeki kentsel örüntüler açısından kendine özgü kentsel biçimler 
üretmiştir. Mersin kenti ise bir yandan Türkiye kentlerinin özgün dinamiklerini barındırırken 
diğer yandan da bir Akdeniz liman kenti olmasından ileri gelen tarihsel süreçlerin etkileriyle 
biçimlenmiştir. Bu çalışmanın amacı Mersin kentini biçimlendiren morfolojik süreçlerin 
bütünsel bir değerlendirmesini yapmaktır. Bir Tübitak araştırma projesi1 kapsamında yapılan 
incelemelere dayanan bu bildiride söz konusu projenin bulgularının belirli bölümleri ana 
hatlarıyla özetlenecektir.   

Çalışmamızda Mersin kent biçiminin oluşumu kent bütünü ve mahalle ölçekleri olmak üzere iki 
düzeyde ele alınmış ve bu iki düzeyde işleyen morfolojik süreçlerin bağlantıları 
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda öncelikle araştırmanın dayanağını oluşturan kuramsal çerçeve 
ve kavramlar özetlenecektir. Kent bütünü ölçeğinde odaklanılan morfolojik kavram "çeper 
kuşak" (fringe belt) olup, Türkiye morfoloji yazınında henüz çok sınırlı yer bulmuş bu olgunun 
Türkiye kentlerinin büyüme örüntülerinde nasıl karşılık bulduğu ele alınacak ve Mersin 

                                                      

 

1 "Kentsel Gelişme Süreçlerinin ve Morfolojik Dönüşümün Kavramsallaştırılması: Mersin’de Çeper-
Kuşak Oluşumu ve Konut Alanlarının Değişen Fiziksel Yapısı" adıyla 17.12.2015 tarihinde tamamlanan 
ve proje yürütücülüğünü Doç.Dr. Tolga Ünlü'nün üstlendiği Tübitak projesinin ekibinde yer alan diğer 
isimler Dr. Yener Baş, Yaser Gündüz, Tülin Selvi Ünlü, Seda Sakar, Duygu Aladağ ve Serkan Gökalp'tir. 
Bu çalışmadaki bulgu ve değerlendirmeler söz konusu araştırma projesinin raporuna dayanmaktadır. 
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kentinde çeper kuşakların nasıl geliştiği ve buna koşut olarak farklı karakterdeki kentsel 
örüntüleri ortaya çıkaran morfolojik dönemler değerlendirilecektir. Mahalle ölçeğindeki 
çözümlemede ise Çamlıbel bölgesine odaklanılarak, söz konusu morfolojik dönemlerde konut 
bölgelerinin geçirdiği morfolojik değişimler tartışılacaktır. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Çalışmamızın omurgasını oluşturan kavramsal çerçeve M.R.G. Conzen ve Whitehand'in öne 
çıktığı morfogenetik ve tarihsel-coğrafi yaklaşıma dayanmaktadır. M.R.G. Conzen 1960’lı 
yıllarda, özellikle İngiltere'de kentin tarihsel-coğrafi gelişmesinin çözümlenmesine yönelik 
ayrıntılı çalışmalarıyla, kentsel morfoloji alanında morfogenetik yaklaşımın geliştirilmesinde 
öncü rol üstlenmiştir. Conzen çalışmalarında alt, orta ve üst ölçeklerde parsel, bina yapı adası ve 
sokağın birer kentsel form bileşeni olarak birbiriyle kurduğu ilişki sonucunda kentsel örüntünün 
belirginleştiğine işaret etmektedir.  

Whitehand'in, morfogenetik yaklaşımı özellikle konut üretim döngüleri, arazi fiyatlarının 
değişimi ve aktörlerin rolleri açısından iktisadi boyutunu güçlendirerek geliştirdiği çerçeve 
"tarihsel-coğrafi" yaklaşım olarak adlandırılmaktadır. Temel önermesi, kentsel büyümenin 
toplum ile birey, insan ile doğa arasındaki çelişkilere dayalı olarak gerçekleştiği ve bu süreçte 
farklı dönemlerdeki farklı sosyal ve ekonomik ilişkilere bağlı olarak farklı morfolojik gelişme 
dönemleri oluştuğudur. Her dönemde üretilen kentsel mekan, bina tipleri ve mekansal 
özellikleri ile birlikte maddi olarak cisimleşen sosyal, kültürel ve ekonomik koşulların içinde 
doğmaktadır. Bu çerçevede, tarihsel-coğrafi yaklaşım, kentsel mekanı aynı zamanda bir kültürel 
nesne ve toplumsal eğitimin bir alanı olarak kavramaktadır (Whitehand, 2001). 

Conzen ve Whitehand'in çalışmalarının öne çıktığı bu çerçevede, kent bütünü ölçeğindeki temel 
kavramlarından biri "çeper kuşak"tır. Farklı morfolojik dönemlerde oluşan morfolojik 
bölgelerin tanımlanması ve bunları içsel değişimlerinin açıklanması; buna bağlı olarak, farklı 
ölçeklerdeki parça-bütün ilişkilerinin ve bu ilişkiler içinde belirlenen morfolojik tiplerin ve 
karakter bölgelerinin hiyerarşik olarak nasıl iç içe geçtiğinin ortaya koyulması, tarihsel-coğrafi 
yaklaşımın özünü oluşturmaktadır.  

 
Şekil 1: Kentsel morfolojide ölçekler ve örüntüler arası ilişkiler 
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Bu kavramsal çerçeve içinde, kent formunun farklı ölçeklerindeki morfolojik örüntülerin ve 
birimlerin çalışmamıza sağladığı kurgu yukarıdaki Şekil 1'de gösterilmektedir. Bu kurgu 
içerisinde, özellikle üst ve orta ölçekte (alt ölçekteki parsel/yapı düzeyinin ayrıntısına 
inilmeden) kentse çeper kuşaklar ve morfolojik bölgeler üzerinden yapılan çözümlemeler 
yoluyla Mersin'deki morfolojik süreç ve dönemlerin ana hatları ortaya koyulmuştur. 

 

ÇEPER KUŞAKLAR VE KENTSEL BÜYÜME ÖRÜNTÜLERİ 

Çeper kuşaklar kentsel örüntünün üst ölçekteki oluşumunda belirleyici morfolojik birimdir. 
Conzen'in ifadeleriyle "kentin çeperinde göreceli olarak yavaş bir şekilde gelişen kuşak 
biçimindeki bu alanlarda kentin yapılaşmış alanının çevresinde konumlanan kurumsal 
kullanımlar (dini, kültürel, idari vb), sanayi, toplumsal hizmetler, geniş bahçeli kır evleri vb. 
gibi işlevler yer almaktadır” (Conzen, 1969, 58). 

Çeper-kuşak kuramı ilk olarak Louis (1936) tarafından Berlin’in gelişmesini belirli dönemlerde 
çevreleyen ve genlikle açık ve yeşil alanlardan oluşan kuşakları tanımlamak için Stadrandzone 
adı ile ortaya atılmıştır. İngiliz kentlerine yönelik çalışmalarda ise “çeper-kuşak kuramı” 
kentlerin tarihsel-coğrafi gelişmesinde dönemlerin ortaya konmasında etkili biçimde 
kullanılmıştır. Conzen’in (1960) Alnwick çalışması başta olmak üzere bu yöndeki çalışmaları ve 
Newcastle ve Madison kentleri için Whitehand’in (1967) yaptığı inceme çeper-kuşak kuramının 
geliştirilmesinde etkili olmuştur.   

 
Şekil 2: Conzen’in çeper-kuşak modeli ve Whitehand’in yenilik/bina döngüsü modeli (Kaynak: 
Whitehand, 1994, 11-12). 

Whitehand (2001), tarihsel-coğrafi yaklaşımın ana hatlarını özetlediği yazısında, çeper kuşakları 
arazi fiyatlarındaki dalgalanmalar ve konut üretim döngüleri üzerinden açıklar. Türkiye 
planlama sisteminde sosyal ve teknik donatı tanımını kapsayan kullanımların yanı sıra büyük 
idari kullanımlar, sanayi ve depolama gibi konut dışı kentsel çalışma alanlarını içeren çeper 
kuşaklar, büyük alan gerektiren kullanımlardır ve bu nedenle kent içerisinde ya da kent 
çeperinde arsa fiyatlarının yüksek olduğu yerlerde gerçekleşmeleri zordur. Ancak kentin 
büyüme sürecinde konut üretiminin düşüşe geçmesi ve buna bağlı olarak arazi fiyatlarının 
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düşmesi ile birlikte bu tür kullanımlar da kentin çeperinde yer seçerler ve çeper kuşak 
kullanımları bir kez gerçekleştikten sonra kentin büyüme döngüsünün bir sonraki aşaması için 
bir eşik oluşturmaya başlar. Konut üretimi tekrar yükselişe geçtiğinde, yeni konut bölgeleri 
çeper kuşak kullanımlarının üzerinden sıçrayarak gelişirler. Böylece süreç içerisinde iç, orta, dış 
çeper-kuşak olarak farklı nitelikler kazanan çeper kuşaklar, kentin büyüme örüntüsünde farklı 
morfolojik dönemlerde üretilmiş farklı morfolojik bölgeleri birbirinden ayıran ve dolayısıyla 
kentsel büyümeye kesintili bir örüntü dayatan morfolojik eşikler olarak rol oynar. Çeper 
kuşakların üst ölçekte oynadığı bu rol Conzen (fringe-belt model) ve Whitehand’in (innovation / 
building cycle model) çalışmalarında kentin büyümesi ile morfolojik dönemleri arasında ilişki 
kurulmasını sağlayan modeller tanımlanmasına olanak sağlamıştır (Whitehand, 1994, 11-12) 
(bkz. yukarıda Şekil 3). 

Çeper-kuşak kuramının Türkiye kentlerinin büyüme örüntülerinin açıklanmasında ne ölçüde 
elverişli olduğu sorusu sorulabilir. Zira Türkiye yazınında çeper kuşaklara yönelik çalışmalar 
henüz çok az sayıdadır. Bildirimizin devamında Mersin kentinin büyüme örüntüsündeki 
morfolojik dönemleri ortaya koymak üzere bu yöndeki bir çalışmanın ana hatları açıklanacaktır.  

 

MERSİN'DE KENTSEL BÜYÜME VE ÇEPER KUŞAKLARIN OLUŞUMU  

Şekil 3'te sunulan fotoğraf ve haritalarda görülebileceği gibi, Mersin kenti 1900’lerin başına dek 
küçük bir kıyı kasabası niteliğinde olmasına karşın, bir liman kenti olarak seçilip demiryolu ile 
bağlantısının kurulmasıyla birlikte önemli değişimler göstermeye başlamıştır.  

 

 
Şekil 3: Mersin'de 1910 tarihli haritada çeper-kuşak tanımına giren kullanımlar ve Çamlıbel'in kuruluşu 
için 1910'da hazırlanan arazi düzenleme planı.   
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Bu dönemde liman kentlerinde görülen yeni kullanım türleri (bankalar, sigorta şirketleri, oteller 
ve idari binalar) Mersin kentinde de görülmüş; buna bağlı olarak Mersin’in ticaret burjuvazisi 
olarak gelişen bir kesim Kentin batı çeperinde kendi yaşam biçimlerini ve gereksinimlerine göre 
şekillenen yeni ve modern bir mahalle olarak Çamlıbel’i inşa etmeye başlamıştır. Böylece 
Çamlıbel kentin ilk sıçrama yaptığı banliyö alanı olarak ortaya çıkmıştır (Tekeli, 1998).  

Cumhuriyet’in ilanından sonra ise yeni rejimin modern kent örnekleri inşa etme girişimlerinin 
bir parçası olarak yeni idari kullanımlar gelişmiştir. Keskinok’un (2011) açıkladığı gibi, 
kentlerimizin Erken Cumhuriyet dönemi gelişimlerinde Halkevi, Cumhuriyet Meydanı, 
Hükümet Konağı gibi kullanımlar ortak öğelerdir. Nitekim Mersin’in bu dönemdeki gelişiminde 
de söz konusu kullanımlar ortaya çıkmış ve Osmanlı döneminden gelen demiryolu kullanımları 
ve depo alanları ile birlikte Mersin’in “iç çeper-kuşağını” meydana getirmiştir. Dolayısıyla bu 
dönemde gelişimini yeni ve modern bir mahalle olarak sürdüren Çamlıbel aynı zamanda iç 
çeper kuşağı saran, kendi karakteristik özelliklerine sahip bir morfolojik bölge haline gelmiştir 
(Şekil 4).  

 

 
Şekil 4: Mersin'de 1920 ve 1945'teki yerleşim örüntüsü ve çeper kuşak kullanımları. 

Avrupa kentlerinde sıklıkla görülen ve bir sabitleyici hat (fixation line) işlevi gören kent 
surlarının bulunmadığı Mersin’de iç çeper kuşak bölgeler halinde gelişmiş ve demiryolu, fabrika 
alanları; dini yapılar ve Erken Cumhuriyet döneminin kamusal kullanımlarından oluşan bir iç 
çeper kuşak ortaya çıkmıştır. 1950’lerde gelişmeye başlayan “orta çeper kuşak” ise öncelikle 
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karayolları, devlet su işleri gibi kamu kurumlarının büyük alan gerektiren yerel yerleşkeleri ile 
kendini göstermiştir. Bunlara ek olarak askeri bölgeler ve büyük spor alanları da orta çeper 
kuşak içinde yer almıştır. Bu dönemde göze çarpan diğer bir olgu ise kentin ilk çevre yolunun 
orta çeper kuşak kullanımları için bir sabitleyici hat işlevi görmesidir. Böylece gelişmesi 
1950’lerden 1970’lere dek yayılan orta çeper kuşak, aynı zamanda kentin konut örüntülerindeki 
yeni morfolojik bölgeleriyle de ilişkilenmiştir.  

Birincisi plan dışı, kaçak (informal) konut gelişimidir. Mersin’de hisseli parselasyon adı verilen 
süreçle gelişen bu alanlar, kentin planlı konut bölgelerini bir kuşak şeklinde çevrelemiştir 
(aşağıda Şekil 5). Bu noktada plan dışı gelişen konut alanlarının Türkiye özgü bir çeper kuşak 
biçimi olarak ele alınıp alınmayacağı sorusu belirmektedir. Çeper kuşakların tanım gereği 
“konut dışı” kullanımları kapsadığı göz önüne alınırsa, plan dışı konut alanlarının çeper kuşağın 
parçası değil, kentin konut bölgeleri içerisindeki bir morfolojik bölge olarak görülmesi gerekir. 
Bununla birlikte Türkiye’de gecekondu gelişmelerinin genellikle planlarda yeşil alan vb. çeper 
kuşak kullanımları için öngörülen, yerleşime elverişsiz bölgelerde gerçekleşmiş olması, 
gecekondu alanları ile çeper kuşak alanlarını potansiyel olarak etkileşim içindeki kentsel öğeler 
haline getirmektedir. Ayrıca, Mersin’de de olduğu gibi, söz konusu kaçak konut alanları, tıpkı 
çeper kuşaklar gibi, toprak rantının yüksekliği nedeniyle planlı konut alanlarında yer bulamayıp, 
kentin planlı alanları dışındaki görece düşük arsa fiyatlarının hakim olduğu bölgelerde 
gelişmektedir. Dolayısıyla, hisseli parselasyon bölgeleri, çeper kuşaklar gibi, bir kez oluştuktan 
sonra kentin planlı konut bölgelerinin gelişimi önünde bir eşik oluşturmakta ve sonraki konut 
patlamasında planlı konut gelişimlerini sıçramaya itmektedir. Böylece kaçak konut bölgeleri, 
planlı konut alanlarının gelişim örüntüsü bakımından çeper kuşaklarınkine benzer bir fiili koşul 
yaratmıştır. 

Orta çeper kuşakla ilişkili ikinci konut gelişim tipi ise ilk olarak Pozcu adı verilen bölgede, orta 
sınıfın kent dışına sıçrayan düşük yoğunluklu konut alanları biçiminde ortaya çıkan banliyö 
gelişimidir. Pozcu’nun yeni bir alt merkez olarak gelişimine koşut olarak çevresinde kendi çeper 
kuşak kullanımlarını ürettiği görülmektedir. Dolayısıyla tarihsel olarak orta çeper kuşağın 
parçası sayılabilecek kullanımlar aynı zamanda Pozcu bölgesinin kendi çeper kuşağı olarak 
işlev görmüş ve Pozcu'nun çevresine doğru büyüme sürecinde belirleyici olmuştur.  

Özellikle 1980’lerde gelişme gösteren “dış çeper kuşak” ise orta çeper kuşağa göre daha da 
saçılmış ve süreksiz bir örüntüye sahiptir. İlk çevre yolunun ardından yapılan yeni çevre yolu ve 
otoyol dış çeper kuşak kullanımları için sabitleyici hatlar meydana getirmiş ve bunlara asılan 
üniversite yerleşkesi, büyük spor alanları, hastane yerleşkeleri, kamu parkları, sanayi alanları, 
arıtma tesisleri ve yeni idari birimler orta çeper kuşağın parçalarını oluşturmuştur. Aynı 
zamanda genişleyen liman alanı ve güneyden denizin doldurulmasıyla elde edilen yeşil koridor 
da dış çeper kuşağın saçılmış yapısını bütünleştirme yönünde etki yapmış öğelerdir. Özellikle 
otoyolun bir sabitleyici hat olarak, Pozcu gibi alt merkezlere yönelik olarak gelişen çeper kuşak 
kullanımlarını kuşatan ve dış çeper kuşağı bütünleştirme potansiyeli taşıyan bir “şemsiye çeper 
kuşak” olarak işlev görebileceğini öngörmek mümkündür. 

Dış çeper kuşağın geliştiği süreçte kentin de batı ve kuzeye doğru saçıldığı; Pozcu kendi 
içerisinde yoğunlaşırken, bundan daha düşük yoğunluklu ancak yüksek yapılardan oluşan yeni 
bir yapılaşma tarzının 1980’lerde ve 1990’larda Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde öne çıktığı 
görülmektedir. Özellikle Yenişehir ilçesinde 2000’li yıllardan beri gelişmekte olan ve aşağıda 
da değindiğimiz “Kuzey Mersin” olarak adlandırılan bölge üçüncü bir morfolojik dönemin tipik 
örneğini oluşturmaktadır.  
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Şekil 5: Günümüzde Mersin'de çeper kuşaklar ve hisseli parsel konut alanlarının dağılımı ve Çamlıbel, 
Pozcu ve Kuzey Mersin bölgelerinin konumları. 

 

Sonuç olarak, yukarıda ana hatlarını verdiğimiz kentsel büyüme örüntüsü, iç, orta ve dış çeper 
kuşak oluşumları ile bunların oluşumuna koşut morfolojik dönemlerde ortaya çıkan morfolojik 
karakter bölgeleri ve bunların meydana getirdiği kentsel büyüme örüntüsü aşağıdaki Şekil 6'daki 
gibi özetlenebilir. İç çeper kuşak oluşumu Osmanlı kenti ve Erken Cumhuriyet kentinin 
büyümesinde etkili olurken, orta çeper kuşak oluşumu banliyöleşen ve enformelleşen kente 
karşılık gelmektedir. Dış çeper kuşağın oluşumu ise özellikle 1980'lerden itibaren yayılan ve 
parçalanan kentin büyüme süreciyle örtüşür. Burada sunulan modelin Türkiye kentlerinin geneli 
için geçerli olduğunu ileri sürmek mümkün olmakla birlikte, ülkemizdeki başka kentler için de 
çeper kuşaklar ile büyüme örüntüsü arasındaki ilişkisinin daha fazla incelemeye konu olmasının 
gerekliliği açıktır.  

Mersin’de çeper kuşakların oluşumu ve kentsel büyüme örüntüsüne yönelik bu 
değerlendirmelerde göze çarpan sonuçlardan birisi, çeper kuşak kuramına kaynaklık eden 
Avrupa kentlerinden farklı özellikler ortaya koymasıdır. Elbette Türkiye için genel bir 
değerlendirmenin Mersin dışında başka kentlerde de bu olgunun incelenmesini gerektirdiği göz 
önünde bulundurulmak kaydıyla, öncelikle Türkiye’de çeper kuşakların Avrupa kentlerine göre 
daha süreksiz ve parçalı bir yapı sergilediği söylenebilir. Çeper kuşaklar büyük alan gerektiren 
ve genellikle kamu yatırımlarıyla şekillenen kullanımlardan meydana gelmesine karşın, 
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Türkiye’de kamusal mülkiyetin genellikle yetersiz olması, kamu alanlarını elde etmeye ve 
geliştirmeye yönelik kaynakların kısıtlı olması ve kamunun özel mülkiyet üzerindeki 
denetiminin zayıflığı gibi nedenlerle, çeper kuşak kullanımlarının kent içerisinde güçlü ve 
sürekli kuşaklar oluşturacak ölçüde gelişmeleri de zorlaşmaktadır. Bunun da ötesinde çeper 
kuşaklar kentlerin yeni dönemlerdeki gelişmelerinde, kent içerisinde kalmış potansiyel ve 
değerli arazi parçaları olarak, yüksek rant getirecek yatırımların hedefi durumuna gelmektedir. 
Bu bakımdan çeper kuşakların planlama sürecinde kentin büyüme örüntülerini denetlemek ve 
kamusal mekanları güçlendirmek için bir planlama aracı olarak tanımlanması ve kullanılması 
giderek daha önemli hale gelmektedir. 

 
Şekil 6: Çeper kuşak gelişimine bağlı olarak Türkiye şehirlerinin morfolojik dönemleri 

 

 

MERSİN’DE MORFOLOJİK BÖLGELERİN DÖNÜŞÜMÜ 

Tarihsel-coğrafi yaklaşımda morfolojik bölgeler parsel, bina, yapı adası, sokak özelliklerindeki 
benzerliklere dayalı olarak kent içinde farklı büyüklüklerde benzer özellikler gösteren homojen 
alanlar olarak ele alınmaktadır. Belirli morfolojik bölgeleri meydana getiren birikim 
(accumulation), dönüşüm (transformation) ve yerine geçme (replacement) süreçlerini içeren 
dönemler ise morfolojik dönemler olarak tanımlanmaktadır. Mersin'in farklı bölgelerinde, 
birbirini izleyen morfolojik dönemlerde görülen morfolojik değişimlere odaklanan 
çalışmamızda, yapı adası – sokak örüntüsü ve bina-parsel ilişkilerinin değişimi incelenmiş ve 
buna bağlı olarak morfolojik bölgeler ve morfolojik dönemler ortaya koyulmuştur. Bu 
çözümlemeler iç, orta ve dış çeper kuşaklarla ilişkili olarak gelişen Çamlıbel, Pozcu ve Kuzey 
Mersin için ayrı ayrı yapılmış olmakla birlikte, bu bildirinin sınırları içerisinde Çamlıbel’e 
yönelik bulgularımız özetlenecek ve üç bölge için varılan genel sonuçların açıklanmasıyla 
yetinilecektir.  

Çamlıbel, yukarıda da değinildiği gibi, kentin ilk banliyö mahallesi olarak, Mersin kent merkezi 
çevresinde, iç çeper kuşağın batı bölümünde çeşitli eğitim, idari ve kültürel tesislerin batısında, 
söz konusu iç çeper kuşak kullanımlarını çevreleyip saracak şekilde ortaya çıkmıştır. 1910’da 
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İbrahim Nakkaş'a ait mevcut tarım alanlarını, yapı adalarına bölerek, sokaklar için gerekli 
yolları ve birer karakol ve okul alanını ayıran ilk parselasyon haritası (yukarıda Şekil 3), 
bugünkü sokakların bir kısmının bu harita uyarınca yapılan arazi düzenlemesinden geldiğini 
göstermektedir. Bu dönemde inşa edilen yapıların karakteristik özellikleri, özellikle dönemin 
Kışla Caddesi (günümüzdeki adıyla Atatürk Caddesi) boyunca inşa edilen yapılarda ortaklıklar 
göstermiştir (Şekil 7). Böylece Çamlıbel, kentteki liman ve demiryoluyla bağlantılı olarak 
gelişen ticari sermaye birikiminin sonucunda giderek güçlenen burjuvazinin yeni yaşam bölgesi 
olarak biçimlenmeye başlamıştır. 

 

 
Şekil 7: 1930'larda Kışla Caddesi'nden bir görünüm. 

 

"Kurucu aşama" adını verdiğimiz ve 1960'lara dek süren bu ilk morfolojik dönemde ağırlıklı 
olarak iki katlı, bahçeli, çatılı, müstakil evler ile kurulmaya başlayan Çamlıbel, boş durumdaki 
kök parsellerin dolmaya başlamasıyla gelişmiştir (Birikim-1). Bu dönemde Çamlıbel bütününde 
Kışla (Atatürk) Caddesi mahallenin omurgası durumundayken, güneydeki parseller ise 
doğrudan sahile cephe almaktadır (Şekil 8). 

Bu süreçte, ilk dönem yapıların bir kısmı doğrudan kök parsellerde yapılırken, bir kısmı ise 
değişikliklere uğrayan parsellerde yapılmıştır. Bu dönemdeki parsel değişimlerinin çoğunluğu 
bölünme (ifraz) yönündedir. Dolayısıyla kurucu aşamanın sonunda mahalledeki ortalama parsel 
büyüklüğü giderek azalırken, boş parseller giderek dolmuştur.  

1960’lı yılların sonunda ikinci gelişme dönemde görece büyük kalan parseller bölünmeye 
devam ederken, oluşan yeni parsellerde apartmanlar inşa edilmeye başlamış ve bu dönemde 
"apartman" hakim konut tipi olmuştur. Apartmanların kat sayısı ise dönemin yaygın planlama 
anlayışı doğrultusunda imar yönetmeliklerinde tanımlanan sokak genişliklerine referans ile 
belirlenmiştir. Bu durum geniş yollara cephe alan parsellerde daha yüksek katlı yapılaşmayı 
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doğurmuştur. Özellikle Çamlıbel'in sınırını oluşturan kuzeydeki Silifke Caddesi ve güneyde 
sonradan açılan İnönü Bulvarı üzerindeki binalar 7-8 kata kadar çıkmıştır.  

Şekil 8: Kurucu aşamada Çamlıbel'in 1944'teki kütle-mekan dağılımı ve cephe görünüşleri. 

Böylece ilk gelişme döneminde, geniş parseller içinde iki katlı konut yapılarından oluşan kent 
dokusu yerini, bölünen parsellerin boş kısımlarında yeni bina yapımı (birikim-2) ve yer 
değiştirme (ilk binanın yıkılarak yerine yeni bina yapımı) süreçleri sonucunda, daha küçük 
parsellerde yüksek katlı apartman tipi konutlara bırakmıştır. Buna koşut olarak, binaların 
oturum alanları da artmış ve mahallenin örüntüsü giderek sıkılaşmıştır. Dolayısıyla "kurucu" 
dönemden sonraki bu ikinci morfolojik dönemi "doygunluk" dönemi olarak adlandırmak 
mümkündür (Şekil 9).  
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Şekil 9: İkinci morfolojik dönem sonunda Çamlıbel'in kütle-mekan dağılımı ve cephe görünüşleri. 

Söz konusu ikinci dönemdeki diğer bir gelişme de bölgenin kurgusuna ilişkin yeniliklerdir. 
1950’lerin sonunda limanın büyütülmesine bağlı olarak kentin güneyinde deniz boyunca 
yaklaşık 150 metre genişliğinde bir alanda deniz dolgusu gerçekleştirilmiştir. Bu alanın daha 
sonraki yıllarda liman alanının dışına çıkartılması sonucu, alanda günümüzdeki adı Atatürk 
Parkı olan kamusal bir park alanı oluşturulmuş; aynı zamanda Çamlıbel’in güneyinde bir 
Balıkçı Barınağı ve Çamlıbel’in güney sınırı boyunca, ilk dönemde Fener Yolu olarak 
adlandırılan sahil bölgesinde İnönü Bulvarı üretilmiştir. Böylece önceki dönemin ana omurgası 
olan Atatürk Caddesi bir iç yol haline gelirken, İnönü Bulvarı ana omurga konumunu almıştır. 
Bu durum Bulvara bakan parsellerin yapılaşmasını da belirlemiş ve bu parsellerde ikili bir süreç 
yaşanmıştır. Bir yandan mevcut müstakil yapının bulunduğu parselin boş kısmı ifraz ile ayrılmış 
ve bu kısma yeni ve yüksek katlı bir bina yapılmıştır (Birikim-2). Üçüncü morfolojik döneme de 
kapı aralayan sonraki aşamada ise mevcut iki katlı müstakil yapı yıkılarak yerine 8 katlı 
apartman yapılmıştır (Yerine geçme). Böylece, Bu dönemde, Atatürk Caddesi ile İnönü Bulvarı 
arasında kalan yapı adalarında, İnönü Bulvarı’na cepheli parsellerde ilk gelişme dönemi 
özelliklerini gösteren yapılar varlığını korurken, aynı parsellerin bölünmesiyle oluşan Atatürk 
Caddesi’ne cepheli parsellerde ise ikinci gelişme dönemi yapısı olarak apartman tipi yapılar 
üretilmeye başlanmıştır.  

Böylece üçüncü morfolojik döneme geçişte öne çıkan süreç, temelde kök parselin bölünmesi ile 
üretilen türev parselde, önceki dönemlerden kalan müstakil evin yıkılması ve yerine apartman 
inşa edilmesi sürecidir. Kurucu aşamadaki durumun korunduğu müstakil konutların yıkılıp 
apartmana dönüşmesindeki artış ile yaşanan kırılma 1973 yılında oluşmaya başlamıştır. Bu yıla 
dek, kök parselin boş kısmının bölünmesiyle oluşan türev parselde yeni bina yapımının ağırlıklı 
olduğu bir morfolojik süreç söz konusu iken, bu yıldan sonra ise yerine geçme süreçleri ağırlık 
kazanmaya başlamıştır. 
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1960’lı yılların sonunda üretilmeye başlanmış olan apartman konut tipi, giderek yaygın hale 
gelmiş ve Çamlıbel içinde baskın konut tipi haline gelmiştir. 1945 yılında üretilmiş tüm 
konutların iki katlı müstakil evler olduğu göz önüne alınırsa, 1945 yılında toplam 213 olan 
müstakil ev sayısı, 1975 yılında 72’ye ve toplam içindeki oranı %29’a, 2015 yılında 16’ya ve 
toplam içindeki oranı %7’ye düşmüştür. 

Üçüncü döneme özgü diğer bir olgu da bölünmeden kalan kök parsellerdeki müstakil binaların 
yıkılıp yeni bina yapılmasıdır. Bölünmüş parsellerdeki yerine geçme süreçlerinden farklı olarak, 
bu tür bir dönüşümün gerçekleşmesi, parsellerin ikinci dönemde yapılaşmamış olmasına ve kök 
parselin üçüncü gelişme dönemine gelindiğinde boş bir durumda kalmasına ya da üzerinde ilk 
inşa edilen yapının bulunmasına bağlıdır. Böylece, söz konusu parselde geçerli olan imar 
haklarının üçüncü boyutta birleştirildiği görülmektedir. Zira parselde ikinci dönemde inşa 
edilmesi söz konusu olan iki yapının imar planlarında öngörülen inşaat alanları bir araya 
getirilmekte ve parselde üretilmesi öngörülen yeni apartmanda birleştirilmektedir. Bunun 
sonucunda ise ikinci gelişme döneminin apartman tipinden ayrışan, daha yüksek yeni bir 
apartman tipi ortaya çıkmaktadır (Şekil 10).  

Söz konusu yeni apartman tipinin oluşması ikinci dönemde gerçekleşen yer değiştirme 
süreçlerindeki sorunların parsel içinde çözümüne yönelik bir arayış olarak görülebilir. Zira 
ikinci gelişme döneminde üretilen apartman tipinde, yapıların parsel kaplama alanı yaklaşık 
2,75 katına, bağımsız birim sayısı ise yaklaşık 12 katına çıkmıştır. Mevcut sokak örüntüsünde 
değişiklik olmazken, yapılaşma ve nüfus yoğunluğundaki bu büyük artış, genel olarak tüm 
konut bölgesinde altyapı sorunları ile otopark sorunlarına yol açmıştır. İkinci dönem ile 
karşılaştırıldığında daha yüksek katlı olarak üretilen yeni apartman tipi, daha az parsel kaplama 
alanı ile kullanıcıların otopark ve çeşitli gereksinimlerini parsel alanı içinde karşılaması 
olanağını sunmaktadır. Bu apartman tipi, kök parsel sınırları içinde oluşabileceği gibi, kök 
parsellerin birleştirilmesi ile elde edilen yeni parsellerde ya da bölünerek üretilmiş parsellerin 
yeniden birleştirilmesi sonucunda da inşa edilebilmektedir. Buna karşılık üçüncü dönemde 
ortaya çıkan bu eğilim ile kat yükseklikleri daha da artmakta ve yüksek, tekil bloklardan oluşan 
bir dokunun işaretlerini vermektedir. 

 

 
Şekil 10: Üçüncü morfolojik dönem sonunda Çamlıbel'in 2015'teki kütle-mekan dağılımı ve cephe 
görünüşleri. 
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Çamlıbel'deki morfolojik dönemlerin genel özellikleri özetlenirse, üç morfolojik dönemde 
"Birikim-1, Birikim-2" ve "Yerine geçme" süreçleri içinde yoğunlaşan ve dönüşüm geçiren 
Çamlıbel’de, kurucu aşama olan ilk dönemde tek aile konut tipine dayalı bir kentsel doku 
oluşumu gerçekleşmiştir. Doygunluk aşaması olan ikinci dönemde ise yer değiştirme süreçleri 
ile tek aile yapı tipi yerini apartman tipine bırakmaya başlamıştır. 1980’li yılların sonuna dek 
süren bu süreç sonucunda, zirve aşamasına yaklaşılan üçüncü morfolojik dönemde ikinci 
dönemde kabul edilen yapı yoğunluğunu, bölünmemiş ya da bölündükten sonra yeniden 
birleşmiş parseller üzerinde birleştiren daha da yüksek yeni bir apartman tipi üretilmiştir.  

Aşağıdaki Şekil 11'dE yukarıda ana hatlarını sunduğumuz üç aşamada Çamlıbel'in 1945'teki 
kurucu aşamadan itibaren giderek yoğunlaşması ve "doygunluk" aşamasına doğru gelişimi ve 
bu süreçte Birikim-1, Birikim-2 ve Yerine geçme süreçlerinin dönemlere göre dağılımı 
görülebilir. İlk müstakil binaların yapıldığı (Birikim-1) parsellerin bölünmesi; boş kısımdaki 
türev parselde yeni binaların inşası (Birikim-2) ve ardından, ilk binanın yer aldığı türev parselde 
yeni binanın yapılması Çamlıbel'in morfogenetik sürecini özetleyen dönüşüm modelidir. Bu 
süreçte ortalama parsel büyüklüğü düşerken, parsel kaplama alanı %33'ten %85'e çıkmış; 
ortalama yapı yoğunluğu 0,50'den 3.60'a yükselmiştir. Bu sürecin ürettiği yapı adası tipleri, 
alttaki kütle-parsel çizimlerinde görülebilir.   

 

 
Şekil 11: Çamlıbel'in morfolojik dönemleri ve değişen parsel-bina ilişkileri (Yukarıdaki "Parsel kaplama 
oranı - Zaman" çizelgesi Larkham ve Jones'in (1991) İngiltere kentlerinde "Burgage Plot" adı verilen 
parsel tiplerine dayalı kentsel örüntülerin dönüşümünü betimleyen sunumundan üretilmiştir. 
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Elbette bunlar ortalama değerler ve tipik dönüşüm biçimleri olup, Çamlıbel'in içerisinde, 
mekanın kurgusuna göre farklılaşan çeşitli karakter bölgeleri bulunduğu vurgulanmalıdır. Her 
bir parseldeki yapı ve parsel niteliklerinin parsel, ada ve mahalle düzeyindeki 
çözümlemelerinden elde edilen karakter bölgeleri belirlenmiştir. Bu çözümlemeye bildirinin 
sınırlarını aşacağından dolayı burada yer verilmemekle birlikte, Çamlıbel'in morfolojik açıdan 5 
farklı karakter bölgesine ayrıldığı görülmüştür. Bu karakter farklılaşması ana yollara cepheli 
yapı adalarının farklılaşmalarının ötesinde, mahallenin iç kurgusu ve kent merkezine göre 
konum ve yönelimler nedeniyle ortaya çıkmış karmaşık bir tarihsel oluşumdur. Kent merkezine 
yakın ve kentin tarihindeki bu ilk banliyönün, hızla büyüyen kentin bütünü içerisinde çekirdek 
bölgenin bir parçası haline gelmesi, Pozcu, Mezitli, Kuzey Mersin gibi sonraki dönem 
sıçramalardan daha karmaşık karakter bölgeleri içermesine ve daha dinamik bir tarihsel-
morfogenetik sürece sahip olmasına yol açmıştır. Bu bakımdan, bildirinin ilk bölümünde çeper 
kuşaklar üzerinden ele aldığımız kentin büyüme örüntüsünde, orta çeper kuşağın oluşumuna 
koşut olarak ikinci sıçrama döneme denk gelen Pozcu da, dış çeper kuşağa koşut olarak gelişen 
Kuzey Mersin, Mezitli gibi bölgelerden görece yoğun ve karmaşık bir sürece sahiptir, ancak 
Çamlıbel ile karşılaştırıldığında kendi içinde daha homojen ve tekdüze karakter bölgeleri içerir.  

 

 
Şekil 12: 2015 yılında Pozcu ve Kuzey Mersin'den şekil-zemin ilişkisi  
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Kuzey Mersin ise 2000'li yıllarda gelişen, dolayısıyla Çamlıbel ve Pozcu'daki tarihsel 
katmanlaşmadan tümüyle yoksun, genellikle ada ölçeğinde yapılaşmış yüksek katlı lüks konut 
bloklarından oluşan bir bölgedir. Aşağıdaki şekillerde Çamlıbel, Pozcu ve Kuzey Mersin'in 
niceliksel verilerinin ve bunların karşılık geldiği yapı adası tipinin karşılaştırılması görülebilir. 
2015'te Çamlıbel'in ulaştığı 3,60 ve Pozcu'nun 3,21 yapı yoğunluğuna karşılık, 1,27 yapı 
yoğunluğuna ve yalnızca 0,17 parsel kaplama oranına (TAKS) sahiptir. Bu durumun kent 
mekanının biçiminde yarattığı etki, aşağıda sunulan şekil-zemin haritasında açıkça görülebilir 
(bkz. yukarıda Şekil 12). Çamlıbel ve Pozcu'nun yüksek yoğunluktan gelen sorunlarına karşılık, 
Kuzey Mersin kentsellik etkisini yaratmakta yetersiz kalan ve kentsel-kamusal mekanların 
tamamen tanımsız bir şekilde dağıldığı son derece gevşek bir yapılaşmaya sahiptir. Öyle ki bu 
tür bir yapılaşma düzeninde, kütle-mekan ilişkileri açısından bir "örüntü"den söz etmek 
anlamsızlaşmaktadır.  

Yukarıda özetlediğimiz morfolojik süreçlere planlama süreci açısından bakıldığında, 
Çamlıbel'in yoğunlaşmaya başladığı dönemde planlarda "meskun alan" olarak ele alındığı ve 
"meskun alan taraması" olarak adlandırılan yöntemle planlandığı görülmektedir. Bu yöntem 
meskun alanlarda yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönetmelik hükümlerine bağlamakta 
olup, yol genişliğine bağlı olarak kat sayısı artmakta ve çekme mesafeleri de buna bağlı olarak 
belirlenmektedir. Fakat Çamlıbel'deki ortalama değerler TİP İmar Yönetmeliği değerleriyle 
karşılaştırıldığında, yönetmelik hükümlerinin de ihlal edildiği ve özellikle çekme mesafeleri 
bakımından yönetmelikle getirilen standartların çok altında, sağlıksız bir yapılaşmanın 
gerçekleştiği görülmektedir. Pozcu'da ise tipik bir imar planlama süreci gerçekleşmiş, parsel 
bazında yap-satçı üretime uygun, TAKS-KAKS oranlarıyla belirlenmiş plan koşulları 
oluşturulmuştur. Ancak burada da planlardaki değişiklik süreçleri ile kat sayıları süreç içerisinde 
giderek artırılırken, ön ve arka çekme mesafelerinin de (Çamlıbel'deki düzeyde olmasa da) yine 
ihlal edildiği anlaşılmaktadır. Bunlara karşılık Kuzey Mersin son dönemde, ada bazında 
"Emsal" ve "Hmax" uygulamasına sahne olmuştur. 1990'lardan itibaren Türkiye'nin pek çok 
kentinde yaygınlık kazanan bu yaklaşıma dayanan Kuzey Mersin'de, plan koşulları ve imar 
yönetmeliklerine uyan mekanlar üretilmekle birlikte, doygunluk düzeyinin çok altında olan 
parsel kaplama oranları sonucunda, uzun vadede parsellerin bölünerek boş kısımlara yapı 
yapılması (birikim-2) süreçlerinin gündeme gelebileceği öngörülebilir. 

 

SONUÇ YERİNE 

Kentin büyüme örüntülerinin oluşumu ve bu süreçte ortaya çıkan doku tiplerinin incelemesinde 
göze çarpan genel sonuçlardan birisi, planların yapılaşma sürecini belirlemekte yetersiz 
kaldıkları; ya büyük ölçüde ihlal edildikleri ya da plan tadilatı gibi süreçlerle piyasa 
dinamiklerine uyarlandıklarıdır. Başka bir anlatımla, 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.  

Planların piyasa dinamiklerine uyarlanma sürecinde piyasa aktörlerinin bireysel baskılarının 
yanı sıra, kentin yönetim biçiminde ve hakim planlama yaklaşımında karşılığını bulan örgütlü 
baskılarının da etkin olduğu söylenebilir. Zira planlama sürecinde ve buna bağlı olarak ortaya 
çıkan yapılaşma sürecinde hakim olan mantık, mekanın niteliksel değil "niceliksel" bir 
kavranışına dayalıdır. Kent mekanı farklılık ve etkileşime dayanan niteliksel bir yaşam 
alanından ziyade, mülkiyet birimlerine ve yapılaşma yoğunluklarına dayalı niceliksel bir "imar 
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hakları" örüntüsü olarak kavranmaktadır. Bu kavrayışla birlikte kent mekanını bir meta olarak 
üreten ve dolayısıyla kullanım değeri yerine değişim değerine odaklanan piyasa mantığı, 
planların teknik mantığına hakim olmaktadır. Planların piyasa mantığına aykırı düştüğü 
durumlarda ise planlama sürecini yürütmekle yükümlü kamu aktörlerinin, genellikle piyasa 
dinamiklerini plan kararları uyarınca sınırlamak yerine; planları, piyasa dinamiklerini belirleyen 
piyasa aktörlerinin taleplerine göre uyarladıkları görülmektedir. Planlamadaki bu açmazın 
aşılması; planlama mekanizmalarındaki niceliksel araçların kentsel mekandaki nitelik arayışına 
tabi kılınması ve dolayısıyla kent mekanının bir "yer" olarak inşa edilebilmesi için, kentin 
kentliler tarafından sahiplenilmesine dayanan belirli bir nitelik arayışının ve gelişmiş bir kent 
kültürünün hakim olması gerektiği açıktır. Bu gereklilik ise hem siyasal, hem hukuksal, hem de 
sosyo-ekonomik boyutları olan çok yönlü bir mücadele alanına işaret etmektedir. Sonuç olarak, 
kentsel morfoloji, planlama yazınında bu yöndeki bir nitelik arayışının öneminin 
gösterilebilmesi, buna bağlı olarak imar planlama sisteminin tarihsel gelişiminin altında yatan 
niceliksel mantığın açığa vurulabilmesi ve nitelik arayışını öne çıkaran yeni bir planlama 
yaklaşımının hakim kılınabilmesi için önemli olanaklar sunan bir araştırma alanı olarak öne 
çıkmaktadır ve bu konuda daha fazla çalışma yapılmasının önemi kendisini giderek daha fazla 
hissettirmektedir.  
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ÖZET 

Kent ve insan yerleşmelerinin çalışılması ile zengin konu alanları sunan kent morfolojisi, 
yerleşmelerinin farklı ve karmaşık yapısını kavramak ve tanımlamak üzere birçok ifade 
şekli geliştirdiği gibi, çalışmalarında kullanılan araştırma yöntemlerinde de zenginlik 
sunmaktadır. Birçok 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 yanı sıra “Space Syntax”, geliştirmiş olduğu çeşitli analitik yöntemler yolu ile 
kentin kavranmasına olanak tanıyarak, Kent Morfolojisi’ne, sayısal 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 yanı sıra teori ile desteklenen teknikler bütünü olma özellikleri 
ile, son dönemlerin ilginç yaklaşımlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

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.  

Yaya hareketleri ve fiziksel mekan arasındaki ilişkiyi matematiksel boyuta dönüştürerek 
tanımlamayı amaçlayan Space Syntax yolu ile tasarım önerilerinin olası etkilerini önceden 
görmek ve sınamak 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. 
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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 Morfoloji’sinin 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 morfolojisine 
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 
morfolojisi, 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 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 

 

 

 

1. SPACE SYNTAX NEDİR? YÖNTEMİN AÇIKLANMASI 

Mekânsal Yapı Analiz Tekniği: Mekân Dizimi Yöntemi 

Mekân diziminin başlangıcı 1970 ve 1980’lerde, University College London’da Bill Hillier 
yönetiminde bir araştırma grubunun yaptığı çalışmalara dayanmaktadır. Prof. Bill Hillier’in, 
1984 ve 1996’da basılmış olan, “The Social Logic of Space” (Julienne Hanson ortak yazar 
olarak) ve “Space is the Machine” adlı yayınları, mekân diziminin yeni ufuklar açan en önemli 
referanslarıdır. Master of Science programı ve üniversite bağlantılı danışmanlık hizmetleri ve 
(www.spacesyntax.com) Space Syntax Araştırma Laboratuvarı (www.spacesyntax.org) ile 
University College London, dünyadaki sentaktik çalışmaların merkezi konumundadır. ABD’de, 
birçok üniversitede, özellikle Georgia Institude of Technology ve University of Michigan başta 
olmak üzere mekân dizimi araştırmaları önemli ölçüde geliştirilmiş ve ayrıca bunlara ilave 
olarak Kansas Texas Tech Üniversitelerinde de mekân dizimi mimarlık bölümlerinde doktora 
programlarına alınmıştır. 

Ayrıca, Lionel March tarafından kurulan ve şu anda Micheal Batty’nin editörlüğünde basılan, 
Environment and Planning B: Planning and Design (www.envplan.com/B.html), bu alandaki 
araştırmaları kapsayan teknik çalışmaları önemli ölçüde yayınlarken, Environment and Behavior 
(www.eab.sagepub.com), Urban Design International, Ekistics ve Geoforum gibi uluslararası 
indeksli dergiler, spacesyntax uzmanlığında geliştirilen makaleleri yayınlamaktadırlar. Bütün 
bunların yanı sıra 2010 yılından beri çalışmalarına devam etmekte olan, Daniel Koch ve 
öncesinde Sophia Psarra editörlüğünde, Kayvan Karimi ve Kerstin Sailer yardımcı 
editörlüğünde, University College London’da basılmakta olan JOSS The Journal of Space 
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Syntax (http://joss.bartlett.ucl.ac.uk) bu alandaki çalışmalara yön verici önemli yayınlar yaparak 
katkıda bulunmaktadır. 

İki yılda bir tertiplenen Uluslararası Space Syntax Sempozyumları’nın yedincisi, 2007’de Prof. 
Dr. Ayşe Sema Kubat yürütücülüğünde, İstanbul’da İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde düzenlenmiştir 
(www.spacesyntaxistanbul.itu.edu.tr) ve 10. Uluslararası Space Syntax Sempozyumu ise 2015 
yılında, University College London (UCL) tarafından, Londra’da düzenlenmiştir 
(http://www.sss10.bartlett.ucl.ac.uk) 

Bill Hillier ve Julienne Hanson önderliğindeki bir grup araştırmacı tarafından İngiltere’de, UCL 
Space Syntax Laboratuvarı bünyesinde geliştirilen bir mekân okuma yöntemi olan Mekân 
Dizimi analizi, mekânsal dokuyu yaratan sosyal yapının, mekânın fiziksel kurgusundan 
çıkarsanabileceği savına dayanmaktadır. Yani bir başka deyişle mekânsal yapılanmayı 
toplumsal mantık ile birlikte inceleyen teorik ve pratik araştırma yöntemi olarak sunan,“Mekân 
Dizimi” analizinin öncelikli hedefi, fiziksel mekânın insanları bir araya getirme potansiyelini 
anlamaktır. Mekânın toplumu şekillendirmedeki rolünün önemini vurgulayan Syntax grubu 
üyeleri; mekânın diziminin, hiyerarşik yapıyı, toplumsal örgütlenmeyi, morfolojik yapıyı 
biçimlendirmede etken olduğuna inanırlar. Onlara göre yalnızca mekân toplumun ürünü 
değildir, toplum da mekânın ürünüdür. Yöntem, mekânın morfolojik ve niceliksel özelliklerinin 
araştırılmasını ve istatistiksel veriler üzerinden mekânsal oluşumların yorumlanmasını ve 
mekânın içinden geçen gündelik yaşantının ve toplumsal-mekânsal üretimin anlaşılmasını 
mümkün kılmaktadır.  

Mekân Dizimi analizi, kent ölçeğinde, şehirlerin karmaşık fiziksel yapılarını tanımlamaya 
yönelik olarak mekânsal sistemin temsil edildiği matematiksel yöntemler kullanarak tarafsız ve 
tutarlı sonuçlar vermektedir. Temsili haritalar üzerine işlenen sayımlarla gündelik hareket ağını 
görmeyi ve analiz etmeyi sağlayan yöntem, şehrin biçimlenme özellikleri ile gözlemlenen 
işlevler arasındaki karşılıklı ilişkiyi anlamaya çalışmaktadır. Bu işlevler de arazi kullanım 
dokuları, sosyal ve ekonomik performans, yaya hareketi, suç-mekân ilişkisi, yaya hareketinin 
incelenmesine bağlı olarak yol bulma (way finding) ve mekânın okunabilirliği ile birebir 
ilişkilidir. 

Farklı katmanlardaki olguları ve farklı ölçeklerdeki etkileri birbirleriyle ilişkilendirebilmesi, 
Mekân Dizimi analizini etkili bir yöntem olarak öne çıkartmaktadır. Tüm bu değişik uygulama 
alanlarının temel kuramı, mekân diziminin mekânsal biçimlenmeyi bağımsız bir değişken olarak 
ele almasına dayanmaktadır. Yapılan çalışmalar, mekân dizim analizlerinin hareket dokuları ile 
ilgili bilgilendirici olduğunu göstermektedir. Mekânsal dizim analizinin argümanı, kentsel 
mekânlardaki bireylerin bir araya gelme potansiyelinin dolaylı da olsa fiziksel çevrenin ürünü 
olduğudur. 

Mekân dizimi yaklaşımı insan hareketliliğinden kaynaklanan sosyal yapı ile fiziksel mekânı 
ilişkilendirerek inceleyen tek yöntem olması açısından da tasarımda ve planlamada geliştirilen 
sayısal modeller arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bu yöntemin en önemli özelliklerinden 
biri de, mimari ve kentsel ölçekler arasındaki etkileşimi gerçekleştirerek farklı ölçekler arası 
çalışma olanağı sunması ve bu etkileşim sonucu ortaya çıkan değişiklikleri objektif olarak analiz 
edebilmesidir. Mekân dizimi yönteminin sağladığı mekânsal veri, geleceğin şehirlerinin 
yapılanmasında izlenmesi gereken yöntemin bir parçası olarak görülmelidir. Bu yaklaşım, şehir 
formunun nasıl oluştuğunun tanımlanması, analiz edilmesi ve açıklanması konusunda en özenli, 
detaylı ve sistematik yöntemi olarak dikkat çekmektedir. 



 

Mekân Dizimi yöntemi, var olan ya da önerilen mekânsal organizasyon düzenini
üzerinden analiz edilmesini sağlar; dolayısıyla aks haritaları yöntemin vazgeçilme
bileşenidir. Bu nedenle, çalışma kapsamında
organizasyonu aks haritası ile temsil edilecektir
Görüş hatları, tam ölçekli bir harita temel alınarak 
geçen en uzun ve en az sayıdaki doğruların veya bakış hatlarının çizilmesi ile oluşturulur 
1). 

 

Şekil 1: Sentaktik işlemden geçirilmiş bir aksiyel (eksenel) harita

Mekân Dizimi (Space Syntax) yönteminde
edilmesinde en önemli ölçüt “mekânsal bütünleşme”dir
görüş hattı için haritadaki diğer görüş hatlarının her birine ulaşmak için tamam
kaç görüş hattının daha kullanılması gerektiği hesaplanarak elde edilmektedir
geçilen mekânlar “bütünleşik” (integrated), en az geçilenler ise “yalıtılmış” 
adlandırılır. “Bütünleşme değerleri” sayılardır
haritası” denen renkli bir grafik sunuma çevrilmektedir
olarak kırmızı, sonra turuncu, sarı ve yeşil, en az bütünleşmiş olanlar ise mavi ve koyu mavi 
olarak renklendirilir (Şekil 2) 

Şekil 2:İstanbul tarihi kent merkezi derecelendirilmiş aks haritası (Kubat ve diğ. 2003
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var olan ya da önerilen mekânsal organizasyon düzenini, aks haritaları 
; dolayısıyla aks haritaları yöntemin vazgeçilmez bir 

çalışma kapsamında, çalışma alanının her üç aşamadaki mekânsal 
organizasyonu aks haritası ile temsil edilecektir. Aks haritaları, kesişen görüş hatlarından oluşur. 

, tam ölçekli bir harita temel alınarak yapıların dışında kalan tüm şehirsel alandan 
geçen en uzun ve en az sayıdaki doğruların veya bakış hatlarının çizilmesi ile oluşturulur (Şekil 

yüksek bütünleşme değeri 

Sentaktik işlemden geçirilmiş bir aksiyel (eksenel) harita 

yönteminde, bir hat boyunca potansiyel hareketin tahmin 
edilmesinde en önemli ölçüt “mekânsal bütünleşme”dir. Bütünleşme, aks haritasındaki her bir 

görüş hatlarının her birine ulaşmak için tamamen veya kısmen 
kaç görüş hattının daha kullanılması gerektiği hesaplanarak elde edilmektedir. İçinden en çok 

en az geçilenler ise “yalıtılmış” (segregated) olarak 
ardır, fakat bilgisayarda “mekânsal bütünleşme 

haritası” denen renkli bir grafik sunuma çevrilmektedir. En çok bütünleşmiş akslar otomatik 
en az bütünleşmiş olanlar ise mavi ve koyu mavi 

 

İstanbul tarihi kent merkezi derecelendirilmiş aks haritası (Kubat ve diğ. 2003-b) 
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Aksiyel (Eksenel) Doğruların Temsili İfadeleri 

Aksiyel (eksenel) doğrular ile ifade edilen gösterimlerde kullanılan“derinlik (depth)” ölçütü, her 
bir eksenel doğrunun bir diğerine olan yön değişimini gösterir. Derinlik, geometrik bir değeri 
olmadığından, topolojik bir değerdir. Space Syntax modeli kullanılarak kentsel bir alanın 
ifadelendirilme aşamaları şekilde (Şekil3) detaylı olarak gösterilmiştir. Kentsel mekan (a.) en 
kısa, en uzun aynı zamanda yürünebilir eksenel doğrular setinden oluşabilir (b.), ve sonrasında 
aks doğruları grafiksel olarak tanımlanabilir (c.), her vertix için farklı bağlantılılık 
(connectivity) değerleri vurgulanabilir; komşu akslara daha fazla bağlantısı olan değerler daha 
yüksek bağlantılılık (connectivity) değerleri ile açıklanır(d.), daha sonraki aşamada da, her 
sokağın birbirleri ile ilişkili olarak bağlantılık değerlerini derecelendiren bir harita hazırlamak 
mümkün olur. (Şekil. 3) 

 

a.                               b.                              c.                             d.                              e. 

Şekil 3. Space Syntax yönteminde eksenel ifadelendirme. En az sayıda ve en uzun doğrulara temsil edilen 
kent mekanı, (b), grafikle ifadelendirilmiş akslar (c), Bağlantılılık (connectivity) değerleri daha kalın 
olarak ifade edilmiş (d, e). (kaynak; Kinda Al Sayed et al, 2015) 

Konveks Mekanların Temsili ifadelendirme Şemaları 

Kentsel veya Mimari bir mekanı temsil eden bir başka sentaktik ifade ise, “konveks harita”dır 
(Şekil 4). Bir yerleşim düzenindeki mekansal karmaşıklığı, o mekanı en az ve en dolgun mekan 
parçalarına ayırmak ile mümkün olmaktadır. Böylece soyut bir konveks harita oluşturmak ve 
birbirine yakın mekanlar arasındaki ilişkileri tanımlamak mümkün olur. Konveks mekan içinde 
iken her noktanın algılanması/görülebilir olması mümkün olacaktır. 

a.                               b.                            c.                             d.                              e. 

Şekil 4. Space Syntax yönteminde konveks mekanların ifadelendirilmesi. En az ve en dolgun konvex 
mekanlar ile tanımlanan mimari mekan (b), konveks mekanların grafiksel ifadelendirilmesi (c), 
Bağlantılılık (connectivity) grafiğinde yüksek değerlerin vurgulanarak ifadelendirilmesi (d, e). (kaynak; 
Kinda Al Sayed et al, 2015) 
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2. MEKAN DİZİMİ YÖNTEMİ KULLANILARAK İTÜ BÖÜNYESİNDE 
TARAFIMIZDAN GELİŞTİRİLEN PROJE VE ARAŞTIRMALAR  

Kısa açıklama: 2010 öncesine ait bazı çalışmalar 2010 yılında İTÜ’de gerçekleşen Planlamada 
Sayısal Modeller sempozyumunda tarafımdan sunulan ve ilgili sempozyum bildiriler kitabında 
yayınlanan makalemizden alınmıştır (Kaynak: Kubat ve diğerleri, 2010). 

Mekan Dizimi yönteminin uygulandığı araştırmaların topoğrafya, arazi kullanımı, yaya 
hareketleri, vb. gibi çeşitli verileri içermesinin mümkün olduğu ve kullanılacak veri kümesinin 
çeşitliliğinin, araştırmanın kapsamı doğrultusunda araştırmacı tarafından karar verilecek bir 
konu olduğunu vurgulamakta fayda vardır. Bu veriler, araştırmanın analiz katmanları olarak ele 
alınmalı ve mekan dizimi analizlerinden elde edilen mekansal verinin sadece başka bir katman 
olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Mekan Dizimi’nin tasarım yapan bir program olarak 
görülmesi doğru değildir. Araştırma sürecini yönlendirecek olan vizyon, araştırmacıların 
mesleki deneyimleri ve bilgi birikimleriyle ortaya çıkarılmalıdır. Mekansal yapı doğru bir 
şekilde ele alınmadığı takdirde, başarılı sonuç verdiği düşünülen bir tasarım, başka bir alanda 
sorunlara neden olabilmektedir. Yaya hareketleri ve mekansal kullanımlar, bina 
düzenlemelerinde veya bu düzenlemelerin oluşturduğu güzergahlarda yapılan ufak 
değişikliklere karşı oldukça duyarlıdır. Mekan dizimi, tasarım projelerinin olası etkilerinin 
belirlenmesinde fayda sağlayan ve alternatifleri değerlendirme olanağı sunan bir tasarım 
aracıdır. Bu bölümde mekan dizimi yöntemi, belli başlı bir takım projeler ışığında 
açıklanmaktadır. 

  

2.1. KENT MORFOLOJİSİ 

Anadolu Kale Şehirlerinin Morfolojik Özellikleri 

Kent Morfoloji çalışmalarına matematiksel bir yorum getiren Mekan dizimi çalışmalarına 
ülkemizdeki ilk örneklerden biri olarak Anadolu Kale şehirlerini analiz eden çalışma olmuştur. 
Bu çalışma ile, fiziksel mekan oluşturulmasında kültürün ilişkisini irdelemek için bir altlık 
olarak Anadolu’nun zengin tarihi veri olarak kullanılmıştır. 

 Ayrıca dünya literatürüne, Anadolu şehirlerinin morfolojik özelliklerini tanıtan ve ayrıca farklı 
bir bakış açısı ile değerlendiren ve dünya örnekleri ile objektif olarak karşılaştıran bir yorum 
getirilmiştir.  

Bu çalışmada, zengin tarihi ve kültürel birikime sahip olan Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, 
Erzurum, İznik, Niğde, Trabzon, ve Urfa kale içi yerleşmeleri, örneklem seçilmiş, hem şehirsel 
ve hem de tarihsel gelişim süreçlerini açıklayan morfogenetik yapıları, matematiksel olarak 
değerlendirilmiş ve karşılaştırmalı yorumlar getirerek sınanmıştır.  

Örnek olarak seçilen kale şehirleri, Roma, Bizans, Arap ve Türk gelenekleriyle yapılanmış 
farklı şehirsel dokulara sahiptir. Mekansal olarak düşük bütünleşme düzeyine sahip olmaları, 
tüm bu Anadolu şehirlerinin ortak özelliğidir. Türk-İslam yerleşmelerinde konut alanlarının 
erişimi kısıtlı ve mekansal olarak şehrin diğer alanlarından kopuk kalmaktadır. Bu durum 
çıkmaz sokakların olduğu mekanlarda belirgin bir şekilde görülmekte ve mahremiyet olgusunun 
etkinliğini yansıtmaktadır. Mekan dizim analizlerinin yapılmış olduğu dünya şehirleriyle 
karşılaştırıldığında, Anadolu şehirlerinde mekansal sistemin daha az bütünleşmiş olduğu 
görülmektedir. (Kubat, 1997). 
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Şekil 5: Dokuz Anadolu kale şehrinin karşılaştırmalı mekansal analizleri (Kaynak: Kubat (1997) 

Anadolu’da yer alan Türk-İslam Yerleşmelerinin Morfolojik Analizleri 

İslam din ve kültürünün etkisi ile biçimlenmiş yerleşmeler için sayısal bir index üretme 
olasılığının sorgulandığı ve farklı yerleşmeler için karşılaştırmalı tabloların hazırlandığı bu 
çalışmada; Graph-Theoretical Index, Image Analyses ve Mekan Dizim yöntemleri olmak üzere 
3 ayrı matematiksel yöntemden yararlanılmıştır.  

 

Şekil 6: Türk şehirlerinde yol şebekesinin mekansal analizi (Kaynak: Asami ve Kubat 2000) 
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Dünyadan ve Türkiye’den seçilen şehir dokuları karşılaştırmalı olarak bu yöntemler yardımı ile 
analiz edilmiştir. Ayrıca, bu çalışmada yapılan değerlendirmeler sonucunda elde edilen 
bulguların doğruluğunu sınamak üzere, İstanbul’un çeşitli tarih dönemleri de farklı din kültür ve 
sosyal etkilerle biçimlenmiş farklı mahallelerinde diskriminant fonksiyon değerleri saptanarak 
bir model geliştirilerek kullanılmıştır (Asami ve Kubat, 2000) 

İstanbul Haliç’te farklı kültürlerin etkisi ile biçimlenen Geleneksel Dokunun Analizleri 

Bu çalışmada, İstanbul Haliç’te geleneksel şehir dokusunu açıklamak amaçlanmıştır. İstanbul 
Haliç’te yaşayan ve geçmişte yaşamış olan insan mozaiği, tarihi, geleneksel, kültürel, etnik ve 
dini özelliklerini yerleşme dokusunda yansıtmaktadır Bu farklı etnik kültürlerin oluşturmuş 
oldukları morfolojik yapı sayısal yorumlar ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. (Asami, 
Kubat ve İstek 2000).   

 

 
Şekil 7: İstanbul Haliç’te mekansal analizler (Asami Y., Kubat A. S.;, İstek İ., 2000) 
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2.2. KENTSEL TASARIM VE DÖNÜŞÜM PROJELERİ 

Mekan dizimi yöntemi ayrıca, kentsel canlılaştırma (regeneration), soylulaştırma (gentrification) 
ya da dönüşüm (transformation) kavramları ile tanımlanan tasarımlara da bir alt yapı sunabilir 
ve bir tasarım tahtası oluşturabilir. Özellikle 21. yy başından itibaren İstanbul için planlanan 
birçok öneri, Galataport, Maslak kuleleri, Haydarpaşa Gar Bölgesi, Kartal ve Küçükçekmece 
kentsel dönüşüm projeleri, farklı ölçeklerin birbiri ile ilişkilerinin analiz edilmesine olanak 
sağlayan bu yöntemle incelenebilir. Bu tip çalışmalara örnek olarak, Kubat ve Özer tarafından 
(2008) gerçekleştirilen, Haliç Kültür Vadisi Projeleri kapsamında önerilen ve Galata ve Taksim 
bölgelerini etkilemesi söz konusu olan Galataport ve Perşembe Pazarı projelerinin incelenmesi 
gösterilebilir. Bir diğer örnek ise, Güney ve diğ. (2009) tarafından Balıkesir kentinde yapılması 
düşünülen kentsel dönüşüm projelerinin kent makroformu üzerindeki etkisini sorgulayan 
çalışmadır 

Tarihi Galata Bölgesi’nin Yeniden Canlandırılması (Kubat ve diğerleri, 2003) 

Bu çalışma şehir yenileme alanında İstanbul’un merkezi iş alanındaki tarihi bir bölge olan 
Galata için geliştirilmiş, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından desteklenen bir araştırma 
projesidir. Zengin bir tarihi geçmiş sergilemekte olan Galata yöresi, İstanbul içindeki konumu 
itibari ile de farklı bir görünüm sergilemesi gerekirken değerlerini hızla yitirmektedir. 

 

 

Şekil 8: Galata için tasarım önerileri (Kaynak: Kubat ve diğ., 2003) 

 
Şekil 9: Galata’daki mevcut ve öneri mekansal dokular arasındaki farkı gösteren aks haritaları (Kaynak: 
Kubat ve diğ., 2003) 

 

Bu çalışmada, tarihi Galata yöresinin işlevlerini zenginleştirecek ve diğer şehir merkezi 
alanından izole olmasına neden olan etkileri azaltacak olası fiziksel tasarım önerileri geliştirmek 
amacıyla mekan dizimi yöntemi kullanılmıştır. Tasarım önerisi, şehir merkezinin geri kalanını 
olumlu bir şekilde etkileyecek şekilde alanın mekansal potansiyellerinin kullanılmasını esas 
almıştır.   

Bu çalışma ayrıca, bölgenin şehirsel form ve işlevlerine yönelik, çok aşamalı bir elektronik veri 
tabanının yaratılmasına olanak sağlamıştır. Bu verilere örnek olarak; sokak mekanlarının hem 
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tarihsel hem de güncel kullanımını ifade eden bütünleşme düzeyleri; sokaklar ve meydanlar 
dahil olmak üzere tüm kentsel açık alanların aktiviteleri ve yaya hareketliliği değerleri, arazi ve 
bina kullanım dokuları; ve mekanlar arası bağlantıları geliştirecek ana tasarım ilkeleri 
sayılabilir. Bu veri tabanı, Galata’nın yapılanmasına yönelik karar alma sürecinde objektif bir 
araç görevi yüklenmesini sağlayacak ve yenileme sürecine dahil olan kamu ve özel sektördeki 
diğer kuruluşlara bir kaynak oluşturacaktır (Kubat, Eyüboğlu, Ertekin, Özer 2003-a; Kubat, 
Eyüboğlu ve Ertekin, 2003-b). 

Modernleşmenin Tehditi altında Tarihi bir Arap Kenti: Sharjah, BAE (Kubat, Güney, 
Özer 2011) 

Basra Körfezi ülkelerinin yaşamakta olduğu modernleşme süreci, şehir merkezlerindeki tarihi 
dokuya zarar verecek nitelikte hızlı bir şehirleşmeye neden olmuştur. Bu çalışmanın en önemli 
amaçları; Tarihi mirasın korunması ve Birleşik Arap Emirliklerinin bir kültür mirası olarak 
tanıttıkları Sharjah kentinin tarihi çekirdeğindeki (Şekil 10) sorunların incelenmesi ve çözüm 
önerileri getirilmesidir. 

 

 
Şekil 10: Sharjah Tarihi kent merkezinden bir görüntü(Kaynak: Kubat ve diğerleri, 2012) 

 

Yaya hareketlerinin düzeylerinin tespiti amacı ile tarihi çekirdekte yaya sayımları ve yaya 
takipleri yapılmış (Şekil 11, 12) ve tüm bu veriler, arazi kullanım değerleri ve mekansal veriler 
ile değerlendirilerek, tarihi ve karakteristik İslam şehri dokusunun modern düzenlemeler 
sonucunda uğradığı değişimi ve tahribi tespit etmek mümkün olmuştur. 
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Şekil 11: Sharjah Şehir bütününde segment Analizleri: Global Integrasyon değeri, rN (sol) ve Local 
Integrasyon, değeri, r500 (sağ)  (Kaynak: Kubat ve diğerleri, 2012) 

 

 
Şekil 12: Sharjah tarihi çekirdekte, yaya sayımı yapılan kapılar (Kaynak: Kubat ve diğerleri, 2012) 
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Politik Bir Merkezden Ulaşım Merkezi’ne Dönüşen Taksim’in Morfogenetik Analizleri 
(Kubat ve diğerleri, 2015) 

İstanbul’un kalbi olarak tanımlanan Taksim, kentin yalnızca eğlence, ticaret ve kültür merkezi 
olarak değil ayrıca önemli bir ulaşım aktarma noktası olarak da işlev görmektedir. Taksim, tarih 
boyunca çok önemli toplumsal olaylara ev sahipliği yapmış olmasının yanı sıra, zaman zaman 
da bu olayların esas konusu olmuştur. Taksim Meydanı ve çevresi uzun yıllar boyunca, 
çözülemeyen yaya ve taşıt trafiği nedeniyle tartışma konusu olmuştur. Eylül 2011’de İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından onaylanan Taksim Yayalaştırma Projesi’yle birlikte 
alandaki ulaşım sorunu üzerine süregelen tartışmalar farklı bir boyut kazanmıştır. Proje 
kapsamında inşa edilen tünel sistemiyle taşıt trafiği yer altına alınmış ve yüzey tamamen 
yayaların kullanımına bırakılmıştır. (Şekil 13 b) Taksim Yayalaştırma Projesi kapsamında inşa 
edilen tüneller Eylül 2013’te hizmete girmiştir. Yayaların kullanımına kalan yer yüzeyinde ise 
halihazırda kentsel tasarım ve peyzaj uygulamasının yapılması beklenmektedir. Taksim ve 
çevresinin mekansal dokusunda yaşanan bu değişiminin, yaya hareket dokusuna etkisi, çok 
yakın bir zamanda ve kısa sürede gerçekleşen Taksim yayalaştırma projesinin çok aşamalı 
analizi, space syntax yöntemi ile incelenmesi, çalışmamızın çıkış noktası olmuştur. 

 

 

Şekil 13 ( a ) ve ( b ): Çalışma kapsamında Taksim ve yakın çevresi(Kaynak: Kubat ve diğ., 2015) 

Çalışma kapsamında, bölgenin tarihsel gelişimine ait morfogenetik çalışmalar yapılmış ve 
Taksim ve yakın çevresinin mekânsal tarihi;1920 öncesi, 1920-1940 arası, 1940-1960 arası, 
1960-1980 arası, 1980-2000 arası ve 2000 yılından günümüze değişimi, olmak üzere 6 dönemde 
incelenmiştir (Şekil 14). 
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Bu araştırma projemizin asıl amacı; Taksim Meydanı ve yakın çevresinde , Taksim yayalaştırma 
projesinin çeşitli aşamalarında, çok aşamalı bir analiz gerçekleştirmek üzere; Taksim 
Yayalaştırma Projesi’nin inşaatı başlamadan önceki (1. dönem), projenin inşaatı esnasındaki (2. 
dönem) ve proje tamamlandıktan sonraki (3. dönem) mekânsal yapının, yaya hareketi 
yoğunluğunun ve yaya hareketi yapısının ortaya konması ve son yıllarda dünyada yaygın olarak 
kullanılan matematiksel bir yöntem olan Mekân Dizimi (Space Syntax) kullanılarak 
karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesidir. Alandaki yaya hareket yoğunluğunun ve yapısının 
sayısallaştırılması amacıyla her üç dönemde yaya sayımları gerçekleştirilmiştir. Alanın değişen 
mekânsal yapısı da sentaktik haritalarla (aşağıda Şekil 15) ifade edilerek yaya hareketi 
dokusuyla karşılaştırılmıştır. 

 
Şekil 14: Taksim ve çevresinin morfolojik değişimi (Kubat ve diğerleri, 2015)  
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Şekil 15: Yayalaştırma uygulaması öncesi, esnası ve sonrasında lokal bütünleşme ve yaya kullanım 
oranı(Kaynak: Kubat ve diğ., 2015) 

Elde edilen bulguların teyit edilmesi amacıyla oluşan ihtiyaç üzerine Taksim Yayalaştırma 
Projesi tamamlandıktan sonra ikinci bir kez daha (4. dönem) yaya gözlemi yapılmış ve hem 
yaya sayımları hem de yayaların ağırlıklı kullandıkları rotaları ve güzergahları belirlemek üzere, 
“yaya takipleri” gerçekleştirilmiştir. (Şekil 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 16:Yaya takipleri haritası (hafta iç ve 
hafta sonu) (Kasım 2014)(Kaynak: Kubat ve 
diğ., 2015) 
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Çalışmada elde edilen sonuçlarla; Taksim Yayalaştırma Projesi sonucunda İstanbul’un merkezi 
olan Taksim Meydanı ve yakın çevresindeki mekânsal organizasyonu ve yaya kullanımı 
oranlarında görülen değişiklikler ortaya konulmuştur ve projenin olumlu ve olumsuz yönleri 
irdelenmiştir, inşaat çalışması esnasında yayaların her zaman kullandıkları yaya aksları 
kapatılmış ve yayalar alternatif güzergahlar kullanmak üzere yönlendirilmişlerdir. Çalışmada 
yayaların tercihleri değerlendirilmiştir, ve İBB’nin önderliğinde meydan için hazırlanmakta olan 
kentsel tasarım projesi konusunda önerilerde bulunulmuştur. 

Deprem Dayanımı Yetersiz Yerleşimler İçin Tahliye Ve Erişim Öncelikli Bir Can Kaybı 
Azaltımı Önerisi (Sarı, Kubat 2011) 

Bu çalışma, yüksek bina yoğunluğuna sahip şehir parçalarında, kentin ulaşım altyapısının 
deprem sırasında yıkılan binalar yüzünden kapanma riskini en aza indirecek bir müdahale sırası 
geliştirmek amacı ile oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında, deprem sonrasında güvenli kaçış 
güzergahlarını belirlemek üzere bir model hazırlanmıştır. Bu model, aşağıdaki verileri 
kullanarak öncelikli olarak yenileme ve güçlendirme yapılacak binalar ve güvenli hale 
getirilecek en önemli aksları, yani deprem sonrası “tahliye/kaçış koridorlarını” ortaya çıkartmak 
üzere hazırlanmıştır. Bu sayede en kısa zamanda ve kısıtlı bütçe ile en fazla can kaybının 
önlenmesi hedeflenmektedir. Model temelde; bina riskleri, nüfus, bütünleşme değeri 
(integration), topografya, blokaj riski ve yol enkesit genişliği, verilerini kullanarak, müdahale 
indeksini belirlemek üzere bir denklem önermektedir. 

Model, Şekil 17 (a)'daki haritada görülen müdahale indeksini oluşturur. Şekil 17 (b) görülen 
hatlar; En yüksek nüfus, Risk altındaki en yüksek nüfus, Yayalar tarafından en çok kullanılan 
alanlar, Araç trafiğinin yoğun olduğu bölgeler, Bina yıkılması ve yol bloke ihtimalinin en 
yüksek olduğu alanlara ait tüm veriler, bir araya getirilerek, önem derecelerine göre sıralandığı 
veri kümesini temsil etmektedirler.  

 

Şekil 17: a) Çırpıcı mahallesi Riskli olan yapılar ve yaya hareketliliği olan sokaklar esas alınarak, yollar 
arasındaki risk potansiyelinin ayrıştırıldığı harita b) Çırpıcı mahallesi için öncelikli müdahale hatları: 
(Kaynak: Sarı F. 2013) 

 

Bu hatlar, yaşanması muhtemel deprem felaketi öncesinde, yenilenme ve altyapı iyileştirmeleri 
yapılarak, öncelikli yol akslarını ve dolayısı ile deprem sonrasında, hayatta kalanların izleyeceği 
kaçış koridorlarının belirleyecektir. Bölgeye getirilecek olan planlanma ve tasarım kararlarında 
da, bu modelin yol gösterici olması söz konusu olacaktır. 

b. a. 
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2.3. KENT MAKROFORMU 

Önerilen Üçüncü Boğaz Köprüsü’nün İstanbul Kent Makroformuna Etkileri (Bu çalışma, 
3. boğaz geçişinin, iki mevcut köprü arasında yerleştirilmesi kararı alınmış olan 2007 yılı 
verilerinden yola çıkılarak geliştirilmiştir.) 

Bu çalışma, geçmiş dönem, mevcut durum ve planlanan gelecek karşılaştırmaları yaparak, 
İstanbul Boğazı üzerinde yapılması planlanan 3. köprü alternatifinin arazi kullanımı, şehirsel 
yayılma ve Merkezi İş Alanı (MİA)’nın konumu üzerindeki olası etkilerinin belirlenmesini 
amaçlamaktadır. Erişilebilirlik ve bütünleşme şehrin gelişme sürecinin en önemli bileşenleri 
olduğu için İstanbul’un iki yakası arasındaki yollar ve diğer ulaşım bağlantıları çok büyük önem 
taşımaktadır. İstanbul Boğazı üzerinde yapılmış iki köprüden edinilen tecrübeden yola çıkarak 
ana yollar ve iki yaka arasındaki ulaşım bağlantılarının etkileri değerlendirilmiştir.  

 

Şekil 18:İstanbul Metropoliten Alanı mekansal analizleri: mevcut durum (sol), 3. köprü alternatifi 
(sağ)(Kaynak: Kubat ve diğerl., 2007) 

Mekan dizimi yöntemi yaya hareketleri odaklı tasarım ve planlama aracı olarak geliştirilmiştir. 
Yaya ve taşıt hareketleri arasındaki hız farkının algıda yarattığı farklılık nedeniyle, şehir 
yapısını daha doğru temsil edecek “taşıt hareketliliği”ni esas alan bir yönteme ihtiyaç 
duyulmuştur. Bu amaçla, Kubat ve diğerleri tarafından, alt bölgelerin koordinatları değiştirilerek 
ana yolların doğrusal hatlar olarak kabul edildiği bir teknik önerilmiştir ve şehir formu içinde 
motorlu araç trafiğinin modellenmesi için öncü girişimlerden biri olarak, space syntax 
literatürüne önemli bir katkı sağlamıştır.  
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Şekil 19: İstanbul Metropoliten Alanı’nda şehir 
formu için önerilen gösterim tekniği (Kaynak: 
Kubat ve diğerl., 2007) 
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Hareket halindeki taşıt içinden görüş akslarına göre hazırlanmış (Şekil 19) aks haritalarında, 
hem bütünleşme değerleri hem de bu değerlerin mekansal dağılımında farklılık görülmüştür. 
Deforme edilen aks haritalarının mevcut duruma dair daha gerçekçi sonuçlar verdiği tespit 
edilmiştir.  

 

Şekil 20: İstanbul için hazırlanan iki farklı gösterim (Kaynak: Kubat ve diğerl., 2007) 

Değerlendirilen 3. köprü güzergahı, mevcut iki köprü arasından geçmektedir. Çalışmanın 
sonuçları, önerilen 3. köprünün kent makroformu ve arazi kullanımını oldukça etkileyeceğini 
göstermiştir. (Kubat ve diğ, 2007). 

Şehirsel Sokak Şebekesinin Metrik ve Topo-Geometrik Özellikleri 

Hillier ve ekibi, yerleşimlerin topo-geometrik ve metrik özelliklerini analiz edecek ve böylelikle 
lokal altmerkezlerini hem morfolojik hem de işlevsel olarak tanımlamaya yardımcı olacak yeni 
bir teori yaratmayı amaçlayan bir çalışma yürütmektedir. Geliştirdikleri yöntemi Londra için 
test ederek gerçekçi bir takım sonuçlar elde etmişlerdir. Bu yeni yöntemin İstanbul için de 
uygulamasının yapılmasına yönelik olarak University College London ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi işbirliğinde ortak bir çalışma yürütülmesi söz konusudur (Hillier ve diğ, 2007).  

 

Şekil 21: Prof. Hillier’in İstanbul analizinden örnek görüntüler (kaynak: Hillier ve diğ, 2007) 
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Dubai Kent Makroformu– Birleşik Arap Emirlikleri, (Kubat, Özer, Bayraktar, Topçu, 
Güney 2009) 

 

Şekil 22. Dubai Bütünleşme Analizleri,(Kaynak: Kubat ve diğerleri, 2009) 

 

Dubai’nin yaşamakta olduğu hızlı şehirleşme, birbirinden bağımsız planlanan bir yapılaşmayı 
tetiklemekte, bütüncül bir yaklaşımın eksikliği hissedilmektedir. Bu çalışma kapsamında, Dubai 
için yeni geliştirilen “parçacıl” projelerin, bir bütün olarak şehri nasıl etkileyeceği araştırılmıştır. 
Kubat ve diğerleri 2009) 

 

2.4. YÜRÜNEBİLİRLİK ve YOL BULMA ANALİZLERİ 

Galata Bölgesi Yaya Hareketlerinin Sayısal Analizi 

Bu çalışma, son yıllarda canlılığını yitirmiş tarihi bir merkez olan Galata örnek alanında 
yürütülmüş kapsamlı bir yürünebilirlik analizidir. Çalışmanın amacı, bir alanın yaya 
hareketliliği için çekicilik düzeyini etkileyen esas değişkenleri belirlemektir. Çalışma 
kapsamında Galata’daki mevcut hareketlilik düzeyleri gözlemlenmiş ve yaya hareketleriyle 
ilişkisi incelenmek üzere bir dizi değişken belirlenmiştir. Bu değişkenler topografya (eğim 
çizgileri), Arazi kullanımı, Görsel kalite ve konfor, Güvenlik ve Erişilebilirlik (Mekan Dizimi 
analizleri) başlıkları altında incelenmiştir. Yaya hareketleri erkekler, kadınlar, yaşlılar, gençler 
ve çocuklar için ayrı ayrı kaydedilmiş, toplanan veriler, yaya hareketlerinin bağımlı değişken 
olduğu birçoklu-regresyon analizine tabi tutulmuştur.   
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Şekil 23: Galata’da tespit edilen erişilebilirlik, arazi kullanım, eğim, güvenlik ve görsel kalite dokuları 
(Kaynak: Özer Ö., 2006) 

 

Araştırmanın sonuçları, Galata’nın hareket potansiyelini arttırmak ve alanı canlandırmak için 
ticaret ve hizmet gibi merkezi kullanımların desteklenmesi gerektiğine işaret etmiştir. Çoklu-
regresyon analizleri mekan dizim yöntemiyle sayısallaştırılmış olan mekansal biçimlenmenin 
hareket dokuları üzerindeki etkisini açıkça ortaya koymakta ve mekan dizim yönteminin 
şehirsel tasarımda bir araç olarak kullanımını desteklemektedir (Özer ve Kubat, 2007). 

Kentsel Mekanda Yaya Hareketleri: Morfoloji Ve Çevresel Algının Etkisi (Özer, Kubat 
2013) 

Bu çalışmada, “morfolojik özelliklerin” ve “algılanan çevresel özelliklerin” yaya hareket 
düzeyleri üzerindeki etkileri ölçülerek, yaya hareketlerinin açıklanmasına ve kentsel tasarımla 
kontrol edilebilmesine yönelik tarafsız bir altlık oluşturmak amaçlanmıştır. 

Çalışmada, iki farklı yaklaşımı bünyesinde birleştirmekte ve yürünebilirliği açıklamak üzere 
hem mekansal yapıyı hem de çevresel algıyı ölçen bütüncül bir yöntem geliştirmektedir. Bu 
kapsamda, Bakırköy, Kadıköy ve Beşiktaş örneklem alanlarında, toplam 65 noktada üç temel 
analiz gerçekleştirilmiştir; 1) gözlem yoluyla yaya hareket düzeylerinin tespiti, 2) mekan dizim 
yöntemi ile mekansal ilişkilerin analizi ve 3) semantik farklılaştırma yöntemi kullanılarak 
çevresel algı analizleri yapılmıştır. 

Çalışma alanlarının her biri mekan dizim yöntemi kullanılarak analiz edilmiş ve yöntemin yaya 
hareketlerini tahmin etmekte en başarılı ölçümleri olan “bütünleşme” ve “tercih” değerleri 
hesaplanmıştır. Analizler sonrasında, her bir gözlem noktasına, üzerinde bulunduğu sokak 
parçasının mekansal değerleri atanmıştır. 

Kullanıcıların çevresel algılarını ölçmek amacıyla, semantik farklılaştırma ölçeği kullanılmıştır. 
Tamamı sayısal olarak elde edilen bu veriler, istatistiksel olarak karşılaştırılarak 
değerlendirilmiştir. Yapılan karşılaştırmalı analizlerden elde edilen bulgularda elde edilen en 
önemli sonuç; yaya hareketinin mekanın morfolojik yapısından birincil derecece etkilendiğini 
göstermiştir. Doğal hareket potansiyeli doğru bir şekilde değerlendirildiği ve morfolojik yapı ile 
ilişkilendirildiği zaman, hem sosyal hem ekonomik canlılık anlamında güçlü bir etken 
olabilmektedir. 
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Şekil 24: Bölgelere göre Bütünleşme Değerleri (Kaynak Özer Ö., 2014) 

 

Şekil 25: Bakırköy, Kadıköy ve Beşiktaş'ta semantik farklılaşma değerlerine göre Çevresel Algı 
Ölçümleri., (Kaynak Özer Ö., 2014) 

Sultanahmet Meydanı’nda Hareket Ve Algı Esaslı Kentsel Tasarım Analizi (Kubat, Özbil 
ve Özer 2012) 

Zengin kültürel ve tarihi mirasa sahip olan ve aynı zamanda yoğun yaya ve taşıt trafiğinin 
yükünü taşıyan Sultanahmet Meydanı ve çevresinde; tarihi ve kültürel kimlik öğelerinin, birkaç 
başlıca eser hariç, yeterince ön plana çıkamadığı, meydana açılan ana akslar arasında görsel ve 
algısal kopuklukların olduğu, yaya ve taşıt trafiğinde çeşitli sorunlar yaşandığı 
gözlemlenmektedir. 

İBB, Projem İSTANBUL tarafından desteklenen bu projenin amacı; yaya hareketi ve kentsel 
doku arasındaki ilişkilerden yola çıkan bir yöntem olan Space Syntax aracılığı ile bölgenin tarihi 
bir merkez olma özelliklerini vurgulayarak Sultanahmet’in mekânsal ve algısal 
organizasyonunu güçlendirecek, kentsel tasarım ve yayalaştırma çalışmalarına yön verecek bir 
altyapı geliştirmektir. 

Temsili haritalar üzerine işlenen sayımlarla gündelik hareket ağını görmeyi ve analiz etmeyi 
sağlayan Mekan Dizimi Yöntemi, şehrin biçimlenme özellikleri ile gözlemlenen işlevler 
arasındaki karşılıklı ilişkiyi anlamaya çalışmaktadır. Bu işlevler de arazi kullanım dokuları, 
sosyal ve ekonomik performans, yaya hareketi, suç-mekan ilişkisi, yaya hareketinin 
incelenmesine bağlı olarak yol bulma (way finding) ve mekanın okunabilirliği ile birebir 
ilişkilidir.  
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Yol Bulma: Çalışma alanına gelen ziyaretçilerin kentsel dokuyu nasıl okuduklarını, tarihi 
bölgede hareket ederken yollarını nasıl bulduklarını ve kendilerini nasıl yönlendirdiklerini 
anlayabilmek için tarihi merkezdeki 2x2km’lik bir alanda deneklerle yol bulma çalışması 
yapılmıştır. 

 

Şekil 26: a) 1. gruptaki 10 deneğin ve b) 2. gruptaki 9 deneğin izlemiş oldukları rotalardan örnekler. 
(Kaynak: Kubat ve diğ., 2012 ve 2014) 

Mekansal düzenlemenin yol bulma davranışları üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yol 
parçası kullanım sıklığını açıklamaya yönelik çoklu regresyon analizleri yapılmıştır. Çoklu 
regresyon modelleri, görülebilirlik ve erişebilirlik özelliklerinin mekan kullanımı üzerindeki 
etkisini belirtmektedir. Deneklerin en çok kullandıkları yollar görsel olarak en bütünleşik 
mekanlarda ve tüm alan içinden en çok direk bağlantıya sahip olan yollarda yoğunlaştığı tespit 
edilmiştir.  

 

 

 

 

   

 

 

 

Şekil 27: a) Sultanahmet Bölgesi’nin görsel bütünleşme örüntüsü, b) Yönlendirilmiş arama çalışmasında 
deneklerin izledikleri rotaların tümü.(Kaynak: Kubat ve diğ., 2012 ve 2014) 

Proje kapsamında yapılan mekansal analizler ve oluşturulan istatistiksel modeller doğrultusunda 
projenin son adımı olarak Sultanahmet Meydanı ve yakın çevresi için yayalaştırma odaklı bir 
stratejik çerçeve geliştirilmiştir. Burada amaç, yarımadanın birbirinden kopuk kısımları 
arasındaki fiziksel yaya bağlantılarını sağlayarak daha geniş ve tümleşik bir canlı merkez 
oluşturmaktır. (Kubat ve diğerleri., 2012 ve 2014) 

 

b. a. 
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3. ELEŞTİREL BAKIŞ VE SON GELİŞMELER 

Mekan dizimi yöntemi, toplumun mekansal bir mantıkla hareket ettiği teorisinden yola çıkarak 
mekanın sosyal mantığını ortaya koymaya çalışmaktadır. Mekan Dizimi yöntemi geliştirildiği 
günden beri pek çoğu kendini geliştirip yenilenmesine olanak sağlayan, eleştiriler almıştır. Bu 
eleştiriler ve bu eleştirilere yönelik son gelişmeleri aşağıdaki maddeler halinde özetleyebiliriz; 

Her araştırmacının az da olsa farklı görüş aksları haritası çizebileceği. Son yıllarda aks 
haritalarının hazırlanmasında minimum sayıda aksın kullanımının pozitif olarak yapılabileceği 
Turner (2005) tarafından algoritmik olarak ispat edilmiştir. Turner’in algoritmik kanıtı, bu aks 
haritalarının matematiksel olarak geçerliliğini gösterirken, geliştirdiği Depthmap adlı yazılım 
programı da verilen herhangi bir dijital harita üzerinde aks haritalarının otomatik olarak 
üretilebilmesini sağlamıştır. Depthmap programı isovist analizlerini gerçekleştirilmek için 
geliştirilmeye başlanmış ancak daha sonra mekan dizimi çalışmalarında kullanılan pek çok 
ölçümün yapılabileceği bir programa dönüşmüştür. Aks haritalarının otomatik olarak 
çizilmelerinden başka, bu programın en yeni özellikleri arasında “agent-based” olarak 
adlandırılan yaklaşımla insanların mekan içerisindeki davranışlarının simülasyonlarının da 
yapılabilmesine olanak sağlamasıdır.  

Alan kullanımına dair bilgilerin bina yükseklikleri ve sokak genişliklerinin analizinin 
yapıldığı sayısal ortama katılamaması konusu eleştirilen bir diğer konudur. Son dönemde 
gelişmiş Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili yazılımlar aracılığı ile bu bilgiler sayısal ortama 
aktarılmakta ve çok farklı analizler yapılabilmektedir. Mekan Dizimi ile ilgili verilerinde bu 
bilgiler ile birleştirmesi için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Örneğin Gil ve diğ. (2007) tarafından 
geliştirilen Confeegoo adlı program CBS programlarından Mapinfo ile birlikte kullanılarak 
mekansal analizleri diğer verilerle birleştirerek analiz etme ve görselleştirme imkanlarını 
araştırmacılara sunmuştur. Confeegoo ayrıca JMP gibi diğer istatistik programları ile de beraber 
kullanılarak mekan dizimi kullanıcılarına farklı analizler yapma olanağını sağlamaktadır. 

Yaya kaldırımı ile kent karayolunun aynı değerde olması. Yaya ve taşıt hareketleri arasındaki 
hız farkının algıda yarattığı farklılığa odaklanarak Kubat, Kaya, Sarı ve Özer (2007) tarafından 
şehir yapısını daha doğru temsil etmek üzere geliştirilmiş yöntem bu konuda yapılacak 
çalışmaların öncüsü olmuştur.  

Araştırmalarda kentin bütününden ziyade sadece bir bölgesine odaklanıldığında görüş 
aksları haritasının nasıl sınırlandırılacağının araştırmacının inisiyatifine bırakılması. 
Geliştirilen yeni teknikler ve programlar sayesinde, dijital haritalar elde olduğu sürece, kentlerin 
tamamının aks haritasını hazırlamak çok daha kolaylaşmıştır. Bu nedenle sınırlama yapmaksızın 
aks haritaları artık daha kolay hazırlanabilir.  

Görüş akslarının metrik uzunlukları değerlendirmede fark yaratmaması. Aks haritaları, bir 
aksın bütününe ait tek bir değer verirken, çok uzun akslar üzerinde farklı bölgelerin farklı 
özelliklerini göz ardı etmiştir. Örneğin Bağdat Caddesi veya İstiklal Caddesi gibi uzun sokakları 
aks olarak düşündüğümüzde bu aksın farklı bölgelerinde hareketin daha yoğun ya da daha az 
yoğun olduğundan bahsetmek mümkündür. Aks haritaları bu farklılaşmaları ifade 
edememektedir. Son yıllarda, tek bir aksın kesişen diğer akslarla bölümlere ayrılmasından 
faydalanarak, farklı bölümlere ait farklı değerleri göz önüne almamızı sağlayan “bölümlü aks 
haritası” (segmentmap) yöntemi geliştirilmiştir. Her bir bölümü oluşturan çizginin iki ucu ya iki 
aksın kesiştiği bir noktadır ya da bir aksın son noktasıdır. Iida (tarafından ilk olarak geliştirilen 
bu yöntem artık Depthmap programı kullanılarak son dönemlerdeki çalışmalarda yoğun olarak 
kullanılmaktadır.  



 
54 

Topoğrafyadaki farklar nedeni ile görüş akslarının engellenebileceğinin göz ardı edilmesi 
konusu da eleştirilerde çok fazla yer alan bir soru işareti olarak dikkati çekmektedir. Son 
yıllarda, mekan dizimi analizlerinde topoğrafik parametrelere de yer verilmesi yönünde çok 
sayıda araştırma yapılmaktadır. Örneğin Asami, Kubat, Kitagawa ve Iida (2003) şehir formunu 
üç boyutlu düzlemde analiz etmek üzere, mekan dizimi yönteminde kullanılan aksiyel doğru 
kavramını, kot farkını içerecek şekilde genişletmişlerdir. (Şekil 28 ve 29). Ancak yine de, 
topoğrafyanın göz ardı edilmesine rağmen yöntemin tutarlı sonuçlar vermesi de dikkat çekicidir.  

 

 

Şekil 28: Mekan Dizim yönteminde üçüncü boyut teorisi (Asami, Kubat, Kitagawa, Iida, 2003) 

 

 

Şekil 29: İki boyutlu (sol) ve üç boyutlu aks haritaları (Asami, Kubat, Kitagawa, Iida, 2003) 

 

Ayrıca, fenomenoloji ve çevresel psikoloji konuları da mekan dizimi yönteminde çok fazla 
tartışma yaratmaktadır. Çevresel psikoloji, insan zihni ve fiziksel mekan arasındaki karşılıklı 
ilişki olarak tanımlanabilir. Mekan dizimi yöntemi fiziksel mekan özellikleriyle ilgili oldukça 
zengin ve çeşitli sayısal göstergeler sunduğu için, çevresel psikoloji alanında da katkıda 
bulunması kaçınılmazdır. Şehirlerin fiziksel yapıları farklı kültürel, politik, ekonomik 
geçmişlere sahip olmalarına rağmen bir takım benzerlikler taşımaktadır. Bu benzerliklerin 
temelinde insan doğasından kaynaklanan etkenler yatmaktadır. İnsanlar içinde yaşadıkları 
mekanda hareket ederken ve bu mekanda bir takım düzenlemeler yaparak bu mekanları 
biçimlendirirken bazı sezgisel davranışlar sergilemektedir. Mekan dizimi, bu sezgisel 
davranışların okullarda öğretilmeyen, ama yine de bilinen bazı fizik kanunlarıyla 
açıklanabileceğini iddia etmektedir. Bir mekanın merkezine yerleştirilen bir obje, bakış hatları 
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ve potansiyel hareket üzerinde, kenarlara yerleştirilmesinden daha büyük bir sınırlayıcı etki 
yaratmaktadır. Bu şekilde objenin mekandaki algıyı nasıl etkileyeceğini bilmek ve bunu sosyal 
etkiler yaratmakta kullanmak bize öğretilmemiştir, ancak biliriz (Hillier, 2002).  

“Mekanın sosyal mantığı” olarak ifade edilen bu sezgisel davranışlar ve mekan ilişkisi Mekan 
Dizimi yöntemiyle matematiksel olarak açıklanmaya çalışılmaktadır. İçgüdüsel davranışların 
matematiksel olarak formüle edilmesi birçok algıbilimci tarafından eleştirilse de, mekan dizimi 
yöntemi insan davranışlarındaki içgüdünün anlık fiziksel hesaplara dayalı olduğunu iddia 
etmektedir. Nasıl bir basketbol oyuncusu topu hangi uzaklıktan, hangi kuvvetle ve hangi açıyla 
atması gerektiğini biliyorsa ve bunun esasında fizik formülleri yatıyorsa, insan algısında da 
benzer şekilde işleyen ve formüle edilebilen bir takım yönlendirmeler olduğunu savunmaktadır. 

Mekan dizimi, güzergah seçimi, yön bulma ve kaybolma, algılanan ferahlık, mahremiyet ve 
sosyal etkileşim, stres ve korku, ve estetik yargılar dahil olmak üzere birçok psikolojik tepkiyle 
ilişkili görülmektedir. Ancak çevresel psikolojide bir teori yaratılması konusunda yetersiz 
kalmaktadır. Yine de, mekan diziminin bu alanlardaki katkısının artacağına ve artması 
gerektiğine inanmaktayız.  

Son yıllarda, space syntax laboratuarlarında, Alaisdair Turner yürütücülüğünde başlatılmış ve 
daha sonrada geliştirilmiş, “Cognitive Agent Based” modeli üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bu 
konuda geliştirilen simülasyon teknikleri “DepthmapX” yazılımı içindeki Space Syntax araçları 
ile bağlantılı olarak çalıştırılmaktadır. Bu da kullanıcıların yaratılan mekana nasıl adapte 
olabileceklerini önceden kestirmelerine yarayacaktır. (Al_Sayed K. ve diğerleri, 2015) 

 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

Mekansal Dizim yöntemi, binaların ve şehirlerin mekansal dokularını incelemek için kullanılan 
bir teknikler bütünü ve mekan ile toplumu birleştiren bir teoriler zinciri olarak mimari tasarım, 
kentsel tasarım ve kent planlaması alanlarındaki en etkili bilimsel hareketlerden biridir. Kenti 
iyi okumamıza olanak sağlayan Mekansal Dizim yöntemi, insanların içinde yaşamaktan mutlu 
olacağı canlı mekanların yaratılması için, “hareket”ten yola çıkarak, hareketin nasıl organize 
edilmesi gerektiğini sorgular. Sayısal değerleri kullandığı için tarafsız bir bakış açısı sunan 
mekan dizimi yöntemi, sağladığı analiz araçları ile tasarım önerilerinin uygulamaya geçmeden 
önce sınanmasına olanak sağlamaktadır. Yöntem, şehrin mekansal ve fiziksel bir nesne olarak 
tanımının güvenilir ve tutarlı bir şekilde yapılmasında büyük rol oynamaktadır. Dolayısıyla, 
analitik araştırma ve kanıta dayalı tasarım geliştirilmesini sağlamaktadır. Mekan dizimi, bina 
ölçeğinden şehir ölçeğine değişen bir yelpazede tasarıma yardımcı bir araç olarak kendini 
kanıtlamıştır.  

Mekan dizimi yaklaşımı insan hareketliliğinden kaynaklanan sosyal yapı ile fiziksel mekanı 
ilişkilendirerek inceleyen tek yöntem olması açısından da tasarımda ve planlamada geliştirilen 
sayısal modeller arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bu yöntemin en önemli özelliklerinden 
biri de, mimari ve kentsel ölçekler arasındaki etkileşimi gerçekleştirerek farklı ölçekler arası 
çalışma olanağı sunması ve bu etkileşim sonucu ortaya çıkan değişiklikleri objektif olarak analiz 
edebilmesidir. Mekan dizimi yönteminin sağladığı mekansal veri, geleceğin şehirlerinin 
yapılanmasında izlenmesi gereken yöntemin bir parçası olarak görülmelidir. Bu yaklaşım, şehir 
formunun nasıl oluştuğunun tanımlanması, analiz edilmesi ve açıklanması konusunda en özenli, 
detaylı ve sistematik yöntemi olarak dikkat çekmektedir.  
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ÖZET 

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 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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Kent tarihi yazımında toplumsal, kültürel ve ekonomik olguları kent mekânıyla ilişkilendiren 
çalışmalar farklı disiplinler içerisinde gelişmiştir. Kentlerin mekân boyutuyla çalışılmaya 
başlanması 19. yüzyılda, ilk olarak coğrafya disiplini içerisinde gerçekleşmiş; aynı dönemde 
arkeolojinin de gelişmesi ve önemli arkeolojik buluntular sonucunda, tarih öncesinden 
başlayarak insan yerleşmeleri ve kentlerin tarih boyunca oluşum ve dönüşümleri mimarlık ve 
kent tarihi yazımının konusu olmuştur. Kentsel morfoloji araştırmalarının da ilk olarak mekânı 
odağına alan bu iki disiplinin, coğrafya ve mimarlık disiplinlerinin içerisinden gelişmiş ve 
bilgikuramsal (epistemolojik) temellerinin bu disiplinler içerisinde atılmış olduğu görülür. 
Bugün de kentsel morfoloji çalışmaları bu iki bilgikuramsal ve yöntembilimsel (metodolojik) 
temel üzerinden gelişimini sürdürmektedir. Türkiye Kentsel Morfoloji Ağı’nın bu ilk 
sempozyumu çerçevesinde hazırladığım bu sunuşta, Batı’da söz konusu disiplinler içerisinde 
kentsel morfolojinin temellerini oluşturan başlıca kaynaklarla ilişkili olarak Türkiye’de kent 
tarihi yazımı ve kentsel morfoloji çalışmalarına kaynaklık eden öncül çalışmaları ve bu 
çalışmaların odaklandıkları sorunsalları sergilemeyi amaçlıyorum.  

19. Yüzyılda coğrafya disiplini içerisinde beşerî coğrafya alanının gelişmesine koşut olarak 
coğrafî mekân ile insan yerleşimleri arasındaki karşılıklı ilişkiler, Fransa ve Almanya’da 
modern coğrafya disiplininin kurucuları Paul Vidal de la Blache (1883) ve Frederic Ratzel’in 
(1882, 1891) çalışmalarının odağını oluşturur. Özellikle Vidal de la Blache’ın (1911, 1913) 
geliştirmiş olduğu, “ortam,” “peyzaj,” “karakter,” “yaşam biçimleri” kavramları kırsal ve 
kentsel coğrafya araştırmalarında kullanıla gelen kavramlar olmuştur. İnsan toplumlarının 
yaşadıkları coğrafî ortam ile bu toplumların kültürel, teknolojik ve siyasi gelişimleri arasındaki 
determinist olmayan karşılıklı ilişkileri konu alan bu araştırmalar, Fransa’da Annales Okulu’nun 
kaynaklarından birini oluşturmuş, tarihçi Lucien Febvre’in (1922) ve daha sonra Fernand 
Braudel’in (1949) coğrafî mekân ile toplumsal, ekonomik ve kültürel süreçleri ilişkilendiren 
tarih yaklaşımlarını etkilemiştir. Aynı dönemde Strasbourg Üniversitesi’nde, daha sonra 
özellikle kolektif bellek üzerine çalışmalarıyla tanınan, sosyolog Maurice Halbwachs (1925) ise, 
kentsel mekânın oluşum ve dönüşümlerinde toplumsal, demografik ve –arazi spekülasyonu 
gibi– ekonomik süreçlere vurgu yapmış ve ilk defa “morphologie sociale” –toplumsal 
morfoloji– kavramını ortaya atmıştır. Mekânsal bir olgu olarak kentlerin geçmişten bugüne 
oluşum biçimleri ve zaman içerisinde geçirdikleri dönüşümler üzerindeki çalışmalar bu iki 
kaynaktan beslenerek beşerî coğrafya içerisinde kentsel coğrafya alanının gelişmesinde etkin 
olmuştur. Bu kapsamda özellikle Ratzel’i izleyen Alman coğrafya okulu, kentleri coğrafî 
konumları, plan özellikleri, fiziksel maddesel özellikleri, kent formu ile yapıları ve dış 
mekânları fizyonomilerine göre sınıflandıran bir yöntemle kent monografilerine yoğunlaşır. 
(Whitehand, 2001) Kentsel morfolojinin kurucularından Alman kökenli İngiliz coğrafyacı M. R. 
G. Conzen, Alman coğrafya okulu içerisinde gelişen kent monografileri geleneğinindevamında, 
coğrafya disiplini içerisinde kentsel morfolojinin bilgikuramsal ve yöntemsel çerçevesini 
oluşturmuştur. İngiltere’de Alnwick kenti üzerinde yapmış olduğu kentsel monografi 
araştırması, Conzen’in kentsel morfoloji yaklaşımının kavramlarını ve yöntemsel çerçevesini en 
iyi yansıtan çalışmasıdır. (Conzen, 1969, Whitehand, 2001) Kentsel coğrafyanın içerisinden 
gelişen tarihsel kentsel coğrafya –urban historical geography– coğrafya disiplini içerisinde 
insan yerleşmeleri ve kentlerin ortaya çıkışı, yerleşme deseni ve kentsel sistemler, tarihsel 
toplumsal ve ekonomik süreçlerin öznesi olarak kentler coğrafyası yanı sıra, kentsel 
morfolojinin konularını oluşturan, kentlerin makroformu, mekânsal ve işlevsel organizasyonu, 
kent planları, kentsel dokunun biçimlenmesi ve dönüşümlerini kapsayan bir çalışma alan olarak 
gelişir. (Morris, 1972, Carter, 1983, Beaujeu-Garnier, 1980, Roncayolo, 1985) 
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Diğer yandan 19. yüzyılda arkeolojinin gelişmesiyle sistemli arkeolojik kazıların yürütülmesi 
sonucunda tarih öncesinden bu yana insan yerleşmelerinin gün ışığına çıkartılması, özellikle de 
erken dönemlerden itibaren planlı yerleşmelerin varlığının ortaya koyulması, tarih boyunca 
kentsel formların oluşumu ve bunların geçirdiği evrim konusundaki araştırmalara önemli bir 
ivme kazandırmıştır. Arkeoloji alanındaki bu gelişmelerin ve keşiflerin özellikle mimarlık tarihi 
yazımına önemli etkileri olmuş, sanat tarihi ve mimarlık tarihi yazımı geleneği içerisinden bir 
kent tarihi yazımı gelişmiştir. 20. Yüzyıl başlarında gelişen bu yeni araştırma alanı, mimarlık 
tarihi geleneğinin devamında genelde kent formundan ayrıntıda kentsel mekânlara kentsel 
biçimlenme ve biçimsel dönüşüm sorunsalına odaklanmaktadır. Yüzyıl dönümünde şehir 
planlamanın bir disiplin olarak ortaya çıkması beşerî ve sosyal bilimlerdeki gelişmelere koşut 
olarak gerçekleşmiş, bu yeni disiplin beşerî coğrafya, tarih ve sosyoloji disiplinlerince üretilen 
bilgi ve kuramsal yaklaşımlardan yararlanarak kendi bilgikuramını oluşturmuştur. Bunlar 
arasında özellikle kentsel biçimlenme sorunsalına odaklanan kent tarihi araştırmalarının yeni 
disiplinin epistemolojisinin oluşumunda kaynaklık ettiği görülür. Patrick Geddes (1915), Marcel 
Poëte (1924–1931), Pierre Lavedan (1926, 1941 ve 1952) ve Lewis Mumford’un (1938, 1961) 
kentlerin tarihi, kent uygarlığı ve kent kültürü çevresinde verdikleri eserler bu kapsamda 
düşünülebilir. Avusturyalı mimar Camillo Sitte’nin Viyana’da Ortaçağ kent surlarının yıkılarak 
yerine Ring Strasse’nin açılması ile özdeşleşen modernleşmeci şehircilik hareketi karşısında 
kaleme aldığı ünlü eseri Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen ise, bir kent ve 
mimarlık tarihi yapıtı olmaktan çok, Ortaçağ Avrupa kentlerinin mekânsal ve estetik değerlerini 
ortaya koymayı amaçlamaktaydı (Sitte, 1889, 1965). Çeşitli dillere çevrilen ve özellikle ilk 
kuşak şehir plancıları üzerinde önemli etkileri olan bu eser, tarihî Avrupa kentlerinin kent 
planları ve özellikle kent meydanları üzerinde morfolojik bir analiz yöntemi geliştirmesi 
nedeniyle, daha sonra özellikle kentsel tasarım alanında önemli bir referans olmayı 
sürdürmüştür. İlk Almanca baskısı 1889 yılında yapılmış, Fransızca çevirisi 1902 yılında 
yayımlanmış olan bu eser, 1926 yılında Celal Esat Arseven tarafından Türkçeye Şehirleri İnşa 
Etme San’atı başlığıyla çevirilerek İstanbul Belediyesi tarafından eski harflerle yayımlanmıştır. 
Sitte’nin Avrupa şehirciliği üzerinde önemli etkileri olan bu eserinin ilk İngilizce baskısının 
1945 yılında yapılması ise, İngiltere’de Townscape akımının gelişmesiyle ilişkilendirilebilir.  

20. Yüzyıl başında Fransa’da Urbanisme (Şehircilik) disiplininin bilgikuramsal temellerinin 
oluşturulmasında, Marcel Poëte’in özellikle Paris kentinin tarihsel evrimine odaklanan 
araştırmaları önemli bir yere sahiptir. Paris Belediye Kütüphanesi’nde kent arşivlerinden 
sorumlu olan Poëte, arşiv belgelerinden de yaralanarak Paris şehrinin tarihsel gelişimi üzerinde 
yoğunlaşmış; bu konuda özgün bir kent tarihi ve kentbilim yaklaşımı geliştirmiştir. Paris: Une 
vie de la cité (Paris: Kentin Yaşamı) başlıklı eserinde, kentin ilk yerleşimden başlayarak aynı 
coğrafî konumda kendi çevresinde gelişmesini, bir canlı organizmanın doğması ve bir strüktür 
çevresinde belirli bir gelişim mantığı içerisinde büyüyerek olgunluğa erişmesi olarak 
kavramsallaştırır. (Poëte, 1924-31, Calabi, 1997) Felsefeci Henri Bergson’un (1907) 
L’Evolution créatrice başlıklı eserinde ortaya attığı, her canlının doğarken sahip olduğu yaşam 
ivmesinin (l’élan vital), bir kentin doğuşunda ve gelişiminin tüm aşamalarında var olmasının 
yaşamsal önemine vurgu yapar. Poëte, kentleri yaşayan birer organizma olarak ele alan bu 
kavramsal yaklaşımıyla, bir kent bilimi kuramı geliştirmiş, Institut d’Urbanisme de Paris (Paris 
Şehircilik Enstitüsü)’nde verdiği derslerle ilk kuşak şehir plancıları üzerinde etkili olmuştur. 
(Calabi, 1997) Marcel Poëte’in geliştirmiş olduğu tezlerden bir diğeri ise, yaşayan bir 
organizma olan her kentin, bir belleğe sahip olduğu savıdır. Bu teze göre bir “kentin belleği,”o 
kentin fiziksel yapısında varlığını sürdürür. Diğer bir deyişle, bir kentin belleği, o kentin gelişim 
aşamalarının izlerinde kayıtlıdır ve geriye dönük olarak kent tarihçileri, kentbilimciler 
tarafından okunabilir. Poëte’in kentbilim alanına kazandırdığı bir diğer kavram ise “fait urbain” 
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–kentsel olgu– kavramıdır ve kentin bütününden ögelerine, fiziksel ve toplumsal kentsel 
oluşumları ifade eder. Yaklaşık otuz yıl sonra, İtalyan mimarlık kuramcısı Aldo Rossi, “kentin 
belleği” ve “kentsel olgu” kavramlarını ünlü eseri L’Architettura della Città’da, Poëte’e 
referansla yeniden gündeme getirecektir. (Rossi, 1966, 1982)  

1942 yılında Paris Şehircilik Enstitüsü’nün yöneticiliğini üstlenmiş olan Pierre Lavedan ise bir 
sanat tarihçisidir. L’Histoire de l’Urbanisme (Şehircilik Tarihi) başlıklı kapsamlı eserinde 
Lavedan (1926, 1941 ve 1952), urbanisme (şehircilik) terimini 20. yüzyılda doğmuş olan kent 
planlama disipliniyle sınırlı tutmayarak tarih boyunca insanoğlunun gerçekleştirdiği, kenti inşa 
etme pratiği ve bilgisi olarak kullanır. Üç ciltten oluşan bu eserinde Eskiçağ’dan Ortaçağ’a, 
Rönesans’tan Modern Çağ’a kentlerin gelişimini, kent tasarımlarına ve kent formuna 
odaklanarak inceler. Poëte’in “fait urbain” (kentsel olgu) kavramını merkeze alan kent 
tarihçiliğine karşılık, Lavedan “kentin mimarîsi” –“l’architecture urbaine”- ile ilgilenmektedir. 
Lavedan’ın Batı kentlerinin yanı sıra dünyanın çeşitli bölgelerinden kentlerden örneklere yer 
vermiş olması ayrıca dikkate değerdir. Şehircilik Tarihi’nin 20. yüzyıla ayrılmış olan son 
cildinde, eserin yazımı sırasında gündemde olan yeni kentlerin planlamasına ilişkin örnekler ve 
güncel bir tartışma içermesi, II. Dünya Savaşı sonrasında kentlerin yeniden inşa edilmesi 
sürecine yazarın atfettiği tarihsel önemi göstermesi bakımından ilginçtir. Lavedan’ın bu eserinin 
Eskiçağ ve Ortaçağ şehirciliğini konu aldığı ilk cildi 1926’da, Rönesans’tan endüstri devrimi 
sonrasına uzanan ikinci cildi1941’de ve 20. Yüzyılda çağdaş şehircilik uygulamalarını konu 
alan son cildi 1952 yılında yayımlanmıştır. (Lavedan, 1926, 1941 ve 1952). Aynı dönemde, 
Danimarka’da Steen Eiler Rasmussen’in (1949) benzer biçimde kentin mimarîsini öne çıkaran 
eseri, Towns and Buildings (1969) başlığıyla İngilizceye çevrilmiş ve dünyada mimarlık 
okullarında yaygın bir biçimde okutulmuştur. Eser, tarihten örneklerle kentlerin tasarımında 
dönüm noktalarını temsil eden örnekleri bölümler halinde inceler. İdeal kentler, planlı koloni 
kentleri, geç Rönesans ve barok akımla özdeşleşen büyük perspektifler, Paris bulvarları ve kenti 
yeniden biçimlendiren kentsel operasyonlar ve son olarak modern kenti yeniden biçimlendiren 
fonksiyonalist planlama kitabın bölümlerini oluşturur. 1950’lerde kentsel tasarımın bir uzmanlık 
alanı olarak ortaya çıkması ve kendi kuramını oluşturma çabaları içerisinde, tarihte kentlerin –
özellikle de Batı kentlerinin tasarımı ve tasarım ilkeleri üzerine yeni çalışmalar yapıldığı izlenir. 
Bunlar arasında Edmund Bacon’ın Design of Cities (1967, 1975) başlıklı eseri Rasmussen’in 
bölüm başlıklarını izleyerek, Eskiçağ Yunan kentlerinden, Ortaçağ’dan Rönesans ve Barok 
dönem Roma’sına, 18. ve 19. Yüzyıl Paris’i ve Londra’sından, Le Corbusier’nin modern kent 
tasarımlarına ve Brasilia’ya tarih boyunca tasarım ve kompozisyon ilkelerini, gerek kent 
planları, gerekse üç boyutlu mekânsal ilişkiler üzerinden biçimsel olarak analiz eder.   

Bir kent coğrafyacısı olan Anthony Edwin James Morris’in (1972) History of Urban Form 
before the Industrial Revolution başlıklı kitabı da –adından da anlaşılacağı gibi– tarihte ilk 
ortaya çıkışlarından endüstri devrimine kadar olan dönemde kentsel formların gelişimini, bu 
formların oluşum ve dönüşümlerini belirleyen faktörlere –doğal, insan yapısı ve konuma bağlı 
belirleyicilere yoğunlaşarak inceler. Tarihsel kentsel coğrafya yaklaşımıyla kentsel 
biçimlenmelerin evrimini konu alan bu yapıt, tarihte bilinen erken dönem kentsel 
yerleşimlerinin ardından, Eskiçağ Yunan kentlerinden başlayarak Batı kentlerinde ortaya çıkan 
kentsel formları, Lavedan’ın yaklaşımından çok da farklı olmayan kronolojik bir yaklaşımla 
incelemektedir. Ancak kitabın son baskılarında, son bölümde İslam ve Orta Doğu, ekler 
içerisinde ise Çin, Japonya, Hindistan ve Endonezya kentlerine kronolojik olmayan, tarih dışı 
bir yaklaşımla yer verilmiş olduğu görülür. (Morris, 1994) 
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20. Yüzyılın sonlarına doğru mimarlık tarihçileri kentsel biçimlenme sorunsalını mimarlık 
tarihinin gerek bağlamı, gerekse konusu olarak ele almışlardır. İtalyan mimarlık ve kent tarihçisi 
Leonardo Benevolo, History of the City (1988) ve The European City (1993) başlıklı iki ayrı 
kitabında, kentleri bir kentsel sistem yaklaşımıyla ele almakta, Lavedan geleneğinden 
ayrılmayarak kentleri biçimlendiren kentsel projeler üzerinden bir kent tarihi yazımı yaklaşımını 
sürdürmektedir. Mimarlık tarihinin toplumsal süreçler ve kentsel fiziksel bağlamdan bağımsız 
yazılamayacağını savunan mimarlık tarihçisi Spiro Kostof ise, mimarlık tarihine kazandırdığı 
eserler arasında, kent tarihi üzerine iki ufuk açıcı yapıtıyla da öne çıkar. The City Shaped (1991) 
ve The City Assembled (1992), kentlerin ve özellikle kentsel kamusal mekânların 
biçimlenmesine, farklı boyutlarıyla kent formunun gelişimine odaklanan ufuk açıcı iki eseridir. 
İlk kitapta kentsel örüntüler, kent makroformu ve siluet gibi kent formunun ana belirleyicileri ve 
bunlara tarih boyunca atfedilen anlamları incelemekte, ikinci kitapta ise kent formunun ögelerini 
oluşturan sınırlar ve kenarlar, kentsel bölgeler, meydanlar ve sokaklar gibi kamusal mekânlara 
odaklanmakta, son bölümde ise kentlerin başkalaşımına neden olan yıkım ve dönüşüm 
süreçlerini tarihsel örnekler üzerinden tartışmaktadır.  

1950’li yıllardan başlayarak kentsel morfoloji ve mimari tipoloji –"tipo-morfoloji"– 
araştırmaları, özellikle İtalya’da “operasyonel tarih” yaklaşımıyla mimarlık ve kentsel tasarım 
alanlarında, tarihsel bilgi üretmenin yanı sıra, uygulamayı da yönlendirmeyi amaçlayan bir 
kuram ve araştırma alanı olarak ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Özellikle Saveiro Muratori’nin 
“storia operante” kavramıyla ortaya attığı, uygulamaya yönelik tarihsel araştırma yaklaşımı, 
mimari tipolojilerle kent dokusunun oluşumu arasındaki karşılıklı ilişkilerin çözümlenmesini ve 
yeni yapı tasarımına yönelik tipo-morfolojik ilkelerin belirlenmesini amaçlamaktaydı (Cataldi, 
1998; Petrucioli, 1998; Cataldi vd., 2002). Bu yaklaşım, aralarında farklı görüşler olsa da, gerek 
Muratori çevresinde Roma Okulu’nun gerekse Carlo Aymonino (1977 ve 1978) çevresinde 
Venedik Okulu’nun araştırmalarının ana eksenini oluşturmaktaydı. Venedik Mimarlık 
Okulu’nda Aymonino ile birlikte tarihî İtalyan yerleşmelerinde tipo-morfoloji araştırmalarında 
yer almış olan Aldo Rossi, 1966 yılında yayımladığı, L’Architettura della Città ile kentsel 
morfoloji ve mimari tipoloji çalışmalarının dayandığı kuramsal temeli, kendi özgün senteziyle, 
yetkin bir biçimde ortaya koymuştur. Bu eser, 1980 yılında Peter Eisenmann’ın önsözüyle 
Opposition Books’tan İngilizce yayımlanmasıyla birlikte dünya çapında ilgi görmüş, 
postmodern mimarlık akımları arasında neo-rasyonel mimarlık yaklaşımının en iyi bilinen 
kaynaklarından birini oluşturmuştur. (Rossi, 1966 ve 1980) Aldo Rossi kuramsal yaklaşımını 
oluştururken, daha önce de değinildiği gibi, Fransız coğrafya okulunun, şehircilik tarihi ve 
kentbilim kuramları arasında özellikle Marcel Poëte’ten ve sosyal bilimci Maurice 
Halbwachs’tan yararlanmış, bununla birlikte fonksiyonalist kent planlamaya ve onun dayandığı, 
kentin bir organizma olarak kavramsallaştırılması yaklaşımına kesin bir biçimde karşı çıkmıştır. 
Rossi, “fait urbain” –kentsel olgu– kavramı üzerinden kenti, insan yapısı bir “artifakt” olarak 
kavramsallaştırır. Poëte’e referansla “kent belleği” kavramı üzerinde durmakta ve kentin 
belleğini, kent formunda zamana direnen fiziksel sürekliliklerin –“permanences”– 
oluşturduğunu vurgular ve bu kavramı mimarî tip kavramıyla da ilişkilendirerek söyleminin 
merkezine oturtur. (Rossi, 1980)  

İtalya’da mimarlık ortamında gelişen tipo-morfoloji okulu, diğer Avrupa ülkelerinde de benzer 
yaklaşımların özellikle mimarlık okulları çevresinde gelişmesinde etkili olmuş görünmektedir. 
Fransa’da Versailles Mimarlık Okulu’ndan Philippe Paneraï, Jean Castex ve sosyolog Jean-
Charles Depaule (1977) Formes urbaines: De L’ilôt à La Barre (Kentsel Formlar: Kent 
Adasından Yapı Bloklarına) başlıklı ortak çalışmaları ve Analyse Urbaine (Kentsel Analiz) 
(Paneraï, Depaule, Demorgon, 1999) ve diğer yayınlarıyla, 20. yüzyılda modern şehircilik ve 
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mimarlığın, kent formunu radikal bir biçimde dönüştürdüğünü ve kentlerin fiziksel ve toplumsal 
dokuları üzerinde yarattıkları tahribatı ortaya koymuşlar ve Fransa’da kent planlama ve kentsel 
tasarım uygulamalarının yön değiştirmesinde önemli bir rol oynamışlardır. Fransa’da diğer 
mimarlık okullarında da 1980lerden itibaren eğitim ve araştırma alanlarında kentsel morfoloji 
ve mimarî tipoloji araştırmalarına yoğunlaşıldığı izlenir. Bernard Huet, Ahmet Gülgönen, Alain 
Borie, Pierre Pinon ve diğerleri bu alanda araştırmalar yürütmüşlerdir.  

 

Türkiye’de form ve mekân odaklı kent ve mimarlık tarihi yazımı  

Batı’da olduğu gibi, Türkiye’de de kent formu ve kentsel mekân odaklı çalışmaların özellikle 
mimarlık, kent ve şehircilik tarihi alanlarında gelişmiş olduğu görülür. Camillo Sitte’nin 
eserinin sanat ve mimarlık tarihçisi Celal Esat Arseven tarafından Türkçeye Şehirleri İnşa Etme 
San’atı başlığıyla çevrilerek 1926 yılında henüz latin harflerine geçilmesinden önce eski 
harflerle yayımlanmış olması dikkate değerdir. Bu çeviri, Cumhuriyet’in kuruluşundan sonraki 
ilk yıllarda, şehircilik konularında İstanbul Belediyesi tarafından Almanca ve Fransızcadan 
tercüme edilerek yayımlanmış olan, bir dizi eser arasında yer almaktadır. Aynı yıllarda İstanbul 
Belediye arşivleri ve kütüphanesinden sorumlu olan Osman Nuri Ergin –Paris Belediye 
kütüphanesinde benzer bir görevde bulunmuş olan Marcel Poëte’in yaptığı gibi– İstanbul 
Belediyesi’nin kuruluşundan itibaren yürüttüğü işleri ve kentsel düzenlemeleri konu alan bir 
dizi kitap ve makale yayımlamıştır (Ergin, 1936). Özellikle ilk defa 1915-1922 yılları arasında 
yayımlanan kapsamlı eseri Mecelle-i Umûr-ı Belediyye, kent ve belediye tarihçileri için eşsiz bir 
kaynak oluturmuştur (Ergin, 1995). Bu dönemde, Osman Nui Ergin'in çabalarıya İstanbul 
Belediyesi tarafından çıkarılan Şehremaneti Mecmuası’nda, erken Cumhuriyet döneminde 
Mimar / Arkitekt, Belediyeler ve Bayındırlık İşleri vb. dergilerde kent tarihi ve kentbilim 
konularında makaleler yayımlanmıştır. Bunlar arasında, Mimar Şehabettin’in ve Burhan Arif’in 
makaleleri özellikle dikkati çeker. Münih’te Theodor Fischer’in öğrencisi olan Mimar 
Şehabettin (1932, 1936a ve b) yazılarında Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk şehirlerinin yapısal 
ve biçimsel özelliklerini inceler. Burhan Arif (Ongun) (1932a) Mimar dergisinde yayımlanan 
“Türk Şehirlerinin Bünyesi” başlıklı makalesinde, Anadolu şehirlerinin plan özelliklerinin 
Avrupa şehirlerinden farklılığını işaret eder ve şehir planlarının “qualitatif” (niteliksel) tahlilinin 
gerekliliği üzerinde durur. Ona göre iyi bir imar planı, “her şehrin umumî karakterini tahrif 
değil, temadi ve inkişaf ettirir”. 

Türkiye’de bu dönemde şehircilik konularında Batı’daki gelişmelerin yakından izlendiği 
görülmektedir. Bunda yabancı bilim insanları ve uzmanların Türkiye’de ders vermek ve 
araştırmalar vermek üzere davet edilmelerinin de payı bulunur. Fransız mimar, arkeolog ve 
sanat tarihçi Albert Gabriel, Anadolu kentlerinde Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait anıt yapılar 
üzerine 1930’lu yıllardan itibaren yazmış olduğu kitaplarla tanınır. Bu eserler, mimarın yerinde 
yaptığı ayrıntılı belgelemeye dayalı rölöveleriyle, yayınlandıkları tarihten bu yana Türkiye’de 
mimarlık tarihinin referans kitapları olmuştur. Gabriel, bu yapıtlarında anıt yapıları kentsel 
bağlam içerisinde konumlandırmanın ötesinde, kentsel yapı ve biçimlenmeye yönelik 
morfolojik araştırmalarıyla da öncü olmuştur. Albert Gabriel, Delos’ta ve Mısır’da Fustat’ta 
arkeolojik ve mimarî araştırmaları ve Rodos’ta Hospitalier Şövalyeleri dönemi kenti ve 
mimarîsine odaklanan doktora çalışmasının ardından, önce Caen Üniversitesi’ne, ardından da 
Strasburg Üniversitesi’ne sanat tarihi alanında öğretim üyesi olarak dersler vermekteydi. İki 
Dünya Savaşı arasındaki bu dönemde yeniden kurulmuş olan Strasbourg Üniversitesi, özellikle 
beşerî ve sosyal bilimler alanlarında genç bilim insanlarının bir araya geldiği, yenilikçi bir bilim 
ortamı oluşturmaktaydı. Tarihçi Lucien Febvre, Marc Bloch, sosyolog François Simiand, 
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Maurice Halbwachs ve diğerlerinin öncülüğünde, özellikle sosyal ve ekonomik tarih 
yaklaşımıyla sosyal bilimleri bir araya getiren Annales Okulu’nun temelleri de bu dönemde 
genç öğretim üyeleri için bir özgürlük ortamı sağlamış olan bu üniversitede atılır. (Aynı 
yıllarda, ileride Türkiye’de İstanbul Üniversitesi’nde sosyal ve ekonomik tarih yaklaşımının 
öncülüğünü yapacak olan Ömer Lütfi Barkan, Strasbourg Üniversitesi’nde eğitim ve 
araştırmalarını sürdürmekteydi.) Albert Gabriel, 1926 yılında İstanbul Üniversitesi’ne sanat 
tarihi dersleri vermek üzere davet edilmiştir. Önceki çalışmaları sırasında defalarca Türkiye’ye 
–Rodos, Kos, İzmir, Bodrum, Adana, Konya ve İstanbul’a- gelmiş olan Gabriel, bu daveti kabul 
ederek İstanbul’a gelir. Bundan bir süre sonra Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Anadolu 
kentlerinde korunması gereken tarihî eserleri belirlemek ve belgelemek üzere görevlendirilmesi, 
Gabriel’in akademik kariyeri açısından önemli bir diğer dönüm noktasını oluşturacaktır.1927-
1928 yıllarında İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Müdürü Fehmi Ethem Bey ve diğer 
görevlilerle birlikte Kütahya, Afyon, Akşehir, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, 
Kayseri ve Ankara’ya, Sivas, Tokat, Niksar, Amasya’ya, ardından da Adana, Tarsus, Mut, 
Karaman’a ve yeniden Konya’ya araştırma gezileri yapar. 1929 yılında Kayseri ve Sivas’a, 
1930 yılında ise Amasya, Tokat ve Sivas’a yeniden gider ve Divriği’ye kadar uzanır. (Pinon, 
2006)  

Gabriel bu araştırma ve belgeleme çalışmalarının sonucunda, Les Monuments Turcs d’Anatolie 
–Anadolu’nun Türk Anıtları– başlığını verdiği kapsamlı eserini iki cilt halinde, 1931 ve 1934’te 
Paris’te yayımlamıştır (Gabriel, 1931 ve 1934). Bu eserin ilk cildinde Niğde ve Kayseri, ikinci 
cildinde ise Amasya, Tokat ve Sivas’ta bulunan Selçuklu ve Osmanlı dönemi mimarî anıtlarını –
cami, türbe, medrese, hamam ve diğer yapıları-çizim ve fotoğraflarla belgeleyerek, plan, kesit 
ve cepheleriyle rölövelerini çizmiş ve yerinde topladığı bilgiler ve literatür araştırmasına dayalı 
olarak ayrıntıda incelemiştir. Gabriel’in, her kentin doğal topoğrafyası içerisinde kent 
makroformuna yer vermiş ve incelediği anıt yapıları kent planı üzerinde konumlandırmış 
olması, kentsel bağlama verdiği önem yanında, kentin morfolojik oluşumuna olan ilgisini de 
göstermektedir. Gravürlerden ve diğer kaynaklardan yararlanarak kent formuna ilişkin hipotetik 
restitüsyon çizimlerine yer vermiş, anıt yapıları özgün kentsel kontekst içerisinde yerleştirerek 
incelemeyi önemsemiştir. Amasya, Kayseri ve diğer kentlerde tarihî kent dokusunu ve konut 
dokusunun mimarî karakteristiklerini göstermek üzere hazırladığı üç boyutlu restitüsyon 
çizimleri, tartışmalı olmakla birlikte özellikle dikkate değerdir. Albert Gabriel Anadolu kentleri 
üzerindeki araştırmalarını, 1931 yılından itibaren kurulmasında etkin rol aldığı İstanbul 
Arkeoloji Enstitüsü’nün (bugünkü adıyla Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü) yöneticisi 
olarak sürdürmüştür. Güneydoğu Anadolu kentleri, Diyarbakır ve Mardin’de Artuklu dönemi 
mimarî eserlerini konu alan Voyages archéologiques dans la Turquie orientale (Türkiye’nin 
doğusuna arkeolojik geziler) başlıklı eseri ise Suriye’de Fransız Arkeoloji Enstitüsü’nün başında 
bulunan Jean Sauvaget’nin de katkılarıyla 1940 yılında aynı yayınevi tarafından Paris’te 
yayımlanmıştır. (Gabriel, 1940) Gabriel’in önceki eserlerinde izlediği, kentsel kontekstten, yapı 
gruplarına, tekil yapılara ve yapı detaylarına doğru aşama aşama ilerleyen sistematik 
yaklaşımını önceki eserlerinde olduğu gibi, bu eserinde de izlenmektedir. Une Capitale 
Ottomane: Brousse (Osmanlı Başkenti Bursa) başlıklı kitabı ise, tarihî Bursa kentini ve bu 
kentte bulunan Osmanlı anıtlarını konu alan monografik bir çalışmadır. Gabriel (1958) bu 
eserinde, Bursa kentini coğrafî bölgesi içerisinde konumlandırmakta, Uludağ’ın eteklerinde 
uzanan kentin makroformunun topoğrafya ile ilişkisini ve kentin strüktürünü, tarihî ve güncel 
kent planları üzerinden ürettiği analitik plan çizimleriyle sergilemektedir. Kentin tarihî 
çekirdeklerini oluşturan Hisar’ın ve tarihî Hanlar Bölgesi’nin Suphi Bey’in 1862 tarihli Bursa 
Haritası’ndan yararlanarak yeniden çizdiği planlar üzerinde kent dokusunu ve bu dokuyu 
oluşturan yapısal ögeleri ortaya koymuştur.  
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Albert Gabriel Anadolu kentlerinde mimarî anıt yapıları konu alan bu eserlerinde, bu yapıları 
bağlamlarından bağımsız tekil yapılar olarak incelemek yerine, kent formu ve kent strüktürü ile 
ilişkilendirmiştir. İncelediği kentleri sistematik bir biçimde, coğrafî bölgesi içerisinde 
konumlandırmış, kent makroformunu topoğrafya ve diğer doğal ögelerle ilişkilendirerek 
tanımlamış ve incelediği anıt yapıları kentin ana yol strüktürünün yer aldığı bir plan üzerinde 
yerleştirmiştir. Albert Gabriel’in Anadolu mimarlık tarihi yazımında önemli bir yeri olan bu 
çalışmalarında, sistematik bir kentsel morfoloji yöntemi geliştirmiş olduğu, bu açıdan Anadolu 
kentleri üzerinde kentsel morfoloji araştırmalarının başlangıcını oluşturduğu savunulabilir. 
Abdullah Kuran’ın (1996) “Üç Osmanlı Başkenti, Bursa, Edirne ve İstanbul: Bir Mekânsal 
Araştırma” başlıklı makalesinde Bursa kenti ile ilgili Gabriel’in kentin strüktürü ve dokusunu 
analitik bir biçimde ortaya koyan plan çizimleri ve araştırma yöntemi söz konusu “mekânsal 
araştırma” için referans oluşturmuş ve karşılaştırma amacıyla diğer kentlere de uyarlanmıştır. 

Türkiye’de şehircilik kuramı, tarihi ve kentsel biçimlenme üzerine dersler vermiş, araştırmalar 
yürütmüş ve yayınlar yapmış olan bir diğer kişi ise, İsviçreli mimar ve şehir plancısı Ernst 
Egli’dir. Yöneticiliğine atandığı Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nde Şehircilik 
Seminerleri’ni başlatmış, bu konuda atölyeler yürütmüştür. (Egli, 2015)Türkiye’de Milli Eğitim 
Bakanlığı’nda danışman-mimar olarak görev yapmasının ardından, 1930’ların sonlarından 
itibaren şehir planlaması üzerinde çalışmış, Denizli’nin ilçeleri Kızılcabölük, Çal, Çivril, Tavas, 
Kale ile Niğde, Balıkesir ve Edirne’nin ilk imar planlarını hazırlamıştır. II. Dünya Savaşı’nın 
başlamasıyla İsviçre’ye dönme kararı alan Egli, Eidgenössiche Technische Hochschule Zürich 
(ETHZ)’de kent ve şehircilik tarihi dersleri vermiştir. Savaş sonrası Birleşmiş Milletler’in 
Teknik Yardım programı çerçevesinde Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde yeni kurulan 
Amme İdaresi Enstitüsü’nde dersler vermek üzere yeniden Türkiye’ye gelmiş, bu dönemde 
Türkiye’nin farklı coğrafî bölgelerine çok sayıda inceleme gezisi yapmıştır. (Egli, 2015) 
Şehircilik kuramı, kent ve şehircilik tarihi konularında önemli sayıda yayın yapan Ernst Egli, bu 
yayınları arasında Die neue Stadt in Landschaft und Klima başlıklı eserinde (Egli, 1951) kent 
planlamasında kırsal peyzaj ile küçük kentler arasındaki ilişkiyi konu almakta, topoğrafya ve 
iklimin kentsel biçimlenmeye etkilerini araştırmaktadır.1959-1967 tarihleri arasında üç cilt 
halinde yayımlanan Geschichte des Städtebaues (Şehircilik Tarihi) ise Ernst Egli’nin en 
kapsamlı eseridir.İlk cildi Eski Çağ, ikinci cildi Orta Çağ ve üçüncü cildi Modern Çağı konu 
alan bu eserinde Egli, salt Batı tarihiyle sınırlı kalmayarak Batı dışı coğrafyaları da konu 
etmekte ve Türkiyeden de örnekler vermektedir. (Egli, 1959 ve 1967) Kitabının ikinci cildinde 
Ortaçağ İslam şehirlerinin organik kent planlarının bu şehirlerin karakteristik yapısını 
oluşturması üzerinde durmuştur. 1958 tarihli Anadolu’da Üç Tetkik Seyahati (Drei 
Studienreisen in Anatolien) başlıklı kitapta ise, Türkiye’de yaptığı inceleme gezileri sırasında 
Anadolu kentleri üzerindeki izlenimlere, fotoğraf ve çizimler eşliğinde yer vermiştir (Egli, 
1958). Gerek Güzel Sanatlar Akademisi’nde, gerekse ETH Zurich’te verdiği şehircilik kuramı 
ve tarihi dersleri yanında, bir bölümü İngilizceye de çevrilmiş olan yayınlarıyla Ernst Egli, 
Türkiye’de sonraki kuşaklar üzerinde etkileri izlenebilen kişilerden biridir.    

Türkiye’de 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren kentsel mekân odaklı kent tarihi 
çalışmalarının sayıca çoğaldığı ve çeşitlendiği görülür. Özellikle mimarlık, kent ve şehircilik 
tarihi çalışmaları içerisinde, kentsel morfoloji araştırmalarına önemli katkıların bu dönemde 
yapıldığı görülür. Bu bağlamda İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Prof. Kemal Ahmet Arû ve 
Prof. Dr. Doğan Kuban’ın yürüttüğü çalışmalar aşağıda kent planlama ve kentsel korumaya 
yönelik araştırmalar bağlamında ayrıntıda incelenecektir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 
kent ve yerleşmeler tarihi alanında dersler vermiş ve yayınlar yapmış olan iki öğretim üyesi, 
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Prof. Dr. Gönül Tankut ve Prof. Dr. Sevgi Aktüre’nin çalışmaları ise doğrudan kent tarihi 
alanında çözümlemeye dayalı özgün bilgi üretmiş olan çalışmalardır.  

Sevgi Aktüre’nin (1978)19. Yüzyılda üç Anadolu kentinin yapısal çözümlemesini yaptığı 
doktora tezinden yayına hazırladığı 19. Yüzyıl Sonunda Anadolu Kenti Mekânsal Çözümlemesi, 
bu kentlerin bu dönemde geçirdiği sosyo-ekonomik ve mekânsal dönüşümü konu alan 
karşılaştırmalı, analitik bir araştırmadır. 19. Yüzyılda kapitalist dünya ekonomisiyle eklemlenen 
liman kentlerinin hızlı gelişmesine karşısında benzer bir ekonomik gerileme süreci yaşayan ve 
sosyo-ekonomik yapıları dönüşen üç Anadolu kenti, Ankara, Afyon ve Tokat üzerine yaptığı 
karşılaştırmalı araştırma ile bu kentlerin yapısal-mekânsal çözümlemesini yapmakta ve 19. 
yüzyılda geçirdikleri dönüşümü ortaya koymaktadır. Sevgi Aktüre’nin bu dönemde yaşanan 
sosyal ve ekonomik tarihsel süreçlerle, fizikî mekânın yapısı ve geçirdiği dönüşümleri kentsel 
morfoloji analizlerinden yararlanarak çözümleyen bu araştırması, ürettiği bilgi yanında özgün 
araştırma yöntemi ile Anadolu kent tarihi çalışmaları arasında önemli bir referans 
oluşturmaktadır.    

ETH Zurich’te mimarlık, Yale Üniversitesi’nde kent planlama yüksek lisans öğrenimini yapmış 
olan Prof. Dr. Gönül Tankut, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde doktora 
derecesini Bir Başkentin İmarı: Ankara başlıklı eseri ile almıştır. Prof. Dr. Gönül Tankut’un 
doçentlik tezi olarak hazırlamış olduğu, kitap taslağından Çağatay Keskinok’un derlemesiyle, 
vefatından sonra yayımlanan Selçuklu Kenti, kent ve kentleşme tarihi çalışmalarında kentsel 
morfoloji araştırmasının önemini ortaya koyan özgün bir eserdir. (Tankut, 2007) Anadolu’da 
Selçuklu dönemi kentleşmesini ve Selçuklu kentlerinin mekânsal örgütlenmesinde izlenen ortak 
yapısal özellikleri ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma, Selçuklu döneminde Türkleşme ve 
İslamiyet’in yaygınlaşması sürecinde Anadolu’nun ve Anadolu kentlerinin geçirdiği dönüşüm 
üzerine kapsamlı bir literatür araştırmasına dayanmakta, Selçuklu kentlerinin yapısal 
özelliklerini morfolojik ve tipolojik ögeler üzerinden araştırmaktadır.Selçuklu dönemi yapıları 
üzerinden, kapalı şehir özelliği taşıyan bu kentlerin makroformu, kale ve surlar, ulucami ve 
hanların kent içerisindeki konumu ve düzeni, sokak düzeni, arazi kullanım deseni, kent merkezi, 
dış mekânlar üzerinden, Selçuklu kentlerinde kentsel formun ortak özelliklerini araştırmakta; 
saray, ulucami, medreseler, çarşı ve hanlar vb. anıt yapıların tipolojik ve üç boyutlu mimarî 
düzenlemelerini incelemektedir. Prof. Dr. Gönül Tankut bu araştırmasında; “bölgesel bağlamı 
içerisinde kentliliğin evrimi” –İngilizce metinde “urbanism” (şehircilik) kavramını kullanmıştır-
, “bölgesel sistem” (ulaşım ağı ve bölgesel yerleşim deseni), “Selçuklu toplumu,” “kent planı,” 
“anıtsal yapılar,” “Selçuklu mahallesi ve özellikleri,” “konut,” “kentsel tasarım değerleri” 
başlıkları altında, tarihî Selçuklu kentlerinin mekânsal organizasyonu ve kent formunu 
belirleyen ögelere odaklanmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim 
üyesi Sema Kubat da Anadolu’da kale kentler üzerine karşılaştırmalı bir morfolojik araştırma 
yürütmüş ve bu araştırmasının bulgularını “Anadolu’da kale kentlerin morfolojik 
karakteristikleri” üzerine Environment and Planning B dergisinde yayımladığı makalede 
sergilemiştir. (Kubat, 1997)  

Paris’te Mimarlık Okulları ve Institut Français d’Urbanisme (Fransız Şehircilik Enstitüsü) 
öğretim üyeleri, Alain Borie, Pierre Pinon ve Stefanos Yerasimos, 1990’dan itibaren tarihî 
Anadolu kentlerinde kentsel morfoloji ve mimarî tipoloji ilişkilerini çözümleme amacıyla bir 
araştırma programı başlatırlar. Bu program kapsamında incelenen kentler içerisinde Tokat’ta 
konut mimarîsi ve kent formu araştırması Anatolia Moderna’da yayımlanmıştır (Borie, Pinon, 
Yerasimos, 1991). Aynı ekip, İstanbul’un tarihî konut dokusu üzerinde tipo-morfoloji 
yöntemiyle yürüttükleri araştırma projesinde ise, 19. yüzyılda batılılaşma sürecinde kent 
dokusunun dönüşümleriyle, konut tipolojisindeki dönüşümleri arasındaki karşılıklı ilişkileri 
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tipo-morfolojik bir yaklaşımla incelemişlerdir. (Borie, Pinon, Yerasimos, 1989) Osmanlı 
Mimarlığının7 Yüzyılı: “Uluslarüstü bir Miras” başlıklı sempozyum kitabında yer alan 
makalesinde Pierre Pinon,“Anadolu ve Balkanlar’daki Osmanlı kentlerinde kentsel dokular 
tipolojisi üzerine bir deneme,” başlıklı makalesinde, Bursa, İstanbul, Saraybosna, Muğla, 
Afyon, Antakya’da yaptıkları kentsel morfoloji araştırmalarından örnekler vererek bu kentlerde 
ortak olan kentsel doku özellikleri üzerinden bir kentsel doku tipolojisi önermektedir. Pinon 
(1999), bu makalesinde büyük çoğunlukla Eskiçağ’dan bu yana bir yerleşim sürekliliği olan bu 
kentlerde düzenli ızgara planın zaman içerisinde dönüşümünde izlenen ortaklıklar, topoğrafyaya 
uyum sağlayan yol sistemi, kent adaları ve parsel düzeni ve çıkmaz sokakların kent dokusunun 
oluşumundaki belirleyici rolü üzerindeki bulgularını örnekler üzerinden tartışmaktadır.  

Zeynep Çelik’in doktora tezinden kitaplaştırdığı The Remaking of Istanbul: Portrait of an 
Ottoman City in the Nineteenth Century –19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti Değişen İstanbul– 
başlıklı eseri (Çelik, 1986 ve 2016), İstanbul’un Tanzimat reformları sonrasında geçirdiği 
mekânsal dönüşümü, tarihî belgeler üzerinden ortaya koyan, monografik bir kent tarihi 
çalışması olması yanında, dönemin haritaları, yangın haritaları ve planlar üzerinden 
gerçekleştirilmiş bir kentsel morfoloji araştırması olmasıyla da öncü bir çalışmadır. Çelik, 
dönem haritalarını aynı teknik ve ölçeklerde yeniden çizerek analiz etmiş, büyük çoğunluğu 
yangınlar sonrasında parça parça yapılmış düzenlemeleri birleştirerek zaman içerisinde kent 
mekânı ve dokusunda gerçekleşen değişimi morfolojik olarak ortaya koymuştur. Zeynep 
Çelik’in bu eserinin, özellikle Osmanlı ve İstanbul kent tarihi çalışmalarında, tarihsel süreçlerle 
kentsel morfoloji araştırmalarını birlikte ele alan diğer akademik çalışmalara örnek oluşturduğu 
ve ivme kazandırdığı söylenebilir. Bunlar arasında Cânâ Bilsel’in (1996) 19. yüzyıldan 20. 
yüzyıl başına İzmir kentinin morfolojik evrimini, tarihî haritalar, görsel ve yazılı belgeler 
üzerinden incelediği doktora tez çalışması da yine kentsel morfoloji yöntemleriyle kentin 
mekânsal tarihine odaklanan monografik bir çalışmadır. Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyılı: 
“Uluslarüstü bir Miras” başlıklı sempozyum kitabında, kozmopolit liman kenti İzmir’de, 19. 
Yüzyıl kent dokusunun sergilediği morfolojik çeşitlilik üzerinden kültürel farklılıklar ile kentsel 
biçimlenme ilişkisi tartışılmakta, bu dönemde mekânsal üretim biçimlerinde ortaya çıkan 
dönüşümlerle birlikte kent mekânının dönüşümü ortaya koyulmaktadır. (Bilsel, 1999) Neslihan 
Dostoğlu ve Elif Özlem Oral (1999) ise aynı sempozyumda Osmanlı başkenti Bursa’nın 
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e fiziksel değişim sürecini, 1862 tarihli Suphi Bey haritasından 
başlayarak, tarihî haritalar üzerinden, kentsel dokuda ortaya çıkan farklılıkları izleyerek 
sergilemekte ve modernleşme endüstrileşme ve sürecinde kentte yeni bina tiplerinin gelişimi 
üzerinde durmaktadırlar.   

Maurice M. Cerasi’nin La Città del Levante –Osmanlı Kenti– başlıklı eseri, Osmanlı kent ve 
mimarlık tarihine araştırma yöntemi ve bulgularıyla yeni bir boyut getirmiş olan, sistematik 
kentsel morfoloji ve mimarî tipoloji araştırmasına dayalı karşılaştırmalı bir kent ve mimarlık 
tarihi çalışmasıdır. (Cerasi, 1988 ve 1999 ) İstanbul kökenli İtalyan mimar Cerasi, Milano ve 
Cenova mimarlık okullarında mimarî proje atölyeleri yönetmiş, kentin biçimlenmesi ve mimarî 
tasarım ilişkileri üzerinde tipo-morfoloji araştırmaları yürütmüştür. Lo Spazio Collettivo dela 
Città (Cerasi, 1976) –kentin kolektif mekânı– başlıklı çalışmasında ortak mekân olarak kentin 
biçimlenmesine odaklanır. Daha sonra araştırmalarını Osmanlı kentlerine yönlendiren Cerasi, 
bu kentlerin farklı bir biçimlenme mantığı olduğunu, kent formu ve mimarî tipoloji ilişkilerinin 
Avrupa kentlerinden farklı olduğundan hareketle, Osmanlı kentlerini çözümlemeye yönelik bir 
kentsel morfoloji yöntemi geliştirmiştir. Türkçeye Osmanlı Kenti, Osmanlı İmparatorluğu’nda 
18. ve 19. Yüzyıllarda Kent Uygarlığı ve Mimarisi başlığıyla çevrilen bu kitabının (Cerasi, 
1999), birinci bölüm bölümünde, “kültürel sınırlar ve sınır kültürü,” “özel bir kültürel sentez 
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yöntemi,” “Osmanlı kent sistemi” ve “kent kurumları” başlıkları altında, Osmanlı kentini 
tanımlayan kültürel özellikleri ve kurumsal sistemi, kentsel sistemi oluşturan ögeleri 
tartışmakta, Osmanlı kentinin bir kültürel sentez sürecinin sonucunda 18. yüzyılda biçim 
kazandığı tezini savunmaktadır. Kitabın “Strüktür” başlıklı ikinci bölümü ise Osmanlı kentinin 
morfolojisinin çözümlemesine ayrılmıştır. Osmanlı kentlerinin biçimlenmesinin ortak 
özelliklerini ve bunların ardındaki belirleyicilerin bu bölümde, “tarihî coğrafyanın kent 
morfolojisine yansıması,” işlevsel ayrımların kent morfolojisine etkileri, yollar ve kent formu 
ilişkisi, kentsel dokunun strüktürü, konut dokusunun özellikleri, merkez oluşumu ve çarşının 
kentsel özellikleri vb. konular, kentler üzerinde yapılmış olan karşılaştırmalı morfolojik 
analizler üzerinden incelenmektedir. Bu bölümde anıtsal komplekslerin tipolojik analizine 
odaklanılmakta, bu komplekslerin kent ölçeğiyle değişen ilişkileri tartışılmaktadır. Üçüncü 
bölümde “kent fikri ve doğa fikri” başlığı altında, Osmanlı kenti için bir forma urbis’ten –
önceden belirlenmiş bir kent formundan– söz edilemeyeceğini, buna karşılık, kentin 
bölümlerine ve mimarî komplekslere ait kurallar olduğunu savunmaktadır. Cerasi, kentsel 
morfoloji ve mimarî tipoloji araştırmalarını İstanbul üzerinde yoğunlaştırmış, Emiliano Bugatti 
ve Sabrina d’Agostino’nun katkılarıyla, Divanyolu üzerine ayrıntılı araştırmasını yayımlamıştır. 
(Cerasi, 2006) Tarihî İstanbul kentinin ana omurgasını oluşturan Divanyolu –ilk adıyla Mese, 
Doğu Roma başkenti Konstantinopolis’in kuruluşundan bu yana güzergâhını koruyan bir 
süreklilik –permanence– ögesidir ve Bizans döneminde olduğu gibi Osmanlı döneminde de 
başkentin törensel ekseni olarak işlevini sürdürmüştür. Cerasi ve ekibi, bu çalışmada bir 
“kentsel sahne” olarak Divanyolu’nda mimarî anıt yapıların bu kentsel eksen üzerindeki 
konumları ve biçimlenmelerini kentsel morfoloji ile ilişkili olarak araştırmakta, ardından 19. 
yüzyılda kentsel reformlar ve operasyonlarla Divanyolu’nun geçirdiği değişimi ortaya 
koymaktadırlar. İstanbul tarihî kentinin morfolojik oluşumunda, tarih boyunca güçlü bir 
süreklilik ögesi olmuş olan Fatih Külliyesi’nin kentsel strüktür üzerindeki konumu ve mimarî 
düzeninin kent dokusunun biçimlenmesi ve dönüşümündeki rolünü araştıran bir diğer kentsel 
morfoloji araştırması ise Ahmet Gülgönen ve Cânâ Bilsel (1992) tarafından bir araştırma projesi 
kapsamında yürütülmüştür. Prof. Dr. Ayşe Sema Kubat’ın (1999) Urban Morphology 
dergisinde yayımlanan “The morphological history of Istanbul” (İstanbul’un morfolojik tarihi) 
başlıklı makalesi ise, İstanbul tarihi yarımadasının morfogenetik strüktürünü ve kent dokusunun 
konu olduğu morfolojik dönüşümü kentin tarihî haritaları üzerinden space syntax yöntemiyle 
çözümlemekte, Bizans döneminden geç Osmanlı dönemine, kentin törensel yapısını ve kent 
dokusunun mahalleler düzeyindeki bütünleşmesini özgün bir kentsel morfoloji yöntemiyle 
ortaya koymaktadır. İstanbul tarihi kent dokusu üzerine, kentsel morfoloji araştırmasını kent 
tarihi ile bütünleştiren bir diğer çalışma ise Namık Erkal’ın (2001) tarihi İstanbul’un Haliç kıyısı 
boyunca sur dışı, ticari liman bölgesi üzerine tarihî haritalar, gravürler ve panoramalar üzerinde 
“kent sınırının mimarîsini anlamak” amacıyla “bir zaman-mekânsal çerçeve” geliştirdiği 
doktora tez çalışmasıdır.     

 

Kent planlama ve kentsel koruma bağlamında kent tarihi ve kentsel morfoloji 
araştırmaları  

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 1940 yılından başlayarak Şehircilik kürsüsünde önce Gustave 
Oelsner’in asistanı, 1950 yılında ise profesörlüğe atandığı bu kürsünün belirli aralıklarla 1982 
yılına kadar başkanlığını yürütmüş olan Prof. Kemal Ahmet Arû, Türkiye’de Şehir Planlama 
disiplininin kurucularındandır. 1940lı yıllardan itibaren, önce Oelsner ile ardından da Gündüz 
Özdeş, Emin Canpolat, Hande Suher, Tekin Aydın ve diğerlerinden oluşan ekibiyle birlikte, 
Türkiye’nin önemli kentlerinin imar planlarını hazırlamıştır. Bu kentler arasında Isparta, 
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Kayseri, Ödemiş, Tekirdağ, İzmit, Tokat, Niksar, Kars, Gaziantep gibi tarihsel dokunun önemli 
olduğu kentler bulunmaktadır.1951 yılında Uluslararası İzmir İmar Planı yarışmasında Gündüz 
Özdeş ve Emin Canpolat ile birlikte birincilik ödülü alarak, 1950’li yıllarda İzmir’in 
planlamasını üstlenmiştir. Hemen izleyen yıllarda, plan müelliflerinden Emin Canpolat (1953) 
İzmir kentinin tarihî gelişimi üzerine kentin tarihsel gelişimini incelemiş, Gündüz Özdeş (1953) 
ise tarihî kentlerin geleneksel merkezleri üzerine yaptığı Türk Çarşıları başlıklı doçentlik 
tezinde, aralarında İzmir’in Kemeraltı Çarşısı’nın da bulunduğu bu merkezlerin kentsel 
dokularını karşılaştıran bir araştırma çalışması gerçekleştirmiştir. Kemal Ahmet Arû’nun 
Türkiye’de şehir planlama yazınına katkıları bulunan eserleri arasında, kariyerinin son 
döneminde yayımlamış olduğu Türk Kenti meslekî yaşamı süresince kent planlama çalışmaları 
kapsamında toplamış olduğu bilgi ve belgeler üzerinden gerçekleştirmiş olduğu, karşılaştırmalı, 
analitik bir çalışmadır. Arû (1998), “Türk Kenti” olarak adlandırdığı büyük çoğunluğu Anadolu 
coğrafyasında yer alan kentleri, nüfus büyüklükleri ve makroformlarına göre sınıflandırmakta, 
mahalle yapısı ve kent dokuları üzerinde niteliksel ve niceliksel (nüfus ve yapı yoğunluğu vb.) 
karşılaştırmalar yaparak kentsel tipolojiler oluşturmaktadır. Kapsamı ve sistematik yaklaşımıyla 
bu çalışma, Türkiye’de kentsel morfoloji çalışmaları arasında önemli bir referans 
oluşturmaktadır.  

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Mimarlık Tarihi kürsüsünün başkanlığını yürütmüş olan 
Doğan Kuban’ın tarihî İstanbul ve Anadolu kentleri üzerine yaptığı kapsamlı araştırmalar ise, 
Türkiye’de kent ve mimarlık tarihine katkıları yanı sıra, kentsel korumaya yönelik çalışmalar 
olmaları açısından da önem taşımaktadır. Büyük çoğunluğu, kentsel planlama çalışmaları 
kapsamında uzman raporu olarak hazırlanmış olan bu araştırmaların raporları, Doğan Kuban 
tarafından Türkiye’de Kentsel Koruma, Kent Tarihleri ve Koruma Yöntemleri başlığı altında bir 
kitap yayınında bir araya getirilmiştir (Kuban, 2010).1969 yılında İstanbul Nâzım Planlama 
çalışmaları kapsamında hazırlanan “İstanbul’un Tarihsel Yapısının Genel Özellikleri ve Koruma 
Yöntemleri,” “tarihsel yerleşmenin işlevsel bölünmesi,”“ulaşım ve yol dokusu,”“anıtların kent 
içerisindeki dağılımı,”“dış mekân değerleri,”“siluet değerleri,”“bölgelerin farklı 
nitelikleri,”“İstanbul’da yeşilin özel karakteri” ve“tarihsel yapının korunabilmiş olan 
özellikleri” başlıkları altında, İstanbul’un tarihî kent dokusunun değerlerini analiz etmekte ve 
ardından her bir bölge için, bu değerleri dikkate alan koruma modaliteleri geliştirmektedir. Bu 
kapsamda yapılmış olan morfolojik çalışmalar arasında 1855 Stolpe haritası ile 1960 halihazır 
haritasının karşılaştırılması, yüz yıl içerisinde kent dokusunun ne büyük boyutta dönüştüğünü 
çarpıcı bir biçimde ortaya koymaktadır. Doğan Kuban’ın İstanbul tarihi kent dokusu ve bu 
dokunun geçirdiği dönüşümler üzerine yazmış olduğu çok sayıda araştırma makalesi son 
dönemde Kent ve Mimarlık Üzerine İstanbul Yazıları ve İstanbul: Bir Kent Tarihi başlıklı 
kitaplar içerisinde bir araya getirilerek yayımlanmıştır. (Kuban, 1998 ve 2004) 

Doğan Kuban’ın Türkiye’de Kentsel Koruma, Kent Tarihleri ve Koruma Yöntemleri içerisinde 
yayımlanmış olan bir diğer araştırması ise İzmir Nâzım Plan Bürosu için Nâzım Plan çalışmaları 
kapsamında 1972 yılında hazırlanmıştır. “İzmir’in Tarihsel Yapısının Özellikleri ve Korunması 
ile İlgili Rapor” içerisinde, İzmir’in tarihsel yapısının niteliği ve korunması sorunu öncelikle bir 
“kültür sorunu,” “ekonomik sorunlar,” “planlama sorunları” açılarından irdelenmektedir. 
(Kuban, 2010a) “İzmir’in Tarihsel Yapısının Gelişimi”ni literatür araştırmasına dayalı olarak 
inceledikten sonra, İstanbul üzerine yapılmış olan araştırmadaki başlıklarla “tarihsel 
yerleşmenin işlevsel bölünmesi,” “ulaşım ve yol durumu,” “anıtların yoğunlaşması” (anıtların 
dağılımı yerine burada yoğunlaşması terimi tercih edilmiş), “dış mekân değerleri” ve “siluet 
değerleri” başlıkları altında İzmir kenti özelinde incelenmiştir. Her iki araştırmada aynı 
başlıkların bulunması, tarihî kentin morfolojik ve yapısal değerlerinin incelenmesinde sistematik 
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bir yöntemin geliştirildiğini göstermektedir. İzmir üzerine yapılmış olan bu araştırma da yine, 
kentin farklı doku özellikleri ve korunmuşluk düzeyleri ile birbirinden ayrışan bölgeleri için 
korumaya yönelik yöntem önerileri ardından, metropoliten bölgeden, anıt yapıların çevrelerine 
farklı koruma ve müdahale önerileriyle sonuçlandırılmaktadır. Raporun sonunda Roma 
döneminden, 18. ve 19. Yüzyıllara İzmir kenti ana yapısal ögeleri, sokak dokusu ve anıt 
yapıların konumlandırıldığı bir dizi plan üzerinde morfolojik analiz çizimleri yer almaktadır.  

1975 yılında Gaziantep İmar Planı çalışmaları kapsamında İller Bankası tarafından Doğan 
Kuban’ın başkanlığında bir araştırma grubuna hazırlatılmış olan “Gaziantep Kentinin Tarihsel 
Yapısı ve Korunması ile İlgili Rapor”da da, önceki çalışmalarda geliştirilen yönteme benzer bir 
yöntemin izlendiği söylenebilir. (Kuban, 2010b) Literatür araştırmasına dayalı olarak 
hazırlanmış olan kentin tarihsel gelişimini konu alan ilk bölümün ardından, arazi çalışmasına 
dayalı olarak “fiziksel çevre özellikleri üzerine genel gözlemler” verilmektedir. Tarihî kent 
bölgesi için bir “koruma planı” yaklaşımı geliştirilmekte ve “koruma önerileri” getirilmektedir. 
Tarihsel çekirdeğin korunacak bölümleri, tarihî dokunun bütünlüğü ve korunmuşluk durumuna 
göre saptanmakta ve önceki araştırmalarda olduğu gibi burada da işlevsel bir bölgeleme 
yapılmaktadır. Her bir bölge için korumaya yönelik sorunlar ve koruma planlamasına yönelik 
olarak öneriler geliştirilmekte, mimarî ölçekte yapılaşma koşulları getirilmektedir. Raporun 
sonunda yer alan görseller, tarihî kent içerisinde ayrıntıda mevcut kentsel doku ve yapı 
analizleri, zemin kat ve birinci kat bütünleşik planları, üç boyutlu maketleri yanı sıra, mahalle 
ölçeğinde geliştirilmiş koruma planları ve üç boyutlu restitüsyon önerileri içermektedir. Kitabın 
son bölümlerinde ise Safranbolu Koruma İmar Planı, İller Bankası tarafından 1967 yılında 
yürütülen Kastamonu İmar Planı çalışmaları kapsamında hazırlanmış bulunan “Kastamonu’nun 
tarihsel yapısı ve bu yapının imar planında değerlendirilmesi ile ilgili rapor” ve 1968 yılında 
yine İller Bankası için 1968 yılında hazırlanan “İznik’in tarihsel yapısı, anıtları ve bunların 
korunması ile ilgili rapor” yer almaktadır. (Kuban, 2010c, d ve e)  

Prof. Dr. Doğan Kuban başkanlığında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Mimarlık Tarihi ve Restorasyon kürsüsü tarafından yapılmış olan bu araştırmalar, İmar ve İskân 
Bakanlığı’na bağlı Nâzım Plan Büroları ve İller Bankası tarafından yürütülmüş olan kent 
planlama çalışmaları kapsamında, tarihî kent dokularının korunmasına yönelik koruma kararları 
geliştirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda, bu araştırmalar uygulama amaçlı kent ve 
mimarlık tarihî araştırmalarıdır. Doğan Kuban ve ekibi tarafından, kentsel morfoloji analizlerini 
de içeren sistematik bir araştırma yöntemi geliştirilerek yapılmış olan bu çalışmalar, koruma 
planlamasına yönelik öncül çalışmalar olması açısından önemlidir. İstanbul Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi’nde Prof. Dr. Kemal Ahmet Arû’nun şehir planlaması ve Prof. Dr. Doğan 
Kuban’ın kentsel koruma çalışmaları bağlamında geliştirdikleri bu araştırma geleneğinin 
devamında, Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy ve ekibinin (2008) İstanbul’un UNESCO Dünya 
Miras Listesi’ne dahil olması sürecinde İstanbul tarihi yarımadanın kentsel korumasına yönelik 
olarak hazırlamış oldukları üç ciltlik araştırma kitabı, kentsel koruma ve kentsel morfoloji 
araştırmaları için önemli bir referans oluşturmaktadır. 

Diğer üniversitelerin kent planlama ve restorasyon programlarında da benzer yöntemlerle, 
Türkiye’de tarihî kentler üzerine başka önemli araştırmalar da yürütülmüştür. Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nde Prof. Dr. Gönül Tankut başkanlığında Şehir Planlama Bölümü ve Restorasyon 
programının ortaklığında yürütülen Antalya Kaleiçi Koruma Planı çalışmaları da kentsel 
koruma konusunda bir diğer öncü çalışmadır. Kentsel morfoloji ve mimarî tipoloji araştırmaları, 
koruma planlaması çerçevesinde yürütülen planlama ve çevre ölçeğinde koruma çalışmalarında 
sistematik bir araştırma yöntemi olarak kullanılmaya devam etmektedir. Özellikle Kültür 
Varlıklarını Koruma / Restorasyon lisansüstü programları kapsamında tarihî çevre koruma 
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stüdyo çalışmaları kapsamında, ölçekler arası kentsel morfoloji ve mimarî tipoloji –tipo-
morfoloji- araştırmaları sistematik bir biçimde yürütülmektedir.  

Bitirirken, üniversitelerde, özellikle Mimarlık Fakültelerinin bölümlerinde yürütülen kentsel 
morfoloji ve mimarî tipoloji araştırmalarından özellikle söz etmek gerekir. Kent ve mimarlık 
tarihi kapsamında, Derin Öncel’in (2010) İstanbul’da Galata’da dönüşen kent dokusuna koşut 
olarak değişimler gösteren konut tipolojisi üzerinde doktora tezinden geliştirilerek yayımlamış 
olduğu kitap, yayımlanmış ender tipo-morfoloji araştırmalarından biridir. Kent tarihi yazımına 
katkıları açısından Emiliano Bugatti’nin (2009) İzmir ve Selânik kentlerinin kentsel kimliğinin 
oluşumu ve yeniden inşa edilmesi üzerine karşılaştırmalı tarihî tipo-morfoloji araştırması, Mert 
Nezih Rifaioğlu’nun (2012) Antakya tarihi kent dokusunda mülkiyet deseni, toplumsal yapı ve 
kentsel biçimlenme ilişkileri üzerindeki doktora çalışması, Elif Mıhçıoğlu Bilgi’nin (2010) 
Ankara tarihî kent merkezinde geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerinde kentsel 
müdahalelerle ortaya çıkan kentsel dönüşümü ortaya koyarak kimi yinelenen tezleri sorgulayan 
çalışması, ve Sinan Burat’ın (2008) yine Ankara’da Hermann Jansen’in planladığı kentin 
formunu belirleyen yeşil sistemin ve özellikle yeşil yolların zaman içerisinde yok oluş sürecini 
incelediği doktora çalışması, özellikle sayılabilir.  

 

Sonuç yerine... 

Kent tarihi araştırmaları kapsamında, kentsel morfolojinin sorunsallarına odaklanan ve 
yöntemlerini kullanan çalışmaların epistemolojik temellerinin Batı ülkelerinde 20. yüzyıl 
öncesinde, mekânı odağına alan disiplinler içerisinde geliştiği, ancak özellikle kent formunun 
oluşumunu ve dönüşümünü konu alan kent tarihi çalışmalarının özellikle 20. yüzyıl başından 
itibaren kent planlama / şehircilik disiplininin bilgikuramını oluşturmak üzere ivme kazandığı 
izlenir.Türkiye’de, kent formu, kentsel biçimlenme ve anıt yapı ilişkileri üzerine ilk araştırmalar 
ilk olarak mimarlık tarihi araştırmaları kapsamında erken Cumhuriyet döneminde ortaya çıkmış, 
aynı dönemde ilk şehir planlama çalışmalarına koşut olarak Türkiye kentlerinin tarihî kent 
formu ve dokuları üzerinde araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu kısa literatür çalışması, 
“kentsel morfoloji” teriminin kullanılmaya başlanmasından önce, kentsel form, kentsel mekânın 
biçimlenmesi ve kentsel doku ile mimarî tipoloji ve anıt yapılar arasındaki ilişkileri konu alan 
araştırmaların Türkiye’de akademik çevrelerde, özellikle kent planlama ve koruma çalışmaları 
kapsamında 1960lardan başlayarak sistemli bir biçimde yapılmakta olduğunu göstermektedir. 
Son dönemde İstanbul ve Anadolu kentleri ya da Osmanlı kentleri üzerine yurtdışında yapılan 
araştırmalar da Türkiye’de kentsel morfoloji ve mimarî tipoloji araştırmalarına dayalı kent ve 
mimarlık tarihi yazımına çok önemli katkılar yapmışlardır.  

Son yıllarda özellikle lisansüstü çalışmaları arasında kentsel morfolojiye odaklanan 
araştırmaların ivme kazandığı izlenmektedir. Kentsel morfoloji ve tipo-morfoloji sorunsallarına 
odaklanan tez araştırmaları, kent planlama, kentsel koruma ve restorasyon, mimarlık tarihî ve 
mimarî tasarım alanlarına yayılan geniş bir yelpazede sürdürülmektedir. Bununla birlikte, bu 
konularda araştırmaların ve tez çalışmalarının sayılarının giderek artmasına karşılık, yayınların 
aynı oranda artmaması ise araştırma sonuçlarının yeterince paylaşılamaması sonucunu getiriyor. 
Türkiye Kentsel Morfoloji Ağının oluşturacağı bilimsel paylaşım ortamının bu konuda önemli 
bir eksiği gidereceğine inanıyorum.    
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LEFKE GELENEKSEL KENT MERKEZİ GELİŞİM SÜRECİNİN 
MORFOLOJİK BÖLGELEME YÖNTEMİYLE ANALİZİ 
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Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 

 

 

Kent, dinamiklerinin süreç içerisinde gelişimi ve dönüşümü ile biçimlenir. Kent 
morfolojileri, kentlerin fiziksel formlarının tarihi süreç içerisinde dönüşümünü ve 
biçimlenişini araştırıp analiz eder. Kent morfolojileri üzerine araştırmalar 20 yy. başından 
başlayıp günümüze kadar gelmekte ve birçok 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 
planlama ölçeğinde inceler, Fransız okulu ise sosyal ve ekonomik boyutunu ön plana 
çıkarır. 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 elemanlarına ayırıp gelişim teorisi ile inceler. Diğer yandan 
MRG Conzen (1988) Kentsel Morfolojik Bölgeleme yöntemiyle kentlerin morfolojik 
gelişimini analiz eder. Bu metot ile birlikte kentlerin süreç içerisindeki arazi kullanımları, 
bina dokusu ve genetik plan birimler alanları 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) ilk İngiltere’deki Ludlow kasabasında uygulamıştır.  

Bu çalışmanın amacı, MRG Conzen’in morfolojik bölgeleme yöntemini kullanarak Kuzey 
Kıbrıs'taki 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 

 

Giriş 

Kent morfolojisi, birçok disiplini içinde barındıran; mimarlık, coğrafya, felsefe, arkeoloji, 
antropoloji, tarih ve etnografya gibi mesleklerle kesişen bir sistemdir. Kent Morfoloji 
çalışmaları 19.yy sonlarından başlar ve 20. yy.da yaygınlaşmaya başlar. Morfolojik çalışmalar 
üç farklı bakış açısı ile Almanya, Fransa ve İtalya’da incelenmeye başlanır. Almanya’da 
Schutler (1899) ile başlayan morfoloji çalışmaları genellikle coğrafi uzamda konuları ele 
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alırken, Fransa’da Phillipe Paneria and Jean Castex ve sosyolojist Jean-Charles De Paule (1972) 
morfolojiyi sosyolojik ve mimari bağlamda araştırılırken, İtalya'da Durand (1780) tipo-
morfolojik çalışmaları mimari açıdan ele alarak incelemeye başlamıştır. Yukarıda bahsedilen 
kişilerle başlayan morfolojik çalışmalar, morfolojiyi kuram / teori haline getiren, İtalyan 
Okullarının öncülerinden Saverio Muratori sonrasında C. Aymonino, A. Rossi, G. Caniggia,  
İngiltere'de ise planlama ölçeğindeki kuramsal çalışmalar MRG Conzen, J. Whitehand ile 
devam eder.  

MRG Conzen (1981) morfolojik çalışmalarına kenti oluşturan elemanları tanımlayarak; sokak 
ve sokak örüntüsü içerisindeki bağlantılar, parsel ve parsellerin sokak ile ilişkileri, binalar ve 
binaların yapı adaları içerisindeki konumu ve plan tiplerinin bir araya gelerek oluşturdukları 
katmanları analiz ederek başlar. Çeper kuşaklar ile kentin tarihsel süreç içerisindeki 
gelişiminden bahsederken, kent manzarasını (townscape) elde etmek için arazi kullanımı, bina 
dokusu ve genetik plan birim alanlarını bir araya getirerek analizler yapar ve bunun sonucunda 
çıkan homojen karakter alanları morfolojik bölgelemeleri oluşturur. Morfolojik bölgelemelerin 
en önemli özelliği, kentteki mevcut, gelişecek veya korunacak alanların bu metod ile oluşacak 
kriterlere göre şekillenmesin sağlamaktır.  

Morfolojik analizlerde önemli olan bu yöntem, ilk olarak MRG Conzen (1988) tarafından 
İngiltere’deki Alnwick ve Ludlow kasabasında uygulamıştır. Bu iki alanın seçilmesinde 
belirleyici özellik ise plan tiplerinin Avrupa kent planlama prensiplerine göre her bölgeye ait 
özel planlama ilkeleri çerçevesinde yapılmış olmasıdır. Bu çalışmanın amacı, MRG Conzen’in 
morfolojik bölgeleme yöntemini kullanarak, farklı coğrafyada ve çok kültürlülüğü barındıran 
Lefke geleneksel kent merkezinin, morfolojik bölgelemesinin yapılması, süreçte yaşanan 
problemlerin saptanması ve dönük planlama stratejilerine ışık tutmasını hedefler. 

Kent manzarası/Morfolojik Bölgeleme 

Morfolojik Bölgeleme çalışmaları MRG Conzen ile başlar ve günümüze kadar gelir. Conzen bu 
çalışmalarına 1960’larda Alnwick(1969) ve Ludlow (1975) kentlerinin analizi ile başlar. MRG 
Conzen kavramsal olarak (1969,131) kent manzarasını (townscape) kentsel peyzajın genel 
görünümü olarak adlandırırken kentlerin karakteristiğini yapılı çevrenin düzeni ve kültürler 
arası etkileşimin ara kesiti, (Conzen 2004) kentsel morfolojiyi ise, tarihsel dönemlerin 
tabakalaşma kazanımı olarak tanımlar. Ayrıca, kent manzarasının tanımlanmasında kentin 
gelişimindeki tarihsel süreçlerin dönüşümünü inceleyerek bütüncül resmi ortaya koyar. Tarihsel 
süreç içerisindeki kent gelişiminin form nitelikleri bulunduğu dönem içerisinde farklılıklar 
gösterse de dönem özelliği olarak aynı özellikleri gösterirler ve kent manzarasına bakıldığında 
bütüncül bir çerçeve sergilerken morfolojik olarak dönemsel özellikleri ayırt edicidir.  

Kent manzarası, bina dokusu, arazi kullanımı ve plan birimlerinin örtüşmesi ile oluşur 
(Conzen,1969,257). Yukarıda belirtilen üç unsurun kesişmesi, bölgelerin morfolojik 
özelliklerinin tanımlanması ve karakter alanlarının belirlenmesini sağlar. Bu bağlamda bina 
dokusu, binanın dönemsel değerlerine göre incelenir ve gruplanır. Arazi kullanımında ise, her 
arazinin üzerindeki fonksiyon değerlendirilip, genel ana başlıklar oluşturulduktan sonra 
saptanan kullanımların üst ölçekte nasıl bir arazi kullanımı dokusu oluşturulduğuna bakılır. Plan 
birimleri, binaların üzerinde oturduğu parsel ve komşu parseller, sokak/meydan ve bulunduğu 
blok ile ilişkisine bakılarak genel karakteristiklerine ve oluşturduğu bölgelemelere bakılarak 
analiz edilir (Conzen, 1988).  

Yukarıda bahsedilen, üç elemanın çakıştırılmasıyla kentsel morfolojik bölgelemeler oluşturulur. 
Morfolojik bölgelemeler, kentsel koruma ve kentsel gelişim alanlarının belirlenmesinde, yerel 
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otoritelerin karar üretme ve kent stratejileri belirleme sürecinde kullanılan kavramsal ve 
kuramsal ilkelerdir. Morfolojik bölgeleme, kendi içerisinde bütünlük gösteren formların yine 
aynı sistem içerisindeki diğer formlardan ayrışmasıyla oluşur. Bu bölgelemelerde bina dokusu, 
arazi kullanımları ve plan birimleri benzer özellikleri ile gösterilir ve hiyerarşik sıralamaya göre 
her bir birim kendi içerisinde haritalanır. Haritalanan bölgelemeler tekrardan üst üste 
çakıştırılarak morfolojik bölgeleme tek harita üzerinde gösterilir. MRG Conzen (1988, 234) 
morfolojik bölgelemeleri yaparken önem ve gelişim sırasına göre 4 hiyerarşik alanda inceleme 
yapmıştır (şekil 1). Bunlar; 

1. Kent Merkezi veya Tarihi Merkez 
2. Plan birimlerine göre bölgeler veya kent parçaları 
3. Sokakların sınırladığı komşu birimler/bloklar (neighbourhood) 
4. Morfotoplar (bir bölgedeki benzer karakteristik özellikleri gösteren bina grupları 

haricinde kalan karakter alanları) 

 

Şekil 1: MRG Conzen'in Ludlow üzerinde yaptığı morfolojik bölgelemenin çalışmanın monokrom teknikle 
sunumu 

Bu bağlamda morfolojik bölgelemeler önem sıralarına göre bölgelenir ve kentin morfolojik 
karakterini belirler. Conzen'den sonra bu konularda Jones (1991), Barrett (1996), Barke ve 
Slater (1992), Whitehand (1989), Gu (2010) çalışmalarını sürdürmektedir.  

Lefke Kenti’nin Kentsel Gelişim Süreci 

Lefke tarih boyunca birçok farklı kültürü barındıran Kuzey Kıbrıs’ta önemli ortaçağ kasabası 
örnekleri arasındadır. Kent sırasıyla Fenikeliler (MÖ 4000), Bizans (789-1489), Lüzinyanlar ve 
Venedikliler (1192-1571), Osmanlılar (1571-1578) ve İngilizlerin (1878-1960) yönetimi altında 
kalmıştır (Zafer, 1999).  
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Şekil 2: Lefke’nin periyotlara göre şematik gelişimi 

Tarihi süreç boyunca Lefke'nin gelişimi tablodan da görüleceği üzere Fenikelilerin güneyde 
bakır madeninin etrafına yerleşmesi ile başlar. Bu dönemde madene ek kentte su kanalı sistemi 
kurulması Lefke'nin kentleşmesini ipuçlarındandır (Ferlison,1986). Bizans döneminde ilk kez 
St. Yorgi kilisesi inşa edilir ve merkez organik yol dokusuyla kilise etrafında şekillenmeye 
başlar. Şekil 2’den de görüleceği üzere, Osmanlı Döneminde merkez Bizanslılara göre Kuzeye 
kaymış ve büyümeye başlamıştır. O dönemde merkezde hanlar, medrese, cami ve birçok köşk 
bulunur. Bunun yanında konutlar bu merkezin etrafında gelişmeye başlar (Şekil 3). Lefke, dar 
ve çıkmaz sokakları ve yoğun dokusu ile Osmanlının adadaki önemli merkezlerinden birisi 
olmuştur. 

İngiliz döneminde maden kaynaklarının kullanılması yerleşimin güneye ve batıya kaymasına 
neden olur. Batıdaki yerleşim tamamen maden etrafındaki çalışanlara yönelik konutlar, sosyal 
alanlar ve alışveriş alanlarını barındıran koğuş kent özelliğini gösterirken (Lavender,1962), 
güneydeki merkezde ise kamusal binaların ve alanların yer aldığı, madende çalışmayan halkın 
yaşadığı yerleşim merkezi olmuştur. Kentsel doku İngiliz Dönemi ile birlikte yapılan eklemeler 
ve boş alanların doldurulmasıyla günümüzdeki formunu almıştır (Lavender,1962).  
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Şekil 3: Osmanlı Dönemi Lefke Kent Formu 

 

                                                                                                                                                                                       

          0              200           400                          1000 

Şekil 4: Lefke kentinin günümüze kadar gelişmiş kent formu   

 

                                                                                                                                                                                           0              20             40               60            100 
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Lefke Kent Dokusunun Morfolojik Bölgeleme Yöntemi İle Analizi 

Lefke kentinin morfolojisi, arazi kullanımı, bina dokusu ve plan birimlerinin analizi yapılarak 
irdelenmiş ve bu inceleme sonucunda kentin geleneksel formunun karakter alanları 
belirlenmiştir.   

Arazi Kullanımı 

Tarihi gelişiminden itibaren kent merkezi ticari fonksiyonunu koruyarak günümüze kadar 
gelmiş olup sadece 3 binanın yıkılıp konuta dönüştüğü gözlemlenmiştir. Merkezdeki kamusal ve 
ofis kullanımları, konut bölgesi ile ticari kullanımların arasında yer alıp bu iki kullanımı 
ayırmaktadır. Eğitim kullanımı konut kullanımlarının başladığı yerde konumlanmaktadır. 

  
Şekil 5: Lefke geleneksel kent merkezinin arazi kullanımı   
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Bina Dokusu 

Lefke Tarihi Kent Merkezindeki binaların çoğunluğunun İngiliz döneminde inşa edildiği 
gözlemlenmekte, Osmanlı döneminden çok az yapının günümüze kadar geldiği ve Kıbrıs 
Cumhuriyeti döneminde yapı adalarındaki boşluklarının doldurulduğu görülmektedir. 1974-
1983 arası binaların ise kenti güney doğru geliştirdiğini ve son dönemdeki yapılaşmanın geriye 
kalan boş parselleri doldurduğu gözlemlenmektedir.   

 

Şekil 6: Lefke geleneksel kent merkezinin bina dokusu analizi 
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Genetik Plan Birimi 

Lefke geleneksel kent dokusunda, caddeler ve sokaklar üzerinde farklı plan birimleri tespit 
edilmiştir. Bunun sebebi farklı dönemlerde alınan planlama kararları, tüzükler ve fasıllardır. 
1948’e kadar binalar bitişik düzende ve yol çizgisiyle aynı hizada konumlanırken1948 yılında 
yürürlüğe giren binalar ve yollar (fasıl 96) tüzüğüne göre kent merkezi de dahil olmak üzere 
tüm kentte konutların yoldan çekme mesafeleri 5 metre ve yanlardan çekilme mesafeleri 3 metre 
olacak şekilde biçimlenmektedir. Bunun sonucu olarak farklı dönemlerde aynı cadde veya sokak 
üzerinde inşa edilen yapıların plan birimlerinin farklılıklar göstermiştir. Genellikle bir cadde 
üzerinde 2 ile 4 tip plan birimi farklılaşması, yapıldıkları dönemdeki planlama özelliklerinden 
oluşmaktadır. Dolaysıyla kentin tümünde homojen genetik plan birimi ve karakter alanı 
yapılaşması gözlemlenmemektedir.   

 

 

Şekil 7: Lefke geleneksel kent merkezinin genetik plan birimi analizi 

Arazi Kullanımının Morfolojik Bölgelemesi  

Alanda arazi kullanımının morfolojik bölgelemesi yapılırken, eski dokudaki arazi 
kullanımlarının hangi dönemlerde nasıl ve neye dönüştüğüne ve günümüzdeki arazi kullanımı 
ile aralarındaki farklara bakılarak 4 katman’da analiz edilmiştir. Bu katmanlar kentin arazi 
kullanımının ne kadar değiştiğine bakılarak en az değişiklik gösteren 1. sırada en fazla 
değişiklik gösteren ise dördüncü sırada gruplandırılarak haritalanmıştır. 1. Sıra en kalın ve 4. 
sıra en ince gösterim ile kodlanmıştır.  

Bu bağlamda kent merkezi arazi kullanımı Osmanlı Döneminden başlayarak günümüze kadar 
ticaret olarak gelmiş aralardaki konutlar son dönemlerde inşa edildiğinden 4. sırada yer 
almamaktadır (Şekil 8). Kentin nüfusunun artması ile konut kullanımı şekil değiştirmekte, boş 
parseller dolmakta, bu kullanım ise 4. katmana yerleşmektedir. Bunların arasındaki ofis, küçük 
atölyeler farklı dönemlerde farklı işlevleri barındırdığından 2. ve 3. katmanlarda yer alır.   
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Şekil 8: Lefke Geleneksel Kent Merkezi Arazi Kullanımı Morfolojik Bölgelemesi 

 

Bina Dokusunun Morfolojik Bölgelenmesi 

Bina dokusunun morfolojik bölgelenmesi, binaların tarihsel süreç içerisinde sürekliliğinin ve 
dönem özelliklerinin belirlenmesi ile gerçekleşmiştir. Bu bağlamda arazi kullanımında olduğu 
gibi tarihi ticaret bölgesinde bulunan binalar 1. katmanda, merkezin dış çeperine doğru yer alan 
günümüz yapıları ise 4. katmanda yer almaktadır. Bunun sonucunda kentin ticari merkezi 1. 
katmanda yer alırken bu alanın içerisinde yapılan günümüz yapıları ise 4. katmanda yer 
almaktadır. Dönemsel gelişimlerine bakılarak merkeze yakın çeperde olanlar 2. katman ve 3. 
katmanda yer alırken uzaklaştıkça 4 katmanın baskın olduğu gözlemlenmektedir.  
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Şekil 9: Lefke Geleneksel Kent Merkezi Bina Dokusunun Morfolojik Bölgelemesi 

Genetik Plan Biriminin Morfolojik Bölgelenmesi 

Mevcut doku incelendiğinde, plan birimlerindeki farklılaşmalar 4. katmanda fasıl 96’ya (binalar 
ve yollar tüzüğü) göre yapılan binalarda gözlemlenmektedir. 1. katmandaki binalar yol çizgisini 
takip eden ve birbiriyle aynı karakter özelliklerini gösteren parsel ve yol ilişkileri olan 
birimlerdir. İkinci katmandaki birimlerde fasıl 96’ya göre, çekme mesafeleri - parsel tipolojileri 
ve yol ilişkileri benzerlik gösteren plan birimleri olarak gruplandırılmışlardır. 3. Katmandaki 
plan birimleri yeni yapılaşmış bölgedeki dönem ilişkilerini gösteren plan birimlerini 
oluşturmakta ve bu katmanda bulunan morfotoplar ise 4. katmandaki karakter alanlarını 
içerisinde saptanmışlardır.  
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Şekil 10: Lefke Geleneksel Kent Merkezi Plan Birimi Morfolojik Bölgelemesi 

 

Lefke Geleneksel Kent Dokusunun Morfolojik Bölgelemesi 

MRG Conzen’e göre morfolojik bölgeleme yöntemi kentlerin karakter alanlarını belirlemek ve 
ileriye yönelik planlama kararlarını alıp, hangi bölgelerin ne şekilde korunması gerektiğini 
belirlemede kullanılan bir yöntemdir (Conzen,2004). Bu bağlamda Lefke geleneksel kent 
dokusu morfolojik bölgeleme analizi, arazi kullanımı, bina dokusu ve plan birimi morfolojik 
bölgelemelerinin üst üste çakıştırılması ile oluşturulmuştur. Bu kesişim sonucunda morfolojik 
bölgeler yorumlanmış ve katmanlar önem sırasına göre belirlenmiştir. 1. katmanda Osmanlı 
döneminden devam eden merkez yer alırken 2. ve 3. katmanda bu merkezin çeperinde yer alan 
yerleşimler ve 4. katmanda ise tüm katmanlar içerisinde bulunan morfotoplar yer almaktadır.   
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Şekil 11: Lefke Geleneksel Kent Merkezi Morfolojik Bölgelemesi 

 

Sonuç 

MRG Conzen (2004)’in morfolojik bölgeleme yöntemi ilk olarak İngiltere'de daha sonra ise 
Japonya ve Çin’de farklı coğrafyalar ve farklı kültürlerle incelenmeye başlamış ve günümüzde 
farklı ülkelerde ve kentlerde araştırmalar devam etmektedir. Lefke kent merkezi geleneksel 
dokusunun morfolojik bölgeleme yöntemiyle analizi yapılmış ve bunun sonucunda korunacak 
karakter alanları 1. katmanda belirlenmiş, yine 2. ve 3. katmandaki karakter alanları korunarak 
4. Katmanda oluşturulacak alanlarda nasıl bir gelişim planı izleneceği ve karakter alanlarının 
sürekliliğinin nasıl korunacağına dair öneriler yapmak için zemin oluşturmuştur. Bu çalışma 
MRG Conzen’in morfolojik bölge çalışmasının farklı coğrafyalarda kullanılabileceğini 
göstermiştir. 
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Morfolojik Çalışmalar, kent formunun gelişmesi, algılanması ve sürdürülebilmesi açısından 
önemlidir. 

Kent Formları morfolojik bölgelemeler yöntemiyle irdelenip, geleceğe yönelik planlama ve 
koruma stratejilerinin oluşturulmasını sağlar. Bu bölgelemeler;   

 Formun nasıl korunacağı ve ileriye nasıl aktarılacağı, 
 Yeni oluşturulacak yapılaşmadaki prensiplerin oluşturulması, 
 Kent formunun sürekliliğindeki ilkelerin hazırlanması, 
 Sürdürülebilir morfolojik kriterlerinin oluşturulmasında kullanılır. 
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ÖZET 

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 ve 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 planlama çalışmaları açısından önemli bir konu başlığı 
olarak öne çıkmaktadır.   
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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 

 

 

 

 

 

1. GİRİŞ 

Şekil bilgisi olarak da tanımlanan “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. 

Kentler yaşam alanları olarak doğal, kültürel birçok unsurun bir arada ve karşılıklı etkileşim 
içinde bulunduğu ekosistemlerdir. Kentsel nüfus oranındaki radikal artışlara dayalı mekânsal 
gelişme talep ve eğilimleri, doğal kaynak ve değerler üzerinde ve ekolojik ayak izi bağlamında 
olumsuz etkilere neden olduğu söylenebilir. Kentler için yaşanabilirlik; kentlilerin ihtiyaç 
duydukları sağlıklı çevresel şartların yeterli ve sürdürebilir olmasına bağlıdır. Kentleşme olgusu, 
hızla artan kentsel nüfus ve bu nüfusun mekânsal dağılımı sorunu üzerinde şekillenmekte ve 
günümüzde ülkelerin en çok üzerinde durduğu konulardandır.  

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 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 Bodrum kent sınırları üzerinden kentsel mekânın analizine yönelik yöntem önerisi ortaya 
koymayı hedeflemektedir.  



 

2. METOD 

Bu çalışmada, Bodrum’un kentsel büyüme biçimi ile kentsel doku arasındaki ilişkinin analiz 
edilmesi için fraktal geometriden yararlanılmıştır. Fraktal geometri, kentsel dokunun mekânsal 
organizasyonunun analizi etkili bir yöntemdir ve kentsel dokuda ortaya çıkan değişim, fraktal 
boyuttaki farklılaşmayla ölçülebilir.  

Kentler, planlı ve kendiliğinden gelişim olmak üzere iki farklı evrim süreci izleyebilmektedir. 
Bu iki sürecin fiziksel çevreye yansımalarının farklı mekân organizasyonları ile 
sonuçlanabildiği söylenebilir. Mekânsal organizasyonun farklı ölçeklerdeki karmaşıklık düzeyi 
sistemin anlaşılmasını sağlamaktadır. Kentlerin karmaşık yapısının anlaşılması ise fraktal 
geometri aracılığı ile mümkün olabilmektedir. Fraktal geometri, biçimsel farklılıklardan 
bağımsız karmaşıklık derecesini ölçmekte ve mekân öğeleri arasındaki etkileşimler ve oluşum 
sürecini değerlendirebilmektedir. Fraktallar kentsel formun özünde olmamakla birlikte, kentsel 
evrimin bir sonucu olarak görülebilir (Chen, 2013).

Fraktallar ölçeğe bağlı olarak değişik forma sahip olabilen düzensiz şekillerdir. Fraktal, Latince 
“frangére” fiilinden türeyen, “parçalanmış, kırılmış” anlamına gelen “fractus” sıfatından çıkmış 
bir terimdir. İlk kez Mendelbrot (1977) tarafından doğada yer alan düzensiz ve parçalı desenleri 
tanımlayabilmek için kullanılmıştır ve fraktallar doğanın geometrisi olarak görülür. Fraktal, 
geometrik özellikleri ölçekten bağımsız, tekrar ve benzerlik içeren mekânsal nesnelerdir. 
Fraktallar, (1) tekrarlıdır (iterasyon). (2) Kendine benzerlik (
Fraktal boyut (Hausdroff-Besicovitch boyutu), Hausdorff ve Besicovitch tarafından tanımlamış 
bir fraktalın mekânı ne oranda doldurduğunu ölçen istatistiksel bir büyüklüktür (Ball, 2004). 

Fraktal boyut, uzun zamandır kentsel morfolo
kullanılmaktadır (Batty ve Logley, 1987; Banguigui ve Daoud, 1991; Batty ve Longley, 1994; 
Batty, 1995; Batty ve Xie 1996; Bovill, 1996; Shen, 1997; Shen, 2002; De Keersmaecker ve 
diğer. 2003; Kaya ve Bölen, 2006; Mcadams, 2007; K. M. Çubukçu ve E. Çubukçu, 2009; 
Chen, 2012; Sun ve diğer., 2007; Thomas ve diğer., 2007; Yanyan ve diğer., 2008).

Resim 1. Tekrar ve kendine benzerlik ilkesini içeren fraktal (Yale, 2014)
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(Mendelbrot, 1967). Çalışmada, İngiltere sahil şeridinin uzunluğunu ölçmeye ve gerçek 
doğasını anlamaya çalışmıştır (Resim 2). 
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Resim 2. “İngiltere Sahillerinin Uzunluğu Nedir?” (Mendelbrot, 1967) 

Çalışmada, İngiltere kıyılarının uzunluğu 200 km ölçü ile hesaplanmıştır. Aynı ölçeğin yarısı ile 
ölçüldüğünde daha büyük bir değer çıkmaktadır. Ölçekler daha da küçüldüğünde daha uzun 
ölçüler elde edileceği ortaya koymuştur. 

Doğru parçaları ile ölçmek, kutularla kaplayarak ölçmek kullanılan iki fraktal boyut ölçüm 
tekniğidir. Kentsel çalışmalarda genellikle kutularla kaplama yöntemi kullanılmaktadır.  

Fraktal boyut analizi aşağıdaki algoritmaya dayanmaktadır (Mendenbrot, 1983):  

                                          n(s) * s d  = U                        (2.1) 

 n(s) : görüntünün kaplandığı kutu sayısını göstermektedir. U görüntünün alanını, d ise gerçek 
fraktal boyutu gösterir.  

Fraktal boyutun tahmini D, log(n(s)) ile log(1/s) grafiği eğimidir (Resim 3), (Shen, 2007).  

          log(n(s)) = log(U) + DLog(1/s) + εs,                       (2.2) 

log(U),  sabittir. εs ; hata terimidir. D, fraktal boyut tahminidir.  

 

Resim 3. Fraktal boyut eğimi 
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Fraktal boyut değeri 1 ile 2 değerleri arasında yer almaktadır (Mendelbrot, 1977). Fraktal 
boyutun değerinin yüksek çıkması kent içinde kullanılmayan alanların kentsel leke içindeki 
oranının az olduğunu gösterir. Yüksek fraktal değerine sahip olan kentlerin mekânsal verimliliği 
yüksek kompakt kentler, fraktal değeri düşük olan kentlerin ise mekânsal verimliliği düşük 
düzeyde saçaklı kentler olduğu söylenebilinir.  

Fraktal boyut analizi kentsel mekânın yapısının doğru öngörülmesi, ölçülmesi, anlaşılması 
bakımından oldukça etkin, kolay ve ekonomik bir ölçüm tekniğidir. Fraktal modeller, kentsel 
yapıların (dokuların) araştırılmasında kullanışlı araçlardır ve kentsel büyüme ve sürecini 
anlamak için yardımcı olmaktadır (Chen, 2013). 

Çalışma fraktal yöntem ışığında Bodrum’un 2006 – 2015 yılları arasındaki morfolojik 
gelişimini okumayı hedeflemiştir.  

 

3. ÇALIŞMA KONUSU 

Çalışma konusu, Türkiye’de Ege Bölgesi’nde yer alan 37° 1.8’ enlem 27° 55.2’ boylamında 
bulunan Muğla İli’ne bağlı 680 km² alana sahip, kıyı uzunluğu 174 km. olan Bodrum ilçesidir 
(Resim 4).  

Resim 4. Muğla ve Bodrum 
Yarımadası’nın ülke içindeki konumu  

 

Resim 5. Bodrum Yarımadası konumu  

 

İlçe yalnızca Milas İlçesi ile kara sınırına sahip, kuzeyde Güllük, güneyde Gökova körfezlerinin 
çevrelediği yarımadada yer almaktadır (Resim 5). Muğla il merkezine uzaklığı 115 km uzaklıkta 
olan ilçenin kıyı şeridinde doğrudan denize açılan, iç kesimlerde de küçük havzalar 
oluşturan çöküntü alanları ve bunlara bağlı vadiler bulunmaktadır. Vadi ve çöküntü alanlarında 
akarsuların taşıdığı alüvyonların meydana getirdiği verimli tarım alanlarına sahip Bitez Ovası, 
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Akçaalan Ovası ve Karaova gibi ovalar yer almaktadır. Çakal Adası, Karaada başta olmak üzere 
birçok irili ufaklı ada Bodrum ilçesine bağlıdır. 

Bodrum, Heredot'a göre M.Ö. 2000'li yıllardan önce Lelegler tarafından kurulmuştur. M.Ö. 
1200 yıllarında Dorlar, Lelegler’i yenerek tüm yarımadada etkin olmuşlardır. M.Ö. 546 
yıllarından sonra İran’da hüküm süren Persler, Halikarnassos'un (Bodrum) da dahil olduğu 
bölgeyi o tarihte "Karia Satraplığı" (bölge valilikleri) olarak kabul etmişler ve 
Halikarnassos’u başkent yapmıştır. M.Ö. 334 yılında kent, Büyük İskender tarafından alınmıştır. 
Hristiyanlığın piskoposluk merkezi olarak da anılan kent, 11.yüzyıl sonlarında Türk 
hâkimiyetine geçmiştir. 13. yüzyıl ortalarında ise Menteşe Beyliğine bağlanmıştır. 1415 yılında 
Rodos Şövalyeleri, Osmanlı hükümdarı Çelebi Mehmet’in izniyle Halikarnassos’a yerleşmiş ve 
Bodrum Kalesi'ni inşa etmişlerdir. Kanuni Sultan Süleyman, 1552'de Rodos seferi ile kaleyi ve 
şehri tekrar ele geçirmiştir. Halikarnassos, 1770'te Rus donanmasının hücumuna uğramış ve 
1824 Yunan isyanında Osmanlı üssü olarak kullanılmıştır. Sultan II. Abdülhamit döneminde 
Bodrum kalesi, siyasi mahkûmların hapishanesi olarak kullanılmıştır. Cumhuriyet döneminde 
Bodrum olarak anılmaya başlanan Bodrum, Cevat Şakir’in eserlerine konu olması ile edebiyat 
dünyasında da önemli mekânsal bir yer kaplamaktadır.  

6360 sayılı 14 ilde büyükşehir belediyesi ve 27 ilçe kurulmasına dair yasa ile 6.12.2012 yılında 
Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dâhil edilmiştir (Tablo 1). 

BÜYÜKŞEHİR STATÜSÜNE 
YÜKSELEN KENTLER 

NÜFUS 

Şanlıurfa 1.663.371 

Hatay 1.480.571 

Balıkesir 1.152.323 

Kahramanmaraş 1.054.210 

Van 1.035.418 

Aydın 989.862 

Denizli 931.823 

Muğla 817.503 

Tekirdağ 798.109 

Ordu 771.960 

Trabzon 763.714 

Malatya 757.863 

Mardin 750.606 

Tablo 1 . 6360 Sayılı Kanun İle Büyükşehir Olan İller ve Nüfusları 
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Yasa, nüfusu 750 bini aşan illerin, büyükşehir belediyesi kapsamına alınabilmesine imkân 
tanımış ve buna göre; Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, 
Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illeri yerel yönetimleri büyükşehir 
belediyesi statüsü kazanmışlardır. Belediyelerde nüfus yoğunluğu ve yüz ölçümü, etkin bir 
kamu hizmeti, demokratik katılım seviyesi yüksek ve kültürel anlamda gelişmiş optimal bir 
büyüklüğün sağlanmasını hedefleyen yeni yasa kentsel desenlerde de değişikliğe neden 
olmuştur.  

Adrese dayalı nüfus sayımlarına göre resmi nüfusu 152.440 kişi olmasına rağmen, yaz 
döneminde ziyaretçilerle birlikte nüfusu 2 milyona ulaşmaktadır. Bu durum mekânsal altyapıyı 
zorlamakta, doğal ve kültürel mirası tehdit etmektedir. Ayrıca yılın büyük bölümünce 
kullanılmayan 2. konut sorunu olduğunu söylemek mümkündür. Bodrum ilçesinin ana 
sektörünün turizm olması ve buna bağlı olarak ikincil konut eğilimi nedeni ile kış nüfusu ve yaz 
nüfusu arasında ciddi farklılıklar bulunması da kentsel nüfusu tetikleyen bir başka unsurdur. 

  

Grafik 1. Bodrum İlçesi 2007-2013 Nüfus Verileri (Kaynak: bodrum stratejik planı) 

 

Bodrum ilçesi; Milas havaalanı ile İstanbul – Ankara ve 10 dan fazla destinasyon bağlantısına 
sahiptir. İzmir- Aydın otoyol bağlantısı da yine önemli güçlü arter olarak öne çıkmaktadır. 
Bodrum ve Turgutreis limanlarından da Datça, Kos, Kalimbos, Rodos a yapılan günlük seferler 
bulunmaktadır. Ayrıca Karayolu ile birçok kentle de kuvvetli bir ulaşım ağına sahiptir. Bodrum 
kent içi ulaşım ise kent merkezinde yer alan otogar içinden her 15 dakikada bir kalkan 
minibüslerle sağlanmaktadır. Göltürkbükü, Yalıkavak, Gümbet, Turgutreis, Bitez, Ortakent, 
Akyarlar, Gümüşlük, Karaincir, Yalıçiftlik, Torba, Mazı, Mumcular, Bağla, Güvercinlik ve 
Gündoğan mahallelerine Bodrum Merkez'den karşılıklı olarak minibüs seferleri ile kent içi 
ulaşım çözülmeye çalışılmaktadır. 

Yukarıda sayılan kentsel nüfus baskısına, kentin erişilebilirliği eklendiğinde kentsel desen 
değişikliği ve bu değişikliğin niteliği, kaynakların sürdürebilir kullanımı ve paylaşımı açısından 
önem taşımaktadır. Bu çalışma bu amaçlar doğrultusunda fraktal boyut yöntemini kullanmıştır. 
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Grafik 2. Bodrum İlçesi 2007-2013 Nüfus Grafiği ve Nüfus Artış Hızı (Kaynak: bodrum stratejik planı) 

 

 

4. BULGULAR 

Bodrum yerleşkesi için coğrafi bilgi sistemleri teknikleri temel alınarak kentsel büyüme lekeleri 
belirlenmiş (Resim 6) ve elde edilen kentleşme lekelerinin fraktal boyut (box counting) 
değerleri Fractalyse programı kullanılarak elde edilmiştir (Tablo 2). 

 

BODRUM 2006 2015 

Fraktal Boyut Değeri (D) 1.43 1.45 

Tablo 2. 2006-2015 yıllarına ait Bodrum kentleşme lekelerinin fraktal değerleri 
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Bodrum 2006 Kentleşme Lekesi 

Bodrum 2015 Kentleşme Lekesi 

Resim 6. 2006-2015 yıllarına ait Bodrum kentsel lekeleri 

 

Elde edilen fraktal boyut değerleri üzerinden Bodrum’un 2006 – 2015 yılları arasındaki 
morfolojik değişimi incelenmiştir. Bulgulara göre Bodrum ilçesi 2006 yılı kentleşme lekesi 
fraktal boyutu 1.43, 2015 yılı kentleşme lekesi fraktal boyutu 1.45 olarak ölçülmüştür. Bu 
değerlere göre; Bodrum ilçesi 9 yıl içerisinde 2 değer yükselerek saçaklanmasını azaltma 
eğilimi gösterse de, 1.60 değerin altında olmasından ötürü halen saçaklı kentleşme yapısını 
korumakta olduğu söylenebilir (Benguigui vd, 2000).  

Bulgular sonucunda, genellenebilir bir kentsel büyüme modeli ortaya konduğu, fraktal boyut 
özelliği taşıdığı ve Bodrum’un kentsel büyüme biçiminin kentsel saçaklanma özelliğinde olduğu 
söylenebilir. 
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5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Kentsel büyümeyi açıklayan yaklaşımlar kentlerin dinamiklerine dayanmaktadır. Kentsel 
büyümenin en temel ölçütleri nüfus ve ekonomidir. Kentsel büyüme, herhangi bir fraktal özellik 
kanıtı taşımadan, zoraki olarak doğal, ekonomik ve sosyal yasalar tarafından oluşmakta ve 
coğrafi, tarihsel, politik faktörler tarafından yönlendirilmektedir (Chen, 2013). 

2050 yılında dünya nüfusunun büyük kısmının kentsel alanlarda yaşayacağı öngörüsü ve bu 
nüfus değişiminin doğal kaynaklar üzerindeki baskısının artmasını getirmektedir. Toprak, 
üretimin önemli bir faktörü olmasının yanı sıra mekânsal yerleşime olanak veren temel 
nesnedir. Kentsel yayılmanın yarattığı değişim, bazı olumsuz sonuçları beraberinde getirmekte 
ve toprak üzerine olan baskıyı arttırmaktadır. Kent çeperinden dışa doğru gelişen büyüme, önce 
yakın çevredeki kırsal yerleşmelerini dönüştürmekte yarı kırsal – yarı kentsel çevreler 
oluşmasına neden olmaktadır (Clark, 1965). Kent merkezi ve kırsal hinterland arasında kalan 
alan olarak tanımlanan kentsel saçaklanma, yerleşmelerin sıçramalı bir biçimde çeperde yer 
seçimine neden olmakta ve kentsel fonksiyonların arasında kalan doğal çevrenin bozulması ya 
da yok olması sonucunu getirmektedir. Saçaklanma nedeni ile ihtiyaç duyulan teknik ve sosyal 
altyapı maliyetinin artmasının da yerel ve merkezi yönetimlerin üzerindeki maddi yükünü 
arttırdığını söylemek mümkündür.  

Saçaklı ya da düzensiz yerleşme desenlerinin toplumsal ayrışmaya da neden olduğu 
bilinmektedir. Kentsel saçaklanma ile konut, çalışma, dinlenme alanlarının giderek birbirinden 
ayrılması kentlilerin ulaşım araçlarına olan bağımlılığını artırmakta bütün bu olumsuz etkiler de 
plancıları çözüm arayışlarına itmektedir. 

Doğal ve kültürel kaynakların korunmasına dair “koruma-kullanım” dengesi yaklaşımı, 
günümüzde yerini “sürdürülebilir kullanım” yaklaşımına bırakmaya başlamıştır. Ekonomik 
beklentiler korunan alanlarla karşı karşıya kalmakla beraber, bu duruma çözüm olarak ortaya 
konulan “sürdürebilir planlama” kaynakların verimli bir şekilde kullanılması ve gelecek 
kuşaklara aktarılması kentsel saçaklanmaya çözüm olarak gösterilmektedir. Kompakt (derişik) 
kent kavramı ise; doğal ve kırsal kaynakların korunması, altyapı ve servis sunum maliyetlerinin 
düşürülmesi, sosyal ve ekolojik sürdürebilirliğin sağlanması ve otomobil bağımlılığını azaltma 
özellikleri ile kent planlamada morfolojik hedef olarak öne çıkmaktadır.  

Gelişmekte olan ülkelerin kentlerinin büyümesi ve yapılaşması çok hızlı olmakta (Newman, 
1996) ve dolayısı ile ülkelerin kent planlamaya bakışı doğrultusunda yukarıda sayılan baskıları 
gelişmiş ülkelere göre daha kuvvetli hissetmektedirler. Sürdürülebilir kentler çerçevesinde, 
kentsel büyümenin anlaşılır olması ve sürecinin önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. 
Kentlerin gelişme yön ve şeklerinin tespit edilmesi ve son yıllarda bunların modellenmeleri kent 
çalışmalarında önem kazanmıştır. Kentsel formlar ve sistemlerin Öklid geometrisi ile tam olarak 
açıklanamadığı da araştırmalar sonucunda kabul gören bir görüştür. Bu soruna çözüm olarak 
ortaya konulan Fraktal Boyut, kentleşmiş yerlerde hesaplanabilmektedir. Fraktal modeller, 
kentsel yapıların (dokuların) araştırılmasında kullanışlı araçlar olarak ve farklı yıllara ait fraktal 
boyut değerlerinin kıyaslanmasına imkân tanıması bakımından kent araştırmacıları tarafından 
tercih edilmektedir.  

Bodrum İlçesi’nin kentsel büyüme sürecini anlamak ve kentsel morfolojisini belirlemek amacı 
ile fraktal yöntem kullanılan bu çalışmada, kentin saçaklı bir yerleşme yapısı gösterdiği ve 
fraktal boyut özelliği taşıdığı tespit edilmiştir.  

6360 sayılı yeni Büyükşehir belediye kanununun kabul edilmesi ve 5216 sayılı kanunun 
yürürlükten kaldırılması ile Muğla ili Büyükşehir statüsü kazanmış, yeni yasa ile nüfus 
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yoğunluğu ve yüz ölçümü, etkin bir kamu hizmeti, demokratik katılım seviyesi yüksek ve 
kültürel anlamda gelişmiş optimal bir büyüklüğün sağlanması hedeflense de kentsel desenlerde 
değişikliğe neden olmakta ve Muğla Büyükşehir belediyesi için optimal bir hizmet alanı elde 
edilebildiğini söylemek güçleşmiştir.  

Bodrum'un dünya ve Türk ünlülerinin tercih ettiği marka değeri olan tarihi ve turistik bir 
yerleşme olması, turizm altyapısı bakımından güçlü, tarihi, kültürel zenginliklere sahip, hava, 
deniz ve karadan güçlü ulaşım olanaklarına sahip, erişilebilir olması nedeniyle de her sene daha 
fazla ziyaretçi çekmektedir. Yaz-kış nüfusunun orantısızlığı ve buna karşılık İller Bankası 
payının düşük olması mekânsal altyapıyı zorlamaktadır. 

Diğer taraftan Bodrum ilçesi gelir kaynaklarının Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne gitmesi 
ekonomik olarak yeterli katkı payı alamamasına neden olmakta, yaz nüfusuna hizmet edecek alt 
yapı yatırımlarının (içme suyu, katı atık, arıtma ve geri dönüşüm tesisleri) yapılamamasına ve 
fiziksel altyapı sorunlarının yaşanmasına neden olmakta kaynakların korunması ve 
yönetilmesini zorlamaktadır. Orman yangınları, emlak değerlerinin yüksek olması, bütüncül 
imar planlarının henüz tamamlanmamış olmaması da doğal kaynaklar üzerindeki yapılaşma 
baskısını arttırmakta, tespit edilen kentin saçaklı yapısını maalesef desteklemektedir. Bu 
büyüme biçimi ile Bodrum doğal kaynaklarını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır. 

Kentsel büyüme dinamiklerinin daha iyi kavranması, kentin olası geleceğini kestirme etkin bir 
planlamanın temelini oluşturmaktadır. Mekânsal doluluk düzeyini kontrol etmekte 
kullanılabilinir ve kentsel saçaklanma karşıtı kentsel büyüme için kullanılacak politikalara altlık 
oluşturabilir. Gelecekte araştırmacıların, ayrıntılı veri setleri üzerinden gerçeğe daha yaklaşan 
modeller elde edileceği ve yeni yöntemler üzerinden saçaklanmanın etkilerinin bertaraf 
edileceği modeller başka incelemelerin konusu olabilecektir. 
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ÖZET 

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 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.  
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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 
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ÖZET 

Kentsel tasarım sürecini morfolojik elemanlar üzerinden tanımlama aracı olan tasarım 
kodları, bir tasarım denetim aracı olarak kentsel formun temel birimlerinin ve onlar 
arasındaki bütünselliğin tanımlanması bağlamında işlevsel bir öneme sahiptir. Formun 
temel birimleri arasında kurulan ilişkinin parametrik olarak (form öğelerinin ölçümlenebilir 
faktörlerle) tarif edildiği tasarım kodlaması (design code) günümüz şehircilik anlayışında 
yeni bir yaklaşımdır.  

Bu yaklaşım doğrultusunda, ODTÜ Kentsel Tasarım yüksek lisans programı 2014-2015 
akademik eğitim döneminde yürüttüğü kentsel kodlama çalışması ile tasarım kodlarını ve 
kentsel formun gelişim ve dönüşüm sürecini denetleyen bir araç olarak ele alınmıştır. 
Çalışma kapsamında, kentsel formun morfolojik elemanlarının parametrik 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 ölçümlenebilir ilişkiler 
üzerinden (kompozisyonel ya da yapısal) yeniden tanımlanması anlamında 
kullanılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Parametre, parametrik morfoloji, parametrik tasarım 

 

 

GİRİŞ 

Kod terimi etimolojik olarak, Latince kökenli olup, caudex sözcüğünden evrilmiştir. Latince’de 
kanun kitabı anlamı taşıyan terim temel olarak, “ bir dizi yasalar ve düzenlemeler” (“Code | 
Definition of Code by Merriam-Webster,”) anlamına gelmektedir.  

Kentsel tasarım ve planlama alanına ek olarak, tarih boyunca hukuk, genetik bilimi, bilgisayar 
programlaması, göstergebilimi, mimarlık gibi alanlarda kullanıldığı bağlamda nitelikler 
kazanarak farklı anlamlarda kullanılmıştır. İlk olarak kullanıldığı hukuk alanında düzenleyici, 
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yasaklayıcı ya da bağlayıcı niteliklere sahip olan kodlar; göstergebiliminde iletişimsel ve 
yorumlanabilir olarak nitelendirilebilir. Kodların kent planlaması çerçevesinde ilk kullanımına 
örnek olarak The Laws of Indies gösterilebilir. The Laws of Indies, İspanyol Amerikasında yeni 
kurulan yerleşim düzeni içerisinde kentsel elemanların birbirleriyle olan ilişkilerini tanımlanmış, 
modern çağın ilk kent planlama kanunu olarak nitelendirilmiş ve temel kodlama belgesi olarak 
tanımlanmıştır (Carmona, Marshall,, Stevens, 2006).  

Temel olarak, kentsel tasarımda kodlama modern bağlamda, kentsel yapılaşmanın, 
kullanımların ve modern kentin gelişme örüntüsüne özgü üretilen kentsel formun kontrol 
edilebilmesi için bir araç olarak görülmektedir (Baş, 2003). Kentsel kodlama moderniteye özgü 
olmamakla birlikte, kullanımı ilk kentsel tasarım yaklaşımlarının biçimlendiği antik çağlara 
kadar gitmektedir. Vitrivius Mimarlık Üzerine On Kitap adlı eserinde o dönemde mimarlığın 
kent düzenine, kamusal ve özel yapılara ve yapı malzemelerinin kullanıma ilişkin kodların 
dökümünü yapmaktadır (Carmona, et al., 2006). Kent planlaması ve kentsel tasarıma 
yaklaşımların tarih boyunca evrimi ile birlikte, kentsel kodlamanın kullanımı değişime 
uğramıştır. Baş’a (2003) göre modernist dönem sonrası batının değişen ekonomik koşullarının, 
planlama ve tasarım arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlanması kentsel tasarımın planlamadan 
ayrı bir kavram olarak ele alınmasını desteklerken; kentsel kodlamaya ise bu ilişki içerisinde 
yeni bir rol biçmiştir.  

Temel olarak kentsel tasarım tartışması, planlama ve tasarım süreçlerinin birlikteliğini sağlamak 
için kentsel gelişimin kontrol mekanizması olarak çalışır. Kentsel kodlama ise tüm bu 
tartışmalar içerisinde, tasarım üzerinde denetim sağlama ve düzenleme işlevine sahiptir.  

ODTÜ Kentsel Tasarım yüksek lisans programı 2014-2015 akademik eğitim döneminde yapılan 
çalışma kapsamında kentsel kodlama ve tasarım kodları, kentsel formun temel birimlerinin ve 
onlar arasındaki bütünselliğin tanımlandığı bağlamda bir tasarım denetimi aracı olarak ele 
alınmıştır. Kentsel formun temel birimleri yapı, parsel, yapı adası ve sokak olarak belirlenmiştir.  

 

KOD DİZİNİ [Kentsel Formun Morfolojik Elemanlarının Parametrik Tanımı]  

Yapılan tasarım araştırmasının temel amacı, kent formunun temel elemanlar arasındaki 
ilişkiselliği ortaya koymaktır. Kentsel formun morfolojik elemanları; yapılı çevre içerisinde 
varolan kamusal geçitler olarak sokak, sokaklar ile tanımlı ve kentsel gelişimin en küçük birimi 
olarak yapı adası, mülkiyetin en küçük birimi olarak parsel, parsel üzerinde yer alan ve kentin 
kütle kompozisyonunu oluşturan yapıdır. Ancak; yapılan tanımlamalar, elemanlar arası 
ölçümlenebilir ilişkiselliklerin kurulması açısından yetersiz kalmıştır. Bu doğrultuda morfolojik 
elemanların da bir takım bileşenlerden oluştuğu tanımlamalara eklenmiştir. Buna göre; yapı 
adası ve parselin bileşenleri köşe noktaları ve kenarlarıdır. Yapının bileşenleri köşe noktaları ve 
kenarlarının yanı sıra, yüzey ve açıklıklarını da kapsamaktadır. Çalışma kapsamında kent 
formunun temel elemanlarının, bileşenleri üzerinden tanımlanmaları, kent dilini farklı bir 
yaklaşımla ele almanın yanı sıra elemanların birbiriyle olan ilişkilerini parametrik olarak 
tanımlamayı mümkün kılmıştır.  

Öte yandan kentsel morfoloji elamanların tipolojilerini belirlemek adına bir çalışma yürütülmüş 
ancak bileşenlerle oluşturulan dil bu süreci tamamlamak için yetersiz kalmıştır. Bunun 
sonucunda tipolojik çeşitliliği, bu dil çerçevesinde tanımlayabilmek adına kentsel elemanların 
niteliklerine (attributes) göre analiz edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Örneğin tipolojik 
olarak bir parselin ‘derin’ ya da ‘sığ’ oluşu köşeleri ve kenarları (bileşenleri) ile 
tanımlanamamıştır. Bu tipoloji parselin kenar uzunluklarının birbirine oranı üzerinden 
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tanımlanmıştır. Buna göre; sokak bileşenlerinin oranı, dizilimi ve yüksekliği sokağı karakterize 
eden temel nitelikleridir. Bu nitelikler yapı adasında adanın boyutu, ada kenarlarının oranı ve 
formu iken, parsel bazında parselin boyutu, parsel kenarlarının birbirine oranı ve formuna ek 
olarak çekme mesafesi, hacimsel (occupancy) ve yüzeysel (coverage) doluluk oranıdır. Yapının 
nitelikleri ise boyut, hacim ve yüksekliktir. (Bknz. Şekil 1)  

 
Şekil 1: Kod dizini ve örneklerinin parametrik nitelik tanımları 

Her bir morfolojik elemanın niteliğinin kontrol edilmesi, buna bağlı parametrelerle mümkündür. 
Bu değişkenler alan, yükseklik, oran veya hacim olabilir.  

 

KOD MATRİSİ [Kentsel Tasarım Kodlarının Başarımsal Tanımları]  

Kod dizini, kent morfolojisinin dilini oluşturmak için bir araçken, tanımlanan elemanlar ve 
bileşenleri arasında kompozisyonel ve yapısal ilişkiselliğin kurulabilmesi için bir kod matrisi 
tasarlanmıştır. Kod matrisi, kod dizinini oluşturan kentsel formun temel elemanlarının satır ve 
sütun biçiminde düzenlenmesiyle oluşan tablodur. Bu elemanların farklı bileşenleri (component) 
arasında parametreler üzerinden kurulan ilişkiler bu tablo düzeninde incelenmiştir ve bu 
ilişkilerin ortaya koyduğu olası performanslar üzerinden kentsel üretken kod (generative codes) 
tanımları yapılmıştır. (Bknz. Şekil 2)  

Bileşenler arası ilişkilerin parametrelerindeki değişimler tasarım kodlarının farklı performanslar 
sunmasını sağlamaktadır. Örneğin; parsel derinliğindeki çeşitlilik kodu, sırasıyla parselin yanal 
kenarı ve yapının yanal yüzeyi arasındaki ilişkisellik uzunluk parametresi üzerinden 
tanımlanmaktadır. Parselin yanal kenar uzunluğu arttıkça, yapının uzanım potansiyelini 
artırmaktadır. Yapı derinliğinin artmasının sağlayacağı olası performanslardan biri yapı adası içi 
konfigürasyondaki çeşitliliğin artması olacaktır.  
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Şekil 2: Kod matrisi  

 

Bu ilişkilerin bir matris düzeninde incelenmesi önemlidir çünkü karşılıklı ilişkilerin 
kurulmasındaki sıralamalar farklı parametrelerdeki değişiklikler anlamına, dolayısıyla farklı 
kodlara karşılık gelir ve farklı performanslar doğurur. Sözgelimi, parsel-yapı ilişkisi ele 
alındığında, parselin niteliğinin değişimine bağlı olarak yapı elemanında oluşan değişimler 
gözlemlenirken, yapı-parsel ilişkisi ele alındığında yapı niteliğindeki değişimlerin parseli 
nasıl etkilediği gözlemlenir.  

Sonuç olarak, bahsedilen matris aracılığıyla üretilen kodların, birçok farklı ilişki biçiminin 
görülmesiyle ve ilişkilerin parametrelerindeki farklı değişikliklerle birlikte farklı 
değişimlerle birlikte istenilen performanslara sahip yapılı çevreyi üretmeyi mümkün 
kılabilecekleri varsayılmaktadır.   
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Şekil 3: Parsel derinliğinde çeşitlilik  

 

TASARIM-KOD İLİŞKİSİ  

Matriste üretilen kodların varyasyon (çeşitlilik) sağlayıp sağlayamayacağının test edilmesi 
amacıyla Helsinki kentsel yapı adası örneğinde iki tane örnek çalışma yürütülmüştür. Bunlardan 
ilki, çalışma alanında var olan kentsel bir kodun parametrelerinin değiştirilerek  

morfolojik çeşitliliğe ulaşılıp ulaşılamayacağının test edilmesini; ikincisi ise verili bir 
tipolojinin, tasarım algoritmasının çıkarılmasını konu edinmiştir.  

Kod ile Tasarlamak [Design by Code]  

Yukarda bahsedilen amaç doğrultusunda gerçekleştirilen ilk çalıştayın temel araştırma sorusu; 
kod ile tasarımın mümkün olup olmayacağı ve kodlamanın kent formu varyasyonları üretmek 
üzere kullanılıp kullanılamayacağı üzerinedir.  

Çalıştay, farklı kodların mevcut yapı adası üzerinde test edilmesini kapsamaktadır. Test 
edilen kodlardan bir tanesi Bitişiklilik (contiguity) kodudur. Kod matrisinde yapı-yapı arası, 
paylaşılan yüzey alanı (area of party wall) ve yapıların toplam dış yüzey alanlarının 
birbirine oranı ile tanımlanmaktadır. (Çalışkan, 2013) Helsinki yapı adası üzerinde, emsal 
ve maksimum yapı yüksekliği sabit tutularak bitişik düzene sahip yapı adası, ayrık düzene 
çevrilmiş ve adanın form bütünlüğü test edilmiştir.  
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Şekil 4: Tek bir kodun parametrik değerleri değiştirilerek elde edilen form farklılaşmaları  

 
Şekil 5: Bitişiklilik Kodu ile dönüştürülmüş olan örnek Helsinki yapı adası  

 

Yapılan tasarım kodu testi sonucunda, bitişik nizamın bozulması ile yapı taban alanlarının 
formu farklılaşmış ve bu farklılaşma yapı adası içerisindeki boşlukların yapılaşmasına ve iç 
formun değişmesine neden olmuştur. Çalıştay sonucunda bu değişimin ada formunda belirgin 
bir tipolojik farklılaşma ortaya çıkarmadığı görülmüştür. Buna paralel olarak, test edilen diğer 
kentsel kodların da morfolojik çeşitliliği sağlamak adına tek başlarına yeterli olmadığı 
deneyimlenmiştir. 

Buna bağlı olarak, kentsel forma açık tipolojik farklılaşmalar için birden fazla kodun birbirini 
tamamlar şekilde kullanılması gerektiği sonucuna varılmıştır.  

Tasarım ile Kodlamak [Code by Design]  

Araştırma projesi içerisinde ikinci tasarım deneyi, belli bir tipolojinin kodunun/kodlarının açığa 
çıkartılıp çıkartılamayacağına, başka bir anlatımla ada morfolojisinin kodaçımının 
yapılabilirliğine yöneliktir. Bu amaç doğrultusunda belirli bir tipolojiye sahip yapı adası 
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morfolojisinin kodaçımlamasının yapılması beklenmiştir. Buna göre ilk olarak, verili Helsinki 
yapı adası ile aynı oturuma sahip dört farklı yapı adası varsayımsal olarak modellenmiştir.  

 

 
Şekil 6: Helsinki yapı adasının türevleri olan varsayımsal ada formu modelleri  

 

Uygulanan tipolojilerden bir tanesi; ada içerisine uzanımları olmayan yapıların çeper yapı adası 
olarak tariflenen düzgün çeper yapı adası (pure perimeter urban block)‘dır. Verilen tipolojik 
yapı adası, mevcut düzendeki parsel düzeninde uygulanırken parsel bazında emsal sabit 
tutulmuştur.  

 
Şekil 7: Düzgün çeper yapı adası ve bu varsayımsal modeli ortaya çıkaracak tasarım işlemleri  
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Sezgisel olarak üretilen yapı adası modellerinin verili Helsinki adasından yola çıkarak nasıl 
üretilebileceğine dair soru, ortaya çıkan varsayımsal ada formunun gizil kodlarının açığa 
çıkarılmasını sağlamıştır. Buna göre verili ada üzerinde uygulanmış olan her morfolojik tasarım 
işlemi, o tipi üreten parametrik kodlar olarak tanımlanmıştır.  

Çalıştay süresince, kentsel tasarımın kodlanabileceği ancak bu şekilde yürütülen bir kodlama 
çalışmasının, tasarımcının sahip olduğu bir takım içgüdüsel kodlamaları da açık bir şekilde 
yönteme dahil etmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.  

 

SONUÇ  

ODTÜ Kentsel Tasarım yüksek lisans programı 2014-2015 akademik eğitim döneminde yapılan 
tasarım araştırması; temel olarak kent formunu ortaya koyan kentsel elemanlar (yapı, parsel, 
yapı adası, sokak) ve bu elemanların bileşenleri ile tanımlanan parametrik çerçevenin 
tanımlanmasını amaçlamıştır. Çalışma, bileşenlerin birbirleri ile kurduğu kompozisyonel ve 
yapısal ilişkileri ölçümlenebilir hale getirerek, tasarım ve morfoloji arasında yaratıcı bir arayüz 
olarak parametrik morfolojiye dayalı tasarım denetimi yaklaşımını önermektedir.  
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ÖZET 

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 Galatasının 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 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; 
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• Deniz surlarını da içine alan kıyı bölgesinin kent formu ve bina tipolojisinin Ceneviz 
Galatasından 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 söz konusu 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 dikkat 
çekmektir. 

Anahtar Kelimeler: Galata, Deniz Surları, Kent Formu, Morfoloji-Tipoloji, Mekân 

 

 

 

Doğal liman özelliği taşıyan Haliç’in Bizans döneminden itibaren kendine özgü gelişim 
süreciyle dikkat çeken bir bölgesi olan Galata, 20. Yüzyıl başına kadar büyük ölçüde özelliğini 
korumuş, yıllardır süregelen mekânsal ilişkiler kent formu üzerinde etkili olmuştur. 
Cenevizlilerin korunma için inşa ettiği surlar 1864-1865 yılları arasında büyük bir bölümünün 
yıkılmasına kadar kentsel doku içinde binalar ve yollar ile bütünleşmiş, kentsel ve mimari 
dokunun içinde belirleyici ve tamamlayıcı yeni bir rol üstlenmiştir. Surların izleri, Bu 
yıkımlardan sonra da bölgenin kentsel dokusundaki etkinliğini incelenmeye değer şekilde 
sürdürmüştür.  

Bu çalışma, deniz surlarının kent formu üzerindeki etkilerine odaklanarak, mekânsal 
dönüşümleri belgeleyerek kıyılar için bütünsel bir bilgi alt yapısı oluşturmayı hedefleyen bir 
araştırmanın önemli bulgularını özetlemektedir. 

Mekânsal hafızanın çoğunlukla silinmiş olduğu bir fiziksel ortamda bu bilgi birikimi, kent 
formu üzerinde süregelen değişimleri ortaya koyarak bu konuda bir muhasebe yapılmasını ve 
güncel projelerin bu bakış ile desteklenmesini hedeflemektedir.  

Galata olarak adlandırılan bölge, 13.yy.da imtiyazlı bir bölge olarak Cenevizlilere verilmeden 
önce Haliç’in kuzeyinde Bizans’ın karşı kıyısında önceleri üzerinde bir Rum yerleşmesinin 
bulunduğu, Bizans şehrinin on dört bölgesinden on üçüncüsü idii (Arseven, C.E., 1989,51). 
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13. Yüzyılın sonlarında Cenevizlilere verilen bölgede 1304 ten itibaren Bizans’tan elde ettikleri 
imtiyazlarla alandaki varlıklarını daha da yerleşik hale getiren Cenevizliler, özerkliklerini 
koruma amacıyla duvarlar, kuleler, burçlar inşa ettiler. Osmanlı fethine kadar ve bundan sonra 
da değişen idari şartlara rağmen özerk durumunu koruyan Galata’da sınırların içinde idari, sivil, 
dini birçok bina inşa ettiler ve bir deniz ticaret kolonisi olarak varlıklarını sürdürdülerii.  

16. yy.ın ortalarına kadar fetih öncesi görünümünü büyük ölçüde koruyan bölgede Osmanlı 
idaresi tarafından fetihten sonra 15. yy.da doğu sınırında Tophane binası ve 1580 de Kılıç Ali 
Paşa Camisi, batısında16. yy.da Tersane ve Sokullu Camisi (1577-78), kuzeyde ise Galata 
Mevlevihanesi yapılmıştır. Bu davranışın içerdeki yerleşimi var olan sınırları içinde tutmak ve 
Osmanlı idari gücünü hissettirmek gibi stratejik hedefleri olduğu belirtilmektedir (Yerasimos, 
S.,1991, 117-129) (Resim-1).  

 

 
Resim 1: İstanbul görüntüsünden ayrıntı. Grelot, G. J.(1680) Relation Nouvelle d’Un Voyage à 
Constantinople, Paris, s.74a.   

 

Şehrin gelişmesi kara surlarının dışındaki mevcut hendekler ve Osmanlı’nın oluşturduğu bu 
noktasal güç alanları nedeniyle ve artık korunma gibi bir gereklilik kalmamasından dolayı, 
çoğunlukla kıyı surlarının dışında olabilmiştir (İnciciyan, P. Ğ., 1976, s.100)Şehrin ihtiyaç 
duyduğu bağlantının da İstanbul’a doğru olduğu düşünülürse Galata’nın deniz surları ve kıyı 
şeridi boyunca gelişmesi normal bir durumdur.   

Galata birçok yangın ve deprem felaketinde zarar görmüş, bundan gerek nüfusu gerekse kentsel 
ve mimari dokusu etkilenmiştir. On dokuzuncu yüzyılın ortalarına gelindiğinde ise 
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İmparatorluğun merkezi sisteminin güçlendirilmesi ve modernleşmesi hareketiyle kentsel 
mekâna yeni bir bakış açısı gelişecektir.  

 

On dokuzuncu yüzyıl ortasında Galata kıyısını koşullandıran yeni dinamikler ve 
kent dokusunun temel özellikleri 

On dokuzuncu yüzyıl Avrupa’da diğer birçok imparatorluk kenti için olduğu gibi İstanbul’da da 
modern öncesi kalıpların, kent dinamiklerinin buna bağlı olarak da kentsel formların radikal 
değişiklik geçirdiği bir dönemdir. 1839 da ilan edilen Tanzimat Fermanı’nın toplumsal yaşama 
getirdiği düzenlemeler takiben gelişen dinamikler Galata bölgesinin mekânsal yapısını da 
etkilemiştir. Galata kıyılarını etkileyen başlıca koşullar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 İdari merkezin tarihi yarımadadan Dolmabahçe’ye kayması kentin tüm yerleşim 
alışkanlığını etkilemiş ve hem sivil hem idari yerleşimin Galata’dan geçerek Haliç’in 
Kuzey’ine Pera’ya ve Boğaz’ın kıyılarına doğru ilerlemesine neden olmuştur. 

 Galata’nın 1858’den itibaren batılı anlamdaki ilk belediye deneyimi olarak kurulan VI. 
Daire Beyoğlu Belediyesi tarafından kendi bütçesi ve meclisi tarafından yönetilmeye 
başlanmasıyla kıyıları da içeren birçok kentsel iyileştirme çalışması hayata geçirilmiştir.  

 Galata’nın ticari ve finansal öneminin artması dolayısıyla birincisi 1836 da yapılan 
Azapkapı-Unkapanı arasında Mahmudiye köprüsü, diğeri ise 1845 de Karaköy 
Eminönü arasında Cisr-i Cedid köprüleri olmak üzere iki köprü yapılmıştır. 

On dokuzuncu yüzyılın ortalarına tarihlenen d’Ostoya planı, Galata’nın kentsel ve mimari 
dokusu konusunda belge niteliği taşıyan ilk kadastral plandır ve Galata surlarının bilinen ilk 
detaylı durumunu gösteririii (Öncel D., Kafescioğlu F.,2005, 18-19) (Resim-2). Bu plan 
incelendiğinde sur içinin üst kotlarında serbest ve seyrek dokuya karşıt olarak kıyıdaki dokunun 
yoğunluğu göze çarpmaktadır. Az eğimli topografik yapısı nedeniyle ticari ve sivil yerleşmeye 
uygun olan Galata’nın ilk İmtiyaz bölgesi, Ceneviz Galatası'nın diğer gelişim evrelerinde 
merkezde kalmış ve gelişim aşamaları hep bu merkezin korunması ve geliştirilmesi yönünde 
olmuştur. Merkez bölgenin önemi nedeniyle en çok sayıda burcun bu bölgenin surları üzerinde 
bulunduğu söylenebilir (Resim 3). 

 
Resim 2: VI . Daire Beyoğlu Belediyesi’nin Kadastro bürosu tarafından çizilen Beyoğlu Planı 1858-1860.  

Tüm kıyı bandındaki deniz surları üzerinde kara surlarının aksineiv çok sayıda kapı ve bağlantı 
noktaları bulunmaktadır ve bunlar sur içi kent morfolojisinin belirleyici unsurlarıdır. Kıyıdan bu 
kapılar üzerinden kente girilmekte ve böylelikle sur içi yol ağı kıyı izine dik ve paralel şekilde 
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oluşmaktadır. İlk Ceneviz yerleşim alanını oluşturan 1. İmtiyaz bölgesini diğer bölgelerden 
ayıran en temel biçimsel özelliklerden biri yapı adalarının ızgara biçimli dokusudur (Resim4). 
İlk imtiyaz bölgesinde oluşan kıyı çizgisine paralel ve dik bu yol ağının biçimi, kıyının 
coğrafyasına uyum sağlayarak iki eklem noktası ile kendi içinde kavislenerek devam 
etmektedir. Bu eklemlenme noktalarından biri 1. İmtiyaz bölgesi içinde kalır diğeri ise üçüncü 
ve son imtiyaz bölgesinin kesiştiği noktada oluşur. Bu ikinci eklem noktasında sokak ağı kıyıya 
paralel özelliğini sürdürürken ağ dokusu özelliği taşımaz. 

 
Resim 3: İstanbul minyatüründen ayrıntı. Matrakçı Nasuh, 16. Yüzyıl 

Bu kentsel doku içinde öne çıkan başlıca yollar denize paralel ve dik olarak tanımlanabilir ve C. 
E. Arseven 20. Yüzyıl başında bu yolları eskiden beri varlığını sürdüren bölgenin önemli 
bağlantıları olarak görmektedir (Arseven, C.E.,1989, s.62-63). 

 
Resim 4: 1858-1860 d’Ostoya planında Galata surları, sur kapıları, yolağı ve eklemlenme alanları 
görülmektedir.  
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Deniz surları üzerindeki kapılardan kente bağlanan ve kıyıya dik konumda 
bulunan yollar 

 Birinci imtiyaz bölgesinin ortasında yer alan ve Yağkapanı Kapısı’ndan Galata 
Kulesi’ne kadar kuzeye doğru ilerleyen Perşembe Pazarı ve Galata Kulesi Sokakları, 
Ceneviz Galatası'nın kıyıya dik en önemli akslarıdır ve kentin omurgasını 
oluşturmaktadırlar. Bu aks üzerinde Ceneviz Galatası döneminden kalan St. Michele 
kilisesi kalıntıları üzerinde 16. yy. da inşa edilen Rüstem Paşa Hanı, Bedesten, Ceneviz 
Galatasından itibaren kentin ileri gelenlerinin konutları, ticaret hanları, Podesta’nın 
sarayı daha üst kotta ise St. Pierre Hanı ve St. Pierre-St Paul kilisesi bulunmaktadır. 
Birinci imtiyaz sınırları içinde kalan Kürkçü ve Balık Pazarı Kapıları’ndan sur içine 
ilerleyen yollar ise bu sürekliliği göstermezler. 

 Son imtiyaz bölgesinin içinde kıyıdan başlayarak Büyük Kule Kapısı’ndan geçip Pera 
ile Galata arasındaki bağlantıyı sağlayan Yüksek Kaldırım Sokak da basamaklı 
yapısıyla önemli bir diğer aksı oluşturmaktadır. Bu yol 16. yy.dan itibaren Avrupa 
Devletlerine verilen büyükelçilik yapılarının da bulunduğu Pera’da kuzeye yönlenen 
önemli bir bağlantıdır. 

Bu iki önemli yolun farkı kullanımlarıyla ilgili olmalıdır. Zira Perşembe Pazarı-Galata Kulesi 
Sokaklarının oluşturduğu aks Ceneviz Galatası’nın omurgası, itibarlı yoludur ve birinci ile 
ikinci imtiyaz alanlarını birbirine bağlar. Başka bir deyişle suriçi bağlantı yoludur, kuzeyde sur 
dışına çıkmaz. Yüksek kaldırım bağlantısı ise bir prestij yolu değil sahilin Pera’yla 
bağlanmasını sağlayan bir yoldur ve sur içi halkından ziyade limana gelen çoğu yabancı olduğu 
muhtemel Pera’ya ulaşmak isteyenlerin sıkça kullandıkları bir yol olmalıdır.   

Karaköy ile Tophane arasındaki(3. ve 6. İmtiyaz bölgeleri) kıyı surlarında bulunan kapıların 
devamında oluşan kıyıya dik diğer yollara bakıldığında ise sur içi ile oluşan bağlantıdan söz 
etmek çok zordur. Bu bölgede deniz surlarının dışında oluşan alan yoğun bir ticaret alanıdır ve 
varlığı en azından 17. Yüzyıldan itibaren bilinen (Kömürcüyan, E. Ç.,1952,) gümrük binası 
buranın diğer liman kentleriyle aktif bir ticaret bağlantısına sahip olduğunu gösterir. D’Ostoya 
planında bu bölgenin doğu ve batı uçlarında olmak üzere iki gümrük binasının bulunması, 
surların dış bölümünde sürekliliği olan bir yol bağlantısının olmaması, buna karşın kapılardan 
sur içine girildiğinde iç kısımda sura bitişik bina bulunmayıp Mumhane sokağın doğudan batıya 
kesintisiz bir bağlantı oluşturması burayı Perşembe Pazarı kıyısından ayıran en önemli 
göstergedir. 

 

Kara surları üzerindeki kapılardan kente bağlanan ve kıyıya paralel konumda 
bulunan yollar  

Denize paralel yollar arasında en önemli sayılan ikisi;Tersane ve Tophane yönündeki surlar 
üzerindeki kapılardan geçerek sur içi Ceneviz Galatası'nı Batı - Doğu doğrultusunda boydan 
boya geçerler. Yorgancılar- Galata Caddesi bağlantısı ve Yanık kapı-Hazeran-Voyvoda ve 
Kemeraltı Sokakları bağlantısı. 

 1. İmtiyaz bölgesinde yer alan İç Azap Kapı ile Küçük Karaköy kapısını bağlayan aks, 
en doğudaki sur üzerinde bulunan Tophane Kapısı’na kadar ulaşır. Bu yolun önemi 
Osmanlı Sarayı’nın Topkapı’dan Dolmabahçe’ye geçmesiyle artmış ve bu bağlantı 
üzerinde Belediye genişletme çalışmaları sürdürmüştür.  
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 Harup, Yanık ve Voyvoda Kapılarından geçerek, Voyvoda kapının yakınında olduğu 
düşünülen kemerin ismini verdiği Kemeraltı Sokak olarak devam eden yol ise Tophane 
yakınındaki sura kadar ilerler ancak buradan sur dibinden Güneye dönerek Galata 
Caddesine oradan da Tophane kapısına bağlanır.  

Kıyıya paralel ve dik bu bağlantılar, İstanbul kentinin geçirdiği her kentsel dönüşüm evresinde 
varlıklarını çeşitli değişikliklerle korumuşlar, günümüzde de kentin en önemli bağlantı aksları 
olma özelliklerini sürdürmektedirler. 

 

Deniz surları, kapılar ve kent formu ilişkisi 

1858-1860 tarihli d’Ostoya planı ve devamında hazırlanan 1:200 ölçekli planlarda surlar, 
kapılar, burçlar ve hendekler izlenebilmekte ve kıyı izi rıhtım inşaatları öncesi haliyle 
görülmektedir. Bu belgeler üzerinde deniz surları ve kıyı bölgesinin kentsel ve mimari dokusu 
incelendiğinde birbirinden farklı nitelikte morfolojik özellik gösteren üç ana bölge belirlenebilir. 
Bu üç bölge Ceneviz Galatasının biçimlenme mantığı ve kullanımlarla da örtüşmektedir 
(Resim-5). 

 

Resim 5: 1858-1860 d’Ostoya planında Galata surları içinde kullanımlar görülmektedir 

Sonuç olarak 1858 planına göre, kıyı bölgesinde Azap Kapı’dan sonra yer alan Kürkçü, Yağ 
Kapanı ve Balık Pazarı kapılarını içine alan, ilk ve beşinci imtiyaz sınırlarının kıyılarını 
oluşturan alan -birinci bölge, Karaköy kapısı ve Kurşunlu Mahsen Kapısı ile sınırlı ve 3. İmtiyaz 
bölgesini içine alan kıyı bölgesi ikinci bölge ve son olarak da iki gümrük binası arasında kalan 
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liman bölgesi de üçüncü bölge olarak, yukarıda da açıklandığı gibi gerek kentsel gerekse mimari 
ölçekte birbirinden farklı morfolojik özellikler göstermektedirler (Resim-6). 

 

 
Resim 6: 1858-1860 d’Ostoya planında Galata surları içinde kullanımlar görülmektedir 

 

1. BÖLGE 

Azapkapı’dan Karaköy’e uzanan kıyı üzerinde bulunan surların iç ve dış bölümünde binaların 
bitişik düzende ve çoğunlukla suru içine alan yapı adaları oluşturduğu izlenmektedir (Resim 7). 
Bu bölgede sur dışında kesintisiz devam eden sura bitişik yapılar adeta kalınlaşmış bir sur etkisi 
göstermektedirler. Sur dışında bu sur-yapı dizisine paralel oluşan ve yine kıyıyı boyunca uzanan 
paralel bağlantı yolları bu bölgenin önemli bir diğer biçimsel özelliğidir. Kıyıya paralel çizgisel 
yapı adaları kâgir veya ahşap bitişik binalardan, barakalardan oluşmakta ve kendine özgü 
biçimler ve tipolojiler oluşturduğu görülmektedir. Bu tipolojilerden biri sura içten veya dıştan 
dayanan-yaklaşan han yapılarıdır. Bir diğeri, deniz kıyısında birbirine dayanarak bir bütün gibi 
algılanan organik biçimli yapı adasını oluşturan birimlerdir. Sokullu Camisi’nin devamında 
oluşan ve adeta arasta gibi kullanılan rasyonel dizilmiş birim dükkânların oluşturduğu yapı 
ayrışan bir başka tipoloji üretmiş görülmektedir. Son olarak da yine kıyıda Karaköy’e doğru 
diğerlerine göre daha büyük parsellerde biçimlenen ve tekil olarak algılanan tipoloji dikkat 
çekmektedir. Bu yapıların çoğu deniz ticaretiyle ilgili birimler, atölyeler ve imalat yerleridir. 

Birinci bölgede sur dışında izlenen kıyıya paralel doku kapıların sur içine girişiyle biçimlenen 
kıyıya dik yol ağıyla bütünleşerek gridal bir düzen oluşturur. Bu düzenin kıyı coğrafyasına 
uyum sağladığı eklem bölgesi de Kürkçü Kapının hemen arkasında görülmektedir. Kürkçü 
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kapıdan Azap kapıya kadar ilerleyen deniz surları üzerinde sonradan açılan bir kapı dışında 
(Buğulu Geçidi) bağlantı olmadığı için bu bölgede sur içi ile dışı arasında bir ilişki 
görünmemektedir. Oysa bu bölgenin merkezinde konumlanan ve üç kapı ile sınırlanan merkez 
bölgede geçirgen bir yapı izlenmektedir ve sur içi ile dışı birbirleriyle ilişki kurmaktadır.  

 

 
Resim 7: 1858-1860 d’Ostoya planında birinci bölge 

 
Resim 8: Eski Yağ Kapanı Camii 

Ceneviz Galatası'nın üç önemli kapısı olduğu bilinen Kürkçü, Yağ Kapanı ve Balık Pazarı 
kapılarının deniz kıyısında genişletilmiş sahillerinde iskeleleri bulunmaktadır. Kürkçü Kapı’nın 
bulunduğu sahilde ayrıca Karakol binası da vardır. Bu kapı yakınındaki bir diğer yapı, Osmanlı 
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dönemine ait Yelkenci Han’dır ve burada 19. yüzyılda gemi yelkenlerinin imal edildiği 
bilinmektedir. Yağ Kapanı Kapısı’nın sahilinde yer alan Eski Yağ Kapanı Camisi kâgirdir ancak 
etrafı giriş katında küçük ahşap dükkânlarla çevrelenmiştir. İlginç olan caminin biçimi ile ahşap 
dükkânların sınırını oluşturduğu küçük yapı adasının biçiminin farklılığıdır. Zemin katında yapı 
adası ahşap dükkânlarla sokak ağına uygun bir form alırken üst katta cami başka bir biçimde 
devam etmektedir (Resim 8). St. Michele Kilisesi’nin yıkıntıları üzerine XVI. yy.da yapılan 
Rüstem Paşa Hanı ise surun iç kısmında ama sur ile arasında dar bir mesafe bırakacak biçimde 
yapılmıştır. Burada da eski burçlardan biri hâlâ mevcut durumdadırv . Burada kent ve mimari 
ölçeğin zemin kotunda bağlandığı tipik ticari bölge kent morfolojisi örneği izlenmektedir. Bu 
durumu özel yapan ise eski kilise kalıntısının bu biçimde yorumlanarak avlulu bir han yapısına 
dönüştürülmesidir. 

 

2. BÖLGE 

Galata’nın Ceneviz kolonisi olarak tanınmasından önce ilk Bizans yerleşmesinin Havyar Han ve 
Eski kemerin bulunduğu noktada yani bu gün Karaköy Meydanı’nın etrafında olduğunun 
düşünüldüğü yazının başında belirtilmişti. Ceneviz Galatası'nda ise bu bölge, birinci ve üçüncü 
imtiyaz sınırlarını oluşturan alanda kalmaktadır. 

Ceneviz Galatası'nın birinci ve ikinci İmtiyaz bölgelerinin sınırını oluşturarak Kule’ye kadar 
devam eden iç sur ile deniz surlarının kesişim noktasında bulunan Karaköy Kapısı ve çevresi, 
1845 yılında Eminönü ile Galata arasında Cisr-i Cedid (Yeni Köprü) Köprüsü’nün yapılması ile 
Karaköy’ün Ceneviz Galatası’ndan gelen tipik kıyı suru ve kapı bağlantısı ilişkisini kaybetmiş 
olmalıdır. İkinci Bölge – Karaköy olarak tanımlanan bu bölge, birinci ve üçüncü bölge arasında 
bir eklem noktası oluşturmaktadır. Bu eklemlenme özelliği bölgenin kullanımları ve morfolojik 
yapısı ile de örtüşmektedir.  

Daha önce kıyı çizgisine uyum sağlayan eklem noktaları tanımlanırken bu bölgenin özelliğinden 
söz edilmişti (Resim-4). Bu alan içinde daha çok ticaret kullanımları gelişmiş ancak Galata 
Kale’sinin de içinde olmasıyla önemi artmıştır. Sonuç olarak, 1858-60 planında bu bölge, 
Belediye’nin ilk icraatlarından olan bir yarışma ile karar verdiği ve inşa ettiği Karaköy Han, 
Havyar Han, Halil Paşa Han, Küçük Halil Paşa Han, Galata Kalesi, üzerinde Kurşunlu Mahzen 
Kasrı ve Yeraltı Cami, Kemankeş Mustafa Paşa Cami gibi binaları içinde bulundurur. Ayrıca bu 
bölge yol ağı düzeni düşünüldüğünde tüm Galata’da kent ölçeğinde birleşim noktası özelliği 
taşımakta ayrıca, iç işleyiş açısından da kendine özgü bir yapıya sahip bulunmaktadır. 

D’Ostoya planında (1858-60) birinci İmtiyaz bölgesinin kıyı surları Karaköy Han’ın bulunduğu 
yerde kesilir, kapı ve surun üçüncü imtiyaz bölgesinde ilerleyen devamı da bulunmamaktadır. 
Kuzeyden kıyıya inen sur ise Havyar Han’ın içinde devam etmektedir. Üçüncü İmtiyaz 
bölgesinin bitiminde Kurşunlu Mahsen Kapısı bulunmaktadır. Bu kapının hemen doğusunda 
konumlanan Galata Gümrüğü artık liman alanın başladığını işaret etmektedir (Resim 9). 
D’ostoya planına göre Galata Kalesi’nden doğu yönünde devam eden sur, Kurşunlu Mahsen 
Kapısı ve ilerleyen deniz surları bu tarihte mevcuttur. 

Kurşunlu Mahsen Kapısı’ndan sur içine kavisli bir yol ile geçiş ve bu yolun Yüksek Kaldırım 
Sokağa doğru ilerlemesi, Havyar Han’ın sur ile iç içe ilişkisi ve kendi iç bağlantı yolları, Galata 
Kalesi’nin arkasında gelişen yol ağı, o dönemde yeni yapılan Karaköy Han’ın yaya ulaşımına 
katkısı gibi biçimlenişler bu özgün dokuyu tanımlamaktadır. Binaların mimari biçimlenmeleri 
de buna paralel olarak kendine özgü gelişmektedir. 
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Resim 9: 1858-1860 d’Ostoya planında ikinci bölge 

 

3. BÖLGE 

Deniz surlarının doğu bölümünü oluşturan dış liman bölgesi, daha önce de belirtildiği gibi, sur 
içi ve dışı morfolojik yapısı açısından birinci bölgeden farklı özellikler göstermektedir. 1858-
1860 planında, bu bölgede doğu ve batı sınırında iki gümrük binası bulunmaktadır. Batıda 
Kurşunlu Mahsen Kapısı’nın yanındaki gümrük yapısı 1830’larda yapılmış olmalıdır (Erkal 
N.,2010, 34) ve varlığını 20. Yüzyıl başına kadar başka yapılarında eklenmesiyle devam 
ettirirvi.Yabancı işletmelerin “Acenta” binaları sur dışının sıkışık dokusunda yerlerini almıştır 
(Resim-10). Birinci bölgedeki gemilerle ilgili atölyeler çekek yerleri, boş kıyılar Küçük bina 
dizileri yerine surdan denize kadar ulaşan büyük yapı adaları ve binalar (ahşap ve kâgir) 
bulunmaktadır. 

Birinci ve üçüncü bölge arasında liman alanlarının sur içi ile ilişkisi karşılaştırıldığında görülen 
en önemli fark surlar üzerindeki kapılardan kent içine ilerleyen yolların kent ile kurduğu 
bağlantı farklılığıdır. Birinci bölgede kapılardan giren yollar kent ağına aktif bir biçimde katılır 
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hatta Perşembe Pazarı Sokak Ceneviz Galatası’nın en itibarlı yoludur, üçüncü bölgede ise bu 
yollar deniz surları boyunca iç kısımdan devam eden ve adeta liman ile kenti bir tampon mekân 
yaratarak ayıran Mumhane Sokağı’na bağlanırlar. Yine birincinin tersine burada, surların iç 
bölümüne bitişik yapı adası bulunmamakta ve diğer bölgelerdeki kıyı surlarına göre oldukça 
zayıf sayılabilecek sur içten neredeyse kesintisiz bir şekilde devam etmektedir.  

Birinci bölgede surlar, kent ile kıyı arasında birleştirici etki yapar ve kentsel doku içinde kalmış 
bir eleman gibi algılanırken buradaki surlar dokudan soyutlanmış durumda ve engel etkisi 
yapmaktadırlar.   

 

 
Resim 10: 1858-1860 d’Ostoya planında üçüncü bölge 

 

Özetle 1. Bölgede geçirgen serbest bir mekânsal düzen hâkim, kent içi ile iletişim açıktır, 3. 
Bölgede ise tekil ve içine kapalı bir düzen göze çarpar. Dış limanda hem kıyı sur içine kapalı 
hem de limandaki binalar kendi içlerine kapalıdır, aralarında ilişki kurmazlar. Bu temel 
mekânsal farklılık hiç kuşkusuz kullanım farklılıklarıyla örtüşmektedir. Sonuç olarak daha çok 
dış ticarete yoğunlaşmış ve Gümrük binaları ve acente ofisleri bulunan ve rıhtım olmadığı için 
gemilerden boşaltmanın kayıklar vasıtasıyla kıyıda binaların önlerindeki iskelelere yapılması 
zorunluluğu, diğer kıyıya göre farklı bir morfoloji geliştirmiş olmalıdır (Resim-11).  

Üçüncü bölgenin yapıları ve oluşturdukları kentsel doku 1858-1860 yılı planında detaylı olarak 
incelendiğinde, kapılar arasındaki mesafenin benzer olduğu ve kapılar arasında surdan denize 
ulaşan yapı adalarının kendi içlerinde benzerlik kurmuş oldukları fark edilmektedir.  

Bu bölgede planda belirtilen binalar, Gümrük Binası, 1860 yılında yapılan Fransız Geçiti (Cité 
Française), Karakol,  Fransız Taşıma Şirketi (Messagerie Française) ve ikinci Gümrük binasıdır. 
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Resim 11: 1858-1860 planından ayrıntı üzerinde birinci ve üçüncü bölge. 

 

On dokuzuncu yüzyıl ortasından yüzyıl dönümüne kadar değişen dinamikler 

Tanzimat Dönemine ait en önemli kurumlardan biri olan Altıncı Daire Belediyesi’nin kurulduğu 
1858 yılı ile özel statüsünün sona erdiği 1876 tarihleri arasında Galata’da planladığı ve 
gerçekleştirdiği çalışmalar, kent mekânlarındaki dönüşüm ve sonrasında mimari dokuda 
yaşanan değişimleri büyük ölçüde tanımlamaktadır. Kurumun gerçekleştirdiği en önemli 
işlerden biri Ceneviz surlarının yıkılmasıdır. 

Bütün bu süre içinde Belediye’nin hedefi, Galata bölgesi içinde ve Galata ile Pera arasında 
ulaşımın iyileştirilmesidir. XIX. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Galata Limanı’nın hacmi 
genişlemiş, Borsa kurulmuş ve Galata modern bir iş merkezi olma sürecine girmiştir.  

Yeni ticaret hanları arasında klasik han tipolojilerini devam ettirenler olduğu gibi(Karaköy Han, 
Mehmet Ali Paşa Han gibi), yeni örneklerde (Osmanlı Bankası, Nordstern Han, Tütün Rejisi 
gibi) bulunmaktadır. Ayrıca her iki tipolojiden de etkilerin bulunduğu yerine özgü biçimlenmiş 
Hanlar da (Ömerabad Han, Ada Han, Ticaret Han gibi) inşa edilmiştir. 

Kırım savaşı sonrası 1856’da toplanan Paris Kongresi’nde Osmanlı İmparatorluğu’nun 
uluslararası sistemin bir parçası olması için limanlarının iyileştirilmesi talebi, dönemin aktif 
ekonomik yapısını besleyen deniz ticaretinin ve turistik amaçlı seyahatlerin de artması ile Galata 
Limanı’nda, mekânsal olarak da genişleme ihtiyacı doğurmuşturvii. Böylece Galata Limanı, 
gemilerle gelen malların kolaylıkla indirilmesi, depolanması, rıhtımda yürüme alanına da olan 
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ihtiyaç ve kentin imajının iyileştirilmesi amacıyla genişletme ve düzenleme projelerine konu 
olmuş ve rıhtımlar inşa edilmiştir. 

Rıhtım inşası üçüncü bölge olarak tanımlanan bölgede gerçekleşmiş, birinci bölge ise gerek 
daha sığ olduğu için gerekse çamurlu yapısından dolayı rıhtım inşası göze alınamamıştır. 
Böylelikle yüzyıl dönümünde iki kıyı arasında kullanım ve mekânsal düzen farklılıkları daha da 
belirgin hale gelmiştir. 

Dönemin dinamikleri genel olarak tanımlandıktan sonra, deniz surlarının yıkımı Karaköy 
Meydanı’nın genişlemesi, Karaköy ve Unkapanı’nda yeni köprülerin inşası ve dış limanda 
rıhtımların ve yeni depo binalarının yapılması ile kıyıda önemli bir dönüşüm yaşanmıştır. 
Resim-12'de surlar yıkılmadan önceki kentsel doku ile 1905’deki kentsel doku 
karşılaştırılmaktadır. Surların 1864-1865 yılları arasında yıkılması, kıyı ile kara arasında 
sınırların ortadan kalkacağını düşündürse de mülkiyetin surlara bitişik parsellere geçmesi kıyı 
dokusunun duvar etkisinin çok uzun süre kısmen devam etmesine neden olmuştur.  

 
Resim 12: 1858-1860 planı (üstte) ile 1905 planının (altta) karşılaştırılması 



 
129 

Yüzyıl dönümünde birinci bölgede değişim 

Azap Kapı ile Karaköy arasında bulunan İç Liman bölgesinin on dokuzuncu yüzyıl ortaları ile 
1880'lerin sonlarına doğru bir tarihte çekilen iki panoramik fotoğrafı karşılaştırıldığında kıyının 
mimari dokusunda oluşan değişim genel hatlarıyla izlenebilmektedir (Resim-13). Göze çarpan 
en önemli fark binaların kâgirleşmiş olmasıdır. Ayrıca bu kâgirleşmenin özellikle Yağ Kapanı 
kapısından Karaköy yönüne doğru olan kıyıda gerçekleşmekte olduğu görülmektedir. 1905 
yılına ait Goad planları bu kıyının geçirmekte olduğu dönüşümün karakterini tanımlamaktadır.  

İç Liman alanı, Galata’nın bütününde surların yıkılmış olmasına rağmen, kentsel dokuda hala 
surların parçalarının bulunduğu bir bölge olarak tanımlanabilir. Farklı bir deyişle surlar, bazı 
bölümlerinin yıkılmasına rağmen müdahale edilmemiş kentsel doku içinde binalarla iç içe 
varlığını sürdürmektedir. Sürdürmediği yerlerde ise kıyı tarafında daha önce sura yapışık 
yapıların oluşturduğu ince yapı adası ve parsel düzeni değişmediği için sur olmasa bile izi 
kolaylıkla takip edilebilmektedir.  

 

 
Resim 13: 19. yüzyıl ortası (üstte) ile 1875-1890 yılları arasına (altta) ait iki panoramada Galata 

 

Resim-12’de daha önce izlendiği gibi 1858-60 ile 1905 yılları arasında Galata kıyı şeridinde 
önemli değişimler görülmektedir. 3. bölgede kıyı doldurularak rıhtım ve antrepolar yapılmış, 1. 
bölgede ise bütünsel bir müdahaleden ziyade bölgesel bazı kıyı düzenlemeleri göze 
çarpmaktadır. 

Eski fotoğraflar her iki dönemi gösteren planlarla karşılaştırılınca; Kıyıda ada ve parsel 
düzeninin değişmediği, boşluklara eklenen yeni binaların daha yüksek oldukları, ancak farklı 
olarak önlerindeki kıyının binaların sınırlarında özelleştiği, çoğunun kıyıda özel iskele ve 
depolarının olduğu, 1905 planına göre bu yapıların çoğunun içki depoları, restoranlar ve ofisler 
olduğu (Helbig Han), Karaköy’e yaklaştıkça ise Hanların arttığı eski fotoğraflarda izlenmektedir 
(Eliadis Han, Marassoglou Han, Mehmet Ali Paşa Han). 
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Sur ile kıyı arasındaki kullanıma benzer bir şekilde, Karaköy’e yaklaştıkça Hanlar çoğalmakta 
dükkânların kullanımları değişmektedir. Burada özellikle surun iç kısmında meydana 
yaklaştıkça kırtasiye, kitapçı ve basım evlerine sıklıkla rastlanmaktadır.  

Bitişik birimlerden meydana gelen ve aynı ticaret, tamirat veya imalat işlerini yapan 
dükkânların kıyıda veya deniz surlarına içte veya dışta dayanarak oluşturduğu bu tipoloji kıyı 
çizgisine paralel iç bağlantı yollarıyla da birleşince kendine özgü bir kentsel morfoloji-bina 
tipolojisi ilişkisi tarif etmekte ve aynı zamanda 1858-60 planındaki varlığı da bu dokunun 19. 
Yüzyıl modernleşmesinden önce olduğunu göstermektedir. Buna karşılık Karaköy tarafında ise 
yüzyıl dönümünde, tipik bir Osmanlı modernleşmesi kentsel yapılanması izlenmektedir.  

 

20. yüzyıl başında kentsel ve mimari dokuda modernleşmenin yansımaları-ikinci 
bölge-Karaköy 

İkinci bölge-Karaköy olarak tanımlanan bölgenin, kentsel dokuda bir meydan olarak oluşmamış 
ancak değişen gereksinimlerin koşullandırması ve modernleşme sürecinin dinamikleriyle 
Meydana dönüşmüş olduğu söylenebilir (Resim-14). 

 
Resim 14: 19 yüzyıl sonlarında Karaköy Meydanı 

Bu alanın meydan özelliğini sağlayan mimari elemanların en önemlileri hiç kuşkusuz Karaköy 
Han ve Havyar Handır. Bu yapılar zemin kotlarının geçirgen planlamaları ve kentsel dokuya 
bağlanma biçimler ile Meydanı koşullandıran yaya akışını desteklerler (Resim-15). Burada 
ilginç olan ise Havyar Han’ın bir surlara bitişik olarak gelişmiş yapılar topluluğu olarak kent 
içinde yapılanması ve temellerinin çok eski olmasıdır. Karaköy Han ise o dönem için tam bir 
erken Modernleşme dönemi yapısıdır ve aynı zamanda klasik han tipolojisini de devam 
ettirmektedir.  
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Meydanı çevreleyen diğer yapılar ise; Köprünün batı ucunda yer alan ve eski karakolun yerine 
dönemin mimari bezeme anlayışını yansıtan Aziziye Karakolu ve doğu ucunda ise Credit 
Lyonnais Bankasının bulunduğu handır. Köprünün karaya bağlandığı noktada oluşan bu 
meydan aynı zamanda sur dışında konumlanmış, kıyıya paralel ilerleyen önemli yolları (batıda 
Fermeneciler, doğuda Halil Paşa ve Rıhtım Caddesi) da birleştirir. 

 

 
Resim 15: 1905 Goad planında Karaköy Meydanı 

Meydanın doğusunda dolgu alanlar taş rıhtımlar ve ilerde de antrepolar ve ek gümrük 
yapılarının bulunduğu büyük rıhtım inşaatı bitmiştir. Resim 16’daköprünün hemen doğusunda 
yer alan doldurulmuş kıyı görülmektedir. Bu kıyıda bulunan mimari doku 1858-1860 planında 
bitişik ahşap birimlerden oluşurken 20. Yüzyıl başına gelindiğinde bu yapıların kâgirleştikleri 
ve yükseldikleri görülmektedir. Karaköy’ün önemli yapılarından biri olan 1910’da Halil Paşa 
Han’ın yerine yapılan Ömer Abed Han, dönemin ihtiyaçlarına göre daha yüksek inşa edilmiş ve 
hem cephe bezemeleriyle hem de parsel büyüklüğü ile kıyı tarafındaki daha çok restoran ve kafe 
olarak kullanılan bitişik yapılardan farklı bir etki oluşturmaktadır (Resim 17). 
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Resim 16: Karaköy Meydanı’ndan Tophane’ye doğru rıhtımlar, 20. Yüzyılbaşı 

 

 
Resim 17: Karaköy Meydanı’ndan Tophane’ye doğru rıhtımlar, 20. Yüzyılbaşı 



 
133 

Kıyıda Galata Kalesi-Kurşunlu Mahsen’in bulunduğu bölümde ise önemli değişimler göze 
çarpar. Öncelikle Kurşunlu Mahsen yıkılarak yerine ahşap bir yapı yapılmış ve bu yapı kısa süre 
içinde birçok değişiklik geçirmiştir. 1905 planında bu ahşap yapı “Osmanlı İmparatorluğu 
Sağlık İdaresi” olarak kaydedilmiş önünde ise yine ahşap olarak yer alan binalarda sağlık ofisi 
ve Liman polisi yer almıştır. Kıyıda yapılan dolgu işlemleri ve rıhtım düzenlemesinden eski 
gümrük binasının yıkılarak yerine kıyıdan bir bağlantı yolu ve önündeki dolgu alanında yeni 
gümrük ve depoların düşünüldüğü anlaşılmaktadır (Resim-18). Karaköy tarafında kalan yeni 
sahil bölümünde gümrük kontrolü olmayan rıhtım, eski gümrüğün önünden başlayan bölümde 
ise sınırları belirlenmiş ve kontrol sağlanmış liman bölgesi oluşmuştur. Modern anlamda bir 
liman kullanımı, sınırları belirli, kontrollü ve gemilerin rahatlıkla yanaşabildiği yük indirdiği 
raylı sistemle taşıma yapılabildiği koşullara kavuşmuş görünmektedir.  

 
Resim 18: Galata Kalesi ve gümrük bölgesinin değişimi 
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Üçüncü Bölge-Modern bir liman 

1893-1894 yılında Dersaâdet Rıhtım Şirketi tarafından yaptırılan planda sahilin eski durumu 
izlenebilmektedir (Koçak, Y., Ademoğlu, A., Beşli, A., Eraslan, Z., Akçay, Y., 2013) (Resim 
19). Aynı kuruma ait bir diğer planda ise dolgu alan ve yeni rıhtım görülmektedir (Resim 20). 
Bu plana göre Galata Gümrüğü eski yerinde, yeni kapı ile Mumhane Kapı arasında İçki 
Gümrüğü, Eğri Kapı’nın yakınında ise Kireç Kapı Gümrüğü bulunmaktadır. Daha önce de 
belirtildiği gibi 1895’de tamamlanacak yeni projeyle Galata, sınırları belirli, kontrollü bir ithalat 
ihracat gümrüğü, depolar ve rıhtım alanı olan modern bir limana sahip olacaktır. Kentsel 
dokudan soyutlanmış, özelleşmiş bu yeni dolgu alan kent dokusuyla ilişki kurmamaktadır 
(Resim 21). 

Eski sahilin bulunduğu bölüm ile yeni liman alanının arasında 1905 planlarında adı Rıhtımlar 
Sokak(arka paralel) olarak tanımlanmış geniş bir yol bulunmaktadır. Bu yol yeni liman alanıyla 
kent arasında kıyıya paralel tampon bir bölge oluşturmaktadır.  

 

 

Resim 19: 1893-1894 yılında Dersaâdet Rıhtım Şirketi tarafından yaptırılan kıyı planı 

 

 

Resim 20: 1893-1894 yılında Dersaâdet Rıhtım Şirketi tarafından yaptırılan kıyı planı 
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Resim 21: Galata rıhtımı 20. Yüzyıl başı 

 

Eski sahili oluşturan yapı adalarında ise büyük parsellerde yeni yüksek hanlar yapılmaktadır. 
1912-1914 yılları arasında kıyıya iki büyük bina yapılmıştır. “Lloyd Han” olarak tanımlanan, 
Cité Française ‘in yanında yer alan ve tipolojik olarak benzerlikler gösteren büyük han yapısı da 
yeni yapı olarak tanımlanabilir. Mumhane ve Rıhtım sokakları birbirine bağlayan büyük tekil 
bir ticaret yapısı olan bina aynı zamanda pasaj tipolojisine verilebilecek önemli bir örnek olarak 
sayılabilir. Bu yeni binalar ve depo alanları ayrıca arka sırada bulunan yeni yapıların görüntüsü, 
Azap kapı-Karaköy arasında bulunan birinci bölge ile arasında önemli bir farklılık 
yaratmaktadır Resim 22. Sonuç olarak burada tamamen dolgu olan bir bölgede, kent ile ilişkisi 
sınırlarla tanımlanmış, kıyıdan soyutlanmış ve kullanımı tamamen özelleşmiş dışa kapalı 
modern bir ticaret limanı oluşmuştur. 

20. Yüzyıl başlarında Mumhane sokağın kara tarafında ise binaların kâgirleştiği, kilise 
yapılarının yenilendiği Resim-23’te göze çarpmaktadır. Bu bölümde dini yapılar (kilise, 
manastır), okullar, çok sayıda otel, kafe, restoran, küçük ticaret bulunmakta ayrıca konutlarda 
bulunmaktadır. Sahil tarafında ise sıklıkla görülen kullanımlar ticaret ofisleri barındıran hanlar, 
yağ depoları, ısınma ve inşaat malzemeleri depoları, Tophane’ye doğru kesimhanelerdir.  
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Resim 22: Galata rıhtımı 20. Yüzyıl başı 

 

 

Resim 23: Galata Kulesinden bir panoramik fotoğrafta üçüncü bölge (yüzyıl dönümü) 
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Osmanlı İmparatorluğunun son dönemi ve Cumhuriyetin kuruluşundan sonra 
Galata kıyılarında izlenen değişimler 

20. yüzyıl başından itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik ve politik sorunlarının kent 
mekânlarına yansıyan önemli göstergeleri, Galata için kent ölçeğinde büyük projeler 
gerçekleştirememesi olarak özetlenebilir. Galata kıyılarına bakıldığında birinci bölgede bir 
değişiklik yoktur, kullanımlar devam etmektedir. Karaköy’de ise bazı binalar değişmiş, 1912’de 
yeni Karaköy köprüsü yapılmış, Dış Liman bölgesinde 1910-1911’de iki Büyük Han, yeni 
gümrük binaları ve depolar, paket postanesi inşa edilmiştir. Bu tekil değişiklikler kıyılarda 
süregelmekte olan fiziksel ve sosyal ortamı değiştirmemiştir. Sonuç olarak 19. Yüzyıl sonundan 
itibaren söz konusu olan dinamikler kent mekânına daha az müdahale etmiş görünmektedir. 
Meydan’da bu dönemde yapılan diğer yeni yapılar Wiener Bank Verein, arkasındaki yapı 
adasında ise İtalyan Mimar Raimondo d’Aronco’nun yaptığı Karaköy Mescidi’dir Resim 24. 
Aziziye Karakolu yıkılarak yerine Karaköy Seyrü Sefain Acentası binası Vedat Tek tarafından 
daha daraltılmış bir alanda ama daha yüksek olarak ve betonarme olarak inşa edilmiştir.  

 
Resim 24: Karaköy Meydanını çevreleyen yapılar 
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1923’te İstanbul’un devletin idari merkezi olma durumunun değişmesi bir süre bölgedeki 
canlılığı etkileyecektir. 1937 yılında İstanbul Avrupa Ciheti Nazım Planı’nı tamamlayan Henri 
Prost’un planı, 1939'da kabul edilerek uygulamaya başlanmıştır. Galata rıhtımın mevcut yerinde 
kalması da Prost Projesi ile belirlenmiştirviii (Bilsel, C. 2010, 54)1937 tarihli Arkitekt dergisinde 
İstanbul Yolcu Limanı Proje Müsabakası adıyla İstanbul Yolcu Limanı Direktörlüğü tarafından 
açılan bir yarışma bulunmaktadır. (İsimsiz, Arkitekt,1937-02 (74),41-56) Bu yarışma sonucu 
inşa edilen ‘Yeni Yolcu Salonu’ binası 1948 tarihli Nirven Haritasında projeye uygun haliyle 
görülmektedir. 

20. Yüzyılın ortalarına gelindiğinde, Varlık vergisi ve 6-7 Eylül 1955 olayları gibi sosyal ve 
politik eşikler geçilmiştir. Galata sahillerinde mülkü bulunan çoğunluğun Rum, Ermeni ve 
Yahudi asıllı oldukları göz önüne alındığında bu dönemde oluşan sosyal kırılmanın etkilerinin 
mülklerin el değiştirmesine neden olduğu söylenebilir. Bu da doğal olarak mekân kullanımlarını 
etkilemiş olmalıdır.  

 

 
Resim 25: 1905 Goadplanı ile 1948-1949 tarihli Suat Nirven planları karşılaştırması 
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1948 Tarihli Suat Nirven planları 20. yüzyıl ortasına gelindiğinde birinci bölge olarak 
tanımlanan bölgede, önceden kıyıda yer alan açık depo alanlarının ve kalafat yerlerinin depo 
binalarına dönüştüğünü belgelemektedir. Ayrıca Kürkçü Kapı sahilinde bulunan Karakol 
yıkılmış ve yerine bir depo yapısı yapılmıştır. Aynı durum Yağ Kapanı Kapısının iskelesinde de 
görülmekte, taş rıhtım olarak yapılan alanın üzerinde bir depo binası bulunmaktadır. Aynı 
durum tüm iç limanda görülmektedir. Bu durumun, genel olarak özensiz bir biçimde yeni kâgir 
veya betonarme yapıların küçük birimlerden oluşan eski dokunun önünde kapatıcı ve 
soyutlayıcı bir etki yaptığı söylenebilir (bkz. yukarıda Resim 25). Bu arada surlar parçalar 
halinde ve binalara bitişik olarak varlıklarını sürdürmektedirler.  

 

Galata’da kentsel ve mimari mekâna 1956-59 müdahaleleri 

Farklı dinamiklerle gerçekleşse de Prost planının, Galata’da Menderes yıkımları olarak bilinen 
dönüşümlerin öncülü olduğu söylenebilir. Yeni merkez Taksim ile tarihi merkezi ve Marmara’yı 
birbirine bağlamak üzere önerilen yeni trafik aksının biri Tepebaşı-Azapkapı-Atatürk Köprüsü-
Yenikapı yolu iken diğeri de Taksim-Karaköy-Galata Köprüsü ve Eminönü aksıdır. İlk olarak 
öncelik taşıyan Taksim Unkapanı otoyolu uygulanmış, Taksim Galata Köprüsü Eminönü 
aksının kuvvetlendirilmesi ise, farklılıklarla da olsa Menderes yıkımları sırasında Karaköy 
meydanının açılması, Karaköy-Tophane-Kabataş-Dolmabahçe aksı üzerinde olmuştur.   

Bu yıkımlar sırasında, Karaköy Meydanı’nın 
açılmasından başka Meydan ve Karaköy-
Beşiktaş aksında surlara paralel olarak 
Ceneviz döneminden itibaren mevcut olan, 
denize paralel yolların genişletilmesi ve 
üzerlerindeki çeşitli yapıların niteliğine 
bakılmaksızın tamamen veya kısmen 
yıkılarak (Resim 26) transit trafiğin yer 
alacağı bulvar haline dönüşmesi bölgenin üst 
kotları ile kıyı bağlantısını koparmıştır. 
Karaköy Meydanı ile Tophane arasındaki ana 
ulaşımın, alanın denize paralel en eski 
bağlantısı olan Azapkapı’dan Tophane’ye 
kadar uzanan ana aksın devamı olan 
Necatibey Caddesi’nden o zamana kadar tali 
bir bağlantı olan Kemeraltı Caddesi’ne 
kaydırılması da bu dönemin önemli 
hamlelerinden biridir. Bu aksın Perşembe 
Pazarı tarafında, Tersane Caddesi ile Camii 
Cedit Caddesi arasında kalan yapı adaları da 
bu sırada yıkılarak Karaköy Meydanı 
bağlantısı genişletilmiştir (Resim 27).  

  

Resim 26: Surp Pırgiç Ermeni Kilisesi Kemeraltı 
Caddesi genişletme çalışmaları 
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Resim 27: 1948-1949 tarihli Suat Nirven planları ve Menderes yıkımları karşılaştırması 

 

Alandaki tüm bu yıkarak genişletme işlemlerine rağmen kentin sürekli artan nüfusu ve taşıt 
trafiği bölgenin eski ve girift dokusu içinde çoğalarak artmaya devam etmiştir. 1960’lar bu 
alanın taşıt trafiğine uygun hale gelmesi amacıyla yapılan projelerin birbiri ardına 
gerçekleştirildiği yıllardır.  

 Yıkımlarla genişletilen Karaköy Meydanı’nda 1964 yılında dört girişli Karaköy yaya alt 
geçidi yapılması, 

 Genişletilen Tersane Caddesi’nin devamında1969 yılında açılan Azapkapı alt ve üst 
geçitleri ile Unkapanı Köprüsü ve Şişhane bağlantılarının yıkılmış Batı surlarının izinde 
kent içi transit yol ağının bir parçası haline gelmesi, 

 1975 yılında Yeni Yolcu Salonu’nun arkasında Kemankeş Caddesi ile Mumhane 
Caddesi arasında yapılan kat otoparkı. 

Bu dönüşümler kent içi ulaşımın deniz yolundan kara yoluna dönüşümünün de göstergelerini 
oluştururlar (Resim 28). 
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Resim 28: Galata Hava fotoğrafı 

 

1986 Müdahaleleri ve Günümüzde Karaköy-Kullanımlar/kentsel doku  

Seksenli yıllar belediyelerin idari ve finansal yetkilerinin arttığı, dönemsel neo-liberal 
politikaların kent toprağını sermaye olarak değerlendirmeye başladığı yıllardır. Tüm İstanbul ile 
birlikte yüzyılların kenti Galata da Bedrettin Dalan’ın belediye başkanlığı döneminde Haliç’in 
temizlenmesi projesi ile birlikte Perşembe Pazarı bölgesinde yine iyileştirme, sağlıklılaştırma 
amacıyla radikal bir yıkım müdahalesine maruz kalmıştır. 1985 yılında hazırlanan Haliç Nazım 
İmar Planı, Haliç’in mekânsal ve işlevsel yapısının bu operasyonlarla geri dönülemez şekilde 
değişmesine neden olmuştur. Bu plana dayanarak özellikle birinci bölge olarak adlandırılan 
alanda Haliç’i temizlemek adına kıyının 50-100 metre içerisinde yer alan birçok yapı istimlak 
edilmiş; çok sayıda fabrika ve küçük esnafa ait işyerleri yıkılmış; işyerleri merkez dışındaki 
yeni sanayi alanlarına nakledilmiştir. Kıyıların park ve bahçelere çevrilmesiyle Haliç boyunca 
çok geniş bir alan açılmıştır. İlk defa inşa edilen kanal sistemleri ve kolektörlerle de Haliç’in 
suları temizlenmeye başlanmıştır (Erbey, D. 2009). Bölge bir kez daha üstenci bir tavırla, 
demokratik süreçler harekete geçirmeksizin ve tarihi kültürel miras gözetilmeden 
dönüştürülmek istendi. Olumlu hedeflerle başlayan, ancak sağlıklı bir koruma yaklaşımı 
içermeyen ve sosyal olarak küçük ve orta ölçekli zanaatkârların yer aldığı doku bozularak, 
kullanılmayan, geniş açık alanlar elde edildi. Açılan kimi davaları kazanan tekil bazı yapı 
parselleri boşluğun içinde varlıklarını sürdürürken (Resim 29), Menderes yıkımlarını anımsatır 
şekilde kimi parseller adeta tıraşlanarak büyük boşluklar oluşturuldu (Resim 30) .  
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Resim 29: Perşembe Pazarı kıyısında bina 

 

Ülkenin küresel ekonomiye eklemlenmesi ve kaynak 
üretilmesi gereksinimiyle merkezi ve yerel idarenin 
geliştirmiş olduğu kent mekânını dönüştürerek yeniden 
üretilmesi politikası, bu yıllarda İstanbul’da birçok 
alanda olduğu gibi Galata’da da uygulanmıştır. Galata 
kıyılarına odaklanan çalışma alanının 
bütününe1980’lerden bugüne kadar çeşitli aşamalarda 
gerekli yasal altyapı oluşturularak müdahale edilmiştir. 

Çalışmada üçüncü bölge olarak tanımlanan Galata 
Köprüsü ile Tophane arasındaki alan, Galata Rıhtımının 
modernizasyonunun gündeme geldiği 19. yüzyılın 
ortalarından itibaren, Batıda Gümrük Han, Yolcu 
Salonu ve Çinili Han’ın oluşturduğu ada ile başlayan, 
doğuda Tophane ve Salıpazarı’na kadar uzanan kıyı 
alanı, kontrollü ve büyük ölçüde kamunun ulaşımına 
kapalı hale gelmiştir.   

 

Resim 30: Menderes yıkımları ile Dalan 
yıkımları karşılaştırması 

 

Bugün bu alan Salıpazarı ve antrepoları 
da içine alarak kent toprağının 
pazarlanarak rant sağlamaya yönelik 
potansiyel alanlarından biri olarak 
görülmektedir. İlk olarak 2002 de kamu-
ya duyurulan ve 2005 ve 2013 de iki kez 
ihaleye çıkarılan Galataport projesi, 
meslek odaları tarafından yapılan 
itirazlar ile 13 yıldır uygulanmaya 
başlanmamış olmasına rağmen yakın 
çevresinde farklı ölçeklerde mekânsal ve 
işlevsel dönüşümlere sebep olmuş du-
rumdadır. Bu projenin vaat ettiği 
sermaye potansiyelinin Fındıklı, Top-
hane, Karaköy ve Perşembe Pazarındaki 
turizm ve eğlence yatırımlarının büyük 
süratle çoğalmasına ve bölgenin “soy-
lulaştırma” olarak tanımlanabilecek bir 
dönüşüm geçirmesini tetiklediği tekrar 
edilen bir gerçektir. 
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Söz konusu dönüşüm kapsamında üçüncü bölge olarak tanımlanan liman bölgesinde kamunun 
kıyıya ulaşımı konusunda kentsel ölçekte bir gelişim sağlanmamakta aksine büyük ölçekli 
Galataport projesi ile alan serbest kamusal kullanım açısından daha da sınırlı ve koşullu hale 
gelmektedir. Bölgede turizm yatırımları süratle çoğalmakta hem büyük sermaye grupları hem de 
küçük ölçekli otelcilik yatırımları yapılmaktadır. Bu amaçla varolan 19 yy ticaret ve finans 
hayatının sahneleri olan hanların (Hastane Han, Lloyd Han vd.) bir kısmı otele dönüşmekte 
veya küçük parseller birleştirilerek yeni otel binaları ( Novotel vd.) üretilmektedir. 

Bölgede bu yatırımları yapanlar arasında büyük sermaye kuruluşları olduğu gibi küçük sanayi 
ile uğraşan bölge esnafının da yatırımlarını otel, lokanta, kafe ve turistik ticaret alanına 
yönelttiği gözlem ve gazete haberleri ile belirtilmektedir. 

İkinci bölge de üçüncü bölge ile benzer şekilde dönüşüm geçirmektedir. Karaköy Meydanı'nın 
transit trafik açısından yoğunluğu devam etmektedir. Karaköy Meydanı taşıt ve tramvay 
trafiğinin kavşak noktasıdır, kamusal alan niteliği taşımamaktadır. Karaköy Meydanı’nın doğu 
sınırını oluşturan eski Havyar Han’ın bir bölümünün yıkılmasından sonra yerine yapılan büro 
binası ile arka blok arasında kalan alan (Havyar Han içi Sokak) Ömer Abed Han ve arkadaki 
sokaklarla kapalı geçitler oluşturarak kamusal kullanıma olanak vermektedir (Resim 31). Bu 
alan Havyar Han’ın eski suru da içine alan orijinal parçalı dokusunun izlerinin halen 
algılanabildiği bir mekândır. 

 

 

Resim 31: Havyar Han’dan bugüne kalan binalar 

 
2010 Beyoğlu İmar Planında Galataport (3. Bölgenin kıyısı )ve Perşembe Pazarı alanı (1. Bölge) 
“Yenileme alanı ve turistik alan” olarak planlama dışı bırakılan alanlar arasındadır. İBB 
tarafından yapılan “Perşembe Pazarı yenileme projesi” 
(http://persembepazariprojesi.com/detay.aspx?Tur=2000&ID=157) başlıklı çalışmada 
yenilemenin niteliği tescilli binaların restorasyonu ve kayıp tescilli yapıların yeniden inşa 
edilmesi olarak tarif edilmektedir. Projenin hedefleri, bölgede ticaret, kültür, turizm ve sosyal 
donatı alanlarının oluşturulması, doğal afet risklerine karşı önlemler alınması, tarihi ve kültürel 
taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve kullanılarak yaşatılması olarak açıklanmaktadır. 

Şişhane ile tarihi yarımadayı bağlayan, bölgenin dokusu içine adeta saplanan, sur duvarına 
paralel ve çok yakın olarak inşa edilen yeni metro köprüsü alanın mekânsal yapısına etkili bir 
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müdahale olarak görülmektedir (Resim 32). 90’lardan bugüne kadar açık alan olarak kalan ve 
herhangi bir plan kararı oluşturulmamış Perşembe Pazarı sahilinde kontrolsüz olarak gelişmiş 
olan küçük ölçekli yeme içme mekânları 2015 Haziran ayında kaldırılarak sahil bandı sınır içine 
alınmış ve yaya ulaşımına kapatılmıştır. Kamuoyuna konuyla ilgili bir açıklama yapılmamıştır.  

 

 
Resim 32: Uydu fotoğrafında Haliç Metro bağlantısı çıkış bölümü 

 

Çok merkezli İstanbul metropolünün geçmişte ve bugün de önemli mekânsal ve sosyal odak 
noktalarından birini oluşturan Galata’nın kıyı bölgelerinin dönüşümü hakkında sağlanmaya 
çalışılan birikim, bugün fiziksel olarak bütünüyle ortadan kalkmış gibi görünen ancak hala 
parçalarının bulunduğu eski deniz surlarının kalıntılarının ve kurduğu mekânsal ilişkilerin 
varlığına ve bölgenin kentsel morfoloji - bina tipolojisi ilişkisi bağlamında geçmişle olan 
bağlarına işaret etmektedir.  

Sonuç olarak halen büyük bir şantiye görünümünde olan, kentsel ve mimari ölçekte birçok 
müdahalenin devam ettiği, çoğu noktada belirsizlik süreçleri yaşanan Galata kıyıları, 
Osmanlı’nın modernleşme geçmişinin başlangıcından bugüne mekânsal dönüşümünde birçok 
özelliğini kaybetmiş görünmekle beraber bu çalışmada incelenen üç bölgede birbirinden farklı 
nitelikte süreklilikler de göstermektedir. Birinci bölge - Perşembe Pazarı’nda yıkıntıların 
arasında ortaya çıkan surlar, tarihi hanların dayandığı sur ve burç parçaları, parsel müdahalesi 
yapılmayan sura bitişik küçük birimlerin yan yana gelerek oluşturduğu diziler, bugün sur 
etkisini yaşatmaktadır. 3. Bölge olan liman alanında da modernleşme öncesi oluşan sur dışı 
büyük yapı adaları ve parsel dokusuna karşılık sur içinin duvardan geri çekilerek kıyıdan 
soyutlanmış bir tampon alan yaratması, bugün de büyük liman ve Mumhane caddesinin 
varlığıyla devam etmektedir. Daha detaylı araştırmalar hiç kuşkusuz başka bulguları da ortaya 
çıkaracaktır. Tüm değişimlere rağmen deniz surlarının izi farklı koşullarda devam etmektedir. 
Asıl sorun müdahalelerin bu gerçeği ne kadar dikkate aldığı veya alıyorsa nasıl yorumladığıdır. 
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NOTLAR: 
iArseven bu ilk yerleşmenin yerinin bilinmemesine rağmen Justianus zamanında duvarlarla çevrilen bu bölgenin 
Havyar Han ile Eski kemerin bulunduğu alan olabileceğini aktarır. Arseven, C.E. (1989)  Eski Galata ve Binaları, 
Çelik Gülersoy Vakfı İstanbul Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, s.51. 
iiFetihten sonra Osmanlılar, Galata’nın ticari ve idari özerkliğinin korumasına ve istiladan sonra şehri terk 
etmeyenlerin zımni veya Frenk statüsünde ticaret yapabilmelerine, dini ve geleneksel olarak yaşam biçimlerini devam 
ettirmelerine ve Ayasofya Vakfiyesine kira ödemek suretiyle mal varlıklarını korumalarına izin verdiler. 

iiiGalata surları üzerine yapılan araştırmaların çoğu M. de Launey’in surların yıkımı (1865-1866) sırasında o güne 
kadar ayakta kalan surların yerlerini ve durumlarını gösterdiği plana referans verirler. (Bu plan için bkz. S. Eyice, 
Palazzo del Commune des Génois à Pera (Galata), 1982). M. De Launey’nin ayrıca Journal de Constantinople’da 2 
ve 5 Aralık 1864 tarihlerinde, surların yıkım öncesi durumunu belirleyen bir seri yazı da yayımlamıştır. Ancak VI. 
Dairenin 1858-60 planı çok daha detaylıdır ve bu haritanın Atatürk Kitaplığı arşivinde bulunması araştırmacılar için 
çok önemli bir kaynağın ortaya çıkmasını sağlamıştır.  
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ivArseven güvenlik nedeniyle kara surları üzerinde deniz surlarına nazaran daha az kapı olduğunu belirtmektedir. 
Arseven (1989) s.61 
v Bu burç sur duvarı ile beraber bugün de olarak görülebilmektedir, yıktırılırken yüksekliği azaltılmış, tamamen yok 
edilmemiştir. 
vı Gümrük Binasının kıyıdan çekilmiş bir fotoğrafı için bkz.. Erkal N, (2011/12), Corner of The Horn; An 
Architectural Review of the Leaded Magazine in Galata Istanbul, DOI:10.4305/Metu JFA, s.219. 
 vii Rıhtım inşası ancak 1879’da ciddi bir şekilde düşünülmüş, rıhtım inşaatı 75 yıl işletme hakkı ile Fenerler İdaresi 
Umum Müdürü Maurice Michel’e verilmiş ve çalışmalara ancak 1890’da başlanabilmiştir. Dersaadet Rıhtım, Dok ve 
Antrepo Şirketi’in kurulmasıyla başlayan çalışmalar sonucunda 1895’e gelindiğinde Tophane’den Karaköy’e uzanan 
bölgenin rıhtımları yapılmıştır. Tutel E., ‘Rıhtımlar’ maddesi, İstanbul Ansiklopedisi 

viii1939 yılında bizzat Atatürk’ün imzasıyla belirlenen Galata Rıhtımın mevcut yerinin korunması kararı Prost 
Planında gözetilen bir ilke olmuştur. Bilsel, C.(2010), “İstanbul’un Dönüşümleri” Prost planlaması ve Modern Kenti 
Yaratmak, Osmanlı Başkentinden Küreselleşen İstanbul’a: Mimarlık ve Kent, 1910-2010 Osmanlı Bankası Arşiv ve 
Araştırma Merkezi, , İstanbul, s. 54. 
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ÖZET 

Doğal felaketler, savaşlar, yangınlar, soykırımlar, mecburi göçler kentlerin fiziki ve sosyal 
gelişiminde ani ve geri dönüşü olmayan derin izler bırakır. Kent morfolojisi çalışmaları 
tarihi süreç içinde gelişmiş, dönüşmüş kent dokusunun katmanlarını ayrıştıracak bir okuma 
ve anlamlı müdahale verilerini sunmaktadır. 

M.Ö. 3000 yılından bu yana örülmüş bir kent dokusu olan Almanya – Frankfurt /Main 
tarihi kent merkezi II. Dünya savaşı sırasında bombalanarak neredeyse yok olmuştur. 
Kentin yapısındaki değişimlerin, dokuların analizi savaş öncesi yıllarda dikkatle 
belgelenmiş, fiziki ve sosyal yapıya ait bilgi ve belgeler günümüze ulaşmıştır. 

Kentin fiziki yapısını bombalama sırasında %80 kaybetmesine rağmen bu günle 
buluşturmaya, anlamaya ve yaşatmaya yönelik kolektif bir aklın örneği olması açısından 
alan araştırmaya değer görülmüştür. Çalışma kapsamında kentin tarihi ve fiziki gelişimi 
irdelenmiş, tarihi haritalar, planlar ve hava fotoğrafları karşılaştırılmalı incelenerek 
mekansal müdahaleler belgelenmiştir. 

Halen devam etmekte olan DOM-Römer projesi tarihi kent merkezini sosyal-ekonomik ve 
fiziki bağlamda yeniden yoğurmaktadır. Parsel, kullanım, kat yüksekliği, işlevler yeniden 
ele alınırken II. Dünya savaşı öncesi, mekansal kurgu esas alınmaktadır. Proje, kent 
morfolojisi ve kentsel korumaya yeni bir bakış açısı getirmekte, süreçte kentlinin aktör 
olarak planlama sürecine tepki, müdahale ve katkılarının farklı aktörlerin kent morfolojisini 
günümüzde ne düzeyde kullanıldığını da inceleme fırsatı vermektedir. 

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

 

 

1. Giriş  

İlk yerleşimlerden bu yana kentler çeşitli uygarlıklar tarafından yeniden üretilmekte, 
belleklerinde bu çeşitli kültürlerin izlerini katmanlaşmış olarak saklamaktadırlar. Kent 
mekânının sürekli olarak değişim ve dönüşümü gerek küresel gerek yerel sebeplerle, ekonomik, 
sosyal, politik dinamiklerin izlerini taşımaktadır. Kent mekanının yeniden kurgulandığı 
dönemlerin fiziksel kalıntılarının dördüncü boyutu olan zaman bileşeni kimi kentlerde tüm bu 
farklılıkları sergileyerek katmanlaştırdığı görülmektedir. Farklı kültürlere ait katmanlar 
günümüze ulaşamayan yaşam biçimlerinin çözümlenmesine olanak sağlamaktadır. 
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Doğal felaketler, savaşlar, yangınlar, soykırımlar, mecburi göçler kent dokusunun gelişiminde 
ani ve geri dönüşü olmayan daha derin izler bırakmış, birikimleri silip yok etmiştir. II. Dünya 
savaşında Almanya’da birçok kent bombalanması sonucu fiziki olarak neredeyse yok olmuş, 
tarihi kent merkezlerinin morfolojik gelişimi de kesintiye uğramıştır. Aslında böylece kent 
merkezlerini günün koşullarına daha elverişli biçimlendirme ‘fırsat’ı doğmuş, teknolojik 
ilerlemeler, özellikle ulaşım ve altyapının getirdiği sorunların çözülmesi mümkün olmuştur. 

II. Dünya savaşı sırasında bombalanarak neredeyse yok edilen ve Almanya’nın en büyük tarihi 
kent merkezi olarak kabul edilen Frankfurt/Main için de benzer bir yol ayrımı izlenmektedir. 
Kentin fiziki geçmişi neredeyse tamamen yok edilmiştir.  

Bu bir bakıma yeni kent merkezinin günün koşullarına uygun yeniden inşasına fırsat vermiştir. 
Bu anlamda 1945 yılında 12.197 ton patlayıcı madde ile %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.  

 

2. Alanın tanımı 

Frankfurt/Main kenti Almanya’nın beşinci, Hessen eyaletinin ise en büyük kentidir. Coğrafi 
özelliği, doğu batı yönünde akan Main nehri üzerinden Rhein nehrine bağlanarak 200 km. 
yarıçapında Almanya nüfusunun %50'sine etki etmektedir. Böylece Rhein Main bölgesinin 
merkezi kabul edilerek Almanya’nın 2. büyük metropolü olarak kabul edilmektedir. Kent 
sınırları içinde 714.000, metropol alanda 5.5 milyon insan yaşamaktadır (Bknz. aşağıda Şekil 1) 

Almanya’nın finans merkezi, dünyanın en büyük fuar merkezlerinden birisi olarak özellikle 
kitap ve otomobil fuarı ile de küresel anlamda da çekim merkezidir. Tüm banka merkezleri 
yüksek gökdelenleri ile fiziki olarak da finansal gücün göstergeleri olarak vücut bulmaktadır. II 
Dünya savaşı sonrası başkent olması düşünülmüş, fakat daha sonra Bonn’un gelişimi politik bir 
stratejik karar olarak ağır basmıştır. Avrupa’nın 3. dünyanın 11. en çok yolcu taşıyan 
havaalanının ev sahibi olan Frankfurt kenti genişletilmeye başlandığı 1980’li yıllarda Alman 
yeşil hareketinin aktivist hareketlerinin de hedefine yerleşmiştir. 

1923’teFrankfurt Johann Wolfgang üniversitesi bünyesinde kurulan Frankfurt okulundan 
bahsetmek, politik ve sosyolojik bağlamda alanı anlamak için doğru olacaktır. Eleştirel 
teorilerin geliştirildiği bir araştırma entstitüsü olarak kurulan okul, sosyoloji, siyaset bilimi, 
psikanaliz, tarih, estetik, felsefe, müzikoloji gibi farklı disiplinlerden insanları bir araya 
getirmiştir. Friedrich Pollock, Herbert Marcuse, Walter Benjamin’le paralel düşünce üreten 
okulun kurucularından Max Horkheimer ve Theodor W. Adorno’nun 1933’te sürgün 
edilmesiyle kesintiye uğrayan çalışmalar 1950’lerde tekrar kurulan Enstitü bünyesinde devam 
etmektedir. 

1922’de okul öğrencilerinden zengin bir tüccarın oğlu olan Felix Weil’ın Marksist felsefeyi 
tartışmaya açması ile başlayan kuruluşun çalışmaları 20.yüzyıl başında oluşan yeni şartlarda 
özellikle kuram ve pratik arasındaki ilişki ve Marksist kuramı yeniden canlandıracak sol kanat 
entelektüelleri yan yana düşünce üretebileceği ihtiyaca karşılık verecektir. Bugün Alman 
toplumunun tartışmacı-katılımcı geleneğinin, toplumsal düşünce unsurunu, yani eleştirel 
teorinin temelleri bu okulda atılmıştır (Bottomore, 1994). 

Kentli yaşam ve endüstriyel tasarım anlamında da Frankfurt’la anılan unsurlar bize kentte 
1920’lerde filizlenen modern mimari ve kentli yaşam kültürü bağlamında ipuçları vermektedir. 
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İnşaat, proje yönetimi, sosyal konut konularında öncü projeler ve tasarımlar mimarlık ve kent 
planlama alanında çığır açıcı olmuştur. Ernst May bahçe şehir anlayışını benimsemiş, farklı ve 
yeni olarak üretim süreçleri konusunda çalışmıştır. Mimar Margarete Schütte-Lihotzky’nin 
Frankfurt mutfağı olarak bilinen tasarımı 10.000 adet üretilmiş, Ernst May’ın tasarladığı sosyal 
konutlarda tipoloji, standardizasyon, sürdürülebilirlik, sosyal ve eşitlikçi tasarım konuları dar 
mekanda fonksiyonun çözümlenmesi gibi içeriklere çözüm bulmuştur. Arazi alımından, detay 
planlamaya, inşaat süreçlerinin planlanmasından, uygulama yönetimine ve en önemlisi Ernst 
May’ın kurduğu bağımsız mimarlar aracılığı ile halkın bilgilendirilmesi incelediğimiz Dom-
Römer Projesi sürecinde de takip edilen unsurlar olmuştur. 

 

Şekil 1: Frankfurt’un konumu (Kaynak www.lagis-hessen.de/) 

Fuar merkezi işlevi ortaçağdan bu yana Frankfurt’un ana çekim konularından birisi olmuştur. 
12. Yüzyıldan 1909 yılına kadar Römer alanı, Pazar meydanı (Marktplatz) ticaret ve fuar 
merkezi olarak işlev görmüştür. 18-22 Mart 1944 yılında bombalanarak neredeyse tamamen yok 
olan kent merkezinin bu işlevi de kesintiye uğramıştır. (Bknz. Şekil 2) 

 

Şekil 2: Bombardıman öncesi ve sonrası tarihi kent merkezi (Kaynak: www.ffmhist.de/) 
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3. Alanın Tarihçesi 

Frankfurt /Main metropolünün adı ilk kez 22 Şubat 794 tarihli Charlemange (Büyük Charles)’ın 
Regensburg manastırı için ele aldığı bir dokümanda geçmektedir. (Bknz. Şekil 3)  

 

Şekil 3: 
Kaynak:https://www.wikiwand.com/en/Council_
of_Frankfurt 

 

Şimdiki katedralin bulunduğu tepeciğin 
milattan önce 3.000 yıllarından beri sürekli 
bir yerleşim alanı olduğunun kanıtları 
vardır. M.S. 83’de bir Roma askeri 
birliğinin, sonrasında da Doğu Frankonya 
kralının alana yerleşmiş olduğu bilin-
mektedir. Bu döneme ait Roma hamamı 
kalıntıları katedralin önündeki alandaki 
arkeolojik bahçede görülmektedir. Proje 
kapsamında açık alanda sergilenen kalın-
tıların üstü de örtülerek Kent Evi’nin sergi 
alanına dahil edilmektedir. (Bknz. Şekil 4) 

Frankfurt, 843 yılında Doğu Frank 
Krallığı’nın başkenti olmuş, krallığın 
parlamentosuna ev sahipliği etmeye 
başlamıştır.1562 yılından itibaren Kutsal 
Roma-Cermen İmparatorluğu’nun taç 

giyinme törenleri bu şehirde düzenlenmiş.19. Yüzyılda ilk seçilmiş Alman Parlamentosuna ev 
sahipliği yapmış, Frankfurt Meclisi tüm Almanya'yı temsil eden bağımsız ve seçilmiş ilk meclis 
oturumu alandaki Aziz Paul kilisesinde gerçekleştirilmiştir. Reichstag adı verilen soylular 
meclisi de burada toplanmıştır.  

 

Şekil 4: Roma Hamamı – Arkeoloji bahçesi (Kaynak: http://www.schirn-magazin.de/) 



 

151 

4. Batı Avrupa’da ve Almanya’da savaş sonrası kent merkezlerinin dönüşüm 
özellikleri 

Batı Avrupa’daki kentlerin dönüşümü istikrarlı ve takip edilebilen bir süreklilik göstermektedir. 
Ekonomik gelişim ve büyüme hızında kayda değer değişimler görülmemektedir. Kent 
merkezlerinin terk edilmesi söz konusu olmamıştır. Bir kaç istisna dışında kentler tarihi 
merkezleri çevresinde, savaş öncesi geliştikleri alanda büyümeyi ve dönüşmeyi sürdürmüşlerdir. 
Kullanım ve işlev dönüşümünde de önemli değişimler gözlenmemektedir. Yeni bir savaş 
kaygısı ile de kent formunda bir değişim, dönüşüm ihtiyacı hissedilmemiştir (Grebler, 1956). 

Dönüşümün sürekliliği veya kesintilerini izlemek için Avrupa kentlerini araştırmanın teorik 
olarak mümkün olduğu yegane alan “kent morfolojisi”dir. Teoride yeniden yapım, planlama,  
rekonstrüksiyon, savaş sonrası bombalanan kentler için bir fırsat sunmaktadır. Kullanım ve 
işlevin yeniden organizasyonu, teknolojik altyapının uyarlanması, genellikle dar ve elverişsiz 
sokak dokusunun genişletilmesi yok olmuş bir düzlemde kolay görünmektedir. Sosyal ve 
ekonomik sorunların çözümlenmesi, fiziki koşulların iyileştirmesi, kent ulaşım sisteminin 
güncellenmesi kimileri için fırsat olarak görünmektedir. 

J.S. Guggenheim Memorial Vakfı araştırmaları çerçevesinde, 1954 yılında II Dünya savaşının 
10 yıl ardından yapılan bir çalışmada 28 kent karşılaştırmalı olarak araştırılması sonucunda 
kayda değer sonuçlar elde edilmiştir. Tarihi kent merkezlerindeki değişim belirli alanlarda 
ayrıcalık göstermektedir. Modern ulaşım ağının gerekleri, doluluk boşluk oranının açık alanlar 
lehinde geliştiği, konut olarak kullanılan alanların azaldığı gözlenmiştir. Daha fazla ışık, 
havalandırma olanakları, teknik altyapılarıyla ve daha güncel malzemelerle daha sağlıklı 
yerleşim alanları dönüşüm için olumlu görülen çıktılar olarak tespit edilmiştir. Diğer yandan 
mahalle yapısının, alanın kullanıcılarının değişim ve dönüşüme büyük direnç gösterdikleri de 
çalışmanın çıktıları arasındadır. 

Tamamen bombalanarak yok olmuş kent merkezlerinde bile, özellikle Almanya’da kullanıcılar 
kent merkezlerine geri dönmüş ve bu alanlara yerleşmişlerdir. Bu kentlerden birisi olan 
Frankfurt’un kentsel morfoloji çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Alman morfoloji çalışmalarının geçmişi coğrafi geleneğe dayanmaktadır. Kentsel dokunun 
sistematik bir tarihi sıralama içinde nasıl dönüştüğünü açıklamaya çalışırken Alman MRC 
Conzen’in çalışmalarının katkısı önemlidir. Coğrafya, tarih ve felsefe çalışmalarını Berlin’de 
başladığı, tarihsel-coğrafi yaklaşımla geliştirdiği ve II. Dünya savaşında sığındığı İngiltere’de 
MRC Conzen, Alnwick kasabası örneğinde sunduğu kitabı ile morfoloji alanında çığır açmıştır. 
Yer isimlerinin dilbilimi ile analizinden başlayarak coğrafi mekanın hafızasından faydalanmayı, 
sokak sistemi, parsel ve yapı örüntülerinin değişiminden yola çıkarak kentsel mekandaki 
dönüşüm/değişim incelemiş, tekrarları, benzerlikleri, tezatları listeleyerek analiz etmiştir. 

Son yıllarda Alman kent morfolojisi çalışmaları coğrafyanın yanında kültürel genetik, kentsel 
dönüşüm ve koruma alanlarında gelişmektedir. Önemli ve çalışılan konular kullanılmayan 
limanlar, disiplinlerarası proje geliştirme yaklaşımları, yapılı alanların holistik perspektifleri, 
daralan, terk edilen alanların dönüşümü ve Doğu Almanya’nın rekonstrüksiyonu olarak 
sıralanabilmektedir. Kent morfolojisi disiplininin Almanya’da yeniden ivme kazanması kentsel 
formun ekolojik ve sürdürülebilir gelişim ve canlandırma, yaşatma yönünde uluslararası 
katkılarla gelişeceği öngörüsü paylaşılmaktadır (Heineberg, 2006). 

 

 



 

5. Dom-Römer Alanı - Tarihi kent merkezi

Yarım kilometrekarelik alanı ile Altstadt (Tarihi kent merkezi) Frankfurt’un en küçük ilçesidir.
Tarihi kent surlarının içinde, güneyde Main nehri ile sınırlanmaktadır.

Tarihi yapıların en önemlilerinden Römer, St Barthlomeus Katedrali ve Aziz Paul kilisesi bu 
alanda bulunmaktadır. Güney kuzey yönünde iki yakayı bağlayan Alte Brücke (Eski Köprü), 
alanın doğusunda kuzeye doğru uzanmaktadır.
geçidi (Furt Der Franken) anlamına da gelmektedir. Main nehrinde yer alan küçük adacıklar 
köprünün ayaklarının yerleştirilmesi için doğal bir zemin s
batı yönünde uzanan Tönnengasse işlevsel olarak da tarihi kent merkezini kuze
alış veriş merkezinden ayırmaktadır. (Bakınız Şekil 5 ve 6)  

Frankfurt tarihi kent merkezinin dönüşüm ve koruma anlamında ayırt
planlama kararlarında yerel halkın inisiyatifi ve katılımı sıra
gelişimine gösterdikleri duyarlılık olmuştur. Proje sadece bir sokak, meydan vizyon iyileştirme 
çalışmasıyla kalmamış, kentsel mekanın üretiminde mikrokozmik kullanıma kadar tutarlı bir 
mimarlık, planlama, kentsel tasarım, temsil ve tutum örneğ

Şekil 5:  Frankfurt ve Tarihi Kent Merkezi 

Kent formu ve yerleşkenin coğrafi özellikleri tarihsel olarak incelendiğinde dört önemli olgunun 
belirleyici olduğunu görmek mümkündür: 

Kentin kurulduğu alan: Main nehri kıyısın
savunmayı mümkün kılan noktada seçilmiştir. Kenti doğu ve batısında bir kaç kez yön 
değiştiren akarsuyu kentin kurulu olduğu noktada liman yerleşimi için de en elverişli 
durumdadır. Karadeniz’e kadar ulaşım sağ
açısından da önemlidir. 
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Tarihi kent merkezi 

Yarım kilometrekarelik alanı ile Altstadt (Tarihi kent merkezi) Frankfurt’un en küçük ilçesidir. 
n içinde, güneyde Main nehri ile sınırlanmaktadır. 

önemlilerinden Römer, St Barthlomeus Katedrali ve Aziz Paul kilisesi bu 
Güney kuzey yönünde iki yakayı bağlayan Alte Brücke (Eski Köprü), 

uzanmaktadır. Bu geçiş tarihte kente adını veren Frankonyanın 
di (Furt Der Franken) anlamına da gelmektedir. Main nehrinde yer alan küçük adacıklar 

köprünün ayaklarının yerleştirilmesi için doğal bir zemin sunmaktadır. Alanın kuzeyinde doğu 
batı yönünde uzanan Tönnengasse işlevsel olarak da tarihi kent merkezini kuzeydeki perakende 
alış veriş merkezinden ayırmaktadır. (Bakınız Şekil 5 ve 6)   

önüşüm ve koruma anlamında ayırt edici özelliği alanla ilgili 
ın inisiyatifi ve katılımı sırasında kent formunun morfolojik 

gelişimine gösterdikleri duyarlılık olmuştur. Proje sadece bir sokak, meydan vizyon iyileştirme 
çalışmasıyla kalmamış, kentsel mekanın üretiminde mikrokozmik kullanıma kadar tutarlı bir 

ve tutum örneği göstermektedir (Deeming, 2009). 

 

Kent formu ve yerleşkenin coğrafi özellikleri tarihsel olarak incelendiğinde dört önemli olgunun 

Kentin kurulduğu alan: Main nehri kıyısında akış yönünde stratejik olarak daha iyi bir 
savunmayı mümkün kılan noktada seçilmiştir. Kenti doğu ve batısında bir kaç kez yön 
değiştiren akarsuyu kentin kurulu olduğu noktada liman yerleşimi için de en elverişli 
durumdadır. Karadeniz’e kadar ulaşım sağlayan Main nehri ticaret ve taşımacılık 
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Şekil 6: Alanın tarihi haritası 1852 (Kaynak: https://commons.wikimedia.org) 

 Eski köprü: kurulduğu nokta güney kuzey yönünde iki kıyıyı birbirine bağlayan en eski 
geçitlerden birisine kurulmuş, nehrin içindeki ada, köprü ayakları için doğal bir zemin 
oluşturarak, konstrüksiyonu kolaylaştırmıştır. Bu noktada su seviyesinin de zaman 
zaman alçalarak karşıdan karşıya geçişi kolaylaştırdığı köprü inşaatından önce de 
bilinmektedir. 1235’de inşa edilen köprü, savaşta bombalanmış olmasına rağmen eski 
formu korunarak tamir edilmiştir.  

 Tarihi merkezin kent formu: 1945 yılında tamamen bombalanarak yok olan alan, savaş 
sonrasında formunu ve ölçeğini koruyarak yeniden inşa edilmiş, yollar, parseller, kat 
yükseklikleri, bina-çatı formları savaş öncesi formlarını korumuştur. 1970’de inşa 
edilen Tarih Müzesi ve 1972’de yapımı tamamlanan Belediye Teknik Dairesi ölçek ve 
malzeme tekniği açısından kent dokusuna uygun bulunmayarak yıkılmış, kazanılan 
alanların yeniden projelendirilmesi gündeme gelmiştir. 

 Kent duvarları: 1832 yılına kadar kale duvarları ve çevresindeki hendekler form olarak 
da korunmuştur. Bugün kale duvarları ve su kanalların izleri yeşil alan olarak 
düzenlenmiştir. 

 

6. Dom-Römer Dönüşüm Projesi 

St. Bartholomäus Katedrali, Belediye Kültür Merkezi ve Schirn Müzesi arasında kalan, Antik 
Roma kalıntılarının bulunduğu ve alanın kuzeyinde bulunan ve 1972 de inşa edilen Belediye 
Teknik Binasın da yıkılarak dahil edildiği proje alanının dönüştürülmesi için 2005 yılında ulusal 
bir yarışma açılmıştır. Açılan yarışma sonucu kentlilerin tepkisini çekmiş ve bir inisiyatifin 
kurulmasına neden olmuştur. (Bakınız Şekil 7)  
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Şekil 7: 2005 yılında sonuçlanan yarışma projesi (Kaynak: www.competitionline.com/de/) 

Kazanan projenin kentin savaş öncesi strüktürüne uygun olmaması, sokak-meydan kullanımına 
karşı inisiyatifin direttiği kentin savaşla kesintiye uğramış olduğu morfolojik gelişimine kaldığı 
noktadan devam etmediği yolundaki söylemleri Frankfurtlularca desteklenmiş, sonunda 
katılımcı planlamaya örnek gösterilebilecek bir sonuçla, kazanan proje iptal edilerek yeni bir 
master plan gündeme gelmiştir.  

Master plan ilkeleri olarak savaş öncesi kayıt altına alınan sokak dokuları, parsel büyüklükleri, 
çatı formları, kullanım çeşitliliği, boşluk doluluk oranları, cephe dilleri yeniden yorumlanarak 
projenin yeniden ele alınması ve tarihi kent merkezinin ortaçağdan günümüze ulaştırdığı yapı, 
malzeme, strüktür ve doku izlerinin kullanılması öngörülerek yeni mimari kentsel tasarımların 
ortaya konması kararlaştırılmıştır.  (Bknz. Şekil 8) 

Böylece savaş sonrasında tamamen yok olmuş ölçek yerine 1970li yıllarda uygulanan iri ölçekli 
müdahale alanları yıkılarak dönüştürülerek, yerine tarihi haritalar, kayıtlar, fotoğraflar ve 
röleveler doğrultusunda kent dokusu durakladığı yerden yeniden yaşatılması hedeflenmiştir. 

 

Şekil 8: Alanın master planı (Kaynak: http://www.baunetz.de/) 
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Alanın güneyinde doğu batı yönünde 1986 yılında yerleşmiş olan Schirn müzesinin 
Frankfurtlularca gördüğü kabul ve modern sanatın bu çatı altındaki entegrasyonun başarısı 
yadsınamadığı için ölçeğine rağmen korunmaktadır (Bknz Şekil 9-10). 

 

Şekil 9: Alanın II Dünya savaşı öncesindeki parselasyonu gösteren plan – müdahaleler ve günümüzde 
uygulanan projesi (Kaynak – Dom Römer – Die Stadt Lebt) 

 

 

Şekil 10: Uygulanmakta olan proje (Kaynak: www.domroemer.de/) 
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Sonuç 

Kentler, özellikle tarihi kent merkezleri dönüşmekte ve yeniden üretilmektedir. Tarihten 
günümüze çeşitli uygarlıkların katmanlarını, yaşam biçimlerini, alanın kullanım özelliklerinin 
günümüze aktarımı ne denli zengin olacağına karar vermek, hangi müdahalenin ne boyutta ve 
ne hızda yapılacağını saptamak zorlu bir süreçtir. Geri dönüşlerin neredeyse mümkün olmadığı 
felaketlerin, savaşların yol açtığı fiziki duraklama, yok olma kent belleğinden tamamen 
silinmeden kayıt altına alınması mümkündür. Bu depolama, belgeleme, okuma süreci kent 
morfolojisinin ana ilgi alanlarından birisidir. Saklanan her bilginin, tarih, sosyoloji, ekonomi 
politika ve felsefe ile yoğrulması, ulaşılır kılınması da aynı disiplinin sistematiği içinde 
çözümlenmektedir.  

II. Dünya savaşı sırasında tamamen yıkılan Frankfurt/Main tarihi kent merkezinin kent belleğine 
yeniden çağrılarak uygulandığı, çağdaş malzeme, teknoloji ile yorumlandığı, tüm geçmiş 
katmanların projeye katılma çabası, katılımcı planlama ilkelerinin uygulandığı bir proje olarak 
Dom-Römer dönüşüm projesinin kent morfolojisi çalışmalarına ışık tutacak bir örnek olduğu 
görülmektedir. 
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ÖZET 

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 çalışma Osmanlı kentine, fiziksel verilere dayanan değerlendirmeler ile yaklaşmayı 
hedeflemiştir. Konut-parsel arasındaki ilişkiler üzerine yapılacak analizlerle, Osmanlı konut 
dokusuna ilişkin bir yöntem 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 
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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 değişkenler 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.  

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 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 

 

 

 

Osmanlı İmparatorluğu yedi yüzyıl boyunca çok geniş bir alana yayılmış ve gerek sivil, gerekse 
anıtsal mimari dalında çok sayıda eserler oluşturmuştur. Osmanlıların ilk döneminde, sivil 
mimarinin en önemli öğesi olan Osmanlı evlerinin gelişme alanı, batı ve Kuzeybatı Anadolu ile 
doğu Trakya’nın kent merkezleri çevresindeki bölgeleridir. Cerasi’nin belirttiği gibi (Cerasi, 
1999) Osmanlı kentleri, çıkmaları ve saçakları ile dikkat çeken, çoğu zaman duvarlarla 
çevrilmiş bahçe içerisinde yer alan evleri, dar sokakları, konut mahallelerinin diğer öğeleri 
olarak camileri, ticari ve sosyal amaçlı alçak kamu binaları, küçük dükkânları ve derviş 
tekkeleri ile zenginleşmekte, tüm bu öğeler bir araya gelerek Osmanlı kent dokusuna şekil 
vermektedir.  

Evlerin planimetrisinin başat mekânı olan sofanın farklılaşmalarıyla çeşitlilik gösteren 
geleneksel Anadolu konut mimarisi pek çok araştırmacı tarafından incelenmiş bir konu olup, 
Osmanlı Evi, Türk Evi veya Türk Hayatlı Evi başlığı altında yayınlanan pek çok yayında, 
konuya tipolojik - morfolojik yaklaşımlar getirilmiş, zaman zaman da Türkiye’de yaygın olan 
açık sofalı konut tipinin tarihsel oluşumuyla ilgili yorumlar ileri sürülmüştür. Osmanlı Evi 
kökeni ve plan tipolojileri üzerine yapılmış bu çalışmaların yanı sıra, farklı bölgeler üzerine ya 
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da genel olarak Osmanlı kentleri üzerine yapılmış olan birçok çalışma bulunmaktadır (Cerasi, 
1999), (Aktüre, 1978), (Pinon, 1999). Gerek Osmanlı kenti, gerekse konut dokusu ve türleri 
üzerine yapılmış olan çalışmaların büyük bir çoğunluğu kuramsal temele dayanan çalışmalar 
olup, konuya genel yaklaşımlarda bulunulmuştur. Ancak analitik saha çalışmaları oldukça azdır 
ve bu nedenle tipolojik yaklaşımlar ve sınıflandırmalar ile analiz içerikli kent çalışmalarının 
gerekliliği önem kazanmıştır. 

Bu çalışma Osmanlı kentine, fiziksel verilere dayanan değerlendirmeler ile yaklaşmayı 
hedeflemiştir. Kentte konut dokusuna ilişkin ayrıntılı bir araştırmanın yapılacağı çalışma, konut 
- parsel arasındaki ilişkiler üzerine yapılacak analizlerle dokuya ilişkin bir kurallar seti 
tanımlama yoluna gidecek ve Osmanlı konut dokusu üzerine bir yöntem önerecektir. 

 

1. PROBLEMİN TANIMLANMASI 

Osmanlı kenti üzerine, kentin genel dokusu, sosyo - ekonomik ve kültürel yapısına ilişkin 
tanımlamaların yapıldığı birçok çalışma bulunmaktadır. Maurice M. Cerasi (Cerasi, 1999), 
Sevgi Aktüre (Aktüre, 1978) ve Pier Pinon (Pinon, 1999) gibi araştırmacıların çalışmaları bu 
konuda öne çıkan çalışmalara örnek olarak gösterilebilir. Ancak bu çalışmalar bile Osmanlı 
kentine konut - parsel ilişkileri özelinde yaklaşan, alan çalışması temelli bir konut dokusu 
çalışması içermemektedir.  

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 bulunmamaktadır. 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.  

Bilindiği gibi Osmanlı konutu dış sofalı, iç sofalı ve orta sofalı olmak üzere üç ayrı plan tipi 
içinde sınıflandırılabilmektedir. Her tipin alt tipleri, diğer bir deyişle varyasyonları 
bulunmaktadır. Eldem ana plan tiplerini ideal tip olarak tanımlamakta ve bu tipin değişikliğe 
uğramasının nedeni olarak arsanın koşullarını göstermektedir. Eldem’e göre, arsanın elverişli 
olmadığı durumlarda, özellikle dış sofalı planlarda ideal plandan uzaklaşmalar görülmektedir. 
Plan varyasyonlara uğramakta ve netliğini kaybetmektedir. Eldem, özellikle bir veya birkaç 
yönden bitişik nizamda bulunan dar arsalardaki evlerde ideal plandan uzaklaşmanın maksimum 
seviyeye ulaştığını belirtmektedir. İç sofalı evlerde, sofa yönünde arsaya veya manzaraya göre 
oluşacak uygunsuzluklar, planlardaki değişiklikleri de beraberinde getirmektedir. Orta sofalı 
evlerde ise arsa yönünün plan üzerindeki etkisi daha az olmakla birlikte, düzgün olmayan 
arsalarda, evin arsa üzerinde konumlanmasında bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu durumda 
Eldem’in kastettiği ideal planın uygulanması mümkün olamamaktadır (Eldem, 1984). Bu 
çalışmada, tüm bu farklılaşmalar incelenecek ve aradaki ilişkilerin tanımlı bir kural ifade edip 
etmediği araştırılacaktır. 

Yukarıda da belirtildiği üzere, Eldem’in sınıflandırmasına göre Osmanlı konutu dış sofalı, iç 
sofalı ve orta sofalı konutlar şeklinde ayrılmakta ve bu plan tiplerinin alt tipleri bazında 
varyasyonları bulunmaktadır. Bu plan tipleri düz ya da eğimli arazilerde farklı çeşitlemeler 
oluşturarak uygulanabilmektedirler. Osmanlı kent dokusunda konut tipolojisi üzerine pek çok 
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çalışma bulunmakla birlikte, parsel tipolojisi üzerine bilgi üretilmemiştir. Öte yandan, 
geometrik şekilleri ya da konumları dikkate alındığında, parsellere ilişkin bir gruplamadan da 
söz edilmesi mümkün olabilir.  

 Örneğin geometrik şekilleri incelendiğinde; Dikdörtgen, Kare, Çokgen, Üçgen, L, T, U 
veya Amorf parsel gibi kategoriler oluşturulması mümkün olabilmektedir.  

 Yine konum açısından da Köşe, Sıra ve İç parsel kategorilerinden söz edilebilir.  
 Literatürde bu tür sınıflandırmalar bugüne kadar üretilmemiş, parsel tipolojisi olarak bir 

tanımlama yapılmamıştır. Bunun da etkisiyle konutla parsel arasında nasıl bir ilişki 
olduğu, hangi parsele hangi konut tipinin yerleştiği araştırılmamıştır.  

Özetle bu çalışma; 

 Konutun parselden nasıl etkilendiği, 
 Ara tiplerin oluşumuna parselin hangi bileşenlerinin neden olduğu,  
 Hangi parsel geometrisinin belirli bir plan tipinin çeşitlenmesinde etkili olduğu, 

Parselin hangi dinamiklerinin konutun yerleşimini ve yönlenmesini etkilemiş olabileceği, 
sorularına yanıt aramayı sağlayacak bir yöntem önerisi olarak ortaya çıkmıştır. 

 

2. ÇALIŞMANIN AMACI 

Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanmasında kentlerin mimari yapısı, bu kararların 
alınmasındaki ana girdidir. Mimari yapı, kat adedi, kat yüksekliği ve cephe tipolojisi gibi sadece 
konuta referans veren özelliklerden oluşmaktadır. Ancak, parsele de referans veren konut - 
parsel arasındaki bağıntının da yukarıda sayılan özelliklere dahil edilmesi gerekir. Böylelikle 
kentlerin tarihi dokusunun morfolojik yapısı daha derinlemesine anlaşılabilecektir.  

Bu bağlamda morfolojik bir analiz olarak nitelendirilebilecek bu çalışma; 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.  

 

3. YÖNTEM 

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 çalışma, üç 
aşamalı bir yöntem önermektedir. Birinci aşama değişkenlerin belirlenmesi, ikinci aşama 
yapısal ilişkilerin kurulması ve üçüncü aşama uygulama ve değerlendirmedir. 

3.1. Değişkenlerin Belirlenmesi 

Değişkenler, konuta ve parsele ait değişkenler olmak üzere iki grup altında toplanmışlardır. 
Konuta İlişkin Değişkenler; Konut Plan Tipleri, Konut Konumları, Konut Alanları ve Konut 
Girişleri olarak, Parsele İlişkin Değişkenler ise; Parselin Geometrik Şekli, Parsel Konumları, 
Parsel Alanları, Taks (Parsel Taban Alanı Katsayısı) ve Kaks (Parsel Kat Alanı Katsayısı) 
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olarak saptanmıştır. Aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan değişkenlerin her biri yapısal ilişkilerin 
kurulması açısından önem taşımaktadır. 

3.1.1. Konuta İlişkin Değişkenlerin Belirlenmesi 

3.1.1.1. Konut Plan Tipleri 

Osmanlı konut tipolojisi üzerine yapılan çalışmalarda, konutların, oda ya da sofa merkezli 
olmak üzere iki ayrı kategori içinde ele alındığı bilinmektedir. Bu çalışma kapsamında ise, 
konut plan tiplerinin belirlenmesinde Sedad Hakkı Eldem’in sofa merkezli sınıflandırması 
kullanılmıştır. 

Geleneksel Osmanlı konutunun bütün plan tiplerinde bulunan sofa, literatürde, “sergi, sergah, 
sayvan, çardak, divanhane, hayat” gibi isimlerle de anılmaktadır. Sofa, odaların üzerine açıldığı, 
bazen iki tarafı kapalı bir sokak, bazen de ortada bir meydan durumunda olan ve evin hareket 
merkezi olarak adlandırılan bir mekândır. Dolaşımı sağlamakla birlikte, aynı zamanda bir 
toplanma alanıdır. Evin mekânsal biçimlenişi içinde merkezi bir konumda olan sofa, yalnız 
birinci kat galerisi olarak düşünülmemelidir. Sofa giriş ve birinci katlarla olan mekânsal 
sürekliliğinin dışında, düşey ulaşımı sağlaması açısından da önemlidir. Sofanın şekli ve yeri 
konutun plan tipini belirleyen önemli bir faktör olup, sofa Osmanlı evinin kaburgasını 
oluşturmaktadır. Osmanlı evi planlarında gördüğümüz biçim değişiklikleri, genellikle sofanın 
açık bir galeriden, kapalı bir merkez holüne dönüşmesinin sonuçlarıdır. Sofanın odaların 
önünde, arasında ya da ortasında konumlanması üç ana plan tipini oluşturmuştur (Eldem, 1984 - 
Küçükerman, 1988 - Kuban, 1995). 

Sedad Hakkı Eldem’in tablosunda yer alan ve Ana Plan Tiplerinin varyasyonları olan Alt Plan 
Tipleri, parselin geometri ve konum gibi özellikleri ile ilişkilendirilebileceği için değişkenlerin 
içine dahil edilmiştir. 

3.1.1.3. Konut Konumu 

Bu değişkenle yola göre konutun parsel içinde nasıl konumlandığının saptanması 
amaçlanmaktadır. Tomsu, konutun parsel içindeki konumlanışına şu şekilde açıklama 
getirmiştir; “Evlerin arsaya nazaran vaziyeti üç esas üzerinedir. Birinci tipte bina arsanın 
sokak kısmına oturtulmuş, bahçe arka plana alınmıştır. Sokaktan doğrudan doğruya binaya 
girilir… Sokak kapısı doğrudan doğruya binanın altındadır. İkinci tipte bahçe öndedir ve ev 
arka plana alınmıştır… Sokak kapısının hem evde hem de bahçe duvarında olduğu 
gözlemlenmektedir. Üçüncü tip bahçenin yan plana alınmasıdır. Arsanın yola nazaran uzunluk 
ve derinliğine göre çeşitli durumları mevcuttur. Sokak kapısı bu tipte de hem evde hem de bahçe 
duvarındadır (Tomsu, 1950, s.24).” Tomsu’nun sınıflandırması esas alınmış olmakla birlikte 
parselin konumuna göre konutlar için farklı konumlanmaların da söz konusu olabileceği 
düşünülmektedir. Bu bağlamda olabilecek varyasyonlar şu şekilde öngörülmüştür; 

Köşe Parseller için; Parselin köşesinde, Parselin kısa kenarına yaslanan, Parselin uzun kenarına 
yaslanan, Parselin kenarına yaslanan, Parselin tamamını kaplayan ve Parselin ortasında.  

Sıra Parseller için; Parselin ön cephesinde, Parselin arka cephesinde, Parselin ortasında, Komşu 
parsele yaslanan ve Parselin tamamını kaplayan.  

İç Parseller için; Parselin kısa kenarına yaslanan, Parselin uzun kenarına yaslanan, Parselin yola 
bakan cephesinde önde ve Parselin ortasında. 
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Sonuç olarak 10 adet konut konumu tipi saptanmıştır. Bunlar; 

 Tip 1- Parselin köşesinde  
 Tip 2- Parselin kısa kenarına yaslanan  
 Tip 3- Parselin uzun kenarına yaslanan  
 Tip 4- Parselin kenarına yaslanan  
 Tip 5- Parselin tamamını kaplayan  
 Tip 6- Parselin ön cephesinde  
 Tip 7- Parselin arka cephesinde  
 Tip 8- Parselin ortasında  
 Tip 9- Komşu parsele yaslanan  
 Tip 10- Parselin yola bakan cephesinde önde  

Tablo 3.1’de çalışma alanında saptanan konut konumu tipleri görülmektedir. 

 

KONUT KONUMU 

Köşe Parsel –  

Tip 1- Parselin 
köşesinde 

 

Köşe Parsel –  

Tip 3- Parselin uzun 
kenarına yaslanan 

 

Köşe Parsel –  

Tip 4- Parselin 
kenarına yaslanan 

 

Köşe Parsel –  

Tip 5- Parselin 
tamamını kaplayan 

 

Köşe Parsel – 

Tip 8- Parselin 
ortasında 

 

Sıra Parsel – 

Tip 6- Parselin ön 
cephesinde 

 

Sıra Parsel –  

Tip 5- Parselin 
tamamını kaplayan 

 

Sıra Parsel –  

Tip 8- Parselin 
ortasında 

 

Sıra Parsel – 

Tip 9- Komşu 
parsele yaslanan 

 

 

 

Tablo 3. 1. Konut Konumu Örnekleri 

3.1.1.4. Konut Alanı 

Bu çalışma kapsamında değerlendirmeye tabi tutulan konutların alan hesapları yapıldıktan 
sonra, ilk olarak minimum, maksimum alanlar saptanacak ve ortalama alan hesaplanacaktır. Bu 
saptamalardan sonra minimum, maksimum ve ortalama değerler dikkate alınarak eşit alan 
aralıkları belirlenecektir. Bu belirleme yapılırken ortalama alan değerinin bir aralığın sonuna 
gelmesine dikkat edilecektir.  
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3.1.1.5. Konut Girişi 

Konut girişlerinin saptanmasında konuta ana girişlerin nereden yapıldığı dikkate alınmıştır. Bu 
durumda oluşabilecek varyasyonlar şu şekilde sıralanabilir; 

 Bahçeden girişli 
 Sokaktan girişli 
 Avludan girişli 

3.1.2. Parsele İlişkin Değişkenlerin Belirlenmesi 

3.1.2.1. Parsellerin Geometrik Şekli  

Parsel tiplerinin belirlenmesinde ilk olarak Parsellerin geometrileri esas alınmıştır. 

Buna göre parsel tipleri şu şekilde sıralanabilir; Dikdörtgen 1 (D1) -Oranı 1’e 2 den büyük, 1’e 
4 ten küçük olan parseller bu tip içerisinde tanımlanmıştır-, Dikdörtgen 2 (D2) -Oranı 1’e 2 veya 
1’e 2 den küçük olan parseller bu tip içerisinde tanımlanmıştır-, Kare (K), Poligonal (P), Üçgen 
(Ü), L, T, U ve Amorf (A).  

Tablo 3.2’de Edirne alan çalışmasında görülen parsellerden bu tiplere uygun olanlar 
gösterilmiştir.  

PARSEL GEOMETRİK ŞEKLİ 

D1 - Dikdörtgen 1 

 
 

D2 - Dikdörtgen 2 

 

K - Kare 

 

P - Poligonal 

 

L - L 

 

Tablo 3. 2. Parsel Geometrik Şekli Örnekleri 

3.1.2.2. Parsel Konumu  

Parseller konumlarına göre köşe parsel, sıra parsel ve iç parsel olmak üzere üç alt başlıkta 
toplanmışlardır. Aşağıda bu parsel tiplerine uyan örnekler gösterilmektedir. Edirne çalışma 
alanında iç parsele rastlanmamıştır. 

PARSEL KONUMU 

Köşe Parsel 

 

Sıra Parsel 

 
 

Tablo 3. 3. Parsel Konumu Örnekleri 
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3.1.2.3. Parsel Alanı 

Konut alanı değişkeninde olduğu gibi, değerlendirmeye tabi tutulan parsellerin alan hesapları 
yapıldıktan sonra, ilk olarak minimum, maksimum alanlar saptanacak ve ortalama alan 
hesaplanacaktır. Bu saptamalardan sonra minimum, maksimum ve ortalama değerler dikkate 
alınarak eşit alan aralıkları belirlenecektir. Bu belirleme yapılırken ortalama alan değerinin bir 
aralığın sonuna gelmesine dikkat edilecektir.  

3.1.2.4. Taks (Parsel Taban Alanı Katsayısı) 

Bina taban alanının imar parseli alanına oranıdır. Bu çalışma kapsamında değerlendirmeye tabi 
tutulan parsellerin Taks hesapları yapıldıktan sonra, ilk olarak minimum, maksimum değerler 
saptanacak ve ortalama değer hesaplanacaktır. Bu saptamalardan sonra minimum, maksimum ve 
ortalama değerler dikkate alınarak eşit aralıklar belirlenecektir. Bu belirleme yapılırken 
ortalama değerin bir aralığın sonuna gelmesine dikkat edilecektir.  

3.1.2.5. Kaks (Parsel Kat Alanı Katsayısı) 

Toplam katların oranının arsaya bölünmesi ile saptanır. Taks değişkeninde olduğu gibi, 
değerlendirmeye tabi tutulan parsellerin Kaks hesapları yapıldıktan sonra, ilk olarak minimum, 
maksimum değerler saptanacak ve ortalama değer hesaplanacaktır. Bu saptamalardan sonra 
minimum, maksimum ve ortalama değerler dikkate alınarak eşit aralıklar belirlenecektir. Bu 
belirleme yapılırken ortalama değerin bir aralığın sonuna gelmesine dikkat edilecektir.  

3.2. Yapısal İlişkilerin Kurulması ve Analizler 

Konut ile parsel arasındaki ilişkilerden bir kurallar dizisi çıkarmak mümkün müdür? Bu sorudan 
hareketle yöntemin ikinci aşamasını oluşturan yapısal ilişkiler bölümü kurgulanmıştır. 

 a- Konut Plan Tipi- Parsel Geometrik Şekli Analizi 

Bu analiz ile parselin geometrik şeklinin, üzerine yerleşmiş olan konutun plan tipini nasıl 
etkileyebileceği ve hangi konut tipinin ağırlıklı olarak hangi parsel geometrisinde konumlandığı 
konut ana plan tipi ve alt plan tipleri bazında saptanmıştır. 

 b- Konut Plan Tipi- Parsel Konumu Analizi 

Bu analiz ile hangi konut tipinin, ana tipler ve alt tipler baz alındığında, hangi parsel 
konumunda ağırlık kazandığı saptanmış, parsel konumunun konut plan tipini nasıl belirlediği 
sorgulanmıştır.  

 c- Konut Plan Tipi- Konut Alanı Analizi 

Konut alanının büyüklüğünün, ana tipler ve alt tipler baz alındığında, konutun plan şemasını 
etkileyeceğinden hareketle konut plan tipi- konut alanı analizi yapılmaktadır. Bu analizle hangi 
konut tipinin yoğunlukla ne kadar büyüklükte bir parsele ihtiyaç duyduğu saptanmaya 
çalışılmıştır.  

 d- Konut Plan Tipi- Parsel Alanı Analizi 

Parsel alanının büyüklüğünün, ana tipler ve alt tipler baz alındığında, üzerine yapılacak olan 
konutun plan şemasını etkileyeceğinden hareketle konut plan tipi-parsel alanı analizi 
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yapılmaktadır. Bu analizle hangi konut tipinin yoğunlukla ne kadar büyüklükte bir parsele 
ihtiyaç duyduğu saptanmaya çalışılmıştır.  

 e- Konut Plan Tipi- Taks (Parsel Taban Alanı Katsayısı) Analizi 

Taks değerlerinin, ana tipler ve alt tipler baz alındığında, üzerine yapılacak olan konutun plan 
şemasını etkileyeceğinden hareketle yapılan bu analizle hangi konut tipinin yoğunlukla hangi 
Taks değerlerine sahip olan parsellerde yer aldığı saptanmaya çalışılmıştır. 

 f- Konut Plan Tipi- Kaks (Parsel Kat Alanı Katsayısı) Analizi 

Kaks değerlerinin, ana tipler ve alt tipler baz alındığında, üzerine yapılacak olan konutun plan 
şemasını etkileyeceğinden hareketle yapılan bu analizle hangi konut tipinin yoğunlukla hangi 
Kaks değerlerine sahip olan parsellerde yer aldığı saptanmaya çalışılmıştır. 

 g- Konut Konumu- Parsel Geometrik Şekli Analizi 

Bu analiz ile parselin geometrik şeklinin, üzerine inşa edilen konutun konumlanışını nasıl 
etkileyeceğinden hareketle, hangi parsel geometrik şeklinde konutun parselin neresine 
konumlandığı saptanmıştır.  

 h- Konut Konumu- Parsel Konumu Analizi 

Bu analiz ile parselin konumunun, üzerine inşa edilen konutun konumlanışını nasıl etkilemiş 
olabileceğinden hareketle, hangi parsel konumunda konutun parselin neresine konumlandığı 
saptanmıştır.   

 i- Konut Girişi- Parsel Alanı Analizi 

Konut girişinin konumu parsel alanının büyüklüğüne göre mi şekillenmektedir sorusundan 
hareketle yapılan bu analizle sorgulanan hangi büyüklük grubundaki parselin, ne şekilde bir 
konut girişini barındırdığıdır.  

 j- Konut Plan Tipi- Konut Konumu Analizi 

Konutun, parsel içindeki konumlanışının, ana tipler ve alt tipler baz alındığında, parselin üzerine 
yapılacak olan konutun plan şemasını nasıl etkileyeceğinden hareketle yapılan bu analizle hangi 
konut tipinin yoğunlukla hangi konumda yer aldığı saptanmaya çalışılmıştır. 

 

3.3. Uygulama ve Değerlendirme 

Yöntemin uygulanması için ilk aşamada, belirlenen değişkenler çalışma alanına uygulanmış ve 
elde edilen veriler tablolara aktarılmıştır. İkinci aşamada ise verilerin dağılımına ilişkin ilk 
dökümlerin alınmasından sonra, veriler Excel programına aktarılarak, yapısal ilişkilerin 
kurulmasına yönelik olarak analizler yapılmıştır. Discriptive Statistics olarak tanımlanabilecek 
bu bölümde, özet tablolar oluşturulmuş ve değişkenler üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. 
Bunun için Cross Tabulation yöntemi kullanılmıştır. Üçüncü aşamada ise sonuçların tablo ve 
grafik sunumları hazırlanmış, analizlerde ilk üç sırada yer alan ikili olasılıklar belirlenmiş ve 
sonuçlar üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. 
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4. EDİRNE ALAN ÇALIŞMASI 

Tarihsel arka planı, coğrafyası, jeolojik durumu ve fiziksel yapısı ile Edirne, Osmanlı 
döneminin önemli kent merkezlerinden biridir. Bozulmamış kent dokusu nedeniyle, kentin 
merkezi konumundaki Kaleiçi bölgesi çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Kaleiçi bölgesi, kentin 
güneybatısında ve Talatpaşa Bulvarı, Saraçlar Caddesi ve Tunca nehrinin arasında kalan üçgen 
bir alanda yer alır.  

19. yüzyıl başlarında Kaleiçi tümüyle ahşap konutlardan oluşan bir yerleşmedir. Genelde sade 
görünüşleriyle ve planlarındaki çözümlemeleriyle günümüze kadar varlığını koruyabilen bu 
konutlar azınlıklara ait konutlardır. Edirne tarihsel kent merkezi Kaleiçi’nde yer alan konutların 
büyük çoğunluğu iç sofalı plan tipi özelliği göstermektedir. Sofa; bazı örneklerde oda dizilerinin 
yanında bazı örneklerde ise ortasında yer almaktadır. Bu durum, konutların bir ya da iki katlı 
olmasına bağlı olarak değişmemektedir. İki plan seçeneği arasında tercih edileni belirleyen, 
parselin büyüklüğü ya da küçüklüğüdür. 

Bölge, azınlıkların oturduğu bir yerleşme alanı olduğu için evlerin inşasında kullanılan malzeme 
farklılaşmıştır. Bazı ahşap konstrüksiyon yapıların yerini aynı plan tipini kullanan taş evler 
almıştır. Ahşap yapılarda çıkma kırma çatının tamamlayıcı bir parçası iken, taş yapılarda çıkma 
çatıdan bağımsız bir elemandır. Ayrıca üst katta yalnızca sofanın yer aldığı, oda bulunmayan 
atipik örnekler de bulunmaktadır. 

Edirne’nin ilk yerleşim çekirdeği olan Kaleiçi’nin gridal bir parselasyon örüntüsü vardır ve 
konutlar genellikle iç sofalı plan tipindedir. Ayrıca, dış sofalı ve orta sofalı konut tipleri de 
bulunmaktadır. Bilindiği gibi, Osmanlı konutunun içinde bulunduğu parselasyon dokusu, 
kıvrımlı ve dar sokakların bulunduğu organik bir doku olarak nitelendirilmektedir. Ancak 
çalışma alanının dokusu birbirini dik kesen düz sokakların bulunduğu gridal bir dokudur. Söz 
konusu plan tiplerinin bu gridal dokuda nasıl yer aldığı ve konutların bu parselasyon düzeni 
üzerine nasıl yerleştiği cevaplanması gereken bir sorudur. 

Bu bağlamda iç sofalı plan tipi için şu saptamayı yapmak mümkün olmuştur. İç sofanın uzun 
ekseni genellikle parselin uzun kenarına paralel yerleştirilmiştir. Bahçe ise yapının arkasında yer 
almaktadır. Bu durum plan tipinin getirdiği doğal bir sonuçtur. Ancak, tipin gereksindiği konut 
genişliğinin parsel kısa kenarından büyük olduğu durumlarda sofanın uzun ekseni parselin kısa 
kenarına paralel olarak yerleştirilmiştir. Bahçenin yanda konumlandığı bu düzende, sofanın 
ucunda bahçeye bağlantı sağlayan, ikinci bir merdiven bulunmaktadır. Yapının bu merdivenin 
genişliği kadar yan parselden ayrıldığı görülmektedir. Bu durumda da parselin eni sofa 
boyutunu, oda sayısını ve büyüklüklerini belirlemektedir denilebilir. 

Bu çalışma kapsamında toplam 70 adet geleneksel Osmanlı Evi değerlendirmeye alınmış ve 
konut ile parsel arasındaki ilişkiler saptanmaya çalışılmıştır. Yine bu kapsamda, Yapısal 
İlişkilerin Kurulması bölümünde yer alan analizlerden, sonuçları nedeniyle öne çıkan dört analiz 
aktarılmıştır. Bunlar, Konut Plan Tipi- Parsel Geometrik Şekli Analizi, Konut Plan Tipi- Parsel 
Konumu Analizi, Konut Konumu- Parsel Geometrik Şekli Analizi ve Konut Konumu- Parsel 
Konumu Analizidir. 

Tablo 4. 1’e göre parsel geometrik şekilleri esas alındığında, konut ana plan tiplerinin yüzdelik 
dağılımları Şekil 4. 2’deki gibidir.  

Sonuç olarak Şekil 4. 3’de yer alan analiz sonuçları esas alındığında en fazla görülen konut ana 
plan tipi, %35,71 oranı ile D2 (Dikdörtgen 2) parsel üzerinde yer alan İç Sofalı Plan Tipidir. Bu 
evler 25 adettir. İlk üç sırada yer alan diğer plan tipleri ise şu şekildedir; İkinci sırada %12,86 
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oranı ile D2 parsel üzerinde yer alan Dış Sofalı Plan Tipi gelmektedir. Bu evler 9 adettir. 
Bunları %11,43 oranı ile K (Kare) parsel üzerinde yer alan İç Sofalı Plan Tipi izlemektedir. Bu 
evler 8 adettir. 

4.3.1. Konut Ana Plan Tipi- Parsel Geometrik Şekli Analizi 

Konut Ana Plan Tipi- Parsel Geometrik Şekli Analizi sonucunda elde edilen veriler Tablo 
4.1’de belirtilmiştir. Bu tabloya göre konut ana plan tipi esas alındığında, plan tiplerine göre 
parsel geometrik şekillerinin yüzdelik dağılımları Şekil 4. 1’de yer almaktadır. 

KONUT ANA PLAN TİPİ 

PARSEL GEOMETRİK ŞEKLİ 

D1 D2 K P L Toplam 

Dış Sofalı Plan Tipi 3 9 4 1 3 20 

İç Sofalı Plan Tipi 6 25 8 2 4 45 

Orta Sofalı Plan Tipi 1 2 1 1 0 5 

Toplam 10 36 13 4 7 70 

Tablo 4. 1. Konut Ana Plan Tipi- Parsel Geometrik Şekli Analizi Verileri 

 

 
Şekil 4. 1. Konut Ana Plan Tipi Analizi (Parsel Geometrik Şekline Göre) 
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Şekil 4. 2. Parsel Geometrik Şekli Analizi (Konut Ana Plan Tipine Göre) 

 

 
Şekil 4. 3. Konut Ana Plan Tipi- Parsel Geometrik Şekli Analizi 



 

169 

4.3.2. Konut Ana Plan Tipi- Parsel Konumu Analizi 

Konut Ana Plan Tipi- Parsel Konumu Analizi sonucunda elde edilen veriler Tablo 4. 2’de 
belirtilmiştir. Bu tabloya göre, konut ana plan tipi esas alındığında, plan tiplerine göre parsel 
konumlarının yüzdelik dağılımları Şekil 4. 4’de yer almaktadır. Tablo 4. 2’e göre parsel 
konumları esas alındığında, konut ana plan tiplerinin yüzdelik dağılımları Şekil 4. 5’teki gibidir. 

KONUT ANA PLAN TİPİ 

PARSEL KONUMU 

Sıra Parsel Köşe Parsel Toplam 

Dış Sofalı Plan Tipi 6 14 20 

İç Sofalı Plan Tipi 15 30 45 

Orta Sofalı Plan Tipi 3 2 5 

Toplam 24 46 70 

Tablo 4. 2. Konut Ana Plan Tipi- Parsel Konumu Analizi Verileri 

 
Şekil 4. 4. Konut Ana Plan Tipi Analizi (Parsel Konumuna Göre) 

Sonuç olarak Şekil 4. 6’da yer alan analiz sonuçları esas alındığında en fazla görülen konut ana 
plan tipi, %42,86 oranı ile Köşe parsel üzerinde yer alan İç Sofalı Plan Tipidir. Bu evler 30 
adettir. İkinci sırada %21,43 oranı ile Sıra parsel üzerinde yer alan İç Sofalı Plan Tipi 
gelmektedir. Bu evler 15 adettir. Bunları %20 oranı ile Köşe parsel üzerinde yer alan Dış Sofalı 
Plan Tipi izlemektedir. Bu evler 14 adettir. 

 
Şekil 4. 5. Parsel Konumu Analizi (Konut Ana Plan Tipine Göre) 
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Şekil 4. 6. Konut Ana Plan Tipi- Parsel Konumu Analizi 

4.3.3. Konut Konumu- Parsel Geometrik Şekli Analizi 

Konut Konumu- Parsel Geometrik Şekli Analizi sonucunda elde edilen veriler Tablo 4. 3’de 
belirtilmiştir. Buna göre konut konumları esas alındığında, parsel geometrik şekillerinin 
yüzdelik dağılımları Şekil 4. 7’de görülmektedir. 

Tablo 4. 3’e göre parsel geometrik şekilleri esas alındığında, konut konumlarının yüzdelik 
dağılımları Şekil 4. 8’de yer almaktadır.  

KONUT KONUMU 

PARSEL GEOMETRİK ŞEKLİ 

D1 D2 K P L Toplam 

Tip 1- Parselin köşesinde 6 14 3 3 7 33 

Tip 3- Parselin uzun kenarına yaslanan 1 2 0 0 0 3 

Tip 4- Parselin kenarına yaslanan 0 0 1 0 0 1 

Tip 5- Parselin tamamını kaplayan 0 9 7 0 0 16 

Tip 6- Parselim ön cephesinde 3 6 1 0 0 10 

Tip 8- Parselin ortasında 0 0 1 1 0 2 

Tip 9- Komşu parsele yaslanan 0 5 0 0 0 5 

Toplam 10 36 13 4 7 70 

Tablo 4. 3. Konut Konumu- Parsel Geometrik Şekli Analizi Verileri 

Sonuç olarak Şekil 4. 9’da yer alan analiz sonuçları esas alındığında en fazla görülen konut 
konumu, %20 oranı ile D2 (Dikdörtgen 2) parsellerde yer alan Tip 1 (Parselin köşesinde)’dir. 
Bu konut konumu 14 adettir. İkinci sırada %12,86 oranı ile D2 parsellerde yer alan Tip 5 
(Parselin tamamını kaplayan) gelmektedir. Bu evler 9 adettir. Bunları %10 oranı ile K (Kare) 
parsellerde yer alan Tip 5 ve L parsellerde yer alan Tip 1 izlemektedir. Bu evler ise 7’şer adettir.  
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Şekil 4. 7. Konut Konumu Analizi (Parsel Geometrik Şekline Göre)         
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Şekil 4. 8. Parsel Geometrik Şekli Analizi (Konut Konumuna Göre) 
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Şekil 4. 9. Konut Konumu- Parsel Geometrik Şekli Analizi 
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4.3.4. Konut Konumu- Parsel Konumu Analizi 

Konut Konumu- Parsel Konumu Analizi sonucunda elde edilen veriler Tablo 4. 4’de 
belirtilmiştir. Buna göre konut konumları esas alındığında, parsel konumlarının yüzdelik 
dağılımları Şekil 4. 10’da görülmektedir. Tablo 4. 4’e göre parsel konumları esas alındığında, 
konut konumlarının yüzdelik dağılımları Şekil 4. 11’de görülmektedir. 

Sonuç olarak, Şekil 4. 12’de yer alan analiz sonuçları esas alındığında en fazla görülen konut 
konumu, %47,14 oranı ile Köşe parsellerde yer alan Tip 1 (Parselin köşesinde)’dir. Bu konut 
konumu 33 adettir. İkinci sırada %14,29 oranı ile Sıra parsellerde yer alan Tip 6 (Parselin ön 
cephesinde) gelmektedir. Bu evler 10 adettir. Bunları %11,43 oranı ile Sıra parsellerde yer alan 
Tip 5 (Parselin tamamını kaplayan) ve Köşe parsellerde yer alan Tip 5 izlemektedir. Bu evler ise 
8’er adettir.  

 

Şekil 4. 10. Konut Konumu Analizi (Parsel Konumuna Göre) 

KONUT KONUMU 
PARSEL KONUMU 

Sıra Parsel Köşe Parsel Toplam 

Tip 1- Parselin köşesinde 0 33 33 

Tip 3- Parselin uzun kenarına 0 3 3 

Tip 4- Parselin kenarına yaslanan 0 1 1 

Tip 5- Parselin tamamını kaplayan 8 8 16 

Tip 6- Parselin ön cephesinde 10 0 10 

Tip 8- Parselin ortasında 1 1 2 

Tip 9- Komşu parsele yaslanan 5 0 5 

Toplam 24 46 70 
 

Tablo 4. 4. Konut Konumu- Parsel Konumu Analizi Verileri 
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Şekil 4. 11. Parsel Konumu Analizi (Konut Konumuna Göre) 

 

Şekil 4. 12. Konut Konumu- Parsel Konumu Analizi 
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5. SONUÇ 

Konut Ana Plan Tipi- Parsel Geometrik Şekli Analizi sonuçlarına dayanarak denilebilir ki; 
dikdörtgen parsellerin çalışma alanında en çok görülen parsel tipi oluşu, gridal kentsel dokunun 
doğal bir sonucudur. Ayrıca, İç sofalı konut tipi Edirne Kaleiçi bölgesinde diğer konut tiplerine 
oranla çoğunluktadır. Çalışma alanında yer alan 70 adet evin 45 adedi iç sofalıdır. 20 adet ev ise 
dış sofalı plan tipinin alt tipleri ile örtüşen bir plan şemasına sahiptir. Bu durum, dış sofalı plan 
tipinin henüz terk edilmemiş olduğunu düşündürmektedir. Eldem’in sınıflandırmasında Osmanlı 
konutunun ilk plan tipi dış sofalı plan tipidir. Eldem, iç sofalı plan tipini 16.yy da uygulanmaya 
başlanan bir plan tipi olarak nitelendirmektedir. Orta sofalı plan tipi ise 18.yy da yaygınlaşmıştır 
ve bu plan tipi 19. yüzyılda karnıyarık plana dönüşmüştür (Arel, 1982). Ancak bu çalışma 
göstermektedir ki; büyük bir çoğunluğu 1900’lü yılların başında yapılmış olduğu bilinen Kaleiçi 
evleri içerisinde, iç sofalı plan tipinin yanı sıra, dış sofalı plan tipinin de bulunması nedeniyle, 
plan tiplerinin belli dönemlerle sınırlanması yaklaşımı sorgulanmalıdır.  

Konut Ana Plan Tipi- Parsel Konumu Analizinde; İç Sofalı Plan Tipinin beşte ikiden fazla 
oranda, köşe parsellerde yer alması kentsel dokunun karakteri ile örtüşmektedir. İç Sofalı Plan 
Tipinin sıra parsellerde yer alması durumu ise beşte birlik bir orana sahiptir. Köşe parsellerin 
yaklaşık üçte ikisinde, İç Sofalı Plan Tipinin, üçte birinde ise Dış Sofalı Plan Tipinin yer aldığı 
saptanmıştır. Sonuçlara bakıldığında, iç sofalı plan tipine sahip olan evlerle, dış sofalı plan 
tipine sahip olan evlerin köşe ve sıra parsellerde bulunma oranlarının aynı olduğu 
görülmektedir. Bu durum konut ana plan tipi ile parsel konumu arasında bir bağıntı olmadığını 
göstermektedir. Öte yandan, parsel konumunun evin konumlanmasında etkisi olduğu 
düşünülebilir.  

Konut Konumu- Parsel Konumu Analizi sonuçları incelendiğinde; Parsel geometrisi ne olursa 
olsun, Köşe parsellerde, konutlar için Tip 1 (Parselin köşesinde) konumunun yoğunluğu dikkat 
çekmektedir. Köşe parsellerde köşeye yerleşmek neredeyse bir kural gibidir. Bu durum yolun, 
konutun parsel içindeki konumunda belirleyici olduğunu göstermektedir. Yüzdelik oranları 
açısından konutlar; %47,14 oranında Köşe parselde, Tip 1 konumunda, %14,29 oranında ise 
Sıra parselde, Tip 6 (Parselin ön cephesinde) konumunda yer almaktadırlar. Toplamda 
%61,43’lük bir oran ile çalışma alanındaki üç evden ikisi yolla mutlaka ilişki kurma 
eğilimindedir. Konumlanmanın yola göre yapılması muhtemelen evin değerini arttırmaktadır.  

Konut Konumu- Parsel Geometrik Şekli Analizi sonuçlarına göre; D1 (Dikdörtgen 1) 
parsellerde konutlar, %60,00 oranında parselin köşesinde yer almıştır. Bu sonuç bütün bahçe 
bırakma eğiliminden kaynaklanmış olmalıdır. Ayrıca, D1 parsellerde her beş parselin üçü 
köşededir. Genellikle köşe parseller K (Kare) veya D2 (Dikdörtgen 2), sıra parseller ise D1 
geometridedir. Ancak alandaki köşe parsellerin D1 olması gridal bir kentsel doku için 
beklenmeyen bir durumdur ve yapı adalarındaki sıra parsel sayısının azalmasına neden 
olmuştur. 

Çalışma alanındaki konutlar genellikle köşe parsellerin köşelerinde konumlanmaktadır. Bu 
durumda, geometrisi K ya da D1olan parsellerde, konutun komşu parseldeki eve bitişik 
konumlanması yerine köşeye yerleşmesinin arka bahçe kullanımını maksimize etmekle ilgili 
olup olmadığı araştırılmalıdır. 

Konutun, parselin köşesinde konumlanıyor olması, çok muhtemelen kentsel mekânla daha yakın 
bir ilişki arayışının sonucudur. Aynı durum D2 parseller için de söylenebilir. Bu geometriye 
sahip olan parsellerin beşte ikisinde konutlar köşeye yerleşmişlerdir. Dahası, dikdörtgen 
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parseller tek bir kategori içine alınırsa eğer, her iki dikdörtgen parselden birisi köşede 
konumlanmakta olup, yukarıdaki soruları desteklemektedir. 

S parsellerde parselin tamamını kaplayan konutların oranının dörtte iki olduğu görülmektedir. 
Dörtte bir oranında ise konutların köşeye yerleştikleri saptanmıştır. Bu durum yapılaşma 
yoğunluğunu arttırmış olmalıdır. Kare parsellerin diğer parsellere göre çok daha küçük 
boyutlarda olması bu ihtimali güçlendirmektedir.  

L parseller için sonuçlara bakıldığında; bu geometriye sahip olan tüm parseller yapı adasının 
köşesinde yer almaktadır. Bu parsellerde yer alan konutlar da yine tamamen Tip 1(Parselin 
köşesinde) konumundadır, diğer bir deyişle köşeye yerleşmişlerdir. Bu durum bahçenin ikiye 
ayrılmasına yol açmıştır.  

Kare veya dikdörtgen geometrideki köşe parsellerin sayıca üstünlüğü gridal kentsel bir dokuda 
normal olmakla birlikte, 4 P (Poligonal) parselden, üç tanesinin köşede yer alması sıra dışı bir 
durum olarak değerlendirilmiştir. 

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

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, Prof. Dr. Zekiye Yenen danışmanlığında 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 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 
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Kentler sosyal, ekonomik ve fiziksel tabakaları kendine özgü nitelikleriyle bir araya getirerek 
oluşmakta, insan faktörünün eklenmesi ile yaşayan, devingen bir özellik kazanmaktadır. 
Şehircilik çalışmaları kenti geçmişi, bugünü ve geleceğiyle çözümleyen, bağımsız bir çalışma 
alanıdır. Kent tarihi ve kentsel morfoloji, şehircilik çalışmaları içinde önemli bir yer 
tutmaktadır.  

Bu çalışmada kent formunun değişimi ile kent tarihi çakıştırılmakta; kent formunun gelişmesini 
etkileyen bir dinamik olarak köprü ele alınmaktadır. Çalışma için belirlenen örnek alan, Arno 
Nehri’nin iki yanında yerleşmiş olan Floransa kentidir. Floransa’nın kent formunun tarihsel 
süreçte gelişimi tarihi ve güncel haritalar üzerinden incelenerek, kentin fiziksel, sosyal, 
ekonomik, tarihsel nitelikleri ile ilişkilendirilmiş, köprüler ve kent formu gelişimi etkileşimi 
ortaya konulmuştur.  

 

1. Biçim, kent ve kent formu üzerine 

Kent formunun tarihsel gelişiminin incelenmesine; Floransa kent formu ve köprüler arasındaki 
etkileşim üzerinden yeni bir bakış açısı getirmeyi hedefleyen bu çalışma kapsamında kavramsal 
çerçeve; biçim, kent ve kent formu üzerine inşa edilmiştir. Sözlük tanımı ile “bir nesnenin dış 
çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, yakışık alan şekil, uygun şekil” (TDK, 
2012, internet sitesi) anlamına gelen biçim, farklı bir yaklaşımla “herhangi bir kavram hakkında 
zihinde canlanan imaj, ya da kütle ve ışıkla birlikte mekân kavramı yaratan bir tasarım bileşeni” 
olarak da tanımlanmaktadır. Her kontur çizgisi bir tarafında bir biçim tanımlar, diğer tarafında 
bir mekân oyar. Bu çalışma bağlamında biçim, hem iç yapıya hem dış yapıya hem de elimizdeki 
bütüne birlik hissi veren ilkeye gönderme yapmaktadır (Hasol, 2010). Biçim, görece daha geniş 
bir görsel alandan koparılarak kendi sınırları ile tanımlanmış bir figüre ilişkin iki boyutlu bir 
kavramdır. Dolayısıyla biçimin ortaya çıkması, kenarları tanımlayan çizginin veya kenarlar 
boyunca tonal değerler, renk veya dokudaki karşıtlıkların varlığına bağlıdır. Bir biçim hiçbir 
zaman tek basına var olamaz; ya başka biçimlerle, ya da kendisini çevreleyen mekanla sürekli 
bir ilişki içindedir (Ching, 2011; Aktan, 2010).  

Bu kavram ile benzer anlamda kullanılan “form” kavramı sözlükte; biçim, şekil, bir şeyin 
istenilen ve olması gereken durumu anlamlarına gelmektedir (TDK, 2012, internet sitesi).  
Cisimlerin formunu tanımlayan, cisimleri mekânın geri kalanından ayıran çizgileri ifade eden 
“kontur” kavramı; resimde nesneyi belirgin gösteren çevre çizgisi şeklinde tanımlanmaktadır. 

Kavramsal olarak kentler öncelikle nüfusu ve fiziksel alanı, başka bir deyişle büyüklüğü ile 
tanımlanır. Plandaki fiziksel dış hat çizgileri ve düşey profili veya dış çizgisiyle tanımlanan 
büyüklük, ‘biçimle’ yakından ilişkilidir. Kent biçiminin geometrisinin temelini oluşturan 
büyüklük ve biçim, ‘doku’ ile sınırlıdır. Büyüklük, biçim ve doku ayrıca alanın insanlar ve 
yapılar tarafından kullanım ‘yoğunluğu’ ile değişmektedir. İnsanlar ve yapıların kullanım 
yoğunluğu kentlerin yapısını belirlerken, kentin bu yoğunluğunun, homojenliğinin veya 
heterojenliğinin derecesi önem kazanmaktadır (Spreiregen, 1965; Aktan, 2006). Spreiregen’in 
yaklaşımıyla “büyüklük, doku ve yoğunluk ile birlikte kent bileşenlerinden biri” olarak 
tanımlanan kent biçimi, Foley’in tarifiyle “kültürel, fiziksel ve fonksiyonel yönlerin bir araya 
gelerek oluşturduğu bir olgu” şeklinde tanımlanmaktadır (Foley, 1964; Aktan, 2006). 

Doğan Hasol’un “Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü”nde “Bir yerleşme birimine kent 
denilebilmesi, o birimde tarımdışı üretimin ağırlık kazanmasına, üretim araçlarının ve 
dolayısıyla nüfusun orada yoğunlaşmasına, birörnek olmama ve bütünleşme derecelerinin 
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yükselmiş bulunmasına bağlıdır” ifadeleri yer almaktadır (Hasol, 2010). Kaya’nın 2011 yılına 
tarihlenen “Kent ve Kentlileşme” başlıklı çalışmasında “Kent sözcüğü kavramsal olarak 
incelendiğinde; Orta Asya Türklerince Şehir karşılığı olarak kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. 
Soğdça’dan Türklerin diline geçen "kend" sözcüğü yaygın olarak kullanılmıştır” denilmektedir 
(Kaya, 2011, internet sitesi). 

İnsanlık tarihinde ilk yerleşmeler ılıman iklim bölgelerinde, doğanın kontrol edilebildiği 
yerlerde, kaynaklar sunan yerlerde (su, flora, fauna ve yeraltı kaynakları açısından elverişli 
yerler) ortaya çıkmıştır. Bu alanlar, insanların bitki ve hayvan yetiştirmesine uygun alanlardır. 
Yerleşmelerin ortaya çıkış nedenlerinden olan besin maddesi bulabilme, tarım yapma, avlanmak 
için hayvan, balık ve benzerlerini bulabilme, depolama ve güvenliğini sağlama ihtiyacı, 
insanların tarih boyunca “su” ile yakın ilişki içinde olmasını gerektirmiştir (Yenen, 2009). 
Tarihsel süreç içinde su kenarında yer seçen kentlerin geçirdiği evreleri teorik ve pratik 
düzlemde sistematik bir biçimde ortaya koymak için tanımlanmasına ihtiyaç duyulan kavramlar; 
‘yerleşme’ ve ‘su kenarı kenti’ olarak belirlenmiştir. Kelime olarak “yerleşme”; yerleşim alanı 
şeklinde tanımlanmaktadır (TDK, 2012, internet sitesi).  

“Kentleşme”, Weber’in tanımıyla, “bir nüfus yığılması sürecidir; yığılma noktalarının artışı 
ve/veya bazı yığılma noktalarının büyüklüklerinde artmadır. Kentler büyüdükçe veya sayıca 
çoğaldıkça, kentleşme devam eder ve kentleşme bir ‘olgu’dur, daha az yığılma durumundan 
daha çok yığılmaya doğru bir harekettir (Weber, 2010). Çalışmaya konu “su kenarı kenti” ise, 
güvenlik, beslenme, üretim ve benzeri gerekçelerle deniz, nehir, göl benzeri bir su öğesinin 
kenarında ya da iki tarafında yer seçmiş kentleri ifade etmektedir.  

Hasol Yunan kökenli bir sözcük olan “morfoloji”yi; biçim ve söz kelime köklerinin bir araya 
getirilmesiyle oluşan, “canlıların dış biçimlerinin incelenmesi, biçim bilgisi, biçimbilim” 
anlamına gelen bir sözcük olarak tanımlar (Hasol, 2010). Günay’ın “Planlama ve Kentin 
Kurgusu” başlıklı yazısı kent morfolojisi için: “Kentin biçiminin üretilmesi iki ve üç boyutlu 
olarak bir birleşime (kompozisyon) oturmaktadır. Kentin üst-biçimine ve parçalarının 
kimliklerine ilişkin kararların gerçekleştirme sürecinde öncelikle iki boyutlu olarak mülkiyet 
yeniden biçimlendirilecek, ya da korunacaktır. Bu süreçte kentin özel ve kamusal alanlarının 
biçimleri belirlenmektedir... Kentin morfolojisi oluşturulurken henüz kentin mimarlığı ve 
peyzajı kesinleşmemiştir, ancak bu ilk adım önemlidir ve tasarım bilgi ve becerisi gerektirir” 
denilmektedir (Günay, 2012).  

“Makroform” kavramı, yerleşmelerin sınırlarını, yerleşmeyi çevresinden ayıran ve şeklini 
tanımlayan genel hatlarını belirtir (TDK, 2012, internet sitesi). Otrowski, 1970 tarihli 
çalışmasında; “Kentlerin tarihsel süreç içindeki gelişmeleri ile planlı gelişmeleri, fiziksel form 
ya da makroform olarak, özellikle fiziksel koşulların yönlendirilmesi ile çeşitli şekillerde 
oluşmuştur. Makroformların oluşumunda, kentleşme, kentsel yoğunluklar, kentler arası 
mesafeler ve kentlerdeki/kentler arasındaki ulaşım sistemleri etkili olmaktadır” ifadesini 
kullanmakta, Miller 1972 tarihli çalışmasının “Makroformun Taksonomisi” başlıklı kısımda 
kent formlarını mevcut, planlı ve ideal formlar olarak üç ana grupta incelemektedir. Dolaşım 
kanallarına göre; dairesel-ışınsal, ızgara, doğrusal formlar, göreceli nüfus dağılımlarına göre; 
homojen dağılım, merkezde yoğunlaşmış, dışta az yoğun ve iki arada orta yoğun nüfus, yoğun 
halka; merkezde ve dışta az yoğun ve orta alanda yüksek yoğunluk, sonlarda veya uçta 
yoğunlaşma, göreli hareket-aktivite merkezi ve hizmet alanı dağılımları olarak 
gruplandırılmaktadır (Aktan, 2010).     

Terim olarak değerlendirildiğinde bir kentin biçimi, şekli, olması gereken ya da olması istenen 
durumu gibi anlamlara gelen “kent formu”; şehirciliğe ilişkin kaynaklarda “makroform” ile 
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yakın anlamlarda kullanılmakta ve kentlerin sınırlarının oluşturduğu, kenti çevresinden ayıran 
genel hatları ifade etmektedir. “Kent biçimi” kavramı, benzer şekilde, kentlerin dış/sınır 
çizgileri bakımından ifade ettiğini anlatmak için kullanılmaktadır. Benevolo’nun yaklaşımıyla 
“coğrafi ve tarihsel etkenlerin karmaşık birleşiminden kaynaklanan bir olgu” olarak açıklanan 
kentin fiziksel biçimi; ekonomik, sosyal ve kültürel olayların sunduğundan daha farklı, oturmuş 
kavramsal kategorilere göre daha kolaylıkla izlenebilir bir düzen oluşturmaktadır (Benevolo, 
1993; Aktan, 2006).  

 

2. Kent formunun değişimi süreci ve bağlanma ihtiyacı 

Kentlerin gelişmesi, biçimlenmesi ve biçimin değişikliğe uğraması; nüfus, ekonomi, güvenlik 
faktörü, farklı kentler arasındaki karşılıklı ilişkiler ve kentsel alanda gerçekleşen eylemler gibi 
farklı dinamiklerin etkisinde gerçekleşen süreçlerdir.  

Nüfus yapısı ve büyüklüğü ile kentlerin gelişimini etkilemekte; nüfusun büyüklüğü kentsel 
gelişmeyi ölçek ve kademelenme, sosyal ve ekonomik işlev alanları ve bunların büyüklükleri, 
kentler arası ilişkilerde üstlendiği rol açısından etkilerken, bir yerleşmenin “kent” olarak ifade 
edilebilmesi için, belirli bir nüfus büyüklüğüne (kentsel nüfus) ihtiyacı olduğu bilinmektedir. 
Ekonomi, kentlerin gelişmesini gelişme yönü, ekonomik faaliyetlerin çeşitliliği, etki alanı – 
merkez ilişkileri, kent nüfusunun refah seviyesi, kentsel yaşam kalitesi, kentsel fonksiyon 
alanları, kentin bölgesi içindeki rolü gibi açılardan etkilemektedir. 

Kentlerin farklı bir araya geliş şekilleriyle oluşturduğu etki alanı ilişkisi, çoğunlukla ekonomik 
tabanlı olup, ekonomik açıdan daha ileride olan, istihdam olanaklarının görece yüksek olduğu, 
tüketim malzeme ve hizmetlerinin fazla olduğu kente, etki alanından yönelen akışı ifade 
etmektedir. Öte yandan, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarına ilişkin fonksiyonların gelişmiş fonksiyon 
alanları ile yer seçtiği kentsel alanlar, bu türlü gelişmiş işlev alanlarına sahip olmayan görece 
küçük ölçekli kentleri etki alanı içinde bulundurmaktadır. 

Gehl’e (1987) göre “kentsel alanlarda yaşanan aktiviteler”; zorunlu (gerekli), isteğe bağlı 
(seçimli), sosyal (toplumsal) aktiviteler olmak üzere 3’e ayrılır. Zorunlu aktiviteler az ya da çok 
yapmak zorunda olduğumuz eylemleri; isteğe bağlı aktiviteler katılmak için istek, zaman ve 
uygun yerlere gereksinim duyan ve herhangi bir zorunluluk niteliği bulunmayan aktiviteleri; 
sosyal aktiviteler ise kamusal alanlardaki insanların ruh haline etki eden diğer aktiviteleri 
karşılamaktadır (Aydemir, 2004).  

“Toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi 
durumu” anlamına gelen “güvenlik” olgusu ve “saldırıya karşı koyma, müdafaa” tanımıyla 
açıklanan “savunma” içgüdüsü; yerleşmelerin biçimlerini yerleşme sınırı bağlamında 
belirlemede her dönemde etkili olmuştur. Kent sınırı, kent içindeki güvenliğin sağlanabildiği 
alanla büyük ölçüde örtüşmektedir. Kent yöneticileri, mevcut güçleriyle kent içindeki fiziksel, 
sosyal ve ekonomik güvenliği sağlayabildikleri büyüklükte bir alanı kent sınırı olarak 
belirlemeye eğilimlidir.  

“Büyüme”, boyutların artması, artış anlamına gelirken “kentsel büyüme”, kentsel alan ve kent 
nüfusunun büyüklüğünde meydana gelen artışı ifade etmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle 
beraber kent merkezlerinde iyice artan yoğunluk, nüfus artışına paralel olan kentsel alan 
büyüklüğünde meydana gelen artışın kaçınılmaz olmadığını göstermektedir. Kentsel yayılma 
ise, az katlı yapılarla geniş bir alan üzerine kurulmuş, yoğunluğu düşük olan bir kent tipini 
tarifler (Aktan, 2010). Su öğesinin kenarında kurulmuş olan kentlerde kent lekesinin yayılması 
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bir su öğesinin aşılmasını da içermekte, yayılmakta olan kentin karşı yakaya atlaması 
gerekmektedir.  

Kentsel mekânların oluşması ve yayılmasında etkili olan faktörler, 20. yüzyıla tarihlenen 
sanayileşme sürecinin etkisiyle farklılaşmış, ulaşım ve iletişim teknolojilerinde görülen 
gelişmeler ve yeni üretim biçimleri ile, kentler arasındaki mekânsal örgütlenmede değişim ve 
dönüşümler yaşanmıştır. Oluşan yeni örgütlenme biçimine paralel olarak, bazı kentsel 
fonksiyonlar merkez kentin sınırı dışında yer seçmeye başlamıştır. Bununla beraber, sürekliliği 
ve bütünlüğü olmayan, kentsel toplamlar arasında kullanılmayan alanların bulunduğu, 
birbirinden kopuk yerleşim örüntüleri oluşmuş bu yeni büyüme biçimi, “kentsel saçaklanma” 
olarak adlandırılmıştır (Aktan, 2010). Kentlerin saçaklanma tipiyle genişlemesi, Avrupa 
kentlerinde otomobil kullanımının yaygınlaşması ve demiryolu kullanımının artması ile görünür 
olmuştur.  

İçinde su öğesi bulunan bir kentte suyun iki tarafı arasındaki bağlanma durumu, bağlanma ve 
genişleme ihtiyacı bağlamında incelenirken iki temel varsayım ile yola çıkılmaktadır. Birinci 
varsayım, yerleşmenin karşısındaki boş alana bağlanması olasılığı olup, bu olasılık da 
bağlanılan boş alanın fonksiyon ve niteliğine göre ikiye ayrılmaktadır. Bağlanılan boş alanın; 
verimli tarımsal toprak ya da demiryolu, ticaret yolu, askeri nitelikli yol üzerinde bulunan bir 
boş alan olması durumu; köprü yapımı ve devamında getireceği kentsel gelişmeyi büyük ölçüde 
etkileyecek başlangıç verilerini oluşturmaktadır. İkinci temel varsayım ise yerleşmenin, suyun 
karşı tarafındaki diğer yerleşmeye bağlanması durumudur.  

İlaveten suyun diğer yakasına geçme isteğinin/ihtiyacının oluşmasında; ev ve işyeri arasındaki 
gidiş-gelişler, yük ve yolcu taşımacılığı, hammadde taşınması sırasında zamandan kazanma, 
tasarruf etme amacı olabilmektedir. Öte yandan, kentin ilk kurulduğu çekirdeğe göre su öğesinin 
karşı yakasında bulunan toprak parçasının, kentin gelişmesi ve büyümesi için gerekli yeni 
işlevler için daha elverişli olması da muhtemel bir durumdur. Su kenarında bulunan bir kent ile 
suyun karşı yakasında bulunan diğer bir kentin arasında kalan arazinin verimli bir üretim 
olanağı taşıması da, kentin suyun karşı yakasına geçmesinde rol üstlenebilmektedir. “Yürüme 
mesafesi” olarak adlandırılan, bir yayanın rahatlıkla yürüyebileceği (yaklaşık 3km) maksimum 
mesafeyi tarifleyen mesafenin aşılması da, merkeze yakın yer seçme isteği ile birleştiğinde su 
öğesinin üzerinden teknolojinin yardımıyla atlayarak karşı yakaya erişmek için bir gerekçe 
oluşturabilmektedir. 

Kentlerde köprüye duyulan gereksinimin temel kaynağı, iki farklı yerleşim birimi veya bir 
yerleşim biriminin iki yakası arasındaki su, çukur, vadi gibi engelleri aşma zorunluluğudur. 
Nüfus artışı ile beliren alan büyüklüğü açısından gelişme ihtiyacı, beslenme ve bu bağlamda 
daha çok miktar ve çeşitte kaynağa ulaşma ihtiyacı gibi ek gereksinimler insanlarda, su ve 
benzeri engellerle ayrılan toprak parçalarını köprüler ile birleştirme gerekliliğini tetiklemiştir. 
Bu açıdan köprüler, su kenarı kentlerinin suyun karşı yakasına bağlanması gereksiniminin bir 
sonucu olarak ortaya çıkmış düzeneklerdir.  

Köprü gereksiniminin fiziksel nedenleri; erişimi maksimize etme, erişime engel olan doğal 
eşikleri etkisiz hale getirme, yerleşmenin nüfusunun artması ile oluşan barınma alanı ihtiyacı, 
ekonomik gelişme sonucunda yerleşmenin etki alanını artırma talebi, kentte yeni yerleşim 
alanları oluşturma ihtiyacı ve kentlere bir estetik değer kazandırmak için köprüleri bir mimari 
öğe olarak kullanmaktır. Sosyal nedenler; nüfus artışı ve kentsel alanın genişlemesi ihtiyacı, su 
öğesinin iki yakasındaki yerleşmelerin birleşme/bir arada olma talebi, iki yakanın nüfus 
büyüklüğünü dengeleme ihtiyacıdır. Ekonomik nedenler; iki yerleşme arasında alışveriş 
ihtiyacı, merkez–etki alanı ilişkisi, su öğesinin iki yakasındaki yerleşmeler arasındaki konut-
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işyeri ilişkisi ve yeni yerleşme alanları oluşturarak kentsel toprağı ekonomik girdi olarak 
değerlendirme amacıdır.  

Köprü yapılabilmesi için gereken koşullar, bir başlangıç ve bitiş noktası olması, bu iki nokta 
arasında karşılıklı bağlanma talebi, uygun mesafe, fiziksel bir yakınlık, belli bir teknolojik 
düzey, doğru ve dayanıklı materyaller, kaynak, maliyet ve uzmanlık gereksiniminin 
karşılanmasıdır. Köprülerin bağlantısını sağladığı yerleşmeler için üç farklı durum (iki 
yarımadanın; bir yarımada ve bir adanın; bir anakara ile bir ada veya yarımadanın birbirine 
bağlandığı) mümkündür (Ek1). Teknolojik gelişmeler ile, mesafenin köprü yapımı önünde 
oluşturduğu engel büyük ölçüde ortadan kalkmış durumdadır. 

İlk köprülerin yapımından günümüze kadar geçen süreç kısaca değerlendirildiğinde, ilk 
köprülerin, su öğesinin bir eşik teşkil ettiği iki kara parçası arasında “tesadüfi” ya da “kazara”; 
fakat “bilinçli” olmadan suyun -nehrin, derenin, vs- üzerine devrilen bir ağaç tomruğunun, 
insanlarda ilk köprü fikrini ateşlemesi sonucunda konu olmaya başladığı düşünülmektedir. 
Tomruk üzerinden suyun öte yanına geçen insanlar, zaman içinde onu sağlamlaştırarak, karşı 
yakaya geçiş için daha uygun hale getirmeye çalışmıştır. Başlangıçta insanlara çok güvenli 
geçişler sunmayan köprü geçişleri, zaman içinde malzemeleri kontrol etmenin farklı teknikleri 
ve teknoloji birbirine paralel geliştikçe, ahşap ve taş malzemeler bir arada kullanılmaya 
başlandıkça; kentlerin “geçici” unsurları, “kalıcı” öğeler hâlini almıştır. Köprülerin kalıcı 
niteliği; yerleşmenin çevresiyle ilişkilerini sürdürebilmek ve bayındırlık göstergesi olması 
sebebiyle önemlidir. Sanayi Devrimi sonrasında “çelik” malzemenin bulunmasıyla; köprü 
yapımında demir ve çelik malzemeler kullanılmaya başlanmış, karayolu köprüleri de demiryolu 
köprüleri de eklenmiştir. 

 

3. Alan araştırması 

Lynch’in (2011) aktarımıyla kent imgesi açısından “Tek bir örnek ele almak gerekirse, Floransa, 
pek çok insanı derinden etkileyen, güçlü karaktere sahip bir kenttir. Kenti ilk kez ziyaret eden 
yabancılar için soğuk veya ürkütücü bir kent gibi gözükse de enerjisini inkar etmek 
olanaksızdır. Ekonomik ve sosyal problemler yaşamış olsa da bu çerçevede yaşamanın ve kenti 
deneyimlemenin özel bir derinliği vardır. Bu derinlik de kentte yaşamanın verdiği zevki, 
melankoliyi ya da bağlılık duygusunu artırabilir.” (Lynch, 2011) 

3.1. Hipotez ve yöntem 

Köprü ve kent makroformu arasındaki ilişkiyi irdeleyen bu çalışmada; kavramsal araştırmanın 
ardından hipotez ve yöntem önerisine yer verilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan araştırma 
sorularına (Ek2) yanıt arama sürecinde oluşturulan hipotezler ise şöyledir:  

 “Köprüler kent makroformunun gelişmesinde etkili bir unsurdur”  
 “Kentin ve Avrupa kentlerinin makroform gelişiminde etkili olan dinamikler, aynı 

zamanda büyük ölçüde Floransa kent makroformunun gelişiminde de etkili olmuştur”  
 “Avrupa yerleşmelerinde bulunan köprülerin yerleşme makroformuna etkileri ile 

Floransa’da bulunan köprülerin şehir makroformuna etkileri arasında benzerlikler 
mevcuttur”  

 “Köprüler kentlerin ticaret yollarına göre konum değerlerini ve önem derecelerini 
artırmada etkili bir faktördür”  
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 “Dini, ticari ve kültürel dinamiklerin etkisinde özgün bir kent olan Floransa’nın 
makroformunun oluşumunda köprülerin önemli bir rolü vardır”  

Bu kapsamda örnek alanın incelenmesinde kullanılan yöntem, inceleme ve haritalama olmak 
üzere iki aşamadan oluşmaktadır. İnceleme yönteminin aşamaları; literatür taraması, bilgi 
toplama ve yerinde incelemedir. Floransa kentine ilişkin yazılı kaynakların; İstanbul ve 
Viyana’da yer alan üniversite kütüphanelerinde bulunan kitap ve tez çalışmaları, internet 
üzerinden erişime açık makale ve kitaplar çerçevesinde taranmasının gerçekleştirildiği aşamadır. 
Öncelikle Floransa üzerine yazılmış olan kitap, tez, makale, bildiri, vb çalışmalara ilişkin bir 
kütüphane taraması yapılmış; ardından bu tarama, Avrupa, İtalya ölçeğinde devam ettirilerek, 
okuma yapmak üzere istiflenmiş; yazılı kaynak taraması tamamlanmıştır. Floransa’ya ilişkin 
sayısal verilerin Floransa Belediyesi, İtalya İstatistik Kurumu gibi resmi internet siteleri ile ilgili 
makaleler, kitaplar üzerinden; nüfus, ekonomik yapı, kültürel yapı, mimari varlıkları içerecek 
şekilde toplanmasını kapsamaktadır. Makroform ve köprülere ilişkin daha kapsamlı bir 
incelemenin yapılması için Floransa’ya gidilerek, eskiz, çizim, fotoğraflama ve orijinal kaynak 
toplama gerçekleştirilmiştir.  

Haritalama yöntemi için yapılan hazırlıklar ise, haritaların temini ile başlayıp, haritalar üzerine 
ve haritalarla ilişkili olarak yapılan çizim ve işaretlemelerle sonlanmaktadır. Öncelikle Viyana 
Şehir Kütüphanesi, Viyana Teknik Üniversitesi, Viyana Üniversitesi Kütüphaneleri ile Floransa 
Şehir Kütüphanesi’nde bulunan ve çalışma kapsamında kullanılacağı düşünülen haritalar 
istiflenmiştir. İstiflenen Floransa kentine ilişkin haritalar arasında; ölçek, detay, çözünürlük, 
çizim tekniği, kent sınırları ve makroform gibi kıstaslar bağlamında bir eleme yapılmıştır. 
Yapılan eleme sonucunda belirlenen haritalardan; kentin farklı ve önemli dönemlerine (1650, 
1755, 1877, 2012 yılları) ait haritalar seçilmiştir. Kent makroformunun gelişim süreçlerinde 
belirleyici olan dönüm noktaları; tarihi olaylar, sembol niteliği taşıyan yapılar, yönetim biçimi 
değişiklikleri incelenmiştir. Mevcut durumda kentte bulunan önemli işaret öğeleri, su öğesi, 
makroform sınırları haritalara işlenmiştir. Kentin gelişim süreçlerini etkileyen en önemli 
öğelerden biri, eşiklerdir. Çalışma kapsamında öncelikle, Floransa kentinin gelişimini etkileyen 
eşikler doğal ve yapay eşikler olarak ikiye ayrılmıştır. Ardından bu kapsamda; doku özellikleri 
ve köprüler de ele alınmıştır. Floransa kentinin gelişiminde etkili olan temel doğal eşikler; 
akarsular, tarım arazileri, tepe ve yamaçlar iken, yapay eşikler; kentin gelişiminde oldukça 
belirleyici olan surlardır. Ardından, kentin gelişiminde etkili olan köprüler, her döneme ait 
haritalara işlenmiş ve makroform-köprü ilişkisi değerlendirmeleri yapılırken kullanılmıştır.  

3.2. Örnek alan tespiti 

Çalışmaya konu alanın belirlenmesinde alanın biçimi, büyüklüğü, ölçeği ile uyum göstermesi 
öncelikli kriterleri oluşturmuştur. Floransa’nın örnek alan olarak seçilmesinde izlenen aşamalar; 
yaya ve taşıt ulaşımı için kullanılan bir veya daha fazla köprüsü bulunan Avrupa şehirlerinin 
belirlenmesi, söz konusu şehirlerden köprüleri su öğesinin aşılması için kullananların 
belirlenmesi, aşılan su öğesinin deniz ve nehir olduğu şehirlerin ayrıştırılarak, nehir kenarında 
yer seçen yerleşmelerin belirlenmesi, nehir kenarında yer seçen ve köprüsü olan yerleşmelerin 
ölçek, makroform ve tarihsel arka plan gibi kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi, 
Floransa’nın kent ölçeği, nüfus büyüklüğü, biçim ve makroform, güncel ve tarihsel süreçler, 
topoğrafyanın sunduğu eşikler; dağ ve nehir oluşumları, ticaret sektörünün hakim kimliği, tarihi 
dokusunu koruma becerisi, sosyal ve ekonomik kimliğin çeşitliliği ve zenginliğinin bir arada 
değerlendirilmesi olup, bu aşamaların sonunda Floransa kenti, örnek alan olarak seçilmiştir.  
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Floransa kenti, kısa bir süre İtalya’nın başkentliğini yapmış bir kent olup, günümüzde İtalya’nın 
merkezinde yer alan ve 1934 Anayasası ile verilen “kısmi özerklik” hakkı sonucunda 
tanımlanan 20 bölgesinden biri olan Toskana Bölgesi’nin başkentidir. Kent, Arno Nehri’nin 
kenarında kurulmuş ve Avrupa’nın, ama özellikle İtalya’nın ticaret merkezi olagelmiştir. Uzun 
yıllar boyunca, “tüccar” sınıfının yönetimi altından kalan Floransa kentinde, günümüzde de 
fiziksel ve sosyal pek çok alanda bu yönetim tipinin izleri görülmektedir. Kent özgün ticari 
kimliğinin yanı sıra, İtalya’dan başlayarak Avrupa’yı ve giderek tüm dünyayı etkisi altına alan 
Rönesans akımının doğum yeri olarak bilinmektedir. 2011 yılı itibariyle nüfusu 364,710 olan 
Floransa’nın yüzölçümü 22.990 km²’dir (http://exploredia.com/italy-population-2011/, 2013).  

3.3. Analizler/tablolar 

Floransa’nın gelişim süreçlerini, kentin biçimlenmesini etkileyen doğal eşikler; Arno Nehri ve 
Appennine Dağları’ndan (yükseklik: 2.912 m) oluşmaktadır. Arno Nehri (uzunluk: 241 m) ise 
kaynağını Falterona dağlarından almaktadır. Nehir, İtalya’nın kuzey bölgeleri için oldukça 
önemli bir su öğesi olup, Floransa için Arno, kentin kuzey ve güney parçalarını ayıran bir eşik 
niteliği taşımaktadır (Ek3). 

Floransa kentinin makroform gelişiminde kısıtlayıcı veya yönlendirici etkisi olan diğer eşik kent 
duvarları, surlardır. Milattan sonra 539 yılında kare formda yapılan ilk surların ardından, 825 
yılında ikinci, 1078 yılında kare formdan uzaklaşan üçüncü kent duvarı, 1172 yılında ise ilk 
defa Arno Nehri’nin güneyine doğru bir sıçrama gösteren sur duvarı izlenmektedir. İki yaka 
arasındaki ilişkiler ile her iki yakanın koruma altına alınmaya değer bulunmasını temsil etmesi 
bağlamında, bu önemli bir gelişme olarak nitelenebilir.1284 yılında bir önceki dönemde kılcal 
olarak çizilmiş olan güney surları, kuzeydeki surlar ile aynı enkesite sahip hale gelmiştir. Nehrin 
kuzey ve güney yakaları arasındaki ilişkilerin görece geliştiği, kentin kuzey ve güney 
parçalarının biçimsel olarak bir bütünü oluşturmaya başladığı söylenebilir. Bu dönemde kent 
duvarlarının kare formdan tümüyle uzaklaştığı, günümüzde “Floransa’nın tarihi çekirdeği” 
olarak bilinen formu kapsar hale geldiği görülmektedir (Bumin, 2010) (Ek4). 

Floransa’nın makroform gelişmesi, 1650, 1755, 1877 ve 2012 yıllarını kapsayan zaman 
aralıklarında; kentsel fonksiyon alanları, fonksiyonların yer seçimleri, kent makroformunun 
dönemlere göre değişimi bağlamında incelenmektedir. 

1650 yılını kapsayan dönemde, 1622 yılı itibariyle nüfusu yaklaşık 76.000 kişi olarak tespit 
edilen Floransa, makroform açısından değerlendirildiğinde, kentin “tarihi çekirdek” ya da “sur 
içi”nden ibaret olduğu görülmektedir. Dönem haritası üzerinde ulaşım akslarının ve köprülerin 
belirginleştirildiği çizime göre; kentin surlar içinde özellikle kuzeyde geliştiği görülmektedir. 
Floransa’nın geçmişte ve günümüzde önemli yapılarından biri olan “Duomo” ve çevreleyen 
“Piazza Del Duomo” 1650 yılı makroformunun merkezini belirler konumdadır. Lynch’in 
deyimiyle Duomo, “Uzaktan-yakından, gece-gündüz hatasız bir şekilde tanınabilir. ... Kenti bu 
muazzam yapıdan ayrı düşünmek olanaksızdır” (Lynch, 2011). Kentin kuzey ve güney 
parçalarını; -batıdan doğuya doğru sıralandığında- Ponte Alla Carraia, Ponte A SantaTrinita, 
PonteVecchio ve PonteAlleGrazie isimli 4 adet köprü birbirine bağlamakta, tümü günümüzde 
de geçiş sağlama işlevini sürdürmektedir. Bu köprülerin, kullanımı ve mimarisi ile Avrupa’nın 
önemli köprülerinden biri olan PonteVecchio dışında kalanları, yapımlarından itibaren birkaç 
defa yıkılarak, yeni tekniklerle yeniden yapılmıştır. 

PonteAlleGrazie, Arno Nehri’nin 117 metreye daraldığı kısımda, 144 metre uzunluğa sahip 
olacak biçimde inşa edilirken, dönemin diğer köprüleri nehir genişliğini kapsayacak uzunlukta 
inşa edilmiştir (Ek5). 
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1650 yılında Floransa, kompakt bir kent formuna sahiptir, surların içinde kalan alanlar büyük 
ölçüde kent dokusu ile kaplanmış durumda olup, kent makroformunda herhangi bir sıçrama 
lekesi görülmemektedir. Kentin temel ulaşım akslarının tümün köprüler vasıtasıyla birbirine 
bağlı olduğunu, köprülerin kent içi ulaşımda önemli bir unsur olarak yer aldığını belirtmek 
mümkündür. Ulaşım bağlantılarının sıklaştığı, enkesitlerin görece arttığı kısmın kentin merkezi 
olduğu kabulüyle yola çıkıldığında; kent merkezinin nehrin kuzeyinde; nehir, Duomo ve Piazza 
Santa Maria Novella arasında kalan kısım olduğunu belirtmek mümkündür. 1650 yılında kentte 
bulunan dört adet köprünün, surların içinde kaldığı ve kompakt kent formunu tamamlayıcı; 
kuzey ve güney kent parçalarını birleştirici rol üstlendiği, kentin yürüme mesafesine uygun bir 
nitelik taşıdığı görülmektedir (Ek6). 

1755 yılını kapsayan dönemde, 1745 yılında kent nüfusu 73.500 kişi olarak tespit edilmekte, 
biçimsel olarak Floransa’nın önceki dönemde de gözlemlenen kompakt forma sadık kaldığı, 
fakat yerleşme lekesinin yer yer, nehir boyunca lineer biçimde sur dışına çıktığı görülmektedir. 
Bu dönemde yine önceki dönemde de mevcut olan 4 adet köprü bulunmakta, kentin odak 
noktaları ve yayılma dağılımı önceki dönemle büyük ölçüde örtüşmekte, ölçeksiz bir büyüme 
olmadığından yeni bir köprü yapılmasına gerek duyulmadığı düşünülmektedir (Ek7). Bu 
dönemde Duomo ve çevresi merkezi konumunu korurken, ulaşım sisteminde batıya yönelim, 
büyük ölçüde korunan kompakt formda ise nehre paralel, lineer bir gelişme gözlemlenmektedir. 
Köprüler yine surların içinde kalmakta, kompakt kent formunu tamamlayıcı nitelik göstermekte, 
kent yürüme mesafesi ölçeğini korumaktadır (Ek8). 

1877 yılına yaklaşan 1881 yılı itibariyle Floransa nüfusu, 196.072 kişi olarak tespit edilmekte, 
kent biçimi açısından önceki dönemlere büyük ölçüde hakim olan ve Floransa kentinin tarihi 
çekirdeği ile örtüşen kompakt formun neredeyse tümüyle yitirildiği görülmektedir. Bu dönemin 
yerleşme lekesinde kuzey ve güney yönünde yoğun bir saçaklanma hareketi görülmekte, nehrin 
kuzeyindeki yerleşik alan, alan büyüklüğü açısından üstünlüğünü korumakta, surların yıkılarak 
ana ulaşım omurgasını oluşturan güzergahı belirlediği görülmektedir. 1877 yılında Floransa’da 
toplam 6 adet köprü bulunmakta ve bu köprülerin 4 adedi, 1755 yılında da mevcut bulunan 
köprülere karşılık gelirken, ilave edilen köprüler, Ponte Alla Vittoria ve PonteDi San Niccolo 
köprüleridir (Ek9). Bu dönemde demiryolu, Floransa’yı çevre kentlere bağlayan temel ulaşım 
biçimi halini almış, aynı zamanda hakim ticaret yolları ile beraber yerleşme lekesinin 
saçaklanma yönlerini belirlemiştir. Bu dönemde kompakt formdan uzaklaşılmış, kuzey ve güney 
yönlerinde belirgin bir kentsel saçaklanma hareketi izlenir hale gelmiştir. Büyük bir 
genişlemenin gözlemlendiği ulaşım bağlantıları ise, özellikle kuzey, kuzeybatı ve batı komşuları 
ile görece güçlü ilişkilerin kurulduğuna işaret etmektedir (Ek10). 

2012 yılına gelindiğinde, nüfusun 1970 sonrasında başlayan azalma eğilimini sürdürdüğü; 1971 
yılında 457.803 kişi iken, 1991 yılında 403.294 kişiye, 2011 yılında ise 364.710 kişiye 
gerilediği tespit edilmiştir (Ek11). Bu dönemde, önceki dönemin saçaklanma lekelerinin arası 
dolmuş, görece bütüncül bir kent dokusu görünür olmuştur. Hala bir merkez niteliği taşıyan 
tarihi çekirdeğin çevresinde kuzeydoğu ve kuzeybatı yönlerinde nefessiz bir büyüme 
gerçekleşmiş, nehrin kuzeyinde kalan kısım bu dönemde de güney kısmından daha büyük bir 
yüzölçümüne sahiptir. Floransa kentinde 2012 yılı itibariyle bulunan 12 köprünün 6 adedi 1877 
yılı sonrasında görece yeni inşaat teknik ve teknolojileriyle inşa edilerek, merkezde yoğunlaşan 
ilk 6 köprünün aksine kent çeperlerine seyrek bir biçimde dağılmış, bunlardan Ponte Al 
Pignone, yalnızca demiryolu ulaşımına açılmıştır (Ek12). 
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4. Sonuç 

Kent formunun tarihsel süreç içinde gösterdiği gelişim ile köprülerin yapılması arasındaki ilişki 
irdelendiğinde öncelikle köprülerin, kentlerin genişleme sürecinde etkili bir eleman olduğunu 
belirtmek mümkündür. Yalnızca dört köprünün bulunduğu 1650 ve 1755’de kompakt forma 
sahip olan Floransa’da, 1877 (6 köprü) ve 2012 (12 köprü) haritalarında dağınık ve saçaklanarak 
gelişen bir kent formu okunmaktadır. Ayrıca köprülerin yapıldığı dönemlerle kent ölçek ve 
biçiminde görülen büyük değişikliklerin olduğu dönemler örtüşmektedir. Avrupa şehirlerinin 
geneli için ise, tek bir örnekle böylesi bir genelleme yapmak mümkün değildir. Köprüler ve 
makroform arasındaki ilişkinin; konum, coğrafya farklılığı, ticaret yolu, demiryolu komşuluğu 
gibi değişkenler sebebiyle bir şehirden diğerine değişiklik göstereceği düşünülmektedir. Kent 
makroformunun gelişimi ve köprü yapımı arasında görünür bir ilişki bulunsa da, doğrudan 
görülmeyen, köprülerin kente ekonomik ve sosyal etkileriyle ilintili ilişkiler de mevcuttur. 
Genellikle köprü yapımı öncesi nehrin yalnızca bir yakasında “erişilebilir” olanın, köprü yapımı 
sonrasında diğer yaka için de erişilebilir hâle gelmesi, kent merkezinin, kent biçiminin yeniden 
sorgulanmasına, neden olmuştur. Aynı zamanda bir imaj öğesi olan köprüler, yapıldıkları 
yerlerde farklı anlamlar yüklenebilmekte, köprü, kent ile özdeşleşebilmektedir (PonteVecchio – 
Floransa örneği). 
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Ekler, tablo ve haritalar: 

Ek1: Kentte köprünün bağlama biçimleri  

Ek2: Araştırma Soruları  

Ek3: Doğal eşiklere göre Floransa’nın konumu 

Ek4: Surlara ilişkin haritalar 

Ek5: 1650 yılı Floransa köprülerine ilişkin bilgiler tablosu 

Ek6: 1650 yılı Floransa kenti makroform ve fiziksel yapı bileşenleri haritaları 

Ek7: 1755 yılı Floransa köprülerine ilişkin bilgiler tablosu 

Ek8: 1755 yılı Floransa kenti makroform ve fiziksel yapı bileşenleri haritaları 

Ek9: 1877 yılı Floransa köprülerine ilişkin bilgiler tablosu 

Ek10: 1877 yılı Floransa kenti makroform ve fiziksel yapı bileşenleri haritaları 

Ek11: 2012 yılı Floransa köprülerine ilişkin bilgiler tablosu 

Ek12: 2012 yılı Floransa kenti makroform ve fiziksel yapı bileşenleri haritaları 

 

Ek 1: Kentte köprünün bağlama biçimleri: 
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Ek 2: Araştırma soruları 

1. “Köprü” şehrin genişleme sürecinde etkili bir element olabilir mi? 

2. Yerleşme makroformu ve yerleşmede bulunan köprüler arasında görünür bir ilişki var 
mı? 

3. Avrupa şehirleri için bu değişiklikler üzerinde ortak bir karakteristik var mı?  

4. Bu ilişki, bir şehirden diğer şehre değişiklik gösterir mi?  

5. Kent makroformu ve köprü yapımı ilişkisi sadece görünür bir ilişki mi, yoksa başka 
değerleri de var mı?  

 

Ek 3: Doğal eşiklere göre Floransa’nın konumu 
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Ek 4: Surlara ilişkin haritalar (haritaların tarihleri: 539, 825, 1078, 1172) 
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Ek 5: 1650 yılı Floransa köprülerine ilişkin bilgiler tablosu 

1650 YILI - FLORANSA KÖPRÜLERİ 

KÖPRÜNÜN ADI YAPIM TARİHİ KÖPRÜNÜN UZUNLUĞU (m) NEHİR GENİŞLİĞİ (m) 

PONTE VECCHIO 996 99 99 

PONTE ALLA CARRAIA 1218 126 126 

PONTE ALLE GRAZIE 1227 144 117 

PONTE A SANTA TRINITA 1567-1569 99 99 

 

Ek 6: 1650 yılı Floransa kenti makroform ve fiziksel yapı bileşenleri haritaları  

 

Ek 7: 1755 yılı Floransa köprülerine ilişkin bilgiler tablosu 

1755 YILI - FLORANSA KÖPRÜLERİ 

KÖPRÜNÜN ADI YAPIM TARİHİ KÖPRÜNÜN UZUNLUĞU (m) NEHİR GENİŞLİĞİ (m) 

PONTE VECCHIO 996 99 99 

PONTE ALLA CARRAIA 1218 126 126 

PONTE ALLE GRAZIE 1227 144 117 

PONTE A SANTA TRINITA 1567-1569 99 99 
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Ek 8: 1755 yılı Floransa kenti makroform ve fiziksel yapı bileşenleri haritaları  
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Ek 9: 1877 yılı Floransa köprülerine ilişkin bilgiler tablosu 

1877 YILI - FLORANSA KÖPRÜLERİ 

KÖPRÜNÜN ADI YAPIM TARİHİ KÖPRÜNÜN UZUNLUĞU (m) NEHİR GENİŞLİĞİ (m) 

PONTE VECCHIO 996 99 99 

PONTE ALLA CARRAIA 1218 126 126 

PONTE ALLE GRAZIE 1227 144 117 

PONTE A SANTA TRINITA 1567-1569 99 99 

PONTE ALLA VITTORIA 1835 126 90 

PONTE DI SAN NICCOLO 1836-1837 171 90 

 

Ek 10: 1877 yılı Floransakenti makroform ve fiziksel yapı bileşenleri haritaları 
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Ek 11: 2012 yılı Floransa köprülerine ilişkin bilgiler tablosu 

2012 YILI - FLORANSA KÖPRÜLERİ 

KÖPRÜNÜN ADI YAPIM KÖPRÜNÜN UZUNLUĞU NEHİR GENİŞLİĞİ 

PONTE VECCHIO 996 99 99 

PONTE ALLA CARRAIA 1218 126 126 

PONTE ALLE GRAZIE 1227 144 117 

PONTE A SANTA TRINITA 1567-1569 99 99 

PONTE ALLA VITTORIA 1835 126 90 

PONTE DI SAN NICCOLO 1836-1837 171 90 

PONTE AL PIGNONE 1952 117 54 

PONTE AMERIGO VESPUCCI 1957 162 108 

PASSERELLO DELL'ISILOTTO 1962 153 72 

VIADOTTO DEL PONTE ALL' 1972-1978 90 90 

PONTE A VARLUNGO 1979-1981 279 54 

PONTE GIOVANNI DA 1980 180 90 
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Ek 12: 2012 yılı Floransa kenti makroform ve fiziksel yapı bileşenleri haritaları 
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ÖZET 

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. Kentsel 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. 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. 
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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. Kentsel kuşak alanı kavramının planlama ve kentsel dönüşüm 
süreçlerinde dikkate alınması, sağlıklı kent gelişimi için önemlidir. Kuşak alanlarının kim-
liklerini korumalarının, geleceğe miras bırakılabilecek bir kentsel kalite olabileceği 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel kuşak alanları, Kent morfolojisi, Kent planlama, Kentsel 
tasarım 

 

 

1. Giriş 

Kentsel kuşak alanları, yapılaşma döngüleri arasında oluşmuş, ilk başta kent çeperinde iken, 
kentin büyümesi ile iç kısımlara harmanlanmış, doku ve kullanım bakımından kentin diğer 
yapılaşmış alanlarından farklılık gösteren kentsel birimlerdir. Ülkesel ve yerel ekonominin 
etkilediği arazi değerlerindeki değişiklikler sonucu yapılan farklı yatırımlar sayesinde farklı 
karakterlerde oluşmuşlardır. Bu alanlar, yoğun kent kütlesinin ve yapılaşmış alanların aksine, 
nefes alınabilecek, ihtiyaca göre birçok alternatif kullanımla değerlendirilebilecek ve 
korunabilecek alanlardır.  

Son yıllarda, çeşitli ülkelerde bu alanların korunmasına yönelik planlama politikaları 
geliştirilmiş, bazılarında yeşil kuşak olarak planlanmışlardır. Ancak, hızlı nüfus artışı ve 
akabinde yeni yapılara ve yeni parsellere duyulan ihtiyaç sonucunda, kent merkezindeki bu 
alanlara yatırım ve gelişim alanları olarak bakılmaya başlanmıştır. Yeni parsellere duyulan 
ihtiyaç sonucu tarım alanlarının ve bostanlık alanların yerleşmeye açılması bu duruma örnektir 
ve kuşak alanlarının tarihi, özgün karakterinin yok olmasına ve kentin tarihi kimliğinin zarar 
görmesine sebep olan tüm bu sürece kuşak alanı yabancılaşması denilmektedir. 
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Kuşak alanı kavramı bir planlama aracı olarak ele alındığında, kapsamlı planlama ve tasarım 
politikalarının oluşumunda ve gelecekteki kent gelişiminin yönetiminde yardımcı olabilir (Gu, 
2010) ve iş merkezi ve konut alanı baskısının sonucu olan kuşak alanı yabancılaşmasına engel 
olabilir. Çalışmada, kuşak alanı yabancılaşması temel sorun olarak ele alınmış ve kuşak 
alanlarının kent dokusunda yer seçimleri, kent gelişimine etkileri ve potansiyelleri, önceden 
yapılan çalışmalar incelenerek, yerinde gözlem, analiz ve Barselona ve İstanbul kentleri 
üzerinden yapılan karşılaştırmalarla araştırılmıştır. Bu süreçte, kuşak alanları oluşum ve 
dönüşümünün kent peyzajına fiziksel yansımaları, uluslararası ölçeklerde benzerlikleri ve 
farklılıkları tespit edilmiştir. 

Kentsel kuşak alanları, zaman içerisinde, hükümet politikaları ve farklı disiplinlerin 
tavsiyeleriyle, gelişim, dönüşüm ve koruma planlarına maruz kalacak alanlardır. Bu kavram, 
günümüz koşullarına ve planlamada karar verme süreçlerinde daha iyi organize olmak için 
uygundur. Kuşak alanı kavramının bütünleşik planlama politikalarında, kentsel tasarım 
yönetimindeki yeri, kent ekolojisi ve sürdürülebilir gelişme içindeki önemi, özellikle 
İngiltere’deki kent morfologları tarafından sistematik olarak araştırılmaya ve tartışılmaya devam 
etmektedir (Gu, 2010). 

Kuşak alanı, yaygın arazi kullanımı bulunan, yavaş kent büyümesi ya da durağanlık 
dönemlerinde kent çeperinde yer seçen bölgedir (Whitehand, Morton, 2006). Bu alanlara dair 
ilk geniş kapsamlı tanımlama 1969 yılında M.R.G. Conzen tarafından yapılmıştır:  

“Geçici ya da çok yavaş büyüyen bir kent çeperinden kaynaklanan ve başlangıçta çeperde yer 
arayan arazi kullanım birimlerinin karakteristik karışımından oluşan kuşak benzeri bölgedir.” 
(M.R.G. Conzen, 1969) 

Conzen, kuşak alanı kavramını kent evriminin karışıklığı ve çeşitliliğine bir giriş yolu olarak 
kabul etmiştir. Bu alanların mevcudiyeti, kayda değer kalıntıları bulunan eski bir kentin 
morfolojik evrimini anlamak açısından önemlidir (Barke, 1990). 

Ekonomik durgunluk ve yavaş büyüme zamanlarında kuşak alanı oluşumu fikri kabul edilmiş ve 
yapılaşma döngülerindeki düşüş dönemleriyle kıyaslanmıştır. Uzun tarihsel süreçlerden geçmiş 
kentlerde coğrafi bir sonuç olarak, kademeli bir dinamikle, genellikle konut alanlarından ayrık, 
eşmerkezli kuşak alanları açığa çıkar (M.P. Conzen, 2009). 

Bilim insanlarına göre, kentsel kuşak alanları, kentsel büyüme titreşimlerinin imzaları; konut ve 
ticaret sektörlerinin ötesinde ihtiyaç duyulan kentsel mekânın bir yansımasıdır. Plancılara göre, 
kültürel ve doğal özellikleri için değerlidir ve verdikleri geniş sosyal değer üzerinden 
düzenlenmesi söz konusudur. Tasarımcılara göre, daha düşük yoğunlukta tasarlama, yeniden 
tasarlama, daha karma çevreler tasarlama imkânı sunmakta ve miras karakterlerini kaybetme 
tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadırlar (M.P. Conzen, 2009).  

 

2. Kuşak alanı kavramının ortaya çıkışı 

Kuşak alanları üzerinde yapılan çalışmaların gelişimi üç aşamaya bölünebilir: ilk aşama, 1936 
ile 1960’ların ilk yarısı arasında kentsel kuşak fenomeninin tanımlanıp, Avrupalı coğrafyacılar 
tarafından tartışılmasıdır. Herbert Louis’in Berlin analizi (1936) kuşak alanlarının tanımlandığı 
ilk çalışmadır (Şekil 1).  

 



 

Şekil 1. Berlin kuşak alanı analizi, 1936 (Conzen, 2009).

 

Louis’in öğrencisi olan Conzen, İngiltere’de kuşak alanlarıyla ilgili çalışmalarına devam 
etmiştir. Alnwick ve Newcastle çalışmalarıyla morfolojik teorinin temellerinin atılması 
(Conzen, 1960, 1962) ve fiziksel büyümenin eşik hatları, bariyerleri olan kent duvarları ile 
kuşak alanlarının ilişkisi de bu döneme dahildir (Gu, 2010).

İkinci aşama, 1960’ların ikinci yarısı ve 1990’ların sonuna kadar yapılan çalışmaları 
kapsamaktadır. Bu dönemde, Whitehand (1967, 1977, 1987). kuşak alanları oluşumu ile 
büyüme halkaları, arazi değerleri ve ulaşım teknolojileri arasında ilişki kurulmuş ve arazi rantı 
modelini (1972) oluşturmuştur (Şekil 2).  

Kuşak alanları oluşumu, konut üretimindeki durgunluk döne
artış göstermektedir. Coğrafi engellerle birlikte bu dinamikler, birbirini takip eden konut ve 
kuşak alanı döngüleri meydana getirmektedir. Bu dönemde coğrafyacılar ağırlıklı olmak üzere, 
kuşak alanı oluşumu, değişimi ve kent formu ile ilgili daha detaylı çalışmalar yapılmış ancak 
planlamayla ilgisine yeterince değinilmemiştir (Openshaw, 1974; Slater, 1978; Carter and 
Wheatley, 1979; Whitehand, 1972; Conzen, 1978; Carter, 1983; Barke, 1976, 1990).
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Üçüncü aşamada, 1990’ların sonundan günümüze gelen süreçte, kuşak alanları fikri ile 
planlama pratiği ve kent peyzajı yönetimi arasındaki ilişkiler irdelenmektedir. Örneğin, bir 
bütünleşik planlama yaklaşımı olarak kentsel kuşak alanı fikri, tartışılmaktadır (Whitehand
Morton, 2003, 2004, 2006). Ayrıca kentsel tasarım yönetimi içerisinde kuşak alanlarının önemi 
(Kropf, 2001; Whitehand, 2005), kent ekolojisi ve sürdürülebilir gelişim içerisinde değerleri 
(Hopkins, 2004), özellikle İngiltere’de kent morfologları tarafından araştırıl
etmektedir (Gu, 2010). 

Şekil 2. Arazi-rantı modeli (Whitehand, 1972). 

3. Kuşak alanı oluşumu, değişimi ve yabancılaşması

Kuşak alanları kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Oluşumları gibi kuşak alanlarının sürekliliği 
de fiziksel, sosyoekonomik ve kültürel güçlerin işleyişiyle ilgilidir. Bu etkileşim kuşak alanı 
kavramının planlama sürecinde bir potansiyel olduğunu göstermektedir. Bu sebepten, kuşak 
alanı kavramının bir planlama aracı olarak kullanılmasının, bütünleşik planlama (Whitehand
Morton, 2003, 2004, 2006), kentsel tasarım ve kent gelişimi yönetimi içerisinde (Kropf, 2001; 
Whitehand, 2005) yardımcı olacağı öngörülmektedir. 

Kent çeperi ve kent kuşağı karıştırılabilen iki kavramdır çünkü kent kuşakları bir zamanlar kent 
çeperi olan ancak zamanla, kentin genişlemesiyle içe gömülü kalmış alanlardır. Kuşak alanları, 
kent içine gömülmüş eski kent çeperleri olarak tanımlanabilir. Açık alanlar, endüstriyel alanlar, 
kurumsal alanlar, düşük yoğunluklu konut alanları, rekreasyon alanları kentsel kuş
içinde sayılmaktadır. Açık alan kullanımlarında, şehir parkları, fidanlık ve bostanlık alanlar, 
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mezarlıklar ve arsalar; endüstriyel alanlarda, ulaşım tesisleri, depo alanları, fabrikalar ve taş 
ocakları; kurumsal alanlarda, dini merkezler, manastırlar, askeri kışlalar, kampüsler, hastaneler 
ve atıksu tesisleri; düşük yoğunluklu konut alanlarında, müstakil villalar, köy yerleşimleri; 
rekreasyon alanlarında, golf sahaları, spor alanları ve binicilik okulları, kuşak alanlarına örnek 
olarak verilebilir. 

Kentsel kuşak alanları, oluşum zamanlarına, kent merkezine uzaklığına ve eşik hatlarıyla 
ilişkisine göre üçe sınıflandırılmıştır: iç, orta ve dış kuşak alanları. Kentteki en eski kuşak 
oluşumu olan iç kuşak alanları genellikle sur vb. bir eşik hattını takiben tarihi kent merkezlerin 
etrafında oluşur. Kuşak alanları, kuruluşlarındaki amaçla kullanılmaya devam edilirlerse, kent 
kütlesi içindeki varlıkları sürekli olur, böylece kuşak alanı olarak pekişirler. Bir kuşak alanı 
yapısal alanın çeperinde değil içindeyse, kent büyümesinin doğal bir sonucu olarak maruz 
kalacağı değişim baskısı daha fazladır. Değişimlerin birçoğu kuşak alanının mevcut karakteri 
üzerinde meydana gelir. Karakteri kaçınılmaz olarak değişse, genişlese ya da daralsa bile, 
istisnalar haricinde, çevrelerindeki alanlardan farklı olmayı sürdürürler (Whitehand, 1967).  

Kuşak alanı dönüşümünde, alan kuşak özelliğini kaybetmez ancak arazi kullanımı değişikliğe 
uğrar (örneğin, çiftlik evlerinin kurumsal yapılara dönüştürülmesi). Kent büyüdükçe, kuşak 
parsellerinin kent içindeki yerleri de değişmektedir. Parsel ne kadar eskiyse, bağıl değişimi o 
kadar fazla olur çünkü büyük ihtimalle bir zamanlar kent çeperinde bulunan iç kuşak alanları, 
artık MİA çeperindedirler. Bu durumda, MİA baskısı sonucu, iç kuşak alanının bir bölümü 
yabancılaşmaya uğrayabilir. Mevcut bir kuşak alanı, dış etkilerle (yeni konut gelişimi, yoğunluk 
artışı, kentsel dönüşüm projeleri vb.) sürekliliğini ve kuşak alanı karakterini kaybedebilir.  

Kuşak alanları, radikal ve büyük ölçekli değişimler sonucu yeniden yapılanabilir ve 
pozisyonlarına göre, belirli alanlar bir kuşak alanından bir başkasına dönüşmek durumunda 
kalabilir. Hızlı nüfus artışına sahip kentlerdeki MİA ve yeni konut alanı baskısı bu dönüşümün 
sebeplerinden biridir (Conzen, 2009). Kuşak alanlarının farklı karakterdeki arazi kullanımlarına 
dönüşmesi (çok katlı ofis blokları ve apartmanlar) ve park alanlarının, açık alanların yeni 
gelişim alanı olarak projelendirilmesi kuşak alanı yabancılaşmasına sebep olan faktörlerden 
bazılarıdır. Kent yönetimi için sistematik stratejilerin ve bütünleşik politikaların eksikliği, kuşak 
alanlarının sürekliliğini engelleyebilmektedir (Gu, 2010). 

 

4. İstanbul kentsel kuşak alanları 

Çalışmada, İstanbul ve Barselona şehirlerinin tarihsel süreçleri içinde genel ve iç kuşak alanı 
oluşumları saptanmıştır.İstanbul geneli kuşak alanlarına dair tematik haritalar oluşturulmuştur 
(Şekil 3-8). Kuşak alanı olarak işaretlenen arazi kullanımları, doğal park alanları, botanik 
bahçeleri, tarım alanları, çiftlik alanları, nehir yatakları, SİT alanları, kamu parkları, limanlar, 
kurumsal kullanımlar (kampüs, hastane, eğlence alanları, havaalanları vb.) ve endüstri 
bölgeleridir. Kuşak alanları süreç içerisinde düzenli bir şekilde azalmış ya da yer 
değiştirmişlerdir. Eskiden kuşak alanı içerisinde sayılan gecekondu alanlarının birçoğunun artık 
yerleşim alanı olarak görülmesi de bu durumun sebeplerinden biridir. Ayrıca bu durum, kuşak 
alanlarının kent büyümesinde yönelimleri etkilediği iddiasını (Vilagrasa, 1990) güçlendir-
mektedir.  

İstanbul genelinde, tarihsel süreç içerisinde kuşak alanı yabancılaşmasına bir diğer örnekse kent 
içindeki eski fabrika alanlarının iş merkezleri ve alışveriş merkezleriyle doldurulmasıdır. 
Örneğin, Esentepe’de bulunan ve 1980’li yıllarda yaşadığı ekonomik kriz sebebiyle buradaki 
fabrikasını tasfiye eden Arı Büsküvi fabrikası yerinde bugün iş merkezleri bulunmaktadır. 
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Bomonti tarihi bira fabrikası projesi, eski kuşak parselleri üzerine kurulmuş Eczacıbaşı iş 
merkezi ve Kanyon alışveriş merkezi de örneklerden bazılarıdır. Tarihsel dokuda çok önemli bir 
yere sahip olan Haydarpaşa istasyonu için de ne yazık ki benzer dönüşüm projeleri söz 
konusudur. Ayrıca tarım arazileri üzerinde kurulan gecekondu bölgeleri ve kaçak yapıların 
imara açılması sebebiyle birçok verimli tarım arazisinin, bostanlık alanın yerleşim alanına 
dönüşmesi, İstanbul’daki kuşak alanı yabancılaşmalarına örnek olarak verilebilir. 

 

 

Şekil 3. İstanbul kuşak alanı analizi 

 

Şekil 4. İstanbul kuşak alanı analizi 
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Şekil 5. İstanbul kuşak alanı analizi, 1955. 

 

 

Şekil 6. İstanbul kuşak alanı analizi, 1975. 
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Şekil 7. İstanbul kuşak alanı analizi, 1995. 

 

 

Şekil 8. İstanbul mevcut kuşak alanı analizi, 2012. 
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Şekil 9. İstanbul iç kuşak alanı analizi, 2009.  

İstanbul’daki çalışmanın ikinci adımı tarihi yarımada çevresi iç kuşak alanı analizidir. İstanbul 
tarihi yarımada ve sur çevresinde çoğunlukla görülen kuşak karakteristiği gösteren kullanımlar 
boş, yeşil alanlar, mezarlıklar, tarım alanları ve endüstriyel alanlardır. Ayrıca sur içinde ve 
dışında eski gecekondu alanları, sur içinde dini ve anıtsal yapılar görülmektedir. İstanbul tarihi 
merkez ve surların çevresindeki mevcut iç kuşak alanı karakteristikleri gösteren bölgelerin 
saptanması için 2000 m² ve 5000 m²’den büyük parseller seçilmiş ve arazi kullanım verileriyle 
karşılaştırılmıştır (yukarıda Şekil 9). 

Çalışma alanı olarak belirlenen İstanbul kara surları çevresi, Edirnekapı - Yedikule hattında 
gözlemlenmiştir. Bir kuşak alanı olan Edirnekapı Mezarlığı karşısında Mihrimah Sultan Camii 
ve Sulukule eski gecekondu (yeni kentsel dönüşüm) alanı bulunmaktadır. Bu alan, kuşak 
yabancılaşmasına örnek olarak verilebilir. Edirnekapı bölgesi sur çevresinde yoğun bir taşıt 
trafiği bulunmaktadır (Şekil 10). 

Hat boyunca mezarlıklar ve park alanları çoğunlukta olmak üzere, tarım alanları, altyapı 
tesisleri, küçük ölçekli endüstri ve depo alanları ve benzin istasyonları belirlenmiştir. Endüstri 
ve depo alanlarının tarihi dokuya ve estetiğe uyumsuz olduğu tespit edilmiştir (Şekil 11). Tarihi 
dokunun önemli bir parçası olan kent silueti incelendiğinde, İstanbul kara surları çevresinde 
silueti bozan bazı yapılar tespit edilmiştir (Şekil 12). Aynı zamanda surların bir bölümünün 
yıkılma riski taşıdığı, restorasyon ve rekonstrüksiyona ihtiyaç duyduğu tespit edilmiştir. 
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Şekil 10. İstanbul kara surları çevresi, 2012. 

Sur hattının bir bölümünde düzenlenmiş park alanları ve sur içinde kamusal alanlar (örneğin 
Topkapı sosyal tesisi) bulunmaktadır. Kara surlarının sahile birleştiği Yedikule bölgesinde, tren 
istasyonu, bir üst geçit inşaatı ve Uluslararası Barış Parkı’nın karşısında eski bir endüstri bacası 
görülmektedir. Bu bölgede ulaşım, altyapı tesisleri ve depo alanları gözlemlenmiş, aktif bir 
kamusal kullanım olmadığı saptanmıştır (Şekil 13). 

  

Şekil 11. Endüstri ve depo alanları, 2012 Şekil 12. Silueti bozan yapılar, 2012. 
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Şekil 13. Yedikule, 2012. 

5. Barselona kentsel kuşak alanları 

Barselona geneli kuşak alanlarına dair iki tematik harita oluşturulmuştur. Kuşak alanı olarak 
işaretlenen arazi kullanımları, liman alanı, tren yolu, banliyö bölgeleri, alt bölgeler, teknik servis 
alanları, endüstri bölgeleri, kent parkları, kamusal kullanımlar ve yol sistemleridir (Şekil 14). 

  

Şekil 14. Barselona kuşak alanı analizi, 1966-80. Şekil 15. Barselona mevcut kuşak alanı analizi, 
2012 
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Barselona’da kuşak alanı karakteristikleri gösteren bölgelerde süreç içerisinde bir azalma ve yer 
değiştirme mevcuttur. Yerleşim alanlarının genişlemesi ve kuşak karakteristiği gösteren bazı 
bölgelerin kent dışına taşınması (örneğin endüstri alanlarının dağların ardındaki Valles ovasına 
taşınması), bu azalmanın sebeplerinden biridir. Bunun dışında kuşak alanı dönüşümleri 
meydana geldiği tespit edilmiştir (Şekil 15).  

İç kuşak alanı detayında incelenen Barselona tarihi merkezi çevresinde çoğunlukla görülen 
kuşak karakteristiği gösteren kullanımlar yeşil alanlar, kent parkları, mezarlıklar, kurumsal 
kullanımlar ve marinadır (Şekil 16). Yerinde yapılan gözlemlerde, eski endüstri alanlarının 
birçoğunun kamusal alana dönüştürüldüğü (müze, üniversite, kütüphane, kent parkı vb.) tespit 
edilmiştir. Bu dönüşüm sürecinde birçok eski endüstri binası ve/veya bacası kentin tarihini 
hatırlatmak adına kent simgesi olarak korunmuştur (Şekil 17). 

Kentsel kuşak alanı kavramı Barselona’nın planlama politikaları içerisinde de henüz yer 
edinmemiş bir kavramdır. Ancak Barselona şehrinde, planlama ve tasarım süreçlerinde paralel 
kavramlara duyarlılık gösterilerek kent ekolojisi, insan ölçeği ve kamusal kullanımlar 
konusunda yapılan detaylı çalışmalar sürdürülmektedir. 1999 yılında RIBA (Royal Institute of 
British Architects) tarafından altın madalya alan ve uluslararası ölçekte resmikabul gören 
Barselona şehri gelişim modeli ve stratejileri dünya çapında birçok şehirde örnek alınmaktadır.  

Çalışmada, İstanbul ve Barselona şehirleri tarihi kent merkezi çevresindeki iç kuşak alanı 
detayında, belirlenen kavramlar ve oluşturulan puanlama sistemi üzerinden karşılaştırılmıştır.  

 

 

Şekil 16. Barselona iç kuşak alanı analizi, 2012. 
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Şekil 17. Kütüphane, 2012. 

 

6. İç kuşak alanı karşılaştırması 

İstanbul ve Barselona şehirleri, tarihi kent merkezi çevresi iç kuşak alanlarının karşılaştırılması 
için bir puanlama sistemi oluşturulmuştur. Bu alanların tarihi-morfolojik değerleri ve kentsel 
kalitelerinin karşılaştırılması amacıyla dört ana başlık seçilmiştir: yeşil alan, kamusal alan, tarihi 
alan ve endüstriyel alan. Bu kavramlar, yerinde gözlem, hava fotoğrafları ve fotoğraflar temel 
alınarak oluşturulan bir puanlama çizelgesiyle ölçülebilir seviyeye getirilmiş ve seçilen alanlar 
üzerinden değerlendirilmiştir. Belirlenen kavramlar, kentsel kuşak alanı karakteristikleri esas 
alınarak oluşturulmuştur (Tablo 1).  

 

Kavramlar Değerleri 

Yeşil Alan + 

Kamusal Alan + 

Tarihi Alan + 

Endüstriyel Alan – 

Tablo 1. Görsel kavramlar ve değerleri 
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Seçilen kavramlara tarihi kent merkezinin işlevselliği, tarihselliği ve kalitesinin belirlenmesine 
yardımcı olması için değerler verilmiştir. Bu değerler, yeşil, kamusal ve tarihi alanlar için 
pozitif, endüstriyel alan için de negatiftir. Kavramlara 0-5 aralığında puanlar verilmiştir. Elde 
edilen sonuçlar, EXCEL programı kullanılarak değerlendirilmiş ve puanlama sisteminde pozitif 
değerlerin 5, negatif değerlerin 0 puan aldığı, en verimli (optimum) kabul edilen 40 puan 
üzerinden karşılaştırılmıştır (Tablo 2). 

Karşılaştırmada iç kuşak alanı içerisindeki yeşil kuşak alanlarıyla ilgili yapılan incelemede, 
İstanbul 8, Barselona 10 puan almıştır. Detaylıca tasarlanmış ve estetik yeşil alan 
kullanımlarının Barselona’da yoğun olarak bulunduğu ancak İstanbul’da yeterince bulunmadığı 
saptanmıştır. İki şehir de tarihi ve yeşil dokuda korunacak alanlar açısından eşit öneme sahiptir.  

Kamusal alan kullanımlarıyla ilgili yapılan incelemede, kalite algısı, erişilebilirlik ve güvenlik 
hissi değişkenlerine puan verildiğinde, İstanbul 7, Barselona 14 puan almıştır. İstanbul’da sur 
çevresinde Barselona’daki kadar aktif bir kullanım olmaması sebebiyle erişim, estetik ve 
güvenlik hissi daha zayıf kalmaktadır.  

Tarihi alanlarla ilgili yapılan incelemede, kent mirası, toplumsal algı ve şehir silueti 
değişkenlerine puan verildiğinde, İstanbul 10, Barselona 15 puan almıştır. Tarihi kent 
merkezleri ve surlar çevresi her iki şehirde de kent mirası olarak eşit derecede önemlidir. Ancak 
bu alanlara ait farkındalık ve toplumsal algı farklılık göstermektedir. Tarihine kamusal alan 
projelerinde yer ayıracak kadar çok değer veren Barselona’ya kıyasla, İstanbul’da yapılan 
projelerden birçoğu, Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan itibaren (1965), şehrin tarihsel siluetinde ciddi 
farklılıklar yaratacak niteliktedir. Barselona’da şehir silueti korunmakta, önemli anıtsal yapılar 
tarihi merkezdeki en yüksek yapılar olma özelliğini sürdürmektedirler (örneğin Sagrada 
Familia, Katedral vb.).  

 

Kavramlar 
İstanbul Barselona 

Puan Çarpım Puan Çarpım 

Yeşil alan x (+)  

Kalite algısı 3 3 5 5 

Korunacak alanlar 5 5 5 5 

Toplam 8 10 

Kamusal alan x (+)  

Kalite algısı 2 2 5 5 

Erişilebilirlik 3 3 5 5 

Güvenlik hissi 2 2 4 4 

Toplam 7 14 

Tarihi alan x (+)  

Kent mirası 5 5 5 5 

Kamusal algı 2 2 5 5 
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Kent silueti 3 3 5 5 

Toplam 10 15 

Endüstriyel alan x (-)  

Görsel kirlilik 3 -3 0 0 

Boş/kullanılmayan alan 3 -3 0 0 

Toplam -6 0 

Toplam 19 39 

Tablo 2. İç kuşak alanı karşılaştırması. 

 

Endüstriyel alanlar, puanlama sisteminde negatif değer alan tek kullanımdır çünkü kent 
çeperinde yer seçebileceklerken, kent merkezinde ve tarihsel dokunun yakınında bulunmaları, 
tarihsel doku, bu dokunun korunabilmesi ve en verimli şekilde değerlendirilebilmesi açısından 
olumsuzdur. Görüntü kirliliği, boş/atıl alan değişkenlerine puan verildiğinde, İstanbul -6, 
Barselona 0puan almıştır. Eski bir endüstri kenti olan Barselona’da merkezde yoğun olarak 
bulunan endüstriyel binalar, Sağlık Devrimi (1936) sonrasında kent planı ve tasarımında yapılan 
değişikliklerle, kent dışına taşınmış ve yerlerine kente nefes aldıracak, yeni kamusal kullanımlar 
ve/veya açık alan düzenlemeleri yapılmıştır. İstanbul tarihi surları çevresindeki endüstri ve depo 
alanlarının fonksiyonlarının taşınması ve bu alanlara Barselona örneğindeki gibi yeni 
kullanımlar getirilmesi (kamusal/kültürel ağırlıklı alternatif kullanımlar, kent parkları, seyir 
alanları vb.) önerilmektedir.  

Kent merkezindeki büyük ölçekli endüstri alanlarının taşınması durumunda, kentsel rantın çok 
fazla olduğu merkezlerin tümüyle kuşak karakteristiğini koruması mümkün değildir. Ancak, bu 
alanlarda uygulanacak dönüşüm projelerinde, endüstriyel miras, kent tarihi, ekolojik koridor ve 
kentsel kuşak alanı kavramlarının dikkate alınması, karma kullanımlar tasarlanıp yeşil ve 
kamusal alanlara öncelik verilmesi ve kuşak alanı kavramı yardımıyla kişi başına düşen yeşil 
alan miktarının arttırılması önerilmektedir. 

Toplamda, İstanbul 19, Barselona 39 puan almıştır. Bu karşılaştırma sonucunda özellikle 
İstanbul şehri gelişim yapısında kent planlarının kuşak alanı kavramı göz önünde 
bulundurularak yapılmasının ve bu alanların karar mekanizmasını etkileyebilecek bir yaptırıma 
sahip olmasının kentin tarihi kimliğinin sürekliliği açısından olumlu olacağı tespit edilmiştir. 
İstanbul ve Barselona şehirleri arasında puan farkının arttığı öncelikli kavramlar kamusal alan 
ve endüstriyel alan kavramlarıdır. İstanbul sur çevresi iç kuşak alanlarına dair yapılacak ileri 
dönük projelerde bu iki kavrama öncelik verilmesi gerektiği saptanmıştır (Şekil 18). 
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Şekil 18. Karşılaştırma grafiği. 

 

5. Sonuç ve Değerlendirme 

Yapılan analizler sonucunda İstanbul ve Barselona şehirlerinde saptanan kuşak karakteristiği 
gösteren bölgelerin tarihsel süreç içerisinde azaldığı tespit edilmiştir. Kuşak alanı 
yabancılaşması diye adlandırılan bu durum, tarih boyunca karakteristik özelliklerini koruyarak 
kentin kimliğini yansıtan bu alanların son yıllarda hızlı kentleşme ve artan rant yüzünden yok 
olmaya başlamasıdır. 

İstanbul’un tarihi yarımadası, aralarında Çin Seddi’nin de bulunduğu, dünyanın ayakta kalmış 
sayılı surlarından birine sahiptir. Günümüzde geçmişten miras kalan tarihi ve terk edilmiş bir 
alan görünümünde olan bölgenin, Barselona örneğinde olduğu gibi aktif kamusal kullanıma 
sahip, canlı, estetik, çekici, tarihi farkındalığı arttıran ve turizme destek veren bir alan olarak 
tasarlanması ve kuşak karakteristiğini koruması önerilmektedir. 

3194 sayılı İmar Kanunu’nda kentsel, sosyal ve teknik altyapı olarak belirtilen kullanımlar 
kentsel kuşak karakteristiği gösteren kullanımlardır. Yönetmelikte, yeşil alanlar, eğitim, sağlık 
tesisleri, kültürel, sosyal tesisler, dini tesisler, idari tesisler ve yol ve otopark alanları hariç 
teknik altyapı tesislerinin m²/kişi hesaplamaları yapılmıştır. Hesaplamalara göre Türkiye’de, 
kuşak karakteristiği gösteren alanların, 0-15.000 kişi için, 25,9 m²/kişi, 15.000-45.000 kişi için 
27,9 m²/kişi, 45.000-100.000 kişi için 31,9 m²/kişi ve 100.000 üzeri kişi için 35,9 m²/kişi olduğu 
tespit edilmiştir. 

Yalnızca dünyadaki yeşil alan oranlarına bakılacak olursa bu oran, Amerika ve İngiltere’de 40 
m²/kişi Stockholm’da (İsveç) 77 m²/kişi ve Frankfurt’ta 154 m²/kişi’dir (Emür, Onsekiz, 2007). 
Türkiye genelinde ise bu oran 10 m²/kişi’dir. Örneklere bakıldığında, yalnızca yeşil alan 
kullanımlarının bile Türkiye’deki toplam kuşak alanı kullanımından fazla olduğu görülmektedir. 
Bu durumun, Türkiye’de yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkileri olduğu kıyaslanabilir şekilde 
açıktır. 
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Yerinde gözlem ve analizlere göre, İstanbul’da sur hattını takiben yoğun bir trafik akışı vardır 
ve yaya erişimi kısıtlı ve kesintilidir. Kara surlarının tarihi ve kentsel kimliği ve çevresindeki 
kuşak alanlarının korunması önerilmektedir. Kara surlarının bakım, restorasyon ve 
rekonstrüksiyona ihtiyacı vardır. Ayrıca çevresindeki yeşil alan kullanımlarının tasarlanması, 
yaya erişiminin artması, tarım alanlarının korunması ve boş/atıl görüntüden arındırılıp, daha 
estetik ve kentsel kaliteye sahip bir alan olarak tasarlanması gerekmektedir. 

Sur çevresinde tarihi silueti bozan yapılar bulunmaktadır. Öncelikle tarihi siluetin korunması, 
yakın çevresinde kara surlarından daha yüksek yapıların inşa edilmemesi, kat sınırlaması 
getirilmesi önerilmektedir. 

Sur çevresindeki kamusal alanlar yetersiz bulunmuştur. Ayrıca bölge özellikle akşam/gece 
saatlerinde güvensiz bir his vermektedir. Bölgenin ıssız ve terk edilmiş görüntüsünü yok etmek 
için aktif kullanım alanları, kafeler, müzeler, sanat merkezleri, bağlantılı yaya yolları ve 
aydınlatma tasarımları önerilmektedir. Surlarda aydınlatmanın yetersiz olduğu saptanmıştır. Sur 
çevresindeki bazı kuşak alanı kullanımlarının tarihi dokuya daha uyumlu kullanımlara 
dönüştürülmesi önerilmektedir. Endüstri ve depo alanlarının taşınması, yerine kültür merkezi, 
müze vb. kurumsal kullanımlar ve/veya kent parkları, seyir alanları yapılması önerilmektedir. 
Yedikule bölgesindeki eski endüstri alanının, tren yolu ve yapılmakta olan üst geçitle birlikte 
yaya erişim kolaylığı olan, aktif kullanımlı, estetik bir simgesel kent parkı olarak tasarlanması 
önerilmektedir. 

İstanbul kara surları çevresi kuşak alanı tasarlanmasına yönelik öneriler bölgenin canlılığını 
arttırmak, tarihi korumak, bölgeye kimlik kazandırmak ve bu alana dair tarihi farkındalığı 
arttırarak turizme katkı sağlamak adına önemlidir. Bu alana dair yapılacak projelerin kuşak alanı 
karakteristiklerini koruması, kentsel ranttan önce kentin ihtiyaçları göz önüne alınarak 
tasarlanması önerilmektedir. Kişi başına düşen aktif yeşil ve kamusal alan kullanımlarının 
arttırılması, yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi, kuşak alanlarının bir kentsel birim olarak 
kabul edilmesi ve kente kazandırdıkları değer üzerinden incelenip kuşak alanı 
yaratılması/tasarlanması süreçleriyle sayılarının arttırılması önerilmektedir. 

Çalışmada, farklı tarihi, coğrafi ve kültürel gelişimleri olan İstanbul ve Barselona şehirlerinin 
kuşak alanları saptanmış ve iç kuşak alanları belirlenen kavramlar ve oluşturulan puanlama 
sistemiyle karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda kuşak alanı kavramının, özellikle 
İstanbul şehri gelişim süreci ve kentin tarihsel kimliğinin sürekliliği açısından kullanışlı olacağı 
tespit edilmiştir. Bu alanların karar mekanizmasını etkileyebilecek bir yaptırıma sahip olması 
gerekmektedir. Planlama sürecinde bir kentsel birim olarak kabul edilmesi gereken bu alanlar 
için yapılacak kentsel peyzaj ve kentsel tasarım projelerinin gelecekte olumlu getirileri olacağı 
öngörülmektedir. 

Kent peyzajı, kentin tarihini, ekonomik gelişimini ve kent evrimini yansıtmaktadır. Kamusal 
alanların geliştirilmesinin ve kuşak alanlarının kimliklerini korumalarının, geleceğe miras 
bırakılabilecek bir kentsel kalite olabileceği düşünülmektedir. Ancak, günümüzde bu alanları da 
kapsayan projelerin birçoğunun kentin tarihi peyzajının devamlılığı konusunda bir kaygı 
taşımadığı (Gu, 2010) saptanmıştır. 

Kentsel kuşak alanlarının kent bütününde en verimli şekilde değerlendirilebilmesi önemlidir. 
Kuşak alanları, yoğun olarak yapılaşmış alanların aksine, çeşitli alternatif kullanımlarla 
değerlendirilebilecek ve/veya korunabilecek, kente nefes aldıran alanlardır. Bu sebepten, kuşak 
alanları, kent büyümesinin doğal süreci içerisinde önemli ve büyümeyi yönlendiren kentsel 
birimler olarak tanımlanmalıdır. 
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Bu çalışmanın amacı, kentsel kuşak alanı kavramını planlama literatürü içine dahil etmektir. 
Son dönemdeki kentsel dönüşüm süreçlerinde, kuşak alanları yeşil kuşaklar, kamusal alanlar ve 
kamusal parklar olarak planlanabilir. Çarpık kentleşme ile dolan eski kuşak parselleri tekrar 
değerlendirilip, eski karakteristiklerine ya da bir başka kuşak kullanımına dönüştürülebilirler. 
Günümüzde, Avrupa ve Amerika’da daha fazla yeşil alan tasarlayabilmek için kent bahçeciliği 
ve kentsel tarım kavramları kullanılmaktadır. Bu sebepten, kuşak karakteristiğini kaybetmeyen, 
daha sağlıklı, sürdürülebilir ve yeşil kentler planlanması gerekmektedir.  

Daha kapsamlı bir kuşak alanı değerlendirmesi yapabilmek için, kuşak alanı oluşumları her 
parselin kendi tarihsel-morfolojik süreci ve planlama politikaları göz önüne alınarak 
incelenmelidir. Bu alanlar için yapılacak kentsel peyzaj ve kentsel tasarım projelerinin gelecekte 
olumlu getirileri olacağı öngörülmektedir. Bundan sonraki çalışmalarda iç, orta ve dış kuşak 
alanları üzerinden üst ölçekte detaylı analizler ve saptamalar yapılması planlanmaktadır. 
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ÖZET 

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.  

Kentsel çeper-kuşaklar; morfolojik dönemler, 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-kuşak oluşumu, kentsel planlama ve tasarım literatüründe kayda değer bir 
biçimde işlenmemiştir. Bu ihmal; kenti, tarihsel şartlara göre şekillenen coğrafi 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-kuşak 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 coğrafi özellikleri nedeniyle kıyıdan oldukça içeride yer almıştır ve tarım 
dışında sanayisi olmamıştır. Osmanlı Dönemi’nde ticaret yolu üzerinde yer alırken, 
Cumhuriyet sonrasında turizm ve sanayi yatırımlarından uzak konumlanan Merkez ilçenin, 
il geneline sosyo-ekonomik açıdan katkısı zayıf kalmıştır. Ancak; Osmanlı, Cumhuriyet 
Dönemi ve 2000’lerden sonra olarak belirleyebileceğimiz üç farklı dönemde kentsel 
büyüme belirgin sınırlarla kendini göstermiş ve bu dönemsel değişimler kentsel ve coğrafi 
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-kuşak oluşum süreci, bu çalışmada 
üç dönem altında incelenecektir: Birincisi, tarihi kent merkezi dediğimiz çekirdek ve iç-
çeper kuşağın oluştuğu Osmanlı Dönemi’dir. Bu bölge, Avrupa kentlerindeki gibi kent 
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duvarları ile sınırlandırılmış olmasa da, kendi içinde bütünlüğe sahiptir ve özgün kentsel 
karakteri ve dokusu ile daha sonraki dönemlerde oluşan yapılı çevreden farklılaşmıştır. 
İkincisi, ulus-devletin gereği yeni modern bir kent oluşturma çabası ile tarihi kent merkezi 
dediğimiz bölgenin güneyinde, Atatürk Bulvarı sınırına kadar olan alanda gelişimin 
yaşandığı Cumhuriyet Dönemi’dir. Bu dönemin parçası orta çeper-kuşak, kentleşme 
sürecinde zaman içinde kentle bütünleşmiştir. Üçüncüsü, 1990-2000’lerde 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-kuşak oluşumu ve değişen kent 
formu, Osmanlı Dönemi, Cumhuriyet Dönemi ve 1990-2000'lerle başlayan ve bugün 
Büyükşehir olma süreci olarak devam eden üç farklı dönem içinde ele alınacaktır. Bu üç 
morfolojik dönem, belirli kentsel süreçlere bağlı olarak özgün tarihi kent formlarının, 
çeper-kuşakların ortaya çıkışını ve kentsel yapılı çevrenin fiziksel-kültürel karakterini 
kazanma sürecini ortaya koymamızı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: kentsel büyüme, çeper-kuşak, kent formu, morfolojik dönem 

 

 

 

Giriş 

Kentsel yapılı çevre, tarihsel süreç içinde sosyo-mekânsal, ekonomik ve toplumsal alandaki 
kentsel gelişim dinamikleri ve planlama pratiklerine bağlı olarak devamlı bir fiziksel 
biçimlenme ve değişim yaşamıştır. Kentleşme sürecindeki bu fiziksel biçimlenme ve değişim 
ile, kentsel yapılı çevrede büyüme yaşanmış ve kullanım alanı olarak farklılaşan çeper zaman 
içinde kentin yapılı çevresinin bir parçası olmaya başlamıştır. Heterojen alan kullanım 
özelliklerine sahip kent çeperi ihtiyaç halinde kentin gelişim alanlarına dönüşmüştür. Bu 
bağlamda; kentsel büyüme ve çeper-kuşak kavramı, bize bir kentin fiziksel yapısını, kentsel 
mekanın tarihsel gelişimini ve değişen kent formunu ortaya koyan bir çerçeve sunmaktadır.  

Kentin çeper-kuşaklarının fiziki yapılanması, genellikle morfolojik dönemler ve politik-
ekonomik ideolojiler gibi kentsel gelişim dinamikleri doğrultusunda olmuştur. İlk defa çeper-
kuşaklar kentlerin büyüme sürecini ve sınırlarını anlamamızda bize rehber olabileceğini ortaya 
koyan Conzen, Whitehand ve Morton olmuştur. Öncelikle, İngilizce konuşulan ülkelerde kent 
planlaması ve morfolojisi arasında ilişkinin gelişme sürecinin zayıf olduğuna vurgu 
yapmışlardır.  

Whitehand ve Morton (2004) ‘e göre, kent morfolojisi kavramları hem teori hem de uygulamada 
yeterince işlenmemiştir. Bunun nedeni plancıların, kentsel planlama ve tasarım çalışmalarında 
kenti, işlevsel ve alan kullanım terimleriyle açıklama ve çeper-kuşakları sadece Ortaçağ ya da 
Rönesans kentlerini sınırlandıran bölgeler olarak görme eğiliminden kaynaklanmaktadır. 
Planlamada bu ihmal, yarım yüzyılı aşkın bir süredir kentin, tarihsel şartlara göre şekillenen 
coğrafi bir varlık olarak görülmesine engel olmuştur. 

Oysaki yerel planlamanın; konut, ulaşım, rekreasyon ve diğer hizmetler gibi farklı işlevlere 
yönelik alan tahsisi yerine, yapılı çevrenin farklı dönemlerde nasıl farklılaştığı ve geliştiği 
üzerine odaklanması gerektiği son yüzyılda dünyadaki birçok ülkede önem kazanmaya 
başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, kentsel büyüme, çeper oluşum ve kent formu değişim 
sürecini, Muğla kent örneği üzerinden uzun dönemli bir tarihsel süreç analizi ile incelemektir.  
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Kentsel Büyüme ve Çeper-Kuşak 

Kentsel büyüme ve çeper-kuşak oluşumu, kentlerin planlanması ve anlaşılması açısından 
önemlidir; çünkü özgün fiziksel özellikler barındırırlar ve tarihle ilişkili olarak kentsel mekanın 
fiziksel biçimlenmesini ortaya koyarlar. Aynı zamanda, birçok Batı ülkesinde, kent morfolojisi 
alanında araştırma yönteminin temelini oluşturmuştur. Başlarda sadece tarihsel perspektif ile ele 
alınan çeper-kuşak olgusu, zaman içinde daha geniş anlamda sosyo-ekonomik değişimlerle 
ilişkilendirilmeye başlanmıştır. Çeper kuşak, basit anlatımıyla, yapılı çevre çok fazla 
büyümediğinde ya da yavaş büyüdüğünde, kentsel mekanın sınırlarında oluşan yoğun kentsel 
alan kullanım kuşağını ifade eder (Whitehand ve Morton, 2006, 2047). Kentsel büyüme ile 
birlikte her kuşak yapılı çevrenin bir parçası haline gelmektedir (Hazar ve Kubat, 2015, 54). 
Kuşaklar, hem kentlerin kırsal alanları ile tamamen yapılaşmış çevre arasındaki mevcut 
sınırlarda, hem de genişleyen kentsel yapılı çevrenin parçası haline gelen önceki çeperin 
değişmeyen iç bölgesi gibi kentsel yapılı çevrenin içinde çeşitli konumlarda oluşabilirler 
(Conzen, 2009, 30). 

Kentsel alanlar çeşitli çeper kuşaklara sahip olma eğilimindedir ve son yarım yüzyıldır kent 
morfolojisi alanında kentlerin tarihsel koşullara göre şekillenen coğrafi varlıklar olarak 
gelişmesi ele alınmaya başlanmıştır. Çeper kuşaklar özellikle kent surları, dere, nehir, vadi gibi 
sınırları tespit eden kentsel ya da doğal bir yapı ile ilişkilendirilmiştir. Örneğin Paris ve 
Viyana’da çeper-kuşaklar Rönesans surları ile ilişkilendirilmiştir (Whitehand ve Morton, 
2006,2048). 

Conzen (1960;1969) tarafından ortaya atılan çalışmalarda; çeper-kuşak, kentsel fiziksel büyüme 
ve dönüşümün doğası konusunda kavramsal düşüncenin temelini oluşturmuştur. Yapılı çevre 
içinde ve haritada ilk başta bir özellik olarak düşünülen şeyler kavram haline gelmiş ve 
sonrasında ise, yenilenme, yayılma ve döngüsel gelişme gibi bir takım süreçlere dayanan kent 
formu üzerine düşünme biçimini oluşturmuştur. Bu durum; çeper-kuşakların, salt durağan bir 
yapılı çevrenin sınırlarını ifade eden fiziksel tanımlayıcılar olmadığını, aynı zamanda, bu 
fiziksel biçimlenmenin temelinde yatan farklı şekilde birçok gelişmenin, olayın ve özelliğin 
belirleyicisi olduğunu açık hale getirmiştir(Whitehand ve Morton, 2006,2047-2048). Bu 
nedenle, çeper-kuşak oluşumu, kentsel mekanın fiziksel yapısı ile tarihsel gelişimini tanımlama, 
açıklama ve kıyaslama anlamında önemli bir kavramsal çerçeve sunar (Conzen vd., 2012,22). 

Kentlerin tarihsel-coğrafi yapısının açığa çıkması konusunda da çeper-kuşaklar önem arz 
etmektedir. Yapılı çevreyi okunabilir yapmaktan ve yönlendirme kazandırmaktan çok daha 
önemli role sahiptirler. Çok iyi gelişmiş bir çeper-kuşağın sağladığı çerçevede bir kentin tarihsel 
koşullara dayalı fiziki tasarımı daha anlaşılır hale gelmektedir. Bu durum, farklı tarihsel 
dönemlerde ortaya çıkan yapı formlarının sınırlarının belirlenmesine kadar gitmektedir. Çeper-
kuşaklar içerdikleri geniş çeşitlilikteki morfolojik özellikler ile konut bölgelerinden 
ayrılmaktadırlar (Whitehand ve Morton, 2006,2049). Çeper-kuşaklar kentin fiziksel ve kültürel 
karakterini ortaya koymanın yanında, dönemi içinde iş, konut ve diğer sektörel alanlardaki 
sosyo-ekonomik baskıları, kentsel biçimlenmeleri de yansıtmaktadır (Whitehand ve Morton, 
2006, 2064). 

Özetle, kent çeperi, daha geniş parsel büyüklükleri, düşük yoğunluklu konut gelişimi, geniş açık 
ve yeşil alanlar, düşük yoğunluklu cadde ve sokakları ve alan kullanım çeşitliliği ile kentin diğer 
alanlarından farklılaşır (Conzen, 1969, 58). Kendi içinde bütünlüğünü; homojen formundan 
değil, yer seçim konumunu etkileyen ortak etmenlerden alır. Yani, bütünü oluşturan bileşenler, 
yapılı çevrenin çeperinde yer seçen morfolojik elemanlardan oluşur. Kentsel alanın büyümediği 
görece daha durağan bir dönemde, bazı temel elamanlar yapılı çevrenin çeperinde yer alma 
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eğiliminde olurlar. Bu şekilde, yapılı çevre periferisinde yer seçen alan kullanımları genellikle 
oyun alanları, çeşitli tiplerde toplu konutlar, hobi bahçeleri, fidanlıklar, mezarlıklar, sayfiye 
evleri ve çeşitli tipte endüstri olmaktadır. Bu şekilde yer seçimini etkileyen etmenler genellikle 
ucuz arazi fiyatları, daha tenha bir yerde olma isteği ve daha az ulaşılabilirlik ihtiyacıdır. 
Çeperde yer alan bu alan kullanımları, kentin yapılı çevresinin dışa doğru büyümesi sonucunda, 
bazen yeni kentsel gelişimi eskisinden ayıracak bir kuşak olarak mevcudiyetini korumaktadır 
(Whitehand,1967, 223). 

Bu çalışmada, Muğla kent mekanındaki fiziksel biçimlenme süreçleri morfolojik dönemler 
içinde ele alınmıştır. Daha önce Ünlü (2013), Türkiye’de ilk defa Akdeniz kıyı kenti Mersin için 
benzer bir çalışma yapmış ve kentin tarihsel-coğrafi gelişimini çeper-kuşaklarla 
ifadelendirmiştir. Muğla kenti de, Anadolu kentleri içinde tarihsel-coğrafi süreçlerin, kentin 
fiziksel biçimlenmesi üzerinde net okumalar vermesi açısından iyi bir örnek teşkil etmektedir. 

 

Muğla’da Kentsel Büyüme ve Çeper-Kuşak Oluşumu 

Muğla’da kentsel büyüme, çeper-kuşak oluşumu ve değişen kent formu, Osmanlı Dönemi, 
Cumhuriyet Dönemi ve 1990-2000'lerle başlayan ve bugün Büyükşehir olma süreci olarak 
devam eden üç farklı dönem içinde değerlendirilmiştir. Muğla kent morfolojisini ortaya koyma 
doğrultusundaki bu araştırmada, üç morfolojik dönem içinde, sosyal, kültürel, ekonomik ve 
toplumsal alanda kentsel dinamiklere bağlı olarak her dönem içinde ortaya çıkan kent formu ve 
yapılı çevrenin fiziksel-kültürel karakterinin açığa çıkartılması hedeflenmiştir. 

Muğla’nın tarihsel-coğrafi yapısı 

Muğla kentinin bulunduğu Menteşe Bölgesi’nde, dağ sıraları denize dik uzanmakta ve denizden 
uzaktaki iç kısımlarda karstik tabanlı çöküntü ovaları bulunmaktadır. Muğla, bu karstik 
ovalardan biri olan Muğla Ovası’nın Kızıldağ, Karadağ, Asar ve Yılanlı Dağları ile çevrelendiği 
bir alanda Asar Dağı eteklerinde kurulmuştur. Muğla kentinin geçmişi antik döneme kadar 
uzanmaktadır ve antik dönemde bölgenin tamamı Karya olarak adlandırılmaktadır. 1284 ‘de 
Menteşe Beyliği’nin egemenliği ele geçirmesi ile Karya Bölgesi ‘Menteşe’ olarak anılmaya 
başlamıştır. 1424’de ise Osmanlı egemenliğinde, Muğla, Aydın’ın bir sancağı haline gelmiştir 
ve kentsel yapı önceki dönemlere kıyasla bir gelişim süreci yaşamıştır (Tosun, 1983). 
Cumhuriyet’in ilanı ile Muğla’nın sancak olmaktan çıkıp il haline gelmesi ile mevcut kentsel 
yapılı çevreden bağımsız yepyeni biçemlere sahip bir yapılı çevre gelişmeye başlamıştır.  

Antik dönemden günümüze kadar Muğla, iç bölgede yer almasından dolayı ticaret merkezi 
olamamıştır ancak kıyı ile iç bölgeler arasında ticari geçiş güzergahı üzerinde yer almasından 
dolayı stratejik bir konuma sahip olmuş, bu durum kentte küçük de olsa bir ticaret merkezinin 
ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Kentin kıyıdan içeride verimli ovalar üzerinde yer almasından dolayı tarım dışında başka 
sanayisi gelişmemiştir. Kentte yaşayanlar Asar Dağı eteklerinde yaşarken Muğla, Düğerek, 
Karabağlar Ovaları’nın verimli topraklarında tarımsal üretimi devam ettirmişlerdir. Asar Dağı 
eteklerinden Muğla Ovası’na üç dere akar: Değirmendere, Karamuğla ve Basmacı (Tabakhane). 
Bu dereler, bir zamanlar Muğla kentinin su ihtiyacını karşılarken mahallerin sınırlarının 
oluşmasına da neden olmuştur. 

Kent, antik dönemde, hisar içinde kurulmuş, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi’nde hisar surlarını 
aşarak Hisar’ın güney yamaçlarında yayılım göstermiştir. Kent içindeki sokak dokusu ve konut-
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avlu yapısı topoğrafyaya uyum sağlayacak şekilde biçimlenmiştir. Kentin en eski planı (1936) 
ve yapısal kayıtlar Cumhuriyet Dönemi’ne uzandığından, daha eski dönemlere ait yapı ve alan 
kullanım bilgileri konusunda yeterli bilgiye ulaşılamamaktadır. Ancak, bina tiplerinden, tapu 
kayıt bilgilerinden, 1972, 1976 ve 1992 yıllarına ait hava fotoğraflarından ve 1979 yılına ait 
halihazır plandan yapılı çevrenin hangi dönemlerde oluştuğu tespit edilmiştir. Muğla, yavaş bir 
kentsel büyüme yaşamasına rağmen, üç farklı morfolojik dönem altında iç çeper-kuşak, orta 
çeper-kuşak ve dış çeper-kuşak olmak üzere üç çeper-kuşaktan bahsetmek mümkündür (Şekil 
1). 

  

 
Şekil 1. Muğla’da yapılı çevre ve çeper-kuşaklar, Kaynak: Feray Koca 
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Osmanlı Dönemi-Tarihi Kent Merkezi (Çekirdek) ve İç Çeper-Kuşak 

Bugün Tarihi Kent Merkezi (Çekirdek) dediğimiz alan (Şekil 1’de 1923 öncesi alan olarak 
gösterilmektedir) aslında ilk defa Selçuklu döneminde dini birkaç yapının etrafında konut 
alanların oluşmasıyla başlamış, ticaret merkezi ve idari merkezi ile en geniş haline Osmanlı 
Dönemi’nde ulaşmıştır. Osmanlı Dönemi’nde özellikle 18. yüzyılın sonundan başlayarak 19. 
yüzyıl boyunca alan kullanımları açısından çeşitliliğe ulaşmıştır. Mahalleler, organize olmuş 
ticari yapılar (kahve, bakkal, terzi, fırın, berber gibi ticari kullanımların birlikteliği) ve dini 
elemanların (cami, medrese, çeşme) oluşturduğu bir meydan çevresinde konutların 
konumlanması ile oluşmuştur. 

Osmanlı Dönemi’nde Rodos’un topraklara katılması ile tahıl ticaret yollarının Muğla’dan 
geçmesi ticareti canlandırmış, Muğla’da ilk defa ticaret merkezi kavramının ortaya çıkmasını 
sağlamıştır. Ticaret merkezi Basmacı (Tabakhane) Deresi’nin çevresinde konumlanmış, arasta, 
hanlar ve tabakhaneden oluşmuştur (Akça, 2002). Farklı zanaat türlerinin küçük üretim yeri olan 
bu ticaret merkezi işlevsel çeşitliliğe sahiptir ve 19. yüzyıla kadar kentin tek merkezi olarak 
varlığını sürdürmüştür. 

Kent, 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar fiziksel büyümeden çok kalabalıklaşma eğilimi 
göstermiştir. Fiziksel büyüme, kenti oluşturan üç derenin Muğla Ovası ile buluştuğu noktalara 
kadar olmuştur. Su akışının yamaçlarda daha yoğun devam etmesi, yamaçtan süzülen suların her 
tür ev işinde ve içme suyu olarak kullanılabiliyor olması, kentte yaşayanların ihtiyacı olan suyu 
evinin havuzunda biriktirerek herkesin kullanımına saygılı bir sistem kurmuş olması, kentin 
sınırlarını yamaçlarda tutmuş olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca, kentin yamaçta kalıp fiziksel 
olarak yayılmaması, Muğla Ovası’ndaki verimli tarım topraklarından yararlanmanın 
devamlılığını sağlamıştır. 

16. yüzyılda 2170 olan konut sayısı, 19. Yüzyılda 2388’e çıkmıştır ve 1890’da nüfus yaklaşık 
olarak 15000 kişidir. Yapılı çevre, 1930'lara yani Cumhuriyetin ilanından sonra başlayan imar 
faaliyetlerine kadar yapısını korumuştur. 1930'larda, 12 mahalleden oluşan kent, 2700 konut 
stoku ile 10983 kişiyi barındırmıştır (Aktüre, 1993; 75). 

Osmanlı Dönemi’nde; Muğla, Aydın’a bağlı dört sancaktan biridir ve Menteşe’ye bağlı bir 
mutasarrıflıktır. 19. Yüzyıla kadar yönetsel işler kentin idaresinden sorumlu kadı, mutasarrıf ve 
müftü tarafından konaklarda görülmüştür. 1864’de Vilayet Nizamnamesi’nin yürürlüğe girmesi 
ile devlet işlerinde ihtisaslaşma başlamış, bu nedenle devlet dairesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 
Yönetimsel kademelenmenin başlaması ile devletin gücünü kent mekanında gösterme çabası 
idari merkez kurgusunu yaratmış, kamusal alan oluşturma çabasına girilmiştir. Böylece 
Muğla’da 19. yüzyıl sonunda Hükümet işlerinin görüldüğü Teşkilat, Belediye Teşkilatı, Adliye 
Teşkilatı ve Ticaret Odası kurulmuş, bu teşkilatların yapılarının inşası ile ilk defa Muğla’da 
idari meydan diyebileceğimiz Konakaltı Meydanı’nın oluşmasını sağlamıştır. Bu meydan, 
mevcut ticaret merkezinin doğusunda ve çekirdek dediğimiz bu bölgenin sınırını teşkil eden 
Karamuğla Deresi’nin hemen kuzeybatısında oluşturulmuştur. Sonraki yıllarda bu idari 
merkezde, Askeri Kışla ve depo, Hapishane ve Telgrafhane, Karakol gibi birimler ortaya 
çıkmıştır. Meydan, Belediye Park’ı gibi geniş bir yeşil alanı da içermiş ve kentin çeperinde yer 
seçerek iç çeper-kuşağın bir parçası olmuştur.  

Ayrıca, kentin önde gelenleri yani kent eşrafı, kentin çeperinde oluşturulan bu yeni idari 
merkezin etrafında yer seçerek kendilerine ait gösterişli, geniş bahçelere sahip konaklarını 
(dönemi için sayfiye evi) yaptırmışlardır. Bu durum, Muğla kentinde ticari ve idari merkez 
farklılaşmasının ve toplumda sosyal tabakalaşmanın göstergesi olmuştur. 
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Kentin doğusundan akarak Muğla Ovası’na ulaşan Karamuğla Deresi, iç-çeper kuşağın 
oluşmasında önemli bir sınır elemanı olmuştur. Dere kenarındaki bağ-bahçeler ve kentin ticaret 
merkezinden uzaktaki sayfiye evleri, Belediye Parkı, Kocamustafendi Okulu iç-çeper kuşağın 
parçasıdır. Tarihi Kent Merkezi'nin (Çekirdek) hemen güneyinde yer alan mezarlık, kentin 
yapılı çevresinin güney batısında yer alan Taşkışla Binası, geniş bahçesi ve bugün varlığını park 
olarak koruyan zamanının Koca Havuzu, bağ-bahçeleri iç çeper kuşağı oluşturmuştur. Geçmişte 
mezarlık alanları dini yapılarla özdeşleşmiştir. Benzer şekilde, yüzyıllar süren Osmanlı 
Dönemi’nde, Muğla’da mezarlık alanı Kurşunlu Camii’nin bahçesi ile bütünleşmiş ve kentin 
güney çeperinde yer almıştır. Kentin kalabalıklaşmasıyla mezarlık alanı Cumhuriyet Dönemi’ne 
kadar güneye doğru yayılım göstermiştir. Çekirdek hala kendine özgü fiziksel özelliklerini 
korumaktadır. Bunun nedeni, yeni kentsel faaliyetlerin kentin hep çeperinde yer seçmesi ve 
çekirdek bölümünde herhangi bir yıkımın gerçekleşmemiş olmasındandır. Zamanla, yeni 
gelişim alanları iç çeper-kuşağı atlayarak güneye yayılmıştır ve iç-çeper kuşak kentin yapılı 
çevresinin içinde kalmıştır. 

Cumhuriyet Dönemi-Orta Çeper Kuşak 

1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile Muğla, Cumhuriyet’in yeni idari birimi 
olan il haline gelmiştir. Yeni ulus-devletin örgütlenmesi, kent mekanında yeni bir idari merkez 
ile sembolize edilmiştir. Böylece, çekirdek dediğimiz tarihi kent merkezinin güneyinde yani 
Muğla Ovası’nın bulunduğu alanda kentin yeni gelişim alanları tasarlanmıştır.  

1936 yılında, Bayındırlık Bakanlığı Şehircilik Fen Heyeti tarafından, Muğla kenti için 1/1000 
ölçekli, ilk imar planı hazırlanmıştır. Plana göre, beş ışınsal bulvarın birleştiği, tam ortasında 
Atatürk Anıtı’nın bulunduğu dairesel formda Cumhuriyet Meydanı, kentin yeni ve modern idari 
merkezi olmuştur. Modernleşme hareketlerinin getirdiği yeni kentsel fonksiyonlara çözüm 
üretecek nitelikte cadde ve sokak dokusu oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu yeni doku, çekirdek 
bölümündeki geleneksel organik dokudan tamamen bağımsız, araç sisteminin öngörüldüğü 
geniş cadde ve bulvarlarla şekillenmiştir.  

Cumhuriyet rejiminin getirdiği yeni toplumsal düzende, alan kullanımındaki çeşitlilik artmış, 
devlet eliyle yapılan hükümet binaları, belediye binaları, halkevleri, okullar, hastaneler, 
fabrikalar gibi resmi yapılar kentin yeni gelişim alanları içinde zorunlu olarak düşünülmüştür. 
Kentin yeni kimliği kamusal alan oluşturma üzerine dayanmaktadır. 

Kentin güneyinde yer alan ve kentin meyve sebze üretiminin bir kısmının karşılandığı bahçeler 
imar planı ile imara açılmıştır ve kent Atatürk Bulvarı’na kadar genişlemiştir. Bugünkü yerleri 
ile bu bahçeler şöyledir: Hacı Hamza Bahçesi (Vilayet Konağı yerinde), Celallı Bahçesi (Devlet 
Hastanesi ilerisinde), Hacı Şerifağa Bahçesi (Koca Mustafa Efendi Okulu batısında), Şerif 
Efendi Bahçesi (Belediye arkasında), Vakıf Bahçe (Vali Konağının bulunduğu yer), Mahmut 
Ağa Bahçesi, Kamil Ağa Bahçesi (Stadyumun bulunduğu yer), Uç Pınarlar Bahçesi, Pirinççiler 
Bahçesi, Numune Bahçesi (Karabağlar yolundaki numune fidanlığı, diğer adıyla Millet 
Bahçesi), Sülüklü Bahçesi (Akyol Mahallesinde Şatıroğlu Bahçesi olarak da bilinir), Kozyer 
Bahçesi ( Dumlupınar Okulu yerinde), Kükürtçü Bahçesi (Yalçın Otel altı), Kusoğlu (Stadyum 
altı), Çamcı Bahçesi (Kız Meslek Lisesi karşısı), Boklu Bahçe, Hacı Naip Bahçesi, Muratın 
Bahçesi (stadyum altı öğretmenevlerinin bulunduğu alan), Hacı Hamdiler Bahçesi (lisenin 
arkası), Adile Bahçesi (Aydın Yolu çıkışında), Mehmet Ağa Bahçesi (Aydın yolu çıkışında 
Abbas’ın bahçesi olarak da bilinir) (Tekeli, 1993,146- 147). Sınırları tam olarak bilinmemekle 
birlikte bu bahçeler Şekil 2’de Muğla kent planı üzerinde gösterilmektedir. 
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Şekil 2. Yeni kentsel fonksiyonlar için imara açılan bahçelerin yaklaşık konumu, Kaynak: Feray Koca 
tarafından hazırlanmıştır. 

 

II. Dünya Savaşı yıllarında, belediye ve hükümet gelirleri çok azalmıştır, bu durum tüm kamusal 
yapıların inşa ve tamamlanma sürecine de yansımıştır. Ayrıca, II. Dünya Savaşı sırasında bu 
bahçelerin üretimlerine askeri bir talep oluşmuştur. Savaş sonrası kaynak gelirleri artırmak 
isteyen belediye, hazineye ait bazı bahçeleri özel girişimcilere satmıştır, bu satış süreci çok 
yavaş gerçekleşmiştir. Bu nedenle, Muğla’da konut alanlarının gelişmesi 1950'leri bulmuştur. 

Kentin güneyindeki bahçelerde kentsel gelişme önce tek tek binalar halinde olmuştur. 
Öncelikle, iç çeper-kuşakta yer alan Kurşunlu Cami Mezarlığı, kent dışında yapılan 30000 
m2'lik mezarlık alanına taşınmıştır. Mezarlığın taşınmasıyla boşalan alanda Cumhuriyet 
rejiminin idari merkezi konumlanmış ve sırasıyla kamu binaları (Vali Konağı, 3. Mektep, 
Hükümet Konağı, Halkevi) yapılmıştır.  

1950'lerden itibaren Çekirdekte yer alan 19. Yüzyılda ticaretin kalbi dediğimiz hanlar işlevlerini 
kaybetmiş, yerine kentin yeni gelişim alanındaki yüksek katlı iş hanları önem kazanmaya 
başlamıştır. Tarihi kent merkezinde ticaret merkezinin temelini oluşturan ve Basmacı Deresinin 
etrafında konumlanan tabakhane, 1930'larda Kara Muğla Deresi’nin kenarına bugünkü 
Stadyuma yakın bir yere indirilmiştir. 1950'lerin ortalarından itibaren, teknolojik gelişim ile 
motorlu tabaklığa geçen sanayi Muğla’da tutunamayarak kaybolmuştur. Yeni gelişen kent 
mahalleleri ve yeni yaşam biçimi, geleneksel ticaretten perakende ticarete geçişi getirmiş, yeni 
mağazalar ve dükkanlar tarihi kent merkezindeki ticaret merkezinden uzaklaşarak, yeni konut 
alanlarının çevrelediği Şehit İsmet Çatak Caddesi boyunca konumlanmaya başlamıştır (Osmay, 
1993, 211-212). 
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1961’de yeni bir imar planı yapılmıştır. Bu plan daha çok 1936 yılında yapılan ilk imar planının 
devamı olmuştur ve 1939-43 yıllarında oluşturulan yeni ulaşım ekseni ve bunların çevresinde 
gelişen idari merkez ve yeni konut alanlarının ilk imar planına uygunluğunun kontrolü 
niteliğindedir. Teknolojideki gelişim ile ortaya çıkan sosyal yaşamdaki değişim, yapıların 
kullanım biçiminde de etkili olmuştur. Günün şartlarına göre, apartman konut tipinde yeni konut 
alanları ve geometrik formda birbirini dik kesen yollar oluşturulmuştur. Yeni doku, altyapı ve 
ulaşım problemlerine çözüm üretecek şekilde gelişmiştir (Akçura, 1993,261-262). Bu dönemde, 
Şemsettin ve Basmacı Deresi gibi kentin yüzeyden akan su kaynaklarının kent su şebekesine 
bağlanması, kentin güneyinde yer alan bahçelerin kurumasına neden olmuş; bu durum, bu 
bahçelerin parsellenerek arsaya dönüşmesini ve satılmasını hızlandırmıştır (Osmay, 1993, 216). 

Türkiye genelinde, 1948 yılında çıkarılan ‘Bina Yapımına Teşvik Kanunu’ gereğince, belediye 
sınırları içindeki hazine ve devlet arazilerinin konutsuz vatandaşlara kooperatifler yapılması 
amacıyla belediyelere devredilmiştir. Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu, işçilerce 
kurulacak konut kooperatiflerine özendirmek için Türkiye Emlak Bankası’ndan uygun krediler 
çekilmesini sağlamıştır. Bu teşvik, konut yapımından çok arazi spekülasyonlarını artırmış, bu 
sayede geniş oranda devlete ait kamu arazisi özel mülkiyete geçmiştir. Bu durum, zaman içinde 
spekülatif amaçla boş tutulan arsaların konut müteahhitlerine yeni rantlar sağlayacak 
apartmanlaşma ve yap-satçılığın yolunu açmıştır (Özcan, 2000, 46-50). Muğla’da yapılaşma ve 
inşaat faaliyetlerinin artması, turistik yatırımların arttığı ve Türkiye Emlak Kredi Bankası’nın 
Muğla Şubesi’ni açtığı 1960'larda gerçekleşmiştir. Muğla’da yapı kooperatifçiliğinin örneği 
Öğretmen Evleri, Emniyetçiler Yapı Kooperatifi ve İmar Bakanlığı Blokları kurulmuştur 
(Osmay, 1993, 213,215).  

1960'larda kabul edilen Kat Mülkiyeti Kanunu ile dikey yoğunlaşmanın artması ve yasallaşması 
sonucu kentsel toprak rantı düşey düzlemde de artmış, bu durum kentsel arsalara olan talebi de 
artırmıştır. Kentlerde rantın yüksek olduğu popüler mahalle ve mevkiler üst gelir grubunun yer 
seçimini etkilemiştir. Kent çeperleri nispeten belediyelerin daha az hizmet götürdüğü mekanlar 
olarak kalmıştır (Özcan, 2000, 61). Türkiye’de büyük kentlerin genelinde geçerli olan bu 
durum, Muğla’da daha geç yaşanmış, nüfus yoğunluğunun çok olmaması, aşırı göç 
yaşanmaması ve toplumun sosyo-ekonomik durumunun daha homojen olması, belediyenin 
hizmet sağlama konusunda merkez-çeper arasında uçurumlar yaratmamıştır.1950'lerde, yeni 
konut gelişim alanlarında, önceleri tek katlı bahçeli evlere izin verilmiş, 1960'lardan sonra 
kooperatifleri de içeren çok katlı apartmanlara geçiş yaşanmıştır (Yenen, 1980). Bireysel mülk 
sahipleri evlerini kat mülkiyeti karşılığında müteahhit firmalar aracılığıyla satmışlardır. Bu 
süreç orta sınıfın, kent içinde artan arsa değerini bölüşerek ödemelerine olanak sağlamış ve 
Muğla’da kuzeyden güneye doğru gelişen yer değiştirmeyi hızlandırmıştır. Bu gelişme 
sürecinde ilk apartmanlaşma Emirbeyazıt Mahallesi’nde yaşanmıştır (Osmay, 1993, 216). 

Yakın dağ köylerinden az da olsa gelip yerleşen nüfus, kentin Tarihi Kent Dokusu (Çekirdek) 
dediğimiz Şeyh ve Müştakbey Mahallelerinin kuzey, batı ve doğusunda yer alan Keramettin, 
Camikemir, Hacı Rüstem, Orta Mahalle, Balıbey ve Karşıyaka Mahallelerine yerleşmişlerdir. 
Kentin kuzeyinde yer alan Keramettin ve Karamehmet Mahalleleri düşük gelir gruplu ailelerin 
oturduğu mahalleler olarak kalmıştır. 

1976-1977 yılında İller Bankası tarafından halihazır haritalar hazırlanmış,1982 yılında üçüncü 
İmar Planı onaylanmıştır. Bu planın amacı, 1961 yılında onaylanan planın uygulama 
güçlüklerini gidermek ve kentin, yerleşim alanının güneyinde yer alan tarımsal niteliği 
korunacak olan Muğla Ovası’na yayılmasını engellemek olmuştur. Kentin kuzey ve batı 
bölgelerinde üç adet gecekondu önleme bölgeleri oluşturulmuştur. İlk ikisi, Aydın yolunun 
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kuzeyinde Karamehmet Mahallesi’ndedir. Üçüncü gecekondu önleme bölgesi toplu konut 
yapımına ayrılmıştır ve bu alan 41 Evler, 112 Evler gibi konut site ve kooperatiflere 
dağıtılmıştır. Bu nedenle plan, kentin doğusunda yer alan Düğerek yerleşmesini mahalle olarak 
tanımlamış ve yeni gelişim alanı olarak göstermiştir (Osmay, 1993, 229). Bu dönemde, kentin 
çeperi sayılan Karabağlar Yolu üzerinde kentin mezarlığının karşısında bulunan tarımsal 
arazilerde Küçük Sanayi Sitesi oluşturulmuştur. Zamanla Sanayi Sitesi ve Cumhuriyet 
Meydanını bağlayan Uğur Mumcu Bulvarı çevresinde kooperatif ve konut siteleri artmış ve 
Orhaniye Mahallesi’ni oluşturmuştur. 

Muğla’da orta-çeper kuşak, Cumhuriyet Dönemi’nin yeni kurumlara olan ihtiyacının kentin 
gelişim yönleri düşünülerek merkezden biraz uzakta çözümlenmeye çalışılması ile oluşmuştur. 
Bu nedenle, Orman Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Nafia Atölyesi, yeni eğitim kurumları kenti 
Cumhuriyet Meydanı’ndan Marmaris Yolu’na bağlayan ana yolun etrafında konumlanmıştır 
(Şekil 1). Kereste Atölyesi ve Gözlük Fabrikası ise bu yolun sonunda kente göre daha ucuz arazi 
fiyatlarının bulunduğu bir yerde konumlanmıştır. Küçük Sanayi Sitesi ve kent mezarlığı, kentin 
çeperinde Hamursuz Tepesi’nin eteklerinde geniş bir alanda yer seçerek orta-çeper kuşağı 
oluşturmuştur (Şekil 3). 

  
Şekil 3. Muğla kentinin kuzeybatısından güneybatısına doğru bir bakış, Kaynak: Muğla Belediyesi 

Devlet Hastanesi ise iç çeper kuşağın sınırı olan Karamuğla Deresi’ni aktığı vadinin doğusunda 
geniş bir alanda konumlanmıştır. Askeri alan ve kışla kentin orta-çeper kuşağında yer almıştır. 
Kışla, bugün Kışla Parkı olarak halkın rekreasyonel ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Kentin güney 
aksı üzerinde Kamilağa Bahçesi üzerinde Stadyum inşa edilmiştir. Garaj ve Stadyum, 
1950'lerde kentin çeperinde yer almıştır. Kentin güneybatı yönünde ise geniş bir alan, Orman 
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Fidanlığı olarak rezerv edilmiştir. Bugün bu alan halen aynı işlevlerle kullanılmakla birlikte, 
alana Orman Müdürlüğü’ne ait lojmanlar ilave edilmiştir. Birçok eğitim yapısı ise kentin 
çeperinde uygun büyüklükte yer seçme imkanını kullanarak kentin güneybatısında 
konumlanmışlardır.  

Cumhuriyet Dönemi imar anlayışının şekil verdiği orta çeper-kuşak, zaman içinde iç-çeper 
kuşak ile birleşmiştir, her iki kuşak kentin yapılı çevresine gömülü hale gelmiştir. Diğer 
Anadolu kentlerinden farklı olarak, Muğla’da eski kent dokusu yıkılmadan çeperlerde yeni 
yerleşim alanları oluşturulmuş, apartmanlaşma bu yeni konut gelişim alanlarında 
gözlemlenmiştir. 

1990-2000'lerden Günümüze-Dış Çeper Kuşak 

Muğla’da kentsel faaliyetler içinde sanayi hiçbir zaman önemli bir yer tutmamıştır, bu yüzden 
ulaşım, turizm, eğitim ve ticaret gibi sektörler kentin büyümesi, yapılaşması ve dış çeper-kuşak 
oluşması üzerinde etkili olmuştur. Kentin mekânsal çeşitliliğinin artması, Türkiye’nin dışa 
kapalı 80'ler ekonomisinin 90'larda aşılmasına paralel olmuştur.1990-2000'lerden günümüze 
Muğla kent mekanı çok geniş bir coğrafi alana yayılmış, 2014 yılında büyükşehir olmasıyla 
birlikte köyler mahallelere dönüşerek dış çeper-kuşak daha da genişlemiştir. 

Cumhuriyet Meydanı’nın birbirine bağladığı bulvarlar uzun yıllar Aydın-Denizli arasında 
ulaşımı da sağlamıştır. 1990'larda, çevre yolunun yapılması ile Atatürk Bulvarı ve kent içinden 
geçen ana ulaşım bağlantısı kent çeperine taşınmıştır. 1992’de Denizli Yolu’nun Karabağlar-
Kötekli-Yeniköy arasından geçirilmesi, ulaşımdaki yoğunluğu bu köyler civarına taşımıştır. 

1992 yılında Muğla Üniversitesi yerleşkesinin Kötekli Köyü’nde kurulması, bu yerleşimin 
kentle bütünleşmesini artırmış, aynı zamanda kente gelen öğrenciler ve üniversite çalışanları 
için yeni konut ve yurt ihtiyacı doğmuştur.  

2004 yılında dördüncü imar planı onaylanmıştır. Bu plan, kentin sürdürülebilir gelişmesini, 
doğal ve kültürel değerleri koruyarak yaşanabilir mekan yaratmayı ve kent çeperinde yer alan 
köy yerleşmeleri ile güçlü bir bağ kurmayı hedeflemiştir. Coğrafi kısıtlar nedeniyle, bir ova 
tabanında gelişim göstermiş olan kentin gelişme yönü doğu ve batı doğrultusunda olmuş, bu da 
çevredeki köy yerleşmelerinin yeni mahalleler olarak dönüşmesine neden olmuştur. Böylece 
Düğerek ve Kötekli, kentin yeni mahalleri haline gelmiştir. Ayrıca, kent merkezinde yeterli 
yoğunluğa ulaşılmış olması nedeniyle, kentin batı yönünde yer alan Akçaova Köyü sınırlarında 
Menteşe Konut Bölgesi planlanmıştır.  

1970-80'lerde kentin dışında yer alan Küçük Sanayi Sitesi bugün kentin yapılı çevresinin içinde 
kalmıştır. Küçük Sanayi Sitesi’nin Akçaova’ya taşınması planlanmaktadır. Bugün, alanda 
kentsel dönüşüm yaşanmakta ve yer yer yıkılan sanayi bloklarının yerini konut alanları almaya 
başlamıştır. Sanayi Sitesi’nin hemen karşısında yer alan kent mezarlığı ise artık yetersiz kaldığı 
için kentin güneyinde yer alan çevre yolu kenarında yeni bir Kent Mezarlığı oluşturulmuştur. 

İmar planı, Kötekli Mahallesi’ni kent merkezine bağlayan Uğur Mumcu Bulvarı çevresinde 
turizm ve rekreasyonel aktiviteler öngörmüştür. Ancak, bu alanlarda bugün konut alanları yer 
almaktadır. Ayrıca, bulvarın bir tarafında alışveriş merkezleri, outlet ve ticaret yapıları yer 
seçmiştir. Bulvarın gerisinde tarımsal niteliği korunacak arazilere sahip Muğla ve Karabağlar 
Ovası yer aldığından, yapılaşma bulvar boyunca çizgisel olarak gelişmektedir. Karabağlar, 
kentte yaşayanların açık alan ihtiyacını karşılayacak kırsal nitelikte konutlara sahip bir yerleşim 
olarak kalmıştır. 
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Kentin dış çeper-kuşağı hala oluşum sürecindedir. Şekil 1’de kentin dış çeper kuşağının parçası 
olan bazı alanlar, Atatürk Bulvarı’nın hemen güneyinde yer almıştır. Bu alanlar, yeni devlet 
kurumları, garaj, kolej, yurt, göz hastanesi, toptancı hali depolama alanı, park eğlence alanları 
gibi işlevlere ayrılmıştır. Kent, dairesel bir gelişimden çok arada tepelik alanların ve bağ-
bahçelerin bulunduğu alanları da kapsayacak şekilde sıçramalı olarak genişlemektedir (Şekil 4). 
Bunun bir nedeni de, 2014 yılında büyükşehir olan kentin, çeperinde yer alan köylerin 
mahallelere dönüşmesi ile bu köylerin kentsel gelişim alanı haline gelmesi ve buralarda 
yoğunlaşmanın başlaması olmuştur. Kentin apartman bloklarından kaçan yüksek gelir grubunun 
özellikle Yeniköy ve Ortaköy’de yer seçerek iki katlı villalarını ve sayfiye evlerini yapmaları, 
bu mahallelerde kentsel yapılaşmayı artırmaya başlamıştır.  

 

 
Şekil 4. Muğla Kent Planı, Kaynak: Muğla Belediyesi 

 

Sonuç 

Muğla’da, günümüze kadar olan kentsel gelişim, büyüme ve çeper-kuşak oluşum süreci, bu 
çalışmada üç morfolojik dönem kapsamında incelenmiştir. Uzun bir tarihsel süreçte, kentin 
yavaş büyüdüğü dönemler tespit edilerek çeper-kuşaklar belirlenmiştir. İnceleme sonucunda, 
önemli tespitlerden biri iç-çeper kuşak ve orta-çeper kuşağın yapılı çevre büyüdükçe zaman 
içinde kentin merkezine gömülü kalarak bütünleşmesidir. Dış-çeper kuşak ise 2000'li yıllarda 
Muğla Kent Merkezi’nde oluşmaya başlamış ve halen çevre mahallelerde oluşmaya devam 
etmektedir.  

Muğla’da, Avrupa kentlerinde olduğu gibi tarihi kent merkezini sınırlandıran bir kent duvarı 
olmamıştır, ancak kentin yamaçlarından akarak Muğla Ovası’nı sulayan üç derenin ova ile 
birleştiği noktadaki bağ ve bahçeler tarihi kent merkezinin sınırını teşkil etmiştir. Özellikle, 
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Karamuğla Deresi, iç çeper kuşağı belirleyen doğal bir sınırlandırıcı eleman olmuştur. Orta 
çeper-kuşak ise Cumhuriyet Dönemi’nin yeni imar anlayışı ile oluşmuş, güney sınırını çevre 
yolu (bugün Atatürk Bulvarı) belirlemiştir. Zamanla bu çevre yolu kentin yapılı çevresinin 
içinde kalarak bulvara dönüşmüştür. Devlet kurumları, okullar, hastaneler, rekreasyonel alanlar, 
askeri alanlar, küçük sanayi kent çeperinde planlamanın daha kolay yapılabileceği bağ-
bahçelerde yer seçmiştir. 1990- 2000'lerde teknolojik gelişmelerin hız kazanması ile kentin 
yapılı çevresi sıçramalı olarak yayılmaya başlamıştır ve bir sürekliliği yoktur. Bu nedenle kentte 
dış-çeper kuşak henüz tam olarak oluşmamıştır. Muğla kentinde yapılı çevrenin gelişmesinde, 
planlama ve koruma politikalarının etkisi büyük olmuştur. Ancak, 2014 yılında büyükşehir 
olmasıyla, günümüze kadar gelen kontrollü ve planlı gelişme başka bir boyut kazanmıştır. 
Bundan sonra, Muğla’da nasıl bir kentsel büyüme olacağı ve kentin morfolojik dönüşümünün 
ne yönde olacağı tartışılagelmeye başlamıştır. 
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ÖZET 

Çeper kuşaklar, en basit ve genel anlamıyla, kentin gelişim aşamalarının izlerini taşıyan, 
tarihsel süreç içerisinde kentin mekânsal büyümesine dair ipuçları veren, kontrolsüz 
yayılmayı belli dereceye kadar önleyebilen, kent için ekolojik öneme sahip bölgelerdir. 
Çeper kuşaklar sadece statik bir yapı alanının çeperindeki mekânsal izler değil, aynı 
zamanda kentin diğer mekânsal kullanımlarına oranı ve fonksiyonlarıyla bağlantılı, zaman 
içerisinde farklı işlevler yüklenen ya da farklı alan büyüklüklerine dönüştürülen ve 
çevresini dönüştüren yapıda olmuşlardır.  

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 aranmıştır. Bursa’nın 
geçmişten günümüze olan kentsel gelişmesinde etkili olan sanayileşmeyle ve hızlı nüfus 
artışıyla, yerleşme alanının doğal eşikleri (tarım arazilerine, jeolojik-jeofizik yapısına ve 
ekolojik yapısına göre) aşarak Bursa Ovası’na yayılması, mekânsal büyümenin hızlanması 
ve giderek sürdürülebilir kentsel büyümenin endişe verici boyutlara ulaşması Bursa’nın 
mekânsal gelişmesinin kontrol altına alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Çalışmada, 
1987, 1995, 2002 ve 2011 yıllarına ait Landsat TM 4-5 uydu görüntüleri kullanılarak 
Coğrafi Bilgi Sistemleri’nde uydu görüntüsü sınıflandırma aracı ve görüntü işleme 
yöntemiyle mekânsal büyüme analiz edilmiştir. Ayrıca, 1860 Suphi Bey Haritası, 1960 
Piccinato Kent Planı, 1976,1984 ve 1995 Kent Planları ve açık uydu görüntüleri ile 
mekânsal büyüme izleri açısından karşılaştırmalar yapılarak, Bursa’nın büyüme 
karakteristiğinin tanımlanmasına ve çeper kuşakların büyüme üzerindeki etkilerinin ortaya 
konmasına çalışılmıştır.  

Çalışmanın sonucunda Bursa kent merkezindeki mekânsal büyümenin plan dışı alanlarda 
da gelişme gösterdiği ve yerel fiziki planların kontrolsüz gelişmeyi önleyemediği 
görülmüştür. Bursa’nın sürekliliği olmayan orta çeper kuşaklara (kendiliğinden oluşan ya 
da oluşturulan) sahip olmasının mekânsal büyümenin kontrollü yönlendirilmesi üzerinde 
önemli bir etkisinin olmadığı, zaman içerisinde orta çeper kuşakların aşıldığı ve büyümenin 
kontrolsüz olarak devam ettiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mekânsal büyüme; Çeper kuşaklar; Uzaktan algılama; Bursa. 
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1. GİRİŞ 

Mekânsal büyüme, kentsel dinamiklerin etkisiyle artan nüfus talebinin fiziki mekâna 
yansımasıyla gözlenebilen bir olgudur. Büyüme sisteminin içerisinde birçok faktörün farklı 
derecelerde gelişimi gözlenmektedir. Bu faktörler, farklı arazi kullanımlarının (ulaşım sistemi, 
konut, ticaret, endüstri, rekreasyon alanları, kamu kullanım alanları ya da birimleri gibi) 
birbirleriyle ilişkisi sonucu fiziki mekâna yansıyan etkileridir. Bu arazi kullanımlarından birisi 
olan çeper kuşaklar diğer arazi kullanımlarından etkilenerek ortaya çıkmış ya da çıkarılmıştır. 

19. yüzyılın ikinci yarısına kadar çeper kuşak (fringe belt) kavramı, kentsel morfoloji araştırma 
alanındaki araştırmacılar ve coğrafyacılar tarafından sayılı ve sınırlı kapsamda ele alınmıştır. Bu 
kavram, Avrupa kentlerinin (Ortaçağ ve Rönesans kentlerinde) çeperindeki koruyucu sınırlar 
(kent duvarları gibi) olarak adlandırılmaktayken (Whitehand ve Morton, 2004, 275) 19. yüzyıl 
sonu ve 20. yüzyıl başında Louis (1936) tarafından çeper kuşak (Stadtrandzone / Fringe Belt) 
kavramı olarak adlandırılmıştır. Bu çeper kuşak kavramı farklı bir bakış açısından arazi 
kullanımı ile ilişkilendirilmesi sonucu ortaya atılmıştır. Kentsel alan kullanımı içerisindeki 
bölgelemelerin (düşük yoğunluklu yerleşim bölgelerinden yüksek yoğunluklu bölgelerin ayrımı 
ya da eski yerleşim bölgelerinden yeni yerleşim bölgelerinin ayırt edilebilmesi gibi) yerleşim 
bütününün bölgesel olarak farklılıklarının okunabilirliğinde önemli olmuştur.  

19. yüzyılın ikinci yarısında Batı’da (İngilizce konuşan ülkeler) kentsel morfoloji araştırma 
alanı ile ilgilenen araştırmacıların, çeper kuşak konsepti alanındaki araştırma sayısı artıyorken 
diğer bölgelerde çeper kuşak alanıyla ilgilenen araştırmacılar tarafından (özellikle Doğu 
Asya’da), önemli ölçüde farklı kültürleri içeren çevrelerde, büyük ölçüde araştırılmamış bir 
çalışma alanı olarak kalmıştır. Son 20 yıl içerisinde ise farklı bölgelerde (Uzak Doğu, Orta 
Doğu kentleri gibi) gerçekleştirilen çeper kuşak alanındaki araştırma sayısında, araştırmanın 
dahil olduğu disiplinlerde ve araştırma kapsamında genişlemeler ve artışlar kaydedilmektedir 
(Ünlü, 2012, 7). 

Arazi kullanım planlamasında dar bir çerçevede incelenen çeper kuşak kavramı, Conzen (1960) 
tarafından kentlerin mekânsal yayılmasını önleyen doğal eşiklerle birlikte bütünleşen eşik hatlar 
(fixation lines) ile çeper kuşakların bütünleşmesi mekânsal büyüme anlamında farklı bir bakış 
açısı getirmiştir. Çeper kuşakların eşik hatlarla bütünleşmesi çeper kuşakların zaman 
içerisindeki değişimini belli ölçülerde önleyebilmiştir. 

Tarihsel süreçte ele alınan çeper kuşaklar farklı açılardan (sosyal, mekânsal, ekonomik, 
planlama) araştırılmış ve kentlerin zaman-mekân birikimlerine göre farklı sonuçlar elde 
edilmiştir. Bu farklı sonuçlar kentin tarihi ve gelişim sürecindeki çeşitlilikten kaynaklan-
maktadır.  

Çeper kuşak alanında yapılan çalışmalar çoğunlukla kentsel formun tarihsel gelişimi ya da çeper 
kuşağın değişimleriyle ilgili olmuştur. Bu yazıda ise çeper kuşakların mekânsal büyüme ile 
ilişkisini ve mekânsal büyümenin “eşik hatlarla çeper kuşakların bütünleşmesi” biçiminde 
kontrol altına alınıp alınamayacağı analiz edilmiştir. Bu çalışmada birinci aşamada Bursa’nın 
mekânsal büyümesi analiz edilmiştir. İkinci aşamada, çeper kuşakların değişimi, üçüncü 
aşamada çeper kuşakların eşik hatlarla bütünleşmesi konuları üzerinde durulmuştur. Çalışmanın 
son aşamasında ise Bursa’nın mekânsal büyümesinin yönlendirilmesindeki rolü (çeper 
kuşakların mekânsal büyüme üzerinde kontrolünün olup olmadığı) irdelenmiştir. 

Bu kapsamda, çalışmanın ilk bölümünde çeper kuşak kavramının tarihsel süreç içerisindeki 
gelişimi ve tanımlamalarına yer verilmiştir. Sonrasında çeper kuşak konseptinin Bursa üzerinde 
incelemesine ve değerlendirmesine çalışılmıştır. Son olarak, değerlendirme bölümünde yapılan 
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literatür araştırmasına ve 1987, 1995, 2002 ve 2011 yıllarına ait Landsat 4-5 TM uydu 
görüntüleri kullanılarak CBS sistemleri üzerinden görüntü sınıflandırma (classification) ve 
görüntü işleme yöntemine göre sorunlar ortaya konmuş ve öngörülere yer verilmiştir. 

 

2. ÇEPER KUŞAK KAVRAMI 

Kentsel morfoloji alanı 19. yüzyıldan 20. yüzyılın son çeyreğine kadar ağırlıklı olarak 
coğrafyacılar tarafından ilgi gören bir araştırma alanıyken planlama ile ilgisi plancılar tarafından 
20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren ilgi alanına girmeye başlamıştır. Bir coğrafyacı olan 
Herbert Louis (1936) kentsel morfoloji alanındaki çalışmalarında alan kullanımı ile ilişki olduğu 
yönündeki bulgularına karşı çeper kuşak kavramını ortaya koymuştur. Louis (1936)’in çeper 
kuşaklarla ilgili Berlin üzerinde yaptığı öncü çalışmada, Berlin kentinin dışa doğru yayılmasıyla 
meydana gelen konut alanları hakimiyetindeki mekânsal büyüme sonucu kent çeperlerinde 
oluşan farklı alan kullanımları kent bütünündeki mekânsal formun farklılaşmasını sağlamıştır 
(Şekil 1).  

Bu farklılaşan formlar sürekliliği olan ya da olmayan (Şekil 3), kentin tarihi sürecinden izler 
taşıyan, daha az araç trafiğine sahip yaya ağırlıklı olabilen, konut yerleşim alanları haricindeki 
bölgeler olarak düşük yoğunluklu yapılaşmaya izin verilen, geniş parsellere sahip, ekolojik 
bölgelerden meydana gelen çeper kuşaklardır (Whitehand ve Morton, 2006; Whitehand, vd. 
2011). 

Louis’in “çeper kuşakları” ile Conzen’in “eşik hatları” arasındaki ilişkinin önemi ilerleyen 
araştırmalar sonucunda anlaşılır olmuştur. Eşik hatlar olarak kent duvarları, nehir yatakları, 
verimli tarım bölgeleri gibi lineer etkenlerin kentsel yayılmayı uzun dönem sınırlayıcı 
özellikleri bulunmaktadır. Bunun yanında çeper kuşaklar ve eşik hatların birleşerek gelişmesi 
hem çeper kuşakların yok olmasını ya da alansal olarak küçülmesini önlemekte hem de tarihsel 
öneme sahip olabilen eşik hatların korunmasını sağlamaktadır (Carter ve Wheatley, 1979; 
Whitehand, vd. 2011).   

 

Şekil 1. Berlin'in çeper kuşak alanları (Conzen, 2009:38) 
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Çeper kuşak değişimi ve dönüşümü, kentlerin tarihsel koşullarına göre coğrafi gelişiminin 
ayrılmaz bir parçası olmuş ve kentin gelişimiyle beraber sürekliliği devam etmiştir. Bu nedenle 
çeper kuşaklar için hem tarihsel gelişim süreci hem de alan kullanım ilişkileri önemlidir 
(Conzen, vd. 2012; Louis, 1936; Whitehand, 1966; 1977; 2001; 2005; 2007; 2009; Whitehand, 
vd. 2011; Whitehand ve Morton, 2003; 2006).  

Çeper kuşaklar kentin tarihsel coğrafya içerisindeki süreciyle birlikte farklı rollerde karşımıza 
çıkmaktadır. Kentin çeperine doğru farklı kademelerde oluş(turul)an bu kuşaklar, çevresindeki 
alan kullanımından kaynaklı değişimler göstermeye başlamıştır. Kentin mekânsal büyüme 
sürecindeki çeper kuşaklar, dünyanın farklı bölgelerinde ve kentlerinde tarihsel, coğrafi, sosyo-
ekonomik ve kültürel gelişime göre farklı formlarda meydana gelmektedirler (Conzen, 2009). 
Bu kuşaklar Whitehand (1987; 1988; 1994)’in çalışmalarında belirttiği üzere iç çeper kuşak 
(inner fringe belt- IFB), orta çeper kuşak (middle fringe belt-MFB) ve dış çeper kuşak (outher 
fringe belt-OFB)’lardır. Nüfus artışı ve kentin gelişimiyle birlikte IFB’lerin iç bölgede kalması 
sonucu MFB’ler oluş(turul)muştur (Carter ve Wheatley, 1979). IFB’ler genellikle kentin 
tarihinde savunma amaçlı oluşturulmuş kent çekirdeğini koruyan kent duvarları ve kent içi 
yerleşime en yakın ve içerisinde yer alan kuşaklardır. Endüstri devrimi sonrasındaki hızlı nüfus 
artışıyla birlikte (özellikle sanayi sonrası kentlerde), yapılaşmış alan bu kuşakları aşarak gelişim 
göstermiştir. Şekil 2’de belirtildiği gibi, ulaşım altyapısı ve ekonomideki gelişmelerle birlikte 
kentin mekânsal büyümesi sonucu IFB’leri kentsel yerleşim içerisinde bırakmışlardır. Dönemin 
politikalarıyla ya da kendiliğinden oluşan ikinci kuşak MFB’ler meydana gelmiştir. Bu çeper 
kuşakların kademelenmesine ilişkin modeller İngiltere’de bulunan kentsel yerleşim üzerinde 
yapılan çalışmalarda ele alınmış ve yapılan diğer çeper kuşak çalışmalarında aynı kademelenme 
temel alınmıştır (Şekil 2-3). İngiltere’nin geçirdiği Victorian Dönemi ile Edwardian Dönemi, 
kentin morfolojisinde günümüzde halen izlerini görebileceğimiz izler bırakmıştır. Çeper 
kuşaklar anlamındaki bu izler IFB, MFB ve kısmen OFB olarak görülmektedir. Çeper 
kuşaklardaki IFB sonrası kuşaklar Victoria ya da Edwardian Dönemi’ndeki (kentlerin çeper 
kuşaklarının ortaya çıkış dönemlerine göre değişiklik gösteren) gelişime karşılık gelen 
MFB’lerdir. OFB’ler ise genellikle yeşil kuşaklarla (green belts) eşdeğer görülmektedir 
(Ducom, 2005b, 5-6). Aynı zamanda OFB’ler kentsel ve kırsal bölge arasındaki bir geçiş 
bölgesi olarak da düşünülmektedir. 

Çeper kuşaklar zaman süreci içerisinde çeşitli değişimlere maruz bırakılmıştır. IFB, MFB ve 
OFB’ler çevresindeki alan kullanımlarının etkisinde kalarak ya farklı derecelerde baskı altında 
bırakılmakta ya da kaybolmaktadır. Kent merkezinin çeperindeki değişim (IFB içerisindeki alan 
kullanımı kaynaklı baskı gibi) IFB sınırını çizmeyi zorlaştırmaktadır (Lal, 1987, 22). Bunun 
diğer bir nedeni, çeper kuşakları ayıran yerleşim bölgelerinin çok sayıda morfolojik niteliklere 
sahip önemli ölçüde farklılıklar göstermesidir (Whitehand ve Morton, 2006, 2049). Çeper 
kuşakların değerlendirilmesinde, tarihsel gelişimlerinden çok günümüz ilişkilerindeki rolleri 
önemli tutulmuştur.  

Günümüz kentlerinin çeper kuşakları ve mekânsal formlarını tarihsel süreç içerisinde 
incelemek, önceki toplumların gelişim aşamalarını anlamamıza, kente daha bütüncül bir bakış 
açısıyla yaklaşmamıza, kentsel formlarda önceki toplumların birbirleriyle nasıl bir ilişkide 
olduğunu yorumlamamıza yardımcı olmaktadır (Whitehand ve Morton, 2003, 822). 

 



 

235 

 

Şekil 2. İngiltere'deki yapılaşma döngüsüyle ilgili çeper kuşak modeli (Whitehand, 1987; 1988’den 
uyarlanmış Conzen, 2009, 32) / Yenilik/yapılaşma döngüsü modeli (Whitehand, 1994, 12) 

Şekil 2’de görüldüğü üzere, Edwardian Dönemi (1900-1910'lar) yapılaşma alanlarının kıyısı ile 
birleşmiş çeper kuşaklar, kısmen, bahçe-kent hareketi düşüncelerini değiştirmeye dayanan 
yoğun yapılaşmaya doğru giden değişimi göstermektedir (Whitehand, 1966). 

 

Şekil 3. Birmingham’ın çeper kuşak alanları (Conzen, 2009:38) 
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Çeper kuşaklar kentlere göre değişkenlik gösteren politikalarla üretilmiş ya da kendiliğinden 
oluşmuştur. Kendiliğinden gelişen çeper kuşaklar zaman ve mekânla birlikte konut 
piyasasındaki durgunluk ve beraberinde yerleşme çeperindeki arsa fiyat düşüşüyle meydana 
gelmektedir. Bunun sonucunda kentin dışa doğru yayılmasıyla eş merkezli, çeperdeki konut 
yapımında ya düşük yoğunluklu ya da konutsuz heterojen bölgeler oluşturulmaktadır (İngiltere, 
Edwardian çeper kuşakları) (Whitehand ve Morton, 2003). Tarihsel geçmişi kabarık olan 
kentler, genellikle, daha az bir tarihsel olaya tanıklık etmiş kentlerden daha fazla çeper kuşak 
barındırırlar, ancak bu genel bir kural değildir. Bu durum kentin önemli gelişim periyodu olan 
tarihsel gelişimi ve büyüklüğüne bağlıdır. Daha eski kentler muhtemelen onların geçirmiş 
oldukları dönemler nedeniyle birçok çeper kuşak değişiklikleri yaşamışlardır (Conzen, 2009). 
Örneğin Berlin’de üç kademeli çeper kuşak görülüyorken Birmingham’da sadece IFB ve 
MFB’ler görülmektedir. IFB’ler MFB’lere oranda daha küçük alana sahiplerdir. MFB’ler ise 
azımsanamayacak ölçüde büyük alanlara sahip olabilmektedir (Şekil 1, Şekil 3). 

Çeper kuşaklar, sadece o kentin tarihinden gelen fiziksel bir alan değil, o kenti çeşitli açılardan 
(planlama kararları, yapılaşma alanları) yönlendiren ve planlama uygulamalarıyla kentin 
içindeki ve çevresindeki alanların baskısı altında olan alanlardır (Whitehand ve Morton, 2003; 
2006). Bu nedenle çeper kuşaklar biçimlenmeleriyle ilgili korunma, dönüştürülme ya da yok 
olma aşamalarıyla karşılaşmaktadır. Çeper kuşak oluşum ve biçimlenme aşamasında 
kendiliğinden oluşum ya da politikalarla oluşturulma yer alır. Dönüştürülme aşamasında söz 
konusu çeper kuşağın konut alanlarına ya da merkezi iş alanına dönüştürülmesi 
yabancılaştırılma ya da küçültülme anlamına gelmektedir. Diğer bir dönüştürülme biçimi ise 
başka bir çeper kuşak sınıfına (örneğin, MFB’lerin IFB’lere dönüşmesi gibi) girmesidir. Çeper 
kuşakların oluşum ve biçimlenme süreçleri sonucunda IFB’ler, MFB’ler ve OFB’ler 
oluş(turul)maktadır. Dönüştürülme süreci sonucunda ise yabancılaştırılmış çeper kuşaklar 
ortaya çık(artıl)maktadır (Conzen, 2009, 33). 

Çeper kuşakların ekonomik açıdan önemi ise Whitehand tarafından yapılan çalışmalarla ilgi 
uyandırmaya başlamıştır. Whitehand (1972), yerleşmenin çeperine doğru değişen arazi değerleri 
ile alan kullanım kararları ilişkilendirilerek çeper kuşakların değişim, dönüşüm açısından 
açıklanabilir olduğunu öne sürmüştür. Bu ilişki ekonomik açıdan bu ilişki ekonmik açıdan, 
kentsel alanların artış, azalış ve dönüşümündeki gelişme çabası ve arsa sahiplerinin, 
geliştiricilerin, finansörlerin ve plancıların etkileşimleriyle çeper kuşak sürecinin nasıl 
kurgulandığıyla ilgilidir (Şekil 4). 

 

 

Şekil 4. Arazi rantı ve yapılaşma alanı çeperi arasındaki kavramsal ilişki: A-Konutlaşmanın arttığı 
dönemde (building boom), B-Konutlaşmanın durgun olduğu döneminde (building slump) (h:housing 
development, i:institutionnal development) (Whitehand, 1972, 41) 
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Konut üretimindeki durgunluk ile düşük arsa değerlerini ilişkilendiren Whitehand, çeper 
kuşakların arazi rantıyla bağlantılı olduğunu vurgulamaktadır (Whitehand, 1972). Yapılaşma 
döngüsündeki çeper kuşaklar birbirine (IFB, MFB, OFB) bağlı olarak değişiklik 
göstermektedirler. IFB ve MFB, önemli ölçüde, ekonomik faktörlerin ürünü iken OFB, 
1960’larda kentlerdeki yeşil kuşak (green belt) politikalarından sıkı bir şekilde etkilenmişlerdir 
(Ducom, 2005b, 5-6). Çeper kuşakların yapılaşma döngüleri, arazi değerleri ve yeniliklere 
adapte olma gibi ilişkilerinin geniş çerçevede ilişkili olması gerekmektedir (Whitehand, 2007). 

 

3. BURSA 

14. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olan Bursa 15. yüzyıldan bu yana önemli bir 
ticaret merkezi olmuştur. Birikimindeki sosyal, kültürel ve ekonomik izlerin mekâna 
yansımasıyla Bursa, sur içi yerleşmesinden bugünkü yerleşme sınırlarına ulaşmış, köklü ve hızla 
gelişen bir kent konumundadır. Bursa’nın bu birikimleri ve sanayi sektörünün gelişimi 
açısından stratejik bir konuma sahip olması bu bölgeyi cazibe merkezlerinden birisi yapmıştır. 
Yaşadığı gelişmeler ile 1930'larda açılan Merinos fabrikası kentte işgücü olanakları oluşturmaya 
başlamış, farklı işgücü beraberinde de işletme sayılarında artış ve sektörel çeşitlenmeler 
meydana getirmiştir. 1950’den sonra ise farklı bölgelerden gelen göçlerle kent hızlı bir 
mekânsal büyüme yaşamıştır. Özellikle planlı döneme geçildiğinde ilk organize sanayi 
bölgesinin kurulması ile fabrika sayılarında artış işgücü açısından çekiciliği ile büyük göçlere 
yol açmıştır. 1927 yılında yaklaşık 400.000 nüfusu olan kent günümüzde 2.500.000- 3.000.000 
nüfusu içerisinde barındırmaktadır. Hızla büyüyen kent Bursa Ovası’na doğru yayılmış ve 
hisseli parselasyon ve yasa dışı yapılaşmalarla biçimlenmeye başlamıştır. Bu süreçte kent 
kontrolsüz bir biçimde tarihe ve doğal yapıya zarar vererek büyümesini sürdüregelmiştir (ÇDR, 
2011, 6-9). Farklı dönemlerden geçen Bursa kent merkezi yerleşiminin çeper kuşak geçmişi 
incelendiğinde sadece iç çeper kuşak ve orta çeper kuşağa sahip olduğu dış çeper kuşağının 
olmadığı görülmektedir (Şekil 6). 

Method 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama tekniklerini kullanarak Bursa merkez 
yerleşiminin mekânsal büyüme izlerindeki değişimler incelenmiştir. Bu inceleme için uzaktan 
algılama verilerinden Ağustos 1987, Haziran 1995, Haziran 2002 ve Ağustos 2011 yılları için 
iyi hava kalitesinde 30x30 m mekânsal çözünürlükte Landsat 4-5 TM uydu görüntüleri elde 
edilmiştir. Geniş band aralığına (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) sahip olan Landsat 4-5 TM uydu 
görüntülerinin işlenmesinde RGB (Red Green Blue) band değerleri Band 4, Band 3 ve Band 2 
kombinasyonu olarak kullanılmıştır. Bunlar, sırasıyla 0.76 – 0.90u m, 0.63 – 0.69u m ve 0.52 – 
0.60u m dalga boyuna sahip band'lardır. Band 2 verimsiz (ekili dikili olmayan) toprakları, 
kentsel alanları, yolları/otoyolları, Band 3 (ekili dikili olmayan) verimsiz toprakları, kentsel 
alanları, anayolları, Band 4 ise kentsel olmayan alanlardaki verimli (ekili dikili) toprakları, 
toprak-su, toprak-bitki karşıtlığını vurgulamaktadır. Band 2 ve Band 3’deki kentsel yapılaşma 
dokusu ile Band 4’deki bitki örtüsü dokusunun zıtlığı çeper kuşak ve mekânsal büyüme izinin 
okunmasında yardımcı olmuştur. Mekânsal büyüme izlerinde kullanılan band değerleri ve 
kombinasyonları ile uydu görüntülerinin işlenmesi, çözünürlüğe ve yansıma değerlerine bağlı 
olarak ortaya hata değeri çıkarmaktadır. Bu durum sonuç ürünlerde yerleşme olmayan 
bölgelerin de büyüme lekesi içerisinde görülmesine neden olmaktadır. Bu nedenle sonuç 
haritalar güncel açık uydu görüntüleri ile karşılaştırılarak söz konusu hata değerleri mümkün 
olduğu kadar azaltılmıştır. Landsat 4-5 TM uydu görüntülerini işlemede aşağıdaki süreç 
izlenmiştir. 



 

İç çeper kuşak 

Bursa kent çekirdeği tarihsel olarak oldukça geçmişe (M.Ö. 3 yy.) dayanmaktadır. İlk dokusunu 
günümüze kadar büyük ölçüde kaybeden bu bölgenin 1860’lardaki kentsel yerleşim
incelediğimizde merkezdeki ticari aks, sur içi, kuzey
Gökdere arasındaki yerleşim ile civarda sanayiler görülmektedir (Şekil 5). İlk çeper kuşaklar 
olan sur içi ve civarı (iç çeper kuşak) günümüzde halen 
korunmaktadır. 

O dönemde orta çeper kuşağa sahip olmayan yerleşim, civardaki verimli tarım arazileri 
tarafından oluşturulan çeper ile dış çeper kuşak
içerisinde yabancılaştırılan bu dış çeper kuşaklar günümüzde farklı alan kullanımlarını
içermektedir. 

Şekil 5. 1960 Suphi Bey Haritası (ÇED, 2013, 26) 
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Bursa kent çekirdeği tarihsel olarak oldukça geçmişe (M.Ö. 3 yy.) dayanmaktadır. İlk dokusunu 
günümüze kadar büyük ölçüde kaybeden bu bölgenin 1860’lardaki kentsel yerleşim dokusunu 

içi, kuzey-batı ve güney-doğu’da Cilimboz deresi ve 
le civarda sanayiler görülmektedir (Şekil 5). İlk çeper kuşaklar 

) günümüzde halen izi ve varlığı büyük ölçüde 

O dönemde orta çeper kuşağa sahip olmayan yerleşim, civardaki verimli tarım arazileri 
dış çeper kuşak rolünde görülebilmektedir. Zaman süreci 

per kuşaklar günümüzde farklı alan kullanımlarını 

 
1960 Suphi Bey Haritası (ÇED, 2013, 26) – yazar tarafından uyarlanmıştır. 
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Orta çeper kuşak 

1930’lardan sonra Bursa’da büyük ölçekli fabrikaların kurulması kentin mekânsal büyümesinde 
yönlendirici rollere sahip olmuş ve 1950’lerde ivme kazanmış, artan nüfusla kent formunda 
kontrolsüz bir biçimlenme başlamıştır. Zaman süreci içerisinde kentsel büyümeyle birlikte farklı 
rollerde ortaya çıkan ya da çıkartılan orta çeper kuşaklar kent içerisinde ya da çeperinde kalmış 
ya da yer almıştır. Orta çeper kuşakları olan Atatürk Kent Ormanı, Kent Parkları, Botanik Parkı, 
Fuar Alanları, Mezarlıklar, Uludağ Üniversite Yerleşkesi gibi alanlar zaman içerisinde kentsel 
yerleşim içerisinde kalarak eşik hatlar (fixation lines) olarak ele alınabilecek Nilüfer Çayı, 
İsmetiye Deresi, Sulama-Kurutma kanalları, Bursa ovası, Avrupa Konseyi Bulvarı, Bursa Çevre 
Yolu ve bağlantıları, İzmir Caddesi gibi mekansal büyümeyi önleyici ya da iz bırakıcı etkileri 
olan alan kullanımları süreç içerisinde değerlendirilmiştir. Sonucunda çeper kuşakların eşik 
hatlarla birleştiği ya da bütünleştiği bölgeler saptanamamıştır 

Üst ölçekte süreklilik gösterip göstermediği incelendiğinde Bursa’nın iç çeper kuşaklarının 
büyük ölçüde süreklilik göstermediği görülmüştür (Şekil 7). Süreklilik gösterebilme 
potansiyeline sahip alanlar ise zaman içerisinde farklı alan kullanımları tarafından 
yabancılaştırılmış ve kaybolmuştur (Şekil 7). 1987, 1995, 2002 ve 2011 yıllarının kentsel 
yapılaşmaları incelenerek 1960 Piccinato Kent Planı, 1976 Kent Planı, 1984 Kent Planı, 1995 
Kent Planı ve açık uydu görüntüleri (Google Haritaları) ile karşılaştırmalar yapılmış ve arazi 
kullanımı açısından çeper kuşak ve eşik hatlarla ilişkilendirilmeye çalışılmıştır (Şekil 8, Şekil 
9). 

 
Şekil 6. Bursa yapılaşma döngüsü ve çeper kuşak modeli; Toplam, kent ve kır nüfus değişimleri 
(1927’den 2010’a) 



 

240 

 
Şekil 7. Bursa – Kentsel Yapılaşma İzi 
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Şekil 8. Bursa – İç ve Orta Çeper Kuşaklar ile Eşik hatların şematik gösterimi 
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Şekil 9. Bursa – İç ve orta çeper kuşaklar ile eşik hatların şematik yer ve doğrultuları 
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4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR 

Çeper kuşaklar, tarihsel süreç içerisindeki coğrafik değişimlerin dinamikliğiyle ilgili bir kavram 
olmuştur. Kentsel planlamayla büyük ölçüde ilişkili olan bu kavram, kentin tarihsel gelişimini 
anlamada önemli bir rol oynamaktadır. Nüfus hareketliliğine göre kentteki ekolojik koridorlar 
ve alanlar olarak kentsel miras niteliğindedirler. 

Çeper kuşak kavramı dünya genelinde gittikçe artan bir öneme sahip olmakla birlikte, kentin 
kontrollü gelişimi ve alternatif alanların oluşturulması için fırsatlar sunan çeper kuşaklar ile 
ilgili daha çok araştırma yapılması gerekmektedir. Araştırma ve tasarım içerisine plancılar, 
tarihçiler, coğrafyacılar, arsa geliştiriciler, arsa sahipleri dahil edilmelidir. 

Çalışmada ele alınan Bursa büyük ölçüde çeper kuşak alanlarına sahip değildir. Zaman 
içerisinde sahip olduğu orta çeper kuşaklar ise civar alan kullanımı ile üzerindeki baskı büyük 
ölçüde bu alanları yabancılaştırmaya ve giderek azaltmaya başlamıştır. Bu alanların 
yabancılaştırılması ya da dönüştürülmesiyle alansal büyüklükleri de azalmıştır. Yaşanan sürecin 
önüne geçilmesi için politikalar ve stratejiler geliştirilerek yasal bağlamın içerisine dahil 
edilmesi gerekmektedir. 

Ağustos 1987, Haziran 1995, Haziran 2002 ve Ağustos 2011 yılları için iyi hava kalitesinde 
30x30 m mekânsal çözünürlükte Bursa merkez yerleşiminin Landsat 4-5 TM uydu görüntüleri 
elde edilerek Coğrafi Bilgi Sistemleri sınıflandırma (classification) yöntemiyle yerlşeme 
izlerinin belirlenen zaman aralıklarındaki değişimi izlenmiştir. Kentin batı ve kuzey akslarına 
doğru yayılma göstermesi büyük ölçüde sanayi alanlarının konumlarıyla ilişkili olmuştur. 
Çalışmada incelenen çeper kuşak ve eşik hatların bu bölgelerdeki kentsel yerleşme alanlarının 
önlenmesinde herhangi bir sınırlayıcılığı belirlenmemiştir. Bursa Ovası’nın verimli toprakları 
üzerinde 1987’de sınırlı yerleşim bulunmakta iken 2011’lere gelindiğinde bu topraklarda da 
kentsel yerleşme dokusu görülmektedir. Orta çeper kuşaklardan olan Uludağ Üniversite 
Yerleşkesi aşılarak yayılan (leapfrog) bir biçimlenme gözlenmektedir. 

Son olarak, Bursa merkez kentsel yerleşim lekesi yerel fiziki planların öngörmediği bir gelişme 
göstererek farklı boyutlara ulaşan farklı bir yerleşim sınırı ortaya çıkarmıştır. Bu sınır 
içerisindeki eşik hatlar olarak adlandırılan doğal eşiklerde yerleşmeye uygun olmayan eğim 
dereceleri hariç diğer bölgelerde yerleşme lekesi görülebilmektedir. İç çeper kuşak bölgesi 
civarındaki orta çeper kuşaklar zamanla alansal olarak azalma sürecine girmiştir. Bütünüyle orta 
çeper kuşağa sahip olan kentte süreklilik gösteren bir kuşak dokusu görülmemiştir ki bu durum 
planlarda kuşaklara ilişkin bir politika yürütülmediği sonucuna ulaştırabilmektedir. 
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ÖZET 

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.  

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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ÖZET 

Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ve kültürlere ev sahipliği yapan, savaşlar ve afetler 
sonucunda yakılan, yıkılan ve yeniden inşa edilen kentlerde biçimsel, işlevsel, görsel ve 
bağlamsal özellikler de değişmektedir. Bu kentlerden olan Tarsus, Neolitik dönemden 
günümüze kadar Asur, Mısır, Pers, Yunan, Roma, Bizans, Abbasi, Emevi, Anadolu 
Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok farklı medeniyetin etkisi altına girmiştir ve kentte bu 
medeniyetlerin izlerini gözlemek mümkündür. Bu bağlamda değişen ve gelişen bir kent 
olan Tarsus’un, farklı dönemlerde inşa edilmiş ve tarihi kent merkezi çeperinde yer alan bir 
bölgesi çalışma alanı olarak belirlenmiş ve alanın tarihsel süreç içinde geçirdiği değişimin 
kent morfolojisi çerçevesinde irdelenmesi hedeflenmiştir. 

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen morfolojik analiz için kente ait imar planları, kadastro 
haritaları, halihazır haritalar, hava fotoğrafları ile yazılı dokümanlar ana materyaller olarak 
kullanılmıştır. Çalışma alanı kentsel sit alanının batısında, güneyde Kleopatra Kapısı, batıda 
tren istasyonu ve demiryolu ile sınırlanmış, antik dönemlerle beraber Osmanlı ve 
Cumhuriyet dönemine ait izler barındıran bir alandır. Eski Ömerli, Yeni Ömerli, Şehit 
Mustafa, Cumhuriyet ve İsmetpaşa mahallelerini barındıran, kentsel dokusu çeşitlilik 
gösteren bir alandır. Çalışma kapsamında spontane oluşmuş geleneksel kentsel dokuya 
bitişik olarak planlı ya da plansız olarak gelişmiş geleneksel kent merkezinin çeperi sokak 
dokusu, yapı adası parsel ilişkisi ve bina parsel ilişkisi bağlamında incelenmiştir.   

Çalışma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda kentin özellikle Cumhuriyetin 
ilanından sonraki 10 yıllık zaman diliminde hızlı bir yapılaşma sürecine girdiği 
söylenebilir. Yeni yolların yapıldığı, sokakların genişletildiği, yeni binaların inşa edildiği ve 
kent için ilk imar planının bu dönemde hazırlandığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra nüfus 
artışı ve doğal afetler de kentin gelişimini ve çeper oluşumunu etkileyen faktörler 
arasındadır. 1968’de gerçekleşen sel felaketi ile kentin doğusunda oluşan yerleşmeler ve 
1970’lerden sonra özellikle kırsaldan gelen göç sonucu kent nüfusundaki hızlı artış ile 
kentin kuzeyinde ve güneyindeki yerleşmeler bu durumu gösterir niteliktedir. 

Anahtar Kelimeler: Kent Morfolojisi, Morfolojik Analiz, Tarsus 
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1. Giriş 

Tarsus kentinin gelişiminin kent morfolojisi çerçevesinde incelenmesi amacını taşıyan bu 
çalışmada öncelikle bazı kavramları tanımlamak gerekmektedir. Şehir/kent kavramı sözlük 
anlamı ile nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet ve yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle 
tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanlarıdır (TDK Sözlüğü). Bir yerleşim alanının 
şehir/kent olarak adlandırılabilmesi için belirlenen bazı kriterlere uyması gerekmektedir. Kimi 
kuramcılar bu kriterlerin temelinde nüfus şartını ararken, kimileri ise ekonomik faaliyetlerin 
niteliğini yada yerleşim biriminin idari yapılanmasını sorgulamaktadır. Şehri tanımlayacak 
kriterlerle ilgili ortaya çıkan parametreler büyük çoğunlukla Avrupalı kuramcılar tarafından 
oluşturulmuştur ve ortaya çıkan şehir tanımı temelinde batı şehirlerini işaret etmektedir. Bu 
durum Avrupa kültürü dışındaki şehirlerden bahsederken Osmanlı Şehri, İslam Şehri, Çin Şehri 
vb. gibi özelleştirilmiş kent isimleri kullanma durumunu ortaya çıkartmıştır (Üstündağ, 2005). 
Max Weber, tarımdan ziyade ticaretin kentin ekonomik hayatında baskın olduğunu, kentin 
siyasi açıdan özel idari bağlantılara sahip özerk bir toplum niteliği taşıması gerektiğini 
vurgulamaktadır. Bu kriterler doğrultusunda kentte bir kalenin ve pazarın bulunması, kentin 
kendine ait kanunları ve bu kanunların yürütüleceği mahkemenin olması, kanunlara uygun özerk 
bir toplumsal düzenin olması ve kentin yönetimini sağlayan otoriteler/kişiler olması gerektiği 
şeklinde beş temel özellik belirlemiştir (Armağan, 1999, 537). 

İslam şehirlerinde ise her türlü sosyal tabakadan, milletten ve inançtan insanın bir arada 
yaşadığı, kır ve kent ayrımının çok net olmadığı, kır ve kent arasında coğrafi ve ekolojik 
sürekliliğin bulunduğu savunulmaktadır (Erkan, 2010,77). Kenti karakterize eden unsurlar dar 
ve dolambaçlı yollar, çıkmaz sokaklar, kaotik görünen pazar yerleri gibi fiziksel mekânlardır 
(Eldem,2003, 1). Çok kültürlü İslam şehri, özel hayatın mahremiyetine saygı duyan ve sosyal 
ilişkilerin gelişimine olanak tanıyan yapılaşması ile ciddi ve insancıl bir kültürün yaşam 
pratiğini yansıtmaktadır (Armağan, 1999, 541). 

Kendine has özellikleri ve kültürü ile Osmanlı şehri ise İslam şehri ile birebir eşleşmemekle 
birlikte birçok noktada benzerlikler göstermektedir. Bunun ana nedeni İslam medeniyetinin 
mirasının Osmanlı coğrafyasına yeni sentezlerle adapte edilmiş ve sürdürülmüş olmasıdır 
(Üstündağ, 2005). Osmanlı şehri; yönetim işlevinin sürdürüldüğü idari merkez, Cuma camisi-
hanlar-bedestenler-pazar yerlerinin bulunduğu kent merkezleri ve bunların etrafında bulunan 
konutlardan oluşan mahallelerden meydana gelir (Kaya,2007, 12). Müslüman ve gayrimüslim 
cemaatler kendi mahallerinde dini açıdan homojen ancak sosyal ve ekonomik açıdan heterojen 
bir şekilde yaşayıp, aynı ticaret ortamını kullanmışlardır. Bu durum Osmanlı şehrinde batı 
şehirlerinin aksine kültürel kaynaşmayı ve toplumsal birlikteliği de beraberinde 
getirmiştir(Çetin, 2014). Osmanlı kentinin kendine özgü bir diğer özelliği ise kentin 
kendiliğinden doğal bir şekilde biçimlenmesidir. Yani şehir tek bir parça olmak yerine mescit, 
cami, mektep, tekke, hamam gibi yapılar etrafında şekillenmiş, kendi kendini yöneten idari 
birimler-mahalleler olarak teşkilatlanmıştır (Armağan, 1999, 542-543). 

Çalışma kapsamında incelenen ve tarihi geçmişinde uzun süre Osmanlı medeniyetine ev 
sahipliği yapmış olan Tarsus, bu dönemin izlerini fiziksel yapısında halen taşımaktadır. Kent 
merkezindeki öncelikle Kızılmurat Mahallesi olmak üzere, Caminur ve Reşadiye mahalleleri 
geleneksel dokunun hissedilebildiği alanlardır. Bu mahallelerden Caminur Mahallesi hem 
Osmanlı dönemine ait ticari, dini, eğitim ve konut yapılanmasına sahip hem de gayrimüslimlerin 
yaşadığı tek mahalle olma özelliği ile dikkat çekmektedir ( Uçar, 2000, 35). 20. Yy başlarında 
Osmanlı Devleti’nin yıkılması ve ardından yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulması ile 
kentin gelişimi farklı bir sürece girmiş ve kent zamanla Osmanlı kenti görünümünden 
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uzaklaşmıştır. Özellikle geleneksel kent merkezinin çevresinden itibaren yeni yerleşmeler 
oluşmuş modern şehircilik anlayışı ile kent dönüşüme uğramıştır. 

 

2. Materyal ve Yöntem 

Tarsus kenti çeşitli bilimsel araştırmalara konu olmuş, geleneksel Osmanlı dokusu büyük ölçüde 
korunmuş, antik dönemlerden itibaren yerleşim alanı olduğu için kültürel miras açısından 
zengin bir yerleşimdir. Bu çalışmada kentin geleneksel dokusuna odaklanmak yerine geleneksel 
dokunun batısında ve güneyinde yer alan ve planlanarak yerleşime açılan alana odaklanılmış, bu 
alanın doku özellikleri tespit edilerek geleneksel dokuyla farklılıklarını tartışmak hedeflenmiştir.  

Çalışmada kullanılan ana materyaller kente ait eski haritalar, imar planları, gelişim planları, hali 
hazır haritalar, gravürler, salnameler ve şer’iyye sicilleri, seyyahlar tarafından tutulmuş 
seyahatnameler ve konuyla ilgili daha önceden yapılmış çalışmalardır. Çalışma kapsamında 
oluşturulan haritalar ve çizimler için ise: 

 1919 yılında Fransızlar tarafından hazırlanan kent planı, 
 1936 yılında Prof. Hermann Jansen tarafından hazırlanan imar planları (Resim 1 ve 2), 
 1948 yılında Y. Mimar Kemali Söylemezoğlu tarafından hazırlanan hali hazır harita ve 

gelişim raporları, 
 1958 tarihli Y. Mimar Kemali Söylemezoğlu tarafından hazırlanan imar planı, 
 1974 yılında Y. Mimar Fahri Yetman tarafından hazırlanan hali hazır paftalar ve gelişim 

raporları, 
 1982 tarihli Y. Mimar Fahri Yetman tarafından hazırlanan imar planı, 
 1989 yılında İ.T.Ü. ve Tarsus Belediyesi arasında yapılan anlaşma ile hazırlanan Tarsus 

koruma amaçlı imar planı, 
 1995 yılında hazırlanan Tarsus Nazım İmar Uygulama Planı, 
 2013 yılına ait uygulama imar planı, 
 Hava Genel Komutanlığından alınan 1946, 1948, 1955, 1956, 1973, 1975, 1976, 1978, 

1985, 1992 ve 2009 yıllarına ait hava fotoğrafları kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1 ve 2. Prof. H. Jansen tarafından yapılan 1936 tarihli Tarsus Kent Planı-Geçit Yeri Krokisi 

(http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?set=1&p=51&sid=634596571&z=1 (Erişim tarihi: 20.09.2015)) 
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Çalışmada kullanılan yöntem ise M. R. G. Conzen tarafından geliştirilen morfolojik analiz 
yöntemidir. Gerçekleştirilen morfolojik analiz sokak dokusu, yapı adası parsel ilişkisi ve bina 
parsel ilişkisi bağlamında yapılmış, çalışma alanı olarak seçilen geleneksel kent çeperinin 
fiziksel dokusu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

 

3. Çalışma Alanı 

Tarsus, Türkiye’nin güneyinde Akdeniz bölgesinde yer alan Mersin ilinin en büyük ilçesidir. 
Kuzeyinde Toros dağları, güneyinde Akdeniz ile sınırlanan düzlük ovada kurulan kent, Mersin 
il merkezine 27 km, Adana il merkezine 42 km uzaklıktadır. Deniz seviyesinden 20-24 m 
yükseklikte olan kent geçmişte bir liman kenti iken günümüzde denizden 20 km kadar 
içeridedir. 

Tarihte birçok medeniyetin etkisi altında kalan kentte ilk yerleşim M.Ö. 6000’de Neolitik 
dönemde Gözlükule höyüğünde kurulmuştur. 1934-1947 yılları arasında yapılan kazılar sonucu 
elde edilen bilgilere göre Gözlükule eski tunç çağına kadar kesintisiz olarak yerleşim yeri 
olmuştur. Daha sonraki dönemlerde bölgede Hitit, Asur, Mısır, Pers, Yunan, Roma, Bizans, 
Abbasi, Emevi, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok farklı devlet hâkimiyet kurmuşlardır. 
Kent merkezinde izleri en net görülen dönem Cumhuriyetin ilanından önce bölgede hâkimiyet 
kuran son devlet olmasının da etkisiyle Osmanlı dönemidir. Osmanlı devletinin yıkılması ve 
sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulması ile kent genişlemiş ve yeni alanlar imara 
açılmıştır.  

 

 

Resim 3: Çalışma Alanı  



 

Çalışmada incelenen alan (yukarıda Resim 3), geleneksel dokuya sahip kent merkezinin 
batısında ve güneyinde gelişen çoğunlukla Cumhuriyet Döneminden itibaren yerleşime 
başlanılan kent çeperidir. Alanı batısında Rasim Dokur Caddesi, güneyinde Adana Caddesi
Kleopatra Kapısı, kuzeyinde İstasyon Caddesi ve doğusunda ise Antik Yol ve geleneksel kent 
dokusu sınırlamaktadır. Şehit Kerim ve Yeni Ömerli mahallelerinin sınırları içerisinde kalan 
çalışma alanı eski dokuyu, yeni dokuyu ve eski dokunun bozulmaya başlayıp artık günümüz 
kent planlamasının etkisi altına girmeye başlayan melez olarak da adlandırılabilecek alanları 
bünyesinde barındırmaktadır. Bu özelliğinin yanında alanda kent parkı, hastane, eğitim yapıları, 
sosyo- kültürel kompleksler, spor alanları, kamu yapıları ve iş merkezleri bulunmaktadır.

 

4. Çalışma Alanının ve Yakın Çevresinin Gelişim Evreleri

Geçmişi 8000 yıl öncesine kadar giden Tarsus’un
görsel belge 1919 yılında kenti işgal eden Fransızlar tarafından askeri amaçlı olarak hazırlanmış 
mevcut durumu gösteren haritadır (Resim 4)
stratejik önemi bulunan yapılar ve alanlar gösterilmiştir. 1/2500 ölçekte çizilen 
yer gösterilmiş, Fransızca ve Osmanlıca olarak 
(Öz, 2012, 113). 

Resim 4. 1919 yılında Fransızlar tarafından çizilen harita üzerinde çalışma alanı sınırları
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(yukarıda Resim 3), geleneksel dokuya sahip kent merkezinin 
ğunlukla Cumhuriyet Döneminden itibaren yerleşime 

kent çeperidir. Alanı batısında Rasim Dokur Caddesi, güneyinde Adana Caddesi-
Kleopatra Kapısı, kuzeyinde İstasyon Caddesi ve doğusunda ise Antik Yol ve geleneksel kent 

it Kerim ve Yeni Ömerli mahallelerinin sınırları içerisinde kalan 
çalışma alanı eski dokuyu, yeni dokuyu ve eski dokunun bozulmaya başlayıp artık günümüz 
kent planlamasının etkisi altına girmeye başlayan melez olarak da adlandırılabilecek alanları 

de barındırmaktadır. Bu özelliğinin yanında alanda kent parkı, hastane, eğitim yapıları, 
kültürel kompleksler, spor alanları, kamu yapıları ve iş merkezleri bulunmaktadır. 

nın ve Yakın Çevresinin Gelişim Evreleri 

kadar giden Tarsus’un gelişiminin takibi için ulaşılabilen en eski 
belge 1919 yılında kenti işgal eden Fransızlar tarafından askeri amaçlı olarak hazırlanmış 

haritadır (Resim 4). Bu haritada kentte bulunan tarihi yerler ile 
gösterilmiştir. 1/2500 ölçekte çizilen haritada 25 adet 

Fransızca ve Osmanlıca olarak hazırlanan haritada detaylara yer verilmemiştir 

tarafından çizilen harita üzerinde çalışma alanı sınırları 
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Bu tarihten daha önceki dönemlerde yapılan ve kentin gelişimini etkileyen faaliyetler 
hakkındaki bilgileri Gözlükule Höyüğünde yapılan arkeolojik kazı sonuçları, Roma dönemi 
kaynakları, yerli-yabancı gezginlere ait seyahatnameler, gezginler tarafından çizilen gravür ve 
haritalar, yapıtlarda kullanılan kitabeler, Osmanlı Devletine ait salname kayıtları vb. kaynaklar 
vermektedir. Bu çalışma kapsamında Tarsus’un tarihi geçmişinde önemli yer tutan olaylar ve 
müdahaleler şu şekilde sıralanabilir: 

 Cydnus /Berdan Nehri olarak bilinen ve eski çağlarda kentin içinden geçen nehir sık sık 
taşarak şehri sular altında bıraktığı için Roma döneminde yatağı değiştirilmiş ve kentin 
doğusuna şimdiki yatağına yönlendirilmiştir ( Uçar, 2000, 1-3). 

 Topografyası itibarıyla savunulması zor bir bölgede kurulan şehrin önceki dönemlerde 
etrafının surlarla çevrili olduğu bilinmektedir. Antik veya erken Ortaçağ dönemine ait 
olduğu düşünülen surlar 1832 yılında Adana ve çevresini ele geçiren Mısır Valisi 
Kavalalı Mehmet Paşa döneminde yıkılmıştır. Geriye sadece Kleopatra kapısı olarak da 
bilinen liman kapısı kalmıştır( Uçar, 2000, 13-23). 

 19 Ocak 1884 yılında inşaatına başlanılan Adana- Tarsus-Mersin tren yolu hattı 1 
Ağustos 1886 yılında tamamlanarak kullanıma açılmıştır. 

 19. Yy sonlarında Mersin Limanı’nın öneminin artması ile daha önceden kaza olan şehir 
sancak statüsüne yükseltilmiştir. Bu döneme kadar Adana sancağına bağlı olan Tarsus 
1889-1892 yıları arasında Mersin sancağına bağlanmıştır(Öz, 2012, 24). 

 1897 yılında Yunanistan‘ın Girit Adasını işgali ile burada yaşayan insanlar Anadolu’ya 
göç etmişlerdir. Bir kısmı da Tarsus’a yerleştirilen göçmenler bir süre geçici olarak 
barındırılmış daha sonra yerleşim alanları tahsis edilip bu alanlara yerleştirilmiştir. 
Günümüzde Reşadiye olarak bilinen mahalle Giritli göçmenler için oluşturulmuş 
yerleşim alanıdır. 

Cumhuriyetin ilanı ile kent farklı bir görünüm kazanmaya başlamış, imar planları hazırlanmış 
ve modern kent hayatında ihtiyaç duyulan mekânlar oluşturulmaya başlanmıştır. Tarsus’un 
Cumhuriyet Dönemindeki gelişimi dönemler halinde şu şekilde açıklanabilir: 

 

a) 1923-1944 Yılları Arası Yapılan Çalışmalar: 

Türkiye Cumhuriyeti devletinin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda yaptığı 
inkılaplarla ülke genelinde birçok yeniliğe adım atılmıştır. Kentler de bu durumdan etkilenmiş 
kentlere yeni yollar açılmaya başlanmış, fabrikalar kurulmuş ve kamu kurum ve kuruluşları 
açılmış, sosyo- kültürel aktive alanları oluşturulmuştur. Bu dönemde kent nüfusu 22.000'lerden 
28.800'e ulaşmış, kentin ilk imar planı da bu dönemde Alman Şehir Plancısı Prof. Hermann 
Jansen’e hazırlatılmıştır. Bu dönemde Tarsus’ta yapılan diğer çalışmalar şunlardır: 

 1927-1938 yılları: Adana Caddesi, İstasyon Caddesi, Park Yolu Caddesi açılır. 
 1929-1932 yılları: Tarsus Şehir Parkı açılır. 
 1932-1933 yılları: Şar Sineması açılır. 
 1936 yılı: Hurmalar Caddesi açılır ve Gazipaşa Caddesi ile Adana Caddesi’ne bağlanır. 

Bu caddeler 1919 tarihli haritada bulunmamaktadır. 
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b) 1945-1954 Yılları Arasında Yapılan Çalışmalar: 

Cumhuriyetin kuruluşunun 25. yılının geride bırakıldığı bu dönemden itibaren kent hem nitelik 
hem de nicelik bakımından gelişmiştir. Kent nüfusu 1955 yılında yapılan nüfus sayımında 
39.182 kişi olarak tespit edilmiştir. Ayrıca 1958 yılında hazırlanan kent imar planının hali hazır 
altlıkları da 1948 yılında tamamlanmıştır. Harita Genel Komutanlığı arşivindeki 1946 yılına ait 
hava fotoğrafı ile kentin bu yıllardaki gelişimini gözlemlemek mümkündür (Resim 5). 

 

 

Resim 5: 1946 yılına ait hava fotoğrafı (Harita Genel Komutanlığı arşivi) 

 

Bu dönemde yapılan imar çalışmaları şunlardır:  

 1945 yılı: İş Bankası binası yapılır. 

 1946-1950 yılları: kent stadyumu yapılır. 

 1948-1950 yılları: adliye binası yapılır. 

 1949 yılı: Yeni Tarsus İstasyonu yapılır. 

 1951-1954 yılları: Eski hastanenin arkasında bulunan kale yeri olarak geçen alan ile 
Gözlükule Höyüğünün güneyinde kalan alan parsellenerek halka dağıtılır. 
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 1951-1954 yılları: İstasyon önündeki Yeşilyol Caddesi açılır. 

 1953 yılı: Tarsus Lisesi binası yapılır. 

 1954 yılı: Tarsus Sebze Hali binası yapılır. 

 

c) 1955-1965 Yılları Arası Yapılan Çalışmalar: 

 1955 yılı: Ziraat Bankası binası yapılır. 

 1955-1957 yılları: Atatürk Caddesinin hükümet konağı-belediye binası arasında kalan 
bölümü genişletilir. 

 1963-1965 yılları: Adana-Mersin Caddesinin Kleopatra Kapısına kadar olan kısmı 24 
m. genişletilir. Küçük Minare Caddesi ile Makam Cami-Çukurova Fabrikası arasında 
kalan yollar genişletilir. 

 

d) 1966-1975 Yılları Arasında Yapılan Çalışmalar: 

 Kleopatra kapısı ve çevresi yeniden düzenlenir. 

 Çalışma alanının sınırları içerisinde bulunan Muvaffak Uygur Caddesi genişletilir. 

 1968 yılı aralık ayında gerçekleşen sel felaketi sonrasında Berdan Nehrinin doğusunda 
kalan alana afetzedeler için yeni bir yerleşim alanı yapılmıştır. Bunun yanı sıra 1960-
1965 yılları arasında hızlı bir şekilde kent nüfusunun artması sonucu yüksek katlı 
binaların yapımı artmış, imar planındaki inkişaf alanları dolmadan plan sınırı dışındaki 
alanlarda yapılaşmalar olmuş ve kentin gelişimi kontrolden çıkmıştır (Gürani, 1999, 
21). 

 Demirkapı-Kocadolap yolu açılır. 

 Kaleburcu deresi doldurulur. 

 

5. Çalışma Alanının 1982 – 2013 Yılları Arasındaki Morfolojik Dönüşümü 

Çalışma alanının ve yakın çevresinin gelişimi evreleri yukarıda açıklanmıştır. Çalışmanın bu 
bölümünde Conzen tarafından ilkeleri ortaya koyulan morfolojik analiz yöntemi ile 1982’den 
2013 yılına kadar çalışma alanının geçirdiği morfolojik dönüşüm tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Çalışma kapsamında söz konusu alanın sokak dokusu, ada-parsel ilişkisi, bina-parsel ilişkisi, ve 
dolu-boş oranı tespit edilmiştir.  

5.1. Sokak Dokusu 

1982 yılındaki sokak dokusu incelendiğinde büyük yapı adaları içerisinde çıkmaz sokakların 
çoğunlukta olduğu gözlenmiştir. 2013 yılında ise çıkmaz sokakların neredeyse tamamen ortadan 
kalktığı, geleneksel kent dokusunun özelliklerinden olan organik sokak dokusunun yok olduğu 
ve modern kent planlamasının getirdiği ızgara plan şemasının uygulandığı sokaklar oluşmuştur 
(Tablo 1). Yapı adaları içerisinde parsellerin birbirine yakın formda ve boyutta oluşturulduğu 
dikkat çekmektedir. 
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Tablo 1. Çalışma alanının 1982 ve 2013’teki sokak dokusu 
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5.2. Ada- Parsel İlişkisi: 

1982 yılında yapı adaları daha büyük ve az sayıdadır. Yapı adaları içerisinde çok sayıda parsel 
bulunduğu ve bu parsellere küçük çıkmaz sokaklarla ulaşım sağlandığı görülmektedir. 1982 
yılında yapı adası sayısı 52 ve parsel sayısı ise 724’tür (Tablo 2). 2013 yılına gelindiğinde ise 
çıkmaz sokakların çoğunlukla yol yapıldığı ve ortadan kalktığı böylelikle yapı adalarının sayıca 
arttığı belirlenmiştir. Yapı adalarının sayıca artmasına karşılık parsel sayısında azalma 
görülmektedir. Bunun başlıca nedenleri arasında, yeni yolların açılması gibi imar 
faaliyetlerinden dolayı alan kaybedilmesi ve küçük yapı parsellerinin birleştirilerek daha büyük 
parsellerinin elde edilmesi gelmektedir. 2013 yılında yapı adası sayısı 64 ve parsel sayısı ise 
643’tür. 
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Tablo 2. Çalışma alanının 1982 ve 2013 yıllarındaki yapı adası parsel ilişkisi 

 

5.3. Bina-Parsel İlişkisi 

1982 yılında parsellerin küçük olduğu ve yapıların taban oturumunun da bu durumla doğru 
orantılı olduğu görülmektedir. Büyük parsellerdeki yapılar da bu şekilde yapılarak geniş bahçe 
alanına sahip olmuştur. Ancak 2013 yılına gelindiğinde parsel boyutlarıyla beraber yapı taban 
alanları da büyümüştür (Tablo 3). Yapıların büyük çoğunluğu parselin tamamına oturacak 
şekilde inşa edilmiştir. 

Ayrıca 1982 yılında ana cadde üzerindeki binaların kat yükseklikleri 6-8 kat arasındadır, yapı 
adalarının iç kısmında kalan binalar ise daha çok 1-3 kat arasında değişmektedir. 2013 yılına 
gelindiğinde ise benzer şekilde ana cadde üzerindeki yapıların kat yükseklikleri 6-8 kat iken 
yapı adalarının içeride kalan parsellerinde durumun değişmeye başladığı ve burada bulunan 
yapıların zaman içinde yıkılıp yeniden yapılarak kat yüksekliklerinde artış olduğu tespit 
edilmiştir. 
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Tablo 3. Çalışma alanının 1982 ve 2013 yıllarındaki bina parsel ilişkisi 
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5.4. Dolu Boş Oranı 

1982 yılına bakıldığında yapıların sayıca az olması ve parsel kullanımlarında yapılar parselin 
tamamına oturmadığı için çalışma alanının yoğun bir yapılaşmaya sahip olmadığı tespit 
edilmiştir. 2013 yılına gelindiğinde ise yapı sayısının artması, inşa edilen binaların parselin 
tamamına oturması ve genellikle çok katlı yapılaşmaya gidilmesi gibi nedenlerle yoğunluğun 
arttığı gözlenmiştir (Tablo 4). 
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Tablo 4. Çalışma alanının 1982 ve 2013 yılarındaki dolu boş oranı 



 

6) Sonuç 

Tarsus kentinin Şehit Kerim ve Eski Ömerli Mahallelerini kapsayan çalışma alanının 1982 ve 
2013 yılları arasındaki morfolojik analizi sonucunda elde edilen bilgiler sunulmuştur. Bu 
bilgiler yorumlandığında çalışma alanında doğal bir bölgeleme olduğu gözlen
bölgeler; 1919 yılından sonraki dönemlerde yerleşime açılan planlı alanlar, yine 1919 yılından 
itibaren oluşturulmaya başlanılan, içerisinde sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve askeri gibi kamu 
yapılarının bulunduğu kamusal bölge ve 1919 yılında
değişim sürecinin gözlendiği yerleşim bölgeleridir.

Resim 6. Çalışma Alanı - Bölgeler 

 

Çalışma alanı yapı adaları ve sokak dokusu parametreleri doğrultusunda incelendiğinde ise 4 
farklı bölgeden bahsetmek mümkündür. (Resim 7)

1.Tip Bölge: 

1919 yılına ait Fransızlar tarafından hazırlanan haritada yapılaşmaya henüz açılmadığı görülen 
bu bölgelerin Cumhuriyet dönemi ile yapılaşmaya açıldığı söylemek mümkündür. Bu alanlar, 
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modern şehir planlamasının getirdiği ızgara planlı yapı adaları, eşit büyüklüklerde bölünmüş 
parseller ve gridal sokaklar ile tanımlanabilir.  

2.Tip Bölge: 

Sağlık, eğitim, sosyal, kültürel, rekreasyon, askeri vb. gibi farklı birçok kamusal yapının 
bulunduğu yapı adaları 2. Tip bölgeyi oluştur
öncesinde kullanılmamakta iken Cumhuriyet döneminden itibaren yapılaşmaya açıldığı 
görülmektedir. 

 

Resim 7. Yapı Adaları-Sokak Dokusu Parametrelerine Göre Bölgeler

3.Tip Bölge: 

1919 tarihli haritada yerleşim alanı olarak kullanılan, küçük yapı parsellerinin ve çıkmaz 
sokakların olduğu organik dokulu bu alan, günümüze kadar ki süreç içerisinde yapı adaları, yapı 
parselleri ve sokaklara yapılan müdahaleler ile değişmiştir. 

261

zgara planlı yapı adaları, eşit büyüklüklerde bölünmüş 
parseller ve gridal sokaklar ile tanımlanabilir.   

Sağlık, eğitim, sosyal, kültürel, rekreasyon, askeri vb. gibi farklı birçok kamusal yapının 
bulunduğu yapı adaları 2. Tip bölgeyi oluşturmaktadır. Bu bölge de 1.Tip bölge gibi 1919 yılı 
öncesinde kullanılmamakta iken Cumhuriyet döneminden itibaren yapılaşmaya açıldığı 
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Önemli bir ticaret aksı olan Atatürk Caddesi çevresinde ve kent parkının önünden Kleopatra 
Kapısı’nın olduğu alana bağlanan Muaffak Uygur Caddesi üzerinde yapılaşma yüksek katlı ve 
ticari fonksiyonlara yönelik olarak gelişmiştir. Ana caddeler genişletilmiş, yapı ad
içerisinde bulunan çıkmaz sokaklar tamamlanarak taşıt yolları haline getirilmiş, yapı adaları 
küçülmüş, yapı parselleri büyümüştür. Binalar parsellerin tamamına oturmuş ve kat 
yükseklikleri artmış, orantılı olarak yoğunluk da artmıştır. 

Büyük oranda son halini aldığını söyleyebileceğimiz bu bölge gridal sokak düzeni ile günümüz 
modern kent planlamasının özelliklerini taşımaktadır.

4.Tip Bölge: 

1919 tarihli haritada yerleşim alanı olarak kullanılan bu bölge 3. Tip bölge gibi küçük yapı 
parsellerinin ve çıkmaz sokakların yer aldığı organik dokuya sahip bir bölgedir. Ancak 3. Tip 
bölgeden farklı olarak bölge günümüzde bu dokuyu kısmen devam ettirmektedir.

Çalışma alanının daha iç kısımlarında bulunan
küçük parseller, çıkmaz sokaklar, az katlı bahçeli evleri ile dikkat çekmektedir.

Eski Dokudan Yeni Dokuya Geçiş- ‘Melez Bölge’

Çalışma alanının Atatürk Caddesi ile Kleopatra Kapısı arasında kalan yapı adaları
incelendiğinde dönüşümün izleri çok net bir şekilde görülmekted
adlandırdığımız bu bölge 3. Tip ve 4. Tip bölgeleri
Fransız haritasında da yerleşim alanı olarak görülen bu bölge günümüzde geleneksel dokusunu 
kaybetmeye başlamış ‘melez’ bir bölge hali
içerisinde az katlı bahçeli evleri barındırırken aynı zamanda caddeye yakın alanlarda ızgara plan 
şemasında bölünmüş gridal forma sahip parsellerde yüksek katlı yapıları barındırmaktadır. 
(Resim 8) 

Resim 8. 1982-2013 yılları sokak dokusu çizimlerinde ‘Melez Bölge’ olarak adlandırdığımız alan

Atatürk Caddesi ile İstasyon arasında kalan ve Cumhuriyet döneminde yapılaşmaya başlanılan 
diğer bir ızgara planlı bahçeli az katlı evlerin olduğu alan da yine özgünlüğünü 
günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. 
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Fransız haritasında da yerleşim alanı olarak görülen bu bölge günümüzde geleneksel dokusunu 
kaybetmeye başlamış ‘melez’ bir bölge haline gelmiştir. Alan hem organik sokak dokusu 
içerisinde az katlı bahçeli evleri barındırırken aynı zamanda caddeye yakın alanlarda ızgara plan 
şemasında bölünmüş gridal forma sahip parsellerde yüksek katlı yapıları barındırmaktadır. 

 

2013 yılları sokak dokusu çizimlerinde ‘Melez Bölge’ olarak adlandırdığımız alan 

Atatürk Caddesi ile İstasyon arasında kalan ve Cumhuriyet döneminde yapılaşmaya başlanılan 
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ÖZET 

Bu araştırma, Selçuk kentinin morfolojik değişimini, niceliksel ve niteliksel yöntemlerin bir 
arada kullanılmasıyla incelemeyi amaçlamaktadır. İzmir - Selçuk kentinin geçmiş yıllarına 
ait hava fotoğrafları, plan paftaları ile kentin hangi yönde nasıl geliştiği incelenmiştir. 
Bununla birlikte kentlilerin algılarındaki Selçuk kentinin değişimini anlayabilmek adına 
“rehberli gezi” (parcours commentés) yöntemi kullanılmış ve buradan çıkan sonuçlarla 
kentin gelişim eğilimleri karşılaştırılmıştır. Bedensel deneyime dayanan rehberli gezi 
yöntemiyle, GİS verilerinin birbirleriyle çakıştırılması ise farklı açılardan kent 
morfolojisindeki değişimlerin “nasıl” olduklarını görebilmek açısından önemli olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Rehberli Gezi (Commented Walk), Toplumsal Algı, GIS, İzmir- Selçuk 

 

 

Giriş 

Kent morfolojisindeki değişimler, planlama kararları, kanunlar, sit kararları, ulaşım aksları, 
donatı alanlarındaki değişimler, göçler, küresel ekonomik krizler, ekolojik değişimler vb birçok 
etmenden doğrudan etkilidir. Bu etkilerin neden olduğu değişimlerin toplumsal etkisi ve günlük 
yaşam pratiklerindeki yansımaları ise çok daha farklı olduğu görülmektedir.  

Kent morfolojisi kapsamında, yerleşmenin fiziksel özellikleri ve biçimlerinin incelenmesinin ön 
planda olduğu çalışmaların yanında (Conzen, 1960,Whitehand 1972, Moudon,1992, Knox ve 
Pinch, 2006, Muratori, 1960, Caniggio ve Maffei,1979), toplumsal algı ve yaşam pratiklerini 
odağına alan çalışmalar bulunmaktadır (Lynch, 1960, Francesscato ve Mebane,1973). Bu 
araştırmada, yukarıda bahsedilen toplumsal algı ve yaşam pratikleri üzerinden kentsel 
morfolojiye bakan yöntemlere daha yakın bir antropolojik yöntem kullanılmıştır. Pettiteau ve 
Thibaud (2001)’nun antropolijik bir yöntem olarak kentte, kentlilerle birlikte gezerek oranın 
hikâyesini çıkarttığı bir yöntemdir. Bu bakımdan kentsel morfoloji üzerine çalışan araştırmacılar 
arasında Kevin Lynch’in araştırma metodolojisine çeşitli açılardan benzerlik gösterir. Lynch’in, 
kentin algılanması ve mekânsal çevrenin özelliklerine ilişkin zihinsel (bilişsel) temsillerin ifade 
edilmesi için yapmış olduğu çalışmalar, çevresel imajların biçimlenmesini açıklayan ilk 
yaklaşım olarak ifade edilebilir. Onu takip eden birçok kuramcı Lynch’in yapmış olduğu 
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zihinsel temsillerin aktarılma yöntemini kullanıp geliştirmişlerdir (Appleyard, 1969; De Jonge, 
1962; Francesscato ve Mebane,1973; Milgram ve Jodelet 1976, Gulick 1963, Klein 1967).   

Ancak yapılan bu çalışmalar kentlilerin yaşam çevrelerini algılamaları anlamında en çarpıcı 
imajlar ve marka oluşturucu biçimlerin ortaya konmasını sağlarken, ayrıntıda kalan, unutulmuş 
bilgileri göz ardı etmektedir. Milgram ve Jodelet’ın (1976) gerçekleştirdiği, Paris’in psikolojik 
haritalama çalışmasında ortaya çıkan ürünlerin de bu savı desteklediği görülmekte, çalışma 
sonucunda “turistlerin Paris’inin” aktarıldığı görülmektedir.  

Kent planlama bağlamında kentsel morfolojideki değişimleri nasıl saptayacağımıza 
baktığımızda ise, fiziksel bir değişimi yukarıdan hava fotoğraflarıyla görebilmenin dışında, 
kentte yaşayanların kent mekanını nasıl deneyimlediklerini ve onları nasıl içselleştirdiklerini 
görmenin önemli olduğunu düşünmekteyiz. Kenti kent yapan gözle görülmeyen akışların ve 
ilişkilerin yansıdığı mekânsal düzlemlerin oluşmasının da bu deneyimlerle sağlandığını iddia 
etmekteyiz (DeLanda, 2006). 

Bu bildiride kent, çok farklı bileşenleri içeren, akışlar ve ilişkilerle sürekli değişen mekânsal 
düzlem olarak kabul edilir. Bu anlamda kent statik ya da doğrusal bir değişim izleyen değil, 
birbirlerini etkileyen pek çok akışla dönüşen bir form olarak alınır. 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 toplanması” (DeLanda, 2006: 6) olduğunu söyleyebiliriz.  

Aynı anda pek çok ilişkiyi bir arada bulunduran kent, morfolojik olarak da sürekli bir değişim 
halindedir ve onu oluşturan sayısız faktör tarafından etkilenir. Bu bildiride, 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 tanımlamaktayız. 

Bu kapsamda kent morfolojisindeki değişimleri saptayabilmek için tek bir yöntem kullanmak 
yerine melez bir yöntemin kullanılması gerekliliği bu makalenin temel olarak ortaya koyduğu 
meseledir. Bu amaçla, hem hava fotoğrafları ve kent planlarının sayısallaştırılarak incelenmesi, 
hem de kentlilerin kent değişimine dair düşüncelerini ortaya çıkaracak “rehberli gezi” 
(commented walk) yöntemiyle de algıların haritalanması gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla,  
morfolojideki değişimin toplumsal algı ve günlük yaşam pratiklerine yansımaları ile niceliksel 
veriler üst üste çakıştırılarak kentsel değişim yorumlanmıştır. 

Bu makalede kullandığımız rehberli gezi (parcours commentés, méthode desitinéraires) 
yöntemi, Thibaud (2001) tarafından teorileştirilmiştir. Temelde 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) tarafından da kullanılan bu yöntem, Deleuze 
felsefesinden etkilenmiştir. Özellikle Proust’un iki farklı bellek tarifinin de bu yöntemde yerini 
aldığını söyleyebiliriz: İstemli bellek ve istemdışı bellek.  

Bu anlamda istemli bellek, geçmişteki kaydın, bugüne kadar gelen birikimle, bilgiyle, 
duygularla ve daha temelde “şimdiyle” yorumlanarak ortaya çıkan bir bellek olarak 
adlandırılabilir. Ancak istemsiz bellek, unutulmuş olsa da, ortaya çıkmayı bekleyen bir 
potansiyel güç olarak düşünülebilir. Bu ani bir hatırlamayla, geçmişte olan bitenin şimdiyle hiç 
yoğrulmadan ortaya çıkmış halidir. Bu bazen bir koku, bazen bir sokak, bazense bir müzikle bir 
anda akla gelen geçmişin yansıması olarak düşünülebilir. Dolayısıyla istemsiz bellek, bedensel 
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deneyimlerle ve karşılaşmalarla yeniden ortaya çıkabilecektir ve rehberli gezinin amacı da, 
kentlileri sokaklarda gezdirerek unutulmuş olanların yeniden hatırlanmasını sağlamaktır. 

Araştırmanın temeli, Selçuk kentinin morfolojik değişimini objektif olarak ortaya koymak değil, 
bu değişimin “nasıl” gerçekleştiğini ilişkisel olarak okumaya çalışmaktır. Araştırma temelde 
Selçuk kentinin makroformunun nasıl değiştiğini, bu değişimin planlardan nasıl etkilendiğini ve 
tüm bu süreçlerin kentlilerin algısında nasıl yer ettiğini anlamaya çalışacaktır. Ulusal ve 
uluslararası yasal statülerin, kanunların, sit kararlarının, toplu konut yer seçimlerinin, göçler gibi 
büyük toplumsal olayların Selçuk kentini nasıl dönüştürdüğü bu araştırmanın temel 
meselelerinden biridir. 

Bu bağlamda, Selçuk kentinde 15 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 (Resim 1). 

 
Resim 1. Rehberli Gezi Rotaları Mahallelere Göre Dağılımı 



 

267 

Bunun yanı sıra, 3 farklı emlakçıyla ve kültür müdürlüğünden Selçuk Efes kent belleği ekibiyle 
de yapılandırılmamış görüşmeler gerçekleştirilmiş, rehberli gezilerde öne çıkan bilgiler bu 
kişiler aracılığıyla yeniden düşünülmüştür. Bildirinin ilk bölümünde, İzmir-Selçuk’un kompakt 
bir kent olarak genel bir değerlendirilmesi yapılacak, ikinci bölümde rehberli gezi sonuçları 
hava fotoğrafları ile karşılaştırmalı olarak verilecektir.  

 

Kompakt Bir Kent Olarak İzmir-Selçuk 

Çalışma alanımız, Selçuk’un yerleşik alanını oluşturan kent merkezidir. Dolayısıyla Şirince, 
Meryem Ana, Belevi gibi diğer bölgeler bu çalışma kapsamının dışındadır. Bu bakımdan, 
Selçuk kent merkezi, İzmir-Aydın kara ve demiryolu üzerinde, Küçük Menderes'in taşıdığı 
alüvyonların birikmesiyle oluşmuş, mekânsal konum, toplumsal yapı, ekonomik faaliyetler, 
kültürel – tarihi alanlar ve doğal kaynaklar bakımından birbirinden farklı bileşenleri içermesiyle 
Türkiye’de bulunan aynı ölçekli kentler arasında özgün bir yapıya sahiptir. Öncelikle, kentin 
yayılmasını sınırlandıran farklı yasal statüler (sit alanları, tarihi ve kültürel varlıklar) 
bulunmakta, bu durum, büyümenin kompakt biçimde gerçekleşmesini sağlamaktadır.   

Selçuk kentinin kompakt bir biçimde gelişmesini etkileyen en önemli faktörlerden biri ilçe 
çevresinde bulunan sit alanlarıdır. Selçuk ilçesi sınırları içerisinde; 1. derece arkeolojik sit alanı, 
2. derece arkeolojik sit alanı, kentsel sit alanı, 1. derece doğal sit alanı, 2. derece doğal sit alanı, 
1. derece arkeolojik ve 1. derece doğal sit alanı ile 3. derece doğal ve kentsel sit alanı olmak 
üzere 7 farklı sit alanı bulunmaktadır. Özellikle Kente bitişik konumda olan Efes antik kentini 
de içine alan 1. Derece arkeolojik sit alanı, kentin batıya doğru gelişimini sınırlandırmıştır. Buna 
ek olarak Atatürk ve İsabey mahallelerinin bir kısmının da içinde bulunduğu Kentsel Sit alanı da 
kentin bu bölgesi ile ilgili alınan kararları sınırlandırmış bulunmaktadır.  

Kentin kompakt gelişmesinde etkili olan bir diğer hususta kent için yapılan planlardır. Özellikle 
kenttin güney ve güney doğu yönünde gelişmesini teşvik eden planlama çalışmaları kentin 
bugünkü makroformunun oluşmasında önemli etkiye sahiptir. 1943 yılında Belediyenin 
kurulması ve 27 Haziran 1957 yılında ilçe olması ile birlikte ilçe sınırlarını kapsayan birçok 
planlama çalışması yapılmıştır.  

Kentin planlama tarihi ve kent morfolojisi ile ilişkisi incelendiğinde, kentin makroform 
gelişiminin temellendiren planın 1986 yılına ait olduğu görülmektedir. Kenti güneye doğru 
gelişmesini öngören plan, diğer planların altlığı niteliğinde olup bu güne kadar bu plan 
çerçevesinde şekillenmiştir. 1987 yılında gecekondu önleme çalışmaları ve bunu takip eden 
1992 yılındaki ıslah imar planı ise kentin morfolojisinin değişmesinde etkili olan diğer bir 
plandır. Ayasuluk üzerinde konumlanan binaların yıkılma kararı ve buradaki hak sahiplerinin 
kentin yeni gelişme alanı olan güney kısmında kooparitifleşme şeklinde yapılaşmaya açılması 
bu plan ile uygulanmıştır. 1994 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan Selçuk 
Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı ise İsabey ve Atatürk Mahallelerinin bir kısmını 
kaplamaktadır. 

2002 ve 2006 yılındaki yapılan İlave Revizyon İmar Planı ve İmar Planı Değişikliği ile Ketin 
güney güneydoğu yönünde gelişmesi desteklenmeye devam etmiştir. 2008 yılındaki Tarımsal 
Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı ile kentin kuzey batı kısmı için kararlar üretirken yine 2008 
yılına ait Selçuk Toplu Konut Alanı Uygulama İmar planı kentin güney doğusunu yapılaşmaya 
açmaktadır. Selçuk’a dair üst ölçek planlar incelendiğinde ise 1/100.000 ölçekli İzmir- Manisa 
Çevre Düzeni Planı kenti güney ve güney doğu yönünde gelişmeye açarken, 1/25.000 ölçekli 
İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı kenti güney doğu ve kuzey yönünde gelişmeye 
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açmaktadır. Kent planlarının kentin morfolojik değişimine yaptığı etkinin mekânsal karşılığını 
algılamak amacıyla, araştırma kapsamında Harita Genel Komutanlığından 1957, 1966, 1972 ve 
1993 yıllarına ait siyah beyaz, 2009 yılına ait renkli hava fotoğrafları temin edilmiştir. Özellikle 
planlama çalışmaları ve saha çalışması kapsamında yapılan rehberli gezi notlarının 
anlamlandırılması ve üst üste çakıştırılmasında çalışmanın temel verisini oluşturmaktadır 
(Resim2).  

 
Resim 2. 1957, 1966, 1972, 1977 ve 2009 yıllarına ait hava fotoğrafları 

 

Selçuk Kentinin “Rehberli Gezi” Yöntemiyle Okunması 

Selçuk kent merkezinde yapılan çalışma, öncelikle Kültür müdürlüğüne bağlı olan “Kent 
Belleği” birimindeki çalışanların yoğun çabaları ile bulunan, kentin farklı mahallelerinden 
kişilerle gerçekleştirilmiştir. Bu ortaklığın da bir sonucu olarak, daha önce reji ambarı ve tütün 
deposu olarak kullanılmış olan, bugünün Selçuk Kent Belleği binası bu araştırmadaki rehberli 
gezilerin başlangıç noktasını oluşturmuştur.  
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Önceden randevu alınan görüşmecilerle bu binada buluşulduktan sonra, yine görüşmecinin 
belirlediği rotanın başlangıç noktasına gidilmiş, rehberli geziler başlamıştır. Araştırma 
kapsamında 15 rehberli gezi yapılmıştır. Bu görüşmelerden bir kısmı mekânsal olarak üst üste 
çakışmakla birlikte rehberli gezilerin çalışma alanın tamamına eşit bir biçimde dağılımı dikkat 
edilmiştir. Bu amaçla görüşmeciler farklı mahallelerden seçilmiştir. Yapılan rehberli gezi 
çalışmaları sonucunda görüşmecilerin belleklerindeki Selçuk’a ait çıkarımlarda bulunulmuştur.  

Yapılan tüm rehberli geziler GIS ortamına aktarılmış ve gezi süresince rehberlerin önemli 
gördüğü mekanlar listelenmiştir. Bu aktarım sonucunda bazı mekanlar hakkında birden fazla 
rehberin bilgi verdiği, o mekana dair anılarını paylaştığı ve o mekana dair değişimleri özellikle 
vurguladığı saptanmıştır. Rehberlerin bu paylaşımlarındaki kesişim aslında Kentin morfolojik 
değişiminin gündelik hayattaki yansımaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda öne 
çıkan fiziki mekanlar ve bu mekanlara dair rehberlerin algısını şu şekilde sıralayabiliriz 
(Resim3).  

 

 
Resim 3. Rehberli Gezi kapsamında öne çıkan mekanlar 

 

Carpouza Binası 

Binanın merkezi konumu ve tarihi yapısı nedeniyle, hemen hemen tüm rehberlerin bu binayla 
ilgili anekdotları olduğu görülmüştür. Kimi rehberler binanın tarihine vurgu yaparken kimileri 
binaya dair anılarını bir kısmı ise binanın geçirdiği değişimleri aktarmaktadır. 
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Resim 4. Carpuza Binası 

“Şimdi Carpoza Kafe 1856 da İngiliz mühendise verilmiş. İzmir Aydın demir 
yolunun yapımı için… Burası hem çalışanların konaklayacağı ve ondan sonra da bay 
Carpozo’nun otel olarak kullanabileceği bir yer olarak yapmışlar. Fakat benim 
bildiğim 1940’lı yıllarda burada Devlet Demir Yolları doktoru vardı. İstanbullu İhsan 
Alpman onun lojmanı olarak kullanılıyordu burası. Şu köşedeki oda muayene odasıydı. 
Hemen arka tarafta o zamanlar çocuktuk. Büyük bir salon gibi geliyordu gözümüze. 
Şimdi küçüldü o salon. Arkada da yatak odaları vardı. Lojman olarak kullanılıyordu. O 
zamanlarda 40’lı yıllarda Selçuk ta doktor yoktu. Sıtma çoktu. Herkesin böyle karnı 
şişkindi sıtmadan dolayı.” (Sümer Bey) 

“Burası lojmandı ben beş buçuk yıl burada oturdum. Evliydim. Büyük oğlumu 
bu lojmanda doğurdum. Ve hayatımın en güzel beş yılını ben burada yaşadım. Her 
zaman bana hoş gelmiştir, küçücük bir evim vardı, küçücük bir mutfağım vardı. Şu 
palmiye ağacı var ya o ağaç bizim bahçenin içindeydi. Bu böyle dümdüz gidiyordu 
arada bir yaya yolu gibi yol vardı… İşte seksen beş yıllarında orda iki ev daha vardı. 
Seksen yedi doksan yılında burası yıkıldı.” (Öznur Hanım) 

Su Kemerleri 

Bizans döneminden kalan ve halen Selçuk kent merkezinde sağlam olarak kalmış olan su 
kemerleri, rehberlerin Selçuk’a dair vurguladıkları önemli yapılardan biridir. Selçuk’un simgesi 
haline gelen leyleklerin barınma ve üreme yerleri olan kemerlerin, rehberler açısından özellikle 
vurgulanan değişimi,  kemerler arasında inşa edilen binaların yıkılmasıdır. Kimi rehberler için 
kemerlerin temizlenip açılması olarak ifade edilen bu yıkımlar kimi rehberler için ise özellikli 
binaların kaybolması olarak nitelendirilmektedir. 

 
Resim 5. Su kemerleri 
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“Evet su kemerleri biliyorsunuz. Bizanslılardan kalma. Su kemerlerle tepelerden 
taşınıyordu. Şimdi kemerlerin arasına evler yapıldı. 1940 yıllarda ve 1980’li yıllarda. 
Hem de mimar bir belediye başkanı 5 katlı ev yaptırdı. 10 yıl sonra buralar 
kamulaştırıldı.” (Sümer Bey) 

“Su kemerleri dediğimiz şu sütunları görüyorsunuz. Bundan yaklaşık on sene 
önce falan bunların arasında binalar vardı. Şu iki sütununu arasında şu gördüğünüz 
büyük alanda büyük bir otel vardı beş katlı ismi de aksal oteli çok eski zamanlarda 
yapılmış beş katlı oteldi. Zamanında da Selçuk’un en lüks oteliymiş” ( Uğur Bey) 

Atatürkçü Düşünce Derneği Parkı ve Çevresi 

Kentin güney batısında yer alan park, bulunduğu kottan dolayı su baskınlarının yaşandığı bir 
alandır. Rehberler bu bölgenin tamamen sulak bir alan olduğu üzerinde durmaktadırlar. Ayrıca 
alanın park olarak düzenlemesinin getirdiği yeniliklere de vurgu yapılmaktadır. 

“Eskiden burası olduğu gibi suymuş. Kayıklarla gezerdik 25 kuruşa” (İsmail 
Bey) 

“ADD Parkı çok çukurdu, çam ağaçları vardı kestiler eskiden çocuklar 
lunapark kurarlardı, 45-50 sen önce” (Muhsin Bey) 

“Buraları 70’li yıllardan sonra Mustafa Bey’in bahçesi olarak adlandırılırdı. 
80 olmadan 70-85 arası parsellendi buralar…1943 yılında ördek kaz avı yapıldı 
burada” (Niyazi Bey) 

Eski Belediye Binası 

Selçuk kent morfolojisinin değişimine dair rehberlerin belleklerinde kalan önemli bir ayrıntıda 
Eski belediye binasının yıkılarak yerine meydan yapılmasıdır. Rehberlerin algısında bir 
dönemin sivil mimari özelliğini yansıtan binanın yıkılması ve meydanın boş kimliksiz bir 
mekan haline dönüştürülmesi üzerinde durulmuştur. 

 
Resim 6. Eski Belediye Binası 

“Selçuk Belediyesinin bir binası vardı. Havuzun olduğu yerde. Yıkıldı aşağıya 
geçti. Önce caddenin kenarında bir yere geçti. Sonrada yeni yapılan şimdi ki yerine 
geçti. İki kere değişti. Hangi yıllarda yıkıldı tam olarak olmasa bile şöyle söyleyeyim 
1970’li yıllarda yıkıldı. Hemen belediyenin önünde daha eskiden ama bizim ilkokul 
yıllarımızda 1940’lı ve 50’li yıllarda Atatürk’ ün heykeli bulunurdu. Burası Cumhuriyet 
meydanı idi.” (Sümer Büyüktosun) 
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Gecekondu Önleme Bölgesi 

1980’li yılardan itibaren Selçuk kenti yoğun bir iç göç ile karşı karşıya kalmıştır. Kentte göç 
edenlerin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla 1987 yılında 775 sayılı kanun çerçevesinde 
gecekondu önleme çalışmaları yapılmış ve bu çalışmayı takiben 1992 yılında Islah İmar Planı 
ve ilave revizyon imar planların ile kentin güneye doğru gelişimi desteklemiştir. Rehberler 
kentin morfolojik değişiminde özellikle gecekondu önleme bölgesindeki değişimi üzerinde 
durmuşlar.  

“Gecekondu bölgesi denir oraya. Oraya yeni evler yapılarak imara açıldı. 
Selçuk o tarafa doğru kaymaya başladı... Yaklaşık 2000li yıllarda imara açıldı. Oralar 
hep bahçeydi.” (Uğur Bey) 

“Burası sanayi bölgesi. Önceden sulak Tarım arazisiydi. Ondan önce sanayi 
alanları vardı sonra gecekondular oldu. Sonra gecekondu önleme bölgesi ilan edildi. 
(Nihal Hanım) 

Sonuç Yerine 

Selçuk kentinde yapılan bu araştırmada, planlama, kentlilerin kent algısı ve kent 
makroformundaki değişimler birbirleriyle çakıştırılarak incelenmiştir. Bu anlamda kentin yıllar 
içinde nasıl dönüştüğü hem hava fotoğrafları ve planlar üzerinden daha makro bir ölçekte 
okunmuş, hem de detayda, kentlilerle kent içerisinde gezilerek detaydaki değişim ve 
dönüşümler bina ölçeğine kadar inilerek izlenmiştir. Selçuk kenti 1960’lı yıllara kadar, Efes ve 
Ayasuluk dönemiyle önemli ölçüde bir devamlılık içerecek şekilde gelişmiş, eski çağlardan 
kalan tarım ve üretim alışkanlıklarını, meyve bahçelerini devam ettirerek kent hayatını 
sürdürmüştür. Büyük toplumsal değişimler ve özellikle yurtdışından ya da yurtiçinden gelen göç 
hareketliliği, kentin büyümesini, makroformun değişmesini ve kent içindeki yapıların 
yoğunlaşmasını beraberinde getirmiştir. 1960’lı yıllardan itibaren her 5-10 yılda bir kent 
makroformunun ciddi anlamda değiştiği görülmüştür. Diğer yandan, Selçuk kentinde doğayla ve 
tarihle kurulan ilişkinin de dönüşüme uğradığı hem hava fotoğraflarıyla planlarda ortaya çıkan 
arazi kullanımdaki dönüşümler incelendiğinde, hem de rehberli gezilerde ortaya çıkan detaylı 
değişimlere bakıldığında görülmektedir. 1950’lerde Efes antik kenti civarındaki, piknik ya da 
çocuk oyunları için yoğun olarak kullanılan alanların, günümüzde kullanılamadığı, kale 
çevresindeki tek katlı gecekondu yapılarının, kaleyi koruma altına almak adına o bölgeden 
taşınması gibi müdahalelerin doğa ve tarihle olan ilişkiyi dönüştürdüğü görülür. 

Bu dönüşümün en önemli etkileyicilerinden birisi de sit kararları olarak karşımıza çıkar. Sit 
kararının, kentin doğal değişim ve dönüşüm süreçlerini ani bir kesintiye uğrattığı, buna karşın 
yenileme ya da bakım onarıma dair hiçbir müdahaleye izin vermediği gibi kamu fonları 
aracılığıyla ya da devlet eliyle de bu yenileme sürecine girişmediği görülür. Böylelikle hem 
kentin yerlileriyle arasına önemli bir sınır çizilen sit alanları, ne kentlilerle etkileşime girebilmiş, 
ne de devlet tarafından kullanılabilir hale getirilmektedir. Aynı zamanda bu sit kararının Selçuk 
kentinde, kentin gelişme yönünü önemli ölçüde etkilediği görülmüştür. Dolayısıyla yine 
Selçuk’un güneydoğusunda Abuhayat mevkiinde planlanan Toplu Konut Alanı ve uluslararası 
çeşitli yaptırımları olan UNESCO miras listesine girilmiş olması gelecekte de kentin 
makroformunun değişiminde oldukça önemli etkiler getirecektir.  

 

Not: Bu Araştırma MSGSU Bilimsel Araştırma Birimi tarafından desteklenmiştir.(2014-06) 
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ÖZET 

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 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 
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Kentsel mekân fiziksel, sosyal, ekonomik ve politik pek çok etkene bağlı olarak daimi bir 
dönüşüm geçirir. Mekânın dönüşümünü yalnız sosyo-ekonomik ya da yönetsel bazda ele almak 
tasarlayıcılar ve yöneticiler için yeterli olmayacağı gibi sadece biçimsel olarak incelemek de 
kentlerin oluşum ve dönüşüm mantığını tam anlamıyla sağlayamamaktadır. Kentsel morfoloji 
alanı, bu bağlamda mimarın, plancının, coğrafyacının, sosyologun ve diğer uzmanların mekân 
oluşumunu sorgulama ve üretmek için yeterli donanıma erişme araçlarından biridir. Kentsel 
mekândaki fiziksel değişimlerin insan davranışları ve kentleşme süreci üzerindeki etkilerini 
anlamak üzere, kentsel morfoloji alanında çok sayıda çalışma yapılmıştır. Farklı disiplinler ve 
farklı eğitim ekollerince yapılan bu çalışmalar, İngiliz, İtalyan ve Fransız okulları kapsamında 
incelenmektedir. Alman coğrafyacı M. R. G. Conzen’in teorileriyle şekillenen İngiliz okulunda, 
şehirlerin nasıl kurulduğu ve kurulma nedenleri özellikle coğrafyacılar tarafından ele alınmıştır. 
Aynı dönemlerde İtalya’da mimarlar tarafından şehirlerin nasıl kurulması gerektiğine dair 
oluşturulan bakış açısıyla şehir tasarımı üzerine çalışmalar yoğunlaşmıştır. Var olan kentleri ve 
aslında kurulmuş olması gereken kentleri araştıran Fransız okulunda ise sosyologlardan 
mimarlara, coğrafyacılardan plancılara disiplinler arası bir çalışma sahası oluşturulmuştur. Tüm 
çalışmaların ortak çıkarımı; kent formunun binalardan, parsellerden ve sokaklardan oluşan 3 
temel fiziksel elementin bir araya gelmeleri sonucunda oluştuğudur. Kent formunun ancak farklı 
ölçeklerde, bölge ölçeğinden şehir ölçeğine, ada ölçeğinden bina ölçeğine incelenebileceği ve 
daimi dönüşümden dolayı ancak tarihsel olarak anlaşılabileceği kabul edilmiştir (Moudon, 
1997). 

Kent formunu oluşturan parçalardan kentsel gelişimi ya da değişim analizini sağlayacak en 
temel birim parsel detayı olarak görülmektedir. Parsel, mülkiyet kavramı içerisindeki tanımıyla 
üç boyutlu kent formunu, bir kentin morfolojik yapısını hazırlayan belirleyici parçayı 
sunmaktadır. Kent formunun üretimi de iki ve üç boyutlu birleşimlere bağlı olarak ilk defa iki 
boyutlu görülen mülkiyetin düzenlenmesi ile tasarlanabilir (Günay, 2006). Değişken 
dinamikleriyle bir kentin yeniden üretimi mülkiyet ilişkilerine bağlıdır. Bir kent planını 
mülkiyet dağılımını gösteren bir harita olarak okumak; kentin değişen planları ve morfolojik 
özellikleri içerisinde mülkiyet durumlarının değişimini ve mülkiyet ilişkilerini irdelemek 
gerekmektedir.  

Bu çalışmada, mülkiyet ilişkilerinin kent formunu nasıl etkilediği; tarihi bir kent dokusunda 
tarihsel bir süreç içerisinde nasıl analiz edilebileceği soruları esas alınarak; İstanbul Tarihi 
Yarımada üzerinde Conzen’in morfolojik bölgeleme yöntemi uygulanmıştır. Tarihi 
Yarımada’nın ulaşım aksları yönünden kesişim noktası olan Aksaray bölgesinde detaylı yapılan 
analizlerle ada bazında sokak, bina ve parsel ilişkileri incelenmiştir. Araştırmada, kentsel 
morfolojide mülkiyet ilişkilerini okumak ve Tarihi Yarımada ve Aksaray bölgesinde morfolojik 
bölgeleri belirlemek amaçlanmıştır. 

 

Morfolojik Bölgeler 

Conzen, tarihi İngiliz şehirleri üzerinde yaptığı morfolojik çalışmalarla ileriki morfolojik 
araştırmalara ışık olacak birçok teori ve yöntem geliştirmiştir. Conzen’in yayılan tüm 
çalışmalarının terminolojik kesinlik üzerine olduğunu düşünen Whitehand (2001), Conzen için 
morfolojik terimlerin, dilin izin verdiği ölçüde kayda geçecek kadar kabul edilmiş konseptler 
olduğunu söyler. Kentsel çevreyi üç parçada inceleyen Conzen, bunları kent planı, bina dokusu 
ve arazi ile bina kullanımı olarak gruplar. Kentsel dokudaki bu üçlü bölünme kentsel gelişme 
süreçlerini esas alan kavramları içermektedir. Kentsel çevreyi oluşturan bu üç belirleyici etkenin 
kalıcılıkları da zamana göre değişmektedir. Kullanım biçimleri değişime en çabuk uğrayan 
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faktörken, bina dokusu değişime daha dayanıklıdır. Kent planı ise kalıcılığı en güçlü olan 
faktördür. Sokaklar, parseller ve binalardan oluşan kent planı, Conzen’in öncelikli olarak 
ilgilendiği analiz türüdür. Conzen kent planının sonucunu morfolojik bölge incelemesiyle 
açıklığa kavuşturur ( Moudon, 1994; Whitehand, 2001; Conzen, 1960).  

Morfolojik bölge; planlara, binalara ve kullanım çeşitlerine göre homojen kent formlarını ifade 
eder. Morfolojik bir bölge, kendisini çevreleyen – kendisine sınırdaş – alanlardan ayırt edici bir 
bütünlük arz eden bir alandır. Ancak bölgeler arasındaki sınırların keskinliği çeşitlilik 
göstermektedir (Whitehand, 2001). Conzen’in ilk çalışmalarında morfolojik bölgelerin 
sınırlarını belirleme konusu tam anlamıyla belirgin olmasa da kurduğu dörtlü hiyerarşik 
bölgeleme metodu, diğer kentsel morfoloji araştırmalarının yanı sıra kentsel planlamada ve 
koruma alanlarında da kullanılmıştır. 

Temel olarak dört farklı hiyerarşik düzende tanımlanan morfolojik bölgeler şu şekilde 
özetlenebilir: 

Birinci derece: Ana sınırları içerisinde tarihi bir kent birinci dereceden bölgeyi oluşturur. Bir 
çeper alanı ya da yerleşim alanı oluşumları da bu bölgeyi belirlemede esas alınabilir. 

İkinci derece: Ana plan birimleri, kent parçaları, kent mahalleleri veya küçük yerleşim alanları 
olarak ifade edilir. 

Üçüncü derece: Ara plan birimleri, sokak birimleri veya bir mahalle içerisindeki sokak – bina – 
parsel grupları üçüncü derece bölgeler olarak belirlenir. 

Dördüncü derece:Küçük plan birimleri, bina dokularını gösteren hücreler ya da morfotipler 
şeklinde tanımlanmış bölgelerdir. 

 

 

Şekil 1. Conzen’in Ludlow’da belirlediği morfolojik bölgeleri gösteren harita (Whitehand, 2001, 106). 

 

Conzen’e göre kentsel gelişme sürekliliği olan bir süreç olarak algılanmalıdır. İnsanın tüm 
hareketliliği kentsel mekânda yeni aktiviteleri uygulama ya da değiştirme ile kaydolmaktadır. 
Bu sebeple, bir kentteki morfolojik bölgeleri belirlerken hiyerarşiyi oluşturan en küçük birimi 
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morfotip (morphotype) olarak adlandırılan, bina ölçeğine kadar inebilecek detaydaki kent 
parçalarını dahil edecek incelikte inceler. 

Morfolojik bölgeler üzerine yapılan bazı çalışmaları incelemek gerekirse, mülkiyet ilişkilerine 
bağlı kentsel gelişim bağlamında ilk incelemenin bu çalışma olduğunu söyleyebiliriz.  

Barret (1996) Birmingham üzerine yaptığı çalışmasında, plan birimleri, bina formu birimleri ve 
arazi kullanımlarını ele alarak Conzen’in dörtlü hiyerarşik bölgeleme metoduyla belirlediği 
bölgeleri tek bir haritada çakıştırarak kentsel plan birimlerini oluşturmuştur (Whitehand, 2009). 

 

 

Şekil 2. 1970 yılı Birmingham merkezinde kentsel peyzaj birimlerini ve morfolojik bölgeler, İngiltere, 
Barret, 1996 (Whitehand, 2009, 11). 

 

Romanya’nın Sibiu kentindeki bir diğer morfolojik bölgeleme çalışması, 2004 yılında Dünya 
Mirası Listesi kayıtlarına geçirilmek üzere belirlenen plan birimi sınırları ile şehrin kuzey ve 
güney doğrultudaki iki farklı karakterini ortaya koyarak yapılmıştır. (Whitehand, 2009). 
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Şekil 3. Sibiu merkezi plan birimi sınırları, Romanya, 1999 (Whitehand, 2009, 12). 

Hollanda’da Alkmaar şehrinde şehir konseyine planlama sürecinde rehber olarak belirlenen 
dokuz karakter alanın kentsel morfoloji analizleri açısından eleştiren Bienstman (2007), kenti 
Conzen’in dörtlü bölgeleme metodu ile analiz ederek, kent çevresinde belirlediği çeper kuşak 
alanı birinci dereceden bölge olarak tanımlamıştır. 

 

 

Şekil 4. Alkmaar merkezi kentsel peyzaj birimleri, Hollanda (Bienstman, 2007 ). 
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Zhang (2015)’ın Çin’in Guangzhou şehrinde yaptığı morfolojik araştırmasında da plan 
birimleri; bina dokusu ve arazi kullanımı analizleri ile kentin feodal sistem ve günümüz sistemi 
içerisindeki ekonomik ve sosyal süreçlerini göz önüne alan bir bakış açısıyla belirlemiştir. 

 

Mülkiyet İlişkileri Kentsel Morfolojiyi Nasıl Etkiler? 

Mülkiyet kavramı sahip olunan bir şeyden öte bir hak olarak kabul edilmektedir. Mülkiyet 
hakları hukukla, ekonomiyle, devletle ve kültürle yakından ilişkilidir. Aslen ekonomik bir hak 
olan mülkiyet, özneleriyle ve nesneleriyle tanımlanmaktadır. Mülkiyetin öznesi yönetim 
sistemlerine göre birey ya da kurum bazında değişirken, yine buna bağlı olarak bireylerce ya da 
kurumlarca sahiplenilen ve ancak insanlar arasında iletişimi sağlayan nesneleri de değişkenlik 
gösterir (Davies, 2007; Günay, 1999). Bu noktada mülkiyet ilişkilerini, arazi mülkiyeti sahipliği 
üzerinden ülkelerin yönetim sistemlerindeki değişime bağlı olarak gelişen ilişkiler olarak 
açıklayabiliriz. Mülkiyet ilişkileri, mülkiyetin özneleri ile nesneleri ve düzenleyici politik 
mekanizmalar arasındaki soyut ilişkilerin sonucudur. Temelde mekânı etkileyen mülkiyet 
ilişkileri, üretim ve tüketim aktiviteleri içinde, yararlanma hakkı, kullanmama hakkı, işgal etme, 
sahiplenme gibi konuları; hak ya da şey, mutlak ya da göreceli, özel ya da kamusal, taşınır ya da 
taşınmaz gibi ikililikleri irdeler (Günay, 1999). 

Kentsel mekân mülkiyet ilişkilerinden bağımsız görülemez. Tarihsel bir sürecin irdelenmesinde, 
toplumlar, yönetimler ve mülkiyet ilişkileri mekânın temel meselesi olurlar (Lefebvre, 2009). 
Lefebvre’ye göre, mekân sosyal bir üründür ve mülkiyet ilişkileri mekân üretimini direkt olarak 
etkilemektedir. Bu sebeple, kentsel mekânın mülkiyet ilişkilerinin bir ürünü olduğunu söylemek 
mümkündür (Baş, 2010).  

Sokak, bina ve parsel ilişkilerini analiz eden morfolojik bakış açısında, kentsel formun ve 
kullanımın tarihsel süreç içerisinde oluşan mülkiyet ilişkilerine bağlı olarak değişimleri; 
özellikle Conzen’in burgage cycle çalışmasında parsellerin dönüşümüyle süregelen yapı adası 
değişimleri görülmektedir. M. P. Conzen’e göre, kent planı yasal olarak koruma altına alınmış 
mülkiyet dokularından oluşmaktadır (Kostof, 1999). Dolayısıyla, morfolojik yaklaşımların 
kentsel planlama ve tasarım uygulamalarında mülkiyet ilişkileri bağlamında ele alınması 
gerekmektedir. 

Çalışmanın buradan sonraki bölümü, bu teorik yaklaşımlarla İstanbul Tarihi Yarımada 
genelindeki ve Aksaray bölgesi detayındaki analizleri içermektedir.  

 

Tarihi Yarımada’da Mülkiyet İlişkileri - Birinci ve İkinci Dereceli Morfolojik 
Bölgeler 

Tarihi Yarımada’da yapılan çalışmada, yöntem olarak tarihi haritaların çakıştırılması ile 
Conzen’in morfolojik analizleri adapte edilmiştir. Tarihsel süreç ilgili metinlerle ve haritalarla 
araştırılmıştır. Kent planı, bina dokusu ve arazi kullanımı analizleri yapılarak, dörtlü hiyerarşi 
içindeki morfolojik bölgeler belirlenmiştir. Bu analizlerin üretilmesi sürecinde, birinci ve ikinci 
dereceden bölgelerin detaylarını görebilmek açısından yeterli olacak olan Bizans’ın kentsel 
gelişimini temel olarak gösteren illüstrasyonlar, 1789 tarihli Kauffer haritası, 1/25000 ölçekli 
genel sokak ağlarını gösteren 1914 tarihli Tarihi Yarımada haritası, 1925 – 1950 yılları 
arasındaki temel sokak ağlarını gösteren illüstrasyonlar ve 2005 ve 2014 yılları arasındaki 
Google Earth uydu görüntüleri kullanılmıştır. Üçüncü ve dördüncü dereceli bölgeleri 
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belirlemede ise sokak, bina ve parsel detayındaki 1935 tarihli Pervititch haritalarından ve 2011 
tarihli hâlihazırlardan yararlanılmıştır. Kent planı, bina dokusu ve arazi kullanımı analizlerine 
ek olarak mülkiyet dokusu analizi eklenmiş ve arazi sahipliği bazında morfolojik bölgeler 
belirlenmiştir. 

Araştırma alanı olarak seçilen Tarihi Yarımada’da, Bizans döneminden beri farklı medeniyetler, 
farklı yönetimler ve mülkiyet ilişkileri şehrin formuna etki etmiştir. İstanbul’un kuruluş yeri 
olan Tarihi Yarımada, barındırdığı imparatorluklara başkent olmuş, önemli ticari ulaşım yolları 
ve noktaları ile sosyo-ekonomik hareketlilikler içerisinde değişime uğramıştır. Fiziksel 
değişimlerin altında yatan politik, ekonomik ya da diğer adıyla mülkiyet ilişkileri bağlamındaki 
nedenler, çalışmada incelenecek morfolojik bölgeleri karakterize etmede önem taşımaktadır. 

  
Şekil 5. Roma İmparatorluğu döneminde Tarihi Yarımada, yazar tarafından hazırlanmıştır (Kuban, 1996, 
97). 

Tipik bir Yunan şehri modeli ile Bizans, topografyaya göre oluşmuş ilk duvarlar içerisinde 
konumlanmıştır. Bu dönemden kalma izlerini kaybeden şehri ancak topografya üzerinden 
okumak mümkündür (Kuban, 1996). Roma İmparatorluğu döneminde, şehir duvarlarının 
sınırları genişlemiştir. Aya Sofya’nın yapıldığı bu dönemde, kent iki aks üzerinde gelişmiştir. 
Bunlardan biri, Mese (Via Egnate) olarak adlandırılan, var olduğu dönemden beri kalıcılığını 
sağlamış kent birimlerinden günümüz Ordu Caddesi’nin hattıdır. Diğeriyse topografik bir hat 
olup şehrin en yüksek noktasında çakışmaktadır. Bizans İmparatorluğu döneminde, başkent olan 
Tarihi Yarımada (Constantinople), Hristiyanlığın etkisiyle kiliseler ve yine günümüze kadar 
gelen duvarlarıyla şekillenmiştir (Kuban, 1996). Aksaray, Mese’nin batı ucunda bulunan Forum 
Bovis yanında konumlanmıştır. Bizans döneminde önemli bir ticari merkez olan Aksaray, ayrıca 
Theodosis Limanı (Yenikapı)’na yakınlığıyla da önemli bir ulaşım noktası olmuştur (Kuban, 
1998). 
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Tarihi Yarımada'da, Osmanlı döneminin ilk yıllarında, İslam kültürünün etkisiyle şehirdeki 
kiliselerin cami olarak hizmete devam ettiği, farklı etnik kültürlerin yaşadığı, duvarlar sınırı 
çevresinde boş alan, bahçe ya da tarlaların oluştuğu ve duvarların ötesinde de yerleşmelerin 
başladığı bilinmektedir. Sonraki dönemlerde, şehir sadece Müslüman nüfusu barındırırken, 
gayrimüslimler Galata ve civarında yerleşmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu dönemi, şehre; 
saray, cami, külliye, pazar gibi yeni merkezleri odak alan, din ve toplum yapısının getirdiği 
mahremiyet ve saygı gibi temellerle avlulu yapılar ve çıkmaz sokaklarla bina sokak ilişkisini 
kendi içinde entegre edebilen mahallelerden oluşan bir düzen getirmiştir (Çelik, 1997; Kuban, 
1996). Detay analizlerde inceleyeceğimiz Aksaray’a bakarsak, yerleşke Osmanlı döneminde 
ticari fonksiyonunu kaybederek 17. yy itibariyle konut alanlarıyla dolmuştur. Dönem boyunca 
en önemli ulaşım aksları üzerinde olmasından dolayı çok önemli bir bölge olmaya devam 
etmiştir. Aksaray sosyal olarak da çevresindeki Hristiyan ve Müslüman toplulukların bir araya 
geldiği bir bölge olmuştur (Kuban, 1998).  

14. ve 17. yy’lar arasında kent arazileri devlet kontrolündedir. Toprak Sultan'a aitti, üç farklı 
vergilendirme yöntemiyle yönetilirdi ve izinsiz olarak herhangi bir işlem yapılamazdı, 
sahiplenilemezdi. Arz-ı miri olarak adlandırılan devlet arazileri, 18. yy’ın sonlarına doğru 
Batı’da yaşanan sanayileşme, teknoloji, eğitim ve kentleşme alanındaki yenilenmelerin etkisiyle 
mülkiyet düzenindeki rejim değişikliğine uğramıştır. 19. yy’da Tanzimat Fermanı ile başlayan 
modernleşme sürecinde, kapitalist sisteme ayak uydurmaya çalışan ülkenin her alanında 
yaşanan gelişmelerle, mülkiyet ilişkileri yönünden de sınıflaşmayı oluşturduğu görülmüştür 
(Cem, 2007; Çelik, 1997; Tekeli, 2011).  

19. yy’da Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden erken Cumhuriyet dönemine, kentleşme 
sürecinde görülen modern yaklaşımlar, kentsel planlama ve mülkiyet ilişkileri alanlarında bir 
dizi düzenlemeyi getirirken, kentin morfolojik yapısında meydana gelecek değişimlerin de arka 
planını oluşturmaya başlarlar. 

Modernleşme süreci İstanbul şehir merkezinde, hanları otellere dönüştürmüş, banka, ofis gibi iş 
merkezlerini, kültür ve eğlence mekânlarını oluşturmuştur. Kentteki bu gelişmeler nüfusu da iki 
katına çıkartmıştır (Çelik, 1997; Tekeli, 2011). 

 

Şekil 6. İstanbul 1840 tarihli haritası (Kubilay, 2010, 154). 
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Moltke tarafından 1842’de yapılan ilk imar planı ile yapıların malzeme cinsinden sokak 
genişliklerine birçok düzenlemeden bahsedilmiştir. Şehrin planlama sürecinde en etkili 
düzenlemeler ise 1848’de Ebniye Nizamnamesi ile netleşmiştir. Kamulaştırma, inşaat 
standartları, sokak genişlikleri ve bina yükseklikleri gibi alanlarda düzenlemeler içeren 
yönetmelikle beraber, şehir 14 farklı belediye altında yönetilmeye başlanmıştır. 1850’lerden 
sonra kentte baş gösteren Aksaray ve Hocapaşa yangınları gibi afetlerin şehirde yarattığı 
tahribat üzerine Divanyolu dahil (bugünkü Ordu Caddesi) caddelerin ve sokakların 
genişletilmesi, ahşap bina yapımının yasaklanması gibi kaideler getirilmiştir.  

1856’da çıkan yangınla Aksaray’da 650’den fazla bina yanarak yok olmuştur. Bu olayı takriben 
kamulaştırmalarla sokak genişletilmesi gibi süreçlere girilmiştir. İtalyan bir mühendis olan 
Storari tarafından planlanan yangın sonrası Aksaray’ında, yönetimin de beklediği modern bir 
müdahale olan ızgara sistemi ile sokak ve caddeler genişletilmiş, ana arterler 9,5 m’lik 
genişliklere çıkartılmıştır. Dar sokakların ve yapı adalarının fiziksel bütününde yapılan önemli 
detaylardan biri de yapı adası – sokak birleşim yerlerindeki keskin köşeler üzerinde oluşturulan 
kesiklerdir. Storari’nin planı mükemmel bir grid sistem oluşturmaktan çok eski dokuyu 
izleyerek planlamıştır. Mülkiyet dokusunda ise bir yandan kamulaştırmalar yapılırken, diğer 
yanda bazı parsellerde ifraz yapılması gerekmiştir (Pinon, 1998; Çelik, 1993). 

 

Şekil 7. Ayverdi haritasında Aksaray, 1875 – 1882, yazar tarafından birleştirilmiştir. 



 

283 

1882’de ilk imar kanunu olarak çıkan Ebniye Kanunu ile yangın alanlarının haritalarının 
hazırlanması, sokak ağlarının genişletilmesi ve bu genişletmeler sonucu cepheleri yıkılan 
binaların inşası gibi faaliyetler belediyelerin görevi olarak belirlenmiştir. Bu dönemde kendi 
binasını inşa etmek isteyen halk karşılıksız olarak okul ve polis binaları için arsa vermek 
durumunda kalmıştır. Özellikle yangın sonrası tahrip olmuş bölgeler, yeniden planlanırken 
geometrik kurallara uygun olarak planlanmış, ızgara sistemlerle yapılaşmıştır. 

Aksaray, 1911’de çıkan ikinci bir yangın sonrası tekrar tahrip olmuş ve planlanmak durumunda 
kalmıştır. Dönemin altyapı biriminden sorumlu Auric tarafından bölgeye, Beyazıt ve 
Theodosian duvarlarından gelen yolların kesiştiği noktada bir meydan; altyapı sistemleri ve açık 
alan sistemleri önerilmiştir (Gül, 2012). Diyagonal caddelerle oluşturulan yeni ızgara 
sisteminde, cadde ve sokaklar arasında hiyerarşik bir düzen sağlanmıştır. Yapı adalarının 
büyüklükleri 20 – 30 metrelik genişlikler ile 30 – 70 metrelik genişlikler arasında büyüme 
göstermiştir. Aksaray ve Yenikapı arasına önerilen bulvar daha sonra Prost Planı’nda karşımıza 
çıkan, Tarihi Yarımada'yı kuzey-güney doğrultusunda bağlayarak ikiye bölen ve 1950’li 
yıllardan sonra inşa edilen Atatürk Bulvarı’nın izi olacaktır (Pinon, 1998; Gül, 2012).  

 

 

Şekil 8. Aksaray bölgesi sokak dokuları: 1847 yılı dokusu (a), 1875-1882 yılları dokusu (b), 1935 yılı 
dokusu (c), 2011 yılı dokusu (d), yazar tarafından hazırlanmıştır (Küçük, 2014). 



 

Cumhuriyet döneminde yeni rejimin getirdiği radikal değişikliklerle şehirlerde modernleşme 
süreci hız kazanmıştır. Anadolu’da savaş sonrası yıkılan şehirler yeniden planlanırken, 
İstanbul’da nüfusunda artış olmamıştır. Özellikle düşük gelirli grupların kent çeperlerinde 
süregelen yerleşmeleri başlamıştır. 1930 ve 1945 yılları arasında, İstanbul şehrinin hijyeni 
planlamada ve yönetimde en önemli etken olmuştur. Bu dönemde, İstanbul planlarını yapması 
için Henry Prost ile anlaşılmıştır. Prost’un 1937’de yaptığı master planında, tren yolları, deniz 
yolları, altyapı ve ticaret merkezleri hedef alınmıştır. Prost önerilerinde geniş bulvarlar, köprüler 
ve tüneller üzerinde durarak, şehirde kesintiye uğramaya
çalışmıştır (Gül, 2012).  

 

Şekil 9. Henry Prost’un İstanbul Planı (Url -1 ). 

 

1945’ten sonra İstanbul’da kentleşme hızı giderek artmıştır. Konut ve gecekondu problemleri bu 
dönemden sonra görülmeye başlamıştır. İstanbul'u
daha çok artmıştır. Apartmanlaşma, gecekondu afları, boş arsa ve arazilerde yapılaşmaların 
başlamasıyla şehir yayılmaya devam etmiştir. 1955’lerden itibaren kurulan İmar ve İskân 
Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı gibi kuruluşlar, belediyelerle birlikte bundan sonraki 
düzenlemeleri ve planları ele almıştır. Kamulaştırmaların yoğunluk kazandığı İstanbul’da, 
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süregelen yerleşmeleri başlamıştır. 1930 ve 1945 yılları arasında, İstanbul şehrinin hijyeni 
planlamada ve yönetimde en önemli etken olmuştur. Bu dönemde, İstanbul planlarını yapması 
için Henry Prost ile anlaşılmıştır. Prost’un 1937’de yaptığı master planında, tren yolları, deniz 
yolları, altyapı ve ticaret merkezleri hedef alınmıştır. Prost önerilerinde geniş bulvarlar, köprüler 
ve tüneller üzerinde durarak, şehirde kesintiye uğramayan bir kara ulaşımı ağı yaratmaya 

 

1945’ten sonra İstanbul’da kentleşme hızı giderek artmıştır. Konut ve gecekondu problemleri bu 
dönemden sonra görülmeye başlamıştır. İstanbul'un nüfusu 1950 ve 1960 yılları arasında 1,5 kat 
daha çok artmıştır. Apartmanlaşma, gecekondu afları, boş arsa ve arazilerde yapılaşmaların 
başlamasıyla şehir yayılmaya devam etmiştir. 1955’lerden itibaren kurulan İmar ve İskân 
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büyük bulvarların inşası sürecine, Tarihi Yarımada’da Vatan ve Millet caddelerinin açılması ile 
Ordu Caddesi’nin genişletilmesi de dahildir. 

Kentte arazi değerlerinin yükselişe geçmesi tek arsada tek konut yapılması sürecini probleme 
dönüştürmüştür. 1965’te Kat Mülkiyeti’nin yürürlüğe girmesi ile hem kentin sosyo-ekonomik 
dönüşümü hem de morfolojik yapıdaki dönüşüm yeni bir safhaya girmiştir (Tekeli, 2011). 
İstanbul’da nüfusla beraber artan otomobil sahipliği ve 1970’de Boğaziçi Köprüsü’nün 
kurulması kentin değişim ve dönüşüm sürecini diğer açılardan olduğu kadar kent formu 
açısından da ciddi olarak etkileyen bir diğer müdahaledir. 1980’lerden itibaren neoliberal 
politika süreçleriyle yeniden düzenlenmeye başlayan mülkiyet ilişkileri, şehrin sınırlarını 
zorlayacak şekilde ve parçacıllıkta şekillenmesine olanak tanımıştır. Şehrin yenilenme ve 
dönüşüm sürecine projecilik bazında girdiği 2000’li yıllar günümüze dek şehir planlama 
ilkelerinden uzak ve kamu yararını tartışmaya açacak bir şekilde, barınma hakkı ihlali ya da 
tarihi ve doğal kaynak alanlarının korunması hususunda yıpratıcı sonuçlar doğurmuştur. Tarihi 
Yarımada’nın son 10 yılda büyük ulaşım projelerinin kesişme noktasında kalması, tarihi kentte 
dönüşüm baskısını arttırmaktadır. Son olarak Marmaray hattı ve Taksim metrosu aktarma 
noktası haline gelen ve doldurma bir alan ile bütüncül morfolojik yapısı ciddi müdahalelere 
uğrayan Tarihi Yarımada’da kentin kimliğinde ciddi deformasyonlar başlamıştır. 

 

 

Şekil 10. Tarihi Yarımada Google Earth uygu görüntüsü, 2015. 
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Tarihi Yarımada’da, Conzen’in kent planı analizinde odaklandığı farklı dönemlere ait haritaları 
çakıştırıp değişim bölgelerini belirlemesi baz alınarak; tarihsel süreç içerisinde kentin anlatılan 
tüm katmanlarının sınırlarını oluşturan Theodosius duvarları birinci dereceden bölge olarak 
belirlenmiştir. Kentsel gelişim yönleri, kentsel dokunun fiziksel yapısı, dokudaki ana 
bölünmeler, arazi kullanım ya da etnik açıdan farklılaşan mahallelere göre karakterize edilen 
ikinci dereceden bölgeler; 15 tanesi birinci dereceden bölge içinde, 4 tanesi ise duvar sınırları 
dışındaki dolgu alanlarda bulunmak üzere toplam 19 tane olarak belirlenmiştir (Şekil 11).  

 

Şekil 11. Tarihi Yarımada’da birinci ve ikinci dereceli morfolojik bölgeler, yazar tarafından 
hazırlanmıştır (Küçük, 2014, 109). 

 

Kentsel Bir Peyzajın Belirleyicileri - Aksaray’da Üçüncü ve Dördüncü Dereceli 
Morfolojik Bölgeler 

Bu bölümde, Tarihi Yarımada’da üçüncü ve dördüncü derece morfolojik bölgeleri belirlemek 
üzere Aksaray bölgesinde Conzen’in kentsel peyzaj belirleyicileri olarak ifade ettiği analizler ve 
tarihsel süreç içerisinde değişen mülkiyet ilişkileri ele alınacaktır. Bu analizlere ek olarak, 
alanın mülkiyet dokusu da incelenerek belirlenecek bölgelere eklenecektir. Belirlenen bölgeler, 
Dünya Mirası Listesi için önerilen birinci ve ikinci dereceli koruma alanlarıyla da çakıştırılarak 
görselleştirilmiştir. 

Kent planı analizinde Aksaray 1935 yılında hazırlanan Pervititch haritaları ve mevcut 2011 
halihazır haritaları çakıştırılmıştır. 1935 yılına kadarki yapılaşma ve 1935 ve 2011 yılı arası 
arasındaki düzenlemelerle karşılaştırılmıştır. 2011 yılı haritası üzerinden, 1935 yılındaki harita 
referans alınarak değişime uğrayan bina, sokak, parsel detayları analiz edilmiştir. Kent 
planlarına göre, 1935 sonrası yapılan binalar yoğunlukla Laleli Camisi ve alanının güney 
kısmındadır. Ordu Caddesi’nin sonuna denk gelen Aksaray’da, en önemli değişiklikler, 1935 ve 
2011 yılları arasında meydana gelmiştir (Küçük, 2014). Cumhuriyet döneminde Prost Planı’nın 
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uygulanması ve yönetimin İstanbul üzerindeki ciddi müdahaleleriyle, 50 m'lik genişliğiyle 
Atatürk Bulvarı, bölgedeki pek çok yapının yıkımına ve önemli tarihi eserlerin de tahribatına 
sebep olmuştur.  

 

 

Şekil 12. Atatürk Bulvarı yapımı sırasında gerçekleşen yıkımlar (Url – 2). 

 

Aynı şekilde, Millet ve Vatan caddelerinin açılması ve Ordu Caddesi’nin genişletilmesi de, tüm 
bu yolların kesişme noktasında kalan Aksaray’ı oldukça önemli bir merkez haline getirmiştir. 
Mülkiyet ilişkileri altında açıkladığımız, kente direkt ya da dolaylı olarak yapılan bu 
müdahaleler ve uygulamalar, kentin ve bölgenin morfolojik yapısındaki dönüşümleri 
anlamamızı sağlamaktadır. Sokak ve parsel dokusu şekillenen Aksaray’da bina dokusu ise 
1960’lı yıllardan itibaren, zemin katında ticari faaliyetlerin yürütüldüğü apartmanlarla 
şekillenmiştir. 

1970’lerin başlarında Atatürk Bulvarı ile Vatan ve Millet caddelerinin kesiştiği noktada, Tarihi 
Yarımada’nın tam merkezinde, hızla gelişen kara yolu sistemine bir viyadük inşasıyla Aksaray 
meydanı yok olmuştur. Bu dönemdeki tahrip edici müdahalelerde kentsel koruma anlayışının 
henüz gelişmemiş olması da etkilidir (Kuban, 1998). 

Bölgede 1970’lerden sonra arazi kullanımı biçim değiştirmiş; konut alanlarının yerini ticari 
kullanımlar ve oteller almıştır (Kuban, 1998).  
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Şekil 13. Aksaray kent planı analizi (Küçük, 2014, 114). 

 

 

Şekil 14. Aksaray kent planı analizine göre belirlenmiş morfolojik bölgeler (Küçük, 2014, 115). 
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Bina dokusu analizinde, binaların üçüncü boyutta okunmaları için kat yükseklikleri ve yapı 
malzemeleri ele alınmıştır. Yapılan analize göre, Aksaray’da kat yüksekliği 5-7 kat arasında 
yoğunluk gösterirken, ızgara doku üzerindeki yapıların 8-10 kata kadar çıktıkları, alanın 
Yenikapı’ya doğru uzanan güney kısmında ise 1-4 kat arası değiştiği görülmüştür. Binaların 
çoğunluğu betonarme olup, dini yapıların ve güney kısımdaki bir kısım evin yığma oldukları 
tespit edilmiştir. Analize göre oluşturulan morfolojik bölgeler üçüncü dereceden olacak şekilde 
gruplandırılmıştır. 

 

 

Şekil 15. Aksaray bina dokusu analizi (Küçük, 2014, 120). 

 

Şekil 16. Aksaray bina dokusu analizine göre belirlenmiş morfolojik bölgeler (Küçük, 2014, 121). 
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Aksaray’da arazi kullanımı analizi sonucu 2 kategoride kullanım türü tespit edilmiştir. Ticari ve 
konut alanlarından oluşan dokuda, Laleli bölgesine doğru ticari alanlar yoğunluk gösterirken, 
güneyde, Atatük Bulvarı’nın batı kısmında konut + ticaret kullanım çeşidinin yaygın olduğu 
saptanmıştır. Bulvarın doğusundaki bölge daha homojen bir arazi kullanım karakterine 
sahipken, Yenikapı’ya doğru inen kısımda daha karma kullanım çeşitleri olduğu analiz 
edilmiştir.  

 

Şekil 17. Aksaray arazi kullanımı analizi (Küçük, 2014, 127). 

 

Şekil 18. Aksaray arazi kullanımı analizine göre belirlenmiş morfolojik bölgeler (Küçük, 2014,128). 
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Mülkiyet sahipliği analizinde Aksaray özel, kamu, hazine, özel ve vakıf kategorilerinde analiz 
edilmiştir. Büyük çoğunluğunda özel mülkiyet tipinin yer aldığı alanda az sayıda tarihi veya dini 
kullanıma sahip yapıların bulunduğu, vakıf arazilerinin doku içine dağıldığı görülmüştür. 
Atatürk Bulvarı’nın güneybatı kısmında kalan alanda hazine ve kamu arazilerinin Yenikapı’ya 
doğru yoğunluk göstererek bölgeden ayrıştığı analiz edilmiştir. 

 

 

Şekil 19. Aksaray mülkiyet analizi (Küçük, 2014, 105). 

 

 

Şekil 20. Aksaray mülkiyet analizine göre belirlenmiş morfolojik bölgeler (Küçük, 2014, 132). 
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Sonuç 

Conzen’in morfolojik yaklaşımlarından yararlanılan bu çalışma, kent formunun belirleyicisi 
olarak ekonomik, politik ve sosyal parametrelerin mülkiyet ilişkileri kavramıyla 
yorumlanmasını içermiştir. Morfolojik bölge kavramı ve bu kavram üzerinden gelişen analiz 
tekniği, tarihsel katmanların irdelenmesi ile İstanbul Tarihi Yarımada ve Aksaray bölgesi 
üzerinde ele alınmıştır. Sonuç olarak, Tarihi Yarımada’da belirlenen bölgelerin oluşturduğu plan 
birimleri, yapılacak herhangi bir tasarım ya da planlama sürecinde en küçük tipolojiden büyük 
çaplı homojen bölgelere kenti anlamamızda önemli bir faktör oluşturmaktadır. Bu bölgelerin 
sağlıklı bir analizi için farklı disiplinlerden araştırmacıların ortak çalışmalarının 
değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu bağlamda tanımlanan bölge sınırlarının 
kesinlik durumu da tartışmalı noktalardan biri olarak ele alınabilir. Tarihi Yarımada 
çalışmasında, ortaya çıkan üçüncü derece bölgeler sokak, bina ve parsel ilişkisi bakımından 
karakter alanları algılamada yardımcı olurken, dördüncü dereceli bölgeler, değişime uğrayan ya 
da değişime uğramış bir alanda geçmiş katmanlardan iz taşıyan örnekleri teşkil etmektedir. 

 

 

Şekil 21. Tarihi Yarımada kent planı birimleri: Üçüncü dereceden bölgelerden oluşan birimler (a), 
Dördüncü dereceden oluşan birimler (b). 
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Kentsel morfolojinin mülkiyet ilişkileri bağlamında ele alınarak Tarihi Yarımada’da morfolojik 
bölgelerin belirlendiği bu araştırmanın temel sonuçlarını şöyle sıralayabiliriz: 

 Kent dokusunda meydana gelen dönüşümler planlama süreçleri ve devlet politikaları ile 
yakından ilgilidir. 
 

 Kent formunu oluşturan sokaklar, binalar ve parseller aynı zamanda yasal açılımları 
olan mülkiyet türlerini de temsil etmektedirler. 
 

 Conzen’in önem verdiği kent planı analizi ve kentsel peyzajı belirleyen diğer faktörlerin 
içinde mülkiyet verisi ve mülkiyet ilişkilerini anlamak, planlama, tasarlama ya da 
koruma çalışmalarında daha güvenilir sonuçlar elde etmemize yarayacaktır. 
 

 Tarihi Yarımada’da koruma stratejilerinin güçsüz olması, büyük ölçekli projelerin bu 
bölgede uygulanmasına sebep olmuş ve kentin tarihsel yapısına zarar vermiştir. Tarihi 
kent devam eden projelerle yıpranmaya devam etmektedir. 
 

 Morfolojik bölgeleme yöntemi ile, tarihi kentlere dair eski ve yeni haritalar 
karşılaştırılarak koruma planlarına altlık oluşturabilecek analiz ve sentezler 
üretilebilmektedir. 
 

 Morfolojik bölgeleme çalışmaları, kentin çeperlerinde ya da içerisinde yeni oluşmaya 
başlayan tipolojilerin de belirlenmesinde yardımcı olmaktadır. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye-Suriye sınırında bir yerleşim olan Nusaybin’i, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin güneydoğu sınırlarının çizilmesinden sonra geçirdiği mekânsal ve 
toplumsal süreç içinde, devletin bölge ve sınır politikaları, uygulamaları ile dönüşen kent 
formunu analiz etmektir. Sınır kentinin morfolojik analizi, İngiliz kentsel morfoloji 
okulunun kurucusu olan M.R.G Conzen’ın‘tarihsel-coğrafi’ yaklaşımının benimsendiği, 
tarihsel, toplumsal ve mekânsal oluşumların iç içe geçtiği bir anlayışla aktarılmaktadır. 
Bununla birlikte, Conzen’ın ortaya koyduğu ‘çeper kuşak’ kavramı, sınır mekanı üzerinden 
yeniden tartışılmaktadır. Araştırmanın sonucunda, sınır mekanının kentin büyümesini 
yönlendiren bir ‘sabitleyici hat’ olarak işlev gördüğü öne sürülmektedir. Dikenli teller, 
duvarlar ve mayınlı arazilerden oluşan sınır mekanının, hem iç hem de dış ‘çeper kuşak’ 
olarak okunabileceği iddiası öne sürülmektedir. Bu ‘çeper-kuşak’ alanının atıl kalması 
nedeniyle, sınır mekanının tasarlanması ve olası kentsel kullanımlara açılması üzerine bir 
tartışma yürütülmektedir. 

 

 

 

Giriş 

Son yıllarda Nusaybin yerleşimi, Suriye’deki iç savaş, ‘mülteciler’ ve Kürt meselesi ile ilintili 
birçok olayın mekanı oldu. Yaklaşık dört yıl önce Suriye’de başlayan iç savaş, Türkiye’nin 
güneydoğu sınırında bulunan Nusaybin ile komşu yerleşim Kamışlı arasındaki resmi geçişleri 
durdurdu. Ne var ki akrabalıklar, ailevi ilişkiler, ticari anlaşmalar sınır kapısının kapanmasıyla 
sonlanmayacaktı. Üstelik kapının kapanması, sadece bu iki komşu yerleşimi etkilemeyecek, 
komşu ülkelerden gelen ve Nusaybin üzerinden Türkiye’ye yayılan bütün akışları da askıya 
alacaktı. Suriye’deki iç savaşın büyümesiyle, birçok savaş mağduru Nusaybin’deki Girmeli sınır 
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kapısından ve güneydoğu sınırındaki diğer kapılardan içeri alındı ya da yasa dışı geçişler yaptı. 
Gelenlerin birçoğu kentlere dağılırken, bir kısmı da, Nusaybin’de de kurulan, mülteci 
kamplarına yerleştirildiler. Bu süreçte, ‘Rojava’dan (Batı Kürdistan) gelebilecek tehlikeler’ 
nedeniyle, ‘güvenlik’ gerekçesiyle inşa edilmesi planlanan duvarlar ve karşılığında gelişen 
protesto gösterileri, açlık grevleri de Nusaybin’i bir kere daha gündeme getirdi. 2014 yerel 
seçimlerinde Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP), 2015 genel seçimlerinde ise Halkların 
Demokratik Partisi’nin (HDP) yönetmeye hak kazandığı ilçe, bugün daha çok Kürt meselesiyle 
ilintili politik gündemlerle birlikte anılsa da, savaş öncesinde özellikle Ortadoğu ve Arap 
ülkelerinden gelen ürünlerin satıldığı çarşısıyla, küresel pazarın Türkiye’deki giriş kapılarından 
biri olarak da bilinmekteydi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla güneydoğuda bir sınır 
yerleşimi haline gelmiş olan Nusaybin, Arap, Kürt, Ermeni, Süryani topluluklarının bir arada 
varlık gösterdikleri kültürel coğrafyanın içindedir. Cumhuriyet öncesinde, gündelik hayatın bir 
parçası olarak Suriye’deki yerleşimlerle alışveriş içinde olan Nusaybin, İpekyolu olarak bilinen 
ticaret aksının üzerindeki önemli duraklardandır. Adına 4. Yüzyılda, ilk üniversite olduğu 
varsayılan Nisibis ile rastlanan tarihi yerleşim, erken Hristiyanlığın yayıldığı merkezlerdendir. 

Güncel ve tarihi Nusaybin, Türkiye’deki birçok kentsel – kırsal yerleşim gibi ayrıcalıklı 
özellikler barındırıyor ancak bu metinde Nusaybin’in ele alınması, ne sadece barındırdığı 
arkeolojik kalıntılarla, kozmopolit toplumsal geçmişi ile ne de güncel siyasal gündemi ile 
ilintili. Bu metin, ulus-devletin tanımladığı bir sınır yerleşimi olarak Nusaybin’in kent formunun 
dönüşümünü analiz etme amacındadır. Bir başka deyişle araştırma, devletin bölge ve sınır 
politikaları, uygulamaları ile dönüşen sınır mekanının analizi üzerinden, Nusaybin’in toplumsal-
mekânsal süreçlerini ortaya koymak niyetindedir. Çalışmanın hem kentsel morfoloji 
literatüründe yer alan tartışmalara katkı sağlayabileceği hem de sınır çalışmalarına yeni bir bakış 
açısı kazandırabileceği düşünülmektedir.  

Çalışmada, kent formunu araştıran metodolojik bir çalışma alanı olarak ‘kentsel morfolojinin’ 
ürettiği bilgi ve tekniklerden faydalanılmaktadır. Ancak, indirgemeci bir fiziksel haritalama, 
parçalama, etiketleme işi olduğu yönünde eleştiriler almış olan analiz tekniğinin bu çalışmada 
kullanıldığı haliyle, salt fiziksel ya da görsel bir okumayı üretmediği düşünülmektedir. Kentsel 
morfolojinin esas meselesinin ‘kent formunun yapısını anlamak’ olduğu söylenebilir ancak bu 
ifadedeki formun tamamlanmış, değişmez ve sabit bir nesnelliğe değil, sürekli olagelen ve 
dönüşen bir tür ‘oluşum’ haline referans verdiği düşünülmektedir. O nedenle, Nusaybin sınır 
yerleşiminin tarihsel coğrafyası, Henri Lefebvre’in ortaya koyduğu yaklaşımla, toplumsal 
meselelerin ürettiği ve örgütlediği bir mekânsal biçimlenme olarak ele alınmakta ve bu anlayışla 
kentsel formun dönüşümü analiz edilmektedir. Mekanın, ‘boş alan’ ya da matematiksel 
anlamlarıyla ‘öklidyen, izotropik, sonsuz’ nitelemeleriyle tanımlanmasına karşılık, toplumsal ve 
politik bir üretim olduğunu ileri süren Lefebvre (1991) onu, “ürün ve üretenin ikili ilişkisi 
içinde diyalektikleşen bir oluşum” olarak tanımlar. Diyalektiğin Marksçı yorumunu, olayların 
ilişkisellik içinde gözlemlenmesini mekan kavramında yoğunlaştıran Lefebvre için mekan, 
“toplumun hem ürünüdür hem de onu sürekli dönüştüren bir mekanizmadır.” Bu kabulle, 
araştırmanın yalnızca Nusaybin yerleşiminin fiziksel mekanına dair bir analizi içermeyeceği; 
toplumsal, tarihsel ve siyasal süreçlerin ürettiği mekânsal üretimi okumaya çalışacağı 
söylenebilir. Bununla birlikte, kentsel morfoloji araştırmaları arasında İngiliz okulunun 
kurucusu olan MRG Conzen’in tarihsel-coğrafi yaklaşımı, Lefebvre’nin dile getirdiği bu mekan 
anlayışı ile örtüşmektedir. Conzen da kentlerin büyümelerini ve dönüşümlerini araştırırken, 
mekanın tarihsel, toplumsal süreçlerle dönüştüğünü, iki boyutlu mekânsal analizlerin bu 
araştırmaya yetmediğini ortaya koymuştur. O nedenle bu araştırma, Lefebvre’nin mekânsal 
yaklaşımını temel alarak, kentsel morfoloji analizlerinden faydalanacaktır.  
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Nusaybin sınır mekanı, bir yandan devlet aygıtları, mikro-iktidarlar ve yerel aktörlerle ile 
belirlenirken öte yandan küresel hareketliliğin, uluslararası savaş gündemlerinin ve ulus-aşırı 
güçlerin yönettiği süreçlerle dönüşmüştür. Bu dönüşümün haritalanması için, 1954 ve 1984 
tarihli hava fotoğraflarının ve kent planlarının, 1990-93 tarihli imar planlarının analiz 
edilmesinin, tarihsel bilgi arşivinin oluşturulmasının yanı sıra yerleşimde yapılan gözlemler ve 
görüşmeler, kent formunun dönüşüm sürecinin anlaşılmasına yardımcı olmuştur. Metinde, 
öncelikle kentsel morfolojinin nasıl bir araç olduğu, farklı okullar, yaklaşımlar ve bu 
araştırmanın benimsediği yaklaşım üzerine bilgi verilmektedir. Nusaybin’in tarihsel ve coğrafi 
analizinin ardından çeper-kuşak alanları ile sınır bölgelerinin ilişkisi üzerine yürütülen tartışma 
aktarılmaktadır. Sonuç kısmında ise, sınır bölgeleri, çeper-kuşak alanları ve planlama arasında 
kurulabilecek ilişki üzerine bir tartışma yürütülmektedir. 

 

Kentsel Biçimlenmeyi Anlamanın Aracı Olarak Kentsel Morfoloji, Tarihsel-
Coğrafi Yaklaşım ve ‘Çeper-Kuşak’ Alanları 

Biçimbilim, şekil bilgisi gibi karşılıklarla açıklanan morfoloji terimi, canlı-cansız varlıkların, bir 
başka deyişle, insanların ya da bir sanat nesnesinin (Goethe, 1952 akt. Kropf 2009) görünüş, 
form ya da dışını inceleyen çalışmalara referans verir. Dolayısıyla ‘kentsel morfoloji’ (adındaki 
kent vurgusuna rağmen) hem kentsel hem kırsal hem de geçiş alanlarındaki her türlü beşeri 
yerleşimin fiziksel biçimlenmesini araştıran, neden ve süreçlerini analiz eden yaklaşımları 
kapsar. Anne Vernez Moudon (1994)’nun tanımlamasıyla, ‘kentin inşa edilme sürecini ve bu 
sürecin ürünlerini kapsayan bir çalışma alanıdır’. Kentsel morfoloji araştırmacıları, kent 
birimlerinin ve öğelerinin analiz edilmesi yoluyla tarihsel ve güncel bilgi birikiminin 
sağlanmasını, kent dokularının analitik teknikler aracılığı ile anlaşılmasını, şemalaştırılmasını, 
ayrıştırılmasını, bu analizler sonucunda yeni planlamalar için verilerin oluşturulmasını 
amaçladılar. Bu alandakiler kendilerini, çalıştıkları kent öğelerine göre, tipolojistler ve 
morfolojistler olarak ayırırlar. Tipolojistler mekânsal-kentsel hücreler/birimler (yapı adası 
ölçeğinde, yapılar, yapıların iç mekanları…vs.) üzerine çalışırken, diğerleri daha geniş ölçekte 
çevresel öğeler ve bir kent parçasının bütününü incelerler. Her iki grup da, kent formunu 
şekillendiren tarihsel sürecin önemini vurgulayarak, gelişim ve dönüşüm sürecine işaret ederler. 
Moudon (1997), kent morfolojistlerinin daha çok, toplumsal ve ekonomik güçlerin elle tutulur 
sonuçları üzerine yoğunlaştıklarını ifade eder. Morfolojik analizin beş temel öğesinin, yapılar, 
bahçeler, yollar, parklar ve anıtlar olduğunu ve bu öğelerin sürekli kullanılan, zaman içinde 
değişen organizmalar olarak düşünüldüğünü anlatır. Bu nedenle, son yıllarda, kentin bu dinamik 
durumu ve kenti oluşturan öğelerin değişken ve hareketli etkileşimi, durağan “kentsel 
morfoloji” terimi yerine yaşayan bir organizmayı anlatmaya yarayan “kentsel morfogenez” 
(urban morphogenesis) kavramının tercih edilmesini sağlar.  

Kent formları üzerine yapılan araştırmalar, topografik haritaların ve planların detaylandırılması 
ve yayılmasıyla on sekizinci yüzyılda gelişmeye başlar (Gauthiez, 2004). Söz gelimi, Antoine 
Quatremère de Quincy, 1832’de, kent haritası kullanmanın kentin tarihinin anlaşılmasında ne 
denli işe yarar olduğunu keşfeder. Bu yüzyılda yapılan çeşitli çalışmalarda ‘fiziksel mekan bir 
çalışma nesnesi olarak’ kabul edilmeye başlar. Strassburg’da eğitim veren Fritz’in 1894 tarihli 
çalışmasında tarihsel araştırmaların kaynağı olarak kent planlarının değerini göstermesinin 
ardından bu bilgi, Almanya’ya Kretzschmar’ın çalışması üzerinden ve yazılı kaynaklardan 
alınan bilgilerle de birleştirilerek yayılır. On dokuzuncu yüzyıl sonundan yirminci yüzyılın 
ortasına kadar, Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya’da Fritz’in düşüncelerini geliştiren ve çeşitli 
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eklemlenmeler üreten coğrafyacılar Schlüter, Lavedan, Poëte, Sauvaget, Slater ve Piccinato vd. 
kent haritalarının kullanımını geçmiş üretimleri incelemenin metodu haline getirirler. İkinci 
dünya savaşının ardından yenilenen bu teori, İtalya, İngiltere ve Fransa’da farklı ekollerin 
oluşmasıyla bugüne uzanır (Gauthiez, 2004). 

Kentsel morfoloji alanında kabaca üç farklı okuldan bahsetmek mümkündür: İtalyan, İngiliz ve 
Fransız okulları. 1940’ların sonunda kurulan ilk İtalyan Okulu, Saverio Muratori ve Aymonino 
liderliğinde gelişir ve mimari tiplere tarihsel yaklaşımın sistematize edilmesiyle ilgilenir. 
Muratori için tipler, kentsel üretimlerin tarihsel analizi için araçlardı. Öte yandan, Moudon 
(1994), bir Alman Coğrafyacı olan MRG Conzen’in II. Dünya Savaşından önce İngiltere’ye 
taşındığını ve 1960’ta İngiliz okulunu kurduğunu anlatır. Bu okul, kentsel doku çalışmalarının 
sadece tarihsel süreci tariflemekle kalmayıp gelecek planlara da yol gösterici olduğunu, yeni bir 
kuramın temelini oluşturduğunu savunur. Conzen, kent planı analizi (town-plan analysis) 
tekniğini geliştirir. Bu analize göre, yerleşim planı, yapı biçimlerinin dokusu, arazi kullanım 
dokusu üç ana unsurdur. Bu analiz üç farklı plan elemanını incelemeyi gerektirir: yapı adaları, 
parseller ve içinde yer alan yapılar. Conzen’in tekniğinde ilk iş, arazi üzerindeki parsellerin ve 
binaların içinde bulundukları yapı adalarının izlerinin çıkartılmasıdır. Böylece plan üniteleri 
tanınacaktır. Conzen’i takip ederek bu katmanların ölçümlerine dayanan metrolojik analizler 
üreten Slater ve kentsel üretimlerin biçimlenmesine dair derinlemesine araştırmalar yapan 
Whitehand, tarihsel coğrafya perspektifinden bakan bu okulun geleneğini sürdürürler. Versailles 
Mimarlık Okuluna bağlı kurulan Fransız Okulu ise, kentleşme süreçlerinin analizi için kapsamlı 
metodolojik birikim geliştirir. Toplumsal pratiklerin sürdürülebilirliğini sağlayan yapılı 
çevreleri önemser. Okula göre, fiziksel mekanla toplumsal oluşum arasındaki ilişki, birinin 
diğerini şekillendirmesiyle, diyalektiktir. Philippe Panerai ve Jean Castex, bir sosyolog olan 
Charles De Paule ile çalışarak kentsel ilişkileri toplumsal dönüşümler üzerinden açıklamaya 
çalışırlar. Bu üç okulun da birleştiği ortak zemin, kent ya da kasabanın, fiziksel biçimlenmesini 
oluşturan araçlar üzerinden okunabilir ve analiz edilebilir olduğudur (Moudon, 1997).  

Kropf (2009) ise, okullar yerine kentsel mekanı algılama ve analiz etme yöntemlerine göre 
sınıflandırdığı dört farklı yaklaşımın irdelenmesi üzerinden, araştırmaların nerede ortak bir dil 
ürettiklerini ve nerede ayrıştıklarını inceler. Kentsel morfolojinin, birçok kaynakta ‘bir 
yerleşimdeki arazi kullanım örüntüsü’ olarak tanımlandığına, yaklaşımlar farklı olsa dahi 
fiziksel biçimlenme ile işlev (arazi kullanımı) arasındaki bağlantının tekrarlandığına dikkat 
çeker. Bu yaklaşımların her biri historiyografik birer okuma olarak farklı kent formlarının 
üretilme süreçlerini, nedenlerini araştırır; çoğu zaman bu araştırma ile güncel kent tasarımı ve 
planlamasıyla ilişki kurarlar. Michael Batty’nin (2007) öncülüğünü yaptığı mekânsal analitik 
yaklaşım, karmaşık bir oluşum olarak kentin, dinamiklerini ve mekânsal yapısını anlamayı 
amaçlarken, Hillier ve Hanson’un (1984) geliştirdiği konfigürasyonel yaklaşım mekanın 
sentaktik özelliklerine ve hareketliliğe odaklanır. Cannigia ve Maffei’nin (2001) çalıştığı 
tipolojik yaklaşım, her bir binayı ya da yerleşimi elementlerine ayırıp sınıflandırarak geçmişine 
uzanırken, MRG Conzen’in (1960, 1966) benimsediği tarihsel-coğrafi yaklaşım ise, kent-planı 
analizi ile, zaman içindeki gelişimi ve kurucu parçalarının sistematik analizi üzerinden 
yerleşimin coğrafi yapısını ve karakterini açıklama amacındadır. Alnwick çalışmasında ortaya 
koyduğu üzere, Conzen (1960) yerleşimin morfolojik analizi için beş temel hususu ayıklayarak 
başlar: konum, işlev, kentsel peyzaj, toplumsal ve ekonomik bağlam ve kalkınma. Kentsel 
peyzajı ise kent planı, arazi kullanım örüntüsü, bina dokusu olarak üçlü bir anlatımla ifade eder. 
Kent planını da, sokak sistemi, parsel ve bina dokusu olarak üç bileşen üzerinden tanımlar. 
Kentsel formun bu şekilde anlamlandırılmasından daha önemlisi, Conzen’in kentsel büyüme 
sürecini açıklamak üzere geliştirdiği kavramlardır (Whitehand, 2007). Bunlardan birisi, ‘çeper-
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kuşak alanları’ (fringe-belts), kentlerdeki düzenli parsel dokularının, yoğun bina örüntülerinin 
aralarında kalmış, karma fonksiyonlu kullanıma sahip, geçici olarak sabit kalmış ya da çok 
yavaşça gelişen kuşak – kemer benzeri alanlara getirdiği yorumdur (Conzen, 1960).  

Alman coğrafyacı Herbert Louis’in (1936) Berlin kentinin morfolojik yapısını anlamak üzere 
yaptığı çalışmada ortaya koyduğu çeper-kuşak alanı kavramı, bir kentin büyümesini sağlayan 
seri konut alanları arasında kalmış, belirli bir düzenliliğe sahip olmayan duraklama alanları 
olarak ifade edilebilir. Bu çalışmada Louis’in belirlediği, kentin en eski iki kuşak alanı olan ve 
kentin gelişimini engelleyen kent duvarlarını, Conzen ‘sabitleyen hatlar’ (fixation line) olarak 
yorumlar (Whitehand, 2007). Conzen’in, Louis’den aldığı bu kavramı yorumlayarak Alnwick 
(1960) üzerine yaptığı çalışmada, bu yerleşimin morfolojik dönüşümünü anlamak ve teorize 
etmek üzere kullanır. Sonraları kavram, İngiliz okulundaki coğrafyacıların kentlerdeki büyüme 
ve değişimi göstermek üzere kullandığı bir anahtara dönüşür. 1960lı yıllarda kuşak alanları 
üzerine tartışmalarını sürdüren Conzen’e, 1970li yıllardan bugüne kadar mekânsal, ekonomik, 
toplumsal ve planlama perspektiflerinden (Ünlü, 2013) bakışla eklemlenen çalışmalar, kavramın 
tanımını ve bağlamını genişletir. Özellikle Whitehand’in olguya, ekonomik bir perspektifle 
yaklaşarak, kuşak alanlarının oluşumu ve değişimi ile arazi rantı (bid-rent) teorisi, büyüme 
halkaları ve yenilenme arasındaki kurduğu ilişki ile önemli bir katkıda bulunur. Bu 
ilişkilenmeye göre, konut üretimi artışta iken (patladığında), kentlerin çeperleri ani bir konut 
birikimi yaşarlar ancak konut üretimi yavaşladığında çeperlerde daha çok kuşak alanlarına 
rastlanır. Öte yandan, 2000li yıllarda kuşak alanlarının planlama pratiği açısından ele alınmaya 
başladığı görülür. Whitehand ve Morton (2003, 2004, 2006) Birmingham’da Edwardian kuşak 
alanlarında yaptıkları çalışmada, sadece çok sayıda insanın rekreasyon ve benzeri amaçlarla 
kullanmasından dolayı değil, ‘yerin ruhu’na dikkat çekerek, açık alanların önemine değinirler. 
Bununla birlikte, Gu’nun (2010) Yeni Zelanda’da yürüttüğü, kuşak alanlarının çevresel anlamda 
dönüşümünü incelediği çalışmasında, bu alanları kent ekolojisi ve sürdürülebilir gelişim 
bakımından değerlendirir ve kuşak alanlarının daha bütünleşik bir planlama için önemli bir 
tasarım aracı olabileceğini öngörür (akt. Ünlü, 2013). Yapılaşma alanının durduğu veya çok 
yavaş seyrettiği kuşak alanları, çok çeşitli biçimlere ve büyüklüklere sahip olmakla birlikte 
genellikle açık, kimi zaman tarım yapılan, alanlar, parklar, spor alanları, kamusal kullanımlar, 
kurumsal araziler olabilmekteler. Whitehand’in (2007) yorumuyla, kuşak alanlarının arazi ya da 
mülkiyet sınırlarını takip ettiği, konut alanlarındakinin aksine çoğunlukla düzenli, dikdörtgen 
parsel sınırlarına sahip olmadığı, konut alanlarındaki parsel boyutlarına oranla çok daha büyük 
alanlar kapladığı ve trafik açısından daha az geçirgen olduğu söylenebilir.  

Ünlü (2013), Conzen’in Alnwick çalışmasında, yapılaşmış alan içine gömülü iç, orta kuşaklar 
ile yerleşimin eşiğini oluşturan dış kuşak olarak üç grupta incelediğini ve bu kuşak alanlarının 
kentin morfolojik oluşumunun dönüşümünü anlamada esas olduğunu dile getirir. Conzen, 
1960lı yıllarda İngiltere’de gerçekleştirdiği çalışmalarında, ortaçağ kentlerinin ve kasabalarının 
iç kuşak alanlarının ayrıcalıklı özelliklerini tanımlamıştır. Bu kentlerde ortaçağdan kalma sur 
duvarları sabitleyen hatlar olarak çalışmaktadır. Önceleri kentin çeperini, dış sınırını oluşturan 
bu hatlar ya da alanlar kentin büyümesiyle içeride kalabilir fakat bu tür kuşak alanlarının 
süreklilikleri büyük oranda sağlanırken, duvar gibi bir sabit hattı olmayan iç kuşakların, kentin 
büyümesi sürecinde orta kuşakla birleşmesi, kaybedilmesi ya da işlev değiştirmesi mümkündür. 

‘Çeper-kuşak’ tanımlamasının, bu çalışmada incelenen sınır bölgesini yorumlamak ve Nusaybin 
yerleşiminin sınır etrafında gelişen kent formunu analiz etmek üzere yardımcı bir anahtar-
kavram olarak çalışmaya katkıda bulunduğu düşünülmektedir. O nedenle, yerleşimin analizi 
aktarıldıktan sonra, kentsel morfoloji araştırmalarında karşılaşmadığımız bir durum olarak, 
‘çeper-kuşak alanı’ ve sınır bölgesinin ilişkisine sonuç tartışmalarında tekrar dönülecektir. 
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Nusaybin Sınır Kentinin Morfolojik Dönüşümü ve Kuşak Alanları 

Geç Antik Yerleşim 

Nusaybin kentinin kurulmaya başladığı dönem M.S. (milattan sonra) 4. yüzyıla rastlar 
(Nusaybin Belediyesi, 2001, 16). M.S. 326 yılında Antakya Akademisi’nin de kurucularından 
olan Nusaybin’li Episkopos Mor Ya’qub Nusaybin’de ilk Hristiyan Süryani Akademisi’ni inşa 
eder. Nusaybin Okulu olarak da bilinen kurum, 7. yüzyıla kadar eğitimine devam eder ancak 
Nusaybin piskoposluk merkezi 20. yüzyıl başlarına kadar etkinliğini sürdürür (Şer, 2006, 11). 
Asya’yı Doğu Akdeniz’e ve Mezopotamya’yı Doğu Anadolu’ya bağlayan tüm yollar antik 
çağda Nusaybin’den geçmekteydi. Coğrafi bakımdan önemli ticari ve kültürel ilişki ağlarının 
kesişme noktasında yer alması nedeniyle Nusaybin, 11. yüzyıla kadar bölgenin önemli 
kentlerinden birisi konumundadır (Nusaybin Belediyesi, 2001, 15).  

Cumhuriyet Dönemi, Demiryolu ve Sınır 

Yirminci yüzyılın başında Alman demiryolu şirketi tarafından Haydarpaşa – Bağdat demiryolu 
hattı inşa edilir ve 1917 yılında Nusaybin’e ulaşır (Aydın vd., 2000, 339). Akabinde, 1921 
yılında Fransızlar ile yapılan Ankara Antlaşması’nda, Suriye ile Türkiye Meclisi arasında sınır 
görüşmeleri başlar. İlk kararlarda, Haydarpaşa – Bağdat demiryolu hattı, güney-doğu sınırının 
belirleyicisi olarak kullanılır. Ne var ki, demiryolunun güneyinde kalan, hem Hristiyanlar hem 
de Müslümanlar için önem arz eden dini ve kamu yapılarını (Zeynel Abidin Camii ve Türbeleri, 
Selman-i Pak Camii, Kışla Camii ve Kışla binası, Mor Ya’qub Kilisesi, Nusaybin Okulu 
kalıntıları ve giriş kapısı) barındıran tarihi ve ticari bir yerleşim olarak Nusaybin, iki gücün 
toprak üzerinden yaptığı pazarlık konusu haline gelir. Fransızlar tarafından Suriye topraklarına 
dahil edilmek istenen yerleşim, kentin ileri gelenlerinin oluşturduğu gücün de etkisiyle, 1926 
yılında Ankara Antlaşması’na ek bir protokolle Türkiye topraklarına katılır ve bugünkü sınırlar 
oluşur (Nusaybin Belediyesi, 2001, 58). O nedenle, harita üzerinden bakıldığında, Suriye ile 
olan güney-doğu sınırının özellikle Şanlıurfa ve Mardin illeri hizasında çoğunlukla doğrusala 
yakın bir hat izlerken, Nusaybin yerleşimine geldiğinde Suriye tarafına doğru bir girinti yaptığı 
izlenir. Böylece, Nusaybin yerleşiminin bugün algılanan kent formunda güney, doğu ve 
batısında kuşak alanlarının oluşumu, sınırın sabitlediği hatla, devlet tarafından belirlenmiş olur. 
Kentin güneye, doğu ve batısına gelişmesinin önü kesilir. 

Bu dönemde, yerleşimin kuzey-doğusunda geçen Çağ Çağ deresinin ve Nusaybin’den çıkan 
kaynak suyunun (Kanika) güneye, Suriye topraklarına doğru uzandığı bilinmektedir. Sulak bir 
yerleşim olarak tarımın yapıldığı, yerleşim alanları dışındaki toprağın verimli olduğu yazılı 
kaynaklarda anlatılmaktadır. Ticaret yolu üzerinde yer alan yerleşime, Bağdat’a ulaşan 
demiryolunun da katılmasıyla Nusaybin, malların dolaşımı açısından küresel anlamda önemli 
bir durak noktası haline gelir. Sınırın yeni çizildiği bu dönemde Kamışlı kentinin henüz 
oluşmadığı, karşı tarafı Nusaybin yerleşiminde yaşayanların tarım alanı olarak kullanıldığı 
bilinmektedir (Resim 1). Kamışlı, 1926 yılından sonra sınırın öte tarafında kalmayı tercih 
edenlerin kurduğu bir ‘ayna kent’ olarak, 1935’te Fransızların inşa edeceği ızgara planlı bir kent 
olarak büyüyecektir (Resim 2). Nusaybin ve Kamışlı, karşılıklı iki sınır kenti olarak, sonraki 
yıllarda, Ortadoğu ve Arap Yarımadasından Türkiye’ye ulaşacak mal dolaşımının eşiği haline 
gelerek kü-yerel bir ortamı sunacaktır.  
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Resim 1. 1. Dünya Savaşı sonrasından bir fotoğraf (Nusaybin Belediyesi, 2001, 56)  

 
Resim 2. 1932^ye ait fotoğrafta Kamışlı’nın inşa edilmeye başlandığı, Nusaybin yerleşimindeki organik 
oluşuma karşı yeni kentin ızgara plan düzenine sahip olduğu görülür (Nusaybin Belediyesi, 2001, 85). 
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‘Kaçak’, Mayınlı Alanlar ve Tampon Bölge 

Türkiye – Suriye sınırının oluştuğu erken Cumhuriyet döneminin ardından, bölge ticareti 
uluslararası bir mesele haline gelerek hukuki bir niteliğe bürünür (Aydın vd., 2000, 10). Ne var 
ki, 1926’da sınırlar anlaşma dahilinde ‘kati olarak çizilmişse de’ (Danış ve Aksel, 2014, 74), 
mayınlı alanın oluşturulacağı 1954 yılına kadar, sınır karşılık yerleşimler arasındaki ilişkileri ve 
ticareti engellemeyecek, fiziksel bir bariyer olarak işlev görmeyecek ve günümüze kadar 
geçirgen yapısını sürdürecektir. Bu dönemde ticaretin, sınırın öte tarafında kalan arazilerine 
geçerek tarım yapmaya giden köylülerin, ‘tütün, palamut, pekmez, kesilmiş ve işlenmiş ağaca’ 
karşılık ‘gaz, tuz, sigara kağıdı, ampul’ gibi mallar getirmesinden ibaret olduğu, ihtiyaçları 
karşılamak üzere takas üzerinden yapıldığı belirtilir (Özgen, 2011). Ancak, İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında ülkede yaşanan kıtlık, sınır bölgelerinin tek ekonomik strüktürü olduğu varsayılan 
‘kaçakçılığın’ yaygınlaşmasına neden olur. 1954 yılında, Adnan Menderes Hükümeti tarafından, 
izinsiz sınır ötesi geçişin ve yasa dışı ticaretin önlenmesi amacıyla, Türkiye sınırı içinde mayınlı 
bir alan oluşturulur (Şenoğuz, 2014, 114). Bu dönemde, farklı yerlerde ve zamanlarda, değişen 
sebeplerden (çatışma, gerginlik, tampon bölgelerin genişletilmesi, güvenlik vb.) dolayı, Türkiye 
Cumhuriyeti sınır yerleşimlerinde yaşayan mal sahiplerinin arazilerini kamulaştırarak sınır 
bölgesine tekrar müdahale eder. 1954 – 1974 yılları arasında, tampon alanlar oluşturulmasının, 
mayınlanmasının ve tel örgülerin belirginleştirilmesinin yanı sıra sınır hattı boyunca elli 
metrede bir gözetleme kuleleri inşa edilerek, her sınır köyüne bir karakol yapılarak sınır 
güvenliği arttırılır (Özgen, 2011).  

 

Resim 3. 1954 tarihli kent planı  



 

303 

1954 tarihli Nusaybin kent haritasında, sınır hattı ve yerleşimi saran tampon bölge henüz 
belirgin değildir (Resim3) ancak 1970li yılların ortalarına kadar, kenti üç taraftan saran bir 
çeper-kuşak alanı olarak ortaya çıkacaktır. Kentin batısının verimli tarım alanlarından ve su 
kaynağından oluşan doğal bir yeşil kuşağa dayandığı, doğusunun da Çağ Çağ deresi ve 
beraberindeki bir başka yeşil kuşakla sınırlandığı, güneyde ise sınır kapısına kadar boş arazi ve 
tarım arazileri ile Kamışlı’ya uzandığı okunabilmektedir. Kenti kuzey yönünde sınırlandıran, 
kuzey kuşağının sabitleyici hattı olarak işlev gören, Mardin’den gelip Cizre’ye bağlanan ticaret 
yolu ile Nusaybin yerleşiminin içinden geçerek Midyat ile Kamışlı’yı bağlayan yolun, 
yerleşimin büyüme sınırını belirleyen en eski aksları olduğu tahmin edilmektedir. Bu yıllarda 
kentin, Mardin – Cizre bağlantısını sağlayan Lozan caddesinin kuzey tarafına doğru yayılmakta 
olduğunun izleri okunur. Fakat sonraki yıllarda kentin orta kuşağı içinde kalacak olan bir diğer 
sabitleyici hat olan demiryolu ile Lozan caddesi arasında henüz yoğun bir yerleşimin olmadığı 
görülmektedir. Lozan Caddesinin güneyinde yerleşimin tarihi çekirdeği görülür. Bu yerleşimin 
kuzeybatısında, demiryolunun alt tarafında kışla yerleşkesinin olduğu bilinmektedir. Ayrıca, 
tren istasyonu ve çevresinde lojmanların da içinde olduğu bir yerleşimin olduğu okunabilir. Bu 
iki nokta arasında kalan alanların özel mülkiyetli bağ ve bahçeler olduğu anlatılır. 1956 yılında 
Yıldırım İlkokulu ve sonrasında İstasyona ulaşan Lozan Caddesi’nin devamı olarak Çağ Çağ 
Caddesi açılır.  

1990'lı yıllar ve Kuzey Kuşağı  

1970li yılların başında inşa edilen Nusaybin Lisesinin de üzerinde olduğu yeni cadde (Çağ Çağ), 
kentin kuzeye doğru büyümesini sağlayacaktır (Resim 4). Bu caddenin, 1970li yılların ortasında 
yapılacak olan karayolu ile birleşeceği noktada, 1954 hava fotoğrafında da izi görülen Veysike 
köyü bulunur. Caddenin köye ulaşacağı 1970li yılların sonuna kadar, çeşitli devlet kurumlarının 
yapıları ile konut yerleşimleri inşa edilecektir. 1964 yılında, kentin batı kısmında yapılan 
Devrim (güncel adı Cumhuriyet) İlkokulu çevresinde yeni yerleşmeler oluşmaya başlarken; 
doğu kısmında, 1969 yılında açılan Halk Evi (bugünkü Halk Eğitim Merkezi) ile çevresi 
gelişmeye başlar. 1975’ten sonra, karşı tarafla olan ticari ilişkilerin kan bağıyla ilişkisi azalır; 
daha çok verimlilik ve kar üzerinden ilerleyen bir başka evreye geçilir (Özgen, 2011). Küresel 
kapitalizmin ve hareketliliğin de habercisi olan bu dönemde, Nusaybin’in ekonomik pazarı için 
önem taşıyan ‘kaçak’ çarşısı ve pasajlar oluşur. Artan ticari dolaşımın kentte yüksek düzeyde 
ekonomik birikim sağladığı yıllarda, kentin kuzeyine doğru büyümesi, bağ ve bahçelerin, tarım 
alanı arazilerinin yerine yerleşim alanlarının yapılmasıyla hızlanır. Sanayinin gelişmesinin 
fabrika binalarının yerleşimde yer almasıyla fark edildiği yerleşimin batı kuşağının sınırını 
Cumhuriyet Caddesi belirlerken; bu dönemde yapılan Mardin – Şırnak Karayolu (E-24, 
İpekyolu Caddesi) da Nusaybin’in kuzey kuşağını sınırlayan bir başka hat olarak belirecektir. 
Kentin doğu yönünde büyümesi, sınır kuşağı nedeniyle istasyon yerleşiminden öteye 
geçmezken, güneydeki sınır kuşağı kentin 1980li yıllardaki formunu oluşturur.  

1990’lı yıllarda, Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde bulunan birçok ilde, Türk Silahlı 
Kuvvetleri ile PKK (Kürdistan İşçi Partisi) arasında gerçekleşen düşük yoğunluklu savaş, 
zorunlu köy boşaltmaları ve yerinden edilme sürecini beraberinde getirir. Bu nedenle, boşaltılan 
ya da yakılan köylerinden ayrılmak zorunda kalan Kürt aileler öncelikle köylerden ilçelere göç 
ederler. Nusaybin de bu dönemde köylerden göç alan ilçelerden birisi olarak, yeni mahallelerin 
kurulmasıyla kuzey ve batı yönünde büyür. Kentin kuzey sınırı olan Mardin – Şırnak karayolu 
ile, demiryolu arasındaki bahçelerin ve tarım alanlarının tamamı bu dönemde yapılaşacaktır 
(Resim 5). Burada kurulan mahalleler ve sokaklar çoğunlukla göç edilen köylerin isimleriyle 
anılacaktır. 1990lı yıllarda, sınır güvenliği arttırılacak ve tampon bölge yeniden 
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mayınlanacaktır. Bunu tetikleyen nedenlerden birisi, Türk devletinin ‘sınırların değişmesi ve 
vatanın bölünmesine’ ilişkin korkusunun devam etmesiyle ilişkilendirilebilir. Sınırın ‘terörle 
mücadele’ kapsamında denetlendiği 1980li yıllarda, Güneydoğu ve Doğu sınır bölgelerinde 
alınan güvenlik önlemleri arttırılır; teknolojik araçlarla donatılır. Sınır hattına yerleştirilen ‘dev 
projektörler, termal kameralar ve elektrikli teller içeren elektronik duvarların’ (Danış ve Aksel, 
2014, 76) inşası ile sınırdaki gözetleme hakimiyeti genişletilir.  

 

Resim 4. 1984 tarihli kent planı 

Bununla birlikte, 1980li yılların sonunda, suyun yönetimi, bölgedeki ‘terör’ eylemlerini 
denetlemek üzere, yeni bir taktik olarak gündeme gelir. GAP’ın ve barajların yanı sıra, 1990lı 
yıllar boyunca inşa edilen sınır karakolları, gözetleme kuleleri ve genişletilen mayınlı alanlar ile, 
bu sınır coğrafyasında toprak egemenliği üzerinden devletin gücü ve etkinlik alanı defalarca 
vurgulanır. 1990lı yıllardan, barış gündeminin açıldığı 2000li yılların ortalarına kadar, mayınlı 
alanlar varlığını sürdürür. 2011 yılında yapılan mayın temizleme çalışmaları, Suriye’de çıkan iç 
savaş sonrasında durdurulur (Milliyet Gazetesi, 2012). Bugün iki ülke arasındaki kapıların 
kapalı olduğu, kentin hala tampon bölge ile sınırlandığı ancak diğer yandan duvarların protesto 
edildiği, dikenli tellerin yer yer açıldığı bir dönemden geçilmektedir.  
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Resim 5. 2014 tarihli kent planı  

 

Bugün 

2010'lu yıllarda, Nusaybin kentinin kuzey kuşağını sınırlandıran karayolunun karşı tarafında da 
yerleşmelerin, petrol istasyonlarının ve sanayi yapılarının yer aldığı görülür. Kenti kuzey 
yönünde sınırlandıran karayolunun ve dış kuşak alanının sonraki yıllarda yapılaşarak orta 
kuşağa dönüşeceği, kent içinde kalacağı öngörülebilir. Kentin batı kuşağını sabitleyen 
Cumhuriyet caddesi ile tampon bölge arasında kalan alanda da sitelerin yapılmakta olduğu 
gözlemlenir (Resim 5). Benzer biçimde kentin doğu kuşağında da yüksek katlı blok 
apartmanlardan oluşan yeni yerleşim alanları, tampon bölgeye yaklaşacak şekilde inşa edilir. 
Kenti üç yönde sınırlayan kuşak alanında da son yıllarda, yapılaşmanın arttığı, kentin bu 
sınırları zorladığı görülür. Ancak güneydeki zorunlu kuşak alanı hala, devletin toprak 
egemenliğinin göstergesi ve güvenlik üzerinden yürütülen politikaların simgesel bir parçası 
olarak kalıcılığını sürdürmektedir. Öte yandan, doğal bir kuşak olan Çağ Çağ deresi etrafının 
rekreasyon alanı olarak düzenlendiği, bu aks üzerinde ‘Musa Anter’ Parkı gibi birkaç parkın, 
yeşil alanın oluşturulduğu, tarihi merkezde Barış ve Demokrasi Parklarına yer açıldığı, doğu 
kuşağında tampon bölgenin yakınında Mitanni Kültür Merkezi ile Parkının kurulduğu ve sınır 
kenarındaki atıl alanların spor ve dinlenme amacıyla kullanılmasına yönelik girişimlerin de 
olduğu olumlu bir planlama anlayışı olarak göz çarpmaktadır. 
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Analizin sonucunda, sabitleyici bir hat ve kentin kuşak alanı olarak değerlendirilebilecek sınır 
mekanının kent formunun büyümesini belirlediği, yönlendirdiği öte yandan kısıtladığı 
söylenebilir. Ancak, kentsel morfoloji literatüründe henüz pek tartışılmamış bir vaka olarak sınır 
mekanının incelenmesi ve varılan sonuçlar Conzen’in ‘çeper-kuşak’ kavramı üzerine yeniden 
düşünmeyi gerekli kılmaktadır.  

 

Sonuç Tartışmaları 

Sınır Kuşağı ya da Devlet Eliyle Üretilmiş Zorunlu Çeper-Kuşak Alanları 

‘Çeper-kuşak alanı’ ve sınır bölgesinin ilişkisini tartışmak üzere, Conzen’in Ortaçağ İngiltere 
kentlerinde yaptığı incelemelere, sur duvarlarının ‘sabitleyen hatlar’ (fixation line) olarak işlev 
gördüğünü açıkladığı araştırmalara geri dönülebilir. Conzen, kent merkezini sararak kentin 
çeperini oluşturan bu hatların, zamanlar değişen ve büyüyen kentin içinde kalsalar da, mekânsal 
özelliklerini büyük oranda sürdürdüklerini söylüyordu. Bu çalışmada incelenen Nusaybin sınır 
yerleşimi örneğinde de, sınır hattını Conzen’in tanımıyla kentin merkezini saran,‘sabitleyen hat’ 
ve sınır bölgesini (hattın öncesindeki tampon bölge ile birlikte) ‘çeper-kuşak alanı’ olarak 
okumak mümkün görünmektedir. Ancak bu örneğin, ‘çeper-kuşak’ çalışmalarında 
tanımlananlardan farklı olarak karma özellikler içerdiği öne sürülmektedir. 

Ortaçağ kentlerindeki sur duvarlarının yerleşimi içine alarak onu dışarıdan korumasına benzer 
biçimde, burada da sınır hattı, ülke topraklarını dışarıdan ayırarak ulus-devletin toprak 
üzerinden kurduğu egemenliğini korur; bir başka deyişle işlevsel anlamda benzerdirler. Surlara 
benzer biçimde, sınır hattı da yerleşimin merkezini büyük oranda sarmış ve yerleşimin dış 
çeperini oluşturmuştur. Bu anlamda, Türkiye tarafından Nusaybin yerleşimine bakıldığında, 
kentin güneye doğru büyümesinin önüne geçen, onu bu yönde sabitleyen hattı, kentin çeperini 
oluşturan bir ‘dış kuşak alanı’ olarak görmek olası. Ortaçağ kentlerinde surlar, çoğunlukla 
sonradan büyüyen kentin içinde kalmışlardır. Hala ayırıcı birer kent elemanı olsalar da kent 
mekanının sürekliliğini ve dönüşümünü engellemezler. ‘İç kuşak alanı’ olarak kentlerdeki 
varlıklarını büyük oranda sürdürürler. Buradaki sınır hattı ise, Türkiye tarafındaki Nusaybin 
yerleşimi ile Suriye tarafındaki Kamışlı yerleşiminin mekânsal sürekliliğini engelleyen, 
sürekliliği kopartan bir özellik göstermektedir. Dolayısıyla, kendiliğinden zamanla dönüşen iç 
kuşak alanlarından farklı olarak sınır bölgesini, fiziksel anlamda sürekli olarak sabit tutulmaya 
çalışılan, ‘devlet eliyle üretilmiş zorunlu bir çeper-kuşak alanı’ olarak tanımlamak olası 
görünmektedir. Ancak, karşılıklı çalışan iki yerleşim ‘bir arada’ düşünüldüğünde; bir başka 
deyişle Kamışlı yerleşimi Nusaybin’in uzantısı olarak görüldüğünde, sınır bölgesinin‘iç kuşak 
alanı’ olarak da değerlendirilmesi mümkün olabilir. Ne var ki, ‘sınır kuşağı’ olarak 
nitelendirilebilecek bu alan halihazırda, Conzen’in tanımladığı iç kuşak alanlarına benzer 
biçimde, kentin büyümesiyle kentin içinde kalan bir alana dönüşmek yerine, yerleşimi güney, 
doğu ve batı yönlerinden kısıtlayan, kent formunun kuzeye doğru açılmasına neden olan, kalıcı 
ve zorunlu bir alan olma özelliğindedir. İkili ve karma bir özellik gösteren sınır mekanı, 
morfolojik açıdan tanımlanan çeper-kuşak özellikleriyle birebir örtüşmeyerek kavramların 
yeniden düşünülmesi gereğini ortaya koymaktadır.  

Sınır Bölgeleri Tasarlanabilir mi?  

Tartışılmayı bekleyen bir başka sorun ise, sınır kuşağının boş ve işlevsiz bir arazi olarak zorunlu 
olarak atıl kalmayı bugüne kadar sürdürmüş olmasıdır. Bu endişe ile, sınır bölgelerinin 
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tasarlanıp tasarlanamayacağı tartışmaya açılabilir gibi görünmektedir. Kuşak alanlarının, 
İngiltere örneğinde yeşil alanlara dönüştürülmeleri, Çin ve Yeni Zelanda gibi örneklerde 
ekolojik sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla korunmaları, bu çalışmada ele alınan 
coğrafyada mevcut sınır kuşağının da değerlendirilebileceğini düşündürmekte. Nusaybin 
özelinde, tampon bölgenin mayınlardan arındırılması sonrasında bu alanın çok çeşitli 
kullanımlara imkan verebileceği söylenebilir. Nusaybin Okulu’nun kalıntılarının üzerini örten 
mayınlı alan, temizlenerek ve sunuma açılarak sınır boyunca arkeolojik bir parkın yapılması 
öngörülebilir. Bununla birlikte, bugün tampon bölgenin yanında bulunan yürüyüş patikasının 
genişletilmesi, çevresinin yeşillendirilmesiyle alanın rekreatif amaçlarla kullanılabileceği de 
rahatlıkla söylenebilir. Daha önce de belirtildiği üzere, bu tür kullanımlara yaklaşan 
uygulamaların olduğu kent ortamının da sınırların tasarlanmasına açık olacağı aşikar. Ne var ki, 
bugünkü konjonktür içinde güvenlik tehdidiyle kapatılan kapılar, uygulanmakta olan duvarlar 
ve benzeri uygulamalar, bahsedilen kentsel planlama anlayışına oldukça uzaktır. Fakat ironik 
olan, söylemsel sınır güvenliğine ve ciddiyetine karşılık gündelik hayatta, tahayyül edilen bu 
pratiklerin gözlemlenebilir oluşudur. Söz gelimi, tampon bölge olarak nitelenen alanın 
yeşillendiği bahar aylarında, küçükbaş hayvanların otlatıldığına, çocukların uçurtma 
uçurttuklarına, gençlerin futbol oynadıklarına rastlanır. Tampon bölgenin hemen yanındaki çay 
bahçesinde sınıra karşı oturulduğu, birkaç ev sahibinin sınır kenarında ‘gerilla bahçecilik’ 
yaptığı, sınırın öte tarafına akan derenin kenarından yüründüğü gözlemlenir. Nihayetinde, 
gündelik hayatta sınır ‘terör’ tehdidinin bir parçası ve devlet egemenliğinin simgesi olmaktan 
çıkarılmış gibi görünmektedir. O nedenle, sınır kuşaklarının aşkın alandan çıkartılıp 
dünyevileştirildiği bir kentsel tasarımı tahayyül etmek (son dönemde yaşanan olağanüstü hale 
rağmen) mümkün görünebilir.  

 

Sonsöz 

Bu çalışmada, bir sınır kenti olarak Nusaybin’in kent formu, sınırın çizilmesinden bu yana 
içinden geçtiği toplumsal sürecin üretimi olarak ele alındı ve analiz edildi. Morfolojik 
okumanın, bir sınır araştırması olarak görülebilecek bu çalışmaya mekânsal üretimin 
belgelenmesi, mekanın fiziksel özelliklerinin anlaşılması ve yorumlanması açısından katkıları 
oldu. Türkiye’de henüz çok genç bir literatürü oluşturmaya başlayan ancak çoğunlukla 
sosyoloji, antropoloji ve etnografya gibi bilgi alanlarının içinden üretilen sınır çalışmalarına, 
mimarlık ve kent alanından yapılabilecek katkının kentsel morfolojinin sağladığı mekânsal 
bakış açısıyla mümkün olduğu söylenebilir. Öte yandan, kentsel morfoloji araştırmalarında 
rastlanmayan bir mekan araştırması olarak sınır yerleşiminin incelenmesinin, bu çalışma 
özelinde ifade edilecek olursa, sınır bölgelerinin ‘devlet eliyle üretilmiş zorunlu çeper-kuşak 
alanları’ olarak nitelendirilmesi ile yeni bir tartışmaya kapı araladığı düşünülebilir. 
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ÖZET 

Bir kentte kontrol edilebilen plan kararları ile uygulama yapılması o kentin düzenli gelişimi 
ve adaletli arazi değeri dağılımını sağlayacaktır. Ancak çalışma alanı olarak seçilen 
Kırklareli merkez alanı kent formu gelişimine bakıldığında kent gelişiminin merkezden 
çevreye doğru dengeli olarak geliştiği, daha sonra bu büyümenin parçalar halinde, dağınık 
şekilde olduğu görülmektedir. Çok sayıda parsel bazında plan değişiklikleri yapıldığı, 
yapılan değişikliklerle ortaya çıkan yeni yapılanma şartlarının eski parsel durumu ile yeni 
kullanılacak parsel arasında değer olarak da farklılaşma yarattığı tespit edilmiştir.  

Bu şekilde oluşan mekânsal ölçekteki kent formu değişimi ile arazi değerleri arasındaki 
ilişkinin ortaya konması önemlidir. Çalışmada parsel bazındaki tadilatlar ve sokak 
bazındaki arazi değerleri ile kentin biçimlenme yapısını ortaya koyan bütünleşme değerleri 
arasındaki ilişki  “mekan dizimi analiz yöntemi” (Hillier, 1984) kullanılarak araştırılmıştır. 
Veriler arasında önemli ve güçlü bir ilişki olduğu görülmüştür.   

Çalışma Kırklareli kenti için arazi değerleri ve kentin mekansal formuna ilişkin bir 
çalışmanın bulunmaması ve Kırklareli kent planlarının yeniden yapılması sürecinin 
başlaması nedenleri ile gelecekte yapılacak çalışmalara katkısı olacağı düşünülerek ele 
alınmıştır. 

Anahtar kelimeler: Kırklareli, Kent Formu, Arazi Değerleri, Plan Değişikliği, Mekan 
Dizimi 

 

 

 

Giriş 

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 
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planı yapımında yetersiz kalmakta ya da yasal planlama araçları ile uygulama 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 parçalar halinde, dağınık şekilde olduğu 
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 plan değişiklikleri ile uygulamalar yapıldığı, yirmi dört senelik süreç 
içinde Kırklareli’nde bu değişimlerin genellikle parçacıl olarak gerçekleştiği, kentin mekansal 
form gelişiminin yapı adalarında, yapı yüksekliklerinin ve yapılaşma düzeninin değişimleri ile 
parsel bazında gerçekleştiği tespit edilmiştir. (Kırklareli Belediyesi Planlama Arşivi, 2015). 
Parsel bazında yapılan değişikliklerle ortaya 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 şekilde oluşan mekânsal ölçekteki kent formu değişimi ile arazi 
değerleri arasındaki ilişkinin ortaya konması önemlidir.  

Bu kapsamda, çalışmada kent formu değişimi ilk önce Kırklareli merkez bütününde geçmişten 
bugüne yapılan planlar ve kararları ile incelenmiş, sonra parsel bazında yapılan kent formu ve 
arazi değerlerine etki eden plan değişikliklerin mekana etkisi tespit edilmiştir. Aynı zamanda 
sokak bazında arazi değerleri çıkartılmıştır. Bu veriler doğrultusunda mekansal özellikler 
arasında karşılaştırmalı analiz imkanı veren “mekan dizimi analiz yöntemi” (Hillier B., Hanson 
J., 1984) kullanılarak, parsel bazındaki tadilatlar ve sokak bazındaki arazi değerleri ile kentin 
biçimlenme yapısını ortaya koyan mekan dizimi yöntemi değerlendirme kriterlerinden 
bütünleşme değerleri arasındaki ilişki araştırılmıştır.  

 

1. Uygulama Öncesi Araştırma 

Çalışma kapsamında önce kent formuna etki eden plan değişiklikleri sınıflandırmasına ilişkin 
çalışmalar, daha sonra kent formu ve arazi değerleri değişimi ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin 
literatür araştırması ve Mekan Dizimi Analiz modelinin önemi ve yönteme dair özellikler 
verilmiştir.  

1.1. Kent Formuna Etki Eden Plan Değişiklikleri 

Plan değişiklikleri ile ilgili olarak 14.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren 29030 sayılı Mekânsal 
Planlar Yapım Yönetmeliğinin yedinci bölümü İmar Planlarına Dair Esaslar kısmının İmar planı 
değişiklikleri hükümleri madde 26 – (1) bendinde İmar planı değişikliği, şu şekilde 
tanımlanmaktadır. Plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı 
dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak 
yapılabilecek değişikliktir (http://www.resmigazete.gov.tr) İmar planı değişiklikleri ile aslında 
küçük ölçekli-parsel bazında kararlar verilmektedir. Ancak imar planı değişiklikleri kamu 
yararları göz ardı edilerek, gelecek kaygıları ve küçük çıkarlar gözetilerek onaylandığında 
bünyesinde çok fazla sorun barındırmaktadır. Bu şekliyle imar planı değişiklikleri, öngörülen 
veya mevcut kentsel dokunun zedelenmesine yol açabilmekte, yaşam kalitesini düşürebilmekte 
ve kent kimliklerini giderek yok edebilmekte ve plan bütünlüğünü olumsuz yönde 
etkilemektedirler (Ersoy, 2000). İmar planı değişikliklerini konuları itibariyle 
(http://www.resmigazete.gov.tr) beş ana başlık altında toplamak mümkündür. Plan 
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değişikliklerinin gerekçeleri her bir konu başlığına göre farklılık göstermektedir. Bu 
değişiklikler, 

 

1.  Sosyal ve Teknik Altyapıya İlişkin Değişiklikler 

2. Yoğunluğu Etkileyen Değişiklikler 

3.  Yolların Genişletilmesi, Daraltılması ya da Güzergahının Değiştirilmesi Yönünde 
Yapılan Değişiklikler 

4.  Bir Alanın Kullanımının Değiştirilmesine Yönelik İmar Planı Değişiklikleri 

5.  Diğer İmar Planı Değişiklikleri (İmar planı onama sınırının değiştirilmesine yönelik 
imar planı değişiklikleri, mülkiyetteki kaymaların düzeltilmesi yönündeki imar planı 
değişiklikleri, Kadastral sınırla imar sınırının çakışmaması durumunda yolun 
kadastral parsel sınırına kaydırılması gibi uygulamayı kolaylaştırıcı ve kentsel 
fonksiyonların dengesini bozmayacak değişiklikler de bu başlık altında yer 
almaktadır.) olarak kategorize edilmiştir. (Sesli F. A., Karadavut E., 2009)   

Kent formu değişimine ve arazi değerlerine en çok etki eden plan değişiklikleri ise bu 
sınıflamaya göre 2. madde yoğunluğu etkileyen değişiklikler ile 4. madde bir alanın 
kullanımının değiştirilmesine yönelik imar planı değişiklikleridir. Yoğunluk değişiklikleri, 
yapılanma şartlarının emsal ve kat adetlerinin değişimleri ile genelde arsaya dair arsa ve yapı 
değerlerinin artışına da etki eder. Bir alanın kullanımının değiştirilmesine yönelik değişimler ise 
hem parselasyon özelliklerini hem yapılanma şartlarını yeni gelen fonksiyonla 
değiştirebilmektedir.   

1.2. Kent formu ve arazi değerleri değişimi ile ilgili yapılan çalışmalar  

Jake Desyllas’ın Berlin’de yaptığı çalışma, ticari emlak piyasasında, arazi kullanımı, arazi 
değeri ve kentsel morfoloji arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Berlin’deki bölünme ve kentin 
son birleşmesi ile ortaya çıkan mekansal değişiklikler çok belirgin kentsel morfolojik değişime 
örnek oluşturmaktadır. Çalışmada şehirsel morfoloji ve mekansal yapılanmada arazi kullanım 
şemalarının izini sürmek için mekan dizimi analiz yönteminden yaralanılmış, eksensel haritalar 
kullanılmıştır. Sonuç, eksensel haritalar ve kira değerleri arasındaki benzerlikle, büyük veri 
tabanlı çalışmalarda emlak piyasasının tahminlerinde bir mekansal modelleme aracı olarak 
mekan dizimi analiz yönteminin kullanılmasının mümkün olduğunu göstermiştir (Desyllas, 
J.,1997). İstanbul Metropoliten Alanındaki Şehir hareketliliği üzerine Arazi değerleri, yoğunluk 
ve kent formu etkilerinin araştırılmasına ilişkin başka bir çalışma Darçın ve Çelik tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile İstanbul şehri sınırları kapsamında belirli zonlara ayrılmış. 
Bu zonlarla birlikte yüksek orta ve az yoğunluklu alanlar ve yüksek orta az olarak belirlenen 
arazi değerleri ile karşılaştırılmıştır. Kentsel hareketlilik üzerindeki, kentsel yapıyı oluşturan 
form, yoğunluk ve arazi değerlerinin etkileri araştırılarak, bu etkilerle şehirsel form ve ulaşım 
sistemi arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılmıştır (Darçın A., Çelik M.,2010). Jun Luo‘nun 
yaptığı Milwoukee’de arazi değerlerinin modellenmesine ilişkin çalışmada amaç kentsel arazi 
değerlerinin mekansal dağılım özelliklerini incelemek, Kriging yöntemleri ile kentsel arazi 
değeri dağılımı için model geliştirmek ve kentin mekansal yapılanması üzerine etkilerini analiz 
etmektir. Değer modeli, özellikle kentsel değeri yüksek topraklarda gelecekteki arazi 
kullanımını simule etmek için bir matematiksel tabanlı model önerisidir. Milwoukee için 
yapılan çalışmada ortaya çıkan tahminlerin oldukça doğru olması bu modelin arazi değerleri ve 
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kentin mekansal yapısını araştırmak için etkili bir araç olabileceğini göstermiştir (Luo J.,2004). 
Konut bölgelerinde mekansal yapı - arazi değer ilişkisi başlıklı diğer bir çalışmada, konut 
bölgelerindeki arazi değerine etki eden kentsel ve mekânsal değişkenlerin neler olduğu ve arazi 
değerine ne derecede etki ettiğinden yola çıkılarak, şehirlerin yeniden yapılanmasında, tasarım 
projelerinde, gayrimenkul yatırımlarında daha sağlıklı kararlar verilmesi için bilimsel bir 
yaklaşım geliştirmek amaçlanmıştır. Bu çerçevede konut bölgelerindeki arazi değerleri 
değişimini mekânsal boyutta etkileyen etmenlerle ölçümünün yapılmasına yönelik araştırmanın 
özgünlüğünü yansıtan bir model kurgulanmıştır. Sonuç olarak modele giren kentsel etmenlerden 
mekân dizimi analizinde elde edilen bütünleşme değerleri, sokakların denize uzaklığı, 
sokakların merkezi iş alanına uzaklığı, sokakların üniversiteye uzaklığı, sokakların sağlık 
tesisine uzaklığı ve sokaklardaki yapıların cephe-renk uyumu ölçümünü ifade eden kalite 
parametrelerinin İstanbul örnekleminde arazi değerlerinin değişiminde etkili olduğu 
belirlenmiştir (Topçu M., Kubat A.S., 2009). Başka bir çalışma ise Galata-Pera Bölgesi 
Mekansal Morfolojik Özellikleri İle Arazi Kullanımı Arasındaki Etkileşim adlı doktora 
çalışmasıdır. Galata-Pera bölgesinin mekansal biçimlenme özelliklerinin arazi kullanımı ve 
arazi değerleri etkileşiminin araştırılmasına ilişkin dördüncü bölümünde Mekansal Biçimlenme 
Özelliklerinin Arazi Değerleri İle Etkileşimi mekan dizimi analiz modeli ile araştırılmıştır. Bu 
çalışma kapsamında farklı işlevsel alanlarda (konut, konut-ticaret, ticaret) mekansal biçimlenme 
özellikleri ile arazi değerleri arasındaki etkileşimin farklı olduğu, bu bağlamda ticaret alanları 
ile mekansal biçimlenme yapısı arasında insanların tercih edilen erişilebilir alanlarda yoğun 
olarak bulunması özelliği ile daha güçlü bir ilişki kurulabileceği, konut alanları arazi 
değerlerinin ise, doğal hareketi kontrol eden alanın biçimlenme yapısından çok, alan seçimine 
ilişkin başka faktörler tarafından etkilenmekte olduğu savı ile konut ve ticaret alanlarındaki 
arazi değerlerinin mekansal biçimlenme özellikleri ile karşılaştırması yapılmıştır. Arazi 
kullanım türlerine göre arazi değerleri arasındaki ilişki ortaya çıkartılmıştır. (Gündoğdu M., 
2005) 

1.3. Mekan Dizimi Analiz modeli  

Mekan Dizimi Analiz Yöntemi, yukarıdaki çalışmalarda da bahsi geçen farklı birçok çalışmada 
yardımcı bir model olarak kullanılan, mekansal veriler ile, mekanın biçimlenme yapısı arasında 
karşılaştırma olanağı veren matematiksel analiz modelidir. Bu model, B. Hillier ve çalışma 
grubu tarafından, farklı biçimlenme özelliği gösteren şehirsel şebekelerin kendilerine özgü iç 
mantıklarının ve onları oluşturan mekansal bileşenlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin analiz 
edilebilmesi ile, bu alanlara ilişkin sosyal bilginin üretilip, geliştirilmesi konularının 
destekleneceği tezi ile kurgulanmıştır (Hillier B., Hanson J.,1984). Mekan dizimi analiz modeli 
şehrin biçimlenme yapısını belirleyen, mekanların bir araya gelmesindeki ilişkilerin 
açıklanmasında ortak bir dilin varlığını temel almaktadır. Şehri karakterize eden mekansal 
yapılanma özellikleri şehrin formunu fonksiyonuna bağlar. Bir alandaki hareket oranı, hem 
mekansal formun tanımlanması, hem de mekansal formun etkilerini açıklar (Hacking,1983). 
Alan ve hareketin birbirleri ile karşılıklı ilişkileri, etkileşimleri, mekan hareket ilişkisi ile 
etkilenen yapı yoğunlukları ve arazi kullanımı farklılaşmasından doğan çoklu etkiler şehre kendi 
karakteristik yapısını verir. Alanın biçimlenme özelliklerinin modellemesinin yapılması şehirsel 
ağ farklılaşmasını anlamak için gereklidir (Hillier,1996). Model; alanın basit geometrik bir şekil 
olmadığını, alanı oluşturan mekanların her birinin kendi doğal geometrisi olduğunu ve kentsel 
işlevlerle karşılıklı etkileşimi olan geometrik potansiyeller bütünü olduğunu kabul etmektedir. 
Ve ağ yapılanmasının süreklilik özelliğine ve düzensiz oluşumlarına, geometrik düzenlilikle 
karşılaştırma yapılarak yaklaşılmaktadır (Hillier ve diğ.,1993). Kentsel ağ örüntüsü, bütün 
düzenliliklerin daha çok veya daha az derecesi ile birbirlerini kesen ringlerle oluşan formlardır.  
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Mekan Dizimi Analiz Modeli şehirsel ağ görünümünü, ilişkisel bütünlükte, birbirini kesen 
birbirine bağlanan ringlerden oluşan hat ağı örüntüsü olarak kabul etmektedir. Ağ örüntüsü,  
ilişki üretici bir mekanizma meydana getiren sistem demektir. Kentsel ağ örüntüsünün, düzensiz 
oluşumları göz önüne alınarak oluşturulan “eksensel harita” alan dizimi analiz modelinde 
biçimlenme parametrelerinin hesaplanmasında kullanılmaktadır. Şehirsel form yapılanmasını 
anlamada, onu oluşturan “hat ağı”nın özelliklerini bilmek önemlidir. Hat ağı özelliklerinin 
bilinmesi ile o yerleşmenin alan ve işlevi arasındaki ilişki de analiz edilebilmektedir. Hatların 
süreklilik veya devamsızlık özellikleri farklı potansiyeldeki hareket ile farklı işlevsel 
yapılanmaya izin vermektedir (Hillier, B., 1993). Basit bir gözlem yapıldığında, hatların diğer 
hatlara bağlanma özelliklerinde oldukça büyük farklılıklar olduğu görülmektedir. Sistem 
içindeki harekette mekanın etkisini yöneten bu farklılıklardır. Diğerine daha az “derin” olan 
daha çok hareket, daha çok “derin” olan daha az hareket çeker (Hillier, 2001: 02.3). Bu derinlik, 
bütüne ilişkin en önemli biçimlenme parametresi olan “bütünleşme” değerini verir. Bütünleşme 
haritalarında, içinden çok geçilen mekanlar “bütünleşik”, az geçilenler ise “ayrışmış” olarak 
adlandırılır.  

Bir kent dokusunda sürekliliği olan, devam eden, uzun ve lineer hatların varlığı, hatların 
birbirlerini dik açıyla kesme özelliği şehirsel sistemin kolay okunması ve şehirsel alanın 
anlaşılabilirliğinde önemli yapılanma şartlarını oluşturmaktadır.  

Eksensel harita hat yapılanmasıyla ilgili çalışmalar; şehirsel alan bütününe ilişkin eksensel 
haritayı oluşturan uzun hat sayısının yüksekliği, hatların birbirini kesme açılarının 90C’ye yakın 
olması, doğrusallık göstermesi gibi özelliklerin mekansal form yapılanmasında erişilebilir ve 
tercih edilen bölgeleri de ortaya çıkardığını göstermektedir. (Hillier, 2001).  

Çalışmada bu kapsamda, Kırklareli kent merkezinin mekansal biçimlenme özelliklerinin 
anlaşılması, tercih edilen ve talep edilen mekansal bölgelerin okunması, çalışma alanının arazi 
değerleri ve plan değişiklikleri ile karşılaştırılmasında mekan dizimi analiz yöntemi ile elde 
edilen eksensel ve bütünleşme değeri haritalarından yararlanılmıştır.  

 

2. Çalışma Alanı Yer Seçimi Ve Kapsamı 

Bu çalışma, Kırklareli merkez bölgesinin karakteristik yapısı, arazi topografyası, kentsel form 
oluşum süreci ve mevcut durum özellikleri göz önüne alındığında, mekan dizimi analiz 
modelinden yararlanılarak bir çalışma yapılmasının, sonuçları açısından bir örnek oluşturacağı, 
ayrıca Kırklareli kenti için arazi değerleri ve kentin mekansal formuna ilişkin bir çalışmanın 
bulunmaması ve kent planlarının yeniden yapılması sürecinin başlaması nedenleri ile bu 
çalışmalara katkısı olacağı düşünülerek ele alınmıştır. Çalışma alanı olarak seçilen bölge 
batıdaki gelişim alanları, doğuda İstanbul yolu ile Askeri alan sınırları, kentin kuzeyine 
bağlanan yol boyunca kent merkezi ve çevresi ana yol hatları içerisinde kalan alan olup, kent 
gelişimi özellikleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. (Harita 1) Kuzeyde Kofcaz yolu 
üzerinde konumlanan TOKİ konut bölgesi, sanayi bölgesi ve güneyde ıslah planları ile gelişen 
Pınar mahallesinin bir bölümü ile 1968 yılında kent merkezine bağlanan Karahıdır bölgesi 
çalışma alanına dahil edilmemiştir. 

Çalışma kapsamında, mekansal form gelişiminin planlara göre değerlendirilmesi ve mekansal 
form ve arazi değerlerine etki eden plan değişikliklerinin değerlendirilmesinde Kırklareli 
Belediyesi Arşivinden, çalışma alanı sokak bazında arazi değerleri için Kırklareli 
Defterdarlığından alınan Kırklareli merkez mahallelerine ilişkin 2014 yılı Genel Beyan Dönemi 
Arsa ve Arazi m2 birim değerlerinden, çalışma alanının eksensel ve bütünleşme değerlerinin 
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oluşturulması için DeptmapX net0.30/Tasos Varoudis programının .exe uygulamasından  
yararlanılmıştır.  

 

Harita 1. Kırklareli Merkez Bölgesi Çalışma Alanı Sınırları 

Çalışma  

 Kırklareli Kent Formu gelişimi  

 Mekansal forma etki eden plan değişikliklerinin tespiti  

 Çalışma alanında sokak bazında arazi değerlerinin belirlenmesi 

 Çalışma alanının eksensel ve bütünleşme haritalarının oluşturulması  

 Değerlendirme ve sonuçlar 

başlıkları kapsamında ele alınmıştır. 
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2.1. Kırklareli Kent Formu Gelişimi  

Günümüz Kırklareli şehri lstranca dağlarından inerek Babaeski suyuna kavuşan Bağlıca 
(Okluca) deresinin iki tarafına yayılmıştır. Kent merkezi güneyde demiryolu istasyonunun 
bulunduğu kesimde 200 m. civarında olan yüksekliği, şehrin en eski kesimi alan Yayla ve 
Demirtaş Mahallelerinin yerleştiği iki tepenin bulunduğu yerde 240 metreyi aşar. İki tepe ile 
ikisinin arasındaki boyun noktasında kurulan Kırklareli, bu yerleşme konumuyla şehircilikte 
"semer tipi yerleşme" olarak adlandırılan tipin en güzel örneğini oluşturur (Tuncel M., 2002). 
İlk gelişim bu iki tepenin arasındaki vadiye ardından bu tepenin doğu ve batı yamaçlarına doğru 
olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında başlayan “mübadele” (1923-1960), demiryolunun 
kuruluşu, Babaeski yolu ile İstanbul Karayolu bağlantısı kentin gelişimin belirleyen olgulardır. 
Yayla ve Demirtaş mahallelerinde gelişmeye başlayan kent bu iki mahallenin kesiştiği o 
zamanki adı Cami-İ Kebir mahallesi olan Hızır Bey Cami ve çevresinde bütünleşmiştir. Daha 
sonra yerleşme batıya doğru ilerlemiş, bu bölgede tarım alanlarının konut alanlarına dönüşüm 
süreci başlamıştır. Demografik değişim süreci ile birlikte güneydeki Karakaş mahallesi İnci 
deresi boyunca tarımsal alandan konut alanına dönüş süreci başlamıştır. Demiryolu ve yönetsel 
merkezin konumu kentin makroformunu belirleyerek gelişmeyi merkezin batısına doğru 
yönlendirmiştir. Bu yönlenmede doğuda yer seçen ve sınır oluşturan askeri alanların etkisi de 
büyüktür. İstanbul bağlantısının Babaeski yönüne döndürülmesi ise kent yerleşimlerinin güneye 
doğru uzayarak yol aksı üzerinde gelişen yerleşme tipine dönüşüm sürecini başlatmıştır. Kentin 
kadastro çalışmaları 1940’da tamamlanmış, ilk imar planı 1948 yılında Muallim Seyfi Arıkan 
tarafından yapılmıştır. Bu planla şehrin Hızırbey Külliyesi ile Belediye Binası arasında 
Cumhuriyet meydanı ve bu meydana çıkan ışınsal sistemde Kurtuluş caddesi, Balkan Caddesi, 
Mustafa kemal Bulvarı ve Namazgah caddeleri düzenlenmiştir (Tuncel M., 2002). İkinci imar 
planı ise 1968 yılında Mimar Fikret Cankut tarafından ele alınmıştır. Bu planla da geniş çaplı 
kamulaştırmalarla vilayet meydanının ve bu meydana ışınsal olarak Fevzi Çakmak Bulvarı, 
Yüzüncü Yıl Caddesi, Atatürk caddesinin açıldığı bilinmektedir. Bu plan 1/1000 ve 1/2000 
ölçekli olarak hazırlanmış, gelişme alanları batı yönünde İnci deresi, güneyde Karayolları Bölge 
Müdürlüğüne kadar genişletilmiştir. Ayrıca Babaeski yolundan başlayıp bugünkü Mustafa 
Kemal Bulvarı ile devam ederek Dereköy bağlantısını sağlayan aks bu plan kararları ile 
gelmiştir. Kentin bugünkü formunun oluşmasında bu plan önemlidir. (MSÜ, Plan Analiz raporu, 
1991). (Harita 2)  

Bu planlar kentin sosyoekonomik ihtiyaçlarını karşılayamamış, 1986’da Kent merkezi ve 
çevresini kapsayan 1048 hektar alanın imar planı Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 
yapılmıştır. 1986 planları 1/5000 ve 1/1000 ölçekli olarak hazırlanmıştır. 1/1000 plan 1988 
yılında revize edilmiştir. Planlama ve çözümleme yöntemi ülke bölge alt bölge ve il 
kademelenmesi doğrultusunda ele alınmıştır. Kat adetleri üç ve dört katla sınırlı tutulmuş, yol 
boyunca verilen karşılıklı adalardaki kat farklılıkları, ayrık-bitişik nizam yapılanmalar itirazlara 
neden olmuştur (MSÜ, Plan Analiz raporu, 1991). Bu planlar 24.03.1989 ve 23.12.1991 
yıllarında revize edilmiştir. Genelde bu revizyonlar kat yüksekliği artışı ve nizamlardaki 
değiştirmeler şeklinde oluşmuştur. Kırklareli merkez bölgesi için son onaylı revizyon plan 1991 
tarihlidir. Son onaylı revizyon planda kat yüksekliklerinin merkez ve ticari akslar boyunca altı 
kat olarak belirlendiği, diğer bölgelerde dört katın altında yapılanma kararı bulunmadığı tespit 
edilmiştir. Bu plan sınırları içinde bilinen 1992-1995-1998-1999 tarihleri ile beş Islah planı, ve 
2000 tarihinde Yayla mahallesi koruma amaçlı imar planı da bulunmaktadır. Kentin ana planına 
zaman içinde bazı ilave planlarda yapılmıştır. Bunlar; 06.10.1995’de onaylanan 208 hektar 
Kırklareli Küçük Sanayi Siteleri imar planı, 05.06.2007’de onaylanan 85 hektar TOKİ 
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Hamidiye Mahallesi ilave imar planıdır. Ayrıca 1/100000 ve 1/25000 ölçekli üst ölçekli planları 
bulunmaktadır (Kırklareli Belediyesi Plan Ön Etüt Raporu, 2015). (Çizelge1) 

 

 

Harita 2. Kent Merkezi Planlı İlk Gelişimler 

 

 

Çizelge 1. Kırklareli Merkez Planlama Süreci 
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Üst ölçekli plan kararları ile kent için verimli toprakların bulunduğu güney arazilerin değil, daha 
az verimli kuzey bölgelerinde gelişim ön görülmüştür. Kent ana akslarına kenti batı yönünden 
dışarıdan çevreleyen güney ve kuzey istikametlerine bağlayan bir aks ve bu aks sınırı ile batı 
bölgesinde gelişim önerilmiştir. Harita 3’te Mer’i Planlar ve Çevre Düzeni Planıyla gelen 
gelişme alanlarının oluşturduğu kent formu görülmektedir. 

 

Harita 3. Mer’i Planlar Ve Çevre 
Düzeni Planıyla Gelen Gelişme 
Alanlarının Oluşturduğu Kent Formu. 

 

Harita 4. Mahalle Sınırları ve 
Ana Ulaşım Aksları  
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Kent Formunun Bugünkü Durumu 

Kırklareli kent merkezine kuzeyde Cumhuriyet, Demirtaş, Yayla ve Akalar, Kuzey Doğuda 
Doğu, Doğuda Karahıdır, Güneyde Karacaibrahim, Merkez, Güney ve Güneybatıda Karakaş, 
gene Güneybatıda İstasyon, batıda Bademlik, güneyde Pınar ve Karahıdır mahalleleri bağlıdır. 
Topografya itibariyle çok hareketli bir yapıya sahip olmayan Kırklareli merkez ilçe yerleşiminin 
yönelimini genellikle düz arazi ve ulaşım aksları belirlemiştir. Kentin morfolojik yönelişini 
etkileyen en önemli ulaşım aksları eskiden beri İstanbul yolu olarak kullanılan Pınarhisar aksı, 
Kırklareli’nin Türkiye Avrupa otoyoluna bağlanması amacıyla yapılan Babaeski yolu ve son 
yıllarda üniversite yerleşkesinin konumlanmasıyla önem kazanan Kofçaz güzergahı 
oluşturmaktadır. (Harita4). Ayrıca kentin yerleşim yönünü belirleyen en önemli etken plan 
kararları ile gelen donatı alanları yer seçimidir. Kırklareli kent merkezi batısında hastane alanı 
ve çevresinde birçok kamu kurumu ile sağlık ve eğitim tesisleri alanları yer almaktadır. Doğuda 
ise büyük bir Askeri alan mevcuttur. Bu bölgenin kısıtlayıcılığı kenti batı yönüne doğru 
geliştirmiş görünmektedir. Kuzeyde yapılan büyük konut alanları yatırımları ve sanayi alanı yer 
seçimi ise kentin kuzeyine doğru gelişimi gösterir. Ancak Cumhuriyet ve Vilayet meydanları 
arası kentin en çok yoğunlaştığı ticaret alanlarının yoğun olduğu bölgedir. Ve hala hem ticaret 
hem yerleşim alanı olarak en çok talep merkez ve çevresinde toplanmaktadır. Kent merkezinde 
formu belirleyen en önemli akslar, kuzey-güney yönündeki M. Kemal Bulvarı, İstiklal Yolu, 
100. Yıl caddesi ve Cumhuriyet caddesidir. Doğu-batı yönünde ise Karaumur yaya yolu, 
Hastane Fevzi Çakmak Bulvarıdır. Merkezi batıya ve kuzeye bağlayan ana akslar İstasyon 
caddesi yaya yolu, Sungurbey caddesi, Eriklice caddesi, İnönü caddesi, Waldorf caddesi ve 
Öztürk Bulvarıdır.   

Kent Dokusunun Bugünkü Durumu 

Kent dokusuna bakıldığında kentin birçok bölgede planlara uygun olarak gelişme göstermediği 
görülmüştür. Kuzeyde site yerleşimleri ve TOKİ konutları olduğu halde, bu bölgede kırsal 
yaşam özellikleri devam etmektedir. Kuzey ve kuzey doğu eski yerleşim alanlarında (Yayla ve 
Demirtaş mahalleleri) bazı bölgelerde restorasyon çalışmaları ile uygulamalar olduğu, büyük bir 
bölümün ise halen 1-2 katlı eski yapılanma şartlarında eski doku özelliklerinin devam ettiği 
bitişik nizamda yapılaşma olduğu görülmüştür. Pınarhisar yolu boyunca yeni ve plana uygun 
yapılanmalar olduğu, batıda kuzeyden gelen Kofcaz-İnönü ve Waldorf caddeleri ile kenti batıya 
bağlayan yolların bulunduğu bölgede kent yapılanmasının plana uygun olarak geliştiği 
görülmektedir. Ancak kent çeperlerindeki yerleşimlerin plana uygun olarak gelişmediği tespit 
edilmiştir. 1991 yılından beri yürürlükte olan mer’i planda en düşük yapılaşma şartının 4 kat 
olması genelde bitişik nizam konut yerleşimi ön görüldüğü halde, bu yapılanma şartlarının 
sadece merkez bölgesinde bazı alanlarda yüksek olarak uygulandığı, ancak toplu konut alanları 
dışındaki bölgelerin ve ana akslardan hemen sonra başlayan yapılaşmaların plana uygun olarak 
gelişmediği, eski doku izlerinin devam ettiği, yer yer plan uygulamaları ile eski yeni bir arada 
düzensiz ve estetik özellikten yoksun bir kent dokusu izlenmektedir. Merkez bölgeye yakın bir 
kent dokusundan örnekler aşağıda görülmektedir.  

2.2. Mekansal Forma Etki Eden Plan Değişikliklerinin Tespiti  

Mer’i planlarda mevzi ve ıslah planlarına ek olarak, 1991’den bu yana çok sayıda parsel bazında 
imar planı değişiklikleri de yapılmıştır. Parsel bazında yapılan bu değişiklikler imar kanununun 
plan değişikliği tanımı ve plan değişikliklerinde yapılması gereken esaslar kapsamında 
kategorize edilerek, kent formuna ve arazi değerlerine doğrudan etki eden değişiklikler 
kapsamında incelenmiştir. Kent formu gelişimine etki eden, “Yoğunluğu etkileyen” 
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değişiklikler ile “bir alanın kullanımının değiştirilmesine” yönelik imar planı değişikliklerine 
bakılmıştır.   

 

 

 

Resim 1 Merkeze Yakın Kent Dokusu (Gündoğdu M., Altın Y.) 

 

Resim 2 Merkeze Yakın Kent Dokusu (Gündoğdu M., Altın Y.) 

 

Bu plan değişikliklerinden “yoğunluğu etkileyen” değişiklikler emsal artışı, kat yükselmesi vb. 
yapılanma şartlarını değiştirici niteliktedir. “Bir alanın kullanımının değişimi” ise donatı 
alanlarından ticaret ve veya konut alanına alınması ya da konut alanından ticaret alanına 
alınması vb. fonksiyon değişikliği ile fonksiyon olarak daha avantajlı durumu gösteren plan 
değişiklikleridir. Kentte parsel bazında bu iki plan değişikliğinin bir arada yapıldığı yada ayrı 
ayrı olarak yapıldığı tespit edilmiştir.  

Yukarıda da belirtildiği üzere onaylı kent planı yapılanma şartlarının birçok bölgede henüz 
uygulanmamış olduğu, ancak özellikle kent merkezi ve kent merkezine yakın alanlarda plan 
kararlarındaki kat yüksekliği ve yapılanma şartlarının plana aykırı şekilde geliştiği 
görülmektedir.  

Parsel bazında mekansal formu etkileyen tadilatlardan Kırklareli merkezde yapılmış olan 
değerlendirmeye alacağımız iki plan değişikliği özelliğinin bir araya geldiği plan değişikliği tipi 
aşağıdaki bir örnekte görülmektedir. Bu tipolojik gelişim kentin mekansal formunu olumsuz 
yönde etkilemekte, mekan kalitesini de düşürmekte ancak arsa ve yapı fiyatlarında adaletsiz bir 
dağılımı da beraberinde getirmektedir. 

Harita 5’te görünen kesitlerde mekansal yapılanmadaki değişim görülmektedir. Değişimde 
dikkat çeken 1991 planı ile gelmiş olan yapılanma şartının uygulanmamış olduğudur. Yapılan 
plan değişikliği ile bu plan kararının da üstünde yapılanma şartı ile yapılaşma istendiği ve 
uygulamanın da bu değişiklik üzerinden olduğu bilinmektedir. Bu değişim, parsel bazında 
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yapılan değişikliklerle konut değerlerinin ve arsa değerlerinin nasıl arttığının da bir 
göstergesidir.  

 

 

Harita 5.  Plan Değişikliği İle Oluşan Mekansal Yapılanma  

Bu kapsamda plan tadilatlarının yoğun olduğu, 1991 mer’i plan yapımı sonrasındaki 1995-2000 
tarihleri ile son dönem 2010-2015 tarihleri arasındaki beşer sene içinde kent formuna etki eden 
plan değişiklikleri listelenerek haritalara işlenmiştir. (Kırklareli Belediyesi Planlama Arşivi) 
(Tablo 1)  

 

       1995-2000 2010-2015 

Kent formuna etki eden 
Plan Değişikliği Sayısı 

28 23 

Toplam Plan Değişikliği 
Sayısı 

301 128 

YÜZDE (%) 10 18 

 Tablo 1. Dönemlere Göre Plan Değişiklikleri Sayısı 

 

1995-2000 yılları arasında 301 tane plan değişikliği olduğu, bu plan değişikliklerinden % 
10’unun belirlediğimiz kategorilerde olduğu görülmüştür. Bu dönemde yapılan plan 
değişikliklerinin geneline bakıldığında yoğun olarak planların uygulanmasında problemlere 
neden olan istikamet düzeltmelerinin yapılmış olduğu tespit edilmiştir. 2010-2015 arasında 
yapılan plan değişiklikleri 128 olup, % 18’inin belirlediğimiz kategorilerde yapıldığı 
görülmüştür. Değişikliklerin halihazırlara işlenmiş hali Harita 6 ve Harita 7’de görülmektedir. 
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Harita 6. 1995-2000 Yılları Arasında Yapılan Plan Değişiklikleri  

 

 

Harita 7. 2010-2015 Yılları Arasında Yapılan Plan Değişiklikleri 

Bu değişikliklerin kentin hangi bölgelerinde yapıldığının belirlenmesi kentin yatırım için tercih 
edilen bölgelerini ortaya çıkarmıştır. Haritalar incelendiğinde, iki dönemde de plan 
değişikliklerinin kentin sürekliliği olan ana aksları çevresinde yoğunlaştığı, ilk dönem plan 
değişikliklerinde özellikle batıdaki gelişim yönünde ve ilk merkez alanı çevresinde talep olduğu, 
ikinci dönem plan değişikliklerinde ise kuzeye doğru bir yoğunlaşma ve talep olduğu 
görülmüştür. Bu gelişimde özellikle kuzey yönündeki konut yapılanmaları yatırımlarının ve 
2008 senesinde planı onaylanan hastane alanının kuzeyde yer seçiminin etkili olduğu 
düşünülmektedir. Ortaya çıkan tabloda görünen kentin merkezini oluşturan ana ticari akslarının 
çevresindeki yoğunlaşma ve taleplerin sürekliliğidir.  
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2.3. Çalışma Alanında Sokak Bazında Arazi Değerlerinin Belirlenmesi 

Bu değerlendirmede mahalleler bazında, sokak ölçeğinde belirlenen arazi değerlerinin Maliye 
Bakanlığı Defterdarlığı tarafından bir araya getirilerek hazırladığı 2014 yılı Genel Beyan 
Dönemi Arsa ve Arazi metrekare birim değerlerine ilişkin doküman, Kırklareli çalışma alanımız 
için kullanılmıştır (Mal.Bk.İst.Def., 2014). Arazi metrekare birim fiyatları en yüksek birim 
fiyatlar 600’ün üzerinde en düşük birim fiyatları 30’un altında olmak üzere 10 kademe ile 
kategorize edilerek hatlar bazında haritaya aktarılmıştır.  

 

 

Harita 8. Kırklareli Merkez Arazi Değerleri Dağılımı 

Arazi değerleri dağılımına genel olarak bakıldığında; kentin ana aksları ve en çok kullanılan 
önemli yaya akslarının en yüksek değerlere sahip olduğu, bu ana akslarla birinci dereceden 
bağlanan yollarında arazi değerlerinin yüksek olduğu, kent merkezinden çevreye doğru arazi 
değerlerinin düştüğü, kent çeperlerinde en düşük arazi değerlerinin olduğu tespit edilmiştir. 
Genel olarak bakıldığında arazi değerlerinin bu şekilde dağılımının kentte konut ve ticaret 
alanları tercihinin öncelikle merkeze yakınlık ve donatı alanları yer seçimi ile gelişmesine 
paralellik gösterdiği görülür. Diğer bir sonuç ise kentin konut alanlarında da arazi değerleri 
arasında doğru orantılı bir ilişkinin bulunmasıdır. Bu sonuçta kent topografyasının düz ve 
manzara özelliği olmamasının etkili olduğu söylenebilir.  
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Arazi değerlerine detaylı olarak bakıldığında; en yüksek değerlerin en çok kullanılan iki yaya 
aksı olan Karaumur ve İstasyon caddeleri, donatı alanlarına bağlanan Hastane caddesi, kenti 
güneyden otogar güzergahından geçerek Cumhuriyet meydanına bağlayan M. Kemal Bulvarı, 
Vilayet meydanını Hastane caddesine ve İstiklal caddesine bağlayan 100. Yıl caddesi, kentin iki 
ana meydanı olan, vilayet ve cumhuriyet meydanını birbirine bağlayan ticaret fonksiyonlarının 
yoğun olduğu Fevzi Çakmak bulvarı ve bunu dikine kesen gene ticaret alanlarının yoğun olduğu 
Cumhuriyet meydanından başlayarak M. Kemal Bulvarına paralel devam eden Cumhuriyet 
caddesi ve kentin batısına erişilebilirliği ve kuzey-güney bağlantısı için tercih edilen Waldorf 
caddesinin olduğu görülmüştür. 

Bunlardan sonra kenti batıya bağlayan Sungurbey caddesi, kuzey Kofcaz yoluna bağlanan İnönü 
caddesi, devamındaki Babaeski ve Edirne yoluna bağlanan Öztürk Bulvarı, Pınarhisar’a giden 
yol ve iki meydan arasındaki diğer ticaret akslarının yüksek değerlerde olduğu görülmektedir. 
Ayrıca Yayla mahallesine ve yeni yapılan hastane alanına çıkan Namazgah caddesi, ve Otogar 
arkasındaki düzenli konut alanlarının bulunduğu akslarla batıda İstasyon caddesi ve Sungurbey 
caddeleri arasındaki akslar ve Babaeski yoluna bağlanan akslar ikinci derecede ön plana 
çıkmaktadır.  

En düşük mahalle ve akslara bakıldığında; Doğuda Askeri alan çevresindeki kent çeperine yakın 
konut yapılanması, güneyde İnci deresi ile ayrılan bölge, Karahıdır’a giden bölgeler, Kuzey ve 
kuzeydoğuda Akalar, Doğu ve Yayla mahalleleri kent çeperine yakın konut bölgeleri düşük 
arazi değerleri olan akslardan oluşmaktadır. 

2.4. Çalışma Alanının Mekan Dizimi Analiz Modeli İle İncelenmesi  

Şehirsel form yapılanmasını anlamada, onu oluşturan “hat ağı”nın özelliklerini bilmek 
önemlidir. Hat ağı özelliklerinin bilinmesi ile o yerleşmenin alan ve işlevi arasındaki ilişki de 
analiz edilebilmektedir. Hatların süreklilik veya devamsızlık özellikleri farklı potansiyeldeki 
hareket ile farklı işlevsel yapılanmaya izin vermektedir. Hatların birbirine bağlanma 
özelliklerinde diğerine daha az “derin” olan hatların daha çok hareket, daha çok “derin” olan 
hatlarınsa daha az hareket çeker (Hillier, 2001: 02.3). Bir kent dokusunda sürekliliği olan, 
devam eden, uzun ve lineer hatların varlığı, hatların birbirlerini dik açıyla kesme özelliği 
şehirsel sistemin kolay okunması ve şehirsel alanın anlaşılabilirliğinde önemli yapılanma 
şartlarını da oluşturmaktadır.  

Çalışmada bu kapsamda, Kırklareli kent merkezinin mekansal biçimlenme özelliklerinin 
anlaşılması, tercih edilen ve talep edilen mekansal bölgelerin okunması, arazi değerleri ve plan 
değişiklikleri ile karşılaştırmada mekan dizimi analiz yöntemi ile elde edilen eksensel ve 
bütünleşme değeri haritalarından yararlanılmıştır. 

Mekan dizimi analiz modeli hesaplamaları için DeptmapX net0.30/Tasos Varoudis programının 
.exe uygulamasından yararlanılmıştır. Öncelikle seçilen alanda halihazır harita altlığı 
kullanılarak Autocad 2010 programı ile eksensel harita oluşturulmuştur. Oluşturulan bu harita 
DeptmapX programı kullanılarak Bütünleşme değerleri haritasına dönüştürülmüştür. Aşağıda 
Eksensel hat yapılanması ile çalışma alanı özellikleri ve bütünleşme değerleri ile çalışma alanı 
özellikleri incelemesi görülmektedir.  

2.4.1. Eksensel Hat Yapılanması İle Çalışma Alanı Özellikleri 

Çalışma alanı eksensel haritası hatların sürekliliği, lineerlik özelliği ve hat uzunlukları ile 
incelenmiştir. 
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Harita 9. Kırklareli Merkez Eksensel Haritası 

Kentin girişini tem otoyolu bağlantısı ile sağlayan güneyden gelen Babaeski yolu ve bunu 
kentin doğusuna doğru izleyen Turist yolu ve devamındaki Askeri Alanı çevirerek İstanbul 
istikametindeki Pınarhisar yolu ve Bulgaristan sınırına devam eden Balkan caddesine bağlanan 
akslar kenti doğudan çevreleyen lineer ve sürekliliği olan uzun akslardır. Babaeski yolu ve 
Edirne yolu ile kent içine bağlanan Otogardan geçerek Cumhuriyet meydanına çıkan M. Kemal 
Bulvarı önemli lineer akslardır. Vilayet meydanına çıkan güney kuzey aksında devam eden 
İstiklal caddesi, 100. Yıl caddesi ve devamında Kofcaz yoluna bağlanan İnönü caddesi kenti 
kuzeye ve merkeze bağlayan, iki meydan arasında ticaret bölgesine kuzey güney istikametinde 
devam eden Cumhuriyet caddesi ise merkez bölgesi önemli lineer akslardır.  Pınarhisar yolu ile 
devam eden Cumhuriyet meydanından Karaumur caddesi, Hastane yolu ve İnönü caddesi ile 
kenti kuzeye bağlayan akslar, 100. Yıl ve Hastane caddesinden ayrılarak kenti batıya bağlayan 
Sungurbey caddesi, Eriklice caddesi, Waldorf caddesi ve Öztürk Bulvarı kuzey ve batı yönlerde 
kentin bağlantılarını sağlayan sürekliliği olan hatlardır. Bu hatlar kentin doğrudan erişilebilir 
ulaşım omurgasını da oluşturmaktadır.  

Kent çeperleri ve özellikle kuzey, kuzey doğu ilk yerleşim bölgelerinin kısa ve düzensiz hat 
yapılanması gösterdiği görülmektedir. 

2.4.2.  Bütünleşme Değerleri İle Çalışma Alanı Özellikleri 

Harita 10’da çalışma bölgesinde her hattın tüm hatlar ile derinlik ve doğrudan 
erişilebilirliklerine göre biçimlenme özelliklerinin hesaplanması ile bulunan bütünleşme 
değerleri haritası görülmektedir. Bu harita 1597 hattan oluşmakta olup, sırasıyla 0,685’ten 
düşük, 0,685 ile 0,75, 0,75 ile 0,83, 0,83 ile 0,90, 0,90 ile 0,97, 0,97 ile 1,05, 1,05 ile 1,12, 1,12  
değeri ile 1,19, 1,19 değeri ile 1,27 değerleri arasındaki değer aralıkları ile en düşük hat değeri 
olan koyu maviden en yüksek hat değeri olan kırmızı renklere göre değerlendirme 
görülmektedir. Genel olarak bakıldığında kent merkezi, kent merkezini batıya ve güneye 
bağlayan güçlü erişilebilir hat yapılanması ve bütünleşme değerleri görülmektedir. 
Erişilebilirliğin azaldığı kent çeperlerine doğru bütünleşme değerlerinin de düşük olduğu 
gözlenmektedir. 
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Harita 10. Çalışma Alanı Bütünleşme Değeri Haritası  

 

Bütünleşme değerleri tablosundan da görüldüğü üzere en düşük değerin 0,612052, en yüksek 
değerin 1,3454 olarak göründüğü, bütünleşme değerlerinin 1,05’ten yüksek hat sayısının 145 
olduğu görülmüştür. Bu hatların özellikle kentin Cumhuriyet meydanı ve Vilayet meydanını 
birbirine bağlayan, bu bölgeyi batıdaki donatı alanları ve konut yerleşimlerine bağlayan, ayrıca 
kent girişi ile güneyden iki meydana ve batı bölgesine bağlayan hatlar olduğu görülmektedir. 

Bütünleşme değerlerine detaylı olarak bakıldığında; merkez bölgesinde en çok kullanılan ve 
yaya yolu olarak ayrılmış Karaumur ve İstasyon caddesi en yüksek bütünleşme değerleri 
göstermektedir. Ayrıca Karaumur caddesini kuzeye bağlayan Hastane caddesi, Hastane 
caddesine bağlanan ve kenti batıya eriştiren Sungurbey caddesi, güneyden otogardan Pınarhisar 
ve balkan yollarına ve Hastane yoluna bağlanan M. Kemal Bulvarı, gene hastane yoluna 
bağlanarak kuzeyde İnönü caddesi ile Kofcaz yoluna çıkan ve Vilayet meydanına bağlanan 100. 
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Yıl caddesi ve İstiklal caddesi bütünleşme değerleri yüksek olarak görünen hatlardır. Pınarhisar 
yolu, kuzeye ve Bulgaristan’a devam eden Balkan caddesi ve Namazgah caddeleri, batıya 
bağlanan Sungur bey caddesine paralel akslar, güneyden gelen Babeski yolu ve Turist yolu ve 
Öztürk caddesi değer olarak ikinci derecede önemli akslar olarak görülmektedir. Kentin 
özellikle Askeri alan çevresi çeperlerdeki konut yerleşimlerinin bulunduğu bölgeler, kuzey ve 
kuzey doğuda eski dokunun olduğu ve az gelirli ailelerin yaşadığı topografya olarak biraz daha 
yüksek olan Yayla, Doğu ve Akalar mahallelerinin çeperlere yakın bölümleri, batı bölgesi kent 
çeperleri ve güneyde İnci deresinden sonraki alanlarda bulunan aksların en düşük bütünleşme 
değerine sahip olduğu görülmektedir. 

 

3. Değerlendirme ve Sonuçlar 

Değerlendirme mekansal forma etki eden plan değişiklikleri, çalışma alanı sokak bazında arazi 
değerleri, çalışma alanının bütünleşme değerlerinin karşılaştırması üzerinden yapılmıştır. 

- Mekansal forma etki eden plan değişikliklerinin her iki dönemde de Cumhuriyet ve Vilayet 
meydanları arasındaki ticaret akslarının çevresinde yoğunlaştığı, kent çeperlerinde plan 
değişikliği talebinin olmadığı, üst ölçek plan kararları ile gelişim yönü olarak belirlenen kuzey 
bölgesinde ve batıdaki donatı alanlarının çevresi konut yerleşimlerinde ise birbirini tetikleyen 
plan değişikliği taleplerinin olduğu görülmüştür. 

 

    

Harita 11. Çalışma Alanı Plan Değişiklikleri - Arazi Değerleri-Bütünleşme Değerleri Haritaları 

 

- Arazi değerleri dağılımına bakıldığında gene iki meydanı çeviren ana akslar ve merkez bölgesi 
hatlarla, kenti batıya ve kuzeye bağlayan ana akslarla bunlar arasındaki merkeze yakın hatlar ve 
güneyden kent merkezine bağlanan ana aksların yüksek değerlerde olduğu, merkezden kent 
çeperlerine doğru arazi değerlerinin düştüğü görüşmüştür. 

- Çalışma alanı Bütünleşme değerlerine bakıldığında merkez bölgesinin sürekliliği olan lineer 
akslar, batıya devam eden lineer ve sürekliliği olan hatlarla, güneyden gelerek kent merkezi 
çevresinden geçerek kuzeye bağlanan lineer devam eden, sürekliliği olan hatların yüksek 
değerde olduğu görülmüştür. Kent biçimlenme yapısını erişilebilir ve tercih edilen en çok 
kullanılan aksları ortaya çıkartan bütünleşme değerleri, özellikle merkez batı ve güney yönünde 
gelişimin ve yavaş yavaş oluşan yapılanma talepleri ile kuzey yöndeki gelişimin, İstanbul 
yoluna bağlanan Pınarhisar yolu devamında olabilecek gelişimi göstermektedir. Kent 
çeperlerinde ve kentin ilk oluşum sürecinde konumlanan mahallelerde kısa ve süreksizlik 
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özelliği gösteren hatlar olduğu, bunların düşük bütünleşme değeri gösterdiği görülmüştür. 
Merkezden çevreye doğru bütünleşme değerlerinde azalma olduğu gözlenmektedir.  

Bu değerlendirmelerde kent, plan değişiklikleri tercihleri, arazi değerleri dağılımı ve bütünleşme 
değerleri özelliklerine göre üç bölgeye ayrılmaktadır. Bu bölgeler Kent Merkezi- Kent 
Çeperleri-Donatı Alanları Bölgeleridir. Tablo 2’de bu bölgeler görülmektedir. Değerlendirme 
sonuçları detayda incelendiğinde tablodaki benzerlik önemlidir. 

 

 Tablo 2. Kent merkezi, kent çeperleri ve donatı alanı bölgelerinde karşılaştırılması 

 

- Plan değişiklikleri taleplerinin merkez bölgesindeki yoğunluğu, arazi değerlerinin merkez 
bölgesindeki yüksekliği ve bütünleşme değerlerinin yüksek olması bu verilerde mekansal 
yapılanma özellikleri açısından birbirine benzerlik olduğunu göstermektedir.  

- Kent çeperlerinde plan talebi yoktur ya da çok azdır. Arazi değerleri en düşük değerlerdedir. 
Güneyden gelen lineer ve sürekliliği olan hatların dışında genelde bu bölgelerdeki hatların kısa 
ve düzensiz özellikte olmasına koşut bütünleşme değerleri de düşüktür. 

  Plan Değişiklikleri Arazi Değerleri 
Bütünleşme 

Değerleri 
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- Donatı bölgelerinin yer seçtiği alanlar olarak aldığımız kentin batısında, görünen plan 
değişiklikleri merkezdekinden az olsa da yoğunluk göstermektedir. Arazi değerleri bu bölgedeki 
akslarda merkez alandan daha düşük ancak diğer bölgelere göre daha yüksektir. Bütünleşme 
değerleri ise merkezle kıyaslandığında donatı bölgelerinde de aynı değerleri ve özellikleri 
göstermektedir. Bu sonuç batıya doğru bir gelişimi destekler niteliktedir.  

- Diğer bir sonuç Kırklareli’nin arazi değerlerinin konut ve ticaret alanlarındaki dağılımı ile 
bütünleşme değerlerinin konut ve ticaret alanlarındaki dağılımlarıdır. İki fonksiyon bölgesinde 
de arazi değerleri ve bütünleşme değerleri paralellik göstermektedir. Bunun nedeni, kentin 
topografik yapısının birçok bölgede düze yakın ve yerleşilebilir olması, hiçbir bölgenin manzara 
özelliği göstermemesi, Kırklareli merkezde yaşayanların konut bölgeleri tercihlerinde de  
merkeze yakın olma isteğinin ön plana çıkması olarak değerlendirilebilir. 

- Kırklareli Kent merkezinde yapılan çalışma ile çıkan sonuçlar, plan değişiklikleri tercihleri ve 
arazi değerleri dağılımı ile bütünleşme değerleri arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu 
sonuçlar kapsamında, Kırklareli merkezinin gelecekteki gelişimi ve yönlenmesi çalışmalarında, 
Mekan Dizimi Analiz Yönteminden faydalanılabileceği önerilmektedir. 
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ÖZET 

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 Aksiyel Analizler 
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 erişilebilirliğini 
anlamada sokağın yaya kullanımını "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. Dört 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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Giriş 

Kentsel alanlara erişilebilirlik çerçevesinden baktığımız zaman karşımıza dikkate alınması 
gereken birden fazla olgu çıkmaktadır. Kentsel yapılanmış çevreyi anlama ve anlamlandırma 
sürecinde kamusal alanların uygunluğu, yürünebilirliği ve yaşanabilirliği gibi özelliklerini 
dikkate alan farklı yaklaşımlar araştırmacılar tarafından ele alınmıştır. Lynch'e göre 
(Lynch,1988), çevresel kalite, özünde barındırdığı mekanın kimliği olgusuyla "çekicilik" 
kavramına dayanmaktadır. Bu cazip bölgeler, düğümler, nirengi noktaları gibi özellikler, 
yalnızca yürüyerek algılanabilecek olan yaya hareketliliğine bağlıdır. 

Erişilebilirlik olgusu, yaya hareketliliğine bağlıdır. Yaşadığımız günlük hayat aktiviteleri olarak, 
ticaret, sosyal ilişkiler veya mekanın barındırdığı mimari özellikler sokak mekanlarında 
geçmektedir. Bu yüzden, mimari kalite ve kentsel alanlardaki kamusal mekanların kalitesi bu 
yaya hareketliliğinin sürdürülebilir olmasında önemli rol oynamaktadır. Kamusal alanlar, hem 
ekonomik hem de sosyal bağlamda ilişkilerin yüksek olmasında önemli rol oynamaktadırlar. 
Özellikle yerleşim mekanının turistik özellikleri üzerinden tartışılıyorsa, o yerleşimin, ekolojik, 
ekonomik ve kültürel özgünlükleri yerin sürdürülmesi adına önem taşımaktadır. Bu yüzden, 
yeşil alanların ve kamusal mekanların kalitesi ekonominin devamlılığını sağlarken, kamusal 
alanlar bütün olarak, sokakların en çok bütünleştiği noktalarda sosyal ilişkilerin temel 
tetikleyicisi rolünü üstlenirler. Ama asıl soru, bütünleşme değeri yüksek sokakların, arazi 
kullanım şekilleri de önemli yer tutar mı sorusunun aranmasıdır. 

Mekan Dizimi teorisinden bildiğimiz sonuca göre; yürünebilirlik indeksi, çok açık şekilde, 
yoğun arazi kullanımı olan merkezlerde veya bölgelerdeki hareketi etkilemektedir. Ama aynı 
zamanda, insan davranışlarından elde edilen tecrübe ile, "hareketin, mekanın kalitesi ve 
yapılanma şekillerinden daha çok etkilendiği" de vurgulanmaktadır (Hillier ve Hanson,1984) 

Çalışma alanı olarak seçilen İstanbul Prens Adaları, tarihsel arka planı, özgün mimari tipolojik 
kimliği ve binaları çevreleyen sokak ve yeşil alanlarıyla araştırma için ideal bir yerleşimler 
bütünüdür. Bu adalarda, kamusal alanlardaki çevresel kalitenin, morfolojik yapı ve fonksiyonel 
çok boyutluluk gibi veriler üzerinden, yaya erişilebilirliği analiz edildi. 

Bu adaların morfolojik değerlendirmeleri kentsel-kırsal kamusal alanlardaki yaya hareketliliği 
hakkında önemli ipuçları verebilirler. 1970'lerde Hillier ve Hanson'ın geliştirdiği Mekan Dizimi 
yönteminin en önemli analiz metodu olan entegrasyon analizleri, hareket örüntüsünün 
nedenlerini anlamada önemli bir çıkış noktası olacaktır (Hillier ve Stutz, 2005). Bu araştırma, 
tipi Mekan Dizimi yöntemi analizleri üzerinden Prens Adaları'nı anlamaya çalışırken, adalar 
gibi kırsal özellikleri yoğun yerleşimlerin sürdürülebilir yerleşimler olmaları arkalarında yatan 
çevresel etkilerde anlaşılmaya çalışılmıştır. 

 

Yöntem 

Bu araştırma, erişilebilirlik olgusu ve morfolojik araştırmalar olarak iki temel düşünce üzerine 
geliştirilmiştir. Mekansal bütünleşme mantığı yöntem olarak Mekan Dizimi'nde aksiyel doğrular 
adı verilen akslar bütünüyle çalışır. Bu aksiyel doğrular arasındaki topolojik mesafe, birer adım 
olarak belirlenir ve bu adımlar, bir doğrudan diğer doğruya aksiyel doğruların kesişimiyle ve 
metrik uzunluklarıyla tanımlanarak, rotalar ve yolculukların yönüne doğru farklılaşacaklardır 
(Charalambous ve Mavridou 2012). 
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Bu çalışma tahmini dolaşma rotalarının belirleneceği ve potansiyel hareketin konuşlandığı 
önemli noktaları araştırırken, adalar gibi topoğrafyanın etkisinin yoğun hissedildiği 
yerleşmelerde, sokakların eğim açıları da harekete etkileri açısından göz önünde tutulmuştur.  

Morfolojik yaklaşmak, yaya hareketliliğini açıklamada rol oynayan mekansal bir inceleme 
yöntemidir. Yayalar, nereye gideceklerinin kararını sokakların mekansal yapılanmasına göre 
verirler. Yaya hareketliliğini etkileyen bu mekansal oluşum, genel olarak “doğal hareket 
örüntüleri” (Hillier ve Hanson,1984) olarak tanımlanır. Mekan Dizimi teorisi, hareketin yoğun 
veya seyrek olduğuna işaret eden, bütünleşme (entegrasyon) derecelerini, lokal ve global 
entegrasyon değerine göre ifade eder. 

Bu bildiride kullanılan yöntem, Prens Adaları’ndaki yaya erişilebilirliği ile ilişkide olan 
entegrasyon değerleri üzerine eğilmektedir. Mekan Dizimi yönteminin temel olgusu, 
bütünleşmedir(entegrasyon). Aksiyel doğruların yönlerindeki değişim, sistemdeki tüm kamusal 
mekanlarda çizilir. Bu yüzden Mekan Dizimi yönteminde, bütünleşme derecelerinin ifadesinde, 
metrik uzaklık yerine sentaktik uzaklık olan“derinlik” kavramı kullanılmaktadır. Sistemde 
çizilen her bir doğrunun diğer doğrularla bir derinlik ilişkisi vardır. Bu derinlik ilişkisi de 
erişilebilirlik örüntüleriyle örtüşür. 

Kentin farklı ve öznel bir yeniden sunumu olan aksiyel doğrular, insanların kentteki 
alışılagelmiş hareketini gösteren bilişsel bir gösterim yöntemidir Dhanani, Vaughan, Ellul ve 
Griffiths 2012).  

Dephtmap programı yardımıyla, yürünebilirlik indeksini anlamak için, yürüme ve bisiklet 
rotalarını görmek adına 400-1000 metreler için “angular segment analizler” yapılmıştır. 
Buralardan beklenen sonuç; bütünleşmiş bölgelerin ne kadarının yerleşimlerin merkezleri ile 
bağlantılı olduğu ve bu tarz kırsal yerleşimlerde, topoğrafya-arazi kullanımı erişilebilirlik 
arasında bir korelasyon olup olmadığıdır. 

 

Araştırma Alanı 

Bu araştırma, İstanbul Prens Adaları’nın morfolojik ve topolojik özellikleri ve sokaklar, 
meydanlar gibi tüm açık alanlarının yapılanmaları üzerine geliştirilmiştir. (Harita 1) 

Adalar, tarih sahnesinin aydınlığına asıl Bizans döneminde ve Bizans kaynaklarıyla girer. Roma 
İmparatoru Constantinus’un 330’da İstanbul’u başkent yapmasından sonra adaların hem sürgün 
yeri hem de manastırlar bölgesi olarak kullanıldığı, ayrıca burada Roma tapınakları bulunduğu, 
Bizans dönemindeki manastırların bu tapınakların üzerine kurulduğu, bölgeye ait Bizans 
kaynaklı ilk bilgilerdir.  

Adaların Osmanlı egemenliğine geçmesi 1453’te Fatih’in İstanbul kuşatması sırasındadır. 
Kentin kuşatılmasından bir süre sonra donanma ile adalar önüne gelen Kaptan-ı Derya 
Baltaoğlu Süleyman Bey, kendiliklerinden teslim olan Kınalıada, Burgazadası ve Heybeliada’yı 
almış, kale ile çevrili Büyükada da güçlü bir direnişten sonra düşmüş ve adalar İstanbul’da 42 
gün önce fethedilmiştir. 

Bizans döneminden beri birer sürgün, sığınma, çile doldurma ve manastır bölgesi olan adaların 
aynı zamanda tedavi, dinlenme ve eğlence yeri olarak da ün kazanmaları; sürekli ve yazlık 
nüfuslarının hızlı artış göstermesi için, 19. yy’ın ortalarına, adalara düzenli vapur seferlerinin 
başlamasına kadar beklemek gerecektir. (Erdener 1962) 

 



 

Harita 1. Adaların açık-kapalı alan ilişkisi (a) Kınalıada,

Aksiyel Analizler 

Aksiyel haritalar, bir yerleşimin analizi ve sunum şeklidir. Aksiyel doğrular, tüm kamusal 
alanlardan geçen görüş doğruları da diyebileceğimiz düz ve devamlı doğrulardır. Tek bir aksiyel 
doğru, "düz bir yol" anlamına gelirken, yol kıvrılarak devam ediyorsa, bu noktada bu sistemi 
anlatacak birden çok doğruya ihtiyaç duyulur. 

Burada önemle üzerinde durulması gereken konu; aksiyel doğrular yerleşimin tümü tek bir 
yükseklik eğimindeymiş gibi iki boyutlu 
topoğrafyanın yerleşime etkisinin büyük olduğu yerlerde, hareket örüntülerini anlamada 
analizlere daha çok veri eklenmesi gerekmektedir.

Şekil 1. Kamusal alanlardan olası en uzun doğrular çizilerek oluşturulan
Hanson,1984). 
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kapalı alan ilişkisi (a) Kınalıada, (b)Burgazada, (c)Heybeliada, (d)Büyükada 

Aksiyel haritalar, bir yerleşimin analizi ve sunum şeklidir. Aksiyel doğrular, tüm kamusal 
alanlardan geçen görüş doğruları da diyebileceğimiz düz ve devamlı doğrulardır. Tek bir aksiyel 

yol kıvrılarak devam ediyorsa, bu noktada bu sistemi 
anlatacak birden çok doğruya ihtiyaç duyulur.  

Burada önemle üzerinde durulması gereken konu; aksiyel doğrular yerleşimin tümü tek bir 
yükseklik eğimindeymiş gibi iki boyutlu haritalar yaratırlar. Ama Prens Adaları gibi 
topoğrafyanın yerleşime etkisinin büyük olduğu yerlerde, hareket örüntülerini anlamada 
analizlere daha çok veri eklenmesi gerekmektedir. 

 

Kamusal alanlardan olası en uzun doğrular çizilerek oluşturulan aksiyel harita (kyn: Hillier, 
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Bütünleşme analizleri aksiyel haritalar üzerinden oluşturulur. Aksiyel doğruların fazla sayıda 
kesişmeleri daha çok bütünleşmenin yani olası hareketin olduğunu işaret eder. Diğer bir deyişle; 
sokak parçalarının daha az dönüşle birlikte diğer sokak parçalarıyla birleşmesine " yoğun 
bütünleşme" denir. Grafik olarak ifade edilirken de sıcak renkler daha çok bütünleşmiş alanlar 
için kullanılırken soğuk renklere doğru bu bütünleşmenin azaldığını anlarız. Teoride bütünleşme 
değerleri, çoğunlukla hareketin kapasitesi olarak yorumlanmaktadır. 

 

Heybeliada Bütününde Yapılan Analizler 

1846 yılında Heybeliada’ya vapur seferlerinin başlaması, Türklerinde adaya olan ilgisini 
artırmış; Abbas Halim Paşa o yıllarda adada kendi adını taşıyan köşkünü bina ettirmiş, bu 
yapılanma köşk çevresinin de ihya olmasına vesile olmuştur. 

1850’de Bahriye Mektebi’nin Heybeliada’ya taşınması, askeri tesislerin, okulların, camilerin 
yapılması, Tanzimat sonrasında Türklerin de yerleşim alanı olarak ilgisini çekmeye 
başlamasıyla, giderek İstanbul yaşamıyla bütünleşmiştir. 20. yy başlarından itibaren adalar artık 
Müslüman Türk nüfusun da seçkin bir sayfiye yeri; özellikle bahar ve yaz aylarında rağbet 
edilen bir eğlence ve dinlenme bölgesi; zarif yapılarla süslü “kibar” bir semt olmuştur. 
(Tuğlacı,1995) 

Heybeliada'da yapılan lokal ve global bütünleşme analizleri sonucunda (Şekil 2) en geniş yol 
olan ve adayı ikiye bölen ve üst kotlara çıkan yollarla kesişen, Refah Şehitleri Caddesi en 
yüksek bütünleşme derecesine sahip aks olurken, Çam Limanı Mevkiindeki Alp Görüngen 
Sokağı en düşük bütünleşmeye sahip sokak olmuştur. Yüksek bütünleşme değeri "doğal 
hareket" olarak tanımlanan, yerel ölçekteki yayaları işaret eder. Bu sokaktaki arazi kullanım 
değerlerine baktığımız zaman da, yaya hareketi rolünü açıklayan ticari işlevlerin bu aksta 
yoğunlaştığını görmekteyiz. (Şekil 2) 

 
Şekil 2 Heybeliada Bütünleşme analizleri; (a) Lokal Bütünleşme Haritası  HHR3, (b) Alp Görüngen 
Sokağı: En az bütünleşen, (c) Global Bütünleşeme Haritası HHRn, (d) Refah Şehitleri Caddesi: En çok 
Bütünleşen 



 

Şekil 3 Refah Şehitleri Caddesi Arazi kullanım şekilleri

 

Şekil 4. Bütünleşmesi en az ve en çok iki aksın ilişkisi

 

Adanın bütünleşen veya erişilebilirliği az olan sokakları ile doğal eğim ile arasında bir ilişki 
olup olmadığını anlamak için korelasyon analizleri yapılmıştır. 
hesaplanan eğimler ve entegrasyon değerleri sonucunda ortaya çıkan korelasyon katsayısı r = 
0,01004’tür. Bu da entegrasyon değerleri ile eğim arasında çok zayıf negatif i
anlamına gelmektedir. Aşağıdaki tabloda eğim değeri hesaplanmış 200 sokaktan örnekler 
seçilmiştir. (Tablo 1) 
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Refah Şehitleri Caddesi Arazi kullanım şekilleri 

 
Bütünleşmesi en az ve en çok iki aksın ilişkisi 

Adanın bütünleşen veya erişilebilirliği az olan sokakları ile doğal eğim ile arasında bir ilişki 
korelasyon analizleri yapılmıştır. Toplamda 200 sokak için 

hesaplanan eğimler ve entegrasyon değerleri sonucunda ortaya çıkan korelasyon katsayısı r = -
0,01004’tür. Bu da entegrasyon değerleri ile eğim arasında çok zayıf negatif ilişki bulunduğu 

Aşağıdaki tabloda eğim değeri hesaplanmış 200 sokaktan örnekler 
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Rn Entegrasyon 
Değeri Eğim 

0,690416 0,5 

0,676326 15,46 

0,655036 0,36 

0,644422 12,32 

0,643958 3,98 

0,522652 3,93 

0,450203 13,15 

0,448511 0,03 

0,414058 6,11 

0,379546 34,93 

0,324784 8,69 

    Tablo 1. Entegrasyon/Eğim Tablo 

Örnek vermek gerekirse Nevicat Sokak eğimi % 15.46 gibi yüksek bir eğim çıkarken Rn değeri 
ise 0.676326 gibi yüksek bir değere sahiptir ve adanın en yüksek bütünleşmesi olan Refah 
Şehitleri Caddesi ile kesişen ve merkezde bir olan sokaktır. Diğer bir yandan Yalı Rıhtım 
Sokağı %0.03 gibi neredeyse düz olan bir sokak iken bütünleşme derecesi de hayli zayıftır. 
(Şekil 5) 

 

  
Şekil 5. Bütünleşme/eğim ilişkileri; Nevicat Sokak (solda) ve Yalı Rıhtım Sokağı (sağda)  

 

Büyükada Bütününde Yapılan Analizler 

Büyükada Prens adaları içerisinde yüzölçümü olarak en büyük ada olup, yerleşim özelliklerinde 
de farklı yapı adaları ve yapı tipolojileri barındırmaktadır. (Şekil 6) Bu bağlamda, Büyükada 
yerleşiminde lokal ve global bütünleşme haritalarına baktığımızda, Çınar Caddesi en çok 
bütünleşmiş aks olarak karşımıza çıkmaktadır. (Şekil 7) Diğer birçok sokakla kesişen bu sokak, 
bünyesinde ticaret, kamu yapıları, dini yapıları barındırmasından dolayı hareketi tanımlayacak 
bir akstır (Gülen N.1985). (Şekil 8)  
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Şekil 6. Büyükada bütününde farklı doku özellikleri 



 

Şekil 7. Büyükada Bütünleşme analizleri; (a) Lokal I
az bütünleşen, (c) Global Bütünleşeme Haritası HHRn, (d) Çınar Caddesi: En çok Bütünleşen

Şekil 8. Çınar Caddesi Arazi kullanım şekilleri 
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Büyükada Bütünleşme analizleri; (a) Lokal I Bütünleşme Haritası HHR3, (b) Nevruz Mevkii: En 

Bütünleşeme Haritası HHRn, (d) Çınar Caddesi: En çok Bütünleşen 
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Adadaki veya adaya gelen yayaların kullandıkları güzergâhları seçerken bilinçli ya da bilinçsiz 
bir şekilde az eğimli ve iniş yönünde eğimli yolları tercih ettikleri görülmektedir. Büyükada’nın 
eğimli bir araziye sahip olduğu için eğim faktörünün çalışmada değerlendirilmesi gereklidir.  

Adanın 110 adet sokaklarının eğimleri hesaplanmış ve sokakların global bütünleşme değerleri 
ile korelasyon analizleri yapılmıştır. 0.08 bulunan değer, Heybeli adanın aksine eğimle, 
erişilebilirlik arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. 

Büyükada’da merkezdeki birçok sokağı bir birine bağlayan Çınar Caddesi yoğun bir kullanıma 
sahiptir. Adanın batısından doğusuna uzanan bu cadde 286,8 m. uzunluğa sahiptir ve caddenin 
iki ucu arasındaki kot farkı 1,39m’dir. Bu veriler yardımıyla bulunan eğim yüzdesi (%0,48) 
diğer cadde ve sokaklarınki ile karşılaştırıldığında Çınar caddesinin neden yoğun olarak 
kullanıldığı ortaya çıkıyor.  

Hüsamettin Kural Büyükada Hastanesi’nin bulunduğu Çarkıfelek Sokağı epey uzun bir aksa 
sahiptir (428,1 m.) ve hastane gibi önemli bir kentsel donatıyı içinde bulundurduğu için Çınar 
caddesi kadar olmasa da yayların büyük bir bölümü ulaşım için bu caddeyi kullanmaktadır. İki 
ucundaki 14,11 m.lik kot farkı ile sokağın uzunluğunu göz önünde bulundurduğumuzda %3,29 
eğimi bulabiliriz. Buradan da sokağın neden Çınar caddesine kıyasla daha az kullanıldığını da 
anlayabiliriz. Bu bağlamda Büyükada yerleşiminde korelasyon katsayısı eğimle yüksek 
bütünleşme ilişkisini doğrular nitelikte çıkmıştır. (Şekil 9) 

   
Şekil 9. Bütünleşme/eğim ilişkileri; Çarkıfelek Sokak (solda) ve Çınar Sokağı (sağda)  

 

Burgazada Bütününde Yapılan Analizler 

Yuvarlaksı bir görünüme sahip olan Burgazadası, adalar kümesi içinde büyüklük olarak üçüncü 
adadır. Eni ve boyu 2 km civarında olan adanın; İstanbul Limanı’na olan uzaklığı 9, Anadolu 
yakası sahil şeridine olan uzaklığı ise 3 mildir (Tuğlacı,1995). 

Burgaz Ada için yapılan analizlere göre birçok sokak için bütünleşme değerlerinin hem mevcut, 
hem de potansiyel yaya hareket seviyeleri ile ilgili güvenilir bir tahmin sağlarken, yüksek 
bütünleşme derecesine sahip sokaklar için orada bulunan müze donatısından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Yoğun çıkan akslar üzerindeki arazi kullanımlarında Heybeli ve 
Büyükada’daki ticaret kullanımının aksine bu bölgelerde genellikle konutların bulunduğu 
görülmüştür. 

Burgaz Ada’ da erişebilirliği en yüksek aksları Büyük Çamlık Sokak ve Çakıltaşı  Sokağı’ dır. 
Bu aksların bütünleşme oranlarının yüksek olması ve konut bölgeleri arasında olması yaya 
yoğunluğunu da arttırmaktadır. Kalpazankaya yolu ise bütünleşmesi en düşük yol aksı çıkmıştır. 
(Şekil 10) 
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Şekil 10. Burgazada Bütünleşme analizleri; Lokal IBütünleşme Haritası  HHR3,  Büyük Çamlık Sokak: 
En çok bütünleşen, Kalpazankaya Yolu: En az Bütünleşen 

Kınalıada Bütününde Yapılan Analizler 

Kınalıada, Prens adaları diye bilenen ada topluluğu içinde İstanbul’a en yakın olanıdır. Anadolu 
yakasına 3.5 mil uzaklıktadır. Aynı zamanda 1.3 kilometrekare yüzölçümüyle Burgazada’dan 
sonra gelen dördüncü büyük adadır. İstanbul’un adaları içinde en küçük olanıdır. Adını da bitki 
örtüsünün maki olduğu dönemlerde demir ve bakır madenlerinin toprağı kızıla bürüyen 
renginden dolayı almıştır (Tuğlacı,1995). 

Yapılan R3 ve Rn analizinde düşük ve yüksek entegrasyonluların kendi aralarında 
yoğunlaşmaları yerine farklı bölgelere dağılımı söz konusudur. Bu analizlerde düşük 
entegrasyonlu sokaklar adanın merkeze en uzak noktalarında görülmektedir. Bu sokaklar kısa ve 
insanların fazla tercih etmediği sokaklardır. Yüksek entegrasyonlu aksların konumu ise Rn ve 
R3 analizlerinde adanın güneydoğusuna yakındır.  Bu sokaklar özellikle Kınalı Fırın ile Saki 
Bey Sokak’larıdır. (Şekil  ve Şekil 12) 

Kınalıada’nın 90 sokağı için yapılan eğim hesaplamaları ile Mekan Dizimi analizinden elde 
edilen entegrasyon değerleri (radius n değerlerine göre) arasındaki ilişkiyi anlamak için 
korelasyon analizi yapılmıştır. (Şekil 13) 

Toplamda 90 sokak için hesaplanan eğimler ve bütünleşme değerleri sonucunda ortaya çıkan 
korelasyon katsayısı r=0.080447. Bu da entegrasyon değerleri ile eğim arasında pozitif ancak 
zayıf bir ilişki bulunduğu anlamına gelmektedir. Yüksek entegrasyonlu sokakların eğimleri 
genelde yüksek, düşük entegrasyonlu sokakların eğimleri genelde düşük bulunmuştur. Bu kısım 
korelasyon değerinin pozitif yönlü olmasını açıklamaktadır. Bunun tam tersini gösteren sokaklar 
da, korelasyon değeri sonucu zayıf bir ilişki çıkmasını açıklar.  

Adanın en yüksek entegrasyonlu bölgesi kuzeydoğu kısmıdır. Buradaki eğim analizine 
bakıldığında ortalama 11,5 değerindedir. Yüksek bütünleşme değeri olarak içinde en yüksek 
eğim Akgünlük sokaktadır. Bu bölge hem vapur iskelesine yakın olması sebebiyle 
ulaşılabilirliği kuvvetli hem de konut+ticaret fonksiyonundan dolayı kullanım oranı yüksektir. 
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Şekil 11. R3 Analizi 

 

 
Şekil 12. RN Analizi 
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Şekil 13. Kınalıada Eğim analizi 

 
Fotoğraf 1. Akgünlük Sokak(mezarlık yanından devam ederek Manastıra ulaşır) 
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Sonuç 

Prens adaları bütününde yapılan analizlerde büyük adalar olan Heybeli ve Büyükada’nın benzer 
kamusal ve ticari alanları olduğu, Kınalı ve Burgaz adalarının daha kendine özgü, doğal 
verilerinin sınırlayıcılığında arazi kullanımına sahip oldukları gözlemlenmiştir.   Heybeliada’nın 
yerleşim merkezi daha yayınık bir şekilde oluştuğundan anlaşılması zor olmaktadır. Refah 
Şehitleri Caddesi birçok ticari faaliyeti barındıracak genişlikte ve uzunluktadır ama sahille olan 
ilişkisi parçacıl kalmaktadır ve eğimin sahilden itibaren yükselmesi erişilebilirlikte küçük 
parçacıl bölgeler yaratarak, sıkıntılar yaratmaktadır. Bu durum Büyükada ile karşılaştırılınca, 
Büyükada'nın daha erişilebilirliği yüksek bir ada olduğu analiz edilmiştir. Merkez bölgesi eğim 
açısından daha düz ve bu yüzden sahip olduğu kamusal alanları ile onları saran donatılarla 
yaşayan ve turistler için tanımlı ve algılanabilir mekanlar yaratmaktadır. Merkezin yüksek 
bütünleşme derecelerine sahip olmaları daha çok yaya ve bisikletliyi adanın geri kalan 
alanlarına akışı sağlamaktadır. Kınalıada konut alanlarının yoğun olduğu ve eğimi yüksek bir 
adadır. Yerleşimin ızgara sistemde oluşturulmuş olması eğime dik sokaklarda merdivenleşme 
eğilimini yaratırken, ızgara formun verdiği yüksek bütünleşme değerleri de bu sokaklarda 
gözükmektedir. Burgazadası’nın sahil kesiminde donatı alanları yer alırken bütünleşmesi 
yüksek sokaklar sahile dik olan iskeleye yakın sokaklar çıkmıştır. Adanın sistemi yayınık 
olduğundan algılanması zor bir adadır. Bu noktadan bazı yaklaşımlar çıkarılabilir; 

 Yerleşimlerin ticaret gibi servis alanlarının algılanabilir ve erişilebilirliği yüksek 
alanlarda olması çok önemli yer tutmaktadır. 

 İstanbul gibi yerleşim birimleri genelde bir doğal eğime sahiptirler. Bu yüzden tasarım 
ve analizlerde ele alınması gereken daha iyi sonuç almak için eğim gibi doğal veriler 
göz önünde tutmaktır. 

 Mekan Dizimi yönteminin en çok eleştiri aldığı konu, aksların eşit rol oynar şekilde 
analiz edilmeleridir. Yani üzerinde hiçbir bina olmayan bir sokakla, ticaret aksının veya 
konut bölgesi ile ticaret bölgesinin eşit algılanmaları gibi. 

 Prens Adaları “slow city” denilen yeşil alan çeşitliliği, arabasız yerleşim, hafif servis 
alanları ile yavaş kentler profiline sahip yerleşimlerdir. Bu yüzden analiz yaparken 
orada yaşayanların profilini, davranış biçimlerini, ortak kullanım şekillerini 
gözlemlemek mekanın kapasitesini anlamada etkin bir rol taşımaktadır. 

Kamusal alandaki ilişkiler, özel yaşama sınırlar çizerek bütünleşmeyi sağlar (Özbek, 2007).  
Mekan Dizimi’nin bir analizi oluşturma ve yorulmada, bir mimar veya şehir plancısının 
deneyimi veya sezgilerinden daha güvenilir ve kullanışlı olduğu kanıtlanmıştır. 
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ÖZET 

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 yöntemdir. Çalışmada Fırat Üniversitesi 
yerleşkesinin ulaşım sistemi, mekân dizim analizi yöntemiyle incelenmiştir. Üniversite 
kampüsündeki yaya ve araç trafik hareketlerinin organizasyonu belirlenerek, kampüsün 
öğrenciler tarafından algılanabilirliği ulaşım ölçüsünde değerlendirilmiştir. Böylece 
üniversitenin kendine özgü ulaşım sisteminin, coğrafi mekân bütünleşmesi ve kampüsün 
algısal olarak kavranabilirliği daha net bir şekilde değerlendirilebilir. 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 hem de araçların ortak kullanabildiği yollar dışında, bir de 
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 arz etmektedir. 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 erişilebilirliği ne kadar 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 analizi 
yapılmıştır. Daha sonra sadece yaya yollarının bütünleşmeye ve okunabilirliğe etkisini 
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tespit etmek amacıyla bütün yol aksları analize dahil edilerek önce global bütünleşmesi 
(Rn) ve lokal bütünleşmesi yarıçap analizi yapılmıştır.  

Aksiyel analizleri yapmak için Depth Map, programı kullanılmıştır. Map Info programı ile 
bütünleşme değerlerinin dağılımını gösteren haritalar oluşturulmuştur. 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. 

Ayrıca çalışmada Gate Counts (Kapı Sayımı) gözlem tekniği kullanılarak seçilen 
kapılardan geçen araç ve kişiler, haftanın belirli gün ve saatlerinde (Pazartesi, Çarşamba, 
Cumartesi günlerinde 08:00,12:00,17:00 saatlerinde yarım saat süreyle) 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 
olarak) daha sık kullandıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Eğim ve fiziki haritalarla, aks 
haritalarının karşılaştırılmasıyla, aks haritalarına kısmen üçüncü boyutun eklenmesi 
amaçlanmıştır. 

 

 

 

Giriş 

Mekan dizimi, mikro ve makro ölçekteki mekansal dokuların nasıl şekillendiğini, çalıştığını, 
geliştiğini ve değiştiğini analiz eden bir yöntemdir (Kubat vd.,2007, 1). Mekân dizim analizi, 
kentsel dokuyu oluşturan sosyal mantığı anlamak, bir başka deyişle, içindeki harekete bağlı 
olarak fiziksel mekânın insanları bir araya getirme potansiyelini okumak için oluşturulmuş bir 
yöntemdir (Çil, 2008, 1).  

Kullanıcıların mekân içerisindeki davranışları ile mekân morfolojisi arasındaki ilişkiyi anlamak 
için, Hillier’in “Mekân Dizim” (Space syntax) modeli yönteminden yararlanılmaktadır. Bu 
çalışmalar sonucunda üretilen modelleri doku üzerinde yapılacak daha sonraki çalışmaları 
yönlendirici veriler sağlayarak uygulamaların etkinliğini arttırmaktadır. Bunun dışında mekânın 
geometrisi ve kullanıcı yoğunluğu ile ilişkili olarak davranışı modelleyen araştırmalar da 
yapılmaktadır. Mekân dizim analizleri farklı analizler içermektedir: Bu analizler aks haritaları 
veya konveks haritalar denilen açık alanların konveks alt mekânlara bölünmesi ile oluşan 
haritalar üzerinde yapılmaktadır. Mekân dizim analizi ile kentsel dokuların kendine has 
özellikleri de ortaya çıkarılabilmektedir (Kaya, 2011,576-577-578). 

Mekân dizim analizi yöntemindeki temel yaklaşım, kullanıcının mekânsal dokuyu ve mekân 
içerisindeki hareketinin kuş bakışı değil, kişinin görerek algıladığı bir açıdan 
değerlendirilmesidir. Bu açıdan yola çıkarak bazı analizler yapılmaktadır. Bu analizlerin başında 
aksiyelite ve derinlik analizleri gelmektedir. 

Karşılıklı kesişen ve bütün bir boş alanı kapsayan bir dizi eksenel hat çizgisine aksiyel harita 
denmektedir. Eksenel bir harita, en az sayıdaki en uzun aksiyel hatları teşkil etmektir. Aksiyel 
haritanın algoritma kullanımı ise şu şekilde tarif edilir; en uzun aksiyel hattın tanımlanmasıyla 
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başlanır ( daha doğrusu en uzun görüş alanı hattı ) ardından en uzun ikinci aksiyel hat gelir ve 
boş alanın tamamı kesişen eksenel hatlarla kapanana kadar bu şekilde devam eder (Jiang, 
Claramunt, 2002, 297). 

Derinlik, grafik üzerinde bir mekândan diğerine geçerken gerekli olacak en az sayıdaki 
sentaktik aşamalar olarak tanımlanabilir (Atak, 2009, 11). Başka bir deyişle MD (Derinlik) 
seviyenin değeri ile derinliğin her seviyesinde mekânların toplam sayısı ile çarpılarak bulunur 
(Baç, 2012, 89). 

Konuyla ilgili bir diğer kavram ve analiz ise “Entegrasyon” yani “Bütünleşiklik” (İntegrated) 
kavramıdır. Bu kavram derinlik kavramıyla birlikte kullanılıp birbirlerinin devamı 
niteliğindedir. Yani entegrasyon kavramının tanımlanabilmesi için önce derinlik kavramının 
bilinmesi gerekir (Jiang, Claramunt, 2002, 298). Ayrıca bu kavram içerisinde Entegrasyonu 
oluşturan iki temel analiz yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan ilki Göreli veya Göreceli asimetri 
(Relative Asymmetry-RA) diğeri ise Gerçek Göreli asimetridir (Real Relative Asymmetry-
RRA). 

Makro ve mikro ölçekteki analizleri birbirleriyle ilişkilendiren kavram “okunabilirlik” 
(intelligibilty)’dir. Bu bağlamda okunabilirlik, parçaların birbirleriyle bağlanabilmesi yoluyla 
bütün hakkında çıkarım yapılması olarak tanımlanabilir. Okunabilirlik ve Bütünleşiklik mekân 
dizim analizinin, bir yerleşimin biçimsel özellikleri ile onun sosyo-kültürel dünyası arasındaki 
ilişkiyi yorumlamaya imkan veren iki temel kavramdır (Çil, 2006, 224-225). 

Entegrasyon, kentlerin ızgara biçimine dönüşen yapı adası sistemindeki en küçük ve en büyük 
potansiyel hareket doğrularının üst üste getirilmesiyle oluşmuş bir yöntemdir. Her doğrunun 
yerel sisteme ve bütün sisteme entegrasyonu (bütünleşmesi) hesaplanarak, bir kentsel ızgara 
sistemi analiz edilebilir, hareketlilik önceden tahmin edilebilir ve aynı zamanda şimdiki 
hareketliliğini açıklayacak veriler üretilebilir. 

Göreceli asimetri (Relative Asymmetry-RA) derinlik ve yakınlık kavramlarına bağlı olarak, 
görüş aksları haritasının derinliğinin karşılaştırmasına olanak veren bir değerdir (Özkan Özbek, 
2007, 70). Ortalama derinlik gibi, rölatif asimetri sistem içinde tüm diğer mekânların girişten 
derinliğine bağlı olarak noktadan noktaya değişkenlik gösterir. RA= 2(MD-1)/ k-2 formülüyle 
ifade edilir. Formülde, şemadaki mekânların toplam sayısı k, ortalama derinliği MD, rölatif 
asimetrisi ise, RA ile gösterilir (Czerkauer-Yamu, 2010, 16). 

Gerçek Göreli asimetri (Real Relative Asymmetry-RRA) yönteminin mantığı ise şöyledir; 
mekân içerisinde yer alan kompleksler büyüdükçe / genişledikçe, şekillerinin bir çalı ya da 
çizgisel bir dizi olma olasılığı da o derece azalır (Czerkauer-Yamu, 2010, 17). 

Özetle mekan dizim analizinin temel parametreleri; bağlantısallık, derinlik kavranabilirlik, 
okunabilirlik ve bütünleşmedir. 

 

Araştırma Yöntemi 

Coğrafi anlamda yeni gelişmelerden biri güzergahların tek alınmasından çok ulaşım sisteminin 
tamamının göz önünde tutulmasıdır. Ulaşım şebekesinin bir bütün olarak ele alındığı bu şekil, 
bazı araştırmacıların “ulaşım ağı geometrisi” (network geometry) olarak adlandırdığı görüşe 
dayanmaktadır. Bu görüşe göre ulaşım ağının herhangi bir parçası herhangi iki sabit noktayı 
birbirine doğrudan bağlamakla kalmaz, aynı zamanda çeşitli noktalar arasında bir bağlantı 
zinciri görevini de görür. Dolayısıyla sistemdeki değişiklikler ya da sisteme yapılan ekler ulaşım 
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şebekesinin bütününü etkiler (Tümertekin, 1987, 31-32). Bu bilgiler ışığında çalışmada Fırat 
Üniversitesi kampüsünün ulaşım aksları bir bütün olarak mekan dizim yöntemi kullanılarak 
incelenmiştir. 

Fiziksel doku ile kullanıcı davranışı arasındaki ilişkinin analizinde önemli bir yaklaşım olan 
mekan dizim yöntemi “hareket ekonomisi” ve “doğal hareket” kavramlarına dayanmaktadır 
(Hillier, 1996, 355). 

Hareket ekonomisi, kullanıcının doğal olarak en kısa ve doğrusal olan güzergahı tercih etmesi 
şeklinde özetlene bilir. Doğal hareket kavramı ise arazi kullanım ve diğer çekici faktörler gibi 
kullanıcıyı çeken etkenlerden bağımsız olarak, mekansal organizasyonun kullanıcıyı çekme 
kapasitesi olarak tanımlanmaktadır (Kaya, Çıkrıkçı, 2009, 7) 

Bu nedenle mekansal dizim, ulaşım dokusunda serbest olarak hareket edebilecek alanlarla 
ilgilenmekte ve mekansal haritayı, mekan içerisinde hareket eden kullanıcı bakış açısına göre 
şekillendirmektedir. Bu yaklaşımda iki temel harita üretilmekte ve kullanılmaktadır. Bunlardan 
ilki mekan içerisindeki hareket güzergahlarını temsil eden aks haritaları, ikincisi ise insanın bir 
noktada durduğunda görebileceği mekan sınırlarını kapsayan konveks mekan haritasıdır. Bu 
çalışmada erişilebilirlik ve okuna bilirlik incelendiğinden sadece aks haritaları kullanılarak 
bütünleşme analizi yapılmıştır. 

Kullanıcının mekan içerisinde hareket ederken görebileceği hatlar doğrusal olup binalar gibi 
üçüncü boyuttaki objelerle görüş hatları kesileceğinden, aks haritası da doğru parçalarından 
oluşmaktadır. Aks haritası hazırlanırken olabilecek en az sayıda akstan oluşan sistem 
oluşturulur. 

Aks haritasında akslar birbirleri ile kesişmektedir. İki kesişme noktası arasındaki birer doğru 
parçası olan akslar bir “adım” olarak değerlendirilmektedir. Bu sistemde bir noktanın 
erişilebilirliği geometrik uzaklığa göre değil, o noktaya bağlanan aks veya “adım” sayısı ve her 
noktadan oraya kaç adımda ulaşılabileceğine göre hesaplanır. Bu durumda çevresine en çok 
aksla bağlanan nokta en kolay ulaşılabilen nokta olacaktır (Hillier ve Hanson, 1984, 281). Kolay 
ulaşılabilen bölgelerin bütünleşme değeri çevrelerine oranla daha yüksektir. 

Yerel ve bölgesel olmak üzere farklı ölçeklerde bütünleşme analizleri yapılabilir. Diğer bir 
deyişle bütünleşme hesabı tüm sistem için yapılabileceği gibi belirli erişilebilirlik mesafesi ile 
sınırlandırılabilir. Burada erişim mesafesi birimi “adım” dır ve erişim mesafesi olarak belirlenen 
adım sayısı “yarıçap” olarak değerlendirilir. Örneğin her bir doğru parçası için o doğru 
parçasına beş adım uzaklıktaki bağlantıların sayısına göre bütünleşme hesabı yapılırsa bu işlem 
sonucu yarıçap beş (R5) olarak adlandırılır. Eğer tüm sistem hesaba katılırsa bu durum “Rn” 
olarak ifade edilir. 

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

Bu haritalar üretildikten sonra yine aynı aksların segment analizleri yapılmıştır. Segment 
analizinde de yine global ve lokal bütünleşme değerleri hesaplanmıştır. Lokal bütünleşme değeri 
hesaplanırken, segment analizinde “adım” yerine “yürüyüş mesafesi” değeri temel alındığı için 
R2 yerine R400 değeri almıştır. Değerlerin bu şekilde alınmasının temel sebebi, çalışılan alanın 
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dar olması sebebiyle yolların sayısındaki azlık ve arazi gözlemleri sonucu, yapılan analizler 
içinden en doğru sonuçların bu analiz değerlerinde elde edilmiş olmasıdır. 

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

 

Fırat Üniversitesi Kampüsünün Ulaşım Aksları 

Fırat Üniversitesi, Elazığ’da ilk olarak 1967 yılında bir Yüksek Teknik Okul açılmış ve aynı yıl 
içerisinde Ankara Üniversitesi Senatosu’nun Elazığ’da Veteriner Fakültesinin kurulmasını 
öngören kararı, Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylanmıştır. 

Yüksek Teknik Okul,1184 Sayılı Kanunla 1969 yılında Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi (EDMMA)’ne dönüştürülmüş, Veteriner Fakültesi de 1970 yılında Ankara 
Üniversitesi’ne bağlı olarak eğitim-öğretime başlamıştır. Elazığ’daki yükseköğretim kurumları, 
11 Nisan 1975’de “Fırat Üniversitesi” adıyla tek bir çatı altında toplanmış ve Veteriner 
Fakültesi, Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültelerinden oluşan bir yapı çerçevesinde faaliyete 
başlamıştır. 

Fırat üniversitesi Elazığ’ın kuzeyinde Harput’un eteklerine kurulmuş bir üniversitedir. Kuzeye 
doğru yükselme arz eden kampüsün tamamına yakını piedmont üzerine kurulmuştur (Akdemir, 
2013, 13). Fırat üniversitesi, ilk kurulduğu dönemlerde şehrin dışına konuşlandırılmış olsa da, 
zaman içerisinde Elazığ’ın gelişmesiyle birlikte şehrin içerisine dahil olmuş, hatta tümüyle 
şehrin yerleşme alanıyla bütünleşmiştir (Harita 1). 

 

 
Harita 1: Lokasyon Haritası. (Fırat Üniversitesi Kampüs Sınırlarının ve Yakın Çevresinin Quickbird 
Görüntüsü, Günek v.d’den değiştirilerek) 
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Kampüs içerisindeki üniversiteye ait olmayan ve tel örgülerle çevrili olduğu için serbest 
geçişlere olanak sağlamayan ormanlık bir arazinin varlığı da kampüsü ikiye bölmüştür. 
Kampüsün doğu kısmı Rektörlük kampüsü, batı kısmı ise Mühendislik fakültesi bölümlerinin 
yoğunluk kazandığı Mühendislik kampüsü olarak adlandırılmıştır. Bu sebepten dolayı kampüs 
içerisinde iki ayrı ulaşım sistemi gelişmiştir. Bu iki kampüsü birbirine bağlayan bir bağlantı 
yolu mevcuttur. 

Kampüs içerisinde hem yayların hem de araçların 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 arz etmektedir (Şekil 1). 

 

 

Şekil 1: Fırat Üniversitesi Kampüsü ve Ulaşım Aksları 

 

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 
erişilebilirliği ne kadar arttırdığını değerlendirmek için mekân dizim yöntemi ile doku analizi 
yapılmıştır. 

 

Aksiyel Harita Analiz Sonuçları ve Değerlendirme 

Elde edilen ilk analiz sonucunda, yaya ve araçların ortak kullandıkları ulaşım güzergâhında 
kampüs içerisinde ana arterler olarak ifade edebileceğimiz iki kampüsü birbirine bağlayan tek 
güzergâh olan ve mesire alanı içerisinden geçen yolun ve bu aksı takip eden batı ve doğudaki 
giriş kapılarına doğru yönelen yolların yüksek bütünleşme değerine sahip olduklarını rahatlıkla 
söyleye biliriz. 
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 İlk analizde dikkati çeken bir diğer durum ise rektörlük kampüsündeki yolların bütünleşme 
değerinin mühendislik kampüsüne oranla daha yüksek olmasıdır. Bunun temel nedeni rektörlük 
kampüsünün yapı olarak daha yoğun bir özellik göstermesidir. 

 İki kampüsün ortak özellikleri ise kuzey kesimindeki aksların bütünleşme değerlerinin düşük 
olmasıdır. Kuzey bölgeler üniversite kampüsünün güneyine nazaran daha yüksek, dik ve eğimli 
bir yapı gösterdiğini de belirtmek gerekir. 

Global bütünleşme analizlerinin sonucu başka bir açıdan değerlendirildiğinde, bize kampüs 
dışından gelen insanlarla, kampüse hâkim olan insanların karşılaşma olanağının yüksek olduğu 
yerleri gösterdiğini söyleye biliriz (Harita 2). 

 

 
Harita 2: Fırat Üniversitesi Kampüsünün Yaya ve Araç Güzergahının Global Bütünleşme Analizi 
(Aksiyel) (RN). 

 

Yapılan lokal analizde yani R2 analizinde bütünleşme değeri en yüksek olan iki aks dikkat 
çekmektedir. Bu aksların ikisi de rektörlük kampüsü içerisindedir. Bu iki akstan bütünleşme 
değeri en yüksek olan yol Rektörlük binasının hemen önünden geçen yoldur. Kuzey güney 
doğrultulu olan yani Veterinerlik Fakültesi’nden lojmanlara çıkan aks ise bütünleşme değeri en 
yüksek olan ikinci güzergah olarak gözlenmiştir. 

Bütünleşme değeri yüksek olan bu yolların ortak özelliği yine bütünleşme değerleri yüksek olan 
ve haritada kahverengiyle ifade edilen yolların bu yollarla bağlantılarının olmasıdır. Elbette ki 
tek sebep bu değildir, rektörlük kampüsünün orta bölümünde bulunan bu akslar birçok aksın 
kesişme noktalarını da oluşturmaktadır. 
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Mühendislik kampüsünde ise bütünleşme değeri diğerlerine oranla daha yüksek olan aks ise 
AKM (Atatürk Kültür Merkezi) önünden Üniversite Misafirhanesi’ne doğru çıkan güzergah 
olarak görülmektedir. Bu aksların diğer akslara oranla bütünleşme değerinin yüksek görünme 
sebebi ise bağlantısallık oranları değil, görüş mesafelerinin çevresindeki diğer akslara oranla 
daha geniş olmasından kaynaklanmaktadır (Harita 3). 

 

 
Harita 3: Fırat Üniversitesi Kampüsünün Yaya ve Araç Güzergahının Lokal Bütünleşme Analizi 

(Aksiyel) (R2). 

 

Yaya ve araçların ortak kullandıkları aks haritalarının içerisine sadece yayaların kullandıkları 
yolların da dahil edilmesiyle oluşan aksiyel haritalar incelenecek olursa: 

Bu haritalar, yaya yollarının olmadığı RN analizi yapılan haritayla benzer özellikler taşırlar. 
Yine ana akslar bütünleşikliği en yüksek yerler olurken, rektörlük kampüsü mühendislik 
kampüsüne göre daha yüksek bütünleşikliğe sahip olduğu sonucuna varılabilir. 

Genel benzerlikler dışında çok önemli bir farklılık göze çarpmaktadır. Bu farkın, haritaya yaya 
yollarının eklenmesiyle yaya ve araçların kullanabildiği diğer bütün yollardaki bütünleşme 
değerinin artması olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu artış mühendislik kampüsünden çok 
rektörlük kampüsüne yansımıştır. 

Bilindiği üzere RN analizinde, global, yani çalışma bölgesindeki aksların bir bütün halinde 
ölçümü yapılmaktadır. Bu çerçevede düşünüldüğünde, Mühendislik kampüsünde yaya 
yollarının az olması, RN analizinde yaya ve araçların kullanabildiği diğer bütün yollardaki 
bütünleşme değerinin düşük çıkmasına sebep olmuştur. Çünkü rektörlük kampüsünün 
bütünleşme değeri yaya yollarının fazlalığı sebebiyle iyice yükselmiştir. Bu durum da global 
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analizde mühendislik kampüsündeki bütünleşmenin biraz daha düşmesine sebep olmuştur 
(Harita 4). 

 

 

Harita 4: Fırat Üniversitesi Kampüsünün Yaya-Araç ve Sadece Yaya Güzergahının Global Bütünleşme 
Analizi (Aksiyel) (RN). 

 

Yaya yollarının dahil edildiği lokal bütünleşme yani R2 haritası incelenecek olursa; yine 
özellikle rektörlük kampüsündeki bütünleşme değeri dikkat çekicidir. Yaya yollarının 
eklenmediği haritada bütünleşikliği en yüksek olan iki güzergah varken, bu sayı dörde 
yükselmiştir. İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Veterinerlik Fakültesi arasında kalan aks ve 
yine İnsani ve sosyal bilimler fakültesiyle F.Ü Araştırma Hastanesi arasında kalan kuzey güney 
doğrultulu akslar bütünleşikliği en yüksek olan akslar olarak tespit edilmiştir.  

Yaya yollarının bir kısmı ve İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinden, Eğitim Fakültesine giden 
akslar ise ikinci derecede önemli güzergahlar olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Mühendislik fakültesinde ise daha çok turuncu ve sarı renklerle ifade edilen ikinci ve üçüncü 
derecede önemli olan akslar görülmektedir. Bu akslar içerisinden bütünleşikliği yüksek olan 
güzergah, AKM’ye çıkan kuzey güney yönü aks ve Kredi Yurtlar Kurumuna çıkan güzergah 
olarak görülmektedir. Bu güzergahlar dışında ise mesire alanının hemen bitiminde mühendislik 
lojmanlarına dönen yol da üçüncü dereceden önemli bir aks olarak karşımıza çıkar (Harita 5). 
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Harita 5: Fırat Üniversitesi Kampüsünün Yaya-Araç ve Sadece Yaya Güzergahının Lokal Bütünleşme 
Analizi (Aksiyel) (R2). 

 

Segment analizi yapılmış haritalarla aksiyel haritaların karşılaştırmalı değerlendirmesini 
yapacak olursak: 

Öncelikle bahsetmek gerekir ki; Parça analizleri ya da açısal analizler, A dan B ye hareket etme 
sırasındaki (yaya, taşıt, v.) mutlak yön değişimi ile ilgilidirler. Temel fikir “en az yön değişimi” 
dir. Bu nedenle üstünlük, iki nokta arasındaki minimum açıya sahip yol (MAP), ve minimum 
mesafesi (Öklid ölçümü) olan yol arasındadır. İnsanlar genellikle lokal Öklid uzaklığında ve 
minimum açılı yollarda yürümeyi tercih ederler. Açısal analizin en önemli etkisi, insanların bir 
cadde ağında yön tayini yapabilmelerini sağlamaktır. Açısal analizleri için ağırlıklı grafik 
hesaplanır. Kenarların ağırlıklı toplamı hesaplanır ve her bir kenar bağlantı açısıyla 
ağırlıklandırılır. A dan B ye bir yolun hesaplanmasında, normal olarak entegrasyon 
hesaplanmalıdır (Czerkauer-Yamu, 2010, 29). 

Segment analiziyle aksiyel analiz arasındaki en büyük fark; aksiyel analizler topolojik ölçüm 
yaparken, segment analizinde açısal hesaplamaların yapılıyor olmasıdır. Yani aksiyel haritalarda 
görüş mesafesinin en uzun olduğu akslar insanlar tarafından algısal olarak tercih edildiği 
varsayılırken, segment analizinde görüş mesafesinin uzunluğu yanında, Öklid metodundaki 
açısal görüş açısının da algıları ve tercihleri etkilemesi varsayılarak analiz yapılmaktadır. 

Yapılan segment haritasında Fırat Üniversitesi kampüsünün yaya ve araç güzergahının global 
bütünleşme akslarındaki hiyerarşi, aksiyel analizle yapılan global bütünleşme akslarının 
hiyerarşisiyle benzerlik göstermektedir. Fakat segment analizinde bütünleşme oranı hem 
mühendislik kampüsünde hem de rektörlük kampüsünde artmıştır. 
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Segment haritasında yapılan RN analizinde üniversitenin giriş kapılarının tümünün bütünleşme 
değerinin yüksek olduğu açıkça görülmektedir. Giriş kapıları içinde bütünleşme oranı en yüksek 
olan kapı ise mühendislik kampüsündeki kampüsün güney kısmındaki kapıdır. Yine eğitim 
fakültesi önünden geçen yolun bütünleşme değeri yükselmiş fakat tam anlamıyla yüksek 
bütünleşme değeri gösterememiştir. 

Segment haritasında yapılan RN analizinde, göze çarpan bir diğer önemli husus da mesire 
alanının hemen doğusundaki rektörlük kampüsü kısmındaki kuzeye doğru çıkan yolun 
bütünleşme derecesinde en üst seviyeye ulaşmış olmasıdır. 

Mühendislik kampüsünde de bütünleşme değerinin arttığını gözlemliyoruz. Özellikle üniversite 
giriş kapısının bulunduğu güzergah en yüksek bütünleşme değerinin görüldüğü akstır. Aksiyel 
haritada olduğu gibi mühendislik lojmanlarına giden yol, yine AKM ve misafirhaneye giden yol 
ve KYK’ya çıkan yol ikinci derecede yüksek bütünleşme değeri göstermiştir (Harita 6). 

 

 
Harita 6: Fırat Üniversitesi Kampüsünün Yaya ve Araç Güzergahının Global Bütünleşme Analizi 

 (Segment) (RN). 

 

Daha önceden segment analizinde açısal hesaplamaların yapıldığından bahsedilmişti. Segment 
analizinde söylenmesi gereken bir diğer önemli konu da aksiyel haritada R3 olarak adlandırılan 
yarıçap analizinin segment analizindeki karşılığı yüz rakamıyla ifade edilir. Yani aksiyel 
haritadaki R3 değeri, üç adım mesafesini temsil ederken aksiyel haritalarda bu değer R200 veya 
R400 gibi rakamlarla ifade edilir. Bu rakamlar da örneğin R200 2,5 dakikalık yürüyüş 
mesafesini temsil ederken, R400 ise 5 dakikalık yürüyüş mesafesini temsil etmektedir. Bu 
değerler orantısal olarak arttırılabilir. 
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Fırat üniversitesi kampüsü için segment haritasındaki en uygun yarıçap değeri R400 olarak 
belirlenmiştir. Bu analiz sonucunda aksiyel R2 analizindeki değerlerle aynı sonucun elde 
edildiği açık bir şekilde görülmüştür. Fakat segment analizinde her iki kampüsün de bütünleşme 
değerlerinin yükseldiği gözlemlenmiştir. Özellikle KYK’nın hemen önünde bulunan aksların 
bütünleşme değeri oldukça yüksektir (Harita 7). 

 

Harita 7: Fırat Üniversitesi Kampüsünün Yaya ve Araç Güzergahının Lokal Bütünleşme Analizi 
(Segment) (R400). 

Global bütünleşme değerinin ölçüldüğü bir diğer segment haritası ile global bütünleşme 
değerinin ölçüldüğü aksiyel haritası karşılaştırıldığında sonuçların birbirine oldukça yakın 
olduğunu söyleyebiliriz. İki harita arasındaki en temel fark segment haritasında üniversite giriş 
kapılarının hiyerarşik olarak yani bütünleşme değeri bakımından yükselmiş olmalarıdır. Bu fark 
dışında göze çarpan bir diğer durum ise kuzey kısımdaki mesire alanının hemen doğusunda 
bulunan kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu aksın bütünleşme değerinin aksiyel haritasına göre 
oldukça yükselmiş olmasıdır. 

Bu haritayı birde sadece yayaların kullandığı yolun eklenmediği segment haritasıyla 
kıyaslayacak olursak; göze çarpan ilk olgunun mühendislik kampüsündeki bütünleşme 
değerinin düşmesi olduğunu söyleyebiliriz. Sadece yayaların kullandığı yolların eklenmesiyle 
mühendislik kampüsünün bütünleşme değerinin düşmesinin temel sebebi, yaya yollarının azlığı 
ve var olan yaya yollarının mevcut akslara paralel yönde bir yapı arz etmesinden 
kaynaklanmaktadır (Harita 8). 

Fırat üniversitesi kampüsünün yaya-araç ve sadece yaya güzergahının lokal bütünleşme 
analizinin yapıldığı segment haritasında, aksiyel haritaya göre daha ayrıntılı bir bölünme 
olduğunu ve bu sebepten dolayı da aksiyel haritaya göre akslardaki bütünleşmenin düştüğü 
görülmektedir. Şöyle ki; üniversitenin doğu kısmındaki girişten kuzeye doğru yani üniversite 
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hastanesine çıkan kuzey yönlü aksın kademeli olarak bütünleşme değerinin düştüğünü 
görüyoruz. Çünkü bu yol güzergahından, diğer akslara geçişler vardır. Bu geçişler, aksı kullanan 
araç ve yayaların bu güzergahtan sapabilme durumunu doğurur. Bu bakış açısıyla 
değerlendirildiğinde elde edilen sonucun doğruluğunun yüksek olduğunu görülmektedir. 

 
Harita 8: Fırat Üniversitesi Kampüsünün Yaya-Araç ve Sadece Yaya Güzergahlarının Global 
Bütünleşme Analizi (segment) (RN). 

Elde edilen haritanın (Harita 9) sadece yayaların kullandığı yolların eklenmemiş olduğu lokal 
bütünleşmenin analizinin yapıldığı segment haritasıyla (Harita 7) kıyaslandığında elde edilen 
sonucun benzer özellikler taşıdığı gözlenmiştir. Harita 7’de bütünleşme değeri yüksek olan 
aksların, bu özelliklerini devam ettirdiklerini söyleyebiliriz (Harita 9). 

Aksiyel haritalar grafik olarak da ifade edilebilir. Bu tür bir grafikteki aksiyel doğruları 
düğümler, doğruların kesişim noktalarını da bağlantılar gösterir. Aksiyel harita ile grafiksel 
yöntem arasındaki tek fark kentsel alanların benzer özelliklerinin farklı bir şekilde 
gösterilmesidir. Aksiyel harita yerleşim planına benzer ama çeşitli hesaplamalar için uygun 
değildir. Grafiksel yöntem ise yerleşim planına benzemez ama hesaplamaları kolaylaştırır. 
Genelde aksiyel haritadan bahsedildiğinde doğru sayıları, grafiksel yöntemde ise düğüm 
noktaları terimi geçerlidir (Özkan Özbek, 2007, 62-63). 

Serpme grafiğinin şekline bakılarak alanın kavranabilirlik derecesi görülebilmektedir. Eğer 
noktalar 45 derecenin altında sağ alttan sol üste doğru düz çizgide gidiyorsa, alan hem birbirine 
bağlı, hem de bütünleşmiş yapıdadır. Hillier’e göre bu durumda “sistem neredeyse mükemmel 
olarak kavranabilirdir (Hillier, 1996, 148-149). Kümelenmiş noktalarla temsil edilen lokal alan, 
“kavranabilir”dir. Eğer bu kümelenme için regresyon çizgisi daha dik ise, tüm sistem içinde, 
aynı zamanda global ve lokal bütünleşme güçlü bir korelasyon gösterir. Bu etki, grafik 
üzerindeki alanı temsil eden noktaların kümelenme görünümlerinden okunur (Kim, 2000, 21). 
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Harita 9: Fırat Üniversitesi Kampüsünün Yaya-Araç ve Sadece Yaya Güzergahının Lokal Bütünleşme 
Analizi (segment) (R400). 

Sadece yayaların kullandığı yolların hesaplamadan çıkarılarak yapıldığı grafikten elde edilen 
sonuç; Fırat üniversitesinin global ölçekteki bütünleşikliğinin lokal ölçekteki bütünleşikliğinden 
biraz daha yüksek olduğunu, fakat genel anlamda yüksek kavranabilir özelliğe sahip olduğu 
görülmektedir. Fakat kavranabilirlik yine de mükemmel veya mükemmele yakın değildir 
(Grafik 1).  

 

Grafik 1: Fırat Üniversitesi Kampüsünün Okunabilirlik Grafiği (Sadece yayaların kullandığı yollar 
hariç) 

Sadece yayaların kullandığı yolların hesaplamaya dahil edilerek yapılan grafikten elde edilen 
sonuç; Fırat üniversitesinin lokal ölçekteki bütünleşiklik değerinin arttığını ve lokal ölçekteki 
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bütünleşiklik değerinin, global ölçekteki bütünleşiklik değerine yaklaştığını, fakat 
kavranabilirliğinin düştüğünü göstermektedir (Grafik 2). 

 
Grafik 2: Fırat Üniversitesi Kampüsünün Okunabilirlik Grafiği (Sadece Yayaların Kullandığı Yollar 
Dahil) 

Kapı Sayımı (Gate Counts) Sonuçları ve Değerlendirme 

Kapı sayımı (Gate counts), mekan dizilim yönteminin kamusal mekan analizinde kullandığı 
gözlem tekniklerinden biridir. Kapı sayımı, gözlemcinin hareket eden insan tiplerini ve sayısını 
bulmak istediğinde kullandığı bir yöntemdir (Çil, 2014, 133). 

Fırat Üniversitesi kampüsünde A’dan D’ye kadar 4 tane kapı belirlenmiştir (Şekil 1). Kapılar 
gözlemciler tarafından Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günlerinde 08:00,12:00,17:00 
saatlerinde yarım saat süreyle gözlenmiş ve belirlenen güzergahtan geçen araç ve yayaların 
sayısı kayıt altına alınmıştır. Böylece aks haritalarından çıkan sonuçların, doğruluk derecesi 
kısmen saptanmaya çalışılmıştır. 

 

Sayım Saatleri 08:00-08:30 12:00-12:30 17:00-17:30 

Tarih 
Kapılar Yaya Araç Yaya Araç Yaya Araç 

01
.0

6.
20

15
 A 139 326 317 304 147 280 

B 107 195 147 98 40 150 

C 205 69 442 102 360 92 

D 113 166 103 171 27 144 

03
.0

6.
20

15
 A 127 294 349 353 191 245 

B 81 231 153 103 89 119 

C 228 73 420 98 314 108 

D 132 162 147 177 40 136 

06
.0

6.
20

15
 A 13 36 37 55 52 78 

B 1 22 4 39 3 28 

C 1 3 6 11 3 7 

D 2 12 17 27 34 57 

Tablo 1: Fırat Üniversitesi Kampüsü Kapı Sayımı (Gate Counts) Sonuçları. Kaynak: Arazi Gözlemleri. 



 

 

Elde edilen bilgilere göre sayımın yapıldığı her bir günde, bu güzergahların kullanım vaktinin, 
yayalarda daha çok öğlen saatlerine araçlarda ise sabah ve öğlen saatlerine rastladığı tespit 
edilmiştir. Yine hafta içi kullanım miktarının hafta sonu kullanım miktarına göre yaklaşık 8 kat 
daha fazla olduğu yapılan sayımlar sonucu belirlenmiştir (Tablo 1).

Toplam Yaya ve Araç Sayıları

Kapılar Yaya 

A 1372 

B 625 

C 1979 

D 615 

Tablo 2. Sayım Yapılan Kapıların Tüm Gün ve Saatlerdeki

Sayımın yapıldığı kapılarda yaya ve araçların en çok kullandığı kapı, mesire yeri ve DSİ bölge 
müdürlüğü lojmanları arasındaki hat olan “A
değerinin hesaplandığı bütün haritalarda en yüksek değere sahip olan güzergah olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu kapının yüksek bütünleşme değerine sahip olmasının en önemli sebebi iki 
kampüsü birbirine bağlayan yegane güzergah olmasından k
kullanım sıklığı bakımından en yüksek olan A kapısını, ikinci sırada “
etmektedir. Eğitim fakültesi önündeki aksa tekabül eden “
analizin yapıldığı Harita 3 ve Harita 6’da 2. dereceden yüksek bütü
güzergah olma özelliği taşımaktadır (Tablo 2, Grafik 3). 

Grafik 3. Sayım Yapılan Kapıların

Sayımın yapıldığı kapılarda yaya ve araçların en çok kullandığı kapılar arasında “
sırada yer almıştır. Bu kapının bir diğer özelliği ise mühendislik fakültesi kampüsünde sayımın 
yapıldığı tek kapı olmasıdır. D kapısı Harita 2,6 ve 7’de yüksek bütünleşme değerine sahip 
olarak görünmektedir. Analizlerin yapıldığı diğer haritalar
düşük değere sahip bir bütünleşme niteliği taşımaktadır. Fakat yapılan analizler hem 
mühendislik kampüsünü hem de rektörlük kampüsünü ortak bir şekilde kapsadığı için, “
kapısı haritalarda daha çok turuncu ve sarı renklerle ifade edilmiştir. Oysaki haritalarda sadece 
mühendislik kampüsü kendi içerisinde değerlendirilirse, en yüksek bütünleşme değerini 
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Elde edilen bilgilere göre sayımın yapıldığı her bir günde, bu güzergahların kullanım vaktinin, 
yayalarda daha çok öğlen saatlerine araçlarda ise sabah ve öğlen saatlerine rastladığı tespit 

kullanım miktarının hafta sonu kullanım miktarına göre yaklaşık 8 kat 
daha fazla olduğu yapılan sayımlar sonucu belirlenmiştir (Tablo 1). 

Toplam Yaya ve Araç Sayıları 
Araç TOPLAM 

1971 3343 

985 1610 

563 2542 

1052 1667 

Sayım Yapılan Kapıların Tüm Gün ve Saatlerdeki. Kaynak: Arazi Gözlemleri. 

yaya ve araçların en çok kullandığı kapı, mesire yeri ve DSİ bölge 
A” kapısı olmuştur. A kapısı global bütünleşme 

değerinin hesaplandığı bütün haritalarda en yüksek değere sahip olan güzergah olarak karşımıza 
me değerine sahip olmasının en önemli sebebi iki 

kampüsü birbirine bağlayan yegane güzergah olmasından kaynaklanmaktadır. Araç ve yayaların 
kullanım sıklığı bakımından en yüksek olan A kapısını, ikinci sırada “C” kapısı takip 
etmektedir. Eğitim fakültesi önündeki aksa tekabül eden “C” kapısı, hem lokal hem de global 

2. dereceden yüksek bütünleşme değerine sahip 
(Tablo 2, Grafik 3).  

Sayım Yapılan Kapıların Toplam Yaya ve Araç Sayıları 

yaya ve araçların en çok kullandığı kapılar arasında “D” kapısı 3. 
sırada yer almıştır. Bu kapının bir diğer özelliği ise mühendislik fakültesi kampüsünde sayımın 
yapıldığı tek kapı olmasıdır. D kapısı Harita 2,6 ve 7’de yüksek bütünleşme değerine sahip 
olarak görünmektedir. Analizlerin yapıldığı diğer haritalarda ise, sarı renkle ifade edilen daha 
düşük değere sahip bir bütünleşme niteliği taşımaktadır. Fakat yapılan analizler hem 

de rektörlük kampüsünü ortak bir şekilde kapsadığı için, “D” 
nklerle ifade edilmiştir. Oysaki haritalarda sadece 

mühendislik kampüsü kendi içerisinde değerlendirilirse, en yüksek bütünleşme değerini 
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gösteren kırmızı renk yok denecek kadar az olduğundan dolayı mühendislik fakültesi kampüsü 
için turuncu ve sarı renklerin yüksek değerleri ifade ettiği açıkça görülebilir (Tablo 2, Grafik 3). 

Sayımın yapıldığı kapılar arasındaki en düşük kullanım değerinin, Tıp Fakültesi
Sosyal Bilimler Fakültesi arasındaki aksa tekabül eden “
görülmektedir (Tablo2). Bu aks yapılan haritalarda, sadece harita 5’te yani lokal bütünleşme 
değerinin hesaplandığı aksiyel haritada yüksek değere sahip olarak görülmüştür. Diğer 
haritalarda daha çok yeşil ve sarı renklerle ifade edilmiştir (Tablo 2, Grafik

Grafik 4. Sayım Yapılan Kapıların

Sayımın yapıldığı kapılarda, “C” kapısı hariç,
ulaşım akslarını daha aktif olarak kullandıkları tespit edilmiştir. C kapısın ise yaklaşık 3 kat 
farkla yayaların çok daha aktif olduğu görülmüştür (Grafik 4). 

 

Fotoğraf 1: Fırat Üniversitesi Kampüsü İçerisindeki Araç Trafiğine Kapatılan Yol (soldaki) ve Güvenlik 
Zafiyetine Sebep Olduğu Düşünülen Şehir Yolu (sağdaki) (18.08.2015 Emrah Şıkoğlu)
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gösteren kırmızı renk yok denecek kadar az olduğundan dolayı mühendislik fakültesi kampüsü 
rin yüksek değerleri ifade ettiği açıkça görülebilir (Tablo 2, Grafik 3).  

arasındaki en düşük kullanım değerinin, Tıp Fakültesi-Fen ve İnsani 
Sosyal Bilimler Fakültesi arasındaki aksa tekabül eden “B” kapısına ait olduğu açıkça 
örülmektedir (Tablo2). Bu aks yapılan haritalarda, sadece harita 5’te yani lokal bütünleşme 

değerinin hesaplandığı aksiyel haritada yüksek değere sahip olarak görülmüştür. Diğer 
haritalarda daha çok yeşil ve sarı renklerle ifade edilmiştir (Tablo 2, Grafik 3). 

Sayım Yapılan Kapıların Yaya ve Araç Sayılar 

” kapısı hariç, diğer kapıların tümünde araçlar yayalara oranla 
ulaşım akslarını daha aktif olarak kullandıkları tespit edilmiştir. C kapısın ise yaklaşık 3 kat 

kla yayaların çok daha aktif olduğu görülmüştür (Grafik 4).  

Fırat Üniversitesi Kampüsü İçerisindeki Araç Trafiğine Kapatılan Yol (soldaki) ve Güvenlik 
Sebep Olduğu Düşünülen Şehir Yolu (sağdaki) (18.08.2015 Emrah Şıkoğlu) 
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Bu durumun en temel sebebi rektörlük kampüsünün güneydeki giriş kapısından, iletişim 
fakültesine direk bağlantılı olan güzergahın demir bir kapı yardımıyla güvenlik zafiyeti yarattığı 
sebebiyle araç trafiğine kapatılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu zafiyetin sebebi ise, daha 
önce sadece üniversitenin içerisinde bulunan fakat üniversiteye giriş izni bulunmayan araçların 
kullanamadığı Çaydaçıra Mahallesi ve TOKİ yolunun, bütün halkın kullanımına açılmış 
olmasıdır (Fotoğraf 1). 

Kampüs Morfolojisinin Mekan Dizilimine Yansıması 

Ulaşım faaliyetlerinin topografya ile ilişkisi vardır (Tümertekin, 1987, 22). Bu ilişki sadece 
ulaşımı değil, aynı zamanda kurulan bir şehrin veya yerleşkenin gelişim yönünü de büyük 
ölçüde etkilemektedir (Harita 10). 

 
Harita 10: Fırat Üniversitesi Fiziki Haritası (Yükünç, 2015) 

  

Fırat üniversitesi kampüsü topografyaya uygun bir gelişme göstermiştir. Kampüsün 
yükseltisi 1060 ile 1120 metreleri arasındadır. Kuzeyindeki harput platosunun varlığı 
kampüsün kuzeydoğu-güneybatı yönünde gelişmesine sebep olmuştur. Kampüs 
içerisindeki yol ağları ise doğu-batı ve kuzey-güney doğrultulu hatlardan meydana 
gelmektedir.  
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Harita 11: Fırat Üniversitesi Eğim Haritası (Yükünç, 2015) 

 

Bu hatlar içerisinde doğu-batı doğrultulu olan güzergahların eğim değerleri düşük iken, kuzey-
güney doğrultulu aksların eğim değerleri biraz daha yüksektir. Kampüs geneli 0-5 derecelik 
eğim değerine sahip bir yapı arz etse de, zaman zaman 5-10 derecelik, hatta 20 derecelik eğime 
sahip alanlar da göze çarpmaktadır (Harita 11). 

 
Fotoğraf 2: Fırat Üniversitesi Mühendislik Kampüsü Atatürk Kültür Merkezi Üstü (14.08.2015 Emrah 
Şıkoğlu) 
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Bu durum “eğim derecesinin insanların yol tercihleri üzerinde etkisi var mıdır?” sorusunu akla 
getirmektedir. Yapılan gözlemler, eğimin yayaların bir yerden başka bir yere giderken tercih 
ettikleri güzergah üzerinde değil, daha çok aynı hat üzerindeki gidiş-dönüş yönlerinin tercihleri 
üzerinde etkili olabileceği sonucunu göstermektedir.  

 (Fotoğraf 2). Eğim derecesinin yüksek olduğu alanlara önce toplu taşıma gibi araçlarla ulaşıp, 
daha sonra yaya olarak bu alanlardan aşağı yürüdükleri gözlemlenmiştir. Bu durum üzerinde 
mevsimlerin de etkisi olabildiği düşünülmektedir. Aşırı sıcak ve soğuklarda insanların beden 
gücünü kullanarak özellikle efor sarf edilmesi gereken bir yokuşu çıkmak yerine inmeyi tercih 
etmeleri, böyle bir sonucun ortaya çıkmasına sebep olduğu varsayılabilir. 

 

Sonuç ve Öneriler 

 Kapı sayımı yönteminden elde edilen veriler sonucunda mekan dizim analizi yöntemi 
ile üretilen haritaların yüksek oranda doğru sonuç verdiği tespit edilmiştir. 
 

 Arazi gözlemlerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda, yapılan analizler içerisinden, 
segment analizlerinin aksiyel analizlere oranla daha doğru sonuçlar verdiğini 
söyleyebiliriz. Fakat iki analizin birbirini desteklediği noktaların da yoğun olduğunu 
görüyoruz. Birbirlerini desteklemeleri açısından, çalışmalarda iki analiz çeşidinin de 
kullanılması en doğru sonucu elde etmek açısından önemlidir. 
 

 Elde edilen bulgular sonucunda Fırat Üniversitesi kampüsünün kuzey kesimlerinin daha 
yalıtılmış olduğu kanaatine varılmıştır. Bunun temelde iki sebebi vardır: Birincisi, 
kampüsün henüz kuzeye doğru gelişmesini tamamlamamış olması, ikincisi, kampüsün 
kuzey kesiminin yükselti ve eğim yönünden güneyine oranla daha elverişsiz olmasıdır. 

 Yaya yollarının kampüs içerisinde özellikle rektörlük kampüsünde yoğun olduğu 
gözlemlenmiştir. Bu durum hiyerarşik açıdan Rektörlük kampüsüne olumlu yönde katkı 
sağlamıştır. 
 

 Analizler sonucunda elde edilen bilgilere dayanarak üniversiteye ait giriş-çıkış 
kapılarının yerlerinin doğru seçildiğini söyleyebiliriz. Özellikle kampüsün doğu 
kısmındaki ana giriş kapısı ve batı kısmındaki yeni açılan kapı bütünleşikliği en yüksek 
akslar üzerindedir. 
 

 Kampüs içerisinde bulunan özellikle kuzeydeki yolların, gelecekteki gelişmesi göz 
önüne alınarak eğime dik değil, paralel şekilde yapılması gerekmektedir. Üniverisite 
kampüsünün okunabilirliği, kavranabilirliği ve kullanıcılar tarafından tercih 
edilebilirliği bu sayede üst seviyelere çıkartılabilir. 
 

 Sadece yayaların kullanabildikleri yolların varlığı, bütünleşmeyi arttırmıştır. Bu 
çerçevede kampüs içerisindeki yaya yollarının arttırılmasına önem verilmelidir. 
 

 Yeni yaya yolları yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli bir konu vardır. Yapılan 
analizlerde elde edilen sonuçlara göre hem yayaların hem de araçların ortak 
kullanabildikleri yollara paralel bir şekilde ilerleyen yaya yollarının, kavranabilirliğe 
herhangi bir katkısının olmadığı gözlenmiştir. Bu sebeple yaya yollarının ana akslara 
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paralel değil, birbirine uzak mesafedeki aksları çapraz bir şekilde birbirine direkt olarak 
bağlar şekilde yapılması gerekmektedir. 
 

 Mesire alanı, rektörlük kampüsü ve mühendislik kampüsünü birbirine bağlayan yol 
sebebiyle ikiye bölünmüştür. Kuzeydeki mesire alanın hemen doğusunda eğitim 
fakültesine ve İletişim fakültesine direkt olarak bağlantılı olan aks, üniversitenin 
içerisinden geçen yol sebebiyle araç trafiğine kapatılmıştır. Fakat yapılan analizlerin de 
arazi gözlemlerini destekler nitelikte olduğunu, bu yol güzergahının aktif ve yoğun bir 
şekilde kullanıldığını görmekteyiz. Bu sebeple bu aksın bir an önce araç trafiğine 
açılması gerektiğini söyleyebiliriz. 
 

 Gelecekte yapılması düşünülen yeni akslar planlanırken eğim, özellikle dikkate alınması 
gereken coğrafi unsurlar içerisinde olmalıdır. Her ne kadar yüksek derecede eğim 
olmadığı düşünülse de, eğimin algısal olarak kullanıcıların tercih etme olgularını büyük 
ölçüde etkilediği düşünülmektedir. Bu yüzden hangi eğim derecesinin psikolojik olarak 
insanların tercihlerini etkilediği tespit edilmelidir. Daha sonra eğimin, mekan dizim 
yöntemiyle ilişkilendirilmesi yapılmalı ve konu üzerinde özenle durulmalıdır. 

 

KAYNAKLAR 

 

Akdemir İ., O. (2013), “Şehirsel Fonksiyonlar-Doğal Ortam ilişkileri: Elazığ Eğitim Fonksiyonu 
Örneği”, F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:23, Sayı:1, s:1-18, Elazığ. 

Atak, Ö. (2009), Mekan Dizim ve Görünür Alan bağlamında Geleneksel Kayseri Evleri, İTÜ Fen 
Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 

Baç, (2012), Tarihi Kentlerde Koruma Kavramının Mekan Dizim Yöntemi Üzerinden Araştırılması-
Bergama Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, 
Restorasyon Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir. 

Czerkauer-Yamu, C. (2010), Space Syntax Understanding, Hillier’s Concept of a Spatial Configuration 
and Space Syntax Analiysis, Unıversite de Franche-Comte, Unıversity College London, İngiltere. 

Çil, E. (2006), “Bir Kent Okuma Aracı Olarak Mekan Dizim Analizinin Kuramsal ve Yöntemsel 
Tartışması”, MEGARON, YTÜ mim. Fak. E-Dergisi, Cilt 1, Sayı,4, 218-233, İzmir. 

Çil, E. (2008), “Kula Tarihsel Kentinin Yirminci Yüzyıldaki Fiziksel Dönüşümünün Mekan Dizim 
Analiziyle İncelenmesi”, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt: 23, No: 2, 283-293, Ankara. 

Çil, E. (2014), “Mekan Dizilim Yöntem ve Teorisini Öğrenmek Üzerine”, VIII. Mimarlıkta sayısal 
Tasarım Ulusal Sempozyumu, 26-27 Haziran, İYTE Mimarlık Fakültesi, İzmir. 

Günek, H., Tonbul , Şengün T., Üstündağ Ö., (2004), “Uzaktan Algılama Destekli Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Kullanarak Fırat Üniversitesi Kampüs Bilgi Sisteminin Oluşturulması”, 3. Ulusal 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu Günleri (6-9 Ekim) Bildiri Kitabı sayfa:269-277. Fatih 
Üniversitesi, İstanbul. 

Hillier, B. ve Hanson, J. (1984), The Social Logic of Space, Cambridge University Press, Cambridge, 
UK. 

Hillier, B. (1996), Space is the Machine: A Configurational Theory of Architecture. Cambridge 
University Press, Cambridge, UK. 



 

367 

Kaya, H.(2011), “Tarihi Dokuda Mekan Dizim Analizi: Tarlabaşı Örneği”, Sürdürülebilir Kentleşme ve 
Kentlilik, Ulusal Sempozyumlar II, 29-30 Nisan 2011, Malatya. 

Kaya, H., Çıkrıkçı, (2009), “Tarihi Mardin Dokusunun Mekansal Dizin Yöntemiyle Analizi”, 3. Ulusal 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. 

Kim Y. O. (2000), “The Role of Spatial Configuration in Spatial Cognition”, 3rd International 
Symposium on Space Syntax, 49:1-21, Brazil. 

Kubat, A., Güney, Y.İ., Özer, Ö.,(2007), Space Syntax Üzerine. 6. Space Syntax Sempozyumu, 1. 
İstanbul. 

Jiang, B., Claramunt, C. (2002), “Integration of Space Syntax into GIS: New Perspectives for Urban 
Morphology”, Transactions in GIS, Cilt: 6, Sayı: 3, 295-309, USA. 

Özkan Özbek, M. (2007), Fizik Mekan Kurgularının Sosyal İlişkiler Üzerinden Arnavutköy Yerleşimi 
Bütününde Mekan Dizimi (Space Syntax) Yöntemi İle İncelenmesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehircilik Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul. 

Tümertekin E. (1987), Ulaşım Coğrafyası, Türkiyat Matbaacılık, İstanbul Üniversitesi Yayınları, Yayın 
No: 2053, İstanbul. 

Yükünç A. (2015), Fırat Üniversitesi Kampüs Alanının Morfolojik Analizi, Fırat Üniversitesi, İSBF, 
Coğrafya Bölümü, Yayımlanmamış Lisans Tezi, Elazığ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

368 

 

 

 

KAMPÜS MORFOLOJİSİ: 
BİR YAŞAM ALANI OLARAK ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİNİN 

ANALİZİ 

Berna Yaylalı Yıldız, Ela Çil, Işın Can 

 

Gediz Üniversitesi, Yrd.Doç.Dr. 
arch.berna@gmail.com 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yrd.Doç.Dr. 
elacil@iyte.edu.tr 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Dr. 
isincan@iyte.edu.tr 

 

 

 

 

ÖZET 

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 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 



 

369 

biçimde, kampüs modeline sahip üniversiteleri konuyu sorgulamaya elverişli kılmaktadır. 
Bu çalışma, literatürde göz ardı edilen Türkiye’deki kampüs 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 kampüs 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 

 

 

 

1. Giriş: Amaçlar ve Literatürün Sunumu 

Toplumsal bir kurum olarak üniversiteler, bilimsel bilginin üretildiği ve paylaşıldığı az sayıda 
kurumdan biri olarak gerçekliğin kavranmasında, toplumların ilerlemesinde, ve kamusal 
alandaki tartışmalarda eleştirel mesafenin kurulmasında önemlidir. Mekansal pratikler açısında 
ise üniversiteler, meslek öğreten kurumlar olarak yoğun öğrenci nüfusu ve akademisyen 
barındıran, kentsel bölgelerde önemli alan kaplayan yerleşkelerdir. Yerleşim alanları ile 
çevrelerine önemli etkileri olan üniversiteler, kentsel morfoloji uzmanı Peter Larkham’ın da 
belirttiği dört özellikleriyle morfolojik çalışmalar açısından değişen kentsel çevrenin bir parçası 
olarak ve hatta kentsel bir tip olarak ele alınmalıdır (Larkham, 2000, 75-76). Larkham’a göre 
üniversiteler: 1) Öncelikle hem çevresine istihdam yaratan ekonomik bir kaynak hem de kentsel 
çevrede hatırı sayılır alan kaplayan bir yerleşke olarak kentin içinde, kıyısında, ve dışında yer 
alışlarına göre yakınlarındaki kent bölgesine etki eder; 2) uzun vadeli kurumlardırlari; 3) 
nerdeyse istisnasız, büyürler ve gelişirler; ve 4) bu büyüme zaman içinde, yakınına yayılma ya 
da kent içinde değişik yerlere dağılma gibi farklı tipolojilere bürünebilir.   

Kentle kurdukları bu temel özelliklerinin yanı sıra üniversiteler, 12. yy.da kuruldukları ilk 
yıllardan bu yana eğitim paradigmalarında, ekonomik ve sosyo-politik bağlamdaki değişimlere 
göre tarihsel süreç içinde üç temel tipolojide kategorize edilegelmiştir; bunlar: kent içi 
kampüsler, Amerikan tipi yerleşke kampüsleri, ve megastrüktürler olmak üzere ayrılır (Turner, 
1987; Davis and Davis 1990; Hashimhony and Haina, 2006)ii. Kent içi kampüsler, İtalya’da 
Bologna; İngiltere’de Cambridge ve Oxford ile örneklenen ilk Avrupa üniversite yapılarının 
devamı olarak kent içinde birbirine yakın ama içe dönük formda serpişmiş yapılar grubundan 
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oluşmaktadır. Kentle iç içe bir yaşantı süren bu kampüsler, genellikle çevredeki sosyal ve 
kültürel donatılardan faydalanırlar. 19.yy'da yaygınlaşan Amerikan kampüs modellerinin genel 
özelliği ise, kente yakın olsa bile ondan kopuk olan ve çoğunlukla yeşil alan ile çerçevelenmiş 
bir yerleşke tipidir (Turner, 1987, 22). ABD’de 1819'da kurulan ve Jefferson’ın tasarladığı 
Virginia Üniversitesinin örneklediği bu mekansal modelin ana fikri, çalışanların sakin ve sessiz 
bir ortamda yoğunlaşmasına imkan veren kentin ayartıcı atmosferinden uzakta yaşamsal 
gereksinim ve konforun sağlandığı bir akademik köy (academic village) oluşturmaktır (Turner, 
1984, 12; Christiaanse, 2005,46). Megastrüktür olarak adlandırılan üçüncü model ise, İkinci 
Dünya Savaşından sonra ortaya çıkmış olan ve kompozisyon tipolojisine göre birbiriyle 
bütünleşik ya da geniş bir alan içine serpişmiş yapılardan oluşan sürekli ve eklemlenebilen 
kurguya verilen addır. Kruschwitz’in deyimiyle genellikle kendi kendine yeten bir yerleşke 
olarak planlanan megastrüktürler, çoğunlukla kentin dışında kurulmuşlar ve zaman içinde 
kentin genişlemesiyle çeperde bir konum edinmişlerdir (Kruschwitz, 2010). Berlin’de Free 
University ve İsviçre’de ETH, bu kampüs modelinin en iyi örnekleridir. 2000’lerden bu yana 
özellikle ABD ve Çin’de sayıları giderek artan izole ve devasa büyüklükte bir kampüs modeli 
daha ortaya çıkmaktadır (Christiaanse, 2004). Savaş sonrası kampüslerin bir dönüşümü olarak 
da algılanabilecek bu yerleşke tipine Bender ve Parman şehir-dışı (exurbia) adını vermektedir 
(Bender ve Parman. 2005). 

Bu makalenin konusu olan kampüslerin de içinde yer aldığı kampüs türü olarak Türkiye’de de 
en sık uygulanan model ise Amerikan kampüs modeli ya da Amerikan modeli ile 
megastrüktürün bileşkesidir. 2014 itibariyle Türkiye’deki üniversite sayısı, 104'ü devlet 
üniversitesi olmak üzere, 179'a ulaşmıştır. Bunların 88'i 2006dan sonra kurulmuştur (52'si 
devlet, 36sı vakıf üniversitesidir). Birbirinden çok farklı sosyal ve kültürel altyapıya sahip genç 
nüfusun varlığı, eğitim ve araştırma amaçları için bir araya gelmiş akademisyenleriyle yeni 
açılan üniversiteler dinamik bir yapıya sahip ve kalıcılığı olan kurumlar olarak kritiktir. Her ne 
kadar sanal ortamda eğitim yaygınlaşmaya başlamış olsa da halen öğrenciler ile eğitimci ve 
araştırmacıların bir araya gelip çalıştığı üniversiteler çoğunluktadır. Türkiye’deki 104 devlet 
üniversitesinin 59'u (%56'sı) ya tek bir yerleşke içinde ya da fakültelerinin çoğu bir yerleşkede 
toplanmış kampüslerdedir. Ayrıca 2000'lerden bu yana kurulmuş olan nerdeyse tüm devlet 
üniversiteleri kent periferisinde ya da dışında tek bir yerleşke içindedir. Bu durum, üniversite 
kampüslerinin kent ve bölgeye etkisi açısından planlamasının yanı sıra kendi içindeki kampüs 
tasarımını da sorunsallaştırmamızı gerektirmektedir.  

Morfolojik açıdan ise Larkham’ın da belirttiği üzere, 20.yy'ın ikinci yarısından bu yana ortaya 
çıkan kampüs yerleşimlerine benzer ölçeklerdeki diğer alanların, örneğin sağlık, endüstriyel, 
ticari, ya da idari “park”lara; mülkiyet alan sınırları, yapı adası ve parselizasyonlar gibi kent 
morfolojisinde kullanılan kavram ve terimlerle yaklaşılmasının; konut kullanımının nerdeyse 
olmadığı bu türden kendine özel yerleşim planlarında zor olduğu ortadadır. Bu nedenle bu 
çalışmada 1) yapılaşmış ve yapılaşmamış alanların biçimsel dokusu, 2) alan kullanım ilişkileri 
açısından zonlar, 3) ortak alan kullanımlarının biçim ve yeri 4) tüm bunların dolaşım ağıyla 
ilişkisini yorumlayan kentsel morfolojik analizler ile mekan dizimsel analizlerin 
karşılaştırılmasıyla bu ölçekte bir okuma yapılmaya çalışılarak, üniversiteler özelinden 
başlanarak bu türden özel alanların morfolojisine dair yorum yapabilmenin olanakları tartışılmış 
olacaktır.iii 

Metodolojik hedeflerimizle beraber, bu çalışmada üniversite kampüsleri özelindeki hedefimiz 
mekan dizim analizini de ortaya çıkaran ana sorunsala ortak olarak kampüs tasarımlarında yer 
alan ortak dış mekanların kullanıcıları bir araya getirme potansiyelini anlamaktır. Bu nedenle bu 
bildiride kampüslerin, öğrencilerin ve akademisyenlerin yaşam alanı olarak düşünüldüğünde, 
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formel eğitim ortamlarının dışındaki zamanlarını geçirecekleri mekanların nasıl tasarlandığı ve 
fiziksel mekanların onları bir araya getirme potansiyelinin ne olduğu sorgulanmaktadır. Ayrıca 
bugüne kadar formel eğitim düşüncesinin ağır bastığı daha didaktik ve bölümlere ayrılmış 
anlayışların egemen olduğu yüksek öğretim ve araştırma ortamlarının tersine, disiplinler arası 
çalışmaların da etkisiyle farklı bölümlerden ve farklı deneyimlere sahip öğrenci, araştırmacı, ve 
akademisyenin kendiliğinden bir araya gelebildiği ortamların oluşturulması önemsenmeye 
başlanmıştır.  Bu ortamlar, üniversite ve benzeri yerlerin kendine has bir kamusallık oluşturması 
anlamına gelmektedir. Kentteki kamusal alanlardan, yani sokaklardan, meydanlardan ya da kent 
kafeleri gibi yarı-kamusal alanlardan farklı kullanımları olsa da kampüslerin kenttekine benzer 
ölçeklenmelerde bir araya gelişlere imkan vermesi beklenmektedir.  

Üniversite kampüslerinin oluşum ve gelişim tarihiyle ilgilenen çalışmaların yanı sıra 
(Muthesius, 2000; Coulson, Roberts, Taylor, 2010), bir sosyal mekan olarak kampüslerdeki 
yaşamla ilgili pek çok çalışma vardır (Whisnant, 1979; Chapman, 1999; Kumar, 2005; Yanni, 
2006; Temple, Barnett, 2007; Erçevik, 2008). Analitik çalışmaların yanı sıra tasarım ilkeleri 
belirlemeye çalışan normatif çalışmalar da bulunmaktadır (Chapman, 2006; Hashimshony, 
Haina, 2006). Bununla birlikte, bugüne kadar erişebildiğimiz kadarıyla Peter Larkham ve 
Claudia Kruschwitz dışında üniversite kampüslerini kentsel morfoloji açısından analiz eden bir 
çalışma bulunmamaktadır.iv Larkham’a göre İngiltere ve Avusturalya’daki kampüsler kentle 
kurdukları ilişki açısından: 1) kendi kendine yeten kampüs modeli; 2) yayılmacı (colonization) 
model; 3) dağınık (dispersed) model olarak üçe ayırmaktadır (Larkham, 2000, 68-74). 
Kruschwitz ise kampüslerin kentle kurdukları ilişkiyi arayüz olarak tanımamakta ve o da farklı 
isimler verdiği üç tip ayırmaktadır; bunlar: 1) kentle bütünleşik (integrated); 2) kentle ilintili 
(affiliated); ve 3) kendine yeten kampüslerdir (Kruschwitz, 2010, 3-4).  Larkham’dan farklı 
olarak Kruschwitz, kampüs içindeki yapıların bir araya gelişindeki kompozisyon tipolojisini 
(yapılaşmış ve yapılaşmamış alanların biçimsel dokusunu) kategorize etmeye çalışmıştır. Ona 
göre genel üç tip vardır: 1) kompakt; 2) yaygın (spacious); 3) katmanlı (laminar) 
kompozisyonlar. Her tipe ait kampüs planını kentle ilişkisi açısından da kategorize ettikten 
sonra birer örnek ile inceleyen Kruschwitz, kampüslerin yollar, düğüm noktaları, ve nirengi 
noktalarının kullanım tercihlerini ve kullanıcı profilini üniversite üyesi ya da kentli olmak üzere 
ayırarak incelemiştir. Her üç tipolojide de ana meydan ve parkların en önemli vakit geçirilen yer 
olduğunu belirtmektedir.  

Mekan dizim analiz yöntemiyle üniversite kampüslerine odaklanan çalışmaların sayısı daha 
çoktur. Bunlar içinde kampüs kullanıcılarıyla çevrede yaşayanların etkileşimini inceleyen 
çalışmalar (Srour, 2005; Adhya, 2009) bulunmaktadır. Özellikle kampüs entegrasyon 
değerleriyle kullanıcıların açık alan kullanım değerlerini karşılaştıran analizler, yalıtılmış 
alanların (Nunes, 2007; Yaylalı-Yıldız, Czerkauer-Yamu, Çil, 2013) ve iki meydandaki 
yoğunluk farkının (Kim, 2007) neden ortaya çıktığını açıklamaya odaklanmıştır. Mekansal 
organizasyonun kullanıcıları bir araya getirme potansiyeli açısından global ve lokal değerler 
arasındaki farkların spontane karşılaşmalarda ve bilginin paylaşımındaki etkisini inceleyen 
çalışmalar da kampüs yerleşkelerinin bu makalede önemsenen özelliklerine değinmesi açısından 
incelenmiştir (Greene ve Penn, 1997; Schwander vd 2012).  

 

2. Türkiye’de Üniversite Yerleşkeleri ve Dört Üniversite 

Selçuklu ve Osmanlı medreselerinin ardından Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla birlikte ilk modern 
üniversite 1845’te Darülfünun kurulmuş daha sonra bugünkü İstanbul Üniversitesinin yerine 
taşınmıştır. Yeni üniversitelerin kurulması ise 2. Dünya Savaşı sonlarında İstanbul Teknik 
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Üniversitesi 1944’te, daha önceden de var olan fakülteleri de bünyesine katmasıyla mümkün 
olmuştur. 1946’da kabul edilen 4936 sayılı yasanın öngördüğü yeni üniversite paradigması 
bağlamında ise ilk kez kurulan fakülte ve bölümleriyle dört yeni üniversitenin kentin dışında 
kendine ait bir yerleşke içinde kurulmasına karar verilmiştir. 1950’lerde birbiri ardına projeleri 
elde edilecek olan bu kampüsler bu bildirinin de konusu olan,  

 Atatürk Üniversitesi (Erzurum),  
 Ortadoğu Teknik Üniversitesi (Ankara),  
 Ege Üniversitesi (İzmir), ve  
 Karadeniz Teknik Üniversitesine (Trabzon) aittir. 

1961 ve 1963’te ise sırasıyla Hacettepe Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversiteleri kurulmuş; 
yükseköğrenime duyulan ihtiyacın giderek artmasıyla 1970-80 arasında 10 yeni üniversite 
kurulmuştur. 1980 sonrasından günümüze ise vakıf üniversiteleri de dahil olmak üzere toplam 
üniversite sayısı 180’i geçmiştir.  

Daha sonra model alınacak olan ve sık üretilen bir kampüs modelinin ilk örnekleri olmaları 
nedeniyle ODTÜ, KTÜ, Atatürk, ve Ege Üniversitelerinin planlama ve tasarım kararları 
önemlidir. ODTÜ kampüsü için 1961’de açılan ulusal mimari yarışmayı Altuğ ve Behruz Çinici 
kazandı. Kampüsün mekansal tasarımı tipik bir Amerikan kampüsü ideali olan ve ABD’nin eski 
başkanlarından Jefforson’un Virginia kampüsü için tariflediği “akademik köy” anlayışıyla ve 
Pennsylvania Üniversitesinin plan kurgusuyla benzerlik göstermektedir. Akademik köy 
felsefesi: Akademik ve konaklama birimleriyle beraber araştırma merkezleri, spor ve sosyal 
aktiviteler için tasarlanan birimleri kentten uzakta bir araya getiren ve farklı yeşil alan 
kullanımlarının sınırladığı kendi kendine yeten bir yerleşke fikrini merkez alır. Atatürk 
Üniversitesi kampüsü yine 1956’da açılan ve Enver Tokay, Hayati Tabanlıoğlu, Ayhan Tayman 
ve Behruz Çinici’nin kazandığı yarışma projesi ana kararlarına dayanarak üretilmiştir. Ege 
Üniversitesi kampüs projesi, 1959 yılında Ege Üniversitesi kampüsünün mastır planının 
üretilmesi için açılan yarışmayı Perran Doğancı ve ekibi kazanmıştır. KTÜ kampüsü Mustafa 
Polatoğlu ve Nihat Güner tarafından tasarlanmış ve 1968 yılında tamamlanmıştır.   

Halen aktif eğitimini sürdüren bu üniversitelerin kampüs alanları günümüzde oldukça 
değişmiştir. Kaçınılmaz olarak yeni binaların eklenmesinin yanı sıra, üniversitelerin 
bölümlerinin kapanması nedeniyle kampüs alanında boş yapılar oluşmuş, ya da kampüs alanının 
bir bölümünün özel sektöre kiralanması nedeniyle alan kaybı meydana gelmiştir.  

 

3. Mekansal Analiz Sonuçları 

ODTÜ Kampüsü 

ODTÜ yarışma planını incelediğimizde akademik birimleri birbirine bağlayan yaya yolunun 
(alley) araç yolundan ayrıştığını ve kısa yürüme mesafesinde tasarlanan akademik binaları ve 
kütüphaneyi birbirine bağlayarak lineer ve yaya öncelikli bir mekan yarattığını görürüz. 
Çinici’nin de tasarım kararlarında belirttiği gibi kampüs konaklama, sosyal-spor mekanları ve 
akademik birimler olmak üzere 3 farklı zon olarak tasarlanmıştır (Arkitekt, 320, s. 114). 
Özellikle fakülte binaları için kurgulanan parçalı ve boşluklu yapı dokusu, kapalı mekanlar 
arasında avlu, küçük meydanlar gibi açık mekanların oluşmasını desteklemektedir.  Jüri 
raporunda (ODTÜ rapor, 1959 alıntılanan Sargın and Savaş 2013), farklı karakterde olan ve ana 
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yaya yoluna bağlanan yan yürüyüş yolları, arkatlar, teraslar ve avluların bir yaya ağı 
oluşturduğu ve bütün bu mekânsal kurgunun yapıcı bir sosyal hayatı üretebileceği 
vurgulanmıştır.  Yapı çevre açık alan ilişkisini incelediğimizde, açık alanların bir ağaç dalı gibi 
oluşmuş yapı gruplarınca tanımladığını görmekteyiz.  

 

Şekil 1: ODTÜ 1960'lar ve günümüz planları. 

 

ODTÜ’nün 2008 planı ve kendi web sitesinde yayınladığı kampüs haritasını incelediğimizde 
ise, özellikle akademik binaların dokusu ve açık alan ilişkisi ise 1950 planında kurgulandığına 
benzer, etrafında açık alan tarifleyen parçalı bir yapı dokusunun devam ettiğini göstermektedir. 
Fakat yeni tasarlanan akademik birimlerin, 1950 planının aksine yaya yoluna doğrudan 
bağlanmadığını ve uzaklaştığını görmekteyiz. Kampüsün kuzey batısında tasarlanan teknokent 
ve kolej bölgesinin ise yeni bir zon yarattığını görmekteyiz.  Kampüsün diğer birimlerine uzakta 
tasarlanan, etrafı büyük açık alanlarla çevrelenen ve sadece araç yolu ile bağlanan teknokent 
bölgesi planda oldukça ayrışmış görünmektedir. Dolu-boş yoğunluk ilişkisi, Muthesius’un 
(2000) tariflediği şekilde megastrüktür tanımına uyan, birbirine geçişli, Kruschwitz’in 
isimlendirdiği katmanlı bir doluluk oranın üretildiği bir yapılı doku görülmektedir.  

Kampüste açık alanların çoğu kamusal aktiviteler için kullanıma açık, kolay erişilebilen ve 
kullanıma uygun mekanlar olarak ön plan plana çıkmaktadır. Kampüsün ana giriş kapısına 
yakın ve stadyumun etrafında konumlanan sık ağaçlı yeşil alanlar ise erişime açık ve farklı 
sosyal aktivitelerde kullanılabilen alanlar olmuştur.  

Sentaktik analizin sonuçları bağlamında, 1961 planında kampüste akademik birimleri bağlayan 
ve kamusal hayatın geçtiği ana yaya yolu lokal ve global bütünleşiklik integration) analizlerinde 
en yüksek değerlere sahiptir. Dolayısıyla özellikle lokal bütünleşiklik analizde yaya yolu aksı 
kampüs dokusu içinde en erişilebilinir akstır; bu durum tasarım ana kararları ile örtüşmektedir. 
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Bağlanabilirlik (connectivity) analizinde hem yaya yolu hem de güney doğudaki lojmanları 
bağlayan uzun aks en bağlı aks olarak çıkmıştır. Bu eksenin üstünde anlamlı bir aktivitenin 
olmayışıyla bütünleşiklik açısından bir fırsat kaçmış görünmektedir. Greene ve Penn’in de 
değindiği üzere akademik birimler ne kadar bütünleşik olursa kampüsteki gündelik hayattaki 
karşılaşmalar artacak ve bu da öğrenci ve akademisyenlerin daha çok karşılaşma ve etkileşimde 
bulunma potansiyelini artıracaktır (Greene, Penn, 1997). Özellikle konaklama olarak tasarlanan 
tüm birimler çıkmaz sokak yapısı gereği analizlerde de en ayrışık dolayısıyla izole alanlar 
olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

 

Şekil 2: ODTÜ sentaktik analizi. Sırasıyla, 1: 1950 global bütünleşiklik, 2:1950 lokal bütünleşiklik, 3: 
1950 bağlanabilirlik, 4: günümüz global bütünleşiklik, 5: günümüz lokal bütünleşiklik, 6: günümüz 
bağlanabilirlik. 

 

2000’ler kampüs planının sentaktik analizlerine baktığımızda, akademik birimleri saran 
ringlerin arttığını ve kentin batı yönünde büyüdüğünü görmekteyiz. Ringler 1961 planının 
aksine izole halinden kurtulup etrafındaki uzun akslara bağlanmaktadır. Bütünleşiklik 
analizlerinde yaya yolu (alley) etrafındaki ringin en kuvvetli ana araç yolu olarak global 
bütünleşiklik analizinde en erişilebilir yoldur. Lokal bütünleşiklik analizlerinde artık yaya 
yolunun en etkin aks olduğunu görüyoruz. Etrafındaki diğer küçük sokak parçaları ile bağlanıp 
geçirgenliğinin arttığını ve konaklama, spor kompleksleri ile akademik birimlerin 1961 planına 
nazaran birbirleri ile daha bağlı ve entegre olduklarını görüyoruz. Morfolojik analize paralel 
olarak, 2000’lerin başından itibaren kurulmuş olan batıdaki teknopark bölgesi ile kampüsün 
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sokak dokusunun daha kopuk olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla önceden öngörülen boşluklu 
yapı, meydancıklar ve yaya yolunu besleyen arkatlar ve bunların günümüzde daha da artması ile 
yaya yolu kampüsteki karşılaşma ve etkileşimin en çok olabileceği kamusal mekan olma 
durumu mekan dizilim analizleri ile desteklenmektedir. Planların mekan dizilim ölçütleri 
karşılaştırıldığında tablo 1. de görüldüğü üzere son hali ile daha geçirgen ve erişilebilir bir 
kampüs dokusuna sahip olmuştur.  

Atatürk Üniversitesi kampüsü  

Mimarlar, yarışma planında, araç trafiğinden arındırılmış ve akademik birimlere doğrudan 
bağlanan ve sosyal hayatı canlandıracak bir yaya yolu önermişlerdir. Mimarların raporlarda 
öngördüğü üzere, “Yayalar, (…) vasıta trafiğinden rahatsız olmadan kampüsün monumental 
allesinde seyredecek, muhtelif idari ve öğretim binalarının çevrelendiği bu mekan ‘Üniversite 
Atmosferini” sağlayacaktı.” (Mimarlık, 15, s.28). Proje planlarına baktığımızda akademik ve 
konaklama birimleri ve sosyal aktiviteler için tasarlanmış ve kendi içine kapalı (enclave) 3 farklı 
zon olduğunu görüyoruz ve ana araç aksı bu farklı alanları birbirinden ayrıştırmaktadır. Yaya 
yolları ise, araç yollarının yanlarında konumlanmaktadır. ODTÜ kampüsünde akademik 
birimlerde o dönemde planlanan parçalı bina dokusu burada da gözlenmektedir. 
ODTÜ’dekinden farklı olarak, Atatürk Üniversitesi kampüsünde yaya yolu akademik birimlere 
doğrudan bağlanmamakta, daha çok binaların önündeki açık alanlar vasıtasıyla 
ilişkilenmektedir. Açık alanlar ise tariflenen ana araç aksının etrafında büyük ve tarifsiz 
mekanlar olarak ön plana çıkmaktadır. Yaya yoluna sosyal hayatı canlandırması anlamında 
büyük anlamlar atfedilmesine rağmen, ODTÜ’de gördüğümüz üzere farklı karakterde ve 
ölçeklerde tariflenmiş açık alanlarla ilgili bir kurguya rastlanmamaktadır.  

 

 

Şekil 3: 1960’lar Atatürk Üniversitesi kampüs planı  
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Şekil 4: Günümüz Atatürk Üniversitesi kampüs kullanım planı 

 

Kampüsün 2012 yılına ait planına baktığımızda ise, kampüse kuzey ve güneyde olmak üzere iki 
tane giriş olduğunu ve yarışmayla kararlaştırılmış üç farklı zonun ve bu zonları ayıran ana araç 
yollarının bugünkü planda korunduğunu görmekteyiz. Bölümleri birbirine bağlayan yaya aksı 
ise etrafındaki araç yollarına bağlanarak daha ulaşılabilir olmuştur.   

1958 planında, global bütünleşiklik analizinde kampüsü şehre bağlayan üç ana aks ortaya 
çıkmaktadır. Bu araç yolları ile dışa kapalı alanlar (enclaves) lokal bütünleşiklik analizinde 
görüldüğü üzere çevresinden çok kopuktur ve buradaki yaya yollarının geçirgenlikleri hemen 
hemen hiç yok gibidir. Dolayısıyla her ne kadar ODTÜ’deki gibi bir yaya yolu kurgulansa da 
fakülteleri bağlaması planlanan yaya yolu aslında bu işlevini yerine getirememiştir. Yaya 
yolunun yerine araç yolları bağlanabilirlikleri en yüksek yollar olarak analizlerde ortaya 
çıkmıştır.   

1950 planında akademik birimlerin olduğu alanda çevresinden kopuk olan yaya yolu, 2012 
planında lokal bütünleşiklik analizinde gördüğümüz gibi etrafındaki ring yola bağlanarak daha 
geçirgen bir dokuyu oluşturmuştur. Fakat kuzey doğuda yerleşmiş olan spor kompleksleri, 
yurtlar ve lojmanlar birbirinden daha kopuktur ve iç yolları lokal bütünleşiklik analizde bile 
birimlerin çevresinden geçmektedir, içerisine nüfus edememektedir. Bu durum morfolojik 
analizler kısmında da açıklandığı gibi, kampüsün parçacıl yapısını ortaya koymaktadır. Yeşil 
analizlerde açık alanların çitler ile çevrilmesi, bazı kamusal alanlara erişimi engellemektedir. 
Özellikle yaya yollarının bu alanların içinden değil etrafından dolaşması bu durumu 
desteklemiştir ve sentaktik analizlerde de en ayrışık alanlar olarak çıkmıştır. Literatürdeki 
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örneklere de baktığımız zaman duvarlar ile ayrılmış bu tip kapalı kampüs modelleri (Heitor ve 
digerleri, 2013) sokak dokusundaki sürekliliği ve geçirgenliği bölen unsurlardır. Yeşil alanlar ile 
birlikte otopark alanları bu sürekliliği bölen ve insanların kendilerini güvensiz ve rahatsız 
hissettikleri alanlar olarak çıkmaktadır. 

 

 

Şekil 5: Atatürk Üniversitesi sentaktik analizi. Sırasıyla, 1: 1950 global bütünleşiklik, 2:1950 lokal 
bütünleşiklik, 3: 1950 bağlanabilirlik, 4: günümüz bağlanabilirlik, 5: günümüz global bütünleşiklik, 6: 
günümüz lokal bütünleşiklik. 

 

KTÜ kampüsü  

Polataoğlu ve Güner tarafından hazırlanmış yarışma planında, kentten uzak bir yerde düşünülen 
ve bir eğime oturtulan kampüs alanında iki yamaçtan birine akademik birimler, diğerine 
konaklama birimleri yerleştirilmiştir (Arkitekt, 1968, s.67). Öğrenci yurtları, akademik birimlere 
yürüme mesafesinde kurgulanmıştır. Diğer iki kampüsten farklı olarak, akademik birimler 
teraslarla birbirine bağlanmış, bu teraslar “talebelerin gezineceği” mekanlar olarak tariflenmiştir 
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(Mimarlık, 1964, s.31). Girişe bağlanan lineer araç aksının doğrudan spor merkezi ve akademik 
merkezleri birbirine bağlayan teraslarla ilişkilendiğini görüyoruz. Bu bağlamda ODTÜ’deki 
yaya yolundan farklı olarak, akademik birimleri bir araya getiren lineer açık alan kurgusu 
girişten çabuk erişilebilir ve görünür kurgulanmıştır. Onun haricinde diğer iki kampüse benzer 
olarak konaklama birimleri ve akademik birimler iki farklı bölge olarak düşünülmüştür.  

 

 

Şekil 6: 1960’lar KTÜ kampüs planı  

 

2014 planlarıma baktığımızda, yeni akademik birimlerin kampüsün farklı yerlerinde ve önceden 
tasarlanan lineer aksla ilintilendirilmeden tekil binalar olarak inşa edildiğini görüyoruz. Lineer 
bir aksa bağlanan iki farklı bölge olarak kurgulanan kampüs dokusunun, bugün konaklama ve 
akademik birimler arasına, kültürel ve sosyal aktivitelerde kullanılabilecek birimlerin kuzey-
güney yönünde konumlanması ve kampüsün güney kısmında ikincil bir aksa bağlanan yeni 
işlevlerin tanımlanmasıyla lineer dokudan daha saçılmış bir kampüs dokusuna geçilmiştir. Bu 
ikincil aksın üzerinde farklı işlevler yan yana dizilmiştir ve kampüsün en güney ucunda, 
ilkinden uzakta öğrenciler için konaklama birimleri tasarlanmıştır. Bu bağlamda yarışma 
projesinde tariflenen akademik birimlere yürüme mesafesindeki yurtlar fikri bugün işlerliğini 
kaybetmiştir. Ayrıca akademik birimleri birbirine bağlayan ve öğrencilerin bir araya 
gelebileceği teraslar artık yeni tanımlanan aksın uzağında kalmıştır. 
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Şekil 7: Günümüz KTÜ kampüs kullanım planı 

 

1960'lar KTÜ bütünleşiklik analizlerine baktığımızda kampüsün ana akslarının ticari birimler ve 
akademik birimler etrafında oluşmaya başladığını görüyoruz. Analizlerde akademik ve ticari 
bölgeyi bağlayan iki aks göze çarpmaktadır. Bu akslar hem bütünleşiklik analizlerinde hem de 
bağlanabilirlik analizlerinde en kuvvetli akslar olarak dokunun omurgasını oluşturur.  
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Şekil 8: KTÜ sentaktik analizi. Sırasıyla, 1: 1950 global bütünleşiklik, 2:1950 lokal bütünleşiklik, 3: 1950 
bağlanabilirlik, 4: günümüz global bütünleşiklik, 5: günümüz lokal bütünleşiklik, 6: günümüz 
bağlanabilirlik. 

2014 planının global bütünleşiklik analizlerinde görüldüğü üzere ana akslar akademik birimleri 
ticari ve spor birimlerine bağlamaktadır. Ticari birimlerin olduğu kısım kampüsün ana girişinde 
konumlanmıştır. Dolayısıyla bu bölge diğer birimlere nazaran en bütünleşik bölge olarak ortaya 
çıkar. Ana girişten ticari birimleri ve akademiği bağlayan ana aksin bütünleşiklik ve 
bağlanabilirlik analizlerinde en kuvvetli aks olduğunu görüyoruz. Akademik birimlerin 
dışarıdan erişilebilirlikleri önceki kampüslerden farklı olarak daha kolaydır. 1960 planı ve son 
plan karşılaştırıldığında akademik birimler, ticari birimler ve yurtları saran ring aksinin 
tamamlandığını görüyoruz. Diğer kampüslerden gene farklı olarak 1950 planından kampüsün az 
çok gelişim sınırları bellidir. Dolayısıyla en erişilebilinir ve çevresindeki diğer sokaklara bağlı 
yollar bütün analizlerde aynı sokaklar çıkmıştır. Diğer kampüslerde olduğu gibi günümüze 
gelindikçe kampüsün bütünleşiklik ve bağlanırlık sentaks değerleri artmıştır.  

Ege Üniversitesi kampüsü  

Doğancı’nın projesinde kampüs iki ayrı zon olarak kurgulanmış ve batı kısmında hastane ve tıp 
fakültesi birimleri, kampüsün doğu kısmındaki diğer birimlerden ayrılmıştır.  Kampüsün ana 
girişi, fakültelerin olduğu doğu kısmına bağlanmaktadır ve bu kısımda her fakülte kendi içinde 
avlular çevresinde kümelenmektedir. Öğrencilerin kalma birimleri fakültelerden ayrı bir kısımda 
ve spor birimleri ile birlikte kurgulanmıştır. Her fakültenin binalarını insan ölçeğindeki avlu, 
yada plazalar etrafında toplaması, ve fakültelerin kütüphane ve kafeterya gibi fonksiyonlara 
yakın konumlandırılması projenin ana kararlarından bazılarıdır (Arkitekt, 1959, p. 109).  
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Özellikle iç avlular, öğrencilerin kamusal alanlarda iletişim ve etkileşimini üretmede öncül 
görevler üstlenmişti (Kayın ve Özkaban, 2013, 241). Bununla birlikte, Doğancı’nın belirttiği 
gibi proje uygulanmadı (Doğancı, Yapı, 2006), ve binalar parçacı bir anlayışla fakültelerin 
ihtiyacı ve bütçeye göre, tasarlanan mastır plandan bağımsız inşa edildi  (Sönmez, 2003, 245).  

Yarışma projesine baktığımızda, hastanenin ana giriş ve fakülte birimlerinden uzakta ve 
fakültelerin, açık alanlar etrafında içe dönük birimler olarak planlanması, öğrenci odaklı bir 
sosyal hayatın kurgulandığını göstermektedir. Doğu kısmında, fakülteler kümeler halinde ana 
girişe bağlanan iki aksa bağlanmaktadır. Kampüsün iki kısmını ayıran büyük yeşil alan, 
öğrencilerin vakit geçirebileceği ve spor yapabileceği bir yer olmaktan çok, ziraat fakültesi 
tarafından kullanılacak ekili alanlar olarak belirtilmiştir.  

 

Şekil 9: 1960’lar Ege Üniversitesi kampüs planı  

Kampüsün 2012 planına alan kullanımı açısından baktığımızda kampüsün doğu tarafında, 
Edebiyat, Ziraat ve Mühendislik gibi kalabalık fakülte birimleri ve kütüphane ana girişe 
bağlanan araç yolu etrafında kümelenmektedir. Diğer fakülte birimleri ise, uzun araç yolları ile 
birbirine bağlanmaktadır. Fakülte binalarının açık alanlar avlu, plaza gibi açık alanlar etrafında 
ve kendi içine dönük olduğunu görmekteyiz. Kampüsün iki tarafında da yurt binalarının olduğu 
alan, çitlerle çevrili ve diğer birimlerden geçiş kontrollüdür. Yurtlar akademik birimlere fiziksel 
olarak yakın olmasına rağmen, bu şekilde izole edilmesi, özellikle akşamları kendi içine dönük 
bir yaşam alanının oluşmasına sebep olmaktadır.  
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Şekil 10: Günümüz kampüs kullanım planı 

 

Ege kampüsünün bütünleşiklik ve bağlanabilirlik sentaks analizlerine baktığımızda, önceden 
kampüsün Atatürk kampüsündeki gibi 3 bölgeden (enclave) oluştuğunu ve bu bölgelerin 
birbirlerinden izole olduklarını görmekteyiz. Araç yolu olarak tasarlanmış ana akslar da 
Atatürk’tekinden farklı olarak bu bölgeleri bağlamaya yeterli değildir. Aksine büyük ölçekteki 
bütünleşiklik analizinde en erişilebilir yol lojman bölgesi ile doğu tarafındaki fakülteler 
bölgesini bağlayan akslardır. Onun dışında her bölge kendi içinde çalışmaktadır bu da gene 
“kapalı kampüs” modeline giren bir örnektir. Dolayısıyla akademik birimler, konaklama, 
hastane bölgeleri birbirinden keskin bir bicimde ayrılmıştır.  

Günümüz planını analiz ettiğimiz zaman, her bir fakültenin ana araç yolları ile sarıldığını ve bu 
yolların global bütünleşiklik analizinde en erişilebilir yollar olduğunu görmekteyiz. Ayrıca 
küçük ölçekteki bütünleşiklik analizinde iki bölge (hastane ve doğudaki fakülte) diğerlerine 
göre kendi içlerinde daha erişilebilir ve geçirgen bir dokuya sahiptir. Bu bölgelerin kampüsün 
iki ana giriş kapısına yakın konumda olmalarının da rastlantısal olmadığını söyleyebiliriz. 
Dolayısıyla bazı kamusal mekânlar çok daha karşılaşmaya imkan tanırken (girişe yakin olan 
Edebiyat Fakültesi gibi) girişten uzak ve yeni yapılan yurt binaları çok daha izole 
gözükmektedir. Bununla birlikte, önceki ve günümüz planı karşılaştırıldığında sokak dokusunun 
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gelişimi farklılaşmıştır. Bütün fakülteleri bağlamaya yönelik bir yaya yolu yoktur onun yerine 
her bir fakültenin kendi ara sokakları vardır. Morfolojik analizler ile de paralellik sağlayan 
sentaks analizlerine baktığımızda kampüsün kuzey ve güney kesiminin birbirinden ayrılmış 
olduklarını görmekteyiz. Burada daha önce bahsedilen ve kontrollü girişlerin olduğu Bornova 
Forum ve IKEA özel alanlarının varlıklarının da kampüs dokusuna ve sürekliliğine olan etkileri 
analizlerden kolaylıkla izlenebilmektedir.   

 

 

Şekil 11: Ege Üniversitesi kampüsü sentaktik analizi. Sırasıyla, 1: 1950 global bütünleşiklik, 2:1950 lokal 
bütünleşiklik, 3: 1950 bağlanabilirlik, 4: günümüz bağlanabilirlik, 5: günümüz global bütünleşiklik, 6: 
günümüz lokal bütünleşiklik. 

 

4. Sonuçlar 

Dört üniversitenin kampüs planlarını birlikte incelediğimizde morfolojik açıdan bazı 
benzerlikler ve farklılıklar göze çarpmaktadır. Kruschwitz’im tanımlamasını kullanacak olursak,  
Ege Üniversitesi ve KTÜ kampüsleri “katmanlı” dediği bir gridal ya da şebeke sisteminin ve 
bunu çevreleyen ikincil akslarla desteklediği bir kompozisyona benzemektedir. Atatürk 
Üniversitesi kampüsü ise “yaygın” denilen binaların genelde kampüs çevresinde kümelendiği ve 
yolların ana bir yoldan dağıldığı modele; ODTÜ kampüsü ise akademik birimler ölçeğinde 
“kompakt” kurguda ana bir yol sisteminin etrafında kurgulanmış iken, tüm kampüs yaygın bir 
tipolojidedir.  
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Bugünkü planlarda genel olarak, akademik, konaklama, teknokent ve varsa hastane birimlerinin 
kendi içlerine dönük bir yapı oluşturduğunu ve hepsinin kendine ait bir yapı dili 
oluşturduğundan bahsedebiliriz.  Akademik birimler dört kampüste de bir açık alan etrafını 
çevreleyen parçalı yapılar iken, konaklama birimleri birbirinden bağımsız tek yapılar olarak 
büyük açık alanlarda serpişmiş halde konumlanmaktadır. ODTÜ haricinde bütün kampüslerde 
öğrenciler için konaklama birimlerinin etrafı tel çitlerle tanımlanmış ve girişleri yoğun olarak 
kontrollü hale getirilmiştir. Buna karşın Ege Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi kampüslerinde 
gördüğümüz hastane ve Tıp Fakültesi birimleri, girişleri bile kampüsün diğer birimlerinden 
ayrılmış ve birbirine eklemlenerek koca binalara dönüşmüştür.  

Her ne kadar üniversitenin kent ile kurduğu mekansal ilişki bu çalışmanın kapsamı dışında 
bırakılsa da, dört üniversite 1950’lerde kentten uzakta ve kendi kendine yeten alanlar olarak 
kurgulanmışlar fakat bugün kentin çeperinde ve kentsel dokunun devamında yer almaktadırlar. 
Bununla birlikte, etrafında bulunan yapılı çevre ile sınırları çit, duvar gibi elemanlarla açık bir 
şekilde tariflenmiş, ve giriş çıkışlar güvenlik birimlerinin olduğu yerlerden kontrollü 
tutulmuştur.  

Aynı şekilde, kampüslerin sentaktik değerlerini karşılaştırdığımızda (Tablo 1.), 1950 planlarının 
sentaks değerlerinde lokalde en bütünleşik olan kampüs dokuları KTÜ ve ODTÜ olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Global analizde ise en yüksek değer ODTÜ planının analizinde 
çıkmaktadır. Günümüz planlarının değerleri karşılaştırıldığında ise, global bütünleşiklik 
analizinde KTÜ hariç diğer üç kampüsün erişilebilirliklerinin yüksek olduğunu görüyoruz. 
Küçük ölçek bütünleşiklik analizinde ise Ege ve ODTÜ’nün yüksek değerlere sahip olduğunu 
görüyoruz. Bu da bize gösteriyor ki bu iki kampüsün içyapısı diğerlerine göre daha geçirgendir.  
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NOTLAR 
 
i Üniversitelerin sürekliliğine vurgu yapan P. Temple ve R. Barnett, eklemlenmeler ya da içinde değişiklikler olsa da, 
diğer kurumlara göre üniversitelerin fiziksel yapısında görünür değişikliklerin daha az olduğunu ve ilk kurulduğu 
dönemin fiziksel özellikleri taşımaya daha eğilimli olduklarını belirtmektedirler (Temple and Barnett, 2007, 7). C. 
Kerr da Avrupa’da 1520den sonra kurulmuş olan 85 yüksek öğretim kurumunundan 70inin aynı görsel özellikleri 
taşımaya devam ettiğini belirtmektedir (Kerr, 1987,183-93). 
 
ii İçerik olarak aynı olsa da Turner’ın kategorilerine alternatif isimler de verilmektedir; Örneğin kent içi ünivertelere 
Davis and Davis, Avrupanın avlulu tipolojisi; Hashimhony and Haina, tekil yapı gruplarından oluşan kolej tipi adını 
vermektedir. Amerikan tipi yerleşkeler ise zaman zaman meydanlı, yaygın ya da kampüs tipi olarak 
adlandırılmaktadır; Turner’ın megastrüktür adını verdiği yerleşke ise çoğunlukla 2. Dünya savaşı sonrası (post-war) 
yerleşke tipi olarak da adlandırılmaktadır.  Bu kategorizasyondan farklı olarak  Kruschwitz kampüsleri kente 
yakınlıklarına göre isimlendirmiştir. Ona göre kampüsler: kentle bütünleşik (integrated), kente yakın (affiliated) ve 
kendi kendine yeten (self-sufficient) olarak ayrılmaktadır.    
 
iii Bu çalışmada segment (parça) analizi uygulanmıştır. Lokal ve global bütünleşik (integration) değerler ve 
bağlanabilirlik değerleri kullanılmıştır. 
 
iv İtalyanca bir başka çalışma ise Giancarlo De Carlo editörlüğünde İtalyan üniversitelerini inceleyen çalışmasıdır; 
İtalyan Muratori ekolüne yakınlığını bildiğimiz De Carlo’nun  Pianificazione e Disegno delle Universita, (Rome: 
Edizioni Universitarie Italiane, 1968) başlıklı çalışmasını henüz inceleyemedik. 
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ÖZET 

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 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 



 

389 

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  

 

 

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. Önceleri tren ve tramvay hatları üzerinde daha sınırlı bir mesafede yayılan kentler, 
otomobil kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber mesafeden ve tanımlı bir güzergâhtan bağımsız 
yayılma eğilimleri sergilemeye başlamıştır (Akseki ve Meşhur, 2013). Yayılarak büyüyen 
kentler kırla birleşmeye başlamış, kırsal doku içerisinde konumlanan kent parçaları ve ticari 
merkezler ortaya çıkmıştır. Yoğunlaşan ve kalabalıklaşan kent merkezinde yeteri kadar açık 
alan ve kentsel donatı imkânlarını bulamayan kentliler, kentsel rantın görece düşük ama kentsel 
hizmetlerin görece yüksek olduğu ya da yükselmesini bekledikleri çeperdeki yeni yerleşme 
alanlarını tercih etmeye başlamıştır. 21. yüzyıldaki kentsel formun oluşmasında karşımıza çıkan 
en belirleyici biçimlerden birisi kentlerin bu yayılmacı karakterdir.  

Kentsel yayılmanın ölçütleri olan yoğunluk, saçılma, yerleşmeden kopuk gelişme ve 
ulaşılabilirlik ölçütleri (Torrens ve Alberti, 2000) gözetildiğinde, Mersin kentinin özellikle 20. 
yüzyılın sonlarına doğru batı koridoru gelişiminde yayılmacı bir karakter sergilediği öne 
sürülebilir. Önceleri kısıtlı bir kentsel alan içerisinde büyüyen ve yoğunlaşan 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 İlçesi Mersin 
kentinin lineer gelişim sürecine 1990’larda eklemlenmeye başlamıştır; kuzey kısımlarda gelişim 
sürecini de halen devam ettirmektedir.  

Çalışmanın amacı, Mersin kentinin yayılma sürecinde Mezitli ilçesinin morfolojik dönüşümünü 
ve kentsel formunun oluşumunu, çalışma alanı olarak seçilen Viranşehir Mahallesi özelinde 
incelemektir (Şekil 1). Bu amaçla, çalışma alanı olarak seçilen Viranşehir Mahallesinin kırsal 
sistemden kentsel sisteme geçiş dönemleri belirlenecek ve bu dönemlerde oluşan formlar ile bu 
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formları oluşturan nedenle ve araçlar ortaya koyulacaktır. Çalışma alanı olarak bu bölgenin 
seçilmesinin nedeni Mezitli ilçesindeki kentsel gelişme nüvelerinin ve kırsal dokudan kentsel 
dokuya geçişin ilk görüldüğü alanlardan birisi olması ve kent formunun oluşumunda geçirilen 
tüm morfolojik evrelerin halen gözlemlenebilir olmasıdır. Çalışma alanı olarak seçilen 
Viranşehir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ilk tespit-tescil çalışmaları 1978 yılında 
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından yapılan Soli-Pompeiopolis antik 
kenti 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanının çalışma kapsamında yapılacak incelemeye bir 
zenginlik katacağı düşünülmektedir.  

 

 

Şekil 1: Mezitli İlçesi, Viranşehir Mahallesinin Mersin kent merkezine göre konumu  

 

Çalışma kapsamında yapılacak analizin veri tabanı olarak Sarıkaya Levent tarafından 2008 
yılında doktora çalışmasında kullanılmak üzere hazırlanan veri tabanı esas alınmış, 2015 mevcut 
durum verileri arazi çalışması ile toplanarak veri tabanı güncellenmiştir. Sayısal veri tabanının 
oluşturulmasında eski tarihli haritalar ve planlar, fotoğraflar, arşiv belgeleri, hava ve uydu 
fotoğrafları kullanılmıştır. Haritalar ve planlar sayısallaştırılarak çakıştırılacak ve farklı veriler 
üst üste getirilerek tarihsel bir inceleme yapılacaktır. Ancak haritalar, üretildikleri tarihe ilişkin 
bir bilgi vermektedir; yapıların yapım yılları tam olarak bilinememekte, sadece hangi aralıkta 
üretildiği tespit edilebilmektedir. Bu nedenle eski tarihli haritalar ve hava fotoğrafların yanı sıra 
ikincil veri kaynaklarına ihtiyaç duyulmuş; bu amaçla çalışma kapsamında Mezitli Belediyesi 
Meclis Tutanakları ve bina inşaat ruhsatları ikinci veri kaynağı olarak kullanılmıştır.  

Çalışmanın ilk kısmında Mersin kentinin gelişme süreci anlatılacak ve yayılmanın ardındaki 
nedenler tartışılacaktır. Bu yayılma sürecinde Mezitli İlçesinin Mersin kent merkezi ile ilişkisi 
tartışılacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde örnek alan olarak belirlenen Viranşehir Mahallesi 
özelinde kırsal sistemden kentsel sisteme geçiş sürecinin dönelmemesi yapılacak ve her dönem, 
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mekânı biçimlendiren araçları ve bu araçların ortaya çıkarttığı kentsel form anlatılarak 
detaylandırılacaktır. Çalışmanın sonuç kısmında ise genel bir değerlendirme yapılacaktır.   

 

Mersin Kentinin Gelişimi  

Mersin’in 1800’lerin ikinci çeyreğinde başlayan kentleşme süreci, Mısır ve Suriye’den tarım 
işçilerinin gelmesi, tarımın desteklenmesi ve ulaşım ağlarının güçlendirilmesi ile önemli bir 
ivme göstermiş; yerleşme, 1864 yılında kaza merkezi, 1888 yılında ise sancak olmuştur (Selvi 
Ünlü, 2009, 16-7). Mersin’in kentsel anlamda asıl gelişimi 19. yüzyıl sonunda iskelelerin 
inşasıyla birlikte başlamış (Selvi Ünlü, 2009) (Şekil 2); kent, Çukurova’da üretilen pamuğun 
Mersin iskelelerinden Avrupa’ya gönderilmesinde üstlendiği rol ile bölgesel anlamda önem 
kazanmıştır.  

 

 

Şekil 2: 20. Yüzyıl başında Mersin'de bulunan iskeleler (Kaynak: Selvi Ünlü, 2009) 

 

Mersin’in uluslararası ticaret anlamında önemi Cumhuriyet döneminde de devam etmiş; 
nüfusun ve dolayısıyla da kentleşmenin artışı da buna paralel olarak devam etmiştir. 1927 
yılında yapılan ilk nüfus sayımı göre 11.730 olan kent nüfusu 1950 sayımında 35.463 kişiye 
yükselmiştir (DİE, 2002). Eraydın (2002, 15) 19. yüzyıl ortalarından başlayan ve 1950’lere 
kadar uzanan bu dönemi kentin gelişme dönemi olarak adlandırmaktadır. Kent ekonomik olarak 
gelişirken, bir yandan da fiziksel olarak şekillenmektedir. Bu dönemde kentin gelişimini 
yönlendiren ve 1938 tarihinde onaylanan imar planı Hermann Jansen tarafından hazırlanmıştır 
(Şekil 3). Jansen planında kentin batı kısmında Müftü Deresi doğal bir eşik görevini 
görmektedir; öneri konut gelişme alanları kent merkezi, Müftü Deresi ve kenti kuzeyini 
sınırlaması amacı ile önerilen bir çevre yolu ile sınırlandırılmıştır. Çevre yolunun daha 
kuzeyinde ise Amele Mahallesi önerilmiştir. Jansen Planı uygulamada karşılaşılan bazı 



 

392 

problemler nedeni ile gerçekleştirilememiş; ancak planın ana kararlarına sadık kalınmış ve kent 
çekirdek merkezde gelişmesini sürdürürken batı kısma doğru da konut alanları inşa edilmeye 
başlanmıştır. (Ünlü, 2009, 32-4)  

 

 

Şekil 3: Hermann Jansen tarafından hazırlanan 1937 tarihli Mersin imar planı (Kaynak: 
http://www.europeana.eu/portal/record/08535/local__default__23454.html)  

  

Bölgesel anlamda kentin önemini güçlendirmesi açısından 1960’de modern limanın inşası 
kentsel büyüme açısından bir dönüm noktası olmuş; modern liman ile birlikte kentin refah 
dönemi de başlamıştır (Eraydın, 2002, 15-6). Modern limanın yanı sıra, onunla birlikte çalışan 
ticaret faaliyetlerindeki artış ve yanı sıra 1972’de Akdeniz Gübre Fabrikası, 1972’de ÇİMSA 
Çimento Sanayi, 1973’de Anadolu Cam Sanayi, 1975’de Soda Sanayi gibi büyük ölçekli 
işletmelerin faaliyete geçmesi yeni iş imkânları doğurmuştur. Mersin Serbest Bölgesi’nin 
1983’de faaliyete geçmesi ile ticaret yoğunluğu daha da artmıştır. Bütün bu iç dinamiklerin yanı 
sıra, Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen göç dalgası ile kentin nüfusu her 10 yılda iki katına 
çıkacak şekilde 1960 – 1990 yılları arasında 68.485 kişiden 422.357 kişiye yükselmiştir (DİE, 
2002; YerelNET Online: Mersin Büyükşehir Belediyesi). Kentin ana ekonomik faaliyetleri 
ticaret, tarım ve yanı sıra inşaat sektörüdür (Eraydın, 2002).  

Mersin kent merkezinin geliştiği ve refah döneminin başladığı 1960’lı yıllar, artan nüfusa ve 
bununla birlikte ortaya çıkan yeni konut alanları ihtiyacına bağlı olarak kentin fiziksel olarak da 
büyümeye başladığı dönemdir. Bu dönemde kentin fiziksel büyümesini ilk aşamada yönlendiren 
1963 tarihli İller Bankası Planı olmuştur (Şekil 4). Yeni konut alanlarının batı ve kuzeye 
gelişmesini öngören plan, kentin azalan yoğunluklarla yağ lekesi şeklinde büyümesini 
öngörmüştür. Bu büyümenin temel sıkıntısı verimli tarım topraklarının korunma problemi 
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olmuştur. 1985 yılında yürürlüğe giren İmar Kanunu kapsamında yerel yönetimlere verilen yetki 
doğrultusunda kentte yeni planlama çalışmaları yapılmaya başlanmıştır ve bu çalışmalardan 
birisi de kentin merkezinden ilk sıçramanın yaşandığı bölgeye yapılan 1986 tarihli Batı Kesimi 
İmar Planıdır. (Ünlü, 2009, 34-7) 

 

 

Şekil 4: 1963 tarihinde onaylanan ve İller Bankası tarafından hazırlanan Mersin İmar Planı (Kaynak: 
Ünlü, 2009, 36) 

 

Ticaret ve üretim faaliyetleri kent merkezi ve liman çevresinde yoğunlaşırken, artan nüfusu 
barındırmak üzere, mümkün olduğunca yürütülen planlama çalışmaları doğrultusunda yeni 
konut alanları kente eklemlenmeye başlamıştır. Öncelikli yeni konut alanları, ticaret ve üretim 
merkezlerinde çalışan nüfusa yönelik olarak açıldığı için genellikle mevcut kent makroformunu 
saracak şekilde ve ağırlıklı olarak kentin kuzeyi ve doğusunda gelişmiştir. Kentin batısında ise 
daha farklı bir konut gelişimi görülmektedir. Üst-orta ve üst gelir grubuna yönelik konut 
alanları, öncelikle merkezin batı kısmında ilerlemiş, ardından da kentin daha batısına, Müftü 
Deresi’ni aşarak ilk alt merkez olarak ortaya çıkacak Pozcu bölgesine sıçramıştır.  

Mersin’de kentleşme sürecinin ivmelendiği bu dönemde Mezitli İlçesi kentsel gelişme 
dinamiklerinden etkilenmemiş, halen kırsal yerleşme sistemini koruyan bir yapıdadır. Mezitli 
merkezi bugün Eski Mezitli olarak bilenen bölgede, Mersin-Silifke Asfaltı’nın, D-400 
karayolunun kuzeyinde yer almaktadır (Şekil 5). 1968 yılında Belediye olmasıyla birlikte, 
merkez güneye D-400 karayolu üzerine kaymıştır. Mezitli İlçesinde bulunan ve Mersin’in 
mesire yeri olarak bilinen Viranşehir bölgesinde 1970’lerin sonundan itibaren ikinci konut 
gelişimi ile yeni bir kentsel form oluşturmaya başlamıştır.  
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1970 öncesi kırsal yerleşme nitelikleri sergilemesi ve mücavir alan dışında kalması nedeniyle 
imar planı bulunmayan İlçedeki ilk kentsel nitelikli yapılaşmalar ifraz uygulamaları ile 
başlamıştır. 1980’lerde ivme kazanan ve dönemin Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanarak 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca 1988'de onaylanan 1/25.000 ölçekli Batı İçel Kıyı Kesimi 
Nazım İmar Planı ile desteklenen ikinci konut ve tercihli turizm yerleşmeleri o dönemde kırsal 
yerleşme sistemi sergileyen batı koridorunda ciddi morfolojik değişimleri de beraberinde 
getirmiştir. Geniş kadastral parsellere yerleşmiş meyve bahçeleri içerisindeki 1-2 katlı evlerden, 
ifrazlarla elde edilmiş küçük parsellere yerleştirilmiş apartman düzenine ve bazı bölgelerde 
düzenlenmiş geniş imar adalarında çok katlı çoklu bloktan oluşan site tipi yapılaşma düzenine 
geçilmeye başlanmıştır.  

 

Şekil 5: Mezitli Belediyesi mücavir alan sınırları tespiti haritasında Eski Mezitli merkezi (Kaynak: Kişisel 
arşiv)  

1970 öncesi kırsal yerleşme nitelikleri sergilemesi ve mücavir alan dışında kalması nedeniyle 
imar planı bulunmayan İlçedeki ilk kentsel nitelikli yapılaşmalar ifraz uygulamaları ile 
başlamıştır. 1980’lerde ivme kazanan ve dönemin Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanarak 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca 1988'de onaylanan 1/25.000 ölçekli Batı İçel Kıyı Kesimi 
Nazım İmar Planı ile desteklenen ikinci konut ve tercihli turizm yerleşmeleri o dönemde kırsal 
yerleşme sistemi sergileyen batı koridorunda ciddi morfolojik değişimleri de beraberinde 
getirmiştir. Geniş kadastral parsellere yerleşmiş meyve bahçeleri içerisindeki 1-2 katlı evlerden, 
ifrazlarla elde edilmiş küçük parsellere yerleştirilmiş apartman düzenine ve bazı bölgelerde 
düzenlenmiş geniş imar adalarında çok katlı çoklu bloktan oluşan site tipi yapılaşma düzenine 
geçilmeye başlanmıştır.  
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1980’lerde ikinci konut inşaatları birbirinden bağımsız bir şekilde ifraz uygulamaları ve 
kadastral parseller üzerine kooperatif inşaatları ile sürerken, çalışma alanı sınırları içerisindeki 
yol sistemleri, 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. Diğer yandan D-400 üzerinde yer seçen Mezitli Belediye Binası 
ve onunla birlikte gelişmeye başlayan ilçe merkezi de mekânın biçimlenmesinde ve aynı 
zamanında yeni kullanımların ortaya çıkmasında etkili olmuştur. 1980’lerde artan konut talebine 
bir yanıt olarak hazırlanan imar planı ile birlikte kırsal sistemden kentsel sisteme geçiş farklı bir 
boyut kazanmış; ikinci konutlar daimi konuta dönüşürken bir yandan da yeni konutların inşa 
süreci hızlanmıştır.  

Yeni konut alanlarına talebin arkasında yatan önemli bir gerekçe vardır. 1991 Körfez savaşı ve 
Avrupa narenciye pazarını kaybetmek kentin özellikle limana bağlı ekonomisini olumsuz bir 
şekilde etkilemiştir. Kentin refah dönemi yavaş yavaş kapanarak bir durgunluk döneme girilmiş 
(Eraydın, 2002, 19); özellikle limana bağlı ticaret faaliyetlerinde bir gerileme başlarken, kentin 
ekonomisi kendini inşaat sektörü üzerinden var etmeye başlamıştır. 1990’dan sonraki dönemde 
kentin nüfusunda artış olmasına rağmen, önceki dönemlere kıyasla artışın oranı düşük 
seviyededir; 1990 yılında 422.357 kişi olan nüfus 2000 yılınca 537.842 kişiye yükselmiştir 
(TÜİK, Online Nüfus Verileri). Buna rağmen, 1990’larda inşaat faaliyetlerinde ani ve spekülatif 
bir artış görülmektedir (Türel, 2002, 6-7). İnşaat faaliyetlerindeki bu artış beraberinde yeni 
kentsel arsa ihtiyacını doğurmuş; bu amaçla yapılan planlama çalışmalarında gelişme yönü 
olarak kentin batı kısmına işaret edilmiştir (Ünlü, 2009). Mezitli İlçesi, önce ikinci konutlar için 
uygun alanlar sağlayarak, ardından da inşaat sektörünün talep ettiği yeni konut alanlarını 1986 
yılında onaylanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ile sunarak hızlı bir şekilde kentsel 
sisteme eklemlenmiştir.  

2000’lere gelindiğinde D-400 karayolu boyunca lineer bir şekilde büyüyen kentin batı ucunu 
tutan Mezitli ilçesi, özellikle son on yıl içerisinde kentin önemli alt merkezlerinden birisi haline 
gelmiştir. Bu süreçte, özellikle de 1980’lerden itibaren, mekân organizasyonu ve biçimlenişinde 
de önemli değişimler olmuştur. 

 

Mezitli’de Kırdan Kente Geçiş Sürecine İlişkin Dönemleme  

Kırsal sistemden kentsel sisteme geçişi ve kente eklemlenme sürecinde mekanın nasıl 
biçimlendiğini Mezitli ilçesinde ilk kentsel gelişme nüvelerinin gözlemlendiği Viranşehir 
Mahallesi örnek alanı üzerinden inceleyecek olursak; değişimi anlamaya yönelik olarak yapılan 
analizler sonucunda kırsal sistemden kentsel düzene geçişin üç aşamalı gerçekleştiği 
söylenebilir:    

 1970’lerde var olan kırsal yerleşme sistemi 

 1975-1985 ikinci konut gelişim süreci  

 1990'larda daimi konuta geçiş dönemi  

 2000’lerde kentsel mekândaki boşluların dolması  

1970’li yıllarda (Şekil 6) Viranşehir Mahallesi, kırsal bir yerleşme düzeni sergilemektedir. 
Kırsal yerleşim sisteminin temelinde kadastral parseller bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak tarımsal 
faaliyetlerin yürütüldüğü bölgede tarla ve narenciye bahçelerinin içinde bir iki katlı evler 
bulunmaktadır. Alanın Mersin-Silifke Asfaltı’na bağlantısı Viranşehir Plaj Yolu (günümüzde 
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Viranşehir Caddesi) ve Kemer Yolu (günümüzde Milli Egemenlik Caddesi) ile sağlanırken, 
tarla yolları da iç parsellere bağlantı sağlamaktadır. Viranşehir Plaj Yolu’nun sonunda, antik 
liman çevresinde günübirlik turizme hizmet veren plaj, motel, lokanta ve büfeler yer almaktadır. 
1968’de Mezitli’nin ilçe ilan edilmesi ile yerleşim merkezi Eski Mezitli bölgesinden güneye, 
Mersin-Silifke Asfaltı’na doğru kaymaya başlamıştır. Belediye Binasının D-400 Karayolu 
üzerine yapılması ile çalışma alanının en kuzey noktasında bir merkez oluşmaya başlamıştır.  

Belediye binasının bulunduğu merkeze doğru, özellikle D-400 boyunca yapıların doğrudan 
sokaktan giriş aldığı; yapılarda da konut-işyeri ya da konut-depo birlikteliği görülmektedir. 
Ancak çalışma alanının genelinde, özellikle ana ulaşım bağlantılarından uzaklaştıkça yapıların 
doğrudan sokak ile bağlantısı olmadığı, bahçeden yapıya erişildiği anlaşılmaktadır. Yapı 
barındırmayan ve sadece tarımsal amaçla kullanılan parsellerin de varlığından söz etmek 
gerekir. Dönemin konut üretim biçimi kendi inşa süreci olarak değerlendirilebilir. 

  

 

Şekil 6: 1965 yılı Viranşehir mahallesi yerleşme sistemi  

 

1975-1985 yılları arası  (Şekil 7) çalışma alanının güneyinde, kıyı kesiminde ikinci konutlar inşa 
edilmeye başlamıştır. Aynı dönemde Mersin’deki kentsel gelişme de batıya yönelmiştir. 
Bölgede bir imar planı olmaması nedeniyle ikinci konut inşaları için gerekli olan mekânsal 
düzenlemeler 6785/1605 sayılı İmar Yasası’nın 37 – 45. maddeleri uyarınca yapılan ifrazlarla 
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sağlamıştır. 1970’lerin sonunda başlayan ifraz uygulamaları ile çalışma alanının özellikle 
kuzeydoğu kısmında kadastral parsellerin bölünmesi ile daha küçük parseller üretilmiştir. 
Sadece ifraz yolu ile elde edile değil, aynı zamanda doğrudan kadastral parseller üzerine inşa 
edilen kooperatif yapıları fiziksel değişimin önemli unsurlarıdır.  

 

 

Şekil 7: 1986 yılı Viranşehir mahallesi yerleşme dokusu 

 

Mezitli Belediyesi tarafından verilen bina ruhsatları incelendiğinde ilk ruhsatı 1976 yılında 
Doktorlar Sitesi’nin aldığı; daha sonra Güneş Sahil Sitesi, Akçam 1 Sitesi, Çapa Sitesi ve Güneş 
Evleri Sitesi ruhsatları aldığı görülmektedir. Ruhsat alımını takip eden 3 yıl içerisinde de 
inşaatlar tamamlanmıştır. 1976 senesinde inşaat ruhsatı alan Doktorlar Sitesi ile başlayan ikinci 
konut gelişimi sürecinde, 1985 senesine kadar geçen sürede bölgede toplam 60 blok içeren 15 
adet site, 23 adet tekil apartman inşa edilmiştir (Şekil 8). Dönemin konut üretim biçimi ağırlıklı 
olarak kooperatif şeklindedir. İlk dönemlerde inşa edilen yapılar 2-3 katlı olup, süreç içerisinde 
yeni yapılan binalar 4-5 kata kadar çıkmıştır. Kadastral parsel üzerine inşa edilen kooperatif 
sitelerinde çok geniş olmamakla birlikte bir bahçe ve bu bahçeden giriş alan yapılar 
bulunmaktadır. Yapıların birbiri ile olan ilişkisinde bir açık alan tanımlama kaygısının pek 
olmadığı söylenebilir. İfraz yolu ile elde edilen parsellere yapılan tekil apartmanlar ise parseli en 
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çokta kullanmayı hedefleyen ve çekme mesafeleri içerisine yerleşen yapılar şeklindedir. 
Genellikle bahçeleri bulunmayan bu yapılara girişler doğrudan sokaktan sağlanmaktadır. 
Girişler bina yan cephelerinden verilmekte ve bina zemin katları ticari kullanımlar için dükkân 
olarak düzenlenmektedir.  

 

 

Şekil 8: 1991 yılı Viranşehir mahallesi yerleşme dokusu  

 

İkinci konut gelişimin başladığı dönemde, 1978 yılında Soli-Pompeiopolis antik kenti sit alanı 
ilan edilir. Sit ilanından önce ve hemen sonra 1979 yılında uygulanan ifraz çalışmaları ile sit 
alanı içerisinde de küçük parsellerin elde edildiği ve tekil yapıların inşa edildiği görülmektedir. 
Bu bölgedeki ifraz uygulamasında üretilen parseller çalışma alanının doğu kısmında üretilen 
parsellerden daha küçüktür. Buna bağlı olarak bu parsellere inşa edilen yapılar da 
farklılaşmakta; diğer bölgelerdeki çok katlı apartman ya da site yapılarının aksine 1-2 katlı 
müstakil evler şeklinde inşa edilmektedir. Ancak bu yeni yapılar kırsal yerleşmedeki 1-2 katlı 
yapılardan farklı olarak daha küçük bahçelere sahiptirler ve bu yapı parsellerinde artık bir tarım 
faaliyeti sürdürülmemektedir. Yapıların birbirileri ile ve sokak ile kurdukları ilişki de mevcut 
kırsal yerleşme sisteminden farklılıklar göstermektedir.  
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İkinci konut olarak kullanılan bu yapıların yanı sıra, kamu sosyal tesisi inşalarının yoğun olduğu 
bir döneme denk geldiği süreçte çalışma alanının batı kısmında 1984’te Anadolu Cam Sanayi ve 
1986’da İç İşleri Bakanlığı Personeli Dinlenme Tesislerinin inşa edildiği görülmektedir. 
Bölgenin yazlık kullanımının ve kentle kurduğu mesafeli ilişkinin bir göstergesi olarak 
yorumlanabilir bu yer seçimleri. Ancak, bu tesisin hemen yanına 1983 ruhsat alınarak inşası 
başlayan İçel Anadolu Lisesi’nin yer seçim kararı kent ile çalışma alanı arasında var olduğu 
düşünülen mesafenin pek de fazla olmadığını gösterirken, aslında kentin batıya doğru 
gelişiminin ve bölgenin kısa süre içerisinde daimi konut yerleşmesine döneceğinin ilk işaretleri 
olarak da okunabilir .   

1990'larda (Şekil 9) ikinci konutların daimi konuta dönüşüm süreci izlenmiştir. Çalışma alanını 
da kapsayan Mezitli İlçesi 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı 1986 yılında onaylanarak 
uygulamaya koyulmuştur. Hazırlanan bu imar planı ile kırsal bir nitelik sergileyen Mezitli İlçesi 
hızla batıya doğru yayılan Mersin kentinin bir parçası olma yönünde temel kararları almıştır.  

 
Şekil 9: 2000 yılı Viranşehir mahallesi yerleşme dokusu 

Çalışma alanı da dâhil olmak üzere Mezitli İlçesi’nin büyük bir kısmı için kırsal yerleşme 
sisteminden kentsel sisteme geçişin yapılaşma koşulları tariflenmiştir. Uygulama imar planı ile 
öngörülen yapılaşma koşulları emsal üzerinden belirlenmiş, sit alanı haricinde çalışma alanının 
tümü için E = 1,50 koşulu getirilmiş, yapılacak yapılarda ise kat sınırlandırılmasına 
gidilmemiştir. İmar planının alan kullanımına ilişkin getirdiği en temel kararlardan birisi, D-400 
karayolu boyunca ilk adaya ticaret kullanımı önerilmiş, geri kalan tüm imar adalarına ise konut 
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kullanımı önerilmiş olmasıdır. Mahalle merkezleri olarak sosyal donatı alanlarının toplandığı 
alanlar ön görülmüş, D-400 karayolu boyunca önerilen merkezi ticaret fonksiyonlarının dışında 
ticaretin gelişiminin yönlendirilmesine ilişkin bir yönlendirmede bulunmamıştır. Bu planda, 
2863 sayılı Koruma Yasası’nın 17. maddesi gereğince çalışma alanı sınırları içerinde bulunan 1. 
ve 3. derece arkeolojik sit alanları plan kapsamında ‘koruma alanı’ olarak belirtilerek, bu 
alanlara ilişkin herhangi bir karar üretilmemiştir.  

1986 ve 1990 yılları arasında sit alanı dışında kalan bölgede gerek tekil, gerek site şeklinde inşa 
edilen yapıların ikinci konut inşaları ile ilk kentsel gelişmenin başladığı çalışma alanının 
kuzeybatı yönündedir. 1990'lardan sonra hızla artan yeni konut inşaatları ve Mezitli İlçesinin 
kent ile bağının güçlenmesi ile çalışma alanı ikinci konut bölgesini niteliğini kaybetmeye 
başlamakta ve daimi konutların yer seçtiği bir alan haline gelmiştir. Bu gelişmeler sonucunda, 
yaz aylarında Mersinlilerin denize girdikleri bir yer olmaktan çıkan çalışma alanı kentsel sistem 
ile bütünleşmeye başlamıştır.  

Plan ile üretilmiş olan doku kapalı siteler şeklindedir (Şekil 10). Parsellerin birleşmesi ile elde 
edilen büyük adalarda çoklu bloklu, görece daha küçük parsellerde ise tek bloklu site tipi 
yapılaşma görülmüştür. Emsal uygulamasının getirdiği esneklik ile açık alanı maksimize eden 
yüksek katlı bloklar şeklinde bir yapı düzeni öze çarpmaktadır. Parsellerde elde edilen geniş 
açık alanları konutların özel sosyal donatı alanı ve / veya otopark olarak kullanılmaktadır.  

 

Şekil 10: 2008 yılı Viranşehir mahallesi yerleşme dokusu  
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Sit alanında ise 1992 yılında Adana Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nca 
onaylanarak yürürlüğe giren 1/1.000 ölçekli Soli-Pompeiopolis Arkeolojik Sit Alanı Koruma 
Amaçlı İmar Planı uygulamaya koyulmuştur. 1. derece arkeolojik sit alanı içerisinde 
yapılaşmaya ilişkin her türlü faaliyet durdurulmuş, tarımsal faaliyetler ise sınırlandırılmıştır. 3. 
derece arkeolojik sit alanı içerisinde ise, sit alanı niteliklerine bağlı olarak diğer bölgelerden 
farklı bir yapılaşma düzeni önerilmiştir. Koruma amaçlı imar planı kapsamında 3. derece 
arkeolojik sit alanındaki yapılaşma koşulları parsel ölçeğinde TAKS = 0,30 KAKS = 0,60 ve 
h.max = 6,50 olarak belirlenmiştir. Binalarda çatı katı ve bodrum yapılamayacağı ve bitişik 
nizam uygulamasına gidilemeyeceği plan notlarında belirtilmiştir. Alan kullanımı belirlenirken 
uygulama imar planına benzer bir mantık izlenmiş; belirli bir ticaret alanı önerilmemiş, kentsel 
sosyal donatı alanları dışında kalan tüm imar adaları konut olarak belirtilmiştir.  

Koruma amaçlı imar planı ile getirilen yapılaşma koşulları sit alanı dışında geçerli olan 
uygulama imar planının ürettiği kentsel mekândan morfolojik anlamda çok farklıdır. Kat 
sınırlamasının olmadığı bölgelerde emsal uygulamasına bağlı olarak yapı yüksekliklerinin 
ortalama 12-15 kat olması, sit alanı içerisinde izin verilen iki kat uygulaması ile yer yer büyük 
tezatlar göstermektedir. Her iki plan ile ön görülen parsel büyüklüklerine bağlı olarak dolu-boş 
oranları da değişiklik göstermektedir. Emsal uygulaması ve kat yüksekliği sınırının olmadığı 
düzende bina taban alanları geniş bahçeler ve site / konut açık alanında ortak mekânlar 
yaratacak şekilde düzenlenirken sit alanı içerisinde yapılan yapılarda gerek parsel büyüklükleri, 
gerekse yapılaşma koşulları geniş açıklıkları olanaklı kılmamaktadır.  

 

Şekil 11: 2015 yılı Viranşehir mahallesi yerleşme dokusu  
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2000’li yıllarda (Şekil 11) çalışma alanı içerisindeki boşluklar dolmaya başlamış ve günümüzde 
Mezitli ilçe merkezi, çalışma alanı ve kent merkezi arasında büyük kentsel boşluklar 
kalmayacak şekilde yapılaşma süreci neredeyse tamamlanmıştır. Özellikle son 5 yıldır alanda 
boş parsellerin çok kalmaması nedeniyle parsel birleştirme yolu ile büyük parsel elde edilmesi 
ve site tipi konutların yapılması artık mümkün olmamaya başlamış; plan ile üretilmiş olan ve 
birleştirme ile elde edilecek parsellere görece daha küçük parsellerde bu defa çekme 
mesafesinin elverdiği en uygun şekilde 4-6 katlı apartmanların inşası sıklaşmıştır.  

 

 

Değerlendirme  

Kentsel mekânın oluşumu sürecinde kırsal düzenden kentsel sisteme geçiş bir anda olmamakta, 
aşamalar halinde gerçekleşmektedir. Genellikle birbirinden bağımsız parçalar halinde 
biçimlenen kent mekânı, farklı mekân üretme araçları ile elde edildikleri için morfolojik 
anlamda da birbirinden farklılıklar göstermektedir. Bu dönüşüm esnasında her aşamanın 
izlenmesi, sonraki dönüşüm süreçlerine ilişkin bazı öngörüler geliştirmemize ve gerekli 
durumlarda planlama ve tasarım araçları ile müdahaleler ve yönlendirmeler yapabilmemize 
imkân sağlayabilmektedir.  

Kırsal düzenden kentsel sisteme geçişte en net izlenebilir değişiklik ada-parsel bazında 
olmaktadır (Şekil 12). Kadastral sistemden imar düzenine geçiş başlı başına bir değişimi de 
beraberinde getirmektedir. Dönüşümün izlendiği bir diğer ölçek ise yapı ölçeğidir. Kırsal yapı 
mimarisi yerini kentsel yapı düzenine bırakmaktadır. Bu iki temel değişiklik, yapı-sokak ve 
bahçe-sokak ilişkilerini de önemli ölçüde etkilemekte ve dönüştürmektedir.  

 
Şekil 12: Kadastral düzenden imar planına geçiş  

Mersin kentinin batıya yayılması sürecinde Mezitli’deki kentsel gelişme sürecinin başlangıcında 
temel aracın bir imar planı olmadığı, ifraz uygulamalarının planın olmadığı ancak gelişme 
taleplerinin yoğun olduğu dönemde bir araç olarak kullanıldığı görülmektedir (Şekil 13, 14). Bu 
bölgede yoğun ve hızlı bir şekilde başlayan ikinci konut gelişimi sit alanı çevresindeki öncül 
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kentsel gelişme faaliyetleri olarak nitelendirilebileceği gibi, bölgedeki kentsel gelişmenin 
altyapısını hazırlayan ifraz uygulamaları ise öncül planlama çalışmaları olarak 
değerlendirilebilir.  

 

 

Şekil 13: 1965-1985 yılları arasında çalışma alanı doğusunda yapılan ifraz uygulamaları  

 

Şekil 14: 1965-1985 yılları arasında çalışma alanı batısında yapılan ifraz uygulamaları 

Bir çok kentte 1950’lerde başlayıp, 1960 sonlarına kadar süren apartmanlaşma süreci, 
1970’lerde çok daireli tek bloktan, büyük ölçekli konut üretimine doğru gelişmeye başlamıştır 
(Dikici Köseoğlu ve Aydın, 2009, 112) . Genel anlamda konut üretim biçimlerindeki bu 
değişime paralel olarak Mezitli İlçesindeki konut biriminin niteliği de değişiklikler göstermeye 
başlamıştır. Tekli apartman yapılarından çok, bahçeli ve çoklu bloklardan oluşan yapılaşama 
düzeni çalışma alanının en baskın yapılaşma düzenini oluşturmaktadır. Bu durum sadece 
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çalışma alanı ve Mezitli İlçesi ile sınırlı değildir. Mersin kentindeki yeni konut alanlarının 
hemen hepsinde görülen bu modelde konut ortaklıkları, yani siteler kendi sosyal donatılarını 
kendileri sağlamakta ve bu konutun tercih edilirliğini arttıran bir unsur olarak görülmektedir.  

Kırsal düzenden kentsel düzene geçişin ilk aşaması olan ifraz uygulamaları ile elde edilen 
dokularda yapıların sokak ile olan ilişkileri ve yapı adalarının birbirleri ile kurdukları ilişkilerde 
sorunlar görülmektedir. Her ifraz çalışmasının kendi içinde, bir bütünlük gözetmeden ve 
ilişkisiz bir şekilde uygulanması günümüzde trafik sıkışıklığı, park yeri problemi, düşük nitelikli 
yaşam alanları gibi problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu problemli alanlar daha 
sonrasında imar planı müdahaleleri ile düzenlenmeye çalışılmıştır (Şekil 15). 

Planlı dönemde ise bu sıkıntıların giderilmesine dönük olarak bütüncül bir şekilde yerleşme ele 
alınmış, ancak yapılaşma koşulları, arazi kullanım biçimleri ve merkez genişleme alanları iyi 
tayin edilmediği için günümüzde problem alanları gözlemlenmesine karşın, kentin yayılma 
süreci ve İlçenin kendi içindeki dinamikler iyi analiz edilerek zamanında hazırlanmış olan imar 
planı ile Mezitli’deki kentsel büyüme, plan doğrultusunda yönlendirilebilmiştir. Bunun 
sonucunda da, Mezitli’deki büyüme, kentin ilk sıçrama alanı olan Pozcu’dan farklı bir 
morfolojik yapı sergilemiştir. Plan doğrultusunda elde edilen fiziksel mekânın niteliği 
tartışmaya açık olmakla birlikte, konut alanlarının bu yayılma esnasında kontrolsüz büyüyerek 
sıkışık bir doku oluşturmasına engel olmuştur.   

 

 

Şekil 15: 1985-1992 yılları arasında ifraz uygulamaları sonucunda ortaya çıkan problemli alanlara imar 
planı ile müdahaleler  

 

Daimi konut sürecinin hızlandığı evrede, imar planında tanımlanmış olan parsellerden daha 
büyük parseller elde etmek ve böylelikle site tarzı, daha geniş açık alana sahip yüksek konutlar 
inşa etmek için sıklıkla parsel birleştirme uygulamasına başvurulmuştur (Şekil 16). Kentsel 
gelişmenin başlangıç evresinde ifrazlara başvurulurken, bu defa mekanı biçimlendiren tevhit 
uygulamaları olmaya başlamıştır.  



 

Şekil 17: Aynı alanda yıllar içinde önce kadastral parselden imarlı duruma geçişi, ardından tevhit 
uygulamaları ile parsel birleştirme işlemleri 

 

Çalışma alanındaki kentsel dokunun çeşitlenmesindeki en temel unsurl
içerisinde bulunan Soli-Pompeiopolis antik kenti 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanıdır. Sit 
alanının varlığı bölgedeki kentsel gelişme dinamiklerinin kontrol altında tutulmasında etkili 
olamasa da, kendi içerisinde koruma statüsünden
dokunun oluşmasını ve var olan kırsal dokunun kaybolmadan günümüze kadar gelmesini 
sağlamıştır. Sit alanı koruma derecelerine bağlı olarak farklı öncelikler ve ilkelerle hazırlanan 
koruma amaçlı imar planı çerçevesinde elde edilen doku ile uygulama imar planının oluşturduğu 
kentsel çevreden birbirleri ile aynı dili kullanmayan farklı dokular ortaya çıkarmıştır (Şekil 18). 
Özellikle sınır bölgelerinde her iki yapılaşma biçimine ait öğelerin yan yana geldiği böl
plan bütünlüğü değil, aksine planlar arası bir uyumsuzluk olduğu görülmektedir. (Sarıkaya 
Levent, 2008)  

 

Şekil 18: Soli-Pompeipolis sit alanının Viranşehir mahallesi bütününde genel görünüşü (Kaynak: Soli
Pompeiopolis bilimsel kazı ekibi, 2006) 
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Son değerlendirme olarak, kırsal dokudan kentsel sisteme evrilirken ve kent yayılırken bu kadar 
yoğun bir konut dokusunun oluşturulması kentin batısında yer alan verimli tarım arazilerinin ve 
narenciye bahçelerinin kaybına ve doğal olarak da tarımdan elde edilen gelir azalmasına neden 
olmuştur.  
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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 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.  
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1. Giriş  

Kamusal mekanlar olmaksızın kentsel bir yaşamın olmayacağı, kentselliğin özünü kamusal 
mekanların oluşturduğu, 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 “kamusallık” kavramı sorgulanmaya başlanmıştır. Kamusal ve özel 
olanın arasındaki sınır muğlaklaşırken, kamusallığı oluşturan unsurlar tartışmaya açılmış; bu 
mekanların kamusallık dereceleri ele alınmaya başlanmıştır (Nemeth ve Schmidt, 2011; Varna 
ve Tiesdell, 2010; Akkar Ercan, 2010; Nemeth, 2009; Atkinson 2003; Banerjee 2001). Bu 
sorgulama içinde kamusal mekanların kamusal alanla ve dolayısıyla, açık, demokratik ve özgür 
bir toplumla ilişkisi (Adut, 2013; Sennett, 2010; Habermas, 2003; Mitchell, 2003) irdelenirken, 
kentleşme biçiminin ve kentsel politikaların etkisi de (Langstraat ve Van Melik, 2013; Berney, 
2010; 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 oynadığı kabul edilmekle birlikte, herkese açık ve herkes tarafından 
kullanılan ideal kamusal mekan fikri sorgulanmaya başlanmıştır. Bununla birlikte kamusal 
mekan üretiminde ve kullanılmasında kentleşme biçiminin etkili olduğu da kabul edilmektedir. 
Kentleşme biçimindeki dönüşüm, yeni yerleşme tipolojilerinin ortaya çıkmasına neden olmakta 
ve bu tipolojiler yayılırken gelişen kentsel mekanlar farklı yaşam biçimleri ile örtüşmektedir. 
Örnek alan olarak kamusal-özel mekan ilişkisinin doğrudan kurulduğu ve sokak düzeni içinde 
klasik kentsel yaklaşım çerçevesinde gelişmiş olan Kadıköy merkezi ile son on yıldır gelişmekte 
olan Ataşehir ilçesinin Batı Ataşehir olarak adlandırılan ve özel mekan odaklı gelişen 
bölgesindeki kamusal mekan kullanımları incelenmiştir. Böylece her iki alanın da kamusal 
mekanlara literatürde atfedilen niteliklerle ne kadar örtüştüğü, kullanıcı profili, kullanım 
biçimleri ve katılım boyutları ile ele alınmıştır. Bu açıdan makale, 2013-2014 yılları arasında 
yapılan araştırma projesine dayanmaktadır ve alan çalışması bulguları bu proje sonuçlarından 
alınan kısımlardan oluşmaktadır (Firidin Özgür, vd. 2014). 

 

2. Özel Mekan Odaklı Kentleşme Biçimi ve Kamusallık Tartışmaları 

2.1. Kamusallık tartışmaları 

Son dönemde neo-liberal politikaların hakimiyetiyle devletin temel mal ve hizmetleri sağlama 
bağlamındaki geleneksel rolü ve maddi kabiliyeti zayıflamış; bu mal ve hizmetler piyasa 
dinamiklerine eklemlenerek özel sektör tarafından sağlanırken, bu hizmetlerden kamunun bir 
parçası olarak, kişisel hak temelinde yararlanan “vatandaş”, bunları satın alan “müşteri”ye 
evrilmiştir. Sermayenin, ulusal ekonomilerin yönlendirmesinden kurtularak daha serbest hareket 
edebildiği bu dönemde, devletin küçülmesiyle maddi olanakları azalan yerel yönetimler için de 
kentsel mekanlar bir yatırım aracına dönüşmüştür. Kentlerde mekânsal parçalanma ve sosyal 
ayrışma ile kendini gösteren bu kentleşme biçimi, kamusal mekânlar açısından da sorgulanması 
gereken bir durumu oluşturmaktadır. Hem özel sektör hem de yönetimler tarafından, 
yaşayanların ihtiyaçlarından ziyade ticari kaygılarla, değişim değeri üzerinden yeniden üretilen 
kent mekanında, yaş, cinsiyet, sınıf ve kültürel anlamda farklılıkların görünürlük kazandığı bir 
demokratik düzlem olagelmiş kamusal mekanların dönüşümü literatürde artan bir yoğunlukta 
tartışılmaktadır. Son yıllarda ekonomi politiğin uğradığı radikal dönüşüm sonucunda 
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yönetimlerin kamusal mekân üretiminde rejim değişikliğine gitmesinin yanında, kullanıcı ve 
politika yapıcılarının taleplerinin baskısı da kamusal mekânların şekillenmesinde rol 
oynamaktadır: hayat tarzlarının çeşitlenmesi, dolayısıyla giderek artan toplumsal ve mekânsal 
parçalanma sonucu kullanıcıların da kentsel mekânlarla ilgili farklılaşan taleplerine, geleneksel 
yerel yönetimler bürokratik ve katı yapılanmaları ve sınırlı kaynaklarıyla cevap verememektedir 
(De Magalheos, 2010: 566). 

Devletin küçülmesi ve piyasaları düzenleyici rolden giderek çekilerek, bir anlamda kendisinin 
de piyasadaki bir aktör gibi davranmaya başlamasıyla “kamusal” ve “özel” olanın keskin ayrımı 
ortadan kalkmış, kamusal hizmetlerin el değiştirmesinde olduğu gibi kamusal mekanların da 
özelleşiyor olduğu tartışması literatürde hakim söylem haline gelmiştir. Ancak özelleşme 
konusu, yalnızca, mekanların mülkiyet ve/veya idaresinin özel sektör tarafından yapılmaya 
başlanması açısından değil; kamusal mekanlara yönelik olarak yargı alanındaki tutumun 
dönüşümü, bu mekanlarda teşvik edilen ya da caydırılan kullanım biçimleri ve kullanıcılar, 
güvenlik teknolojileriyle düzenleme ve kontrolün arttırılması da bu çerçeve içinde ele alınmaya 
başlanmıştır (Kohn, 2004; Mitchell, 2003, 1995).  

Günümüz kamusal mekanlarına yönelik iki temel yaklaşımın olduğu belirtilmektedir (Mitchell, 
1995). İlkine göre kamusal mekan, iktidarın sınırlandırmalarından, güç sembollerinden arınmış, 
tasarımı ve erişilebilirliğiyle insanların serbestçe iletişime geçmesine olanak tanıyarak politik 
hareketlerin oluşabildiği ve daha geniş kesimlere ulaşabildiği bir mekândır. Günümüzde gittikçe 
daha hakim olan yaklaşım ise yönetimler ve özel sektör öncülüğünde kamusal mekanların 
rekreasyon, rahatlama ve eğlenceye olanak tanıyan, "uygun" bir kesim tarafından belli kurallara 
uyularak kullanılan açık mekanlar olarak tasarlanmasıdır. Buna göre, iktidarın kontrol 
gereçleriyle mekânda bulunanların "ötekilerden" ve politik aktivitelerden rahatsız olmaması 
amaçlanır (Mitchell, 1995: 115). Günümüz kentlerinde, yaşayanlar için ama aynı zamanda 
yaşayanlara rağmen uygulanan kentsel politikalar, artan düzenlemelerle kamusal mekâna ideal 
anlamını kazandıran toplumsal iletişim ve politik temsiliyet alanı olarak toplumsal işlevlerini 
zayıflatmakta, tüketim ve eğlence rolünü öne çıkartmaktadır. 

Kohn’un (2004), Amerika Birleşik Devletleri’nde alışveriş merkezleri gibi yeni kamusal 
mekânlar ile ilgili olarak yargı kararlarını incelediği çalışmasında, Mitchell’in ayrımını 
destekler biçimde hukukun bu mekânlara yönelik hak temelli bir yaklaşımdan – devletin halkın 
kamusal mekanlara erişimi sağlamakla yükümlü olması -, mülkiyet temelli bir yaklaşıma – 
devletin de özel bir aktör gibi mekan üzerinde hak iddia ederek disipline etmesi- geçişini 
irdelemekte; hukuk anlayışının bu dönüşümü de yine mekânın özelleştirilmesine örnek teşkil 
etmektedir (Kohn, 2004: 5-10). 

Van Melik, vd. (2007: 39) tarafından ’korku’ ve ‘fantezi’ olarak kavramsallaştırılan bir diğer 
eğilim de fiziksel tasarım ve yönetimde yapılan düzenlemeler ve kamera gibi teknolojik 
gereçlerle kullanıcılara devamlı gözlendiğinin hatırlatılmasıdır. Dikkat çekilen bir diğer eğilim 
de tüketim odaklı özel etkinliklerin ve alışveriş, kafe gibi yerlerin kamusal mekânları işgalidir 
(Banerjee, 2001). Tüketim mekanlarının artışıyla, kamusal mekanlar içinde barındırdığı 
gerilimler, riskler, beklenmeyen davranışlarla zenginleşen kentsel yaşamın gerçeğinden 
arındırılır; bir grup insan dışlanırken başka bir grup insan için daha güvenli ve rahat hale gelir 
(Van Melik vd., 2007: 40). Bu mekanlarda kontrollü, tasarlanmış, planlı bir çeşitlilik söz 
konusudur (Sennett’tan (1992) aktaran Mitchell, 1995). Kamusal mekânlar daha güvenli ve 
eğlence temalı mekânlar halini aldıkça aynı zamanda aslında kullanıcılar açısından 
homojenleşmektedirler de.  
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Akademik çalışmalar genel olarak, kamusal mekânın günümüz kentlerinin sosyo-ekonomik 
hayatındaki rolünün dönüşümünü, neoliberal dönemde devletin başlıca sektörlerden çekilişi 
çerçevesinde değerlendirmiş, kentlerin giderek özel sektör güdümünde şekillenerek metalaşması 
sonucunda kamusal mekânların ve bu mekânların vaat ettiği demokrasinin de geleceğine dair 
karamsarlıklarını dile getirmişlerdir. Ancak özellikle son dönemlerde yapılan çalışmalar, bazı 
noktalarda bu literatürü eleştirmiş; bu çalışmalarda, deneyimlenen sürecin iyi ya da kötü 
olmaktan ziyade farklı dinamikleri olan yeni bir dönem olarak görülmesi ve yapılacak saha 
çalışmalarıyla bu dönemin özelliklerinin ortaya çıkarılması gerektiği belirtilmiştir. Mekânın 
durağan değil devingen, karşılıklı etkileşimle devamlı dönüşen bir yapıda olduğunu, kamusal ve 
özel alan ayrımının giderek karmaşıklaştığını savunan bu araştırmalarda, mekâna kamusallığını 
kazandıran niteliklerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır (Madanipour, 1999; Van Melik, vd., 
2007; Nemeth ve Schmidth, 2011, Varna ve Tiesdell, 2010). 

2.2. Özel mekan odaklı kentleşme biçimi  

Toplumsal yaşamdan bireysel yaşama dönüşte, bir ucunda korku diğer ucunda ise fantezi olarak 
da nitelendirilen iki uçlu bir dünya algılaması etkili olmaktadır (Van Melik, vd., 2007). Üst 
sınıflar için kentsel kamusal mekan steril olmaktan uzak, karmaşık, hatta tehditkar bir alan 
haline gelmektedir. Bu kaygıların ön plana çıkarıldığı kentleşme biçiminde başta konutlar olmak 
üzere, ofis, alışveriş, boş zaman geçirme ve sosyalleşme alanları, özel mekanların sığınılacak 
tek emin yer olduğu fikri ile inşa edilerek pazarlanmaktadır. Böylece üst ve üst orta sınıf 
bireyler ve aileler, toplumun çoğunluğunu oluşturmasalar da toplumsal görünürlüklerinin daha 
fazla olduğu ve bu kesime yönelik olarak inşa edilen mekanlar medyada daha fazla yer 
kapladığı ve gelişmiş pazarlama teknikleri kullanıldığı için, piyasada ve gündelik yaşama dair 
imgelemde, daha baskın hale gelebilmektedir. Böylece ideal yaşamın güvenlikli, kapalı 
(korkuya yer olmayan) ve kişiye özel hissi veren ve eğlence, boş zaman ya da yaşam tarzı 
odaklı mekanlar içinde geçen, kurgulanıp tasarlanabilecek, dolayısıyla sorunsuz ve kişisel zevke 
göre üretilebilecek bir “şey” olduğu algılaması üst sınıflardan süzülerek alt sınıflara doğru 
yayılmaktadır. Kentleşme biçiminde hakim olan tipoloji, karlılık, inşa kolaylığı, yasal altyapı ve 
yatırımın belirlediği piyasa koşulları ile medyanın ve pazarlama yöntemlerinin yönlendirdiği 
kitle kültürü ile biçimlenmektedir. Bu kentleşme biçimi, özel mekan odaklı bir yaşamı 
yüceltmektedir.  

Özel mekan odaklı kentleşmede, konut alanlarının da “site” tipi kapatılmış, güvenlikli ve kendi 
içinde bazı boş zaman aktivitelerine olanak tanıyan bir yapılaşma biçimiyle inşa edildiği 
görülmektedir. Bunlar kendi aralarında yoğunluk açısından farklılıklar gösterseler de 
kurgulanmalarına temel oluşturan yaklaşım biçimi genel olarak aynıdır. Duvarlar ve bariyerlerle 
kapatılmış bu mekanlar, kendi içlerinde barındırdıkları bazı nitelikler dolayısıyla belli bir yaşam 
tarzı ile özdeşleştirilmektedir. Otoparklar, yeşil alanlar, sosyal tesisler ve spor alanları gibi 
olanakları nitelikli tasarım iddiasıyla sağlayan bu siteler, hem güvenlik hem de özelleşmiş bir 
yaşam vaat eder. Duvarlar, bu konut alanlarının kamusal mekanlardan soyutlanmasını sağlar. 
Sonuçta, sokaklar, parklar ve diğer kamusal mekanlar, literatürde sıkça vurgulanan canlı 
kamusal hayatı oluşturacak karma kullanımdan yoksun hale gelirler. Son dönemde ortaya çıkan 
tipler, karma kullanım adı altında kendi içinde, birden çok kullanım biçimini (konut, ofis, 
alışveriş merkezi gibi) bir araya getirirken, kentin kamusal mekanlarına sırtlarını 
dönmektedirler. Ayrıca büyük toprak parçaları üzerine kurulmuş olmaları, sokak ve cadde 
kullanımında yayaların aleyhine bir ortam oluşturmaktadır. Sitelerden oluşan kent parçaları, 
içinden geçilemeyen, etrafından dolaşılamayan kör alanlar oluşturmaktadır. Dolayısıyla, 
kamusal mekanla ilişki ve kamusallık derecesi, bu türden duvarlar ve güvenlik önlemleri ile 
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soyutlanmış projelerde, bir soru işareti olarak kalmaya devam etmektedir. Levy (1999: 83), bu 
kentsel dokuyu, özerk (otonom), binaların açık alanlar ve sokaklarla ilişkisinin kurulmadığı bir 
kentsel biçim olarak tanımlar; gerçekte kentsel dokuyu oluşturan tüm öğelerin birbiri ile ilişkisiz 
hale geldiği tespitini yapar ve şu soruyu sorar: “böyle bir kentsel dokudan bahsedilebilir mi?” 
Bu temel soru, kentsel kamusal mekanlar üzerine yapılan araştırmalarda, bu konudaki kuramsal 
yaklaşımlarda ve geliştirilen modellerde, genel itibariyle olumsuz yanıtlanmaktadır. Ancak 
Levy’nin (1999) de belirttiği gibi bu konuda kentleri analiz edebilmek için eleştirel ve yeni 
yaklaşımlara gerek duyulmaktadır. Bu açıdan, kamusal yaşamın erozyonu ile özdeşleştirilen bu 
kentleşme biçiminin, toplumsal ayrışma ile tanımlanan yeni yaşam tarzları ile birlikte kamusal 
mekan kullanımında ne tür değişikliklere yol açtığı, önemli bir soru olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

 

3. İstanbul: Kadıköy ve Ataşehir Örnekleri  

İstanbul’un son dönem kentleşme biçimi değerlendirildiğinde, özel alan odaklı kentleşme 
yoluyla gelişen yerler ile kamusal ve özel mekân ilişkisinin daha dengeli ve doğrudan kurulduğu 
eski merkezi alanlardaki kamusal mekânların kullanım farklılıklarının ortaya çıkarılması 
kentteki müşterek hayatın geleceğinin tespiti açısından çok önemlidir. Yapılan araştırmada, 
İstanbul’da eski ve morfolojik açıdan geleneksel olarak gelişmiş bir ilçe olan Kadıköy merkezi 
ile son dönem özel mekan odaklı kurgulanarak proje bazlı kentleşen Batı Ataşehir’de, kamu 
mülkiyetindeki ve bakımı ve işletmesi yerel yönetimler tarafından yapılan iki farklı bölgedeki 
kamusal mekanlar, kullanıcı profili, kamusal mekan kullanımı ve katılım boyutları açısından ele 
alınmıştır. Araştırma çerçevesinde bu mekanlarda anketler, gözlemler, mülakatlar ve belediye 
yetkilileri ile görüşmeler yapılmıştır. 

 

Harita 1. Kadıköy’de Mehmet Ayvalıtaş Meydanı ve Bahariye Caddesi ve odaklar 
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Karşılaştırmaya temel olarak alınan yerler Kadıköy’de Bahariye Caddesii ve sonundaki Mehmet 
Ayvalıtaş Meydanı olarak belirlenmiştir. Kullanıcı ve kullanım açısından çeşitlilik ve canlılık 
sunduğu izlenimi veren Bahariye Caddesi’nin karma kullanımlı olması ve çevresinde bulunan 
farklı ve çeşitli kullanımlar (sinemalar, tiyatrolar, kültür merkezleri, yeme içme mekânları, 
parklar ve çeşitli gereksinimlere hitap eden dükkânlar) insanları buraya çekmektedir (Harita 1, 
Resim 1, Resim 2). Buna karşın Batı Ataşehir kesiminde buna benzer bir kentsel mekân bulmak 
mümkün olmasa da bu açıdan en canlı görünen cadde olan ve üzerinde birkaç kafe ve restoran 
bulunan Ataşehir Caddesi ve bu caddeye bitişik Cumhuriyet Meydanı ve Parkı araştırma alanı 
olarak seçilmiştir (Harita 2, Resim 3, Resim 4). Bu alan hem Batı Ataşehir’i çevresine bağlayan 
ana caddelerden birisidir hem de üzerinde yoğun kullanılan yeme içme mekânları 
bulunmaktadır.  

 

 

Resim 1. Bahariye Caddesi, 27 Ağustos 2014, Ebru Firidin Özgür 
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Resim 2. Mehmet Ayvalıtaş Meydanı, 27 Ağustos 2014, Ebru Firidin Özgür 

 

 

Harita 2. Ataşehir’de Cumhuriyet Parkı ve Meydanı ve yeme-içme mekanları  
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Resim 3. Ataşehir Cumhuriyet Meydanı ve Parkı, 7 Haziran 2013, Barış Göğüş 

 

Resim 4. Ataşehir Bulvarı, yeme-içme mekanları, 7 Haziran 2013, Barış Göğüş 
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Batı Ataşehir’de alışveriş işlevi ile bütünleşmiş ve yayalaştırılmış bir cadde bulunmamaktadır. 
Ataşehir Caddesi’nin yapılaşma biçimi ve çevrede bulunan çok sayıdaki alışveriş merkezleri bu 
caddenin (şimdilik) perakende ticareti ile bütünleşmesini engellemiştir. Her iki alanın ortak 
özelliği, kamusal mekânların planlama, tasarım, uygulama, işletme ve bakımlarının kamu 
tarafından belediyeler eliyle yapılmasıdır. Bu alan çalışmasının hedefi, farklı yerleşme 
özellikleri gösteren ve farklı bir kent yaşamı deneyimlenen iki semtteki kamusal mekanlarla 
ilgili kullanıcıların profillerini, mekanla kurdukları ilişkiyi ve bu mekanlara dair görüşlerini 
karşılaştırmaktır. Böylece, literatürde tanımlanan toplumsal ayrışma, kamusal mekânların 
özelleşmesi, demokrasi ve insan hakları ile ilişkisi konularında kullanıcıların düşünceleri ile 
ilgili olarak İstanbul’daki bu iki alan arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığı, varsa ne tür 
farkların bulunduğu incelenebilecektir. Kentlerde mekânsal parçalanma ve sosyal ayrışma ile 
kendini gösteren yeni kentleşme biçimi, kamusal mekânlar açısından da sorgulanması gereken 
bir durumu oluşturmaktadır. Sitelere ya da rezidanslara çekildiği tespiti yapılan grupların 
kamusal mekânlarla kurdukları ilişki araştırılmalıdır.  

Eylül – Ekim 2014 tarihleri arasında sabah 11.00 ile akşam 20.45 arasında çeşitli saatlerde 
yürütülen saha çalışmasında, Kadıköy’de, Bahariye Caddesi ve Moda tarafında caddenin 
bitimini oluşturan Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’nda, toplam 170 adet anket, Batı Ataşehir’de, 
Cumhuriyet Parkı ve parkın bir bölümünü oluşturan meydanda toplam 130 adet anket 
yapılmıştır. Araştırmanın kaynakları kısıtlı olduğundan, ancak kısıtlı sayıda anket çalışması 
yapılabilmiştir. İkinci olarak kartopu yöntemi ile ulaşılan, bu civarda oturan kişilerle yarı 
yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Her iki alanda da alanın geçmişine göre, göreli olarak 
uzun yıllardır ikamet edenler seçilmiştir. Tümü çalışan kesimden olan, Ataşehir’de 5, 
Kadıköy’de 4 kişi ile görüşülmüştür. Üçüncü olarak Kadıköy Belediyesi, Plan ve Projeler 
Müdürü ve bir çalışan ile 26 Şubat 2014 tarihinde, Ataşehir Belediyesi Park ve Bahçeler 
Müdürü ve bir çalışan ile 19 Mart 2014 tarihinde görüşülmüştür.  

Araştırma bulguları:  

Kullanıcı profili ve çeşitliliği:  

Bahariye Caddesi’nin sunduğu işlevlerin niteliğine bağlı olarak daha çok gençleri kendine 
çekmekte, buna karşın Ataşehir’deki gibi park karakterli alanlarda her yaş grubundan 
kullanıcılar bulunmaktadır. Eğitim ve istihdam açısından büyük oranda farklılık 
gözlenmemiştir. Eğitim düzeyi açısından her iki alanda da yüksek eğitim almış kesimin oranı, 
Türkiye ve İstanbul ortalamasının çok üzerindedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, yüksek 
eğitim olanağı bulamayan kesimlerin bu mekânlarda temsilinin zayıf olduğu söylenebilir. 
İstihdam açısından Kadıköy’deki ve Ataşehir’deki mekânları kullananlar arasında anlamlı bir 
fark ortaya çıkmamıştır. Ancak, her iki mekanda da çalışanlar içinde yokluğu en fazla görülen 
kesim, yönetici sınıftır.  

Bu sonuçlara göre her iki alanın kullanıcıları arasında toplumsal ve ait hissettikleri sınıfsal 
konum açısından çok büyük bir farklılık olmadığı ortaya çıkmaktadır.  

Batı Ataşehir ve Kadıköy’de yaşayanlarla yaptığımız görüşmeler de orada oturanların bu 
mekanlarla nasıl bir ilişki kurduklarıyla ilgili bir fikir vermektedir. Görüşmelerde, Kadıköy ve 
Batı Ataşehir’de yaşayanlara bu mekanları kullanıp kullanmadıkları sorulduğunda, Kadıköylüler 
olumlu yanıt verirken, Ataşehir’de yaşayanlar çeşitli nedenlerden parkı ve meydanı 
kullanmadıklarını belirtmişlerdir. 
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Anketler ve görüşmeler kullanıcıların ve yöneticilerin kimleri orada istemediklerini de ortaya 
koymuştur. Kamusal mekânların kullanım biçimleri açısından her iki yer için de ilk sırada gelen 
istenmeyen kullanımlar, alkol alınması ve kaykaycılar gibi, orada bulunanlar için tehlikeli ya da 
düzeni bozucu olarak görülen kullanım biçimleridir. İstenmeyen kesimler ise her iki yerde ilk 
sırada tinerciler ve dilenciler olarak dile getirilmiştir. Bu kesimler, genelde toplumun 
ötekileştirdiği ve norm dışı kabul ettiği kesimler olarak ortaya çıkmaktadır. Tinerci ve 
dilencilere daha yoğun rastlanılan Kadıköy Belediyesi’nin bu kesimlerin kamusal mekânlardan 
çıkarılması için özel güvenlik önlemlerine başvurulmasını salık vermesi de önemlidir. Bu açıdan 
belediyenin ve yaşayanların “istenmeyen” olarak gördükleri kesim örtüşmekte, bu kesimlerin 
kamusal mekanlardan uzaklaştırılması ve bunun için güvenlik önlemlerine başvurulması bir 
çözüm olarak görülmektedir. Bu durum, kentlilik, vatandaşlık ve kamu düzeni kavramlarının, 
eşitlik ve erişim özgürlüğünün karşısında konumlanabildiğini göstermektedir. Dolayısıyla 
Kohn’un (2004) ve Mitchell’in (1995) belirttiği gibi “kamusal mekanların uygun kullanıcılar ve 
kullanımlar için düzenlenmesi” düşüncesini bu yaklaşımın oluşturduğunu söylemek 
mümkündür. Bununla bağlantılı olarak kullanıcıların büyük oranda güvenli olarak tanımladığı 
bir alan için ek güvenlik önlemi alınması talebi, belediyelerin yaklaşımlarının da gerekçesini 
oluşturmaktadır. Kullanıcılar, güvenlikle ilgili bir sorun yaşamadıkları halde, güvenliği bir 
sorun olarak algılamaktadırlar.  

Kullanım amacı ve nedeni  

Ataşehir’de mekânın niteliklerine paralel olarak dinlenmek/etrafı izlemek, spor ve yürüyüş 
yapmak kullanıcıların en tercih ettiği aktivitelerdir. Aktivitelerin niteliğine bakarak, mekânların 
genel olarak daha bireysel çağrışımları olan aktiviteler için kullanıldığını, arkadaşlarla 
buluşmak, ailece vakit geçirmek gibi daha sosyal aktiviteler içinse çekici olmadığı söylenebilir. 
Özellikle, anket yapılan kullanıcılardan bu semtte oturmayanlar, sıralanan bütün kullanım 
amaçları için olumsuz görüş belirtmişlerdir. Kadıköy’de ise arkadaşlarla buluşmak ve yeme 
içme gibi sosyal nitelikli aktiviteler olarak ön plana çıkmaktadır.  

Kullanım nedenlerine bakıldığında Ataşehir’de parkın eve/işe yakın olması ilk tercih olarak öne 
çıkmaktadır. Kadıköy deki mekanlar aydınlatma, bakım ve temizlik, yürüyüş kolaylığı ve 
benzeri fiziksel nitelikler için kullanıcılar tarafından yetersiz bulunurken, Batı Ataşehir ise bu 
tür ortam koşulları açısından yeterli görülmektedir. Kadıköy’de kullanıcıların beğenmedikleri 
özellikler buranın merkezi olmasıyla ilgili olarak kalabalık ve gürültülü olmasıdır. Mekânda 
yapacak bir şey olmaması dolayısıyla sıkıcı ve ıssız olması Batı Ataşehir için kullanıcıların en 
çok şikayet ettikleri durum olarak öne çıkmaktadır. Bu anlamda, her ne kadar özelleşmenin bir 
biçimi olarak eleştirilse de (Banerjee,2001) mekânların, diğer işlevlerle desteklenmesi (alışveriş, 
yeme içme ya da kültürel işlevler gibi) kullanımı artırmaktadır. Bu açıdan Mehmet Ayvalıtaş 
Meydanı, küçük olmasına rağmen, farklı kullanımlarla daha çok değerlendirilen bir yer niteliği 
göstermektedir. Gözlemlerimize göre, sadece bir park ve meydan olarak oturma ve dinlenme 
alanı olarak kullanılmasının yanında, özel bir düzenlemesi olmasa da çocuklar için kısa süreli 
oyun alanı, zaman zaman da bir açık hava sineması ya da toplanma ve forum alanı olarak 
kullanılmaktadır. Gündüz vakitlerinde daha çok orta yaş üzeri kesim, özellikle hafta sonu akşam 
saatlerinden itibarense gençler kullanıcıların çoğunluğunu oluşturmaktadır.  

Kullanım sıklığı her iki mekan için en büyük farklılık olarak ortaya çıkmaktadır. Kadıköy’deki 
mekanları her gün kullananların oranı Ataşehir’e göre oldukça yüksektir. Geçirilen süre 
açısından ise Kadıköy’deki kullanıcıların daha uzun saatler bu mekanları kullandığı, Ataşehir’de 
geçirilen süreninse son derece kısıtlı olduğu görülmektedir. Ayrıca boş zaman geçirilen yerler 
açsından da her iki mekan kullanıcıları farklılaşmaktadır. Alışveriş merkezleri Ataşehirliler için 
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güçlü bir seçenek oluştururken, bulundukları yere en yakın park ve meydan en az tercih ettikleri 
yerdir. Bu durumun temel nedeni, mekansal olarak güçlü bir kimliğin olmaması dolayısıyla 
çekiciliğinin oluşmamasıdır. Kadıköy ise tam tersi bir tablo sergilemektedir.  

Mekanlara ulaşım biçimi de Kadıköy’ün merkezi konumu ve işlevleri dolayısıyla Batı 
Ataşehir’e göre farklılık göstermektedir. Batı Ataşehir’de yaya ve özel araç ile ulaşım ön plana 
çıkarken Kadıköy’de yaya ve toplu taşıma ile ulaşım ön plandadır. Batı Ataşehir’de herhangi bir 
araç kullanmadan gelenlerin büyük bir oranla çoğunlukta olması bu mekânların semt 
içerisindeki yakın mahallerden gelenlerin genel olarak kullandığı mekânlar olduğunu 
göstermektedir. Önemli bir merkez olan Kadıköy’le karşılaştırıldığında, Batı Ataşehir semt 
içerisinde yaşayanların faydalandığı, daha ziyade yerel nitelikli, belli amaçlar için kısa bir 
süreliğine uğranan mekânlardır denebilir. Batı Ataşehir’de oturanlar yaşam alanlarının bir 
parçası olan park ve meydanı daha ılımlı bir yaklaşımla değerlendirirken, Ataşehir dışında 
yaşayanlar, belki de duygusal bir bağ kurulamadığından, mekânla ilgili olarak çok daha olumsuz 
görüş belirtmişlerdir. 

Mekanın kullanım sıklığı ve boş zaman geçirme tercihleri, yerle ve komşularla ilişki ile birlikte 
değerlendirildiğinde, kentleşme biçiminin yani kentsel ortamın biçimlenmesi ve işlevlerinin 
belirleyici olduğu görülmektedir. Görüşmelerden, kullanıcı çeşitliliği ve yerle kurulan ilişkilere 
dair iki önemli sonuç daha ortaya çıkmıştır. İlki, Kadıköy’ün sunduğu kentsel doku ve 
işlevlerin, yaşayanlar arasında ilişki kurmak açısından daha olumlu bir ortam oluşturmasıdır. 
Hem kamusal mekânda karşılaşıp tanışma hem de komşuluk ilişkisi geliştirme açısından, 
Kadıköy’ün karma işlevli yapısı, sokak dokusu ve mahalle ortamı, daha verimli bir kentsel 
yaşam sunmaktadır: Kişiler, hem komşuluk ilişkisi geliştirmeye açık olmakta hem de esnafla 
tanışıklık ilişkisi geliştirmektedir. Alışveriş yapmak için yalnızca sokağa çıkmanın yetmesi, 
insanları sokakları kullanmaya itmektedir. Buna karşın Ataşehir’in içe dönük, özel mekân 
odaklı konut ve alışveriş mekânları ile biçimlenen yapısı, burada yaşayan kesimin kültürel ve 
sınıfsal tercihleri ile birleşince, ilişki kurmak, hatta komşu olmak daha çok bireysel bir tercih 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

“Komşularımızı tanımıyoruz ki. Komşum olup olmadığını bile bilmiyorum.” (Ali Rıza, 44) 

“Bilmiyoruz, tabii. Bazen mesela havuzda görüyorsunuz ama muhabbet etmediğiniz için 
karşılaşsanız bile selam vermiyorsunuz. Çünkü genelde asansörde bile insanlar burada pek 
selamlaşmıyor.” (Serhat, 44) 

“Bizim blokta var 2-3 tane filan. Eşler gidiyorlar kahve içiyorlar, spora gidiyorlar filan. 
Rastlıyoruz birbirimize.” (Yavuz Selim, 44) 

Komşuluk ilişkisi ve tanışıklık geliştirmede yaş (genç ya da orta yaş üzerinde olmak, benzer 
yaşta çocuk sahibi olmak), istihdam (iş yerinden tanışmak ya da ev hanımı olmak), kişisel 
tercihler (kiracıları geçici algılayıp komşu olarak görmemek, ortak mekânları bireysel 
kullanmak) gibi değişkenler belirleyici etkenler olarak ortaya çıkmaktadır.  

 

Buna karşın Kadıköylülerin yer ile ilişkileri daha güçlüdür:  

“Alışveriş yapmak için mahalledeki bakkal, market, pazar gibi lokal yerleri seviyorum. AVM’ye 
gitmeyi pek sevmiyorum ancak indirimden alacağım bir şey varsa gidiyorum. Aidiyet duygusu 
veriyor, çok hoşuma gidiyor. Yani adım başında bir arkadaşınızın olması. (…) Sokakta kalsam 
gideceğim bir sürü ev var, çok hoşuma gidiyor o yüzden. Mahalleye gelince eve gelmiş gibi 
oluyorum.” (Handan, 47)  
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“Kadıköy, hâlâ iyi bir muhit. Çok az bozulmuş durumda gerek yapısal olarak gerek içerik 
olarak. Gerçi hızla bozulmakta ama. Her yere yakınlığı var. Hâlâ küçük bir kasabada 
yaşıyormuş gibi hissedebiliyor insan. Çok fazla izole değil en azından çevreyle. Sokakta 
yürürken tanıdığınız bir sürü insanla karşılaşabiliyorsunuz, bir sürü dükkancı ile 
selamlaşabiliyorsunuz, hal, hatır sorabiliyorsunuz. Hâlâ bu gibi şeyler mevcut.” (İlhan, 57) ) 

Yönetim, Katılım ve Kamusal Alan Boyutu  

Kamusal mekânların ele alındığı bir diğer boyut, yönetim boyutudur. Alanların mülkiyeti ve 
bakımı kamuya aittir. Giriş çıkış kontrolü, kapı, duvar gibi kısıtlayıcı tasarım öğeleri 
bulunmamaktadır. Özel ya da kamunun sağladığı güvenlik elemanları yoktur ve herkese açıktır. 
Bu nitelikleri ile literatürdeki kamusal mekân tanımlamasıyla örtüşmektedirler. Bu mekânların 
yönetimi ve kullanıcıların ya da halkın rolleri açısından bakıldığında, her iki belediyenin 
yaklaşımları birbirine benzerdir. Kamusal mekânların özelleştirilmesine karşı bir söylem 
benimseyen her iki belediye, kullanıcıların ve yaşayanların görüşlerini önemsediklerini ve 
dikkate aldıklarını belirtmiş, kamusal mekânların projelendirilmesinde her kesimin 
kullanabilmesinin öncelikli hedef olarak benimsendiğini söylemişlerdir. Özellikle engelliler, 
yaşlılar ve çocuklar gibi dezavantajlı grupların kullanımını kolaylaştıracak uygulamaların 
hedeflendiğini de vurgulamışlardır. Buna rağmen, kullanıcılar ile yapılan anket çalışmalarından 
çıkan sonuçlar, engellilerin bu mekânları kullanamayan tek toplumsal kesim olarak görüldüğü 
yönündedir.  

Katılım konusunda Kadıköy Belediyesi’nin yaklaşımı diğer belediyelerden bir adım önde 
olmasına rağmen, katılım koşullarının belli bir olgunluk düzeyine erişemediği görülmektedir. 
Kadıköy Belediyesi anket dışında yaşayanlar ve esnafla katılım toplantıları düzenlediğini 
belirtmiştir. Ayrıca sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmaktadır. Türkiye’de planlama 
sisteminde aktif katılımın tanımlanmadığı bir gerçektir. Kullanıcılara çok çeşitli kanallarla 
erişim imkânı ve katılımın çok farklı boyut ve biçimleri varken, proje tanıtmak, anket yapmak, 
toplantı düzenlemek ve dilekçelere yanıt vermek dışında bir katılım sürecinden 
bahsedilememektedir. Katılım kültürünün gelişmemiş olması, halkın bu konuda bilinçsiz olması 
da bir etken olarak değerlendirilmelidir. Ancak yine de halkın tepkilerini açıkça ortaya koyduğu, 
bunun da belediyeler tarafından dikkate alındığı yetkililer ile yapılan görüşmelerde ifade 
edilmiştir.  

Katılım ve yönetişim bağlamında yaşayanlarla yönetimler arasında sürekli bir iletişimden çok 
belediye uygulamalarının beğenilmesi ya da beğenilmemesine bağlı olarak olumlu ya da 
olumsuz tepkiler üzerine kurulu bir ilişki biçimi bulunmaktadır. Ataşehir’de, site içinde 
yaşayanların, kamusal mekânlarla belediyeyi ilişkilendirmedikleri, aksine belediyeyi yalnızca 
altyapı (kanalizasyon ve yollar) ile ilişkilendirdiği görülmüştür. Bu da kapalı sitelerin kendi 
içlerinde bulundurduğu ortak mekânların bu sitelerde yaşayanlar için kamusal mekân, özel site 
yönetimininse belediye yerine geçmesinin bir sonucudur. Ayrıca Ataşehir Belediyesi yetkilileri 
yaklaşım olarak bir yandan herkese açık ve her kesimin kullanabileceği kamusal mekânlar ve 
parklar yaratmaktan bahsetmekteyken diğer yandan Batı Ataşehir kesiminin geri kalan kısımdan 
daha prestijli olduğunu, bu kesimdeki açık alanları daha prestijli yerler haline getirmek 
istediklerini belirtmişlerdir. Buna karşın, daha yoksul kesimin yaşadığı mahallelerde sıradan 
parkların yapılmasının yeterli olacağı görüşündedirler. Bu anlamda belediyenin yaşayan kesimin 
sınıfsal konumuna göre tasarım yapmak gibi bir kaygısının olduğundan bahsedilebilir.  
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4. Sonuç:  

Kavramsal boyutta, kamusal mekânların kentteki temel rol ve işlevleri iki katmanda ele 
alınabilir. İlki, kişilerin gündelik yaşamlarının önemli bir parçasını oluşturan boyutudur: 
kamusal mekânların kentlilere sağladığı dinlenme, etrafı izleme, arkadaşlarla buluşma, 
rahatlama gibi rekreatif işlevinin yanı sıra kendinden farklı olanla bir arada bulunmayı, tanımayı 
sağlayan işlevidir. Hem anket katılımcıları hem de görüşme yaptığımız kişiler, bu işlevi ön 
plana çıkarmışlardır. Bu işlevlerle bağlantılı diğer buluşma ve boş zaman geçirme aktiviteleri 
olan yeme içme, gezinme ve alışveriş işlevi kamusal mekân kullanımında temel amaçlar olarak 
ortaya çıkmıştır.  

Kamusal mekânların ikinci işlevi ise demokratik haklar bağlamında ortaya çıkmaktadır ki 
kamusal alanın oluşmasında, halkın doğrudan görünürlüğünü sağlayan yegâne araç, toplanma ve 
gösteri yapma hakkının kullanıldığı kamusal mekânlardır. Bu açıdan hem anket katılımcıları 
hem görüşmeciler hem de belediyelerden görüştüğümüz yetkililer, kamusal mekânların, 
kişilerin temel hak ve özgürlükleri bağlamında demokratik haklarının kullanımını sağlayan 
alanlar olarak görülmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte, literatürde tanımlandığı 
gibi bu mekânların “herkese ait” mekânlar olarak görüldüğü ve öyle kalması gerektiği de anket 
sonuçlarında baskın olarak dile getirilen görüştür. Bu iki işlevi ile ele alındığı zaman, 
İstanbul’un iki farklı alanında eski bir merkez olan Kadıköy ile yaklaşık son on yıldır 
gelişmekte olan Batı Ataşehir’de yapılan çalışmalar, kişilerin kamusal mekânları 
değerlendirmede benzer tutumlar içinde olduğunu göstermektedir. Kamusal mekânların, 
algılanan niteliğinin tam kamusallıktan yana olduğu söylenebilir.  

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 daha doğrudan ve kendi dinamikleriyle 
dönüşerek kurulduğu Kadıköy’de, kullanıcılar ve yaşayanların kamusal mekanlarla, kentle, hatta 
komşuları ve yaşadıkları çevreyle ilişkilerinin farklı geliştiği, planlama yaklaşımlarının da bazı 
temel farklılıklar taşıdığı görülmüştür.  

Her iki alan da kullanıcı çeşitliliği açısından kısıtlı kalmıştır. Özellikle Kadıköy’deki mekanlar, 
böyle bir merkezden beklenebilecek çeşitliliği yansıtmamaktadır. Burada, İstanbul genelinde 
toplumun kullandığı kamusal mekanların ayrıştığına (alt ve üst sınıfların başka mekanlarda 
bulunduğuna) dair bir ipucu çıkmaktadır, ancak bu konuda kesin yargıya varabilmek için daha 
geniş bir araştırma yapılmalıdır.  

Kadıköy ile Ataşehir’deki kamusal mekanlar arasındaki en büyük farklılıklar; Kadıköy’ün 
büyük oranda kimliğinden, işlevleri ve erişim kolaylığından kaynaklanan avantajlarıdır: 
buradaki mekanların müdavimleri vardır ve insanlar buralarda uzun süre vakit 
geçirebilmektedir. Ataşehir’deki gibi bir kentsel doku içinde ise böyle çekici ve kimlikli 
mekanların oluşmadığı görülmektedir. Bu mekanlar kısa süreli kullanılan ve geçilen yerler olma 
niteliği taşırken, kullanıcıların boş zamanlarını geçirmek için tercih ettikleri yer büyük oranda 
alışveriş merkezleri olmaktadır. Dolayısıyla, mekansal dokunun niteliği, barındırdıkları işlevler 
ile birlikte çekici ya da itici kentsel mekanlar ortaya çıkarmakta, bu durum da kamusal mekan 
kullanımını doğrudan belirlemektedir. Yani morfolojik açıdan Ataşehir’deki mekanların kimlik 
kazanamadığı, insanlar için çekici olabilecek destekleyici işlevlerle buluşamadığı 
görülmektedir. Bu durum, Ataşehir’deki mekanların bakımlı, güzel, güvenli bulunmasına 
rağmen ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, kentsel doku ve işlevlerin insanların toplumsal ilişki 
geliştirip geliştirmemesi ile de ilişkili olduğunu destekleyen sonuçlar çıkmıştır. Kadıköy’deki 
mekanlar komşuluk, tanışıklık ve sosyalleşme açısından daha olumlu bir ortam sunmaktadır, 
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buna rağmen çeşitlilik açısından kısıtlı kalması, bu potansiyelin yeterince kullanılmadığını 
düşündürmektedir.  

Sonuç olarak, literatürde tanımlanan canlı ve çekici kamusal mekan niteliklerinin, günümüz özel 
hayat odaklı yaşamına rağmen geçerliliğini koruduğu, bu özel yaşam vurgusuna uygun olarak 
piyasa yönlendirmesiyle hakim olan özel mekan odaklı yeni kentleşme biçiminin, bu çekiciliği 
yaratmak bir yana tam tersi etki yaptığı, açıkça görülmektedir.  
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ÖZET 

Kentsel morfoloji; kentsel mekânda görülen değişim ve dönüşüm sürecinin analiz edilmesi, 
buna bağlı olarak mekâna özgü niteliklere ve kimliğe yönelik incelemeler yapılabilmesi 
açısından önemli bir yaklaşım özelliği taşımaktadır. Özellikle Kırklareli kent merkezi gibi 
farklı gelişim etkileri ile biçimlenmiş bir dokuda, gelişimin yönetilebilmesi için mekânda 
görülen değişim ve dönüşüm sürecinin iyi bir şekilde analiz edilmesi ve buna bağlı olarak 
çeşitli sonuçların çıkartılması gerekmektedir. Çalışmanın amacı, morfolojiye yönelik 
güncel, kapsamlı bir çalışma bulunmayan Kırklareli kent merkezi için temel analiz ve 
incelemeler yolu ile kent morfolojisindeki değişim ve dönüşüm sürecinin ortaya 
konmasıdır. Bu kapsamda, Kırklareli kent merkezindeki mekânsal gelişim süreci ve 
planların bu gelişim sürecine olan etkileri incelenecektir. Ayrıca özel inceleme alanları 
özelinde, 1984-2014 arası hâlihazır haritalar kullanılarak yapılan doluluk, kat yükseklikleri 
ve yeşil alan gibi temel mekânsal analizler ile mekân biçimlenmesi ve kentte oluşan farklı 
karakterler üzerine çıkarımlar yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel morfoloji, planlama, değişim ve dönüşüm süreci, Kırklareli 

 

 

 

1. GİRİŞ 

Kentsel mekânda görülen gelişim sürecinde; yerleşmelerin makroformlarında, temel yapı ve 
karakterlerinde, parsel kullanım ve işlevlerde önemli değişim ve dönüşümler oluşmaktadır. Bu 
değişim ve dönüşüm sürecinin iyi yönetilememesi sonucu mekân içerisinde işlev, yapı karakteri, 
arazi kullanım gibi mekânsal özellikler bakımından farklı dokular ortaya çıkabilmektedir. 
Kentsel morfoloji ise kentsel mekânda görülen bu değişim ve dönüşüm süreçlerini analiz ederek 
anlamayı sağlayan temel yaklaşımlardan biridir. Başka bir deyişle kentsel morfoloji; mekândaki 
gelişimi tetikleyen nedenlerin ve kent dokusunda görülen değişimlerin ve mekân kimliği içinde 
değerlendirilmesini sağlamaktadır. 
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Çalışmanın amacı; tarihsel dönemler içerisinde farklı etkiler ile biçimlenmiş Kırklareli kent 
merkezindeki, kentsel dokuda görülen değişimin morfolojik analizlerle açıklanması bunun yanı 
sıra bu değişim nedenlerinin tespit edilmesi ve etkilerinin ortaya konmasıdır. Bu kapsamda, 
makro ölçekten mikro ölçeğe inecek biçimde ilk olarak, Kırklareli merkez makroformunda 
görülen değişim eski hava fotoğrafları ve hâlihazır veriler kullanılarak incelenmiş, kentin 
büyüme yönleri ve bu büyümeye neden olan uygulamalar sorgulanmıştır. İlerleyen bölümlerde 
ise, Kırklareli kent merkezinde tüm bu gelişim süreci sonunda farklı karakterlere sahip olmuş, 
kendi içinde homojen örnek çalışma bölgelerinde, 1984-2014 arasındaki değişim doluluk-
boşluk, kat yükseklikleri ve yeşil alan gibi temel analizler ile karşılaştırmalı bir biçimde 
inceleniştir. Ayrıca bu yıllar arasında önemli bir kırılma noktası yaratan 1991 Revizyon İmar 
Plan kararlarının kentsel dokuya olan etkileri sorgulanmıştır. Sonuç olarak ise, ortaya konan 
kentsel mekân üzerindeki sorunlar ve plan uygulamalarının mekânsal gelişimi yönetme gücü, 
değişim ve dönüşüm süreci üzerinden değerlendirilmiştir. Çalışma alanı olarak Kırklareli kent 
merkezinin seçilmesinde; şehir için bu kapsamda yapılmış güncel bir çalışmanın olmaması, kent 
merkezinin mekânsal gelişimine yönelik tarihsel bütüncül bir incelemenin olmaması, şehrin 
morfolojik açıdan değişik özelliklere ve farklı homojen bölgelere sahip oluşu temel nedenlerden 
olmuştur. 

 

2. YÖNTEM 

Çalışmada Kırklareli kent merkezine yönelik kuruluş ve gelişimi ele alan yazılı kaynaklar, 
hâlihazır haritalar, hava fotoğrafları, uydu görüntüleri, plan çalışmaları incelenmiş ve özel 
inceleme bölgelerinde alan çalışmaları yapılmıştır. Çalışmada veri aşamasında Kırklareli 
Belediyesi’nden büyük ölçüde yararlanılmıştır. 1976 yılına ait Kırklareli kent merkezi hava 
fotoğrafı, 1991 yılına ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planları, 2006 yılına ait 
Kırklareli kent merkezi uydu görüntüsü ve güncel hâlihazır harita şehir belediyesinden elde 
edilen temel verilerdir. Bunun dışında, 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 
hazırlanan Kırklareli Kentsel Yapı Araştırması (Kent Monografisi) isimli çalışmada kullanılan 
bir diğer temel kaynak olmuştur. Yazılı kaynaklar analitik yöntemle incelenmiş ve kentsel 
gelişime yönelik tarihsel bir süreç çıkartılmıştır. Plan, harita, hava fotoğrafı gibi görsel 
kaynaklarda analiz ve sentez metodu temel alınmış ve uygun teknikler kullanılarak metindeki 
anlatımlara yönelik şekiller oluşturulmuştur. Literatür taramalarından elde edilen veriler amaca 
uygun olacak şekilde haritalara işlenmiştir. 

 

3. KENTSEL MORFOLOJİ KAVRAMININ TANIMI VE İÇERİĞİ 

Morfoloji kelimesi Büyük Türkçe Sözlük’te; yapı bilgisi, biçimbilim, canlı ve cansız varlıkların 
dış görünüş, form ve yapılarını inceleyen bilim dalı olarak tanımlanmaktadır (http://tdk.gov.tr/). 
Kentsel morfoloji ise temelde yapıya, parsele, yapı adalarına, sokak örüntüsüne, kentin 
yayılımına ilişkin gerçekleşen ve gözlemlenebilir fiziksel değişimleri araştırma konusu 
edinmektedir. Kentsel morfoloji kenti sürekli değişime ve dönüşüme maruz bırakan ekonomik 
ve sosyal süreçlerin somut neticelerine odaklanmaktadır. Yapılar, bahçeler, sokaklar, parklar, 
anıtlar kentsel morfoloji çalışmalarında kullanılan temel unsurlardır. Bu unsurların birbirleri ile 
arasında sıkı ve dinamik ilişkiler söz konusudur ve hepsi bir araya gelerek bir bütünü 
oluşturmaktadır ( Vernez Moudon, 1997). Kentsel morfoloji alanında yapıların çalışmaların 3 
ana başlıkta incelemek mümkündür. Birinci grup çalışmalar genellikle kentsel kimliği ve 
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tarihsel birikimi güçlü kentlerde hâlihazır haritalar, fotoğraflar ve kent planları kullanılarak 
kentin tarihsel gelişim süreci içinde geçirdiği fiziksel değişimleri konu edinmektedir. İkinci 
gruptaki çalışmalar kentsel mekândaki değişimleri aktörler üzerinden incelemektedir. Üçüncü 
grup çalışmalar ise karar alma mekanizmaları, süreçler ve aktörleri birlikte değerlendirerek 
kentsel değişimleri açıklamaya çalışmaktadır (Whiteland ve Larkham, 2000’den aktaran; Ünlü, 
2006). 

Kent olgusuna yaklaşım yöntemlerinden biri olan kentsel morfoloji kavramı, kentteki fiziki 
çevre ve sosyal çevre arasında gerçekleşen etkileşim dolayısıyla kent biçiminin sürekli 
değiştiğini belirtmektedir. Kent bu fiziki ve sosyal çevrenin etkileşimi ile sürekli gelişen, 
değişen ve dönüşen bir yapıya sahiptir. Bir kenti oluşturan temel bileşenler, genel olarak yapılı 
formlar (kentsel mekânda boyuta sahip tüm bileşenler) ve açık mekânlar (kamusal ve özel açık 
mekânlar) şeklinde sınıflandırılabilmektedir. Yapılı formlar ile açık mekânlar arasındaki ilişkiler 
kentsel dokuları oluşturmaktadır. Kentsel dokular tarihsel gelişim süreci içinde yaşanan sosyal 
evreleri anlamaya yardım etmekte ve kentsel dokular arasındaki farklar dokunun gelişme 
dönemlerine ilişkin bilgiler içermektedir (Altaban, 2013). Kentsel dokular birbirinden 
farklılaştıkça mekânsal çeşitlilik söz konusu olmaktadır. Sonuç olarak mekânsal çeşitliliğin tam 
olarak anlaşılabilmesi için ise;  biçim, malzeme gibi nesnel kavramların yanı sıra işlev, anlam, 
mülkiyet, kamusal fayda gibi soyut kavramların da ele alındığı ilişkileriyle beraber 
değerlendirmesi gerekmektedir (Birik, 2014). 

 

4. KIRKLARELİ KENT MERKEZİNDE MORFOLOJİK BİR ANALİZ 
ÇALIŞMASI 

4.1. Konum ve Özellikler 

Kırklareli ili Marmara’dan Avrupa’ya geçiş alanında ve Bulgaristan ile komşu bir sınır ilidir. 
Kuzeyinde Bulgaristan, doğusunda Karadeniz, güneydoğusunda İstanbul, güneyinde Tekirdağ, 
batısında ise Edirne ile sınırlıdır (Şekil 1). İl toprakları doğal olarak; kuzeyden Bulgaristan 
sınırını oluşturan Revze deresi vadisi, doğudan Karadeniz, güneyden Ergene Irmağı ana vadisi 
ve batıdan Ergene nehrine karışan Teke deresinin su bölüm çizgisini oluşturan sırtlarla 
sınırlanmıştır. Kırklareli ili toprakları Marmara havzasının kuzey bölümünü oluşturan Istranca 
dağları ile Ergene havzasında yer almaktadır. 

4.2. Makroformunda ve Arazi Kullanımda Görülen Tarihsel Değişim 

Genel konumuna yönelik özet bilgi sunulan Kırklareli kent merkezinin mekânsal gelişimi ile 
incelemeler yapılmış ancak bu konuda mevcut yazılı kaynakların ve harita, plan vb. görsel 
kaynakların azlığı nedeniyle çok eski dönemlere dair kesin bilgilere ulaşılamamıştır. Mevcut 
kaynaklar ve haritalarla yapılan çalışmalar sonucunda; kentin tarihi gelişiminin öncelikle Yayla 
Mahallesi ve bugün Kocahıdır Mahallesi sınırları içinde bulunan Kırklar Tepe mevkiinde 
başladığı, yüksek eğime sahip konumlarda başlayan gelişimin zaman içinde ova araziye doğru 
inerek mevcut formunu kazanmaya başladığı belirtilmektedir (Şekil 2) (Aysu vd., 1984; Tuncel, 
2002; Yıldız ve Yüksek, 2008). Bu bölgede görülen gelişim ise, özellikle Cumhuriyetin ilk 
yıllarında gerçekleşen göçler ile beraber batı ve doğu yönlerinde ilerlemeye başlamıştır (Aysu 
vd., 1984).  
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Şekil 1: Kırklareli Kent Merkezinin Bölgedeki Konumu ve Yakın Çevresi (Kaynak: Google Earth uydu 
altlığından yararlanılmıştır). 

 

Genel gelişme süreci ise şu şekilde özetlenebilmektedir; Yayla ve Kocahıdır Mahallelerinde 
başlayan gelişmei, iki mahallenin devamında bulunan Bademlik, Cumhuriyet ve Demirtaş 
Mahalleleri yönünde devam etmiştir (Aysu vd., 1984).ii İlerleyen süreçlerde ise gelişme kentin 
doğusunda bulunan Doğu Mahallesiiii yönünde ilerlemiş, tarım alanından konut alanlarına 
dönüşüm süreci başlamış, bu dönüşüm süreci Akalar Mahallesineiv doğru ilerlemiştir (Aysu vd., 
1984). 1910-1912 yılları arasında yapılan Kırklareli-Büyük Mandıra demiryolu hattı gelişmeyi 
kentin batısına doğru yönlendirmiş ve dolayısıyla makroformda değişikliğe neden olmuştur 
(Aysu vd., 1984; Yıldız, 2013, 53). Ancak gelişimin batıya doğru ilerlemesine rağmen, 1930’lu 
yıllarda Mustafa Kemal Atatürk’ün Kırklareli gezisi sırasında konuşmasını Yayla Mahallesinde 
bulunan eski hükümet konağında yapması, temel hizmet birimlerinin bu mahallede bulunması 
gibi nedenlerden ötürü kentin ana merkezinin bu dönemde Yayla Mahallesi olduğu 
düşünülmektedir (Tuncel, 2002). Kentin sınırlarını etkileyen bir diğer karar ise 1968 yılında 
Karahıdır köyünün mahalle olarak belediye sınırlarına dâhil edilmesidir.  

1976-2014 yılları arası hava fotoğrafları, uydu görüntüleri ve hâlihazır paftaların çakıştırılması 
sonucunda (Şekil 2) kentin gelişme yönlerine yönelik görsel bir çalışma hazırlanmıştır. 

Kentin 1976 yılındaki yapılı çevre sınırları incelendiğinde, gelişimin kentin batı ve güney 
yönlerine doğru ilerlediği, 1948 ve 1968 yıllarında yapılan imar planları kararınca oluşturulan 
meydanlar ve Kurtuluş Caddesi, Fevzi Çakmak Bulvarı, Mustafa Kemal Bulvarı ve İstiklal 
Bulvarı yönlerinde geliştiği görülmektedir (Aysu vd., 1984; Tuncel, 2002). Özellikle 1980 
yılından sonra kentin doğusunda bugün Doğu ve Kocahıdır Mahallelerinin doğu sınırını 
oluşturan askeri alanların ve buna bağlı diğer donatıların oluşturulması, yine bu dönemlerde 
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Kırklareli-Dereköy sınır kapısı bağlantısını sağlayan E87 karayolunun devamının açılması, 
Kırklareli-İstanbul bağlantısının Babaeski yönünde döndürülmesi, gelişimin doğu ve güney 
yönünde ilerlemesini tetiklemiştir. Ayrıca valilik, eğitim tesisleri, hastane gibi temel hizmetleri 
sunan sosyal altyapı donatılarının Karakaş Mahallesinde konumlanması gelişimin batı yönünde 
devam etmesini tetiklemiştir. 1986 yılında yapılmış ve 1988 ve 1991 yıllarında revize edilmiş 
üçüncü imar plan sınırları ve arazi kullanım kararları incelendiğinde kuzey, güney ve batı 
yönünde gelişme konut alanları önerildiği görülmektedir.  

 

Şekil 2: 1976-2014 yılları arası kent makroformunda görülen değişim (Altlık Görüntü: Google Earth 
uydu altlığından yararlanılmıştır). 
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Ayrıca Karakaş Mahallesi ile Karacaibrahim Mahallesinin de özellikle Kırklareli belediye binası 
çevresinde oluşturulan donatı ve ticaret kararları ile (Şekil 3) merkezin bu bölgede gelişimi 
kararlaştırılmıştır. 2006 yılına ait yapılı çevre sınırları incelendiğinde, 1991 yılı plan kararları 
doğrultusunda kuzey, batı ve güney yönlerinde büyümenin devam ettiği görülmektedir. 
Özellikle 1984 yılından sonra yapılı çevre sınırlarında çok büyük bir değişmenin olmadığını ve 
kentsel büyümenin yatayda değil özellikle 3. boyutta görülmeye başlandığını söylemek 
mümkündür. Ancak 2014 yılına gelindiğinde en büyük değişim ise kentin kuzey batısında 2008 
yılında yapılan TOKİ Toplu Konut Projeleri ve bölgede görülen diğer özel konut projeleridir. 
İlgili projeler ve bölgede oluşan etki 1991 planında öngörülen sınırlar dışına çıkılmasına neden 
olmuştur.  

 

Şekil 3: Kırklareli kent merkezi mevcut planlar (Altlık harita: Güncel hâlihazır harita). 
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Kırklareli kent merkezindeki arazi kullanımda görülen değişim incelenmeden önce idari yapı ve 
yapılan planlar (Şekil 3) hakkında bilgi verilecektir. Buna göre, Kırklareli Belediyesi 1878’de 
kurulmuş, Cumhuriyet ilanı ile beraber yeni örgütlenen belediye sistemi 1963 yılında faaliyete 
geçmiştir (Aysu vd., 1984). Yerel yönetim yapısında bu tarz bir gelişim görülürken, planlama 
ile ilgili ilk çalışmalar 1940’ta başlamış ve kentin ilk kadastro çalışmaları yapılmıştır. Kentin ilk 
imar planı 1948 yılında Muallim Seyfi Arıkan tarafından 1/500 ve 1/1000 ölçeklerde yapılmış 
ve temel olarak mülkiyet-konut düzeni temelinde kararlar getirmiştir. Kentin ikinci imar planı 
ise 1968 yılında Mimar Fikret Cankut tarafından 1/1000 ve 1/2000 ölçeklerde yapılmış ve temel 
olarak mülkiyet-konut düzeni ile ulaşım bağlantıları temelinde kararlar getirmiştir (Aysu vd., 
1984). Kentin üçüncü imar planı ise 1986 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi-Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü tarafından 1/1000 ve 1/5000 ölçeklerde hazırlanmış ancak ilgili plan 1988 ve 
1991 yıllarında belediye tarafından revize edilmiştir (Eyüboğlu Erşen ve Vatansever, 2007). 
Bugün Kırklareli kent merkezi için geçerli olan plan 1991 Revizyon İmar Planı olarak 
geçmektedir. 1991 yılından günümüze geldiğimizde arada geçen 24 yılda herhangi bir imar 
planı yapılamadığı görülmektedir. Bunun başlıca nedenleri sorgulandığında, Trakya bölgesi için 
2009 yılına kadar süren 1/100000 ölçekli Trakya Ergene Havzası Bölge Planı süreci ve 2012 
yılına kadar süren 1/25000 ölçekli Kırklareli Çevre Düzeni Planı süreci, alt ölçek planlarının 
yapımını geciktirdiği görülmektedir. Bu süre içinde kentsel ihtiyaçlar ise genelde plan 
tadilatları, ıslah imar planları ve mevzi planlar gibi parçacıl uygulamalarla çözülmeye çalışılmış 
bu durum planın bütüncül yapısının bozulmasına yol açmıştır.  

 

Şekil 4: 1991 Revizyon İmar Planı arazi kullanım kararları ve günümüz arazi kullanım yapısı (Altlık 
harita: 1991 yılı 1/5000 ölçekli Revizyon İmar Planı ve güncel hâlihazır harita). 

1991 planında öngörülen arazi kullanım yapısı ile günümüz arazi kullanım arası karşılaştırma 
yapıldığında ise (Şekil 4), planda öngörülen sınırlara kadar bir gelişme olmadığı, planda 
öngörüldüğü üzere kuzey, batı ve güneyde oluşturulan gelişme konut alanlarının günümüzde 
meskûn konut alanlarına dönüştüğü görülmektedir. Planda önerilen sosyal altyapı alanlarının 
(eğitim, yükseköğretim, idari, sağlık, sosyo-kültürel tesis, ibadet vb. alanlar) günümüzde plan 
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kararları doğrultusunda geliştiği görülmektedir. Ancak planda ticaretin kuzey yönünde 
gelişmesine dair karar alınmasına rağmen; yüksek eğim, temel hizmetlere uzaklık ve ulaşım gibi 
nedenlerden ötürü ticaret kuzey yönünde çok fazla gelişememiş ve Mustafa Kemal Bulvarı, 
Fevzi Çakmak Bulvarı, Hastane Caddesi, İstasyon Caddesi doğrultusunda gelişmiştir. Planda 
kentin kuzey ve güneyinde iki adet küçük sanayi sitesi kararı getirilmiş, kuzeyde önerilen küçük 
sanayi sitesi 1995 yılı onanlı Küçük Sanayi Sitesi Nazım İmar Planı ile beraber oluşturulurken, 
güneyde öngörülen küçük sanayi sitesi, mevcut ticaret ve donatılarla beraber Karacaibrahim 
Mahallesinde gelişmiştir. Planda İnci Deresi etrafına park alanları ile gelişimin etkilerine 
yönelik bir tampon oluşturulmasına karşın, günümüzde bu yeşil tamponun oluşturulamadığı 
görülmektedir. Ayrıca Karahıdır Mahallesinde yükseköğretim alanları ile beraber kurgulanan 
spor alanlarının, günümüzde oluşturulamadığı görülmektedir. Bir önceki bölümde de anlatıldığı 
üzere,2008 yılında yapılan TOKİ Toplu Konut Projeleri ve bölgede görülen diğer konut 
projeleri ile beraber 1991 planında öngörülen sınırlar dışına çıkıldığı görülmektedir.  

4.3. Konut Alanlarında Görülen Değişim ve Örnek Alan Çalışmaları 

Tarihsel dönemler içerisinde plan uygulamalarının, toplumsal ve ekonomik ilişkilerin mekâna 
olan etkileri sonucunda Kırklareli kent merkezinde, farklı karakterlere sahip, kendi içinde 
homojen dokular ortaya çıkmıştır. Dört farklı mahalle özelinde (Şekil 5) aktarılacak olan bu 
karakteristik özellikler ile uygulama ve ilişkilerin dokuda yarattığı farklar ve mekândaki 
oluşuma etkileri tartışılacaktır. 

 

Şekil 5: Alan Çalışması Bölgeleri (Altlık Görüntü: Google Earth uydu altlığından yararlanılmıştır). 
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4.3.1. Karacaibrahim Mahallesi (Belediye binası ve çevresi) 

Karacaibrahim Mahallesi 1948 ve 1968 yıllarında yapılan imar planlarıyla beraber gelişmeye 
başlamıştır; bugün ise yoğun, çok katlı ve bitişik düzenli yerleşme karakteri göstermektedir. 
Mahallenin 1984 yılındaki nüfusu 7251 kişi, 2014 yılı nüfusu ise 11036 kişidir (Aysu vd., 1984; 
www.tuik.gov.tr). Plan kararları doğrultusunda açılan yeni ulaşım aksları ve oluşturulan yeni 
ticaret, donatı bölgeleri kentin gelişimini ve merkezini bu yöne doğru çekmiştir (Aysu vd., 
1984). Konut yapım yılları incelendiğinde bölgede yapılaşmanın özellikle 1970-1975 yılları 
arasında başlamış olması da bu bölgedeki gelişimin plan kararları ile beraber olduğu 
düşüncelerini desteklemektedir (Aysu vd., 1984). Mahalle 1984 yılından günümüze bitişik 
düzenli çok katlı yoğun yapılaşma özelliğini devam ettirmektedir. 1984-2014 yılları arası 
mahallenin morfolojik karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, 1984 yılı sonrasında bina taban 
alanlarındaki artışa (Şekil 6) ek olarak 3. boyutta da büyümelerin olduğu (Şekil 7), bu 
büyümeler sonucunda parsel bahçe büyüklüklerinin azalmaya başladığı (Şekil 8) ve otopark gibi 
farklı işlev kullanımlarına açıldığı görülmektedir. 

4.3.2. Karahıdır Mahallesi 

1968 yılında belediye sınırları içine dahil edilen Karahıdır Mahallesi bugün kırsal yerleşme 
karakteri göstermektedir (Aysu vd., 1984). Mahallenin 1984 yılındaki nüfusu 1408 kişi, 2014 
yılı nüfusu ise 2883 kişidir (Aysu vd., 1984; www.tuik.gov.tr). Konut yapım yılları 
incelendiğinde bölgede yapılaşmanın esas gelişimi1970-1975 yılları arasında olmuştur(Aysu 
vd., 1984). Kentsel mekâna dair doluluk-boşluk (Şekil 9), kat adetleri (Şekil 10) ve yeşil alan 
(Şekil 11) analizleri yapılmış, mekânda 1984-2014 arası değişim ortaya konmuştur. 1984 
yılından günümüze gelindiğinde kentin sahip olduğu, büyük bahçeli, tek katlı konut, ahır, 
samanlık birimleri ile çevrili parsel kullanım biçiminin bozulmadığı görülmektedir. Ayrıca 1991 
yılı onanlı Revizyon İmar Planı incelendiğinde bölge özelinde ayrık nizam (4 kat), blok nizam 
(5 kat), bitişik nizam (5 kat) gibi yapılaşma karaları getirilmesine karşın, mevcut gelişimin plan 
kararlarından bağımsız gerçekleştiğini söylemek mümkündür. 

4.3.3. Pınar Mahallesi 

Pınar Mahallesi, plan uygulamalarının ve ekonomik-sosyal ilişkilerin etkilerinin en iyi 
gözlemlenebildiği yerleşimlerden biridir. Mahalle geçmişte Karacaibrahim Mahallesi sınırları 
içinde yer almakta olup, 13.09.1988 tarihinde Pınar Mahallesi adını alarak ayrılmış ve kadastral 
işlemleri tamamlanmıştır (http://www.e-tkbm.gov.tr/publisher/tkdurumilce.asp?ilceid=566). 
Mahallenin günümüz nüfusu 5024 kişidir (www.tuik.gov.tr). Konut yapım yılları incelendiğinde 
bölgede yapılaşma 1976-1980 yılları arasında başlamış esas gelişme ise 1991 yılından sonra 
olmuştur (Aysu vd., 1984). Mahallenin gelişimi incelendiğinde 1984 yılı yapılan çalışmalara 
göre, kırdan göçle gelen kesimin yer seçtiği bir bölge olduğu, genel parsel büyüklüğünün 1000 
m² ve üzerinde olduğu ve hisseli ifraz dokusu özelliği gösterdiği belirtilmektedir (Aysu vd., 
1984). Kentsel mekâna dair doluluk-boşluk (Şekil 12), kat adetleri (Şekil 13) ve yeşil alan (Şekil 
14) analizleri incelendiğinde de kaynaklara paralel olarak tarım arazileri içinde tekil parsel 
özelinde genelde 1-2 katlı yapılaşmaların oluştuğu görülmektedir. İlgili alana 1991 yılı planın 
karar getirmesine karşın, 1991 sonrasında ıslah imar planı yapılmıştır, ıslah imar planı kararları 
ile beraber mekânda var olan tekil parsel düzeyindeki gelişim giderek artmış ve sonuç olarak 
kentin genel dokusundan farklı olarak ayrık nizam biçiminde gelişmiş, bahçeli, genelde üç katlı 
yapılaşma karakteri oluşmuştur. Ayrıca ıslah imar planlarının kentsel standartları aramayan ve 
üst ölçek plan kararlarından bağımsız yapısı nedeniyle bölgede 1991 yılı plan kararlarında 



 

431 

getirilen donatı alanlarının birçoğu oluşturulamamış; bu durum bölgenin kentsel hizmetlere ve 
diğer bölgelere erişiminin ve ilişkisinin zayıf kalmasına neden olmuştur. 

4.3.4. Yayla Mahallesi 

Yayla Mahallesi Kırklareli kent merkezi içerisinde ilk yerleşimin başladığı nokta olarak 
karşımıza çıkmakta ve geleneksel yerleşme karakterini göstermektedir. Mahallenin 1984 
yılındaki nüfusu 3670 kişi, 2014 yılı nüfusu ise 6021 kişidir (Aysu vd., 1984; www.tuik.gov.tr). 
Yayla Mahallesinde bulunan geleneksel konutlar genellikle birbirinin manzarasını ve gün ışığını 
kesmeyecek şekilde yerleşmiş, bahçeli, iki katlı, parsel içinde kuyu, meyve bahçesi ve 
müştemilat barındıran yapıya sahiptir (Yüksek ve Esin, 2009). Ayrıca mahalle özelinde çıkmaz 
sokaklı, dar ve düzgün olmayan yollar ve bu yolların kenarındaki avlulu parsellere bağlı 
yapılanma ile geleneksel yapı ve yerleşme karakterini sunmaktadır. Bölge Koruma Kurulu 
19.09.1996 tarihinde Yayla Mahallesi ve Demirtaş Mahallesi içeren bölgeyi ”Kentsel sit alanı” 
olarak ilan etmiştir. 2001 yılında ise sit alanı için 1/1000 ölçekli koruma imar planı hazırlanmış 
ve onanmıştır (Eyüboğlu Erşen ve Vatansever, 2007). Günümüzde Yayla Mahallesi’nde 18 adet 
tescilli kültür varlığı bulunmaktadır (Eyüboğlu Erşen ve Vatansever, 2007). 1984 yılı yerleşim 
dokusu ile günümüz yerleşim dokusu, doluluk-boşluk (Şekil 15), kat yükseklikleri (Şekil 16) ve 
yeşil alan (Şekil 17) özelinde incelendiğinde dokuda önemli morfolojik değişimlerin oluştuğu 
görülmektedir. Geleneksel dokusu ile ön plana çıkan bölgede, 1996 yılında ilan edilen sit alanı 
kararı ve 2001 yılında hazırlanan koruma imar planında getirilen yapı nizam kararlarına kadar, 
mekânda özellikle yapıların oranları değişmiş, taban alanlarında artışlar ve kat yüksekliklerinde 
büyümeler oluşmuştur. Bu değişimler geleneksel karaktere büyük ölçüde zarar vermiştir. 

 

 

Şekil 6: Karacaibrahim Mahallesi doluluk-boşluk analizi (Altlık harita: 1984 yılı için, Aysun vd., 1984, 
167 (solda);  2014 yılı için, güncel halihazır harita). 
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Şekil 7: Karacaibrahim Mahallesi kat yüksekliği analizi (Altlık harita: 1984 yılı için, Aysun vd., 1984, 
167 (solda);  2014 yılı için, güncel halihazır harita). 

 
Şekil 8: Karacaibrahim Mahallesi yeşil alan analizi (Altlık harita: 1984 yılı için, Aysun vd.,1984, 167 
(solda);  2014 yılı için, güncel halihazır harita). 

 
Şekil 9: Karahıdır Mahallesi doluluk-boşluk analizi (Altlık harita: 1984 yılı için, Aysun vd., 1984, 171 
(solda);  2014 yılı için, güncel halihazır harita). 
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Şekil 10: Karahıdır Mahallesi kat yüksekliği analizi (Altlık harita: 1984 yılı için, Aysun vd., 1984, 171 
(solda);  2014 yılı için, güncel halihazır harita). 

 
Şekil 11: Karahıdır Mahallesi yeşil alan analizi (Altlık harita: 1984 yılı için, Aysun vd., 1984, 171 
(solda);  2014 yılı için, güncel halihazır harita). 

 
Şekil 12: Pınar Mahallesi doluluk-boşluk analizi (Altlık harita: 1984 yılı için, Aysun vd., 1984, 172 
(solda);  2014 yılı için, güncel halihazır harita). 
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Şekil 13: Pınar Mahallesi kat yükseklikleri analizi (Altlık harita: 1984 yılı için, Aysun vd., 1984, 172 
(solda);  2014 yılı için, güncel halihazır harita). 

 
Şekil 14: Pınar Mahallesi yeşil alan analizi (Altlık harita: 1984 yılı için, Aysun vd., 1984, 172 (solda);  
2014 yılı için, güncel halihazır harita). 

 
Şekil 15: Yayla Mahallesi doluluk-boşluk analizi (Altlık harita: 1984 yılı için, Aysun vd., 1984, 169 
(solda);  2014 yılı için, güncel halihazır harita). 
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Şekil 16: Yayla Mahallesi kat yükseklikleri analizi (Altlık harita: 1984 yılı için, Aysun vd., 1984, 169 
(solda);  2014 yılı için, güncel halihazır harita). 

 
Şekil 17: Yayla Mahallesi yeşil alan analizi (Altlık harita: 1984 yılı için, Aysun vd., 1984, 169 (solda);  
2014 yılı için, güncel halihazır harita). 

 

5. SONUÇ 

Kırklareli kent merkezi morfolojik açıdan çok çeşitli bir yapıya sahiptir. Kentin gelişimi, 
1984’lü yıllara kadar plan uygulamaları, demiryolu ve karayolu projeleri ile kuzeyden güneye 
doğru ilerlemiş;1968 ve 1991 planlarının etkisi ile beraber kentin merkezi, geleneksel kent 
merkezi olan Yayla Mahallesi’nden, Kurtuluş Caddesi, Fevzi Çakmak Bulvarı, Mustafa Kemal 
Bulvarı ve İstiklal Bulvarı yollarının tanımladığı yeni merkeze şeklinde bir değişim göstermiştir. 
1984 yılından sonra ise yatayda görülen bu değişim 3. boyuta çıkarak esas gelişim dikeyde 
görülmeye başlanmıştır. Mekânsal değişim-dönüşüm süreci ile planlama sistemini bir arada 
düşündüğümüzde ise; 1991 yılından günümüze doğru gelindiğinde, planlama sisteminin bu 
gelişim ve büyüme sürecini tam olarak yönetemediğini söylemek mümkündür. Özellikle konut 
alanları incelendiğinde; parçacıl plan uygulamaları ile oluşan, mevcut plan kararlarından 
bağımsız gelişen mekân tipolojileri buna verilebilecek en iyi örneklerdendir. Bu açıdan, kentteki 
devam eden değişim-dönüşüm sürecini bütüncül bir açıdan ele alacak, mekândaki farklı 
dokulara ve bu dokulardaki sorunlara karşı duyarlı olacak plan uygulamalarının hazırlanması 
birincil dereceden önemli bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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NOTLAR 
 
i Bu bölgelerde ilk gelişmenin ne zaman başladığına dair herhangi bir kayıt bulunmamakta ancak ilgili kaynaklar 
gelişimin bu mahallelerde başladığına dair ortak görüş sunmaktadır. 
ii Bademlik, Cumhuriyet ve Demittaş Mahallelerinin eski adı Camikebir Mahallesi olup, 16.01.1985 tarihinde 
Camikebir Mahallesi, belirtilen üç mahalleye bölünmüş ve kadastral işlemleri yapılmıştır 
(http://www.e-tkbm.gov.tr/publisher/tkdurumilce.asp?ilceid=566). 
iii İlgili mahallenin eski adı Hamidiye Mahallesi olup, 19.02.1988 tarihinde Doğu Mahallesi olarak kadastral işlemleri 
yapılmış, 07.11.1992 tarihinde Hacı Zekeriya Mahalleside Doğu Mahallesine katılarak kadastral işlemleri yapılmıştır 
(http://www.e-tkbm.gov.tr/publisher/tkdurumilce.asp?ilceid=566). 
iv İlgili mahallenin eski adı Tellakzade Mahallesi olup, 20.12.1991 tarihinde Akalar Mahallesi olarak isim değiştirmiş 
ve kadastral işlemleri yapılmıştır  
(http://www.e tkbm.gov.tr/publisher/tkdurumilce.asp?ilceid=566). 
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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

i
; 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, 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 
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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, 
Burgazada, Kınalıada, Arnavutköy, Kuzguncuk 

 

 

 

1. Doku Nedir? Kentsel Dokuyu Oluşturan Bileşenler Nelerdir? 

En genel tanımı ile doku (türük, örüntü, ing. -texture, pattern); birbirine eş ya da birbirini 
tamamlayan birim biçimlerin, belli sistemlerle yan yana gelmesinden oluşmaktadır. Kent 
dokusu ise yapılı formlar ile açık alanlar (boşluklar) arasındaki ilişkiler, ölçek ve oran olarak 
tanımlanmaktadır (Ocakçı, 2012; Altaban, 2013). Kent dokusu, bir başka değişle algılanan 
biçim, doğal yapının yönlendirdiği fiziksel yapı ile sosyal yapının (ekonomik yapı, gelenek, 
görenek, yaşam biçimi vb.) karşılıklı etkileşim halinde ortaya koyduğu bir örüntü / 
kompozisyondur. Bu kompozisyonun okunabilirliği ya da algılanabilirliği, yerleşmenin özgün 
karakteristiğinin belirlenmesinde en temel değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir kentsel 
dokunun algılanması, doğal yapı bileşenlerinin ortaya koyduğu yere özgü koşullar ile 
uyumluluğu olduğu kadar, kültürel, kişisel yaşam biçimleri ve algı filtreleri ile doğrudan 
ilişkilendirilmektedir (Rapoport, 1977).  

Kentsel doku tanımı ağırlıkla, kenti oluşturan elemanların tümünün oluşturduğu örüntüyü ifade 
etmek için kullanılır. Kentsel dokuyu oluşturan bileşenler temelde çevresel boyut, fiziksel boyut 
ve sosyo-ekonomik boyut olarak gruplanabilir. Kentsel dokunun oluşmasında etkili olan bu 
bileşenler arasında, karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. Çevresel boyut, sosyal ve ekonomik 
yapıyı biçimlendirirken, fiziksel boyut bu bileşenlerin hepsinden etkilenmekte ve belirli 
oranlarda da etkilemektedir.  

Dokuyu oluşturan bileşenlerden çevresel boyut, pek çok yönüyle doğal yapı özelliklerini 
anlatmaktadır. Topoğrafya, iklim elemanları, bitki örtüsü, su ögesi gibi doğal yapıya ilişkin 
unsurlar, kentin fizik mekânına yönelik kimlik ve doku karakteri konusunda temel belirleyici 
olmaktadır. Doğal yapı bileşenleri, ortaya koydukları eşikler ve potansiyeller ile yerleşmeleri 
özelleştirmektedir. Geleneksel yerleşme dokuları da ağırlıkla doğadan referans alarak 
biçimlendikleri için, yerleşmelerin kendilerine has kimlik ögeleri ve okunabilirlikleri son derece 
yüksektir. Teknoloji koşutundan doğaya üstünlük sağlayan ve doğal eşikleri yok ederek 
yerleşme kültürünü benimseyen günümüz yerleşmeleri; sıradanlaşarak, giderek birbirine 
benzeyen ve kendine özgü kimlik değerini kaybeden yaşam alanlarına dönüşmüştür. Dolayısı ile 
doğal yapı çeşitliliği ve referansları, yerleşme kültürü konusunda fizik mekânı yönlendiren en 
önemli değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Sosyo-ekonomik bileşenler ağırlıkla doğal yapı bileşenlerinin yönlendirdiği yaşam biçimi ve 
nüfusun demografik, sosyal, ekonomik ve yönetsel özelliklerini kapsamaktadır. Fiziksel boyut 
ise tüm diğer bileşenlerin yansıması ile ortaya çıkan biçim olarak açıklanabilir. Yapı adası 
düzenleri, kanal mekân sistemi, mülkiyet düzeni, yapı - parsel ilişkisi, yapı – yapı ilişkisi, donatı 
düzeni, peyzaj, yapı malzemesi, cephe, üçüncü boyut, bezeme, süsleme gibi pek çok değişkeni 
kapsamaktadır (Şekil 1). 

 

Şekil 1: Kentsel Doku Bileşenleri 

 

2. Kentsel Doku Analizinde Kullanılan Yöntem ve Teknikler 

Bir önceki bölümde ele alındığı gibi kentsel doku, pek çok unsurun etkileşim halindeki 
ilişkisinin bir sonucu olarak, süreç içinde ortaya çıkmaktadır. Bu da çok faktörlü, oldukça 
karmaşık bir yapının/sistemin çözümlenmesi anlamını taşımaktadır.  

Çalışma kapsamında, özgün kentsel dokuların analizinde kullanılan yöntem ve teknikler ele 
alınarak, elde edilen çıkarımların nasıl yorumlanabileceği tartışılmaktadır. Kentsel yerleşme 
dokularının çözümlenmesi ve neden – sonuç ilişkisi kurulmasında kullanılan teknikler üç temel 
aşamada gruplanmaktadır.  

Birinci grup analizler, yerleşmenin bütüncül olarak algılanması amacıyla doğal yapı ve siluet 
özellikleri, imaj ve kimlik unsurlarının çözümlenmesi, farklılaşan alt parçalarının tespit 
edilmesine yönelik analizler olarak belirlenmektedir. 

İkinci grup analizler, fizik mekâna yönelik arazi kullanış, yapı kat adetleri, yapı tipolojileri, yapı 
nitelikleri, yol ağı, ada ve parsel düzeni, dolu/boş dengesi, kamusal, özel, yarı kamusal/özel 
alanların belirlenmesi gibi iki boyutlu analizler ile en kesitler, kotlar, cephe özellikleri, 
malzeme, bezeme gibi üçüncü boyutun tanımlanmasına yönelik analizleri içermektedir. 
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Üçüncü grup analizler ise Gestalt analizi, topoloji, eşgörüş analizi gibi çeşitli kuram ve 
matematiksel modellerin, doku çözümleme sürecinde kullanımını içermektedir. 

2.1. Bütüncül Algılamaya Yönelik Analiz ve Değerlendirmeler 

Bu başlık altında yerleşmelerin bir bütün olarak tarif ettiği doğal yapı (çevresel) ve sosyal 
(demografik, etnik, tarih vb.) yapı bileşenlerinin, fizik mekâna yansıması ile ortaya çıkan kent 
bütünü, kimlik ve siluet değerleri ile ele alınmaktadır.  

Yerleşmenin coğrafi bileşenlerinin analizinde öncelikle eğim, yöneliş, rölyef analizi gibi 
topografik özellikler, daha sonra iklim, su yüzeyi ve doğal bitki örtüsü özellikleri incelenerek, 
yerleşmelerin makroformu ve dokusunu etkileyen doğal yapı unsurları saptanmaya 
çalışılmaktadır. Bunların yanı sıra bütüncül analizlerin içinde yerleşmenin siluet incelemeleri de 
yer almaktadır. Yerleşme ve çevresinin siluetinde öne çıkan ya da tam tersi algılanamayan 
rölyef özellikleri, anıtsal yapılar, farklı dokular ve bunların topografya ilişkileri, yerleşme ve 
bitki örtüsü ilişkileri, varsa kıyı ile ilişkiler irdelenmektedir (Şekil 2). Siluet analizi aynı 
zamanda, insanın algılama özelliklerinin de dikkate alındığı Gestalt ilkeleri bağlamında 
gerçekleştirilmektedir. (bkz. Gestalt Analizleri) 

 
Şekil 2. Kınalıada Doğal Yapı Analizleri (E. Eroğlu, K. Kızılkaya) 

Bütüncül algılamaya yönelik olarak yapılan bir diğer değerlendirme de Lynch’in ‘İmaj 
Analizi’dir. Lynch bir yerleşmeyi okuyabilmek için bölgeler, sınırlar, yollar, odaklar ve işaret 
öğelerine bakmak gerektiğini söylemektedir (Lynch, 1960)ii. Bu bağlamda kentin bütüncül 
olarak algılanması, birbirinden farklılaşan alt bölge karakterlerinin belirlenmesi, ana aks (kanal 
mekânlar) ve odakların (meydan) tespit edilmesi mümkün olabilmektedir (Şekil 3).  
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Şekil 3: Arnavutköy İmaj Analizi (G. E. Albayrak) 
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Coğrafi özelliklerin yanı sıra dokuyu etkileyen diğer bileşenlerden sosyo-ekonomik boyut 
hakkında bilgi edinilerek, yerleşmeyi nasıl etkilediği de bir diğer analiz konusudur. Bu süreçte 
de yerleşmede yaşayan nüfusun büyüklük, kültür, gelenek ve yaşam alışkanlıkları ve mekânsal 
davranış gibi dolaylı olarak kentsel dokuyu etkileyen özellikleri incelenmekte ve bunların 
etkileri değerlendirilmektedir.  

 

 
Şekil 4: Kınalıada Fizik Mekân Analizleri (S. Özdemir, D. Sheh) 



 

445 

2.2. Fizik Mekâna Yönelik İki ve Üç Boyutlu Analizler 

Fizik mekâna ilişkin analizlerin yapılabilmesi için öncelikle, kapsamlı planlama ve tasarım 
çalışmalarında gereksinilen fizik mekân tespit ve belgeleme çalışmalarından yararlanılmaktadır. 
Bu doğrultuda arazi kullanış, kat adedi, yapım tekniği, yapı durumu, donatı ve altyapı durumu, 
ulaşım ağı ve kademelenmesi, ada ve parsel boyutu, biçimi, gibi yerleşme genelinde dokuyu 
oluşturan elemanların, araştırmanın gerçekleştirildiği zaman kesitine ait durumları 
değerlendirilmektedir (Yukarıda Şekil 4). 

Üçüncü boyuta ilişkin analizlerin başında ise yapı/yapı, yapı/sokak, yapı/parsel ilişkisinin 
saptandığı, yapıya ilişkin mimari sistem, doluluk/boşluk, cephe, malzeme gibi özgün 
karakterlerin, çevresel ve sosyal analizler bağlamında yorumlandığı çalışmalar gelmektedir. 
Özellikle topografya ve iklim verileri ile sosyal yaşam biçimi, mahremiyet gibi ilişkilerin 
tartışıldığı bu analizlerden; kimlik ve doku karakteristiğine ilişkin pek çok bilgi edinmek 
mümkün olmaktadır. Aşağıdaki örneklerde doğal yapı ve yapı/parsel/sokak ilişkilerinin 
irdelendiği, fotoğraflar ve çizim teknikleriyle ifade edilen analizler görülmektedir (Şekil 5, 6).  

 
Şekil 5: Kuzguncuk Üçüncü Boyut Analizleri (S. Yıldız, S. Aydoğdu) 

Fizik mekâna ilişkin analizlerde kamusal açık mekânların cephe özelliklerinin de saptanması bir 
diğer inceleme konusudur. Cephelerdeki doluluk/boşluk oranları, kullanılan malzemeler, cephe 
hareketleri, saçak özellikleri, yatay/düşey boyutları ve oranlar, ölçek gibi nitelikler insan 
davranışlarını belirlediği gibi mekân karakteri üzerinde de etkili olduğundan doku analizlerinde 
büyük önem taşımaktadır. 
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Şekil 6: Kınalıada Üçüncü Boyut Analizleri(üstteki B. Çilek, F. Görgen; alttaki E. Eroğlu, K. Kızılkaya) 
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2.3. Kuram ve Modeller Işında Kentsel Doku Analizleri 

Özgün dokuların belgelenmesi ve anlaşılabilmesi için klasik mekân analiz yöntemleri, her 
zaman yeterli olmamaktadır. Dokuların ortaya koyduğu benzerlik ve farklılıkların her boyutuyla 
saptanabilmesi için, farklı yöntemlerin de kullanılması gerekmektedir. Bu yöntemlerden 
bazıları; kullanıcının psikolojik özelliklerinin dikkate alındığı Gestalt analizi, yaya hareketini 
gözeten eşgörüş analizi, kanal mekânlarda kavşak türü, kesişim sayısı, yapı adası sayısının 
oranlandığı matematiksel bir model/yöntem olan topoloji, insan davranışını dikkate alan, bu 
bildiride kapsam dışı bırakılan, mekân dizimi yöntemidir.  

Bu bildiride çözümleme grubunda klasik doku analizinde her zaman kullanılmayan Gestalt 
Kuramı, Topoloji Analizi, Eşgörüş Analizi yöntemleri değerlendirmeye alınmıştır.  

Gestalt Analizleri 

Gestalt 1920’li yıllarda Wertheimer tarafından ortaya konulan algılama prensiplerini açıklayan 
bir kuramdır. Algılama sürecini parça - bütün ilişkisi bağlamında tanımlayan kuramda;parçayı 
anlamanın bütünü kavramayı sağlamayacağı anlayışından yola çıkılmaktadır. Algıyı bir 
örgütlenme olarak kabul eden yaklaşımda; nesnelerin kolay algılanmasının temelinde ‘yalınlık 
ilkesi’nin yattığı savunulmakta ve Gestalt ilkeleri de bu prensip doğrultusunda 
oluşturulmaktadır. Algılanan nesnelerin tanımlanmasında ve hatırlanmasında büyük rol 
oynadığı kabul edilen ilkeler; ‘şekil-zemin ilişkisi, yakınlık, tamamlama, benzerlik, 
süreklilik’iiitir. 

Özellikle kıyı yerleşmelerinde su yüzeyinden yaklaşım, yerleşmenin siluetinin net ve engelsiz 
görülmesini sağlamaktadır. Siluetler sahip olduğu özelliklerin, yalın bir biçimde saptanabilmesi 
amacıyla Gestalt ilkeleri bağlamında analiz edilmiştir. Bu analizlerin sonucunda yerleşme 
dokusunu oluşturan özelliklerin algılanabilme düzeyleri ve nitelikleri saptanmıştır (Şekil 7a, 7b, 
7c). Aşağıdaki şekilde Burgazada silueti şekil-zemin ilişkisi bağlamında incelenmiş ve 
yerleşmenin algılanmasını güçlendiren yerleşik alan ve orman alanı kontrastına dikkat 
çekilmiştir (Şekil 7a). 

Siluet analizi dışında yerleşmedeki dokuyu oluşturan elemanlar kat adedi, yapı cepheleri, 
malzeme, renk, saçak ve benzeri özellikleri bağlamında benzerlik, süreklilik, yakınlık, simetri 
ilkeleri doğrultusunda irdelenmiş, doku bütünlüğü ile bölge oluşturma özellikleri 
değerlendirilmiştir. Bu analizlerin sonucunda genel yerleşme karakteri yorumlanarak, bu 
karaktere uymayan yapılar saptanmış, aykırı yapıların işlev, konum ve nitelikleri sorgulanmıştır. 
Aşağıdaki şekillerde Burgazada ve Kınalıada örneklerinde boyut, biçim, malzeme, yöneliş gibi 
doku ve yapı niteliklerinin benzerlik, yakınlık, süreklilik ve tamamlama ilkeleri bağlamında 
irdelenmesi görülmektedir. 

 
Şekil 7a: Burgazada Gelstalt Analizi (Ç. Özkan, C. Dönmez) 
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Şekil 7b: Burgazada Gestalt Analizi (Ç. Özkan, C. Dönmez) 

 

 
Şekil 7c: Kınalıada Gestalt Analizi S. Genç, N. Ayan) 

Topoloji Analizi  

Topoloji Türk Dil Kurumu tarafından ‘Geometrik cisimlerin nitelikleriyle ilgili özelliklerini ve 
bağıl konumlarını, biçim ve büyüklüklerinden ayrı olarak alıp inceleyen geometri dalı’ olarak 
tanımlanmaktadır. Topolojik dönüşüm ise geometrik şekillerin ölçülebilir özelliklerinden 
bağımsız olarak birbirine dönüşebilmesi olarak adlandırılmaktadır. Lewin’e (1936) göre, 
birbirine dönüşebilen şekiller topolojik açıdan eşdeğer şekillerdir. Topolojik dönüşüme 
verilebilecek en iyi örnek mesafeden bağımsız olarak hat sürekliliği ve kesişim ilişkilerine göre 
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düzenlenmiş raylı sistem hat şemalarıdır. Doku analizinde ise topolojik analiz yöntemi, gerçek 
mesafelerden bağımsız ağ ilişkilerini ortaya koymak amacıyla kullanılan bir tekniktir. 
Dokularda kavşak türleri (T kesişme, X kesişme), yapı adası ve çıkmaz sokak oranları ve kanal 
mekân derinlik değerleri ile değerlendirme yapılabilmekte, yerleşmenin kanal mekân strüktürü 
hakkında bilgi sağlamaktadır. Yerleşme dokusunu oluşturan yapı adası ve kanal mekân 
sisteminde birden fazla tipolojinin var olduğu ya da bunların bilinen geometrik biçimler ile 
tanımlanamadığı ritmik dokularda; analizi basitleştiren, kesişmeler ve yollar üzerinden 
mesafeden bağımsız bağlantısal analiz yapılmasını, farklı ulaşım sistemlerine bağlı farklı 
dokuların karşılaştırılmasını sağlayan yöntemdir. Aşağıdaki şekilde Burgazada ulaşım ağı 
irdelenmiş, farklı özellik sergileyen üç farklı doku topolojik olarak birbiriyle karılaştırılmıştır 
(Şekil 8).  

 

 

Şekil 8: Burgazada Topoloji Analizi (D. Sheh, S. Özdemir) 

Eşgörüş Analizi 

Eşgörüş Alan (İsovist) kavramı, bir mekânda belirli bir noktadan bakıldığında görülebilen 
yüzeylerin tamamının oluşturduğu alanı tanımlar (Benedikt, 1979). Bu analiz, yayanın kentsel 
açık mekândaki hareketi sırasında görebildiği yatay ve düşey yüzeylerin saptanması esasına 
dayalıdır. Eşgörüş analizinde mekân içindeki hareket ve yönlenme, mekânın iki ve üç boyutlu 
geometrik biçimlenmesi büyük önem taşımaktadır. Mekândaki yapıların üç boyutlu 
biçimlenişinin yanı sıra açık mekânın topografik yapısı da eşgörüş analizinde dikkate alınan 
diğer bir konudur. (Batty, 2001) 

Kentsel mekânı algılamanın en pratik yolu, kanal mekânlarda yaya olarak hareket etmektir. 
Kanal mekânda hareket sırasında, ne kadar uzağın algılanabildiği ile hangi yüzeylerin 
görebildiği, çevrelenme düzeyi eşgörüş alanı analizleri ile belgelenir. Mekânsal davranışı da 
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yönlendiren bu özelliklerin saptanması doku ile davranışların anlaşılması ve anlamlandırılması 
açısından da önemlidir. Mekânın bu özellikleri aynı zamanda mekânın kimliğini de 
etkilemektedir. Eşgörüş alanını etkileyen unsurlara bakıldığında dokunun temel bileşenlerinden 
yapı/sokak ilişkisinin ve sokak siluetini belirleyen yapı/parsel, yapı/yapı ilişkisinin yanı sıra 
yapı cephelerindeki hareketlerin ve saçak özelliklerinin ve peyzajın da etkili olduğu 
görülmektedir. Aşağıdaki şekilde Kınalıada’daki İskele ve Akasya caddelerinin eşgörüş 
analizleri gerçekleştirilmiş ve bu akslar üzerinde gerçekleşen hareket ile caddelerdeki görüş 
alanlarının değişimi belgelenmiştir (Şekil 9). 

 
Şekil 9: Kınalıada Eşgörüş Analizi (B. çilek, F. Görgen) 

 

3. Sonuç ve Değerlendirme 

En genel anlamı ile çevresel, sosyal ve ekonomik özelliklerin fizik mekâna yansıdığı bir 
biçim/örüntü olarak tanımlanan kentsel dokular, yerleşmelerin yer/bağlam ilişkisinin kurulması, 
kendine has bir kimlik oluşturması, insan ölçeği ile ilintili, algılanabilir ve yönlenebilir bir içerik 
taşıması açısından, planlama ve tasarım parametreleri doğrultusunda ele alınması 
gerekmektedir. Bu özelliklerden giderek uzaklaşan ve doğal yapı bileşenlerini dikkate almadan, 
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doğal eşiklere rağmen, parsel bazında uygulamalar ve imar yönetmelikleri ile biçimlendirilen 
günümüz yerleşmeleri; algılanma, yönlenme ve kimlik unsurlarından uzaklaşmakta, 
kopyalanan, giderek birbirine benzeyen ve bu özellikleri ile yerin ruhunu kaybettiği bir içeriğe 
dönüşmektedir. Yağ lekesi gibi birbirine eklemlenerek, boşluksuz büyüyen ve yaygınlaşan bu 
yerleşmelerde, farklı coğrafyaların ortaya koyduğu eşikler ve potansiyeller algılanamadığı gibi, 
yaşam biçimleri farklılıklarını okumak bile mümkün olamamaktadır. Sonuç olarak kıyı, ova, 
yamaç, vadi gibi farklı topografya ve iklim koşullarında, benzer doku tipolojilerinin ortaya 
çıkması ile sonuçlanan, sosyal yapı özellikleri ile örtüşmeyen ve tüm toplumsal katmanları, aynı 
biçim içine sokan fizik mekânın oluşması kaçınılmaz olmaktadır. Bu durumda planlama ve 
tasarımın bağlamını kaybetmesinin yanı sıra aidiyet ilişkilerinin kurulamadığı, kimliksiz 
mekânlar ile karşı karşıya kalınmaktadır. 

Dolayısı ile kentsel dokuların planlama ve tasarım parametrelerine ulaşabilmek ya da bu 
dokuları test edebilmek açısından analiz yöntem ve teknikleri son derece önemli hale 
gelmektedir. Gerek geleneksel yerleşmelerde gerekse yeni üretilecek yerleşmelerde tasarlanacak 
dokuların, mevcut ile uyumunun test edilmesi büyük önem taşımaktadır. Yerleşmelerin doğal 
çevre verileri, sosyo-ekonomik veriler ve yerleşme kültürü ile ilişkilendirilebilmesi için etkin 
doku analiz, yöntem ve teknikleri, planlama ve tasarım gündemine alınmalıdır. 

Bu bildiri kapsamında da Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Yüksek 
Lisans öğrencileri ile yapılan çalışmalarda kullanılan analiz teknikleri ve ortaya çıkan ürünlerin 
paylaşılması hedeflenmiştir. Kullanılan yöntem ve teknikler, bütüncül algılama, fizik mekâna 
yönelik iki ve üç boyutlu çalışmalar, kuram ve matematiksel modellerin kullanımı olmak üzere 
üç ana başlıkta gruplanmıştır. Bu yöntemlerin kullanılması ile öncelikle bir belgeleme 
çalışmasının yapılması hedeflenmiştir. Belgeleme, özellikle korunması gereken, özgün kentsel 
dokular için büyük önem taşımaktadır. Geleneksel dokulara sahip yerleşmelerde korunan doku 
içinde ya da çeperlerinde gerçekleştirilecek bir uygulamanın söz konusu dokuya uygunluğunun 
değerlendirilmesi ancak bu analizlerle saptanan ölçütlere bağlı gerçekleştirilebilir. Bunun yanı 
sıra yapılan analizler ile benzer niteliklere sahip olduğu varsayılan yerleşmelerin özgün 
değerlerinin saptanması, farklılıklarının ortaya konulması da mümkün olacaktır.  
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NOTLAR 
 
i
Bildiri, yazarlarının YTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Yüksek Lisans Programında birlikte verdiği “Kentsel 
Doku ve Yapı Tipolojileri Analizi” dersi kapsamında 2012-2015 yılları arasında dersi alan öğrenciler ile birlikte 
gerçekleştirilen tespit ve analiz çalışmalarına temellendirilmiştir. 
 
ii
Bölgeler (Districts): Kendine özgü işlevleri, yoğunlukları, biçimlenmeleri olan, kentin diğer parçalarından 

ayırdedilebilen, iki boyutlu genişliğe sahip kent parçalarıdır. 

Sınırlar (Edges): Kentin bölgelerini birbirinden ayıran elemanlardır. Geniş ulaşım arterleri, demiryolu geçitleri, 
kıyılar, setler, şevler, akarsu, kanal, göl gibi su yüzeyleri, topoğrafik engeller ve duvarların tümüdür. 

Yollar (Paths): Kent içinde dolaşımı sağlayan, kent mekânlarını birbirine bağlayan, sokak, cadde, nehir, kanal gibi 
elemanlardır. 

Odak noktaları (Nodes): Kentin sembolik noktalarını oluşturan, kent kimliğini zenginleştiren, kentin stratejik 
noktalarında yer alan kamusal açıkalanlardır. 

İşaret öğeleri (Landmarks): Kentin birçok noktasından algılanabilen, etrafındaki diğer öğelerden ölçü, konum, 
mimari özellikler, malzeme gibi tasarım ölçütleri bağlamında ayrışan, odak noktaları ile çoğu zaman örtüşen yapılar, 
tepeler kuleler, heykel ve anıtların tümüdür. 

 
iiiŞekil –zemin ilişkisi (Figure and ground): Tüm algılamalarda bir şekil bir de zemin vardır. Zeminin niteliği 
nesnenin algılanmasını etkiler. 

Yakınlık (Proximity): Birbirine zaman ve mekân konusunda yakın olan nesneler gruplanarak algılanır. 

Süreklilik (Continuity): Aynı yönde/hizada sıralanmış nesneler ile devamlılık gösteren nesneler birbiri ile ilişkili 
algılanır.  

Benzerlik (Similarity): Renk, biçim, boyut gibi nitelikleri benzer olan nesneler bir bütün olarak algılanır. 

Tamamlama (Closure): Nesnenin tümü algılanamadığı durumlarda, biçim zihinde tamamlanarak algılanır. 
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‘Çınaraltı meydanları’ bir çok kentsel ve kırsal yerleşimde karşımıza çıkan, 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 biçim üzerindeki belirleyici etkisini 
vurgulamaktadır. Bu yönüyle çalışma tipo-morfoloji yazını içerisine mekan üreten/yaratan 
ağaçları doğal bir ‘kentsel’ birim olarak ekleyerek yazına özgün bir yaklaşım önerisi 
getirmektedir. Çalışmanın savı bu nitelikteki ağaçların yalnızca bir peyzaj ögesi olmalarının 
ötesinde kentsel doku oluşumu süreçlerinde etkin (yer yer baş) rolleri olduğudur. 

Çalışma, görgül çözümlemesini İnkaya (Bursa), Kaynaklar (İzmir), Gölyazı (Bursa) ve 
Yalvaç (Isparta), çınaraltı meydanları 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 

 

 

 

1. Giriş 

Chirstopher Alexander 1965 tarihli  "City is Not a Tree (Şehir Bir Ağaç Değildir)"  çalışmasında 
'ağaç' kelimesini dalları, gövdesi olan gerçek bir ağaç olarak değil, soyut bir kavram olarak 
kullanır. Doğal ve yapay olarak ikiye ayırdığı şehirlerin kentsel biçimlerini ve sistemlerini 
tartışırken, açık toplumlarda şehirlerin artık geleneksel toplumlardaki gibi basit ilişkilere ve 
dolayısıyla da fiziksel yansımalara sahip olmadığını belirtir. Şehircilik yazınında sık sık anılan 
bu kavramsallaştırma, Hatay 'ın Hıdırbey Köyü'nde bulunan Musa Çınarı ve çevresi ile tesadüfi 
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bir karşılaşmanın sonrasında daha farklı bir algıyı doğurmuş ve bu çalışmaya temel 
oluşturmuştur.  

Çınarın uzun yıllardır adeta mühürlediği mekanın özgünlüğü ve gücü özellikle tarihsel ve 
kültürel açıdan oldukça dikkat çekiciydi. Nitekim, rivayete göre 1200 yıl önce Musa Peygamber 
asasını bugün ağacın olduğu yere saplamış ve asa yeşererek bir çınar ağacına dönüşmüştüri.  
Ancak, Musa Çınarı ve meydanı, bugün köyün fiziksel dokusunda bir odaksal toplanma alanı ve 
nirengi niteliğinde bir yere de sahipti (Resim 1-2). Bu çınar ve meydanı ile olan karşılaşma ve 
öncül sorular sonrasında çalışma kentsel planlama ve tasarım alanında yaygın olarak kabul 
edilen ağaçların estetik, doğal varlık veya bezeme-süsleme araçları olmaları ötesindeki rollerini 
sorgulamaya başlamıştır. 

 
 

Resim 1. Çınarın Konumu 

(Kaynak: Kişisel Çizim 2015) 

Resim 2. Musa Çınarı – Hıdırbey Köyü 

(Kaynak:https://www.flickr.com/photos/galpay/3951
260914 

 

İlk olarak, Türkiye'de hemen hemen her yerleşim yerinde karşımıza çıkan ve Çınaraltı 
Meydanları olarak anılan bu kentsel düğüm noktaları bir fiziksel doku için ne anlama 
gelmekteydi, estetik görüntülerinin ve tarihi-kültürel değerlerinin ötesinde şehrin gelişiminde 
nasıl bir rol oynamaktaydı gibi sorular ortaya atılmıştır. Çoğunlukla ulu ve yaşlı bir ağacın 
gölgesi ve yakın çevresini içeren ve çeşitli kamusal kullanımlara mekan sağlayan bu tür 
örnekler, kimi zaman ağacın görkemi kimi zaman da görmeye alışan gözlerin sorgulamaz 
bakışlarından göz ardı edilmiş olabilir miydi?  Musa Çınarı örneğinde, oldukça özgün mekan 
yaratan çınar ve çevresinin yerel halkı ve ziyaretçileri kendisine çeken bir varlık olmanın yanı 
sıra fiziksel yerleşimin alt düzenini etkiler görünmekte ve kırsal bir alanda yarattığı odak ile 
kentselliği çağrıştırmaktaydı.  

Bu noktadan yola çıkarak, doğal bir eleman olan ağaçların fiziksel tipoloji ve örüntü 
oluşturmalarına dair tarih, çevre, fizik ve yer yer psikoloji boyutlarında yapılan tartışma 
sonrasında Türkiye'de Çınaraltı Meydanı tipolojisi içerisinde yer alan bir dizi örnek üzerinden 
morfolojik analiz yapılmıştır. Bu yönüyle çalışma tipo-morfoloji yazını içerisinde 
konumlanırken, aynı zamanda ona doğal eleman merkez alan özgün bir yaklaşım önerisi 
getirmektedir. Seçilen Çınaraltı meydanları, ağaçların varlıklarıyla kentsel dokunun gelişimine 
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yön vermiş olduğu tahmin edilen Inkaya (Bursa) , Kaynaklar (İzmir), Gölyazı (Bursa) ve Yalvaç 
(Isparta) Çınaraltı Meydanları örnekleri olmuştur. 

1.1. Mekan ve Ağaç 

Ağaçların mekandaki varlığı tarihsel, kültürel, fiziksel, doğal ve psikolojik anlamlarda farklı 
okumalarla değerlendirilebilir. Çalışmanın konusu olan tekil ağaçların kentsel mekan 
örüntüsündeki önemi adına örnekler en eski yerleşimlerde dahi görülmektedir. Bu anlamdaki 
izler, günümüze ulaşan bir çok antik yerleşimde takip ediliyor olsa dahi yine de kesin bir sonuca 
varmak ve tarihsel gerçekliğini kanıtlamak oldukça zordur. Ancak 1922 yılında Sir James 
George Frazer tarafından yazılan çeşitli antik toplum ve medeniyetlerin dinleri, geleneklerini 
karşılaştırmalı olarak incelediği "The Golden Bough (Altın Dal)" kitabında antik bir metropolis 
olan Roma kentinin kalbini anlatırken şu cümleleri kurmaktadır:  

 

"Roma'daki günlük yaşamının yoğun ve hareketli merkezi Forum'da kutsal bir incir ağacı 
dururdu. İnsanlar, Romulus'a atfedilen bu ağaca imparatorluğun son günlerine kadar taptı." 

(Frazer, 1922, 89-90) 

 

İnsanlar ve ağaçlar arasındaki derin ilişkiler bugün modern kentler de dahi, farklı biçimlerde de 
olsa kendini göstermektir. Unutulan ya da günlük hayatın içerisinde bilinmeden uygulanan 
ritüellerden kimisi bu koparılamaz ilişkinin izlerini taşır. Yeni yapılacak bir evin temelini 
atmadan önce ya da yeni bir eve taşınmadan bahçeye ‘ev ağaçlarının’ dikilmesi, dilek ağaçları 
ve çeşme başlarındaki ulu ağaçlar bu duruma örnektir. Bu sebeple, günümüz kentlerinde plancı 
ve tasarımcıların ağaçları yalnızca bir doğal ya da süsleme elemanı olarak görmemeleri gerekir. 
Ağaçlar kentsel mekanda bir çok psikolojik, sosyal ve kültürel ihtiyaca da cevap verebilir. 
Dwyer (1993, 13) ağaçların gelenekler ve sembolizmle ilintili olmalarının yanı sıra, kentlilerin 
bir çok psikolojik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına da cevap verdiklerinin plancılar ve kent 
yöneticileri tarafından dikkate alınması gerekliliğini belirtir. 

Kentsel tasarım açısından bakıldığında ise Arnold (1993) kentsel açık mekanlarda ağaçların 
tasarım niyetlerini gerçekleştirecek bir bir amaç doğrultusunda kullanıldığında mekan 
tanımlayabilme potansiyeli olan ögeler olarak tanımlamaktadır. Ona göre kentsel açık alanlarda 
mekan tanımlamak için akla ilk gelen yapı elemanlarının yanında ağaçlar da mekan yaratmak, 
tanımlamak veya mekanları güçlendirmek için kullanılmalıdır (Arnold, 1993,44). 

Ağaçların mekan ve insanlar arasında kurduğu farklı boyutlardaki bu bağlar, Çınaraltı 
Meydanlarının varlığının önemi ve nedeninin altını çizmektedir. Bir çok yerleşimde kamusal 
alan yaratan bu meydanlar, salt tarihsel ya da kültürel değil aynı zamanda sosyalleşme, bir araya 
gelme ve vakit geçirme işlevlerini de beraberlerinde getirmektedirler. Diğer bir deyişle, 
çevrelerinde oluşan özgün kentsel dokunun yanında insanlar için ifade ettikleri derin anlamlar 
sebebiyle de önemlidir.  

1.2 Anadolu'da Tarih, Ağaç ve Mekan 

Ağaçlarla ilişkili inanış, mitler ve bunların toplumların ve bireylerin yaşam mekanlarına 
etkisinin izleri oldukça eski ve fazladır. Örneğin Türklerin yaratılış destanlarında ağaç sembolü 
sık sık kullanılır. Oğuz destanında Oğuz Kağan bir ağaç kovuğundan doğduğu, Uygur 
destanında da insanların ağaçtan geldiği anlatılır. Gerçekte insanlığın ilk mekânı olan doğada 
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karşılaştığı en etkileyici canlılardan olan ağacın bu tür dini, tarihi ve mitolojik konularda ana 
özne olması şaşırtıcı değildir. Nitekim günümüzde dahi Anadolu'da binin üzerinde ağaçla ilgili 
ritüel ve inanış olduğu tahmin edilmektedir (Ergun, 2004). 

Günümüze taşınan önemli Çınaraltı Meydanları ise genellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemine 
aittir. Bu sebeple günümüz kentlerinde bu tür meydanların ve ağaçların kentsel dokuya etkilerini 
incelemeden önce tarihsel olarak bu medeniyetlerin yerleşik hayat ve ağaç figürü arasında 
kurdukları bağa kısaca göz atmak gerekir. 1071 Malazgirt Savaşı ve Türkler'in Anadolu'ya 
girişini takip eden dönemde, Anadolu'ya yayılmak ve yerleşmek amacıyla yapılan gezilerde, 
erenlerin belirlin noktalara ağaç diktiği söylenmektedir. Bu ağaçlar gelecek olan halkın 
çevresinde yerleşeceğini gösteren işaretler olarak tanımlanabilir. Osmanlı Dönemi'nde ise 
Çınaraltı Meydanları sayısı oldukça artmıştır. Bunun sebebi, imparatorluğu müjdeleyen 
rüyasında, kurucu Osman Gazi'nin dalları üç kıtaya yayılan bir çınar ağacı gördüğüne 
inanılmasıdır. 

Resim 3. Çınar Ağacı ve Küçük Meydan 

(Kaynak: Cerasi 1985, 45) 

 

Resim 4. 18.Yüzyıl Çınar Ağacı ve Dinlence 
Alanı - Büyükdere 

(Kaynak:http://maps.turkishpostalhistory.com/index.php/
Gravurlerim/Pertusier) 

Halkın büyük çoğunluğunun köylerde yaşaması, tarımla uğraşması ve de bu müjdeci rüyanın 
etkisiyle imparatorluk boyunca çınar ağaçları ve mekanlarına değer verilmiştir. Çınar ağaçları 
başta olmak üzere bir çok büyük gövdeli ve uzun ömürlü ağaç yerleşim yerlerinin 
merkezlerinde, cami önlerinde insanlara korunak sağlamış, toplanma mekanı yaratmış, kısacası 
kamusal mekan, hatta yer yer kent meydanı olmuşlardır. 18. ve 19. yüzyılda Osmanlı'nın açık 
alan, ağaç ve su ögelerine dair kent kültürünü anlattığı çalışmasında Cerasi (1985) ağaçları kent 
meydanlarının belirleyicisi - kurucusu (pivot) olarak tanımlamaktadır  (Cerasi, 1985, 43). Bu 
ağaçların kent kültüründeki rolünü, kentselliği, doğayı ve insan eliyle yapılmış olanı 
birleştirmesi olarak tanımlamıştır.  

1.3 Günümüzde Ağaçlar ve Mekanları 

Başta selvi, söğüt, çam, dut ve çınar ağaçları başta olmak üzere bugün Anadolu'da sembolik 
değerleri birincil neden olmasa dahi hala oldukça değerli görülmektedir. Ev ağacı denilen dut  
ve nar ağacı gibi ağaçlar bereket ve süreklilik getirsin temennisiyle yeni evlerin önüne 
dikilmektedir. Herdem yeşil ağaçlar da genellikle uzun ömür temennisiyle yeni doğanların veya 
ölenlerin adına dikilmek için sıklıkla tercih edilmektedir. Anadolu'da oldukça sık görünen diğer 
bir ritüel ise kimi tekil ağaçlara renkli bez bağlayarak dilek tutulması ve zamanla bu tur 
ağaçların dilek ağacı olarak anılmasıdır.  Kentsel dokuya etkisi görülen diğer yaygın bir ağaç ve 
mekan ilişkisi ise başta camiler olmak üzere, mescit ve çeşme başları gibi ‘kutsal’ yerlerdir.  
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Resim 5. Dut Ağacı ve Ev 

(Kişisel Belgelem, 2012)  

Resim 6. Çam Ağacı  

(Günay , 2006) 

Resim 7. Ceviz Ağacı ve Ev 

(Kişisel Belgelem) 

Ancak evlerin önüne dikilen ağaçlar bu tartışma bağlamında en önemli örneklerdir. Ev ağaçları 
da denilen bu ağaçlar, her ev sahibinin kendi inisiyatifiyle dikilir ancak zaman içinde bu tekillik 
bir kentsel düzen içerisinde süreklilik teşkil edebilir. Le Corbusier İstanbul'a yaptığı bir gezi 
sırasında bu etkiyi fark ederek "Türkler ev yapmadan önce ağaç diker, Fransızlar ise ev yapmak 
için ağaç keser." demiştir (Ergun 2004, 299).  Her ne kadar kendiliğinden, birbirinden bağımsız 
ve noktasal bir süreç gibi görünseler de bu yeşil birimler tarihsel süreçte farklı bir katman 
yaratarak, fiziksel doku içerisinde özgün ve anlamlı bir mekansal değer oluştururlar. 

 

2.  Mekan Üreten Kentsel Ağaçlar: Morfolojik Analize Doğru 

 

 “Şehirdeki ağaçlar mekanı yeniden tanımlar.” 

                     (Nadel et al., 1977, 20) 

Ağaçlar yalnız bir peyzaj ögesi olmalarının ötesinde, özellikle kentsel alanlarda insanlar ve 
mekanlar için çok daha derin önem arz ederler. Kentliler açısından, geçmişle bağ kurma, 
mekana aidiyeti hissetme ya da ruhani atıflarda bulunma gibi daha kültürel ve psikolojik 
boyutlarda açıklanabilecek bu ‘derinlik’, fiziksel mekana geldiğinde ise bu boyut ağaçların 
mekan yaratıcı/doğurucu/üretici gücüdür. 

Bugüne kadar kentsel doku üzerindeki etkisi çalışılmamış olan kentsel ağaçlar ve onların 
mekanları konusu, kentsel morfoloji çalışmalarına, üç temel odak olan sokak, parsel ve yapı 
örüntülerine ek olarak yeni bir analiz aracı olarak değerlendirilebilir. Çalışmanın savı, kentsel 
ağaçların fiziksel dokunun gelişimi ve değişimi üzerinde farklı ölçek ve derecelerde etkili 
olmasıdır.  Bu analiz yöntemine altık sunabilmek için kentsel ağaçlar ve mekanlarının fiziksel 
doku üzerindeki etkisi öncül üç temel nitelik ile belirlenebilir: 

 Konum 
 Sayı 
 Kentsel İşlev/Rol 
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Ağaçların kentteki konumları, sayıları ve çevrelerine ne gibi bir işlev sundukları asıl olarak 
ağaçların kentsellik derecesini ölçmeye olanak sağlar. Her ne kadar Anadolu’nun yol 
manzaralarının vazgeçilmezi tarlaların ortasına dikilmiş olan ağaçların engin boşluklarda dahi 
mekan yarattıkları açık olsa da bu çalışma içerisinde kentsel fiziksel doku ve ağaç mekanlarının 
ilişkisini ayırt edebilmek adına bu sınıflandırma önemsenmiştir. Mekan yaratan kentsel 
ağaçların niteliklerine dair örneklendirmeler aşağıdaki gibi sunulabilir: 

 Konum (bina önü, sokak boyu, kentsel dokunun merkezi, omurga başı-sonu) 
 Sayı (tekil, küçük grup, büyük grup) 
 Kentsel İşlev/Rol (toplanma, buluşma, işaret ögesi, yönlendirme) 

Kentsel ağaçların mekan yaratma kapasitelerini inceleyebilmek adına konum, sayı ve işlev 
niteliklerinin tümü birlikte ele alınmalıdır. Diğer bir deyişle bir sokaktaki(konum) sıra ağaçlar 
(küçük grup) yönlendirme (kentsel rol) sağladığında, bu ağaç mekanının sokak veya yakın 
çevresindeki kentsel fiziksel dokunun biçimlenmesindeki yeri tartışılabilir (Resim 8). 

Nitelik sınıflarının sunduğu çeşitliliği kentsel alanda daha tanımlı kılmak adına, mekan yaratan 
ağaçlar nokta, çizgi ve alan olarak incelenebilir. 

 Nokta (tekil ağaç: işaret ögesi ağaçlar, küçük ağaç mekanları, çınaraltı meydanları) 
 Çizgi (sıra ağaç: sokak ağaçları, kent girişleri, nehir kenarları, yürüyüş yolları -allee) 
 Alan (grup  ağaçlar: küçük ağaç grupları, kentsel park ve meydanlar, kent ormanları) 

 

 
Resim 8. Mekanda Ağaç(lar) (Kaynak: Kişisel Çizim, 2015) 
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Resim 9. Gestalt İlkeleri ve Kentsel Mekanda Ağaçlar (Kaynak: Kişisel Çizim, 2015) 

 

Noktasal, çizgisel ya alansal ağaçlar kentsel doku içinde, kentsel doku ile birlikte ya da kendi 
başlarına bir çok tasarım ilkesini de gerçekleştirebilirler. Örneğin bilinçli yerleştirilmiş bir ağaç 
grubu kendi başına ya da ilişki içinde olduğu kentsel doku parçasıyla, kentsel alanda yeni bir 
hacim yaratarak kapalılık sağlayabilir (Resim 9).  

Çalışmanın devamında kentsel alanda mekan yaratan noktasal ağaç örneklerinden olan Çınaraltı 
Meydanlarına odaklanılacaktır. Kentsel dokunun oluşumuna ya da gelişimine katkı sağladığı 
düşünülen örnek ağaçlar ve yakın çevreleri Kaynaklar (Izmir), Inkaya (Bursa), Yalvaç (Isparta) 
Çınaraltı meydanları 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. 

 

3. Tekil Ağaç Mekanı: Çınaraltı Meydanları 

Kentsel dokuda varlıklarıyla dikkat çeken, genellikle yaşı yüzyılları aşan, içinde bulundukları 
yerleşim yerlerinde kamusal alan yaratan, tarihi ağaçların yakın çevresi çınaraltı meydanı olarak 
tanımlanabilir. İlk aşamada her ne kadar doğal güzellikleri ile estetik bir değer yaratsalar da, bu 
tür ağaçlar ve çevreleri çoğu yerleşim yerinde farklı ölçeklerde bir araya gelme, toplanma ve 
vakit geçirme mekanları olarak işlev görürler. Diğer bir deyişle, peyzaj değerinin ötesinde 
fiziksel çevreye katkısı bulunur. Yaş, ölçek ve boyutları itibariyle oldukça etkili olan bu ağaçlar, 



 

özellikle taşıdıkları tarihsel değerle yakın çevrelerindeki kentsel dokudan başlayarak yapılı 
çevrenin oluşumunu da etkilerler. Çalışma, ağacın varlığıyla güçlenen kamusal mekanlara ve bu 
mekanların fiziksel doku üretme kapasitesine odaklanmaktadır. Bu kapasite, mekan yaratan ve 
üreten kentsel ağaçların tipo-morfolojik özelliklerin değerlendirilmesi ile incelenmektedir.

3.1. İnkaya Çınaraltı Meydanı - Bursa 

İnkaya Çınarı ve meydanı, Bursa-İnkaya Köyü’nde bulunan, 35 metre yüksekliğinde ve üç 
metre gövde yarı çapına sahiptir ve 600 yaşındadır. Ağacın büyüleyici dallarının altında 85 adet 
ailenin geçimini sağladığı çeşitli restoran ve çay bahçesi bulunmaktadır. Çınarı ve meydanını 
farklı kılan ise yakınındaki İnkaya Köyü yerleşiminin kurulma tarihinin 19. Yüzyılın sonları 
olarak kayıt edilmiş olmasıdır. Diğer bir deyişle, köy kurulduğunda çınar ağacı yüzyıllardır 
bugünkü yerinde durmaktadır. Köyün fiziksel dokusunun gelişimi ve bugün üst
son halin çınar ağacının varlığı ile olan ilişkisi bu sebeple araştırmaya değerdir.

 

Resim 10. İnkaya Köyü Uydu Görüntüsü 

(Kaynak: Google Earth, Ekim-2012) 

 

Bu tarihsel ilişkinin fiziksel doku üzerindeki yansıması, çınaraltı meydanının yakın çevresi ve 
köyün tümü ile kurduğu mekansal ilişki en iyi şekil
edilebilmektedir. Köy, bugünkü makroformunda 
yönelimini ağacın varlığıyla kazanmış görünmektedir. Köyün girişinden aralıksız olarak devam 
eden bu omurga doğudan bu çınaraltı meydanına çıkmaktadır. Kısacası, köy yerleşiminin 
tarihine dair olan bilgi ve omurganın varlığı, anıt ağacın kentsel dokunun gelişmesinde önemli 
bir rol oynamıştır. 
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şma, ağacın varlığıyla güçlenen kamusal mekanlara ve bu 
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oran ve çay bahçesi bulunmaktadır. Çınarı ve meydanını 
farklı kılan ise yakınındaki İnkaya Köyü yerleşiminin kurulma tarihinin 19. Yüzyılın sonları 
olarak kayıt edilmiş olmasıdır. Diğer bir deyişle, köy kurulduğunda çınar ağacı yüzyıllardır 

durmaktadır. Köyün fiziksel dokusunun gelişimi ve bugün üst-biçiminin aldığı 
son halin çınar ağacının varlığı ile olan ilişkisi bu sebeple araştırmaya değerdir. 

 

Resim 11. İnkaya Köyü – Şekil, Zemin 
Haritası 

(Kaynak: Kişisel Çizim , 2012) 

Bu tarihsel ilişkinin fiziksel doku üzerindeki yansıması, çınaraltı meydanının yakın çevresi ve 
köyün tümü ile kurduğu mekansal ilişki en iyi şekil-zemin haritası üzerinden analiz 

ir. Köy, bugünkü makroformunda önemli bir bileşen olan omurgasının 
yönelimini ağacın varlığıyla kazanmış görünmektedir. Köyün girişinden aralıksız olarak devam 
eden bu omurga doğudan bu çınaraltı meydanına çıkmaktadır. Kısacası, köy yerleşiminin 
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Çınaraltı meydanı, fiziksel doku için adeta bir doğurucu ve sonrasında mıknatıs görevi görmüş 
ve doku içerisinde odak yaratma, yönelmeyi sağlama, 
roller üstlenmiştir. Bunun yanı sıra yerleşimdeki arazi kullanımı ve diğer önemli kamusal alan 
örüntüleri de çınaraltı meydanı ile yakın ilişki içerisindedir. Meydana yönelen, yerleşimin ana 
omurgası, çınarın mekanına yaklaştığı alanda cami ve sebze pazarı gibi yeni kamusallık
yeni açık alan kullanımları odağı yaratmaktadır.

3.2 Kunduracı (Kaynaklar) Çınaraltı Meydanı 

Kunduracı Çınarı İzmir’in Buca ilçesi Kaynaklar Köyü’nde, Anadolu’nun Malazgirt Savaşı 
sonrasında dikildiği rivayet edilen ve yaklaşık 1000 yaşında
ağaçtır. Bu rivayete göre savaştan sonra Anadolu’ya dağılan erenlerden biri tarafından 
dikilmiştir. Kaynaklar köyünün makroformu oldukça etkileyici bir biçimde bu ulu çınarı merkez 
alarak gelişmiş görünmektedir.  

 

Resim 14. Kaynaklar Uydu Görüntüsü 

(Kaynak:Google Earth, 2012) 

 

Resim 12. İnkaya Çınaraltı Meydanı 

(Kaynak: 
http://wowturkey.com/t.php?p=/tr244/MesutCa
_0295_inkaya.jpg) 
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Çınaraltı meydanı, fiziksel doku için adeta bir doğurucu ve sonrasında mıknatıs görevi görmüş 
yi sağlama, başlangıç-bitiş mekanı işaretleme gibi 

Bunun yanı sıra yerleşimdeki arazi kullanımı ve diğer önemli kamusal alan 
örüntüleri de çınaraltı meydanı ile yakın ilişki içerisindedir. Meydana yönelen, yerleşimin ana 
omurgası, çınarın mekanına yaklaştığı alanda cami ve sebze pazarı gibi yeni kamusallıklara ve 
yeni açık alan kullanımları odağı yaratmaktadır. 

3.2 Kunduracı (Kaynaklar) Çınaraltı Meydanı – İzmir 

Kunduracı Çınarı İzmir’in Buca ilçesi Kaynaklar Köyü’nde, Anadolu’nun Malazgirt Savaşı 
sonrasında dikildiği rivayet edilen ve yaklaşık 1000 yaşında olduğuna inanılan anıtsal bir 
ağaçtır. Bu rivayete göre savaştan sonra Anadolu’ya dağılan erenlerden biri tarafından 
dikilmiştir. Kaynaklar köyünün makroformu oldukça etkileyici bir biçimde bu ulu çınarı merkez 

  

Resim 14. İnkaya Şekil – Zemin Haritası 

(Kaynak: Kişisel Çizim, 2012) 

  

http://wowturkey.com/t.php?p=/tr244/MesutCa

Resim 13. İnkaya Çınaraltı Meydanı 
Mekansal İlişkiler 

(Kaynak:Kişisel Çizim, 2015) 
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Yaşı konusundaki bilginin doğruluğu net olmasa da, yine İnkaya örneğinde görüldüğü gibi köy 
yerleşiminin Kaynaklar’da da çınarın dikilmesinden sonra gerçekleştiği düşünülebilir. Tarihsel 
olarak bakıldığında, çınar ve mekanı, fiziksel dokunun gelişiminde tam anlamıyla bir doğurucu 
rolü üstlenmiştir. Çınaraltı meydanının yarattığı bu merkezilik, köy yerleşiminin ana giriş 
yollarını da kendisinde toplamaktadır ( Resim 14). Çınaraltı meydanı, hem morfolojik hem de 
çevresinde konumlanan aktiviteler anlamında köyün kalbi, ana merkezi konumundadır. 

 

 

Meydanın etrafındaki diğer kamusal alan ve kullanımlar da, çınaraltının mekânsal varlığının 
etkisini kanıtlamaktadır. Meydan, belediye binası, çeşitli restoran ve çay bahçeleri ile çevrilidir 
ve ayrıca küçük ölçekli kentsel tasarım müdahalelerinin de yapılmıştır. Kentsel dokunun 
gelişiminde bütünleştirici, odak yaratıcı, toplayı-dağıtıcı ve yönlendirici bir morfolojik tip 
oluşturan çınaraltı meydanı bir kentsel yerleşime hayat getiren özgün bir değerdir. 

3.3. Gölyazı (Ağlayan) Çınaraltı Meydanı – Bursa 

Ağlayan Çınar Bursa’da Ulubat Gölü içerisindeki bir yarımada olan Gölyazı yerleşiminin 
girişinde yer alan ve 800 yaşında olduğu tahmin edilen bir ağaçtır. Bu çınaraltı meydanı, kent 
girişinde yer alması ve kentsel dokunun suyla ilişkisi açısından kamusal alan niteliği ve doğal-
estetik değeriyle dikkate değer bir örnek alandır. 

 

 

Resim 15. Kunduracı Çınaraltı Meydanı 

(Kaynak:http://www.yurtgazetesi.com.tr/yasam/1000
-yillik-cinara-genclik-asisi-h58061.html) 

Resim 16. Kunduracı Çınaraltı Meydanı 
Mekansal İlişkiler 

(Kaynak: Kişisel Çizim, 2012) 



 

 

Resim 17. Gölyazı Uydu 
Görüntüsü 

(Kaynak: Google Earth, 2012) 

Resim 18. Gölyazı Girişi ve 
ağlayan Çınar

(Kaynak:http://www.timeinburs
a.com/Bursa-golyazi.html)

Çınaraltı meydanı kent girişi ve ana toplanma alanı, kent meydanı işlevi görmektedir. Kentsel 
dokunun gelişimindeki etkisi Kaynaklar ve İnkaya örneklerinde olduğu gibi belirgin bir omurga 
oluşumunu sağlamış görünmese de, sokak örüntüsü ve buna paralel olarak parsel ve yapıların 
yönelimi bu çınar ağacı ve oluşturduğu mekandan tarihsel süreçte referans
görünmektedir. 

 

Resim 20. Ağlayan Çınar 

(Kaynak: 
http://www.kendingez.com/PageDetail.as
px?PageID=44291 

Kentsel bir odak olan meydan ve yakın çevresi, toplanma, kent girişi, vakit geçirme mekanı 
olarak işlev görmesinin yanı sıra diğer kamusal alan ve kullanımlarla da desteklenmektedir. 
Yakındaki caminin, göl manzarası ve kayıkların desteklediği bu çınaraltı 
içerisinde bir başlangıç noktası ve karşılayıcı 

3.4. Yalvaç Çınaraltı Meydanı – Isparta 

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bulunan 800 yaşındaki, 1992 yılında anıt ağaç olar
çınar ağacı ve meydanı, kentsel doku üreten benzer örnekleri arasından belki de en büyük 
ölçekli olanıdır. Yalvaç Çınaraltı Meydanı, çınarın dikildiği rivayet edilen 1176 Miryokefalon 
savaşından bugüne yerleşimin kalbi olmuştur. II.
haçlı istilasından sonra dikildiği söylenen çınar ağacının hemen yakın çevresindeki Selçuklu 
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Gölyazı Girişi ve 
ağlayan Çınar 

(Kaynak:http://www.timeinburs
golyazi.html) 

Resim 19. Gölyazı Şekil – 
Zemin Haritası 

(Kaynak: Kişisel Çizim, 
2012) 

Çınaraltı meydanı kent girişi ve ana toplanma alanı, kent meydanı işlevi görmektedir. Kentsel 
dokunun gelişimindeki etkisi Kaynaklar ve İnkaya örneklerinde olduğu gibi belirgin bir omurga 

sağlamış görünmese de, sokak örüntüsü ve buna paralel olarak parsel ve yapıların 
yönelimi bu çınar ağacı ve oluşturduğu mekandan tarihsel süreçte referansla gerçekleşmiş 

  
Resim 21. Ağlayan Çınar ve Çınaraltı 
Meydanı Mekansal İlişkiler 

(Kaynak: Kişisel Çizim, 2012) 

Kentsel bir odak olan meydan ve yakın çevresi, toplanma, kent girişi, vakit geçirme mekanı 
olarak işlev görmesinin yanı sıra diğer kamusal alan ve kullanımlarla da desteklenmektedir. 
Yakındaki caminin, göl manzarası ve kayıkların desteklediği bu çınaraltı meydanı kentsel doku 

 bir odak görevindedir. 

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde bulunan 800 yaşındaki, 1992 yılında anıt ağaç olarak tescillenmiş 
el doku üreten benzer örnekleri arasından belki de en büyük 

ölçekli olanıdır. Yalvaç Çınaraltı Meydanı, çınarın dikildiği rivayet edilen 1176 Miryokefalon 
savaşından bugüne yerleşimin kalbi olmuştur. II. Kılıçarslan’ın kardeşi Emir Ahmet tarafından 

stilasından sonra dikildiği söylenen çınar ağacının hemen yakın çevresindeki Selçuklu 
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hamamı ve Devlethan Camii bu dönemde kentsel merkez yaratma çabası olarak 
değerlendirilebilir. 

  

Resim 22. Yalvaç Uydu Görüntüsü 

(Kaynak: Google Earth, 2012 

Resim 23. Yalvaç Çınaraltı Meydanı ve 
Yakın Çevresi Uydu Görüntüsü 

(Kaynak: Google Earth, 2012) 

 

800 yıllık tarihinin sonunda bugün yaklaşık 20.000 nüfusu barındıran Yalvaç ilçe merkezinin 
kentsel dokusunun aldığı son haldeki etkisi oldukça güçlüdür. Çınar ağacının merkeziliğinden 
referans alarak gelişip, yayılmış olan kentsel dokunun ürettiği makroformun dairesel yapısında 
ağacın geometrik merkezdeki konumu dikkat çekicidir. 

Meydan her ne kadar işlev olarak kahvehaneler ile çevrilmiş olsa da gerek yakın geçmişinde 
gerekse de bu kahvelerin çevresinde farklı kullanımlar da gözlemlenebilmektedir. Selçuklu 
dönemine ait olan Devlethan Camii, Emri Ahmet yatırı gibi dinsel yapılar, haftalık sebze-meyve 
pazarı, diğer kent meydanları gibi arazi kullanımları bu duruma örnektir. Meydana çıkan ve 
zanaatkarların bulunduğu Osmanlı döneminden kalma arastalar ve meydana çıkan yolların 
isimleri (Yeşil Çınar Bulvarı, Çınar Sokağı, Uluyol Sokağı) dahi çınarın kentin fiziksel, 
kültürel, sosyal anlamdaki güçlü etkilerini ve bunların tarihsel sürekliliğini gözler önüne serer. 

 

Resim 24. Yalvaç Çınaraltı 
Meydanı - 1924 

(Kaynak: Yalvaç Belediyesi 
Arşivi) 

Resim 25. Yalvaç Çınaraltı 
Meydanı – 1946 

(Kaynak: Yalvaç Belediyesi 
Arşivi) 

Resim 26. Yalvaç Çınaraltı 
Meydanı – 2012 

(Kaynak: Yalvaç Belediyesi 
Arşivi) 
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Yalvaç Çınarı ve meydanı, kentin fiziksel gelişimi için yadsınamaz bir önem arz etmektedir. 
Herhangi bir plan görünümü, şekil-zemin haritaları ya da alanı gösteren fotoğraflar ağacın ve 
meydanının çarpıcılığını anlatmakta etkisiz kalır. Bu estetik veya “ulu” görünümü Yalvaç’ın 
fiziksel dokusunun gelişiminde ağacın doğurucu rolüyle bütünleşmiştir. Kentin makroformu 
uydu fotoğraflarıyla dahi incelendiğinde ağacın "ben buradayım” diyen konumu ve varlığı göze 
çarpmaktadır. 

 

 

 
Resim 27. Çınaraltı Meydanı ve Yakın 
Çevresi Kamusal Alan ve Kullanımlar 

(Kaynak: Kişisel Çizim, 2012) 

Resim 28.  Çınaraltı Meydanı: Detay 

((Kaynak: Kişisel Çizim, 2012) 

 

Yalvaç Çınaraltı Meydanı ölçeksel olarak sunulan diğer örnek alanlardan daha büyük ve 
dolaysıyla daha karmaşıktır. Meydanın karşısındaki cami ve ‘Demokrasi Meydanı’, ana yol 
üzerindeki ‘Yalvaç’ı anlatan meydan’ ile birlikte bir kamusal açık alanlar sistemine ve belediye, 
müze gibi kamu kullanımlarına referans noktası sağlamıştır (Resim 27). Kentin kalbi çınarları 
meydanı çevresinde oluşmuştur. Çınar, kentin fiziksel dokusunu üreten temel birimdir. Diğer bir 
deyişle, ağaç ve meydanı Yalvaç’ın tarihsel gelişimi sürecinde ve günümüzde bir odak noktası, 
merkezi kamusal alan, doğal işaret ögesi, omurga elemanı gibi bir çok anlamda tartışılabilir. 
Çınaraltı Meydanı kentsel doku için bir doğum ve düğüm noktasıdır. 

 

4. Sonuç Yerine 

Kentsel dokunun oluşumu, gelişimi ve dönüşümünde analiz edilen sokak, parsel ve yapı 
morfolojik elemanları yanında yeni bir analiz birimi olarak mekan üreten kentsel ağaçlar 
sunulmuştur. Ağaçların kentlerde sağladıkları güçlü estetik, doğal ve psikolojik katkılarının 
yanında, fiziksel doku gelişiminde oynadıkları rol çınaraltı meydanları örneğinde incelenmiştir. 

Bu tür ağaçlar çevrelerindeki fiziksel dokunun oluşumu ve gelişiminde oldukça başat birimler 
olmuş ve sonuç olarak birbirinden farklı mekansal değerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
Kentsel omurgaların yönelimi, makroform gelişimi, kamusal açık alan ve kullanımların yer 
seçimi gibi niteliklerin yanında örnek çınarlatı meydanları her hangi bir tasarım müdahalesi 
olmadan süreklilik, kapalılık, odaksallık, merkezilik, başlangıç-son, giriş, işaret ögesi gibi bir 
çok farklı tasarım değeri üretmişlerdir. 
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Bilinçli tasarım yaklaşımlarıyla üretilmiş olmalarından bağımsız olarak, verilen dört çınaraltı 
meydanı örneği de gerek yerel halk gerekse ziyaretçiler için oldukça canlı ve tanımlı kamusal 
açık alan görevi görmektedirler. Bu çınar ağaçları içinde bulundukları mekanın tarihini, 
efsanelerini, hikayelerini, kısaca kültürlerinin birer temsilcisi olmalarının yanında yaşayanlar 
için birer toplayıcı, fiziksel doku içinse birer doğum-düğüm noktası yaratırlar.  

Örnek alanlardaki, ana yolların yönelimi, meydanların kentsel doku içindeki konumları bu tür 
ağaç mekanlarının gücünün altını çizmektedir. İnkaya Köyü’nde ana omurga doğrudan bu ağaca 
çıkmakta, Kaynaklar çınaraltı meydanı kentsel dokunun tam merkezinde yer almakta ve 
Gölyazı’daki Ağlayan Çınar ise kent girişini oluşturmaktadır. Yalvaç örneği ise ağacın kırsal 
yerleşimlerin ötesinde, kentselliği daha güçlü olan bir yerleşim yerinde dahi tekil bir ağacın 
fiziksel doku üzerindeki sayısız ve değerli etkisini göstermektedir. Bu örnekler kaçınılmaz 
olarak “Şehir belki de bir ağaçtan doğmuştur” dedirtmektedir. 
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ÖZET 

Kentlerin morfolojik analizi birçok farklı seviyelerde yapılabilir. Bu seviyelerden biri olan 
kentsel doku, kentsel mekanı belirlerken mekânsal kullanımı tanımlayan ve belirleyen 
öğeleri de içinde barındırmaktadır. Bu doku mekan organizasyonu ve kullanım biçimi 
farklılıklarıyla bir kentin özellikli görsel formunu oluşturur. Kentsel dokuyu oluşturan 
parsel /yol sistemi kentsel dokunun var olma nedenidir. Ve bu bağlantılar Panerai, Depaule 
ve Demorgon’un (1999) “Analyse Urbaine” adlı kitaplarında ifade ettikleri gibi yapılaşmış 
alanı oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada Şişli-Taksim aksı ve yakın çevresindeki iki farklı kentsel doku; parsel 
sistemi, yol sistemi, yapılaşmış alan ve boş alan sistemi gibi dört temel sistem açısından 
analiz edilerek değerlendirme yapılacaktır. Şişli-Taksim aksı ve çevresi İstanbul’un Avrupa 
yakasındaki en önemli akslardan biridir. Aksın Harbiye’den Taksim’e giderken sol 
tarafında bulunan alan diğer çevre alanlardan çok farklı bir kentsel dokuya sahiptir. 

Kongre Vadisi olarak adlandırılan bu alanda 1850'li 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 alana eklemlendiği, bu 
işlevlerle vadide farklı bir kentsel dokunun oluştuğu ve bunun günümüzde de devam ettiği 
görülmektedir. 

Anahtar kelimeler: kentsel doku, parsel, yol, yapı, boş alan 

 

 

ÇALIŞMANIN AMACI: Bu çalışmada amaç aynı ulaşım aksının sağında ve solunda  
konumlanmış iki farklı kentsel dokunun analizini yaparak, bu farklılığın nedenlerini  yapılacak 
morfolojik analizle  irdelemek ve  bu farklılığın günümüze kadar  değişmeyerek süre gelmesinin 
nedenlerini de ortaya koymaktır. 
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YÖNTEM: Morfolojik analiz kentsel dokuyla sınırlandırılacaktır. Alan çalışmasında Borie ve 
Denieul tarafından kullanılan morfolojik analiz yöntemi kullanılacaktır. Bu yöntemde kentsel 
dokuyu oluşturan parsel sistemi, yol sistemi, yapılaşmış alan ve boş alan 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. 

GİRİŞ 

Kentsel form sözcüğü Aymonino ve Muratori’ye göre başlangıçta kentin fiziksel strüktürlerinde 
gelişmeyi betimlemek için kullanılmıştır. Tabii bu öncelikle yapılaşmış çevrenin gelişimidir. 
Aymonino kentsel formu “kentin bir bütün olarak ayırıcı niteliklerini ortaya koymaya imkan 
veren; çevre, iz, ana yollar, meydanlar, binalar ve donatılar” olarak tanımlamaktadır (akt. 
Borruey ve Orillard, 2007). Kentsel form özel bir dokuyu gösteren kentin bir parçası olarak da 
ifade edilmektedir. Ve dört öğeden oluşmaktadır. Bunlar parsel, ada, arazi kullanımı ve plandır 
(akt. Agenced’urbanisme Caen, 2010). 

 Parsel arazinin hisselere ve parsellere ayrılmasının sonucu oluşmaktadır. 
 Ada birçok parselin yollarla sınırlandırılmasından oluşan bir bütündür. 
 Arazi kullanımı kentin işlevler bütününü tanımlamaktadır. Kullanım biçimi ve form  

arasında bağlantı ve kopukluklar olabilmektedir. 
 Plan kentsel formun ulaşım ağları veya yol dokusuyla yapılanmış biçimdir. Planın 

büyük öğeleri (temel yol izleri) genellikle büyük bir kalıcılık ve süreklilik 
göstermektedir. 

Gerhard Curdes “Stadtstrukturund Stadtgestaltung” (Kent strüktürü ve kent tasarımı) adlı 
kitabının giriş kısmında: “Kent morfolojisi odak noktadır. Kent morfolojisi ile yapılar, tesisler 
ve boş alanların bağlantısı kastedilmektedir, dolayısıyla yapısal, mekânsal oluşum karmaşık 
kent sisteminin çekirdeğini belirler” demiştir (akt. Raith, 2000, s.6). 

Kavramın detaylı açıklanmasında ise: Kent morfolojisinin kentin yapısal-fiziksel strüktürü 
içinde iki ve üç boyutlu anlaşıldığı, kent morfolojisi yol ağı formundan, blok ve binaların 
şekillerinden ve de bunların mekana entegrasyonundan oluştuğu, morfolojinin topografya ve 
dikey biçimlenmeye de ait olduğu belirtilmiştir. (Curdes, 1997, s.63) 

Levy (2005) ise, “Formes urbaines et significations: revisiter la morphologie urbaine”(Kentsel 
formlar ve anlamları: kentsel morfolojinin tekrardan gözden geçirilmesi) adlı makalesinde 
kentsel form için beş farklı yaklaşım olduğunu ifade etmektedir. Bunlar; 

 

 Kentsel peyzaj formu yaklaşımı yani kentsel mekanın 3 boyutlu ve görsel kültür öğeleri  
(yapıların ve kamusal alanların bağlam, renk. malzeme, hacim, gabari...) açısından ele 
alınarak incelenmesidir. Cullen, Bacon, Sitte ve Lynch bu anlamda çalışmalar 
yapmıştır. 

 Sosyal form (sosyal morfoloji) yaklaşımı ise Durkeim, Halbwachs, Chicago Okulu, 
Ledrut çalışmalarında kentsel mekan farklı sosyal, demografik, etnik, aile biçimleri ve 
kentteki fonksiyon ve aktivitelerin dağılımını dikkate almışlardır. 
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 Biyoklimatik form yaklaşımında kentsel mekan çevresel boyutuyla yani mikroklima, 
yönlenme, sit (bitki örtüsü, su, rölyef), doku tipleri (açık, kapalı, yarı açık) gibi 
boyutlarla ele alınmaktadır. Ortamı, doğal kaynakları, doğayı, enerjiyi, iklimi dikkate 
alan bir yaklaşım olarak değerlendirilen bu yaklaşım ekolojik kriterleri dikkate 
almaktadır. 

 Kentsel dokuların formu yaklaşımı parsel, yol, yapılaşmış alan ve açık alanlar 
arasındaki karşılıklı ilişkilerin incelenmesidir (Panerai, Depaule ve Demorgon,1999), 
Aymonino bu analizin kentsel form ve bina tipolojileri arasındaki diyalektik ilişkiyi 
doğrulamak için yapıldığını söylemektedir. 

 Kentsel izlerin formu yaklaşımında ise kent planının geometrik biçimi önem kazanıyor 
(organik plan /geometrik plan;dikey plan/radyokonsantrik plan). Lavedan’ın bu 
doğrultuda yaptığı çalışmada izlerin sınıflandırmasını yapmıştır. Bu yaklaşım Pinon ve 
Levy’e göre kentsel kompozisyon ve bunların anlamlarını yansıtmaktadır. Aynı 
zamanda bu anlamlar kentsel izlerin geometrisine bağlı olan şehircilik tarihi, sembolik  
çağrışımlarla ilişkilendirilerek  değerlendirilmektedir. 

Kentsel formu ifade eden yaklaşımlardan biri olan “kentsel doku” Merlin ve Choay (1988) 
tarafından  kentsel formun fiziksel ifadesi, homojen bir bütün oluşturan kentsel çevre öğelerinin 
tamamı olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda kentsel doku kentlerde genellikle şebekeler ve 
daha önceden gelen parsel bölünmelerinin oluşturduğu bir miras olarak ifade edilirken, bu 
dokunun bir süreç içerisinde kentsel biçimlerin yan yana gelmesinden ve üst üste çakışmasının 
sonucunda ortaya çıktığı belirtilmektedir. Lynch’e (2010) göre kentsel form morfolojik olarak 
homojen bir bölgeye karşılık gelen, global olarak tanımlanmış kentsel alanın bir kısmını ifade 
etmektedir. Kentsel formun bir veya birden çok net sınırları olabileceği gibi aynı zamanda 
yaygın saçaklanmalarla da son bulabilir. 

Panerai, Depaule ve Demorgon(1999) kentsel dokuyu “yol şebekesi, ada/parsel ve yapılar” 
olarak üç bütünün üst üste veya iç içe geçmesi şeklinde ifade etmektedirler. “Analyse Urbaine” 
adlı kitapta “kentsel doku analizi“ 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 yapılaşmış alanı 
oluşturmaktadır. Parsel, yol, yapılaşmış alan ve boş alanlar gibi öğeler arasındaki organizasyon 
biçimi, kentsel dokuyu ifade etmektedir. 

Aynı zamanda tekrara dayalı bir yapıya sahip kentsel öğeler arasındaki ilişkiler bütününü ifade 
eden kentsel dokunun kentsel strüktürle olan bağlantısı da bir kentteki büyük akslar, sınırlar, 
binalar, temel donatılar gibi yapısal öğelerden oluşmaktadır. 

Borie ve Denieul’a (1982) 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 türler: Binaların bütününden etkilenen referans modellerinden, 
 Kentleşmiş sit: Doğal sit morfolojisi ile kentsel form arasındaki ilişkilerden 

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

Kentsel doku analizi için iki büyük temel yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; 

 anatomik yaklaşım: kentsel doku bölünerek aza indirgenmiş birimler birbirinin peşi sıra 
incelenmektedir. Bu yaklaşımda kentsel organizma farklı organ ve öğelere 
bölünmektedir. 

 fizyolojik yaklaşım: kentsel doku sistemlere bölünerek ayrı ayrı incelenmektedir. Bu 
yaklaşımda kentsel organizma işlev ve sistemlere bölünmektedir. Ve bu sistemlerin 
etkileşimleri analiz edilmektedir. 

Borie ve Denieul (1982) morfolojik analizle ilgili bir yöntem ortaya koymuşlardır. Bu yönteme 
göre kentsel doku dört sisteme ayrılmıştır: 

 Parsel sistemi, arazi mülkiyeti ve arazinin bölünmesiyle ilgili bir sistemdir. 
 Yol sistemi, parsel arasındaki dolaşımı sağlayan sistemdir. 
 Yapılaşmış sistem, biçimleri ve işlevleri ne olursa olsun binaların tümüdür. 
 Boşalanlar sistemi yapılaşmamış ve yol sistemine dahil olmayan alanlardır. Kamuya ait 

veya özel olabilir. 

Parsel ve yol sistemi kentsel mekanının dağıtıcısı rolünü üstlenen ikili olarak 
tanımlanırken;yapılaşmış sistem ve boş alanlar sistemi kentsel alanın işgal edilme biçimini 
belirleyen ikili olarak tanımlanmaktadır. İlk ikili iki boyutlu iken diğer ikili üç boyutlu bir 
tasarımı gerekli kılmaktadır. 

Kentsel doku için tanımlanmış dört farklı sistem topolojik, geometrik ve boyutsal olarak analiz 
edilmektedir. 

 

Şekil 1. Kentsel dokuyu oluşturan sistemler 

1. Parsel sistemi 

 Topolojik durum 

 Parsel yönlerinin hiyerarşik olmaması 
 Parsel yönlerinin hiyerarşik olması 
 Parsel yönlerinin hiyerarşik olmaması ancak bölünmelerle temel yöne paralellik 

gösteren parseller  
 Genellikle parsel yönlerinin hiyerarşik olmadığı mazgallı parseller 
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 Geometrik durum 

 Geometrik yönlenmelerine göre ise 

 deforme olmamış 
 parsellerin aks şaşmasından dolayı deforme olmuş 
 yelpaze biçiminde iç veya dış bükey parseller vardır. 

Geometrik şekillere göre dikdörtgen, kare, yamuk, L ve T şeklinde parseller vardır. Ayrıca bir 
de yola dik olmayan bizote adı verilen parseller mevcuttur. 

Boyutsal durum 

Küçük ve büyük parseller olabilmektedir. Doku sıklaştığında parsel boyutları küçülebilir. 
Parsellerin boyutu oluştuğu dönem ve gelişimiyle ilgilidir. Parselin oranı yola cephe verdiği 
boyutuyla derinliği arasındaki ilişkidir. 

 

2. Yol sistemi 

Topolojik durum 

 lineer sistem 
 halka sistem 

Lineer ve halka sistemler daha çok tek işlevli küçük yerleşimlerde yer alır. Buna karşılık daha 
önemli kentlerde ağ şeklindeki yollar “sahte ağ” sistemi vardır, "gerçek ağ" ise adaların 
cepheleri farklılaşır-ağ sistem olarak sınıflandırılmaktadır. 

Geometrik değişkenler ve boyutsal değişkenler yol sistemi için 2. Derece önem taşımaktadır. 
Yol sistemini niteleyen topolojik kriterler temel oluşturur. 

 

3. Yapılaşmış sistem 

Topolojik durum 

Yapılaşmış sistem üç kademede devamlılık veya devamsızlık gösterir. 

 noktasal yapılaşma: Binalar birbirlerinden büyük mesafelerle ayrılmıştır. Yapı 
devamlılık göstermez. 

 lineer yapılaşma: Binalar art arda gelmekte devamlılık oluşturmaktadır. Mekanın bir 
yönüne doğru devamlılık vardır. Mas kütleler oluşturur. Devam eden bir kütle şeklinde 
algılanır. Mimari detaylar, cepheler ayrımı sağlar. 

 düzlemsel yapılaşma: Yapıların her yöne devamlılığı vardır. 

Tek yapı noktasal, lineer yapı bir çizgi oluşturan ve düzlemsel yapı devam eden bir alan olarak 
algılanır. 
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Geometrik değişkenler 

Binaların yönleri benzer olunca, binalar homojen bir bütün gibi algılanır. Geometrik tutarlık 
yalnızca aksiyel duruma veya paralelliğe bağlı değildir. 

Boyutsal değişkenler 

Boş ve dolu oranları yani yapılaşmış alanın yoğunluğu önemlidir. Tekil binadan çok yoğun bir 
alana geçilebilir. 

 

4. Açık alanlar sistemi 

Topolojik durum 

 Yapılaşmış alan devamlıysa açık alanlar dağınık bir biçimde, devamsızdır. 
 Tam tersi yapılaşmış alan devamlı değilse açık alanlar düzenli ve devamlıdır. 

Noktasal yapılaşmada açık alanlar devamlılık gösterirken lineer yapılaşmada yol (kamusal açık 
alan) ve parsel içi (özel alan) arasında net bir sınır vardır. Düzlemsel yapılaşmada ise açık 
alanlar devamlılık gösterir. Ancak binaların ortasında boşluklar oluşur, bunlar özel boşluklardır. 

Geometrik durum 

Bu analiz daha çok meydanlarla bağlantılı olmaktadır. Burada meydanlar topolojik ve geometrik 
açıdan analiz edilmektedir. 

Çalışmanın bundan sonraki bölümünde Şişli-Taksim Ulaşım aksı ve yakın çevresinin tarihsel 
gelişimi özetlenerek, bu alanda yukarıda açıklanan yöntemler kullanılarak kentsel doku analizi 
yapılacaktır. 

 

ŞİŞLİ-TAKSİM ULAŞIM AKSI VE YAKIN ÇEVRESİNİN TARİHSEL 
GELİŞİMİ 

İstanbul ilinin batısında yer alan Şişli İlçesi, doğuda Sarıyer, güneyde Kâğıthane, batıda Eyüp 
İlçesi’ne komşudur. Denizden yüksekliği 120 metre olup, derin vadilerle yarılmış dik yamaçlar 
arasında yer alan engebeli bir yayla sırtıdır. Şişli İstanbul'un, Taksim kuzeyindeki bütün 
semtleri gibi, yeni bir yerleşmedir. Şehrin bu yöresinin 19. Yüzyılın ortalarında bile henüz 
yerleşme bölgesi olmadığı bilinmektedir. Şişli’de şiş yapımıyla uğraşan şişçiler diye anılan bir 
ailenin konağı olduğu ve “Şişçilerin Konağı” olarak adlandırılan konağın ”Şişlilerin Konağı” 
olarak değişikliğe uğradığı ve semtin adının buradan geldiği söylenmektedir.  

1850'lerde bugünkü Şişli'nin yayıldığı alan geniş bir kırlık iken ilçenin en eski mahallesi olan 
Tatavla' nın (Kurtuluş) 16. yy'da kurulduğu ileri sürülür. 17. yy'da Taksim' den Pangaltı' ya 
doğru uzanan yolun iki yanında mezarlıklar; 18. yy'da Şişli ve Mecidiyeköy yörelerinde bağlar 
ve bostanlar yer almaktaydı. Şişli'de Etfal Hastanesi'nin açılışı 1890'lara rastlar. Şişli semtinin 
hızla gelişmeye başlaması 1913'te elektrikli tramvayın buraya uzanması ve Şişli'nin son durak 
olmasından sonradır. 

Şişli’de şiş yapımıyla uğraşan şişçiler diye anılan bir ailenin konağı olduğu ve “Şişçilerin 
Konağı” olarak adlandırılan konağın” Şişlilerin Konağı” olarak değişikliğe uğradığı ve semtin 
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adının buradan geldiği söylenmektedir. Şişli’den Taksim’e giden yönde Harbiye semti 
bulunmaktadır. Bu semtte yerleşim 1870 yılındaki Beyoğlu yangınında evsiz kalan Levanten-
ler ve gayrimüslimlerin Harbiye çevresinde inşa edilen kagir binalara taşınmala-rıyla 
başlamıştır. Semte adını veren Mekteb-i Harbiye olmuştur. 

Halaskargazi Caddesi boyunca evlerin, konakların sıklaşması, ilk apartmanların belirmesi 1910-
1920 dönemidir. Şişli’de 19. yüzyıldan itibaren çeşitli binalar yapılmıştır. Pervititch haritaları 
incelendiğinde bugünkü Şişli meydanında elektrikli tramvayın son durağı, karakol, garaj, aks 
üzerinde iki adet gazino/kumarhane, bir klinik, Bulgar Eksarhanesi ve hemen yanında park, 
paşalara ait konaklar, apartmanlar, Harbiye istikametine doğru bir karakol, bir kafe, bir lise 
binası bulunduğu görülmektedir 

 

1930-1940 arasında başta Halaskargazi olmak üzere semtin ana caddelerinin iki yanında, çoğu 
günümüze kadar gelen, döneminin en lüks apartmanları bitişik nizamda inşa edilmiştir. Şişli 
semtinin elit bir konut ve yerleşme bölgesi olarak gelişmesi 1960 hatta 1970'lere kadar sürmüş, 
bu dönemden sonra ise semt; pasajların, dükkanların, butiklerin, işyerlerinin, bankaların yer 
aldığı bir alana dönüşmüştür. Özellikle Şişli-Osmanbey aksında 1950'li yıllardan başlamak 
üzere altı pasaj üstü konut olan binalar yapılmıştır. Bu pasajların (Kent, Site, İnci pasajı vb.) 
bazılarının alt katlarında sinemalar yer almaktadır. Yine aynı yıllarda pasaj altındaki sinemalar 
haricinde de (Tan, Şan, As sinemaları) bu aks sinemaların yoğun olarak bulunduğu önemli bir 
alan haline gelmiştir. 

Yaklaşık iki km. uzunluğundaki Şişli-Taksim aksında günümüzde mekânsal açıdan önemli 
değişimler olmaktadır. Sinemaların çoğu yıkılmış, yerlerine otel, işyeri vb. fonksiyonlar 
getirilmiştir. Bir diğer değişim, bu aks üzerinde otel binalarının giderek artmasıdır. Yeni yapılan 
otel binaları olduğu gibi işlev değiştirerek otel kullanımına geçen binalar da giderek 

  

Şekil 2. Aksın bir bölümünün Pervititch 
haritalarındaki ve halihazırdaki durumu 

 

Şekil 3. Pangaltı’nın Pervititch haritalarındaki ve 
halihazırdaki durumu 
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çoğalmaktadır. Bir diğer değişim, azınlık vakıflarına ait iki büyük arazi üzerindeki binaların 
yıkılarak yeni imar durumuna göre projelendiriliyor olmasıdır. Ulaşımla ilgili en önemli 
değişiklik ise Taksim Meydanı’nda uygulamaya konan yayalaştırma projesidir. 

 

Bugün Kongre Vadisi olarak adlandırılan bölgedeki yapılaşmanın üç önemli evrede olduğu 
söylenebilir. 

 Birinci evre: 1800’lü yılların başından itibaren bu alanda askeri yapılar inşa edilmeye 
başlanmıştır. Bunlar Topçu Kışlası, Taşkışla, Gümüşsuyu Kışlası ve Bugün Askeri 
Müze olarak kullanılan Mekteb-i Harbiye binalarıdır. Bu dönem 1850'lere kadar sürer. 

 İkinci evre: Henri Prost’un dönemine rastlayan evre olarak değerlendirilebilir. 1945-
1948 yılları arasında bu alanda Radyoevi, Spor ve Sergi Sarayı, Açık Hava Tiyatrosu 
vb. sosyal donatılar ile bazı otellerin yapıldığı görülmektedir. Spor ve Sergi Sarayı, 
Dolmabahçe Stadyumu gibi tesisler Prost tarafından 2 no.lu Park Alanı olarak 
adlandırılan alanda önerilmiştir. Ayrıca bu dönemde Taksim Topçu Kışlası yıkılarak 
yerine bugünkü Taksim Gezi Park’ı yapılmıştır. Prost’un imar planında Dolmabahçe’de 
başlayan vadi boyunca Maçka’ya uzanan, Harbiye üzerinden Taksim’e kadar yayılan 
yeşil vadi projesinde öngörülmüştür. 

 Üçüncü evre: 1989'dan sonra Kongre Vadisi'nde bulunan Spor ve Sergi Sarayı Lütfi 
Kırdar Uluslararası Spor ve Sergi Salonu'na dönüşmüştür. Alana Cemal Reşit Rey 
Konser Salonu eklenmiş ve 2007 yılında bu alan “Tarihi ve Kentsel Sit Alanı” ilan 
edilmiştir. 

Şekil 4. Yayalaştırılan Taksim Meydanı 

 

Şekil 5. Henri Prost tarafından hazırlanan 2 no.lu Park 
Alanı 
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ŞİŞLİ-TAKSİM ULAŞIM AKSI VE YAKIN ÇEVRESİNİN  KENTSEL DOKU 
ANALİZİ 

 

 

Şekil 6. Şişli-Taksim aksı 

 

1- PARSEL SİSTEMİ  

Topolojik durum 

 Yönlenmeleri açısından: Yön olarak hiyerarşik yapıya sahip olan parseller mevcuttur. 

 

Şekil 7. Ana aksa yönlenmiş parseller 
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Resim 1-2-3. Halaskargazi Caddesi’ne yönlenmiş parselasyona göre yapılaşma 

 Geometrik biçim açısından  

 Oran ve geometrinin kombinasyonu açısından bakıldığında  

    

Şekil 10. Deforme olmamış dar uzun parsel  Şekil 11. Deforme olmamış dikdörtgen parsel 

  

Şekil 8. Dikdörtgen, dar uzun parsel Şekil 9. Geometrik biçimleri farklı köşe parsel 
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Şekil 12. Dikdörtgen yelpaze şeklinde parseller ve köşe parsel  

Aks üzerindeki parseller büyüklük açısından genelde birbirinden çok büyük farklılıklar 
göstermemektedir. Oran ve geometrik kombinasyon açısından da farklı parseller bulunmaktadır. 

Kongre Vadisi ve çevresindeki parsel sistemi açısından incelendiğinde topolojik açıdan belirgin 
bir yönlenmenin olmadığı, geometrik biçim açısından da tanımlamanın pek mümkün olmadığı, 
oran ve geometrik kombinasyonun bulunmadığı görülmektedir. Parsel boyutları aks üzerindeki 
parsellere oranla oldukça büyüktür. Kaldırılan Surp Hagop Mezarlığı üzerinde yeni yapılan 
parselasyon yapılarak ayrık nizam konutlar ve Radyoevi inşa edilmiştir. 

 

Şekil 13. Kaldırılan Surp Hagop mezarlığını yeri 
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Şekil 14.  Kongre Vadisi’ndeki parselasyon sistemi 

 

2- YOL SİSTEMİ  

Topolojik açıdan incelendiğinde  

Şişli-Taksim aksında lineer bir aks mevcuttur. Ana aksa bağlanan yol sistemleri mevcuttur. Bu 
yol sisteminin oluşturduğu adalar ağ sistemle birbirlerine bağlanmaktadır. Yol sistemi ızgara 
dokuya uygun biçimde şekillenmiş ve hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Ana aksla tali yolların 
kesişimi genellikle dik şekildedir. 

 

 

Şekil 15. Ana aksa bağlı yol sistemleri   Şekil 16. Kongre vadisi yol sistemi 

 

Kongre Vadisi ve çevresinde farklı bir yol sistemi mevcuttur. Eğimin  yol sistemini etkilediği bu 
alanda, yol sistemi topografyayla uyumludur. Büyük adaların yer aldığı bu alanda yol sisteminin 
kendi içinde olduğu, ana aksla bağlantılarının çok sık olmadığı söylenebilir. 
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Şekil 17. Aks üzerindeki önemli kavşak noktaları 

 

3- YAPILAŞMIŞ ALAN SİSTEMİ 

Topolojik açıdan bakıldığında lineer olarak yapılanmış binaların varlığından söz edilebilir. Aks 
üzerindeki binalar genellikle dokuz-on katlıdır. Aksta Şişli Camii ve Bulgar Eksarhanesi 
noktasal binalar olarak konumlanmaktadır. 

 
Resim 4. Şişli Camii         Resim 5. Bulgar Eksarhanesi 

Geometrik değişkenler açısından bakıldığında yükseklik, cephe ve devamlılık oluşturan binalar 
homojen bir bütün olarak algılanmaktadır. Cepheler duvar etkisi oluşturmaktadır. Binalar bu 
aksı geçirimsiz bir koridora dönüştürmüştür. 
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Boyutsal olarak yapılaşmış alanın yoğunluğu çok fazla, boş alan yoktur. 

Kongre Vadisi ve çevresindeki ise binaların tümü noktasal yapılardır. Bina yükseklikleri, bina 
cepheleri, binaların mekândaki dağılımları heterojen bir yapıyı göstermektedir. Yapı yoğunluğu 
çok az, boş alanlar oldukça fazladır. 

Resim 6-7. Kongre Vadisi ve çevresinden görünüşler 

 

4-BOŞ ALAN SİSTEMİ 

 Yapılaşmış alanın devamlılığı söz konusudur, bitişik nizam yerleşme dolayısıyla bu 
aksta boş alanlardan söz etmek mümkün değildir. 

 Kongre Vadisi ve çevresinde ise yapılaşmış alanın devamlı olmayışı boş alanların 
düzenli ve devamlı olmasını sağlamaktadır. Özel, yarı özel ve kamusal boş alanlar 
mevcuttur. 

 

Şekil 18. Kongre Vadisi ve çevresindeki boş alan sistemi 
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Sistemler arası ilişkiler ise kısaca: 

Parsel/yol sistemi 

Ana ulaşım aksında parsel ve yol sisteminin birleşmiş olduğu, parsellerin yolla sınırlandığı, 

 

Şekil 19. Parsel-Yol birleşmiş 

Kongre Vadisi’nde ise yol ve parsel arasında mesafe olduğu, parsellerin yolla sınırlanmadığı, 

 

Şekil 20. Parsel-Yol mesafeli 

Yol/ yapılaşmış alan sistemi  

Ana ulaşım aksında yapıların lineer olarak bu aksa dayandığı, 

 

Şekil 21. Yapı-Yola dayanmış 

 

Kongre Vadisi’nde ise yapıların noktasal olması, binaların ulaşım akslarından uzak olduğu,  

 

Şekil 22. Yapı noktasal-Yoldan uzak 

Parsel/yapılaşmış alan sistemi  

Ana ulaşım aksında bitişik-blok nizam yapılar mevcuttur, parsellerde arka bahçe mesafesi 
ayrılmıştır. Kongre Vadisi’nde ise binalar noktasal binaların ayrık nizamda yapılaşması söz 
konusudur. 
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SONUÇ 

Çalışma alanına Pervititch haritalarından başlamak üzere incelendiğinde; 

 Parsel sisteminde bir değişiklik olmadığı, Ermeni Mezarlığı'nın kaldırılmasıyla o alanda 
yeni bir parselasyona gidildiği, özellikle Osmanbey’den Şişli’ye giden aksta boş 
parsellerin yer aldığı, 

 Yol sistemi açısından bakıldığında var olan elektrikli tramvay hattının kaldırıldığı, ana 
aks başta olmak üzere yol sisteminde bir değişiklik olmadığı, ancak Taksim 
Meydanı’nda ulaşımla ilgili yapılan son değişikliğin bu alanı tamamen değiştirdiği, 

 Yapılaşmış sistemde bazı önemli binaların korunduğu, geçmişte bahçe içinde 
devamlılığı olmayan genellikle taş malzeme kullanılarak yapılmış konakların 
bulunduğu; bu konakların Şişli Camii'ne yakın olduğu; o dönemdeki apartman tipi 
binaların genellikle 4-5 katlı olduğu; günümüzde bu binaların yerini genelde 8-9 katlı 
bitişik nizam binalara bıraktığı; ana aksta yer alan binalardaki konut fonksiyonunun 
ticaret ve iş merkezi fonksiyonlarına dönüştüğü. 

 Boş alan sistemi incelendiğinde o dönemde de ana aks üzerinde çok fazla boş alanın 
olmadığı; boş parsellerin daha çok Şişli yönünde olup bunların zaman içinde imara 
açıldığı; bu alanda yalnızca Bulgar Eksarhanesi’nin yanında bir parkın bulunduğu; 
Osmanbey’den Şişli’ye doğru ana aksa cephe veren binaların girişlerinde küçük de olsa 
bahçeler yer aldığı,  

 Daha önceki dönemde Kongre Vadisi’nde yer alan Taşkışla, Gümüşsuyu Kışlası ve 
Bugün Askeri Müze olarak kullanılan Askeri Okul binalarının işlev değiştirerek 
günümüze kadar gelmiştir. 

Şişli-Taksim aksının sağında ve solunda görülen farklı kentsel doku dönemler içerisinde 
değişmemiş, bu farklılıklar öncelikle mülkiyet yapısı ve arazi kullanım kararları ile 
şekillenmiştir. 

Kongre Vadisi olarak adlandırılan alanın öncelikle askeri işlevlerle şekillendiği, daha sonra bu 
alana Prost tarafından sosyal donatı ve Park Alanı (Radyoevi, Spor ve Sergi Sarayı, Açık Hava 
Tiyatrosu) önerildiği; mülkiyet açısından Kongre Vadisi’ndeki taşınmazların askeriye, belediye 
gibi kuruluşların mülkiyetindeyken ana akstaki taşınmazların büyük çoğunluğunun özel 
mülkiyete ait olduğu görülmüştür. 

Her iki alan parsel, yol, yapılaşmış alan ve boş alan sistemi gibi temel morfolojik modüller 
açısından irdelendiğinde: 

 Ana akstaki kentsel dokunun esnek olmadığı, parsel sisteminin yol ağını belirlediği, 
Kongre Vadisi’nde kentsel dokunun daha esnek olduğu, 

 Bina biçimleri ve yüksekliklerinin farklı olduğu, 
 Dolu ve boş alan dengelerinin farklı olduğu, yapı yoğunluğunun Kongre Vadisi’nde çok 

düşükken diğer alanda çok yoğun olduğu, 
 Kongre Vadisi’nde noktasal binalar yer alırken, ana akstaki binaların lineer bir yapıya 

sahip olduğu, 
 Kentsel dokuyu oluşturan binalar aksın bir yanında mimari açıdan homojenlik 

gösterirken, Kongre Vadisi'nde mimari özelliklerin işleve bağlı olarak değiştiği, 
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 Aks boyunca yol sisteminin ızgara dokuya uygun biçimde şekillenerek, hiyerarşik bir 
yapıya olduğu; Kongre Vadisi’nde ise yol sisteminin topografyaya göre şekillendiği, 
hiyerarşik bir yapının olmadığı; bu alanda yol sistemiyle birlikte birbirinden topolojik, 
geometrik ve boyutsal açıdan çok farklı özel adaların oluştuğu, 

 Kongre Vadisinde boş alanların varlığı ve devamlılığı söz konusu iken, ana aksta bitişik 
nizam yerleşme dokusunun bulunduğu ve boş alanların olmadığı görülmektedir. 

Yapılan morfolojik analiz sonucunda Şişli/Taksim aksının sağında ve solunda yer alan alanlarda 
ortaya çıkan farklılıkların tarihsel süreç içinde parsel, yol ve açık alan sistemi açısından 
değişmediği ancak yapılaşmış alan sisteminde kat yüksekliği, işlev ve yapı cinsinin değiştiği 
görülmektedir. Kentsel dokuda ortaya çıkan bu durumun parsel sistemi, yapı düzeni ve mülkiyet 
yapısına bağlı olarak ortaya çıkan arazi kullanımı kararlarıyla şekillendiği sonucuna varılmıştır. 
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ÖZET 

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 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 
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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. 

 

 

Giriş 

Kentsel açık mekânlar; kent dokusu içinde dolulukların (binaların) dışında kalan ve aynı 
zamanda doluluklar tarafından tanımlanan, bireylerin yaya olarak da hareket edebildikleri 
sokak, cadde gibi doğrusal veya meydan, park, kavşak noktası gibi geometrik boşlukların 
oluşturduğu bir ağ sistemidir. Bu ağ sistemi içinde yaya hareketleri; bireylere özgü amaç ve 
tercihler doğrultusunda bir noktadan başlayan ve başka bir noktada son bulan dinamik bir 
süreçtir. Yaya hareketleri sürecinde fiziksel çevre koşullarının yanı sıra bireylerin fizyolojik ve 
psikolojik yapıları da etkili olmaktadır. Bireyler, varmayı hedefledikleri noktaya ulaşırken 
kendileri için en konforlu, en güvenli ve en ekonomik güzergâhları seçmek isterler; dolayısıyla 
hareket süreci boyunca farklı amaç ve tercihlere bağlı olarak yön değişimleri 
gerçekleşebilmektedir. Bu noktada, farklı amaç, hedef ve tercihler ile birlikte, çevreden aldıkları 
uyarıcı unsurlar da bireylerin karar verme mekanizmalarını, hareket niteliklerini ve nihayetinde 
doku bütünündeki hareket örüntüsünü değiştirebilmektedir.  

“Mekânsal algılama” ve algıya bağlı dikkatin uyarılması bu noktada önem kazanmaktadır. 
Bireyler, içinde bulundukları çevrelerden sürekli olarak uyarıcı sinyaller almakta, bu sinyaller 
duyu organları ve sinir sistemi aracılığıyla beyne iletilmekte ve kodlanmaktadır. Kodlanan bilgi 
beyin tarafından vücudun çeşitli organlarına iletilmekte ve organlar tarafından “tepki” veya 
“davranış”a dönüşmektedir (Linaraki ve Voradaki, 2012; Cüceloğlu, 1991). Kentsel açık mekân 
ağ sistemi içinde yer alan uyarıcılar farklı niteliklere bağlı olarak homojen veya heterojen olarak 
yer alabilmektedir. Bazı uyarıcılar belli bölgelerde yoğunlaşırken, bazılarına ise tüm ağ 
genelinde farklı oranlarda rastlamak mümkündür. 

Kentsel mekânın biçimsel ve işlevsel unsurlarına bağlı oluşan uyarıcı etkenlerin yaya 
hareketlerini ne ölçüde etkilediğini fiziksel ve psikolojik yönleriyle irdelemeyi amaçlayan bu 
çalışma, temel olarak üç boyut üzerinde yoğunlaşmakta ve insan-çevre etkileşimi konusunda 
yeni bir bakış açısı oluşturmayı hedeflemektedir:  

(I) Fiziksel (Mekânsal) Boyut: Kent dokusunun morfolojik ve topolojik analizi, kent 
dokularını oluşturan biçimlerin ve ağ sistemlerinin okunması, sınıflandırılması ve 
yorumlanması,  

(II) Psikolojik (Algısal) Boyut: Farklı doku tiplerine ait niteliklerin algı sürecindeki 
yerlerinin belirlenmesi ve bireyler üzerindeki etkilerinin psikolojik ve sinirbilimsel 
kuramlar, modeller, yaklaşımlar doğrultusunda irdelenmesi,  
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(III) Davranışsal Boyut: Yaya hareket, davranış ve yönelmelerinin analizi, yaya 
hareketlerinin dokuya özgü nitelikler ile ilişkilendirilmesi, en çok tercih edilen 
güzergâhların belirlenmesi, mekânsal unsurların yaya algı ve psikolojisine etkisinin 
açıklanması ve farklı davranışların mekânsal biçimlenmeler ile karşılaştırılması.  

 

Kent Morfolojisi, Açık Alan Ağ Sistemleri ve Yaya Hareketleri 

Morfolojik olarak kentler, “doluluk” ve “boşluk” olarak sınıflanan kentsel mekân elemanlarının 
farklı birleşimler ile bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkan eşsiz doku örüntüleri olup; zaman, 
mekân, kültür, iklim, coğrafya gibi değişkenler ışığında farklılaşması sonucu birbirinden 
ayrışmaktadır (Kürkçüoğlu ve Ocakçı, 2015). Bu elemanların çeşitli şekilde ilişkilenmeleri / yan 
yana gelmeleri ile fiziksel olarak belli geometrik ölçütler ile tanımlanabilen sınıflamalar ortaya 
çıkmıştır. Tarihsel süreçten günümüze, ızgara doku, dairesel doku, ışınsal doku gibi dönemin 
planlama anlayışına damga vuran ve şehir gelişimini yönlendiren tipolojiler çokça mevcuttur 
(Sitte, 1945; Mumford, 1961). Bu örneklerin yanı sıra; bilinen formların değiştirilmesi, 
dönüştürülmesi ve çakıştırılması ile ortaya çıkan ve doluluk-boşluk birleşimine bağlı morfolojik 
sınıflaması yapılan sayısız doku tipolojisine rastlamak mümkündür (Marshall, 2005) (Şekil – 1). 

 
Şekil 1. Morfolojik açıdan farklılaşan doku tipolojileri (Marshall, 2005) 

Bir kent dokusunun morfolojik olarak çözümlenmesi adına ilk incelenen unsurlardan biri, 
dokuların ana omurgasını oluşturan ve doku bütününde araç-yaya dolaşımının sağlandığı 
“kentsel açık alan ağı”dır (Zorlu, 2008). Kentsel açık alan ağları, noktasal (toplanma-dağılma ve 
aktivite mekânları) ve çizgisel (geçiş mekânları) unsurların farklı dizilimler ile bir araya gelmesi 
sonucu, kent dokularının temel biçimlenmesini oluşturmaktadır (Kürkçüoğlu, 2015). Her iki tür 
mekân da gündelik hayatta yoğun insan aktivitelerinin gerçekleştiği kentsel kullanım alanlarını 
oluşturmaktadır; bu bağlamda mekânların birbirleri ile ilişkisi, bütünleşmesi-kesişmesi veya 
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ayrışması, insan-çevre etkileşimini olduğu kadar doku tipolojisini de belirleyen önemli faktörler 
arasında yer almaktadır. 

Kentsel açık alan ağ sistemlerini ve ağ yapısının niteliklerini, geometrinin bir bilim dalı olan 
“Topoloji” ile incelemek mümkündür. Geometrik şekillerin nitelikleri ile ilgili bağıl konularını 
biçim ve büyüklüklerinden ayrı olarak irdeleyen topoloji (TDK); esnek bir maddeden yapıldığı 
düşünülen objelerin birbirine dönüşmesini, köşe-kenar ilişkisi ve bunların ardışık sıralamaları 
üzerinden tartışmaktadır (Fomenko, 1990). Açık alan ağ sistemini oluşturan “noktasal” ve 
“çizgisel” mekânlar ve bunların bir araya gelişleri de, kent dokularının farklı birer topolojik 
biçim olarak incelenebilmesini mümkün kılar. Niceliksel olarak farklılaşan kent dokuları 
niteliksel olarak eşdeğer olabilmektedir, bu durum da dokuların sahip olduğu yapı adası, çıkmaz 
sokak, üç yol (T-kesişim) ve dört yol (X-kesişim) oranları ile belirlenebilmektedir (Şekil – 2). Bu 
sayede, bir doku örneğinin hücre veya ağaç tipi dokuların hangisine daha yakın olduğu, 
niteliksel olarak saptanabilmektedir (Marshall, 2005). Kent dokularının topolojik özellikleri, 
aynı zamanda doku içinde gerçekleşen hareket sırasında takip edilen güzergâhların oranı, 
niteliği, sürekliliği-akıcılığı, bağlantısallığı ve derinliği gibi konularda da fikir sahibi olma 
imkânı sunmaktadır (Hillier, 1999). 

 
Şekil 2. Morfolojik açıdan farklılaşan dokuların topolojik değerler bağlamında karşılaştırılması 
(Marshall, 2005) 
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Topolojik diyagramlar ile basit ağ haritalarına indirgenebilen kentsel açık alan ağları, bireylerin 
gündelik hayatta hareket eylemlerini gerçekleştirdikleri “kanal mekânlar” olarak adlandırılabilir. 
Yayaların bulunduğu noktadan başka bir noktaya gitmesi ile başlayan ve hedeflenen noktada 
son bulan süreç olarak tanımlanabilen yaya hareketleri sürecini 4 temel etap ile açıklamak 
mümkündür: (I) Ulaşılması hedeflenen nokta ile ilgili bilgi edinme süreci, (II) Varış noktasının 
seçimi, (III) Güzergâh seçimi ve (IV) Hareket esnasında gerçekleşen spontane değişimler / yön 
değişimleri (Kitazawa ve Batty, 2004). Bunlar dışında da, hareket esnasında yön tarifi alma, 
işaret tabelaları veya nirengi noktalarını takip etme, harita kullanma, kalabalığı takip etme, 
aydınlık bölgelerde yürüme, konforlu ve güvenli güzergâhlara yönelme gibi etkenler de yaya 
hareket sürecini yönlendirir (Hölscher, Tenbrink ve Wiener, 2011; Zacharias, 1997; Bradshaw, 
1993). Bireyler aynı amaç ve tercihler doğrultusunda hareket eylemini gerçekleştirmediği için; 
belli bir zaman periyodu içerisinde yaya hareketleri karmaşık bir sirkülasyon ağına 
dönüşmektedir (Ishibashi, Kumata ve Saito, 1998) (Şekil – 3). 

 
Şekil 3. Yaya hareketlerinin oluşturduğu karmaşık örüntüler (Url-1) 

Yaya hareketlerinin haritalandırılması ile kentsel mekânların en az ve en çok tercih edilen 
bölgeleri tespit edilebilmekte ve bu tercih sonuçlarının fiziksel ve psikolojik gerekçeleri 
hakkında fikir yürütülebilmektedir. Topolojik diyagramlar ile birlikte düşünüldüğünde; 
düğümler/kesişmeler, yayaların mekân içinde yönelecekleri doğrultuların belirlendiği karar 
verme noktaları, bağlantılar ise hareketin gerçekleştiği akış kanalları görevi üstlenmektedir 
(Kürkçüoğlu, 2015). Yayaların hangi düğüm noktasında yön değiştireceği ve hangi güzergâhı 
oluşturacağı; kişisel amaç, tercih ve beklentiler ile doğrudan ilişkilidir. Ayrıca, önceki mekânsal 
deneyimler (tanıdıklık hissi) de güzergâh seçiminde etkilidir (Afrooz, Hanaee ve Parolin, 2012). 
Son olarak, bireylerin mekân algısı ve sosyo-psikolojik yapıları da, mekân deneyimi esnasında 
anlık güzergâh değişimlerine yol açabilmektedir. Bu noktada mekân algısına bağlı uyarıcı 
unsurların türü, yoğunluğu ve baskınlığı son derece etkilidir. 

 

Mekânsal Algılama Süreci ve Dikkati Uyaran Etkenler 

Psikoloji biliminin en önemli araştırma alanlarından biri olan algılama; dış dünyadan bireylere 
iletilen bilgilerin toplanması, zihinde gruplanarak organize edilmesi ve anlamlandırılması 
aşamalarının tamamını kapsayan bilişsel bir süreçtir. Bu sürecin önünde yer alan duyum ise, 
nesnelerin bireylere ilettiği bilgilerin duyu organları aracılığıyla tespit edilmesidir (Norberg-
Schulz, 1966; Solso, Maclin ve Maclin, 2011). Birbiri ardına gerçekleşen bu karmaşık süreç 
sonrasında, dış dünyadan alınan “uyarıcı etkenler” bireylerin birbirinden farklı fizyolojik (boyut, 
göz özellikleri, yaş, cinsiyet, duyu organlarına bağlı kısıtlar vb.) ve sosyo-psikolojik 
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(beklentiler, öğrenme süreçleri, ihtiyaçlar, deneyimler, hafıza vb.) filtrelerinden geçerek, bireye 
özgü mekân algısı oluşmasına neden olmaktadır (Rapoport, 1977).  

Dış dünyadan alınan “uyarıcı etkenler” sayısızdır. Mekanik, ısısal, kimyasal vb. birçok çeşitte 
üretilen bu etkenler, algılama süreci sonunda insan zihninde birer imgeye dönüşebilmekte ve 
bireylerin kararlarını, davranışlarını ve hatta mekânsal yönelimlerini etkileyebilmektedir. Kent 
mekânına yönelik imge oluşturma süreci, insan duyularının etkinliğine bağlı olarak büyük 
ölçüde görme (%60), daha sonrasında ise işitme (%30), temas ve koku (%10) duyuları 
aracılığıyla sinir sistemine iletilmektedir (Hall, 1966). Sinirbilim ve Bilişbilim alanlarında 
yapılmış birçok deney neticesinde, insanların sinir sistemleriyle davranışları arasında doğrudan 
bağlantı olduğu ve bu bağlamda duyular aracılığıyla alınan ve beyne iletilen uyarıcı etkenlerin 
insanlarda çok farklı duygu değişimlerine, hormonsal değişikliklere ve farklı davranışlara yol 
açtığı tespit edilmiştir. Bu noktada uyarıcıların çevreden ayrışması / öne çıkması, belirgin veya 
üstü kapalı olması, frekansı / şiddeti gibi nitelikleri önem kazanmaktadır (Broadbent, 1958; 
Solso, Maclin ve Maclin, 2011). 

Kentsel mekân içinde uyarıcı etkenleri “üreten” unsurların başında mekânın biçimsel 
(morfolojik) özellikleri gelmektedir: Biçim, sınırlar, açıklık-kapalılık oranları, malzeme 
özellikleri, renk, doluluk-boşluk gibi yapılaşmış çevreye ait unsurlar; mekâna yönelik imge 
oluşturulmasına olanak sağlamaktadır (Kürkçüoğlu ve Ocakçı, 2015). Mekânda yer alan işlevler 
de dikkati uyaran etkenlerin üretilmesinde önemli etkiye sahiptir: İşlevlerin çok çeşitli olduğu, 
özellikle de farklı ticari kullanımların yoğunlaştığı alanlarda hem görsel, hem işitsel hem de 
koku faktörüne yönelik uyarıcılar yoğun bir biçimde üretilir. Vitrinli dükkânların oluşturduğu 
renk ve biçim çeşitliliği, yeme-içme ve gıda satış ünitelerinin yoğun olarak ürettiği koku ve 
ticari alanlardaki hareketliliğe bağlı oluşan yoğun ses çeşitliliği; neredeyse tüm duyuların 
uyarıldığı ve bazı uyarıcıların algı düzeyinin çok altında kalabildiği karmaşık bir algılama ve 
mekân deneyimine imkân tanımaktadır. Mekân içinde yer değiştiren öğeler, yani hareket faktörü 
de uyarıcı üretimine önemli katkılar sağlar: Hareketli unsurların göz hareketi/takibini daha çok 
etkilemesi, kalabalık ve kitle-grup psikolojisi gibi etkenler bireylerin karar ve davranışlarını 
büyük ölçüde etkilemektedir (Kürkçüoğlu, 2015).  

Uyarıcı unsurların algı-etki değerleri ve yoğunluklarının tespit edilmesine yönelik farklı 
yaklaşımlar mevcuttur. Psikoloji biliminde en çok kullanılan yöntemlerden biri olan “ortalama 
izlenim deneyi” ile mekânda bulunan / algılanan uyarıcı etkenlerin ortalama değerleri bireyler 
tarafından saptanabilir. Semantik farklılaşma ölçekleri kullanılarak, belli göstergeler 
çerçevesinde bir uyarıcının ne kadar az veya ne kadar çok algılandığı / etki ettiği tespit 
edilebilmektedir. Psikoloji literatüründe, çeşitli algı ölçüm teknikleri ile etki değerleri / 
yoğunlukları tespit edilebilen, insan davranış ve hareketlerini yönlendirdiği kanıtlanan uyarıcı 
etkenler şu şekilde özetlenebilmektedir: (I) Temel uyarıcılar; renk, hareket, yöneliş, büyüklük, 
(II) İkincil uyarıcılar; aydınlık, derinlik, biçim, yakınlık, topolojik statü, eğrisellik ve (III) 
Üçüncül uyarıcılar; ışık-gölge, parlaklık, genişlik, sayı, en-boy oranı (Wolfe ve Horowitz, 
2004). Bunlar dışında, kentsel mekânda var olduğu bilinen ve yaya hareket/davranışlarını 
etkilemesi muhtemel diğer uyarıcılar da şu şekilde sıralanabilir: Şekil-zemin, süreklilik, sıra, 
tekrar, ritim, oran, hiyerarşi, baskınlık, doku, saydamlık, doğrultu, benzerlik, kapalılık, ses, 
koku, çeşitlilik ve düzen. Her bir uyarıcı, yoğunluk ve algılanabilirlik düzeyine bağlı olarak algı 
sürecinde birer psiko-mekânsal katman olabilmekte, tekil veya bütünleşik olarak dikkati 
uyarabilmektedir.  

Psiko-mekânsal katman analizlerinde kullanılan en temel yöntemlerden biri olan Özellik 
Entegrasyon Teorisi (Feature Integration Theory); bir objeye (veya bir ortama) ait uyarıcı 
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etkenlerin yoğunluk ve etki düzey derecelerine göre katmanlara ayrıştırılmasını esas almaktadır 
(Treisman ve Gelade, 1980). Renk, yöneliş ve büyüklük gibi temel uyarıcılara odaklanan bu 
teori çerçevesinde; algı süreci sonunda kodlanan bu uyarıcılara yönelik tekil katman haritaları 
oluşturulabilmektedir. Birden fazla uyarıcının bulunduğu ortamlarda, bazı uyarıcılar birlikte 
değerlendirilebilmekte ve birleşme-çakışma haritaları şeklinde ifade edilebilmektedir. Tüm 
uyarıcılara yönelik katman haritalarının üst üste çakıştırılması ile elde edilen uyarıcı 
kompozisyonu, dikkatin en çok yoğunlaştığı nokta veya bölgeler hakkında fikir vermektedir 
(Wolfe, Cave ve Franzel, 1989) (Şekil – 4). 

 
Şekil 4. Özellik Entegrasyon Teorisi kapsamında uyarıcı etkenlere bağlı psiko-mekânsal katman ve dikkat 
haritaları (Wolfe, Cave ve Franzel, 1989). 

Özellik Entegrasyon Teorisi ile kent dokusu-mekânsal algılama ve davranış konuları arasında 
ilişki kurulabilmektedir. Klinik deneylerde kullanılan “ortam” kentsel mekân örüntüsü olarak 
düşünüldüğünde, mekânda yer alan her bir uyarıcının algıya bağlı yoğunluk dağılımını gösteren 
katman haritaları çıkartılabilir ve üst üste çakıştırmak suretiyle dikkatin en çok uyarıldığı 
bölgeler tespit edilebilir. Bu bağlamda yaya hareketleri sürecinin psiko-mekânsal ve sosyo-
psikolojik neden ve sonuçları hakkında fikir yürütülebilir (Kürkçüoğlu ve Ocakçı, 2015). 
Uyarıcı etkenlerin yer-zaman-mekân ve toplum gibi faktörlere bağlı olarak değiştiği/çeşitlendiği 
düşünüldüğünde, her bir doku örneğinin uyarıcı katman haritaları farklılaşacaktır. Bu noktada 
uyarıcı etkenler ile yaya hareketleri arasındaki ilişkiyi çözümlemek ve hangi uyarıcıların daha 
çekici olduğunu saptamak; mekân-algı çalışmalarına farklı bir bakış açısı getirecektir. 

 

Alan Araştırması: Farklı Doku Örneklerinde Mekân-Algı ve Davranış İlişkileri 

Farklı morfolojik özelliklere sahip kent dokularında, yaya hareket ve davranışlarının hangi 
fiziksel (mekânsal) ve algısal (psikolojik) etkenler neticesinde gerçekleştiği ve farklılaştığını 
irdelemek üzere; İstanbul Merkezi İş Alanı ve 1. derece merkez alanları arasından seçilen ve 
morfolojik özellikler açısından farklılaşan dört örneklem alanında çok aşamalı-karşılaştırmalı 
bir uygulama çalışması gerçekleştirilmiştir. Doku tipolojileri ve topografya göz önünde 
bulundurularak, topografik açıdan %5-7 eğim derecesinin altında (düz) ve üstünde (eğimli) 
kalan ızgara doku ve organik doku özelliğine sahip örneklem alanları incelenmiştir: (1) Düz-
ızgara, (2) Eğimli-ızgara, (3) Düz-organik ve (4) Eğimli-organik. Karşılaştırma yapabilmek 
adına mekânsal büyüklükler eşitlenmiş ve incelenen her doku örneğinin karakteristik olarak en 
öne çıkan alt bölgeleri, yaklaşık 10 hektar büyüklük çerçevesinde kapalı birer topolojik biçim 
oluşturacak şekilde sınırlandırılmıştır. İşlev yoğunluğu, çeşitliliği, konut işlevlerinin sınırlılığı, 
yaya çekiciliği, açık alan miktarı gibi diğer belirleyici faktörler de göz önünde tutularak, 
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Kadıköy (eğimli-ızgara), Bakırköy (düz-ızgara), Beşiktaş (düz-organik) ve Eminönü (eğimli-
organik); örneklem alanları olarak belirlenmiştir (Şekil – 5).   

 
Şekil 5. Örneklem alanlarında yapılan doku etütleri 

 

Örneklem alanları üzerinde üç ana etapta çözümlemeler yapılmıştır:  

(I)  Topolojik ve morfolojik karşılaştırmalar: Açık alan ağ sistemlerinin topolojik 
analizi, ağ yapısı özellikleri, topolojik eşdeğerlilikler, doluluk-boşluk ve yapı-
parsel-yapı adası çözümlemeleri, açık alan nitelikleri, ulaşım ilişkileri, işlev 
ilişkileri, 

(II)  Yaya hareketleri ve akışları: Dokuları oluşturan her bir bağlantıda, hafta içi ve 
hafta sonu doruk saatlerde gerçekleştirilen yaya sayımları ile yoğunlukların analizi, 

(III)  Psiko-mekânsal katman ve uyarıcı analizleri: Dokuları oluşturan her bir bağlantıda, 
mekânsal algıyı, dikkati ve yayaların hareket-davranışlarını etkileyen 20 uyarıcının 
ortalama izlenim değerlerinin bulunması, haritalandırılması, mekânsal 
dağılımlarının irdelenmesi ve morfolojik yapı & yaya hareketleri ile ilişkilerinin 
açıklanması. 

 

Topolojik ve Morfolojik Karşılaştırmalar 

Örneklem alanlarının topolojik haritaları, dokular içinde yer alan düğüm noktaları (nodes) ve 
bağlantıların (links) gerçek izdüşümleri üzerinden, Marshall’ın (2005) sınıflandırdığı topolojik 
diyagram elemanları (T-kesişimler, X-kesişimler, yapı adaları ve çıkmaz sokaklar) tespit 
edilerek oluşturulmuş; doku tipolojileri ve rota özellikleri karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir 
(Tablo – 1) (Şekil – 6). 

Yapı adası büyüklüğü, dokular içinde yer alan kesişme ve bağlantı sayısını doğrudan etkileyen 
bir unsurdur. Izgara doku özelliğine sahip Bakırköy ve Kadıköy’ün kesişme ve bağlantı sayıları, 
Beşiktaş ve Eminönü’ne göre daha azdır. Bunun en belirgin nedeni, ızgara doku örneklem 
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alanlarındaki yapı adası büyüklüklerinin diğerlerine göre daha büyük ve düzgün geometrik 
biçimde olmasıdır. Küçük, düzgün dörtgen biçimli ve dört cephesi yollarla çevrili yapı 
adalarının belirli bir düzen içinde tekrar etmesi aynı zamanda X-kesişim oranının da fazla 
olmasına olanak tanımaktadır. Dolayısıyla, amorf yapı adalarının daha sık yer aldığı organik 
dokularda da T-kesişmelere daha çok rastlanmaktadır. Yapılan analizler sonucunda da ızgara 
dokuya sahip Kadıköy ve Bakırköy’de X-kesişim (dört yol), organik dokuya sahip Beşiktaş ve 
Eminönü’nde ise T-kesişim (üç yol) oranının daha fazla olduğu görülmektedir (Tablo – 1). 

 

Tablo 1. Topolojik statü ve doku tipolojisi karşılaştırmaları 

Topolojik Nitelikler 
KADIKÖY BAKIRKÖY BEŞİKTAŞ EMİNÖNÜ 

Adet Oran Adet Oran Adet Oran Adet Oran 

T-kesişim 19 0,61 16 0,57 28 0,74 28 0,64 

X-kesişim 12 0,39 12 0,43 10 0,26 16 0,36 

Yapı adası 16 1,00 14 1,00 18 0,95 21 0,81 

Çıkmaz sokak 0 0,00 0 0,00 1 0,05 5 0,19 

∑ Bağlantı Sayısı (L) 46 41 55 64 

∑ Kesişim Sayısı (J) 31 28 38 44 

Rota Sayısı R= (L-J) 15 13 17 20 

Topolojik Statü ve 
Doku Tipolojisi 

 

A: Kadıköy 

B: Bakırköy 

C: Beşiktaş 

D: Eminönü 
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Kadıköy ve Bakırköy’de çıkmaz sokak bulunmamasından ötürü, iki doku örneği de “hücre” 
doku sınıflamasına girmektedir. Ancak T-kesişim ve X-kesişim oranlarının birbirine yakın 
olmasından ötürü de (T-hücre tipolojisine yakın olmalarına rağmen) tipik birer T veya X hücre 
doku özelliği de göstermemektedirler. Organik bir dokuya sahip olan Beşiktaş’ta ise yine 
çıkmaz sokakların azlığı, organik doku olmasına rağmen alanı “ağaç tipi” doku olmaktan 
uzaklaştırmakta, hücre tipi doku tipolojisine yaklaştırmaktadır. Çıkmaz sokak oranı en fazla 
olan Eminönü de, T-kesişim ve X-kesişim miktarlarına bağlı olarak yapı adası sayısının fazla 
olmasından ötürü ağaç tipi yerine hücre tipi doku özelliği göstermektedir. Dokuların rota 
sayıları da birbirine çok yakındır; bağlantı-kesişme ve yapı adası sayısı daha fazla olan 
Eminönü’nde rota sayısı diğerlerine göre daha fazla iken, ortalama yapı adası büyüklüğü en az 
olan Bakırköy’de ise daha azdır. Karşılaştırmalar sonucunda morfolojik açıdan farklılıklar 
gösteren bu dört farklı doku örneğinin topolojik olarak birbirine büyük ölçüde benzediği tespit 
edilmiştir. 

Doku alanlarının morfolojik yapıları incelendiğinde; Bakırköy’ün ortalama yapı adası ve bina 
büyüklükleri ile yol genişliklerinin Kadıköy’den daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Her iki 
dokuda da kusursuz ızgara oluşumu yoktur, ancak büyük oranda dikdörtgen biçimli yapı adaları 
mevcuttur. Her iki dokuda da yapı adası ortası boşluklar vardır, bu boşluklar yapı adası 
boyutlarıyla orantılı olarak Bakırköy’de daha geniştir. Çevreleyen konut alanlarına bağlı doku 
değişimi, çalışma alan sınırları içinde de takip edilebilmektedir: Kadıköy’de güneydoğu-
güneybatı sınırı ve Bakırköy’ün kuzey ve batısında yer alan konut alanlarının bina-bahçe-yol 
ilişkisi, doku genelinde ayırt edilebilmektedir (Şekil – 6). 

Eminönü ve Beşiktaş’ta da benzer doku farklılıklarına rastlamak mümkündür. Beşiktaş’ta yapı 
adaları düzgün geometrik biçimlere daha yakın iken, Eminönü’nde yapı adaları daha amorftur. 
Her iki dokuda da büyük yapı adaları mevcuttur, bunun en temel sebebi ise alanlarda yer alan 
pasajlar ve hanlardır. Ortalama yapı adası ve yapı büyüklükleri, Eminönü’nde çok sayıda han 
olmasından ötürü Beşiktaş’a göre daha fazladır. Yapı biçimleri de benzer bir biçimde farklılık 
göstermektedir; Beşiktaş’ta yapılar genelde geometrik biçimlere sahip iken, Eminönü’nde 
kütleler büyük oranda amorf, düzensiz ve büyüktür. Yapı adası ortası boşlukları, her iki alanda 
da son derece az ve küçüktür. Doku değişimleri Beşiktaş’ta batı ve kuzey-kuzeydoğu 
yönlerinde, Eminönü’nde ise kuzeydoğu (Sirkeci) ve kuzeybatı yönünde görülmektedir. Izgara 
dokuya sahip örneklem alanlarına göre bu iki doku alanının önemli ayırt edici özelliklerinden 
biri ise çıkmaz sokaklardır (Tablo – 2) (Şekil – 6). 

Tablo 2. Morfolojik yapı ve ulaşım özellikleri karşılaştırmaları 

 

Morfolojik Yapı ve Ulaşım 
Özellikleri KADIKÖY BAKIRKÖY BEŞİKTAŞ EMİNÖNÜ

Alan Büyüklüğü 9 ha 11 ha 10 ha 11 ha

Doku Tipolojisi Izgara Izgara Organik Organik

Eğim 6,70% 2,67% 2,86% 7%

Yapı Adası Adedi 16 12 17 21

Yapılaşma Yoğunluğu / Oranı 62% 55% 53% 65%

Ort.Yapı Adası Büyüklüğü 0,35 ha 0,5 ha 0,31 ha 0,34 ha

Maksimum Yol Genişliği 17,55 m 21,12 m 15,85 m 17,5 m

Minimum Yol Genişliği 3,7 m 5,28 m 3,26 m 2,02 m

Ortalama Yol Genişliği 7,85 m 11,08 m 7,61 m 6,63 m

Araç Yolu Oranı 37% 59% 42% 0%

Yaya Yolu Oranı 63% 41% 58% 100%
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Şekil 6. Örneklem alanlarının topolojik diyagramları, morfolojik yapıları ve ulaşım ilişkileri 
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Alanların ulaşım ilişkileri incelendiğinde, “çarşı” kimliğine bağlı olarak araç trafiğine kapalı 
ve/veya belli bir saatten sonra araç girebilen yaya yollarının her bir örneklem alanında belli bir 
oranda yer aldığı görülmektedir. “Çarşı” alanlarının büyüklüklerine bağlı olarak yaya yollarının 
sürekliliği değişkenlik göstermektedir: Tüm örneklem alanlarında araç erişimine açık yollar, 
çarşı alanlarını sınırlayacak şekilde yer almakta ve dokuları çevreleyen diğer alt bölgelere erişim 
sağlamaktadır. Doku sınırları içinde yaya yolu oranı en fazla olan alan Eminönü olarak 
görülmektedir, bunun en temel nedeni 2011 yılında alınan karar doğrultusunda alanın 
tamamının saat 18.00’e kadar araç trafiğine kapalı olmasıdır. Karşılaştırmalı analiz sonucunda, 
Bakırköy hariç tüm alanlarda yaya yolu oranının daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durum, 
Bakırköy’deki “çarşı” özelliği gösteren alanın diğerlerine göre daha küçük olmasıyla ve batıya 
doğru araç erişimine ihtiyaç duyan diğer işlevlerin (konut, sağlık vb.) daha sık görülmesiyle de 
ilişkilendirilebilir. Dört örneklemde de belli sokak ve caddeler dokuların ana omurgalarını 
oluşturmaktadır. Her örneklem alanında yer alan toplu taşıma-aktarma noktalarının özellikle 
çarşı alanlarına olan yakın konumu ve Bakırköy, Beşiktaş ve Eminönü’ndeki geniş toplanma-
dağılma mekânları; yaya üretimi, çekimi ve dağılım-dolaşımı açısından önem teşkil etmektedir 
(Tablo – 2) (Şekil – 6). 

İşlev ilişkileri açısından örneklem alanlarının birer ticaret / hizmet alanı olması nedeniyle en 
yoğun bulunan işlevlerin konut + ticaret, işyeri (dükkân), iş merkezi ve iş hanı gibi birden fazla 
ticaret ünitesinin bulunduğu yapılar ve kafeterya-restoran gibi servis ünitelerinin olduğu tespit 
edilmiştir. Bu işlevlerin oranları seçilen örneklem alanlarının kimliği, hedef kullanıcı kitlesi ve 
mekân organizasyonu (m² başına düşen birim) çerçevesinde farklılaşmaktadır; ancak her alanda 
gıda satış birimleri (şarküteri, et, balık, unlu mamul, sebze-meyve vb.), finans birimleri ve konut 
alanlarının da belli bir oranda olduğu görülmektedir. “Hanlar Bölgesi” olması nedeniyle iş 
hanları en çok Eminönü’nde bulunmaktadır, diğer alanlardaki oran birbirine çok yakındır. 
Bakırköy’de gıda satış birimlerinin ve Eminönü’nde kafeterya-restoran gibi servis birimlerinin 
çok az olması, yine alanın işlevsel kimliği ile ilişkilidir. Eminönü’nde yoğun bir ticaret akışı söz 
konusudur, dolayısıyla yeme-içme birimleri turistik alanlara daha yakın konumlanmıştır. Yeme-
içme birimleri ile bar ve eğlence mekânları daha çok Kadıköy ve Beşiktaş’ta görülmektedir. 
Özet olarak, işlevsel yapı açısından Kadıköy ve Beşiktaş’ın birbirine çok benzediği, Bakırköy 
ve Eminönü’nün ise apayrı iki yapıya sahip olduğu söylenebilir. Bu bağlamda dört örneklem 
alanının işlevlere bağlı üretilen uyarıcı unsurların tür ve nitelikleri de farklılık göstermektedir 
(Şekil – 7). 

İşlevler yaya hareketlerinin gerçekleşmesi sürecinde önceden belirlenmiş birer varış noktası 
haline gelebilmektedir, bir diğer deyişle yayanın doğrudan mekânda bulunma ve mekân içinde 
hareket etme amacı olabilmektedir. Ancak “çarşı”lar, birden çok işlevin seçenekli olarak bir 
arada bulunmasından ötürü bireylerin hedef odaklı hareketinden ziyade daha serbest hareket 
etmesine olanak tanıyan bir mekânsal oluşumdur. Bu bağlamda dört örneklem alanı içinde de 
farklı, karmaşık ve seçenekli güzergâh tercihleri ve yaya hareket desenleri oluşması 
beklenmektedir. Aynı zamanda işlev çeşitliliğinin bir sonucu olarak üretilen uyarıcı unsurlar çok 
çeşitli ve yoğundur, bu da yayaların algı ve dikkat süreçlerini etkilemekte ve hareket-davranış 
biçimlerini şekillendirmektedir. 
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 Şekil 7. Örneklem alanlarındaki işlevlerin dağılımı 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Konut

Konut + Ticaret

İşyeri (Dükkân)

İş Merkezi

İş Hanı

Şarküteri-Gıda Satış Birimleri

Kafeterya-Restoran

Bar ve Eğlence

Kitabevi-Müzikevi ve Kırtasiye

Eğitim

Dini

Banka-Finans

İdari-Resmi Kurum

Postane

Otel-Konaklama

Tanımsız

Sağlık

Askeri

Kültür-Sanat

Ulaşım Yapıları

Alışveriş Merkezi (AVM)

Yurt

Hamam

Sosyal Tesis

KADIKÖY BAKIRKÖY

BEŞİKTAŞ EMİNÖNÜ
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Yaya Hareket ve Davranış Analizleri 

Yaya yoğunluğu ve hareketliliği açısından en çok tercih edilen bağlantıları ve alt bölgeleri tespit 
etmek üzere, tüm bağlantılarda doruk saatlerde (hafta içi 07:30–09:00 ve 16:30–18:30, hafta 
sonu 14:00-17:00 arasında) 10’ar dakikalık sayımlar yapılmış ve bir saatlik yaya akışını 
gösterecek şekilde haritalanmıştır.  

Örneklem alanlarının tamamında hafta içi sabah yaya akışlarının, hafta içi akşam ve hafta sonu 
yaya akışlarına oranla düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun en belirgin nedeni, seçilen 
örneklem alanlarının mekânsal ve işlevsel kimliğidir: “Çarşı” kimliği, mekânların sadece geçiş 
amaçlı kullanımından ziyade dolaşım ve/veya ziyaret amaçlı kullanımına olanak tanımaktadır. 
Hafta içi sabah (işe gidiş) saatlerinde bireyler kısa zaman dilimi içinde hedef odaklı hareket 
ettiği için; alanlar içindeki ana güzergâhlar ve toplu taşıma noktalarına yakın bağlantılar, diğer 
bağlantılara göre daha çok kullanılmaktadır. Bu bağlantılar hem kestirme yol özelliği 
gösterdikleri, hem de diğer alt bölgelere erişim sağladıkları için mekânsal ve işlevsel kimlikten 
bağımsız olarak da tercih edilmektedir (Şekil – 8). Karşılaştırmalı yaya hareket analizlerinde 
dikkat çeken bir diğer nokta ise, hafta sonu yaya akışlarının hafta içi yaya akışlarına göre daha 
yüksek olmasıdır. Bu durum mekânsal ve işlevsel kimliğe bağlı olarak, hafta sonları örneklem 
alanlarının bilinçli bir biçimde ziyaret edildiğinin göstergesidir (Tablo – 3).       

Tablo 3. Örneklem alanlarından bir saatte geçen toplam yaya sayıları 

 

Izgara dokuya sahip Kadıköy’de her üç zaman diliminde de en yoğun kullanılan akslar belirgin 
ve benzer bir biçimde ortaya çıkmıştır. Çarşının ana omurgasını oluşturan Mühürdar Caddesi (7-
30 güzergâhı), bu caddeye çarşı giriş noktalarından dik bağlanan Muvakkithane (15-16 
güzergâhı) ve Yasa Caddeleri (22-25 güzergâhı) ile iki giriş noktasını birbirine bağlayan Tavus 
Sokak (15-22 güzergâhı) kendi içinde bir alt bölge oluşturmaktadır. Alanı kuzeydoğudan 
sınırlayan ve yine çarşı giriş-çıkış noktaları barındıran Güneşli Bahçe Sokak’ta da (28-31 
güzergâhı) toplu taşıma-aktarma noktalarına yakınlık nedeniyle yoğun yaya akışı görülmektedir. 
İşlev ilişkileri ile karşılaştırıldığında, en çok tercih edilen güzergâhlar üzerinde ağırlıkla vitrinli 
dükkânlar ve yeme-içme birimlerinin olduğu görülmektedir. Bu işlevler yayaların mekânı 

∑ Yaya Miktarı  

(1 Saatte) Toplam Birim Toplam Birim Toplam Birim

KADIKÖY  

(46 Bağlantı)

BAKIRKÖY 

(41 Bağlantı)

BEŞİKTAŞ  

(55 Bağlantı)

EMİNÖNÜ  

(64 Bağlantı)

* Açık sarı renk ile işaret edilenler örneklem alanlarından maksimum geçen yaya miktarını, koyu sarı renk ile işaret edilenler
farklı zaman dilimlerinde bağlantı başına maksimum birim yaya miktarını belirtmektedir. 

69.792 1.091 131.682 2.058 159.156 2.487

53.154 966 107.790 1.960 105.432 1.917

38.076 929 86.448 2.108 155.166 3.785

Hafta içi Sabah Hafta içi Akşam Haftasonu

43.698 950 109.626 2.383 137.928 2.998
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bilinçli tercih etme nedeni olabildiği gibi, birey algısını etkileyen ve farklı duyulara hitap eden 
uyarıcı etkenleri (renk, ses, koku, çeşitlilik, hareketlilik vb.) de üreten kullanımlardır (Şekil – 8). 

Izgara dokuya sahip diğer örneklem alanı olan Bakırköy’de de doku biçimlenmesi ve işlev 
dağılımının bir sonucu olarak, doğrusal ve kısmî bölgesel bir yaya sürekliliği görülmektedir. 
Özgürlük Meydanı’ndan başlayan ve Fahri Korutürk Caddesi boyunca sahil aksına doğru 
uzanan ana yaya arteri (3-14 güzergâhı);  çeşitli ulaşım odaklarını barındırması, geniş yol kesiti 
ve farklı işlevsel kullanımlara imkân veren mekânsal düzenlemelerden ötürü en çok yaya 
akışının gözlemlendiği arterdir. Özgürlük Meydanı’nın aynı zamanda bu yaya arterinin önemli 
bir parçası olması, çevresinin yayalar tarafından daha az tercih edilmesine neden olmaktadır. 
Yaya yoğunluğu açısından dikkat çeken diğer bir bölge ise, alanın güney sınırını oluşturan 
Fişekhane Caddesi (14-22 güzergâhı), ona dik bağlanan Halkçı Sokak (15-17 güzergâhı) ve 
yakın çevresindeki bağlantılardır (11-19 güzergâhı). Bakırköy’ü doğu-batı yönünde Ataköy ve 
Hipodrom’a bağlayan Fişekhane Caddesi üzerindeki AVM ve diğer ticari işlevler; yayalar 
açısından çekici özelliği bulunan mekânsal unsurlardır (Şekil – 8).  

Organik dokuya sahip Beşiktaş’ta Hasfırın Caddesi ile başlayan ve Mumcu Bakkal Sokak ile 
devam eden çarşı içi ana yaya arteri (1-19 güzergâhı) ile Ortabahçe Caddesi (27-34 güzergâhı) - 
Ihlamurdere Caddesi (21-27 güzergâhı) omurgasının yayalar tarafından en çok tercih edilen 
güzergâhlar olduğu tespit edilmiştir. Bu güzergâhlar aynı zamanda çarşı bölgesi içinden 
Beşiktaş sahil şeridi, Akaretler, Ihlamur, Abbasağa ve Serencebey alt bölgelerini birbirine 
bağlamaktadır. Mumcu Bakkal Sokak’ın sahip olduğu işlev çeşitliliği ve geniş en kesiti 
nedeniyle, hem gündelik kullanım hem de diğer alt bölgelere erişim açısından yayalar tarafından 
daha çok tercih edilmektedir. Organik doku biçimlenmesine rağmen, çekici işlevlerin sürekli ve 
doğrusal güzergâhlar üzerinde yer almasından ötürü yaya hareketlerinin de doğrusal veya ışınsal 
bir şekilde gerçekleştiği söylenebilir. İşlev ilişkileri ile birlikte incelendiğinde, yoğun kullanılan 
güzergâhlar üzerinde çekici ve uyarıcı üreten yeme-içme birimleri, gıda satış birimleri ve işyeri-
dükkânların daha yoğun bulunduğu görülmektedir (Şekil – 8).  

Eminönü’nün yaya hareketleri analizi sonuçları kapsamında, hafta içi sabah zaman diliminde 
diğer üç örneklem alanına göre daha çok ziyaret edildiği tespit edilmiştir; bunun nedenleri 
Eminönü’nün kimlik ve işlev özellikleri doğrultusunda diğerlerine göre daha bilinçli ziyaret 
edilmesi ve alanın geçiş amacıyla pek tercih edilmemesidir. Yaya yoğunlukları açısından Mısır 
Çarşısı ve yakın çevresinde bir alt bölge, alanın güneybatısında yer alan Mahmutpaşa Yokuşu 
(11-21 güzergâhı) ve çevresinde ise başka bir alt altbölge bulunmaktadır. Bu iki alt bölgeyi 
birbirine bağlayan ve çarşı bölgesinin merkezinde yer alan Yeni Cami Caddesi de (16-35 
güzergâhı) özellikle hafta içi zaman dilimlerinde yayalar tarafından yoğun kullanılmaktadır. 
Yaya yoğunluğu açısından birbirine bağlanan bu iki bölgedeki yaya sürekliliğinin en önemli 
nedenlerinden biri; Mısır Çarşısı ile başlayan, gıda satış birimleri, yeme-içme birimleri, kültür 
sanat ve finans birimleri ile küçük ölçekli perakende dükkânların yer aldığı tarihî ve turistik 
güzergâhın, Mahmutpaşa Yokuşu’ndan güneybatı istikametine doğru Kapalıçarşı’ya 
ulaşmasıdır. Buna benzer bir diğer akış alanın doğusunda yer alan Aşir Efendi Caddesi (31-32 
güzergâhı) üzerinde görülmektedir; bu cadde de alanı Sirkeci istikametine bağlamaktadır (Şekil 
– 8). 

Örneklem alanlarının yaya hareketleri analizleri ile birlikte hareketin gerçekleşme amaçları 
karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, çoğunlukla alışveriş yapmak, gezmek ve alan içinden 
geçip gitmek en çok gerçekleşen amaçlar olarak tespit edilmiştir. Tablo-4’de de görüldüğü 
üzere, her bir örneklem alanında ön plana çıkan kullanım amaçları, aynı zamanda mekânın 
konum ve çevresel ilişkilerine, kimliğine ve mekânsal-işlevsel çeşitliliğine referans vermektedir: 
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Kadıköy gezme ve geçiş bölgesi, Bakırköy geçiş ve buluşma bölgesi, Beşiktaş yeme-içme ve 
dinlenme bölgesi, Eminönü iş ve alışveriş bölgesi. Buna bağlı olarak yaya hareketlerinin niteliği 
ve uyarıcı etkenlerin yoğunlukları da farklılık göstermektedir. 

 

Tablo 4. Kullanım amaçları karşılaştırmaları 

 

 

Psiko-mekânsal Katman ve Uyarıcı Analizleri 

Kentsel mekâna ait morfolojik, işlevsel ve hareketsel uyarıcıların kullanıcı algısını ne derece 
etkilediği, dikkati ne ölçüde uyardığı ve yaya hareket-davranışlarını ne derece yönlendirdiğini 
tespit etmek üzere; uyarıcı etkenlerin algılanma düzeyleri, “ortalama izlenim deneyi” 
aracılığıyla belirlenmiş, elde edilen değerlerin mekânsal dağılımı Treisman ve Gelade (1980) 
tarafından geliştirilen “Özellik Entegrasyon Teorisi” çerçevesinde psiko-mekânsal katman ve 
dikkat haritaları şeklinde görselleştirilmiştir. Ortalama İzlenim (Mekânın Ortalama Değeri) 
deneyi kapsamında, kullanıcılardan uyarıcı etkenleri algılama düzeylerine göre 1’den 7’ye puan 
vermeleri istenmiştir. Semantik farklılaşma çalışmalarında kullanılan Likert ölçeği puanlama 
tekniğine göre (1) en az, (2-3) az-orta, (4) orta, (5-6) orta-çok ve (7) en çok düzey algılamayı 
ifade etmektedir; bir diğer deyişle kullanıcılar uyarıcı etkenin yoğun/seyrek, baskın/çekinik 
veya etkili/etkisiz olduğu durumları, duyu organlarını kullanarak ortalama bir değer 
vermişlerdir. Puanlama çalışması ‰ 5-10 örneklem aralığında, alanlarındaki bağlantıların her 
birinde rastlantısal olarak 20’şer kişiyle yapılmıştır (toplam 4120 denek) (Tablo – 5). Elde 
edilen sonuçlar doğrultusunda bir bağlantıda ortalama değerin 4 veya üstünde olması, uyarıcının 
belli bir yoğunlukta olduğunu veya iyi algılandığını göstermektedir. Çalışmada kullanılan, 
Wolfe ve Horowitz’in (2004) tanımladığı temel, ikincil ve üçüncül uyarıcılardan kentsel mekâna 
özgü olanlar ile bu sınıflama içinde yer almayan diğer uyarıcı etkenler (toplam 20 uyarıcı) 
aşağıda sıralanmıştır (ᵃ Biçime bağlı, ᵇ Harekete bağlı, ᶜ Biçime ve işleve bağlı, ᵈ İşleve ve 
harekete bağlı, ᵉ Biçime, işleve ve harekete bağlı, ᶠ Bilişsel):  

Temel: Renk Çeşitliliğiᵉ, Renk Sıcaklığı-Canlılığıᵉ, Hareketlilikᵇ. 

İkincil: Mekân Geometrisiᵃ, Doğrusallıkᵃ, Aydınlıkᵃ, Derinlikᵃ, Yakınlık-Benzerlikᶜ. 

Üçüncül: Genişlikᵃ 

Diğer: Çeşitlilik-Zenginlikᶜ, Tekrarᶜ, Süreklilikᶜ, Ses Yoğunluğuᵈ, Koku Yoğunluğuᵈ, 
Okunabilirlik-Düzenᶜ, Kapalılıkᵃ, Eğim Algısıᵃ, Baskınlık-Dominantlıkᶜ, Tanıdıklıkᶠ, Doğallıkᵃ. 

KADIKÖY BAKIRKÖY BEŞİKTAŞ EMİNÖNÜ

Alışveriş 17% 18% 18% 28%

Akraba/arkadaş ziyaret-buluşma 2% 7% 4% 3%

Gezmek 27% 11% 21% 22%

İş / Okulu Alanda Olduğu İçin 16% 17% 10% 31%

Geçip Gitmek 23% 21% 18% 13%

Yeme-İçme-Dinlenme 12% 8% 20% 2%

Ev Güzergâhı Üzerinde 3% 18% 9% 1%

Diğer 0% 0% 0% 0%

* Kırmızı değerler amacın hangi alanda daha çok gerçekleştiğini, yeşil değerler alanlar özelinde en çok gerçekleşen
amaçları ifade etmektedir.
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Tablo 5. Alanlara göre ortalama izlenim deneyi sayıları ve örneklem oranları 

 

 

Uyarıcı etkenlerin yoğunluğuna bağlı algılanma derecelerini tespit etmek için yapılan ortalama 
izlenim deneyi sonucunda, hareketlilik ve ses yoğunluğunun örneklem alanlarının çoğunda 
kullanıcılar tarafından belli bir düzeyin üstünde ve yoğun olarak algılandığı görülmektedir 
(Tablo – 6). Seçilen alanların işlev ve konum özelliklerinden ötürü yaya akışı yoğun bölgeler 
olması ve kitlesel yaya akışının da yüksek seviyede hareketlilik ve ses üretmesi nedeniyle, bu 
iki uyarıcı baskın bir biçimde diğer uyarıcıların önüne geçmektedir. Dolayısıyla, mekânın 
fiziksel ve işlevsel özelliklerine bağlı uyarıcı etkenlerden daha baskın olarak yayaların 
kendilerinin ürettiği uyarıcı unsurlar daha etkili olmakta ve dikkat çekmektedir.  

Hareketlilik ve ses yoğunluğu uyarıcıları gibi, doğrusallık, aydınlık ve tanıdıklık da belli 
düzeylerde algılanmaktadır. Doğrusallığın tüm alanlarda belli bir seviyenin üstünde algılanması, 
doku tipolojileri farklı olmalarına rağmen alanların tanımlı ve sürekli bağlantılara sahip olması 
ile açıklanabilir. Özellikle Beşiktaş’ta doğrusallık değerinin en yüksek çıkmasında çarşı içindeki 
ışınsal bağlantıların etkisi büyüktür. Aydınlık, mekânların doğal veya yapay ışık alma 
miktarıyla ilişkili olduğu için, doğrusallık uyarıcısında olduğu gibi dokunun morfolojik yapısı 
ile ilişkilenmektedir. Aydınlık değerinin en yüksek çıktığı Bakırköy’de yaya yolu genişliklerinin 
fazla olması ve bina yüksekliklerine bağlı olarak kapalılık etkisinin az olması; mekânların daha 
çok ışık almasına ve aydınlık algısının yüksek olmasına olanak tanımaktadır. 

Tanıdıklık, bireylerin geçmiş deneyimleri ile ilişkili bilişsel bir uyarıcıdır; dolayısıyla mekânsal 
deneyime bağlı olarak bellek sürecinde üretilir. Bireyler bir mekânı ne kadar çok kullanıyor ya 
da geçmiş deneyimlerinde yer alan mekânsal imgeleri bir mekânda ne kadar çok görüyor ise, 
tanıdıklık değeri buna bağlı olarak artmaktadır. Kadıköy ve Beşiktaş’ta tanıdıklık değerleri 
Bakırköy ve Eminönü’ne göre daha yüksek çıkmıştır. Her iki alanın konum ve merkezilik 
dereceleri de bu noktada önemlidir; Bakırköy ve Eminönü hem konum, hem de işlev niteliği 
doğrultusunda, tercih edilebilirlik açısından diğer alanlara göre daha kişisel ve kısıtlıdır.  

Örneklem alanları genelinde en düşük düzeyde algılanan uyarıcılar ise eğim algısı ve 
doğallıktır. Kadıköy ve Eminönü, dokunun coğrafi biçimlenmesi açısından eğimli alanlar 
olmalarına rağmen; fiziksel yapı ve işleve yönelik diğer uyarıcı etkenler eğim algısının önüne 
geçmektedir. Tüm örneklem alanları hem doku hem de kullanım açısından yoğun merkez 
alanları olduğu için doğal unsurlar oldukça az ve manzara unsurları ikinci plandadır, bu 
bağlamda doğallık algısının düşük olması da beklenen bir durumdur. Birincil uyarıcılar arasında 
yer almasına rağmen renge bağlı uyarıcı etken değerleri (renk çeşitliliği ve renk sıcaklığı / 
canlılığı) tüm alanlarda ortalama seviyededir. Benzer bir biçimde, morfolojik yapıya ait ikincil 
uyarılar arasında yer alan mekân geometrisi ve derinlik de, işlev ve harekete bağlı uyarıcı 
etkenlere göre daha düşük düzeyde algılanmaktadır (Tablo – 6). 

 

Toplam bağlantı 
sayısı

Toplam deney 
sayısı

Maksimum yaya 
miktarı (1 saat) Örneklem oranı

KADIKÖY 46 920 137.928 ‰ 6,6

BAKIRKÖY 41 820 155.166 ‰ 5,2

BEŞİKTAŞ 55 1100 107.790 ‰ 10,2

EMİNÖNÜ 64 1280 159.156 ‰ 8

Toplam 206 4120
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Özellik Entegrasyon Teorisi kapsamında, algı ve dikkat sürecini etkileyen tekil uyarıcı katman 
haritaları (feature maps) fiziksel doku özellikleri ve uyarıcıların algılanma düzeyleri 
çerçevesinde her örneklem alanında farklı örüntülere sahiptir. Örneklem alanlarının tamamında 
yüksek düzeylerde algılanan hareketlilik haritaları incelendiğinde, hafta içi ve hafta sonu yaya 
hareketleri ile büyük oranda benzerlik görülmektedir; bu bağlamda bireylerin “hareketlilik” 

KADIKÖY BAKIRKÖY BEŞİKTAŞ EMİNÖNÜ 

Hareketlilik 5,3 Hareketlilik 5,0 Ses Yoğunluğu 5,2 Hareketlilik 5,0 
Ses Yoğunluğu 5,3 Aydınlık 4,9 Hareketlilik 5,1 Ses Yoğunluğu 4,8 
Tanıdıklık 5,0 Doğrusallık 4,8 Doğrusallık 4,9 Doğrusallık 4,6 
Doğrusallık 4,8 Ses Yoğunluğu 4,7 Tanıdıklık 4,9 Aydınlık 4,5 
Çeşitlilik-Zenginlik 4,6 Renk Çeşitliliği 4,5 Aydınlık 4,6 Yakınlık-Benzerlik 4,4 
Aydınlık 4,6 Tanıdıklık 4,4 Mekân Geometrisi 4,1 Tekrar 4,4 
Süreklilik 4,4 Genişlik 4,3 Kapalılık 4,1 Süreklilik 4,4 
Okunabilir.-Düzen 4,4 Bas.-Dominantlık 4,3 Renk Çeşitliliği 4,0 Mekân Geometrisi 4,3 
Renk Çeşitliliği 4,3 Renk Sıcaklığı 4,1 Çeşitlilik-Zenginlik 4,0 Tanıdıklık 4,2 
Yakınlık-Benzerlik 4,3 Çeşitlilik-Zenginlik 4,1 Yakınlık-Benzerlik 4,0 Çeşitlilik-Zenginlik 4,1 
Tekrar 4,3 Derinlik 4,0 Süreklilik 4,0 Derinlik 4,1 
Genişlik 4,2 Tekrar 4,0 Koku Yoğunluğu 4,0 Renk Çeşitliliği 4,0 
Koku Yoğunluğu 4,2 Süreklilik 4,0 Okunabilir.-Düzen 4,0 Okunabilir.-Düzen 4,0 
Bas.-Dominantlık 4,2 Yakınlık-Benzerlik 3,9 Renk Sıcaklığı 3,9 Renk Sıcaklığı 3,9 
Mekân Geometrisi 3,9 Okunabilir.-Düzen 3,8 Tekrar 3,8 Kapalılık 3,9 
Renk Sıcaklığı 3,8 Mekân Geometrisi 3,7 Derinlik 3,7 Genişlik 3,7 
Derinlik 3,8 Kapalılık 3,4 Genişlik 3,6 Bas.-Dominantlık 3,7 
Kapalılık 3,6 Doğallık 3,4 Bas.-Dominantlık 3,6 Koku Yoğunluğu 3,6 
Eğim Algısı 3,1 Koku Yoğunluğu 3,3 Doğallık 2,3 Eğim Algısı 3,2 
Doğallık 3,1 Eğim Algısı 2,8 Eğim Algısı 2,2 Doğallık 2,8 
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algısını mekânı kullanan yaya miktarı, bir diğer deyişle kalabalık oranının etkilediği 
söylenebilir. Yaya akışlarında olduğu gibi hareketlilik uyarıcısının mekânsal dağılımı doğrusal 
veya bölgesel, sürekli veya kademeli olarak azalıp-artan bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bakırköy, 
Beşiktaş ve Eminönü’nde görülen, yakın konumlanmış güzergâhlardaki belirgin değer 
farklılıkları; bağlantı genişlikleri, dereceleri ve bağlantılar üzerindeki işlevlerin farklılaşması ile 
ilişkilidir (Şekil – 9). 

 

Şekil 9. Örneklem alanlarının hareketlilik, ses yoğunluğu ve doğrusallık katman haritaları 
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Örneklem alanlarının tamamında yüksek seviyede algılanan ses yoğunluğu katman haritalarının 
da “hareketlilik” haritalarıyla büyük ölçüde benzerlik gösterdiği saptanmıştır. Bir diğer deyişle, 
ses algısına yönelik uyarıcıları büyük oranda mekânda bulunan diğer bireyler üretmektedir. 
Hareketlilik algısında olduğu gibi ses yoğunluğu da yaya akış ve yoğunlukları ile birebir 
ilişkilidir; ancak sesin sadece insan kaynaklı bir uyarıcı olmaması ve belli mesafelerden de 
duyulabilmesi nedeniyle, hareketlilik algısı ve yaya yoğunluğu düşük olan bölgelerde ses 
yoğunluğunun fazla olduğu görülebilmektedir. Özellikle yoğun kullanılan yaya güzergâhlarına 
açılan, ancak yayalar tarafından daha az tercih edilen bağlantılarda, araç trafiğine açık olan 
bölgelerde veya pazar alanı gibi yoğun ses üreten özel işlevli alanlarda bu durumu gözlemlemek 
mümkündür (Şekil – 9).  

Morfolojik bir uyarıcı olan doğrusallık, ızgara ve organik doku örneklemlerinde farklı 
algılanmaktadır. Kadıköy ve Bakırköy örneklem alanlarında birçok doğrusal bağlantı 
bulunmasına rağmen doku içlerinde doğrusallık açısından bir süreklilik görülmediği tespit 
edilmiştir. Bu durum, ani eğim artışı ve yol genişliklerinin değişimi ile açıklanabilir, aynı 
zamanda ağaç, tente, aydınlatma elemanı gibi kent mobilyaları, bina eklentileri, çekme 
mesafelerindeki farklılaşmalar ve yoğun yaya akışı (kalabalık) da doğrusallık algısını etkileyen 
unsurlardır. Organik doku biçimlenmesine sahip Beşiktaş ve Eminönü’nde ise, genel olarak 
morfolojik açıdan ızgara doku tipolojisine benzer alt bölgelerde doğrusallık algısının yüksek 
olduğu tespit edilmiştir. Diğer alt bölgelerde doğrusallık algısının düşük olması, morfolojik yapı 
özelliklerine bağlı olduğu gibi, yoğun ve düzensiz yaya akışı ile de ilişkilidir (Şekil – 9). 

Özellik Entegrasyon Teorisi çerçevesinde, örneklem alanlarında bulunan uyarıcı etkenlerin üst 
üste çakıştırılması ile elde edilen dikkat haritaları incelendiğinde; doku genelinde uyarıcıların 
en yoğun bulunduğu / çok algılandığı, bir diğer deyişle dikkatin en çok uyarıldığı bölgeler, farklı 
dinamiklere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu noktada birçok uyarıcı etkenin dikkat sürecini 
etkilediği göz önünde tutulduğunda, elde edilen dikkat haritaları ile yaya akış diyagramları ve en 
çok algılanan uyarıcıların katman haritaları arasında belirgin farklar görülmektedir; ancak bazı 
alanlarda bölgesel veya doğrusal kısmî benzerlikler de mevcuttur (Şekil – 10). 

 

Şekil 10. Örneklem alanlarının  

dikkat haritaları 
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Organik doku biçimlenmesine sahip Beşiktaş’ta dikkatin en çok uyarıldığı alanlar çarşının 
güneydoğu ve güneybatı girişleri ile çarşı içi ana yaya güzergâhı üzerinde yoğunlaşmaktadır. 
Özellikle çarşı içi ana yaya güzergâhı üzerinde dikkate yönelik uyarıcı yoğunlukları belli bir 
süreklilik göstermektedir. Yeme-içme birimleri (kafeterya, restoran, pastane, çay ocağı vb.) ve 
gıda satış birimleri (balıkçı, kuruyemişçi, fırın, şarküteri vb.) gibi birden fazla tür uyarıcı (ses, 
koku, renk, çeşitlilik-zenginlik vb.) üreten işlevlerin güzergâh üzerinde sürekli bir şekilde 
konumlanması, yoğun yaya kullanımı ile fiziksel mekânsal öğelerinin uyum ve bütünlüğü, bu 
arterin başlıca oluşma nedenleri arasındadır. Dikkatin en çok uyarıldığı bir diğer alt bölge ise 
alanın güneybatısında yer almaktadır; bina tipolojisi, işlev değişimi, toplu taşıma duraklarına 
yakınlık, yoğun araç trafiği ve eğim artışı gibi etkenlerden ötürü, özellikle Akaretler girişi (36-
37 güzergâhı) Beşiktaş genelinde dikkatin en çok uyarıldığı alan olarak öne çıkmaktadır. Bu 
bağlantı üzerinde ise hareketlilik, tekrar, süreklilik, ses yoğunluğu, eğim algısı ve tanıdıklık 
dikkat sürecini en çok yönlendiren uyarıcılar olarak göze çarpmaktadır (Şekil – 10). 

Eminönü’nde dikkatin en çok uyarıldığı alanlar, yaya hareketleri diyagramlarına kısmen benzer 
bir biçimde Mısır Çarşısı ve yakın çevresi ile çarşı içi ana yaya arteri (9-35 güzergâhı) üzerinde 
bölgeler veya parçalar halinde yoğunlaşmaktadır. Büyük ölçekli meydan ve açık alan 
çevrelerinde çok çeşitli uyarıcılar çok yönlü etki ettiğinden ötürü, Eminönü Meydanı ve yakın 
çevresinde uyarıcıların algılanması ve dikkat sürecini yönlendirmeleri güçleşmektedir. Ancak 
yine de baskınlık-dominantlık, hareketlilik, ses yoğunluğu, çeşitlilik-zenginlik, aydınlık ve 
süreklilik gibi uyarıcılar dikkat sürecinde etkili olmaktadır. Mısır Çarşısı’nın kuzeybatısındaki 
uyarıcı yoğun bağlantıda (2-3 güzergâhı) mekân geometrisinin değişmesi, yol genişliğinin 
azalması ve kapalılık oranının artması ile birlikte, duyulara yönelik uyarıcı üreten işlevlerin ve 
yaya hareketliliğinin artması, bu bağlantıyı yakın çevresinden ayırt etmektedir. Mısır 
Çarşısı’ndan Kapalıçarşı istikametine doğru gelişen Eminönü çarşı içi ana yaya (9-35) 
güzergâhı üzerinde de uyarıcılar farklı nitelik ve yoğunluklarda etki etmekte ve dikkat sürecini 
yönlendirmektedir. İşlev ve kullanıma bağlı hareketlilik, ses yoğunluğu ve tanıdıklık gibi 
uyarıcıların yanı sıra derinlik, baskınlık-dominantlık, aydınlık, yakınlık-benzerlik, tekrar ve 
süreklilik gibi hem morfolojik hem de işlevsel uyarıcıların da etkili olduğu görülmektedir (Şekil 
– 10). 

 

Sonuç ve Değerlendirmeler 

Kent dokuları, fiziksel, sosyal ve psiko-mekânsal katmanların farklı birleşimlerinden oluşan, 
sürekli yaşayan, değişen ve dönüşen canlı bir organizma gibidir. Dokuları oluşturan açık alan 
ağları bir tür dolaşım sistemi gibi işlemektedir, bu bağlamda ağ içinde hareket eden yayalar ise 
damarlarda dolaşan kanı temsil etmektedir. Dolayısıyla dokuların canlılığı, mekânın ne derece 
yoğun kullanıldığı ile ilişkilenebilmektedir. 

Bu çalışma, kentsel dokuya ait biçimsel ve işlevsel uyarıcıların bireyler üzerinde hangi 
psikolojik etkiler oluşturduğu, bireylerin kentsel mekânı ve mekânsal unsurları nasıl 
algıladıkları, yaya hareketlerinin hangi fiziksel ve psikolojik faktörlere bağlı olarak 
gerçekleştiği, işlevsel ve morfolojik etkenlerden hangisinin yaya hareketlerini daha çok 
yönlendirdiği ve yayaların hareket sürecinde mekânsal unsurları nasıl algıladığı–yorumladığı 
şeklinde sıralanan temel araştırma sorularına yanıt aramıştır. Araştırma soruları çerçevesinde, 
kent dokusu ve doku bileşenleri tarafından üretilen biçimsel ve işlevsel uyarıcıların yaya 
hareketlerine etkisinin fiziksel ve psikolojik boyutlarıyla irdelenmesi amaçlanmış; uyarıcı 
etkenlerin duyum-algı-davranış sıralaması ile gerçekleşen mekânsal algı sürecindeki yeri ve 
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önemi, disiplinlerarası ölçekte tartışılmıştır. Bu kapsamda, aşağıda yer alan sonuç bulgulara 
ulaşılmıştır:  

 Yaya yoğunlukları ve uyarıcı etkenlerin mekânsal dağılımları, doku tipolojilerinden 
farklı bir şekilde ortaya çıkmıştır: Her iki doku tipolojisinde de bölgesel veya doğrusal 
alt bölgeler oluşmuştur, bu alt bölgelerin oluşmasındaki en büyük etken de mekânda var 
olan çekici işlevler, yoğun yaya akışına elverişli sokak genişlikleri ve diğer mekân 
donatılarıdır.  

 İşlevler, morfolojik yapıyı etkilemekte veya değiştirmektedir: Örneklem alanlarının 
tarihsel süreçten günümüze sahip oldukları kimlik ve geçirdikleri değişim süreci de 
dikkate alındığında, dokunun fiziksel yapısının mekânda yer alan işlevlere göre 
biçimlendiğini söylemek mümkündür.  

 Biçime, işleve ve harekete bağlı uyarıcı etkenler, yaya hareket ve davranışlarını etkiler: 
Yaya hareket süreci kapsamında, önceden bilgi edinilen ve varış noktası belli olan 
hareket eylemlerinde de görülebildiği üzere, özellikle güzergâh seçimi aşamasında 
uyarıcı etkenler etkili olmakta ve bireylerin hareket ve davranışlarını 
yönlendirebilmektedir. 

 İşleve ve harekete bağlı uyarıcılar, biçime bağlı uyarıcılara göre daha ön plandadır: 
Örneklem alanlarının psiko-mekânal katman analizlerinde de görüldüğü üzere, özellikle 
hareketlilik ve ses yoğunluğu gibi işlev ve hareket sonucu ortaya çıkan uyarıcılar, diğer 
uyarıcıların önüne geçmekte, algılanmasını güçleştirmekte veya bellek sürecinde arka 
planda depolanmasına yol açmaktadır.  

 Biçimsel ve işlevsel çeşitlilik, uyarıcı etkenleri ve yaya yoğunluklarını arttırmaktadır: 
Örneklem alanlarının özellikle yaya kullanımı ve uyarıcı yoğunluğu açısından ön plana 
çıkan bölgelerinde de görüldüğü üzere, bir dokuda yer alan biçimsel ve işlevsel çeşitlilik 
beraberinde başta renk, ses ve kokuya bağlı unsurlar olmak üzere birçok uyarıcının daha 
fazla üretilmesine olanak sağlamaktadır.  

Bu çalışma aracılığıyla, farklı disiplinlerde yer alan kuram ve yöntemlerin kentsel tasarım, algı 
ve davranış çalışmaları ile bütünleşmesi adına disiplinlerarası bir uygulama modeli 
geliştirilmiştir. Model, farklı doku-işlev özellikleri ve kullanım yoğunluğuna sahip farklı 
örneklem alanlarında test edilmeye ve geliştirilmeye açıktır. Çalışma ile kent dokularının sadece 
fiziksel değil; psiko-mekânsal özellikleri başta olmak üzere tüm boyutları ile ele alınması ve 
yorumlanması hususlarına dikkat çekilmektedir. 
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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 dönem 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 (aşağıdan-yukarı) 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 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.  
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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 

 

 

GİRİŞ 

Genel anlamda fiziksel oluşumların (organik, jeolojik, linguistik vb.) form ve strüktürlerini 
anlamaya yönelik sistematik inceleme anlamına gelen morfolojide  (New Webster’s Dictionary, 
1992: 651), ‘şekil’ yerine ‘form’ üzerine olan genel vurgu rastlantısal değildir. Gözlemci gözün 
göreli konumuna bağlı olarak değişebilen ve nesnenin ana hatları ve dış yüzeylerinin 
algılanması ile görülen genel imge, o nesnenin şeklidir (Ching, 1979: 34). Bu anlamda 
‘yüzeysel’ ve ‘dışsal’dır. Herhangi çoklu elemandan oluşmayan, monolitik fiziksel şey ve 
objelerin şeklinden şeklinden söz edilebilir. Buna kaşın Arnheim (1974)’in belirttiği üzere form, 
“içeriğin görünür şeklidir” (s. 96). Buradaki ‘içerik’in işlev ya da davranış olarak ele alınması 
durumunda form, belirli bir işlevselliği ya da davranış örüntüsünü sağlayacak işleyişi olanaklı 
kılan düzen (konfigürasyon) ve düzen elemanları arasındaki ilişki ile ele alınmak durumundadır. 
Bu çerçevede form, ‘içsel’, ‘yapısal’ ve ‘ilişkisel’dir. Bu bakış açısıyla, temel olarak (ve hatta 
yalnızca) çok sayıda yapısal elemandan oluşan (çoklu), kendi içinde ortaklaşmış (kolektif) ve 
bileşimsel (kompozit) nesne ve fiziksel oluşumların formundan söz etmek olanaklı. 

Tam da bu nedenledir ki kentsel dokular morfolojinin araştırma nesnelerinden biri olarak 
karşımıza çıkmakta. Öz itibariyle (oluşumsal olarak) karmaşık ve çok katmanlı bir karaktere 
sahip kentsel doku ve örüntüler çok sayıda elemanın kademeli ilişkisi ile (yeniden) üretilirler 
(Kropf, 2014). Bu anlamda kent dokularının anlaşılmasında dışsal görünüş kategorisi olan (ve 
tasarım disiplini bağlamında ‘biçem’e tekabül eden)şeklin ötesinde, çoklu yapısal elemanın 
bütünlüklü ilişkisine dayalı form, kent morfolojisi açısından temel kategoridir. Bu kategorik 
durum içerisinde fiziksel elemanlar arası ilişkisellik biçim ve düzeyleri farklı nitelikte kentsel 
dokunun oluşumunu sağlar. Bu bağlamda, çok-katmanlı, kolektif ve ilişkisel bir yapıya sahip 
kentsel dokular için bütünleşiklik (integration) ve bağdaşıklık (coherence), mekansal örüntünün 
morfolojik varlığı açısından iki temel nitelik göstergesidir.    

Bu çalışmada, bütünleşik ve bağdaşık kent formlarının nasıl üretilebileceğine yönelik bir model 
önerisi yapılmakta ve bu iki temel morfolojik nitelik göstergesinin sağlanması için gerekli 
parametreler ile sayısal ortamda önerilen hesaplamalı modelleme yönteminin ipuçları 
verilmektedir. Söz konusu model önerisi, benzer yaklaşımla daha önce denenmiş parametrik 
kentsel tasarım çalışmalarının bir genel değerlendirilmesi ve tasarım ürünü kentsel dokuların 
morfolojik eleştirisi ışığında sunulmaktadır.  

 

Temel Morfolojik Nitelik Göstergesi Olarak Bağdaşıklık ve Bütünleşiklik 

Tüm organların bir arada çalışması anlamında kullanıldığında organik olarak 
niteleyebileceğimiz tüm karmaşık yaşam formlarının önde gelen özelliği bağdaşıklıklarıdır. i Bu 
nitelikte değerlendirilebilecek kent formu açısından da bağdaşık olma durumu, formun 
mekansal bütünsel varlığı ve işlerliği açısından temel morfolojik koşuldur (Alexander, 1987). 
Bağdaşıklık konusunu kentsel tasarım bağlamında ilk kez ele alan C. Alexander’a göre de 
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bağdaşıklık büyük-küçük çok sayıdaki mekanın arasındaki ilişki ve çakışmalar sonucu ortaya 
çıkan morfogenez bir olgudur Alexander, 2001: 90-91). Bu nedenle yukardan-aşağı 
tasarlanmayan, kademeli, yerel ve yavaş oluşum ve dönüşüm süreçlerine konudur. Aynı bakış 
açısı ile Salingaros (2000) bağdaşıklığı form elemanları arası yerel ‘çiftleşme’ süreçlerinin bir 
sonucu olarak açıklar. Buna göre bir fiziksel doku içerisindeki elemanlar arasında ne kadar çok 
ve çeşitli aktif bağlantı ve etkileşimli eşleşme (çiftleşme) varsa, söz konusu doku o denli 
bağdaşıktır.   

 
Şekil 1. Rotterdam, Hollanda’dan iki ayrı mahallenin (geleneksel –üstte- ve modern –altta-) morfolojik 
katman temelli bağdaşıklık şeması: Katmanlar arası ‘çiftleşme’ biçimi ve düzeyi Gini-Simpson endeksi ile 
hesaplanmıştır. Buna göre geleneksel mahalle dokusu (üstte) modern olandan (altta) daha yüksek bir 
bağdaşıklık düzeyine sahip olduğu saptanmıştır. Her katmanı oluşturan elemanların(yapı, yol segmanı 
vb.) birbirine ve diğer katman elemanlarına uzaklığı ve bunların doku bütününde kararlı dağılımı 
bağdaşıklık farkını ortaya koyan temel etmendir. (Kaynak: Çalışkan ve Mashhoudi; gelecek yayın) 
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Bağdaşıklık göstergesine kentsel doku bağlamında daha somut bir açıklama getirirsek eğer, 
karşımıza iki ayrı parametre çıkmaktadır: yakınlık (proximity) ve kararlılık (consistence) 
(Çalışkan ve Mashhoudi; gelecek yayın). Bu çerçevede kentsel formu oluşturan temel 
morfolojik katmanlar (yapı, yol, ada ve açık yeşil alanlar) ve onları oluşturan fiziksel öğeler 
arasındaki ortalama yakınlık ilişkisi ve bu ilişkinin doku bütünündeki kararlılığı, o dokunun 
bağdaşıklık düzeyini belirler. (bkz. Şekil 1.)   

Formun yukarıda belirttiğimiz ilişkiselliği, form elemanlarının karşılıklı bütünleşmesini 
morfolojik açıdan gerekli kılmaktadır. Bu anlamda bütünleşiklik (integration), ölçümlenebilir 
bir morfolojik nitelik olarak ilk kez B. Hillier, J. Hanson ve arkadaşları tarafından tarafından 
tanımlanmış ve yapısal morfoloji ve onun özgün çözümleme yöntemi olan mekan diziminin 
(space syntax) temel göstergesi durumuna gelmiştir (Hillier vd., 1983; Hillier ve Hanson, 1984). 
Bütünleşiklik, bir erişim ağı içerisinde bir noktadan diğerine erişimde kat ettiğiniz en kısa 
mesafenin ortalama düzeyidir. Bu mesafe, ‘derinlik’ olarak adlandırılmakta ve metrik, topolojik 
ya da geometrik olarak hesaplanmaktadır. Buna göre belirli bir yarıçap içerisinde kat etmek 
zorunda olduğunuz jeodezik mesafe (metrik), yön değiştirme/dönüş sayısı (topolojik) ve açı 
değişimi (geometrik) ağ içerisinde bir noktanın diğerine olan derinliğini ifade eder (Hillier ve 
Hanson, 1984: 104; Hillier, 2005).  

Ağın ortalama derinliği, onun genel bütünleşiklik düzeyini verir. Bütünleşiklik, ağın bütününe 
yönelik olarak genel (global) ya da belli bir yarıçap içerisinde yerel (local) olmak üzere iki türde 
ele alınır (Nes, 2011: 169). Her iki ölçekte de çözümleme yapan Mekan dizimi analizinde farklı 
eksenlerin birbirine olan görece bütünleşiklik düzeyi hesaplanarak bunun örüntüsel dağılımını 
görselleştirilir. (bkz. Şekil 2.) 

Matematiksel olarak bütünleşiklik, ‘yakınlık’ (closeness) kavramıyla açıklanmaktadır. Yakınlık, 
her türlü ağ analizinde merkezilik göstergesi olarak kabul edilip, ağdaki iki nokta arasındaki en 
kısa yolun/izin mesafelendirilmesinde kullanılmaktadır (Porta vd., 2009: 453). Noktalar arası 
ortalama uzaklık ne kadar azsa ağ o denli merkezi bir örüntü yapısına sahiptir. Kavramı kentsel 
bağlamda bütünleşiklik olarak ele aldığımızda, konumsal noktalar arası ortalama mesafenin 
(derinliğin) görece düşük değerlerde çıkması, ağ üzerinde hareket potansiyelini artırıcı bir etmen 
olarak kabul edilebilir. Ağ içerisindeki her bir eksen üzerinden düşündüğümüzde ise bir eksenin 
diğer eksenlerden daha bütünleşik olması (diğer noktalara olan ortalama mesafesinin görece 
düşük olması) o eksenin daha erişilebilir olduğunun ve üzerindeki hareketi potansiyelinin 
görece yüksek olduğunun matematiksel göstergesidir. Bir diğer deyişle bütünleşik olan eksen, 
morfolojik olarak kendi üzerine daha fazla hareketi çekme (to-movement) ve erişilebilir olma  
ayrıcalığına sahip olmaktadır. Kentsel dokunun bütününe yönelik bütünleşiklik 
hesaplamalarında geometrik uzaklık (en az açı değişimi) ya da topolojik uzaklık (en az dönüş) 
önemli iken; yerel bütünleşiklikte metrik uzaklık temel belirleyici unsur olarak kabul 
edilmektedir (Hillier, 2005: 27).  

Bu iki temel morfolojik nitelik göstergesine yönelik kısa tanımda sonra bu iki niteliğin tasarımla 
üretilip üretilemeyeceği şehircilik açısından önem kazanmaktadır.  Ortaklaşmış (kolektif) ve 
bileşimsel (kompozit) yapıya sahip kentsel dokuların çok katmanlı ve karmaşık yapısı, bizi şu 
soruyla karşı karşıya bırakmaktadır: Kendi bünyesinde denetlenmesi zor, çok sayıda kademeli 
ilişkiye sahip bağdaşık ve bütünleşik kentsel dokularla aynı ‘doğal’ karmaşıklık düzeyine sahip 
kentsel örüntüler tasarlanabilir mi? Bir başka ifade ile kentsel dokuların oluşumuna dair sahip 
olduğumuz morfolojik bilgi ile (kentsel) tasarım sürecini bütünleştirebilir miyiz? 
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Şekil 2. Üç farklı konut bölgesinin eksen haritasıyla ifade edilmiş yol ağı (üst satır) ve bunların kendi 
içindeki yerel bütünleşiklik örüntüsü (alt satır): Essex, İngiltere (sol sütun), Almere, Hollanda (orta 
sütun) ve Ankara, Türkiye (sağsütun). –Koyueksenler en bütünleşik olanları temsil etmekle birlikte 
bunların görsel yoğunluğu farklı alanlar için karşılaştırılmalı bir gösterge niteliğinde değildir.-    
(Kaynak: Çalışkan, 2013) 

Bu soruya yanıt verebilmek için kısaca tasarımcıların tasarımda (özellikle kentsel tasarımda) 
karmaşıklık olgusuna yönelik bilişsel açıdan ne tür taktikler geliştirdiklerine bakmak gerekir. 
Her karmaşık oluşumda geçerli olduğu üzere tasarım da sonu kestirilemez bir belirsizliğe 
sahiptir. Bu nedenle çok sayıda geri-beslemeyle, tasarım formunu adım adım aşamalı olarak 
geliştiren tasarımcı karmaşık süreci denetlemiş olur. Bu noktada ilk aşamada yüksek belirsizliğe 
sahip tasarım eskizi süreç denetiminde en etkin araçtır (Shön, 1992; Goldschimidt, 1991; 
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Mitchell, 1990: 57; Çalışkan, 2012). Peki tasarımda sürece yönelik karmaşıklık denetiminden 
sonra formun karmaşıklığı ile başa çıkma yöntemleri nelerdir? Burada iki yöntem ön plana 
çıkmaktadır: soyutlama ve katmanlama (layering). Tasarımcı ilkinde bütüncül denetlenmesi çok 
güç olan çok sayıdaki morfolojik ‘ayrıntıyı’ kritik olana indirgeyerek kompozisyonu kurgular. 
İkinci yöntemde ise her tasarım adımında tek bir morfolojik eleman seçilir ve ayrı bir katman 
olarak biçimlendirilir (Çalışkan, 2013). Söz konusu temel bilişsel araçlarla ortaya çıkan kolektif 
kent formu tasarımlarının genel niteliği, bizi konuya döndürmektedir. Nitekim kentsel formun 
karmaşık ve ilişkisel yapısını indirgemeci bir (bilişsel) tavırla denetlemeye çalışan her iki araç 
ve yöntemle tasarlanmış kent formlarının bağdaşıklık ve bütünleşiklikliği morfolojik anlamda 
sorgu konusudur? Tasarımcının gereksinim duyduğu araç, kolektif formun karmaşık doğasını 
yeniden üretebilmesine olanak tanıyacak tasarım destek sistemleridir.  

 

İlişkisel Tasarım Aracı Olarak Parametrik Modelleme 

Çağdaş tasarım teknikleri açısından yukarıdaki soruya/soruna en tatmin edici (ve hatta 
heyecanlandırıcı) yanıt, parametrik tasarım yöntemlerinden gelmektedir. Mühendislikte geniş 
bir kullanım alanı olan simülasyon ve eniyileme (optimizasyon) modelleri ile geliştirilmiş olan 
programlama ve komut dizi oluşturma (scripting) temelli sayısal (dijital) hesaplamalı 
(computational) tasarım yöntemleri özellikle son on yılda mimarlık alanında kendisine oldukça 
etkin bir yer edinmiş durumda. Bu yöntemler içerisinde tasarımcıya çoklu tasarım değişkenleri 
ve bileşenlerini ilişkisel bir arayüzde denetleme olanağı tanıyarak çok sayıda ve göz alıcı 
kompozisyon seçenekleri üretme olanağı sağlayan parametrik modeller özellikle sanat ve 
mimarlıkta karmaşık form ve örüntü tasarımlarında yaygınlıkla tercih edilmektedir. Parametrik 
modelleme ve bu modele dayalı tasarım yöntemlerinin temel nitelikleri, söz konusu yöntemin 
kentsel tasarım alanındaki olası potansiyelini de gündeme getirmektedir. Bu konuya girmeden 
önce parametrik modelleme teknikleri üzerine değinmekte yarar var.  

 
Şekil 3. İki boyutlu bir yüzey örüntüsünün nokta-grid düzeni ile parametrik olarak görsel algoritma 
aracılığıyla modellenmesi (Kaynak: Sungur ve Güldal: 2014) 

1980’lerle birlikte sayısal çizim tekniklerinin ortaya çıkışı ve sonrasında gelişen ileri 
görselleştirme tekniklerinden sonra bilgisayar temelli dijital tasarımın (CAD), son on beş yıllık 
süreç ile birlikte artık bilgisayarların tasarım sürecine dahil olan matematiksel girdiyi işlediği 
hesaplamalı tasarım yöntemlerine evrildiğini görmekteyiz. Bu noktada tasarımcı, doğrudan 
tasarımı fiziksel olarak modellemek yerine tasarımın sürecini yönlendiren bağıl operasyonları 
denetlemekte ve fiziksel örüntü ve biçimi ona yönelik temel parametreler ışığında (dolaylı 
olarak) ortaya çıkarmaktadır. Bu noktada tasarım süreci, sonlu ve sıralı basit komut dizini 
anlamındaki algoritma üzerinden yürütülmektedir (Ahlquist ve Menges, 2011). Buna göre 
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formu dönüştürmeye yönelik tüm tasarım işlemleri algoritma üzerinden yürütülmektedir. (bkz. 
Şekil 3.) 

Algoritmanın tasarım eskizi yerine temel tasarım aracı haline gelmesi karmaşık form-
kompozisyonu üretiminin önünü açmıştır. Buna neden olan öncelikli unsur, tasarım 
algoritmasının çok sayıdaki fiziksel tasarım elemanını matematiksel bileşen olarak 
ilişkilendirebilmesidir ki bu durum bilgi işleme kapasitesi konusunda kısıt yaşayan insan zihnini 
bilişsel sınırlarını aşmak anlamına gelmektedir (Terzidis, 2006; Dino, 2012). Bu bağlamda, 
algoritmik tasarım yöntemiyle çalışan parametrik modeller, çizim temelli analog tasarım 
yöntemlerinde geçerli olan indirgemeci soyutlama yöntemine gerek kalmamakta; algoritma ile 
ilişkilendirilmiş birçok morfolojik öğesi, çok sayıda üretim ve düzenleme operasyonu 
(ölçekleme, konumlandırma, klonlama, seçme, dağıtma vb.) ile bütüncül bir biçimde 
denetlenebilmektedir. (Sakamoto ve Ferre., 2008: 3). (bkz. Şekil 4.) 

 
Şekil 4. Karmaşık yapılı bir form-kompozisyonun alt nesneler üzerinden çok sayıdaki ilişkisel üretim 
dönüştürme işlemi ile parametrik olarak modellenmesi. Parametrik sistemler tasarımcının sürecin 
başında imgeleyemeyeceği düzeyde geometrik çeşitlilik üretirler. (Kaynak: PlugEllo, 2010) 

Karmaşık form-kompozisyonunun bütüncül denetimi konusundaki en önemli unsur, tasarım 
geometrisinin algoritmik arkaplanı sayesindeki ilişkisel (associative) yapısıdır. Buna göre, 
karmaşık formu oluşturan tüm alt-sistemler (ağ yapısı, yüzey, örtü ve bölünmeler vb.) 
ilişkilendirilerek tek bir parametre üzerinden birbirlerine bağımlı kılınmaktadır. Buna göre tek 
bir öğede yapılan bir değişiklik, o sistemdeki tüm diğer öğeler arasında ve de diğer alt-sistemler 
üzerinde parametreye bağlı olarak zincirleme bir etkiyle dönüşümü tetiklemektedir (Woodbury, 
2010: 11, 171). Kuşkusuz tek bir değişkenle form-kompozisyonu üzerinde yapılan bu eş 
zamanlı denetimli dönüşüm, tasarımın yinelemeli (iterative) doğası içerisinde tasarım formunun 
bağdaşık yapısının bozulmadan (hatta güçlendirilerek) geliştirilebilmesinin önünü açmaktadır.  
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Parametrik tasarım pratiğinin pratik ve kuramındaki öncü isimlerinden biri olan P. 
Schumacher’e göre, parametrik modellemenin sahip olduğu bu teknik potansiyel nedeniyle söz 
konusu modele dayalı mimari ve kentsel tasarım uygulamaları hem yarattığı form dili, hem de 
yöntem biçimleri açısından yeni bir stilin doğuşunu işaret etmektedir (Schumacher, 2008; 
2009). Bir tasarım akımının öncelikli ortaya çıkış koşulunun söz konusu yaklaşımın geniş bir 
uygulama olduğu düşünülürse parametrik tasarımın günümüzde geldiği nokta açısından 
mimarlık alanında bu savın (kısmi) geçerliliğini kabul etmekle birlikte bu savın şehircilikteki 
karşılığının hala deneysel tasarımlar üzerinden hipotetik düzeyde kalmaktadır. Bununla birlikte 
konu, kentsel morfoloji açısından üzerinde düşünmeye değerdir.  

 

Kent Formu Üretme Aracı Olarak Parametrik Tasarım 

Parametrik tasarım konusunu ‘parametrik şehircilik’ gibi bir üst başlıkta ele almak için öncelikle 
parametrik kentsel tasarımın günümüz kent formuna alternatif olarak ne tür bir kentsel form, 
yapı ve bunlara dayalı algı örüntüsü önerdiğini irdelemekte yarar var. Bu noktada parametrik 
kentsel tasarım üzerine biri ülkemizde de olmak üzere (Kartal Projesi, 2006) çok sayıda öneri 
kentsel anaplan (masterplan) önermiş Londra merkezli Zaha Hadid mimarlık ofisinin ilk 
şemalarından biri olan ve parametrik kentsel tasarımın simgesel figürlerinden biri haline gelen 
2001 tarihli Singapore One North Anaplanı’na karşılaştırılmalı olarak bakmak konuya yönelik 
bir takım ipuçları sunabilir. (bkz. Şekil 5.) 

 
Şekil 5. K. Lynch tarafından yapılan Boston merkez alanının formuna yönelik yapısal algı haritası (sol) 
ve parametrik kentsel tasarım yaklaşımı ile üretilmiş kent formuna yönelik kavramsal şema (sağ) 
(Kaynak: Lynch, 1960: 19; Zaha Hadid Architects, 2001).  

Yukarıdaki iki şema karşılaştırıldığında görülmektedir ki var olagelen yapım ve tasarım kodları 
ve planlama standartları ile üretilmiş ‘geleneksel’ kent formu ile (hipotetik olarak) parametrik 
modele dayalı kent formu arasındaki öncelikli fark, öncekinde geçerli olan açık ve belirgin 
bağlantı ve ayrışma koşullarının ikincisinde geçerliliğini yitirerek yerini iç içe geçmiş, üst üste 
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çakışmış (superimposed) ‘alanlarla’ii tanımlı akışkan geçiş ve sürekliliklere bırakmış bir 
morfolojik yapıdır. Doku içerisindeki eksensel kesişimler, yine aynı sistemin (dolaşım ağı) birer 
odağı olmak yerine kent formunun düğüm noktaları olarak davranmaktadır. Bu noktalara 
referansla hem ada formu hem de yapı yoğunluk ve yükseklikleri düğüm noktalarını destekler 
nitelikte değişime uğramaktadır. Bu bağdaşık yapıyı, süreklilik arz eden içsel morfolojik 
geçişleri sağlayan, modellemenin ilişkisel algoritmik arkaplanıdır.   

 

 

Yaklaşık on yıldır yapılan parametrik modellemeye dayalı son kentsel tasarım denemeleri, bu 
‘akışkan’ form dili ve bağdaşık form örgüsünü yeniden üretme arayışı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu arayışın temel dinamiği, tasarlanan kentsel doku içerisindeki morfolojik 
çeşitliliğin yapı tipolojilerinin denetimli olarak dönüştürülmesi ile gerçekleştirilmesidir. Bu 

Şekil 6. Parametrik olarak kontrol 
edilen bir alt-düzey düzen içerisinde 
tekil elemanların tipolojik çeşitlilikler 
oluşturacak şekilde yeniden üretilmesi. 
(Kaynak: Lee ve Jacoby, 2007; OCEAN 
CN, 2009a) 
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anlamda yapı tipolojisi, kentsel morfolojinin parametrik temelde etkin bir aracı haline 
getirilmektedir (Lee ve Jacoby, 2007; 2011). (bkz. Şekil 6)   

Hipotetik düzeyde form arama çalışmalarına ek olarak yenilenmesi amaçlanan kentsel 
dokularda var olan yapılara referansla üretilen yeni yapılaşma seçenekleri, parametrik modele 
dayalı tasarım şemalarının morfolojik süreklilik yaratmada işlevsel olabileceğini göstermektedir 
(bkz. Şekil 7). Bu tür projelerde yapılar arasındaki ilişki, yakınlık, yoğunluk, yükseklik ve 
oturum alanı parametreleri üzerinden kurgulanmaktadır.    

 
Şekil 7. Dokuya eklemlenecek yeni yapı kompozisyonun korunması düşünülen varolan yapı ve yapı 
gruplarına parametrik referansla ilişkisel olarak çeşitlendirilmesi.  (Kaynak:OCEAN CN, 2009b) 

 

Çoğunluğunu mimarlık okullarının ve ofislerinin yürütmekte olduğu parametrik kentsel tasarım 
çalışmalarında yaygın olan ana eğilim (yapı tipolojisine yönelik söz konusu yoğunlaşma 
nedeniyle) kentsel dokunun yapı kompozisyonu ve onun geniş bağlamda parametrik olarak 
yeniden üretilen örgüsü olarak kavramsallaştırılmasıdır. Bu yaklaşım ile kentsel yapıyı 
belirleyen dolaşım ağının ayrı bir katman olarak oluşturulması yerine kütle kompozisyonun 
kendisi (kitleler arası ortaya çıkan sürekli boşluklar ve doğrusal kütle birleşimleri ile birlikte) 
nihai olarak kentsel yapıyı oluşturmaktadır (bkz. Şekil 8.)  
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Şekil 8. Parametrik olarak yazılımlanan tasarım modeli kendi içerisinde farklı senaryolara sahip 
geçişken yapı örüntülerini bir araya getirmekte. Ortaya çıkan kolektif form, temel olarak çoklu kütlesel 
ilişkilerle tanımlanmakta.(Kaynak: Almasri vd., 2009) 

Yol örüntüsünün ayrı bir morfolojik katman olarak ele alındığı ve temel olarak ada ve yol 
ilişkisi ile tanımlı kentsel doku arayışındaki parametrik tasarım çalışmalarında ise tipolojik 
olarak değişime uğratılan temel morfolojik öğe yapı değil çekirdek yapı adasıdır. Bu noktada 
yapı tipolojisindeki aşamalı geçişler adaların doku içerisindeki göreli konumu üzerinden 
denetlenmektedir. (bkz. Şekil 9.) 

 
Şekil 9. Belirli bir ada tipolojisinin farklı yol örüntüleri içerisinde aldığı bicimin bütünsel olarak 
parametrik modelle çeşitlendirilmesi (sol) ve aynı düzen içerisinde yapı kütleselliğinin (oturum alanı, 
yükseklik vb.) dokunun bütününde çok yönlü geçişlerle farklılaştırılması. (sağ) Dokuda bu nitelikte 
(yumuşak geçişli, çok yönelimli ve hassas) bir içsel farklılaşma, çizime dayalı analog tasarım yöntemleri 
ile sağlanamayacak bir durumdur.  (Kaynak: Holik ve Brederlau, 2013) 
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Şekil 10. Tasarlanacak doku içerisindeki form çeşitliliğinin farklı yoğunluk yüzeylerine karşılık gelen ada 
tipolojileri matrisi ile parametrik olarak denetlendiği bir modelleme örneği. (Kaynak: Groundlab, 2008) 

Yapı ve ada tipolojisindeki değişim, salt bir biçim arayışından öte çoğunlukla yoğunluk temelli 
bir morfolojik çeşitleme şeklinde kendini göstermektedir. (bkz. Şekil 10.) Bu sayede morfolojik 
biçimleniş ile yoğunluk arasında daha önce yeterince kurulamayan ilişki parametrik modelin 
açık matematiksel arayüzü üzerinden kurgulanmaktadır.  

 
Şekil 11. Saçaklanmış bir ızgara dokunun çekim odakları ile farklı parametrik düzeylerde deforme 
edilerek yeniden üretilmesi (üst) ve farklı sokak örüntüleri içerisinde kentsel adaların verili yoğunluk 
yüzeylerine göre kodlandığı modelleme örnekleri. (Kaynak: Stefanescu, 2013; Beirão, 2011) 

Bununla birlikte, bu sistem kurgusunun verili kentsel alandaki uygulamalarının çoğunda söz 
konusu yoğunluk yüzeyleri ve bunlar arasındaki denetimli geçişler tasarımcının kendi belirlediği 
çekim noktalarının konumlandırılması üzerinden gerçekleştirilmektedir. (bkz. Şekil 11.) 
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Farklı çalışmalarda kendini gösteren, parametrik modellemenin tasarımlı kent formu üretiminde 
kullanılmasında yönteme yönelik mevcut yaklaşım biçimleri ‘parametrik kentsel tasarım’ın 
gerçek uygulama denemelerinde de kendini göstermektedir. (bkz. Şekil 12) Yukarıda verili iki 
bilinen örnekte görüldüğü üzere öneri kent morfolojisi, tek katmanda (yapı düzeni) kendi içinde 
kompozisyonel olarak bağdaşık ve görsel bütünlüğe sahip kentsel doku yaratabilmekle birlikte; 
kentsel yapı ile uyumlu, morfolojik açıdan onun tarafından koşullanan bir bütünsel örüntüsü 
ortaya koyamamaktadır. Bunun öncelikli nedeni yol ağı ve sokak dokusunun tasarımcılar 
tarafından dizimsel (syntactic) bir yapısal öğe olmak yerine, semantik düzeyde bir kompozisyon 
öğesi olarak ele alınması ve tasarıma bu şekliyle dahil edilmesidir.  

 
Şekil 12. Parametrik tasarım yöntemiyle tasarlanmış Longgang City Anaplanı (2008) (sol) ve Kartal, 
İstanbul Anaplanı: Üç-boyutlu yapı kompozisyonunun yol ağının tanımladığı mekan dizimi ile olan 
ilişkisizliği kompozisyonu sezgisel bir biçimlendirme surecine konu etmekte.  (Kaynak: Groundlab, 2008; 
Zaha Hadid Architects, 2006) 

Bu bağlamda, kütle kompozisyonu ile kentsel yapı ve mekan dizimi arasındaki kritik ilişkinin 
önemin farkına vararak bu iki unsuru tasarım sürecinde 2007 yılında Berlage Enstitüsü’ndeki 
(Hollanda) atölye çalışmaları çerçevesinde bütünleştirmeye çalışan P. Trummer ve 
öğrencilerinin tasarım araştırması çalışması anılmaya değerdir. Bu çalışmada mahalle 
ölçeğindeki bir alan birbirine aşamalı olarak eklenen yapı adaları ile geliştirilmektedir. Eklenen 
her ada, yol ağını da eşzamanlı geliştirdiği için büyüyerek gelişen her alt parça farklı bir 
bütünleşme ve bağlantı örüntüsüne sahip olmaktadır. Ortaya çıkan bu örüntünün dizim analizi 
ile değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan bütünleşme odaklarında yapı grupları geri 
çekilerek kentsel mekan oluşturmaktadır. (bkz. aşağıda Şekil 13.) Bütünsel tasarım (total 
design) yerine oluşumsal (emergent) form üretimi yaklaşımını tercih eden grup, ortaya çıkan 
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kolektif formun bütünselliği adına gelişmiş bir sistem altyapısı önermektedirler. Bununla 
birlikte sonuç ürüne bakıldığında doku içi kompozisyonel farklılaşmaların yeterince 
algılanabilir bir üst-düzey düzene oturmadığı; okunaklı bir doku tipolojisinin yaratılamadığı; 
dolayısıyla amaçlanan morfolojik bütünleşmenin sağlanamadığı sonucuna varmak olanaklı. 
Projenin sistem kurgusu ve iş-akış şemasına yönelik (workflow) yönelik kısıtlı bilgimize karşın, 
sınırlı başarının temel nedeninin mekan dizimi ile üç-boyutlu yapı kompozisyonu arasında 
gereken üretici (generative) etkileşimin sağlanmayışı olduğunu saptamakta yarar var. Buna 
yönelik denetimli çeşitlenmeyi sağlayacak kompozisyonel parametrelerin eksikliği, denemenin 
başarısını kısıtlayan temel etmen olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

 
Şekil 13. Hollanda’da Berlage Enstitüsü’ndeki ‘Synteectic Vernacular’ temalı tasarım stüdyosunun kentel 
yapı ile form-kompozisyonu arasınaki ilişkiyi parametrik tasarım çerçevesinde kurma girişimi.    
(Kaynak: Trummer vd., 2007) 

 

 

Bağdaşık ve Bütünleşik Kent Morfolojisi İçin Bir Model Önerisi: Parametrik 
Kentsel Gelişim  

Yukarıda örneklemeye çalıştığımız güncel ‘parametrik kentsel tasarım’ çalışmalarında 
görüldüğü üzere, karmaşık kent formlarının tasarımla üretilmesinde ortaya çıkan temel sorun 
alanları şunlardır:    

1. Parametrik tasarım yaklaşımının şehircilikteki karşılığını kılgısal olarak yaratma 
potansiyeline sahip ‘parametrik kentsel tasarım’ın bugün geldiği aşamada algoritmik 
model, çok sayıda form türevini üretmemize olanak veren bir tür ‘tasarım makinası’ 
olarak algılanmaktadır. Bu algı, tekil tasarım şemaları yerine çok sayıdaki uygulamanın 
birbirine eklemlenmesiyle büyüyen bütünleşik ve bağdaşık geleneksel kent formlarının 
morfolojik oluşum süreçlerindeki (morphogenesis) yapı-koruyucu aşağıdan yukarı 
doğası (Alexander, 1979; 2002) ile çelişmektedir.  
 

2. Kent formunun algılanabilir bütünselliği dokuyu oluşturan her katmanın kendi 
içerisindeki bağdaşıklığı kadar katmanlar arası bağdaşıklığı ile sağlanmak 
durumundadır. Bugüne kadar ortaya konan parametrik kentsel tasarım çalışmalarında 
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temel tasarım öğesi yapı ve onun üç-boyutlu kompozisyonudur. Bu durum, şehircilik 
yazınında yaygın kabul gördüğü üzere mekansal dizimin kolektif kent formunun 
üretiminde temel morfolojik kısıt ve üretici etken olduğu kabulüne (Hillier ve Hanson, 
1984: 199) yanıt vermemektedir. Bu bağlamda, kentsel doku içerisinde tasarımla 
üretilen kompozisyonel çeşitlilikler kentsel yapı ve mekan diziminin kısıtlayıcı ve 
yönlendirici altlığından bağımsız, oldukça keyfi odak seçimleri ile üretilmektedir.    

Bu iki öncelikli sorun aynı zamanda, kent formunu hesaplamalı tasarım yöntemleri ile 
üretilmesine alternatif model yaklaşımının sahip olması gereken ilkelerin belirlenmesine katkıda 
bulunmaktadır. Bu çerçevede ortaya konulan model önerisi, iki temel hedefe sahiptir: 

1. Parametrik model ve algoritmik hesaplamalı sistemin bir tür tasarım arayüzü olması 
yerine çoklu ve parçalı kentsel gelişimin (parçada ve tamamında) bağdaşık ve 
bütünleşik bir morfolojik yapı içerisinde yeniden üretimini sağlayan bir tür kentsel 
gelişim denetimi aracı olarak ele alınması. Bu amaçla parça-bütün ilişkisini aşağıdan 
yukarı (bottom-up) ve üretimsel (generative) bir temel tasarım yaklaşımı içerisinde 
dinamik olarak yönlendirmesi.  
 

2. Bütünleşik ve bağdaşık kent formu üretme yönünde morfoloji ve tasarım 
bütünleşmesini mekan dizimi ve form-kompozisyonu arasındaki üretken ilişkiyi 
parametrik düzlemde algoritma olarak tanımlayarak gerçekleştirmek. Bunun için 
eklenen her ayrı (parçalı) gelişimin kent formunun (yeni) bütününde yarattığı dizimsel 
(syntactic) etkiyi çözümleyen ve bu çözümü yeni kompozisyonunun oluşumu ve var 
olanın dönüşümü yönünde bir girdi-veri olarak tasarım sürecine dahil edecek sistemin 
algoritmik alt yapısının oluşturulması. 

Bu iki temel hedef ışığında mevcut model önerisi,2012 yılında M. Bielik, S. Schneider ve R. 
König’in bir tür bir görsel yazılım dili olarak geliştirdiği ‘Decoding Spaces’ (‘mekanların kod 
çözümü’) adlı mekansal analiz ve modelleme aracı temel alınmıştır. Sahip olduğu görsel 
algoritmik arayüz nedeniyle günümüzde en yaygın olarak kullanılan Grasshopper3D ve Rhino 
programları üzerinden çalışan (alt-)modelleme aracının bileşenleri, temel olarak oluşturulan 
sınırlı büyüklükteki çizgisel ağı bütünleşme temelli dizimsel bir analize tabi tutmakta ve 
oluşturulacak yeni model için aktif tasarı altlığı olarak sisteme katmakta ve görselleştirmektedir.  

Model, dizimsel analizde ‘yakınlık’ (closeness) ile birlikte ‘arasındalık’ (betweenness) 
matematiksel dizinini de hesaba katmakta ve parametrik olarak haritalamaktadır. Böylece 
ağdaki her segman farklı bir bütünleşme (ya da arasındalık) değeri almakta ve modellenecek 
form-kompozisyonu bu farklı değerlere referansla kendi içinde farklılaştırılabilmektedir. (bkz. 
aşağıda Şekil 14.) 

Bugüne kadar belli bir bağlamda herhangi geniş uygulanmasının yapılmaması nedeniyle, M. 
Bielik ve arkadaşlarının önerdiği parametrik modellemenin potansiyeli test edilememiştir. 
Nitekim bu noktada ortaya koyacağımız temel sav, modelin kademeli kullanımı ile parçalı 
olarak büyüyen kentsel dokuların bütünleşik yapılarının korunarak ona referansla okunaklı 
form-kompozisyonlarının oluşturulabileceğine yöneliktir. Modelin geniş kentsel dokuların 
üretimi için bu yönde kullanımı bize aşağıda örnekleyebileceğimiz aşamalı gelişim modeline 
dair ipucu vermektedir. (bkz. Şekil 14.)   
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Şekil 14. ‘Decoding Spaces’ ile modellenmiş örnek hipotetik örüntü:Verili sokak dokusunun yakınlık ve 
arasındalık dizini analizi sonucu her segmanın aldığı değer ışığında (yol genişliği, çekme mesafesi ve 
boşluk oranları gibi parametrik girdilerle) üç-boyutlu form-kompozisyonu ve açık alan yapısının üretimi.  
(Kaynak: Bielik vd., 2012: 9) 

 

Bununla birlikte, tasarımcıları tarafından da belirtildiği üzere geliştirilen model oldukça 
doğrusal bir işleyişe sahip olup, alternatif sokak örüntülerinin geliştirilmesi durumunda ortaya 
çıkabilecek form çeşitliliklerinin neler olabileceğini gösterebilir nitelikte döngüsel bir işleyiş 
biçimine sahip değildir (age.: 10). Modelin kentsel gelişim süreçlerinde bir araç olarak 
kullanılabilmesi, işleyişinin bu yönde geliştirilmesine bağlıdır. Modelin çoklu gelişim 
süreçlerinde kullanılmasında, çok sayıda parçalı gelişimin birbirine eklemlenmesinin temel 
ölçütü, büyüyerek gelişen dokunun kendi içinde ortaya çıkardığı bütünleşiklik örüntüsüdür.  
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Şekil 15. Ayrı ayrı üretilmiş form-kompozisyonlarının sahip oldukları bütünleşme örüntüsüne göre 
birbirine eklemlenerek bağdaşık bir geniş-alan kent dokusu oluşturabileceklerini gösteren varsayımsal 
modelleme.   

 

Modelin bu amaçla kullanımından ne tür bir sonuç ürünün ortaya çıkacağına yönelik olası 
soruya yanıt vermek amacıyla birden fazla parçalı gelişim alanının birbiriyle olan ilişkisinden ne 
tür bir kolektif form ve kentsel doku çıkabileceğini gösterir bir dizi çalışma yapıldı. Buna göre 
ilk olarak hipotetik sokak dokuları ve dokuların dizimsel analizi sonrasında üretilen form-
kompozisyonları, doku alt-parçaları olarak birleştirilmektedir. (bkz. Şekil 15.) Bu noktada 
birleşim kuralı her alt-parçanın en bütünleşik ekseni ile eklemleneceği parçanın bütünleşik 
eksenin birbiri ile kesiştirilerek eksensel sürekliliğin ve bütünleşmenin sağlanmasıdır.   

Eklenerek gelişen sokak örüntüleri yakınlık (closeness) matematiksel dizini ile analitik olarak 
bütünleştirilirken, üretilen üç-boyutlu kentsel formun hedeflenen bağdaşık yapısı bir dizi 
kompozisyon parametresi ile denetlenmektedir. Buna göre kompozisyona yönelik parametreler 
şunlardır:  

 Kat alanı katsayısı (toplam kat alanı) 
 Yapı derinliği  
 Yapı çekme mesafesi  
 Kritik güneş ışığı kapama açısı 
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Buna göre her yapı adası çeper-blok olarak üretilmekte ve her blok onu saran sokak 
segmanlarına göre bölüntülenmektedir. Böylece tek bir çeper-blok ayrı bölüntüler halinde her 
komşu sokak segmanının almış olduğu erişilebilirlik değerine göre kodlanmaktadır. Bu 
kodlama, sokak örüntüsü ile yapı kompozisyonu arasında parametrik bir ilişkiyi sağlamaktadır. 
Yapı adanın içi, her ayrı parçanın birbirinin güneş ışığını kesmemesi için kritik ışınım açısı olan 
asgari 400’lik açı ile aralıklandırılmaktadıriii. Yapıların adalar arası çekme mesafeleri ise yine 
karşılıklı tanımlanan sokak segmanının almış olduğu erişilebilirlik değeri üzerinden 
denetlenmektedir. Buna göre sokak en kesitleri, sahip olduğu dizimsel değere göre  ½, 1/3 ve ¼ 
olmak üzere (algılama ve servis kapasitesi temelli) üç ayrı oranla farklılaştırılmaktadır. Bu 
noktada temel amaç, sokak dokusunun erişilebilirliğine yönelik dizimsel (syntactic) 
farklılaşmanın yapı kompozisyonunun oluşumunu sistematik olarak belirlemesi, nihayetinde 
okunabilir (bütünleşik ve bağdaşık) kent dokusunun üretilebilmesidir.  

 
Şekil 16. Parametrik olarak gelişimi yeniden modellenmek üzere seçilen mevcut kent formu (Yaşamkent, 
Ankara): Adalar içinde çevresinden yolla yalıtılmış olarak kümelenen yapı grupları bütünde oldukça 
parçalı bir kentsel doku oluşturmakta. (Kaynak: Google Earth Pro, 2015).   

Bu ideal bütünleşmenin mahalle ölçeğinde nasıl bir kent morfolojisi çıkartabileceğine yönelik 
soruyu ise planlı olarak yapılaşmış bir alanı hipotetik olarak yeniden üreterek yanıtlamak 
olanaklı. Buna göre Ankara’nın gelişme alanlarından biri olan Yaşamkent bölgesin içerisinde 
yaklaşık 20 hektarlık bir mahalle dokusu seçilmiştir. (bkz.  Şekil 16.) Seçili doku, Türkiye’de 
imar planlı olarak üretilmiş birçok dokuda görüldü üzere oldukça parçalı bir yapıya sahiptir. 
Planın bütünsel olarak ortaya koyduğu sokak dokusu içerisinde oluşan parçalar birbirlerine 
herhangi bir morfolojik referans vermeden geliştirilmektedir.  

Bir sonraki aşamada sonra dokunun eksensel yapısı (kesişen segmanlar halinde) çıkartılmış ve 
‘Decoding Spaces’ modeli ile mekan dizimi (Space Syntax) analizine tabi tutulmuştur. (bkz. 
Şekil 17.) 

Analizden elde edilen sonuçlara göre ise yukarıda verilen parametrik kodlama çerçevesinde 
alanın içinde bulunan adalar yeniden üretilmiştir. Modelle üretilen bütüncül doku örneği ile 
karşılaştırılabilir olması nedeniyle de alanın var olan durumunda henüz gelişmemiş imar adaları 
hipotetik olarak yeniden üretilmiştir. (bkz.  aşağıda Şekil 18.)  
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Şekil 17. Seçili kentsel dokuya ait yol ağının (segmanlarla tanımlı) eksen haritası ve model tarafından 
yapılmış mekan dizimi çözümlemesinin ortaya koyduğu bütünleşiklik örüntüsü.  

 
Şekil 18. Seçili kentsel alanın ayni yapılaşma bicimi ile doygunluğa ulaştırıldığı dolu-bos haritası (sol) ve 
öneri kompozisyonel kod dizini ile alanın bütününün mekan dizimi altlık edinilerek modellenmiş 
(varsayımsal) bağdaşık kent formu çeşitlemeleri.  
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Görüldüğü üzere var olan planlama kodları ile üretilmiş olan dokunun parçalı yapısına karşı, 
planlanan yol ağının bütünleşiklik örüntüsü altlık alındığında form-kompozisyonu düzeyinde 
oldukça tanımlı bir kentsel doku ortaya çıkmıştır. (bkz. aşağıda Şekil 19.) 

Bununla birlikte vurgulamak gerekir ki, modelin yukarıda belirtilen teknik kısıtları nedeniyle 
alan, bir bütün olarak analiz edilmiş ve ada içleri geliştirilmiştir. Bu anlamda doku bütünleşik 
bir kolektif form sunmakla birlikte kendi içerisinde okunaklı ve denetimli bir bütünleşiklik  
örüntüsü önermemektedir. Örüntü bütünleşikliğini sağlayacak yöntem, dokunun eklemlenerek, 
aşamalı olarak üretilmesi ve bu süreçte yinelemeli olarak (iterative) analiz edilerek yeni form-
kompozisyonları üretimidir. Bu, model önerisinin bir sonraki aşamada yanıt vermesi hedeflenen 
öncelikli başarım ölçütüdür.       

 

 
Şekil 19. Üretken modelin yapı adalarını tanımlayan her yol kesitinin ağ içerisinde aldığı bütünleşiklik 
değerine göre adanın yapı kompozisyonun yükseklik ve çekme mesafesi parametrelerinin aldığı farklı 
değerlerle ile üretildiği doku çeşitlemeleri: Verilen her bağıl değer değişimi doku içerisinde farklı ve 
bağdaşık yapı tipolojilerinin ortaya çıkmasına olanak vermektedir.  

 

SONUÇ 

Tasarım eyleminin bilişsel doğası düşünüldüğünde anlamaya yönelik morfoloji ile yaratıcı bir 
edim olarak tasarımın birbiriyle bütünleşmesi gereken iki alan olduğu savı, bir bakıma herhangi 
bir ek bilgi vermeyen bir tür retorik, totoloji. Nitekim normatif, yapıcı, buluşçu, düzen verici, 
örüntü oluşturucu, bileştirici (composition) ve müdahaleci mekansal tasarım düşüncesinde 
pozitif, analitik, sınıflandırıcı, yorumlayıcı, çözücü (decomposition), ayırt edici ve tanımlayıcı 
morfolojik düşünce içkindir; birbirlerinden ayrıştırılamayacak kadar bütünleşiktir (Marshall ve 
Çalışkan, 2011). Buna karşın kamusal bir hizmet olan kentsel tasarımda tasarımım ürününün 
(kentsel alan, mekan, doku vb.) kurgusunun nasıl bir nesnel temele dayandığını ortaya koyacak 
kanıta dayalı (analitik) tasarım yöntemlerine (evidence-based design) gerek duyulmaktadır. 
Hem bu nesnel temeli ortaya koymak hem de tasarımın niteliksel etkinliğini artırabilmek için 
uzun süredir kentsel tasarım ve morfoloji yazınında sistemli biraradalığının gerekliliği 
tartışılmakta, bu biraradalığın koşulları tanımlanmaya çalışılmaktadır (Hayward, 1993; Samuels, 
1999; Maretto, 2005; Gygax, 2007). Buna ek olarak tasarım-morfoloji ilişkisini planlamanın 
geniş çerçevesi üzerinden ele alan çalışmalar ise özel proje alanlarından çok tipik kentsel 
dokuların genel (generic) üretiminde morfolojik bakış açısının yöntemsel katkısına vurgu 
yapmaktadır (Samuels, 1993; Kropf, 1998; McGlynn and Samuels, 2000; Chapman, 2006; 
Oliveira, 2006). Bununla birlikte yöntemsel açıdan bir yaklaşım önerisi getiren bu çalışmalar, 
morfolojinin mekansal tasarım ve planlama süreçleri ile olan uygulanabilir birlikteliği için 
gerekli herhangi bir modeliv önerisi getirmemiştir. 
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20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren planlama sürecine dahil olmaya çalışan 
sayısal/matematiksel modeller ise fiziksel mekanın üretimi aşamasında kentsel tasarım 
süreçlerine yeterince işlevsel katkıda bulunamamış, tasarım sürecinin bütünleyici parçası haline 
gelememiştir (Karimi, 2012). Ulaşım modelleri gibi kentsel sistemlerin işleyiş örüntüsünü açığa 
çıkarmaya çalışan bu tür planlama modellerinin yüklü biçimde veri-yoğun oluşu ve geliştirilme 
ve işletim güçlükleri (Weberand Landis, 2012), söz konusu modellerin tasarım sürecinin 
dinamik ve döngülü (iterative) doğası ile uyumsuzluk yaşamasına neden olmaktadır. Buna ek 
olarak mekansal planlamadaki mevcut analitik modeller, temel öğesi fiziksel form ve mekan 
olan kentsel tasarıma gereksinim duyduğu girdiyi yeterince sağlayamamaktadır. 

Bu noktada, kentsel gelişmenin geniş planlama süreçleri içerisinde mekansal tasarım kodları ile 
denetlenebilmesi için, basitleştirilmiş bir matematiksel arayüze sahip, esnek bir biçimde 
tasarımın form arama araştırmalarına eklemlenebilecek morfolojik modellere, tasarım destek 
sistemlerine (design-support systems) gereksinim duyulmaktadır. Söz konusu gereksinim, artık 
tek bir anaplanın durağan yapısıyla denetlenemeyecek kadar aşağıdan-yukarı süreçlerle aşamalı 
olarak gelişen kentlerde ortaya çıkan morfolojik bütünleşme ve bağdaşıklık sorunlarından 
kaynaklanmaktadır.  

Buradaki çalışmamızda, yukarıda belirttiğimiz koşullar ışığında nitelikli kent formlarının hem 
parça hem de kent bütününde üretilmesinin önünü açabilecek bir kentsel gelişim modelinin nasıl 
bir teknik ve yöntem altyapısı ile geliştirilebileceğinin ipuçları verilmiştir. Buna göre son 
yıllarda kentsel tasarım alanında da yaygınlık kazanan tasarım yöntemlerinden biri olan 
parametrik modellemenin bütünleşiklik ve bağdaşıklığı bir arada sağlamaya yönelik 
kullanılabilir bir araç olduğu savlanmaktadır. Bu sav, bugüne kadar uygulanmış ‘parametrik 
kentsel tasarım’ çalışmalarının bu yöndeki eksiklikleri veri alınarak ortaya konulmakta, yakın 
gelecekte bu yönde geliştirilmesi planlanan bir model önerisi ile tartışmaya açılmaktadır. 

Kuşkusuz, ortaya konan model önerisi şu anki durumda tam olarak bir kentsel gelişim denetimi 
aracı olarak kullanılabilir düzeyde değildir. Bununla birlikte modelin bir kent bütünü içinde 
çalışabilir kapasiteye ve her yeni parçalı gelişim ile kent bütününe yönelik çözümlemeyi 
yeniden yapıp bir sonraki tasarım sürecine girdi sunabilecek karmaşıklık düzeyine 
ulaştırabilmesi, araştırmanın önümüzdeki süreçte yanıt arayacağı öncelikli gündem maddesidir.  
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NOTLAR 
i Bu durumu en özlü biçimde saptayan C. Darwin (1871) olmuştur: “.. bağdaşık olunmadan hiçbir şey etkin olamaz.” 
(s. 98). 
ii  Parametrik kentsel tasarım alanında kabul edilen ‘alan’ tanımı, İngilizce yazında K. Lynch’in beş temel imge 
öğesinden biri olarak tanımladığı ve belirgin sınır koşulları ile tanımlanmış ‘district’ yerine onu kümeleşerek 
oluşturan çok sayıda elemanın gruplaşma kuralları düzenli olsa dahi, bütüncül yapı ve oturumun akışkan olduğu 
‘field’ kavramsallaştırmasına dayanmaktadır (Allen, 1997).  
iii Kentlerin yerküre üzerindeki enlemsel konumuna göre belirlenen bu açı değeri 40. paralele kadarki kentler için 400 

olarak belirlenmektedir (Littlefair vd., 2000: 63).   
iv Bu noktada ‘model’, ‘kuramsal ya da ampirik anlamaya altyapı sunan, matematiksel olarak basitleştirilmiş sistem 
ya da süreç tarifi ya da betimlemesi’ (OED, 2015) anlamında kullanılmaktadır.  
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ÖZET 

Günümüzde kentlerin değişim ve dönüşüm biçimlerinin öngörülerin dışında farklı 
dinamiklerin etkisiyle geliştiği görülmektedir. Küresel sermayenin akışı, teknolojik 
atılımlar, küresel ekolojik tehditler, inşaat ve rant ekonomisine dayalı ekonomik büyüme, 
artan enerji ihtiyacı, küresel göç gibi olguların mekanda bıraktığı izler yeni, güçlü, baskın 
ve bir o kadar da yıkıcıdır. Var olana eklenmek, sürdürmek, anlamlandırmak yerine onun 
izlerini silmeye, hatta kendi varlığını da ortadan kaldıracak yeni müdahalelerin oluşmasına 
ortam hazırlamaktadır. Bu durumda mekânsal niteliklerin sürdürülebilirliliği tehdit 
altındadır. Tehdit altında olanın sadece kentin fiziksel formu ve strüktürünün olmadığı, 
mekânın bütüncül anlamı, kimliği olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye’de bu süreç, "Kentsel 
dönüşüm" adı altında gerçekleştirilen tekil mimari projeler ve yapı adalarını kapsayan 
müdahalelerle gündeme gelmiş fakat bu farklılaşma sürecinin nasıl tanımlanabileceği, 
müdahalelerden etkilenen mekânın hangi ilişkiler bağlamında sorgulanması gerektiği, 
mekânın kimliği ve sürdürülebilirliği konusunda ortak bir değerlendirme platformu 
oluşmamıştır. Kentsel morfoloji araştırmalarının içeriği ve yaklaşımının bu kapsamda 
yeniden tartışılarak, bütünleştirici bir platform olarak geliştirilmesi mümkündür. Morfoloji 
araştırmaları, farklı araçlarla kent plastiği ya da mekânsal izlerin sorgulandığı tekil analizler 
yerine, mekânsal niteliklerin bir arada değerlendirilmesine imkân tanıyan bütünleştirici 
kentsel morfoloji kapsamında ele alınmalı, kentsel kimliğin sürdürülebilirliğine yönelik 
tasarım ilkelerinin belirlenmesi amacıyla geliştirilmelidir. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak 
bildiride kentsel morfolojiye bütüncül yaklaşımın amaç, yöntem ve araçlarının 
tanımlanması ve uygulama deneyimlerinin tartışılması amaçlanmıştır. 

 

 

1. KENTSEL MEKÂNI BİR BÜTÜN OLARAK DÜŞÜNMEK  

Geçtiğimiz süreçte, Euclidean Mekân ya da salt algıya dayalı temeller üzerine yapılandırılmış 
mimari ürünler eleştiri konusu olmuştur (Norberg-Schulz, C. 1971:11,12). Kentsel mekânda yer 
alan mimari ürünlerin kent bağlamıyla kurduğu ilişki sadece mimari tasarım sorunu değil 
kentsel bütünün varlığı ve kent kimliği ile ilgili tartışmaları da beraberinde getiren güncel bir 
sorun olarak tartışılmaya devam etmektedir. Bu yaklaşımın paralelinde, batı toplumlarında 
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hâkim olan düşünme modelinin nedensel, hiyerarşik ve ikili karşıtlıklar (tek/çok, biz/onlar, 
erkek/kadın vs.) üzerine inşa edildiği savı bulunmaktadır. Krier’in yapılar ve boşluklar arısında 
kurduğu dengeyle kentsel mekânı tanımlaması, dış mekân olarak ifadelendirdiği yapılar arası 
boşlukların çevreleniş biçimleri üzerine geliştirdiği tipolojik değerlendirmeler (Krier, 1975,15-
24) bu savı desteklemektedir. Bununla birlikte Trancik kentsel boşluk kavramını tartışırken yine 
aynı dualiteden yola çıktığı yapılar arasındaki kullanılmayan alanları "kentsel boşluklar" olarak 
tanımlarken, bu alanların insan ihtiyacına göre kentsel dokuyla birlikte şekillendirilmesi 
gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu sayede “kayıp alanlar”ın yeniden kimliklendirilebileceğini 
tartışmaktadır (Trancik, 1986, 1,3,18)  

Kentsel mekân, yapılaşmış çevre, sosyo-ekonomik ve kültürel izlerin bütünü olarak 
değerlendirildiğinde; hızla değişen ve dönüşen bu kompleks yapının tek başına matematiksel 
modeller ya da yapısal ilişkilerle tanımlamanın yeterli olmadığı, mekânın kimliği ile ilgili 
tartışmaların belirli temel sorgulamalara dayandığı görülmektedir. Bunlar; 

 Mekânı tanımlayan soyut ve somut niteliklerin yere ait olup olmadığı.  
 Mekânı oluşturan soyut ve somut niteliklerin bütünselliğinin sorgulanabildiği çok 

katmanlı sistemler ya da ağların varlığı, bu ağların okunabilirliği. Mekânın yerel, 
bölgesel, küresel ağalar içindeki yeri ve ilişkileri. 

 Bu sistemlerin zaman sürecinde hangi kentsel dinamikler ve yapısal müdahalelerle 
değişim ya da dönüşüme uğradığı, kırılma noktaları ve mekânı oluşturan niteliklerin 
sürekliliğinin var olup olmadığıdır. 

Günümüzde, bu dinamik yapıyı oluşturan niteliklerin zaman-mekân etkileşiminde bir arada 
değerlendirilmesine yönelik bütüncül yaklaşım yöntemlerinin tartışıldığı uygulamalar dikkati 
çekmektedir. Gelişen, farklılaşan yapılı çevrenin bireyleri ve toplumu yönlendirdiği görüşüne 
göre Paul Lukez (2007), her kentin veya yerleşim dokusunun barınma, güvenlik, ekonomi, 
politika veya sosyal ihtiyaçlara hizmet amacını taşıdığını ifade etmektedir. Lukez’e göre kentsel 
hizmetler onun tasarlanmış formu, barındırdığı sistemler ve sürdürülebilirliğini sağlayan 
aktiviteler aracılıyla karşılanmaktadır. Eğer form tanımlanan ihtiyaca cevap vermiyor ise 
başarılı değildir. Aynı durum tersi için de geçerlidir. Mekânın sürdürülebilirliği bu denge ile 
açıklanmaktadır. Denge ihtiyaca göre mekânın kimliğini kaybetmeden yazma ve silme ya da 
inşa ve yıkma süreçleri ile gerçekleşmektedir. Bu nedenle proje, öncelikle mekânsal niteliklerin 
zaman sürecinde ele alınması gereken geçmiş, bugün ve gelecek değerlendirme etaplarından 
oluşan ve kent dokusuyla bir bütün olarak değerlendirilen süreci tanımlamaktadır. 

Benzer tipo-morfolojik yaklaşımların, mekânı oluşturan görünen ve görünmeyen ağların 
mekândaki izlerini okumak ve anlamlandırmak üzerine kurulu olduğu görülmektedir. Yatayda 
gelişen rizometrik ilişkiler ağının mekânsal bütünlüğün sağlanmasında önemli rol oynadığı, 
dolayısıyla mekân algısı ve kimliğinin söz konusu bütüncül sistem içerisinde tartışılması 
gerektiği vurgulanmaktadır. (Kurokawa, 1991:178). Rizometrik ağın, sürekli değişen ve yeni 
bağlantılar kurarak beslenen yapısı ile kentsel mekânı var eden ilişkiler sistemi arasında ilişki 
kurulabilmektedir (Özbek M., Başkavak M., 2014:66). Kentsel mekânı oluşturan niteliklerin 
zaman içerisinde sürekliliğini koruyabildiği ya da dönüşerek başkalaştığı göz önünde 
bulundurulduğunda; bu karmaşık yapının ancak çok katmanlı okumalar ve karşılaştırmalara 
dayalı algılama biçimiyle sorgulanabileceği görülmektedir. “Çoğul Okuma” (Eco, 2009) olarak 
da nitelendirilebilen bu algılama biçiminde görünen ve görünmeyen varlık karakterleri -kent 
bağlamında mekânı tanımlayan soyut ve somut kavramlar olarak ele alınabilir- birbiriyle çapraz 
sorgulanarak ilişkisel okumaya davet edilmektedir. Bu değerlendirmeler ışığında, Çoğul Okuma 
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algılama biçiminin, morfolojik değerlendirme çalışmalarında kentsel mekânı bir bütün olarak 
tanımlama amacına hizmet edebileceği saptanmaktadır. Bildiride çoğul okuma, kentsel 
morfolojiye bütüncül yaklaşımda amaç yöntem ve araçların tanımlandığı üçüncü bölümde, 
değişim-dönüşüm süreçlerinin belirlenmesi için gerekli araçların oluşturulması için 
değerlendirilmiştir. 

 

2. KENTSEL MORFOLOJİ ÇÖZÜMLEMELERİNE ELEŞTİREL YAKLAŞIM 

Kentsel mekânı konu alan çağdaş morfoloji araştırmalarının yukarıda belirtilen sorgulamalar 
çerçevesinde geliştiği, buna rağmen mekânı ele alış yöntemleri arasında farklılaşmalar 
bulunduğu görülmektedir. Karl Kropf'un kentsel morfoloji araştırmalarını mekânı ele alış 
biçimlerine göre değerlendirdiği “Kent Formunun Farklı Görünüşleri” başlıklı makalesinde bu 
farklı yaklaşımlar gruplandırılarak dört başlık altında tanımlanmıştır (Kropf, 2009,109 ). Bunlar; 

 Mekânsal Analitik Yaklaşım 
 Konfigürasyonel Yaklaşım 
 Tipolojik Mekânsal Biçimleniş Yaklaşımı 
 Tarihsel Coğrafya Yaklaşımlarıdır. 

Mekânsal Analitik Yaklaşım, coğrafi bilgi sistemlerinden, fraktallere kadar uzanan geniş mekân 
çözümlemesi yöntemlerini araç olarak değerlendirmektedir. Mekânsal strüktürün yapısı ve 
dinamiklerinin anlaşılması üzerine kuruludur. Farklı ölçeklerde biçim ve arazi kullanım şeklinin 
beraber değerlendirilmesini ele alır. Çeşitli dinamiklerin etkisiyle yerleşik nüfusun göç veya 
ayrışma sonucu ortaya çıkan mekândaki farklılaşma inceler. 

Konfigürasyonel Yaklaşım, mekân dizilimi üzerine kuruludur. Bir dizi analitik yöntemle 
yerleşimlerin yapısal strüktürünü anlamayı amaçlayan yöntemdir. Genellikle mekândaki doluluk 
ve boşluk kavramları üzerinden mekânsal okumaları içerir. Bireyin mekân içindeki algısını ele 
aldığı için insan ve fiziksel form arasındaki ilişkiye dayalıdır. Mekân/fiziksel form, 
işlev/kullanım/hareket, algı konularını üzerinden mekânı değerlendirir. 

Tipolojik Mekânsal Biçimleniş Yaklaşımı; mimari ve kentsel tasarım ölçeğindeki proje 
önerilerinin mevcut yapılı çevreyle birlikte değerlendirmesini içermektedir. Bu yaklaşım,  
kentsel mekânın detaylı yapısal analizi ve yapıların biçimleniş sürecinin incelenmesi üzerine 
kuruludur. 

Tarihsel Coğrafi Yaklaşım; coğrafi yapı ve yerleşim karakterlerinin bir araya geliş biçimiyle, 
mekânsal niteliklerinin zaman sürecinde sistematik analizi üzerine kuruludur. 

Kropf’un sınıflandırmasında dikkati çeken önemli unsur belirlenen yöntemlerin birbirini 
tamamlayıcı nitelikte olmasıdır. Yapısal nitelikler, algı, mekân dizilimi, değişim ve dönüşüm 
süreçleri, coğrafi konum, yer ve sosyokültürel kodlamalar farklı yöntemler içinde ele alınmıştır. 
Ayrışmanın kentsel mekânı oluşturan kompleks yapının bir bütün olarak ele alınmasındaki 
zorluktan kaynaklandığı, bu nedenle yöntemlerin coğrafya, planlama, mimarlık hatta sosyoloji 
gibi farklı disiplinlerin uygulama alanları ve ölçeğine göre çeşitlendirildiği düşünülebilir.  
Kentsel mekânı bütüncül olarak tanımlayabilmek ve bu tanımlamalardan yola çıkarak mekânın 
gelişimi ve kimliğin sürdürülebilirliği ile ilgili öngörüde bulunabilmek için farklı morfolojik 
araştırma yöntemlerinin bir arada değerlendirilmesine ihtiyaç olduğu görülmektedir. Söz konusu 
farklı yöntemlerin ortak payda da ele alınması, morfoloji çalışmalarında amaç, yöntem ve 
araçların mekânı bir bütün olarak tanımlanmasıyla mümkündür.  



 

537 

3. KENTSEL MORFOLOJİYE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIMDA AMAÇ YÖNTEM 
VE ARAÇLARIN BELİRLENMESİ 

Amaç: Mekânın tüm bileşenleriyle sürdürülebilirliğini sağlamak için geleceğe yönelik planlama 
veya tasarım ilkelerinin belirlenmesi genel amaç olarak belirlenmiştir. Sosyo-mekânsal 
analizler, tipo morfolojik çalışmalar, mekân dizilimi veya matematiksel modellemeler gibi farklı 
araçların bir arada değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Mekânı farklı uzmanlık alanlarının 
tanımladığı parçaların birlikteliği olmak yerine, onu oluşturan niteliklerin bütünü olarak 
algılama ve değerlendirme hedeflenmektedir. 

Yöntem: Günümüze kadar uygulanan morfolojik araştırma yöntemleri incelendiğinde temel 
ortak paydanın yere özgü mekânsal niteliklerin tespiti ve bu niteliklerin zaman sürecinde 
değişiminin belirlenmesi olduğu görülmektedir. Bu ortak payda göz önünde bulundurularak, 
Kentsel Morfolojiye Bütüncül Yaklaşım yöntemi; çoğul mekânsal okumalar ve 
değerlendirmeler üzerine yapılandırılmış tespitler, sorgulama, teşhis ve öngörü aşamalarından 
oluşmaktadır. Sebep ve sonuç ilişkilerinin belirlenmesi ve geri beslemelerle güncellenen 
morfolojik değerlendirmeler sadece mekâna ait durum tespitleri değil, Geleceğe yönelik temel 
tasarım ilkelerinin belirlenmesi amacıyla plancı, mimar ya da tasarımcıyı yönlendirecek 
mekânsal okuma yöntemi olarak düşünülmüştür.  

 
Şekil 1. Zaman-Mekân Matrisi 

Araçlar: Tespitler, sorgulama, teşhis ve öngörü aşamaların tümünde, mekânsal verilerin 
standardize edilerek görselleştirildiği şematik bir sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. Bu görsel 
şematik anlatım mekânın zaman sürecinde bütün olarak okunabilmesini ve çapraz 
sorgulamalarla neden-sonuç ilişkilerinin belirlenebilmesini sağlamalıdır. Çalışmada bu ihtiyaca 
cevap vermek üzere, gruplanan mekânsal niteliklerin, kentsel müdahalelerin gerçekleştiği 
zaman aralıklarında farklılaşma biçimlerini gösteren Zaman-Mekân Matrisi (Şekil-1) araç 
olarak değerlendirilmiştir. 

Bu uygulama yöntemi, Kentsel Mekânın Değişim Sürecinde Transformasyon ve Deformasyon 
başlıklı doktora çalışmasında (Birik, 2011) temellendirilmiş ve farklı ölçeklerdeki kentsel 
mekânlarda uygulanarak değişim ve dönüşüm süreçlerinin tanımlanmasında denenmiştir. 
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Bildiride matris, kentsel morfoloji araştırmalarında verilerin kronolojik değerlendirmesinde araç 
olarak kullanılmak üzere geliştirilmiştir. 

Uygulama Süreci: Araştırmanın yönteminde belirlenen tespitler, sorgulama, teşhis ve öngörü 
aşamaları matris üzerinde birbirini takip eden değerlendirmelerdir. Bu aşamalar aşağıda 
sırasıyla ele alınmıştır. 

1 Tespitler: Araştırmaya konu olan kompleks yapının soyutlanarak temel niteliklerine 
indirgenmesi, Mekâna ait görünen ve görünmeyen niteliklerin gruplandırılması, sistematik bir 
yaklaşımla mekân-zaman etkileşiminin tanımlanmasını içermektedir. Bu aşama; alanın 
mekânsal gelişimini etkileyen bölgeler arası etkileşimler, bölge, mahalle, yapı adası ve yapı 
ölçeği gibi farklı ölçeklerde detaylandırılabilecek verileri kapsamaktadır. Üst ölçekteki verilerin 
tespiti mekânın bütüncül değerlendirilmesi ve zaman-mekân etkileşiminde farklılaşma 
dönemlerinin belirlenmesi için önem taşımaktadır. 

Bütüncül morfolojik yaklaşımda tespitler beş ana başlıkta gruplanmıştır:  
 Doğal Nitelikler 
 Altyapı Sistemleri 
 Mülkiyet İzleri 
 Yapılaşmış ve Boş Alanlar 
 Sosyo-mekânsal Referanslar 

Gruplanan verilerin zaman sürecinde değerlendirilmesi, mekânsal niteliklerin hangi müdahaleler 
ya da olaylarla farklılaştığının tespitini hedefler. Mekânsal niteliklerin farklılaştığı kesişim 
noktaları matris üzerinde değerlendirme yapılacak zaman aralıklarını belirlemektedir. Matris 
üzerinde müdahale noktaları ve dönemlerinin belirlenmesi, sorgulama aşamasında değişim ve 
dönüşüm süreçlerini tanımlayan kırılma noktalarının tanımlanmasını amaçlanmaktadır. Bu 
yöntemle araştırmada belirli dönemlere odaklanma, verilerin sadeleştirilmesi ve araştırma 
süresinin optimizasyonu sağlanır. Sürecin değişim ya da dönüşüm olarak değerlendirilmesi 
mekânsal niteliklerin belirlenen zaman aralığında nasıl etkilendiği ile ilgilidir. Bu değerlendirme 
teşhis aşamasında ele alınacaktır. 

2 Sorgulama: Matris üzerinde sorgulamalarla sebep sonuç ilişkilerinin kurulabilmesi için elde 
edilen verilerin informatik sistemler aracılığıyla işlenerek karşılaştırma yapılabilecek 
standardizasyona getirilmesi gerekmektedir. Mekânsal veriler, haritalandırmalar ve infografikler 
aracılığıyla soyutlayarak, ölçek, renk, doku ve yön birliği sağlandığı takdirde sorgulamaların 
yapılabileceği ortak görsel medya oluşturulabilir. Verilerin çapraz sorgulamalara imkân verecek 
görsel bir matris üzerinde bir araya getirilmesiyle sebep ve sonuç ilişkilerinin kurulabilmesi 
amaçlanmaktadır. “Zaman-Mekân Matrisi” olarak tanımlanabilecek matris, (Şekil-1) elde edilen 
bütün verilerin kronolojik gelişiminin gözlemlenebilmesine imkân vermektedir. Matris üzerinde 
yatay eksende zaman süreci gösterilerek mekânsal niteliklerin farklılaştığı aralıklar belirlenir. 
Düşey eksende, 1. Aşamada belirlenen mekânsal niteliklerin her biri belirlenen zaman aralığına 
karşılık gelecek biçimde yerleştirilerek çapraz sorgulamaların yapılabileceği matris oluşturulur. 
Matris üzerinde herhangi bir dönemdeki mekânsal nitelik değişiminin farklı bir dönemde diğer 
nitelikleri nasıl etkilediği eş zamanlı çoklu mekânsal okumalarla belirlenerek sebep sonuç 
ilişkilerinin elde edilmesi hedeflenmektedir. 

3 Teşhis: Sorgulamalar sonucunda, farklılaşmanın gözlemlendiği zaman aralığında mekânı 
oluşturan niteliklerin sürekliliğinin korunup korunmadığı belirlenerek, sürecin değişim ya da 
dönüşüm olup olmadığı teşhis edilebilir. Teşhis sürecini tanımlayan Şekil 2’de, (A) kimliğini 
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oluşturan mekânsal niteliklerin zaman sürecinde farklılaştığı kabulünden yola çıkarak iki farklı 
süreç tanımlanmıştır.  

 
Şekil 2. Mekânsal niteliklerin zaman sürecinde farklılaşma biçimleri: Değişim ve Dönüşüm. 

Birinci süreçte, mekân kimliğini oluşturan özsel niteliklerin korunarak mekânın yeni anlamlar 
kazandığı, başka bir değişle; değişerek sürekliğini koruduğu görülmektedir. (Z1), (Z2), (Z3) 
zaman kesitlerinde kentsel dinamiklerle oluşan mekânsal müdahalelerin (A) kimliği üzerine 
(A1), (A2), (A3) kimliklerini oluşturduğu belirlenmiştir. Kimliği oluşturan mekânsal 
niteliklerde sürekliliğinin gözlemlendiği bu süreç “değişim süreci” olarak tanımlanmıştır. 
Değişim sürecinin karakteristik özelliği kimlik öğelerinin mekânsal müdahaleler ile 
güncelleşmesi, çağdaşlaşması, değişerek aktarılmasıdır. Bu süreçte mekânsal kimliğin 
sürdürülebilirliğinden bahsedilebilir. Şekil 2’de tanımlanan diğer farklılaşma sürecinde (A) 
mekânsal kimliği (Z1) zaman kesitinde uygulanan müdahale ile özsel niteliklerinin tümünü 
yitirmiş ya da kimliğinin bütünlüğünü kaybetmiştir. Bu ani etki sonucu, yeni başlayan süreçte 
mekân (A) kimliği ile değil, yeni oluşan niteliklerin bütünü olan  (B) kimliği ile 
tanımlamaktadır. Bu farklılaşma süreci mekânsal niteliklerin sürekliliğinin ortadan kalkması 
nedeniyle “dönüşüm süreci” olarak tanımlanmıştır. Yeni (B) kimliği mekânı deneyimleyenlerin 
ortak bilincinde (Z1-Z3) zaman sürecinde oluşmakta ve gelişerek (B1) kimliğine değişmektedir. 
(Z3) mekânsal müdahalesinde ortaya çıkan (C) kimliği tekrar mekânsal dönüşümün oluştuğunu 
zaman sürecinde değişim ve dönüşüm süreçlerinin birbirini takip edebileceği görüşünü ortaya 
koymaktadır.  

4 Öngörü: Çalışmada, kentsel morfolojiye bütüncül yaklaşımın temel amacının planlama 
ve/veya tasarım sürecinde mekânsal kimliğin sürdürülebilmesine yönelik ilke ve stratejilerin 
öngörülebilmesi olduğu tanımlanmıştı. Üçüncü aşamada belirlenen değişim ve dönüşüm 
süreçlerine göre dördüncü aşamada mekânsal niteliklerin nasıl sürdürülebileceği ya da hangi 
mekânsal müdahale ilkeleri ile yeniden bir bütün oluşturabileceği ortaya konulmalıdır. Bu 
aşamada yeni projelerinin önerilmesi hedeflenmez. Morfolojik değerlendirme çalışmalarıyla 
yukarıda belirlenen amaca yönelik, yeni müdahaleler için doğru planlama karaları ve tasarım 
ilkelerinin belirlenmesi ve çalışma alanı içinde farklı kimlik bölgelerini ele alan tasarım 
rehberlerinin oluşturulması hedeflenmektedir. 

 

4. UYGULAMA 

Bütüncül Yaklaşım yöntemin uygulama sürecinin deneyimlenmesi için İstanbul, 
Küçükçekmece, Bakırköy Havzası, İnönü Mahallesi yakın çevresinde örnek değerlendirme 
çalışması yapılmıştır. Alan ile ilgili ön çalışma 2011 yılında hazırlanmış (Birik, 2011), bildiri 



 

540 

kapsamında zaman-mekân matrisi 2015 yılı verileri ile güncellenerek yukarıda belirlenen amaç 
ve yönteme doğrultusunda değerlendirilmiştir. 

İstanbul, Küçükçekmece, İnönü Mahallesi Morfolojik Değerlendirme Çalışması. 

- Tespitler: 

Yaklaşımın uygulama süreci tanımlanırken belirtildiği gibi üst ölçekte plan kararları, doğal ve 
yapısal özellikler gibi bölgeler arası ve bölgesel verilerin tespiti zaman-mekân matrisinde 
başkalaşım ve kırılma noktalarının belirlenmesi için önem taşımaktadır. Bu nedenle öncelikle 
çalışma alanın İstanbul ölçeğinde konumu ve niteliklerinin genel değerlendirmesi yapılarak, 
değişim ve dönüşüm süreçlerine etki eden dinamiklerin tespit edilmesi, zaman-mekân matrisi 
üzerinde mekânsal farklılaşma dönemlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. 

- Bölge Ölçeğindeki Veriler ve Mekânsal Farklılaşma Dönemlerinin Tespiti: 

Trakya Bölgesi’nde İstanbul’un yerleşmiş olduğu doğal morfolojik yapı, kuzeyden güneye 
uzanan vadi yataklarının tanımladığı su havzaları ve yeşil koridorların böldüğü platolardan 
oluşmaktadır. Zeytinburnu ile Küçükçekmece Gölü arasında kalan Küçükçekmece, Bakırköy 
Havzası bu sistemin önemli parçalarından birini oluşturmaktadır. Günümüzde, TEM ve D-100 
karayollarını birbirine bağlayan Basın Ekspres Aksı, Küçükçekmece ve Bakırköy Belediyeleri 
sınırları içerisinde bulunmakta ve Ayamama Dere yatağını takip ederek vadiyi ikiye 
bölmektedir. Havza, İstanbul için önemli yeraltı su rezervi (akifer) olma özelliğine sahiptir. 
Akiferlere en iyi örneklerden biri olan Havza, yoğun yapılaşma, aşırı su çekimi ve çevre kirliliği 
nedeniyle tamamen kirlenmiş, büyük ölçüde kullanılamaz hale gelmiştir (İstanbul Büyük Şehir 
Belediyesi, 2009). 

Şekil-3. Küçükçekmece-Bakırköy Havzası ölçeğinde verilerin değerlendirilmesi. 
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1960 öncesi İstanbul’un dışında yer alan Küçükçekmece, orta ve büyük ölçekli çiftlik alanlarına 
bölünmüş, tipik Trakya tarımsal peyzaj karakterini taşımaktadır. Bu alanlarda üst toprak kalitesi 
1. Sınıf tarım toprağı niteliğindedir. Bölgeyi gösteren 1940 tarihli Avusturya-Macaristan askeri 
haritasında (3rd Military Mapping Survey of Austria-Hungary, 1940) çalışma alanında Nifos 
yerleşimi bulunmaktadır (Şekil-4).  

 
Şekil-4. Çalışma alanı yakın çevresi zaman- mekân etkileşimi 

Günümüzde, saha çalışmasında yerleşime ait mekânsal referansa rastlanmamıştır. Balkan savaşı 
sonrası yoğun göç alan Bakırköy havzası, özellikle 1966 sanayi nazım imar planında önerilen 
lineer mekânsal gelişimle birlikte çevre yolunun yapılması sonucu, sanayi için bir çekim noktası 
hâline gelmiştir. Özellikle suya dayalı tekstil ve kimya sanayi vadi içerisine yerleşerek, 
beraberinde plansız yapılaşma sürecini ivmelendirmiştir. 1980 üst çevre yolu ile bağlantıyı 
sağlayan Basın Ekspres ulaşım arterinin açılması ve merkezî iş alanı fonksiyonlarının vadiye 
yerleşmesi izlemiştir. Yakın dönemde sanayiden hizmet sektörüne geçiş yeni bir mekânsal 
farklılaşma sürecini başlatmıştır. 1980 Nazım İmar Planı’nda öngörülen merkezî iş alanlarının 
kademelendirilmesi ve kirletici sanayinin şehir dışına alınması (Halkalı Sanayi Alanı) kararları 
ile başlayan ani değişim mekânsal farklılaşmayı hızlandırmıştır. 1995 Nazım İmar Planı ile 
kurulan İkitelli Sanayi Sitesi ile bunu takip eden sanayi yatırımları ve lojistik alanlar gibi yan 
hizmetler havzanın bütününe yayılmıştır. 2009 Yılı onaylı İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda 1. 
Derece Merkezi İş Alanı olarak belirlenen bölge “Prestij Hizmet Alanı” olarak tanımlanmış, 
konaklama, ofis ticaret gibi hizmetlerin de mekânda yer alacağı yeni bir başkalaşım süreci 
tetiklenmiştir.  

1960 dönemine kadar geçen sürece ait mekânsal veriler elde edilememiş olmasına rağmen 
çalışma alanının kırsal peyzaj niteliğinde olduğu, buna paralel olarak Nifos yerleşiminin yamaç 
üzerine kurulu kırsal nitelikte yerleşim özellikleri gösterdiği tespit edilmektedir. Çalışma 
alanında, 1980 sonrası sanayileşme süreci, mekânsal farklılaşmanın başladığı dönem olarak 
görülmektedir.  2009 yılı ise Basın Ekspres aksının İstanbul’un çok merkezli gelişmesiyle 
birlikte, prestij hizmet alanı olarak tanımlandığı ve mekânsal farklılaşmanın ofis, konaklama, 
yönetim merkezi, rezidans gibi yeni fonksiyonlarla farklı bir sürece girdiği belirlenmektedir. 
İBB’nin yayınlamış olduğu 1980 ve 2010 yılı hava fotoğrafları verileri de değerlendirilerek, 
çalışmada mekânsal farklılaşma süreçleri üç dönemde değerlendirilmiştir. 1980’e kadar geçen 
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süreç birinci dönem 1982 yılı hava fotoğrafıyla, 1980-2010 yılları arası ikinci dönem 2009 hava 
fotoğrafıyla ve 2010’dan günümüze kadar gecen süreç ise üçüncü dönem olarak ele alınıp 2015 
yılı hava fotoğrafıyla değerlendirilmiş, zaman-mekân matrisi geliştirilmiştir.  

               
1980 hava fotoğrafı (İBB, 2015)                    2010 hava fotoğrafı (İBB, 2015) 

Şekil-5. Çalışma Alanı Alt Kimlik Bölgeleri 

Havza içerisinde çalışma alanı olarak belirlenen İnönü Mahallesi ve yakın çevresini; Ayamama 
Deresi, Köyaltı Mevkiinden başlayarak batı yönünde Küçükçekmece sanayi aksına (Halkalı 
Caddesi’ne) kadar olan alanı içermektedir. Alanın, 1980 ve 2010 yılı hava fotoğrafları 
karşılaştırıldığında 4 farklı mekânsal kimlik bölgesinden oluştuğu tespit edilerek 
değerlendirmeler bu bölgelerin nitelikleri üzerinden yapılmıştır (Şekil-5). 

Matris Üzerinde Mekânsal Niteliklerin Değerlendirilmesi ve Sorgulamalar. 

-Doğal Yapı Nitelikleri: 

İnceleme alanı Ayamama Deresi’nin açık olarak aktığı Küçükçekmece Bakırköy Su Toplama 
Havzası’nın güney bölümünde yer almaktadır. 1982 hava fotoğrafında Küçükçekmece sırtında 
kurulu olan sanayi bölgesi ve eteklerinde gelişmeye başlayan plansız yapılaşma dışında, alanın 
bütünü kırsal peyzaj karakterindedir. Dere’nin doğal yatağında akışı ile birlikte çevresinde 
oluşan küçük koruluklar dikkati çekmekte, tarım alanları ile doğal dere yatağı arasında gelişen 
bitki örtüsünün yapılaşma ile geçiş sağladığı izlenmektedir. Farklı kentsel ve kırsal peyzaj 
öğelerinin bir arada bulunması doğal morfolojik yapının belirlenen en önemli özelliğidir. 2010 
hava fotoğrafında ise, söz konusu farklılıkların ortadan kalkarak doğal peyzaj öğelerinin 
neredeyse tamamen yok olduğu görülmektedir. En önemli değişim, doğal morfolojik örtünün 
yapısal elemanlarla tamamen örtülmüş olmasıdır. Dere’nin açık kanalizasyon haline gelmesiyle 
de ekolojik süreklilik ortada kalkmıştır. Genel olarak, doğal morfolojik yapıya ait niteliklerin 
bazı mekânsal izler dışında ortadan kalkması ile sonuçlanan iki hava fotoğrafı arasındaki süreçte 
doğal yapı sürekliliğini kaybederek başkalaşmıştır. 2015 verileri değerlendirildiğinde dere 
yatağında geçirgen olmayan yüzeyin alanın tamamını kapladığı izlenmektedir. 

-Altyapı Sistemleri: 

Mekânsal yapıda ortaya çıkan ani değişim, doğal yapıda olduğu gibi, altyapı sistemlerinde de 
kendini göstermektedir. Altyapı sistemindeki müdahalelerin doğal yapı niteliklerinin 
sürekliliğini ortadan kaldırdığı söylenebilir. 1982 yılı hava fotoğrafında yol dokusunun mülkiyet 
izlerine göre gelişen grid sistemde olduğu görülmektedir. Bu durum bir sonraki dönemde sokak 
genişliği ve yapı yüksekliği ilişkisinde oransızlıkların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Doğal 
yatağında akan Ayamama Deresi, 2010 yılı fotoğrafında açık ve kapalı kanallardan oluşan 
kanalizasyon altyapısı niteliğine dönüşmüştür. Derenin bir bölümü etrafı dolgu ile yükseltilmiş 
olmasına rağmen doğal yatağındadır. Aşırı yağışlar dere kanalının tıkandığı noktalarda 
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taşkınlara neden olmakta ve TEM Otoyolu dâhil, alandaki lojistik ve depolama tesislerini 
etkilemektedir. Bu dönüşüm süreci, bir önceki mekânsal niteliklerin tamamen ortadan kalktığı 
yeni bir mekânsal kimliği tanımlamaktadır. 2015 yılı verilerinde ıslah çalışmasının devam ettiği 
ve dere yatağının tamamen betonarme açık kanal içine alındığı görülmektedir. 

 

 

Şekil -6 Küçükçekmece İnönü Mahallesi yakın çevresi Zaman-Mekân Matrisi 
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-Mülkiyet İzleri: 

Büyük çiftliklerden oluşan tarımsal geleneğin tanımladığı alanlar, 1982 yılı hava fotoğrafında 
kısmen varlığını sürdürmektedir. Tarımsal parselasyon deseni vadi tabanında genel 
karakteristiğini korumaktadır. Bununla birlikte, değişim sürecinin başladığı yüksek alanlarda 
sanayi alanı parselasyonu ve konut deseni oluşmuştur. 2010 yılı hava fotoğrafında, vadi 
tabanında yeni kullanım alanlarının ihtiyaçlarına göre tarımsal izlerin parçalanarak ya da 
birleştirilerek mülkiyet dokusunun yeniden tanımlandığı görülmektedir. Bu süreç sonunda 
tarımsal desene ait nitelikler tamamen ortadan kaldırılmıştır. Küçük parsellerden oluşan yapı 
adalarında, inşaat alanı emsalinin yükseltilmesiyle yoğunluğunun artığı belirlenmektedir. 2015 
yılı verilerinde, 1980 döneminde izlenen hisseli parsellerin birleştirilerek yüksek emsalli konut 
bloklarının mekânda yer almaya başladığı gözlemlenmektedir. 

-Yapılaşmış ve Boş Alanlar: 

1982 yılı hava fotoğrafında görülen büyük hacimli sanayi yapılarının dışında küçük 
parselasyonlara yerleşen yaklaşık 80-100 metrekare taban oturumlu ve bir kaç katlı konutlar 
yerleşim dokusunu oluşturmaktadır. Konut dokusu, az yoğun olması nedeniyle doğal morfolojik 
yapı ile uyumlu, geçirgen ve belirli düğüm noktalarında toplanmıştır. Konutların küçük de olsa 
bahçeli olduğu ve yapı adalarının dışında komşuluk birimleri oluşturan kümeler meydana 
getirdiği görülmektedir. Bu yapı mahalle dokusu oluşumunu desteklemektedir. Sanayi 
yapılarının sırt çizgisi üzerinde yer alışı ve konut dokusunu bu oluşumu takip ederek 
yamaçlarda yer alması mekânsal kademelenmede olumlu bir geçiş sağlamaktadır. Bu dönemde 
vadi içinde yapılaşmış alan gözlenmemektedir. Dolu boş dengesinde açık alanların belirli 
meydan oluşumlarına imkân verecek şekilde biçimlendiği hatta hareket izlerinin bu 
meydanlardan geçen akışları tanımladığı görülmektedir. Özellikle Sanayi alanları ve konutlar 
arasında organik bağlantılar ve yaya akışların varlığı belirlenmektedir.  

2010 hava fotoğrafında ise, Halkalı Caddesi üzerindeki sanayi dokusunun yerini koruyarak 
varlığını sürdürdüğü görülmektedir. Bununla birlikte, daha önceki dönemde var olan birkaç katlı 
yapı düzeninin, yerini aynı parsel ve yapı adası üzerinde çok katlı apartmanlaşmaya bıraktığı 
gözlenmektedir. Bu tipik oluşum, plansız yapılaşmanın sonucu olarak ortaya çıkan sıkışma ve 
yoğunlaşmayı tanımlamaktadır. Dere yatağında ise tarım alanlarının kapladığı alan, yerini 
büyük hacimli depolama alanları ve açık otopark alanlarının oluşturduğu mekânsal düzene 
bırakmıştır. Sadece araç dolaşımı için kurgulanmış, doluluk ve boşluk dengesinin rastlantısal 
olarak ortaya çıktığı tanımsız alanlar kentsel morfolojik yapıyı oluşturmaktadır. Bu nedenle, 
tarımsal alan üzerinde gelişen yeni kentsel morfolojik yapıya ait niteliklerin tanımlı bir 
mekânsal kurgu içerisinde olmadığı söylenebilir. 

-Mekânsal Referanslar: 

Kentsel gelişim acısından Bakırköy Havzası’nın, bağlantı yolunun yapımından sonra, sadece 
bölgesel ölçekte değil, metropoliten ölçekte önemli rol üstlendiği görülmektedir. 1960 öncesi 
geleneksel Trakya tarımsal alan kullanımı özelliği taşırken, 1980 döneminde yoğunlaşan sanayi 
ve 1990 sonrasında hızla lojistik ve ticaret sektörüne dönüşen fonksiyon skalası, 2000’li yıllarda 
prestij hizmet alanı ve konaklama gibi yeni fonksiyonları da içine alarak tamamen başkalaşıma 
uğramıştır. Üst üste eklenen fonksiyonlar, havza içerisinde bütüncül planlama ve kentsel tasarım 
yaklaşımı olmadığı için parsel bazında etkili olmuştur. Fonksiyon değişiklikleriyle değer 
kazanan parseller, birbiri ile mekânsal bağlantısı olmayan, tekil mimari ürünlerin yapılanmasına 
sebep olmuştur. Basın Ekspres aksı fiziksel olarak Bakırköy Havzası’nı ikiye bölen yapay bir 
eşik oluşturmaktadır. Bu eşik, araç trafiğinin hızlı akışını amaçlayan bir ulaşım koridorudur. Bu 
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sebeple Basın Ekspres Yolu vadi içerisindeki fonksiyonları birleştirici özelliğinden çok, iki 
otoyol arasında trafik bağlantısını sağlayan arter olduğu vurgulanarak, İstanbul içerisindeki 
diğer merkezî iş alanları ile karşılaştırıldığında en önemli farklılığın insan ölçeğinin eksikliği 
olduğu tespit edilmelidir. Metropol ölçeğinde hizmet veren bu alandaki dolaşım, ancak taşıt 
dolaşımı anlamında incelenebilir. İnsan ölçeğinde fonksiyonlar arasında herhangi bir bağlantı ya 
da ilişki kurulmamıştır. Parsel bazında üretilen mimari yapıların iç dinamikleri insan ölçeği ve 
algısı göz önünde bulundurularak tasarlansa da, kentsel mekân herhangi bir bütüncül kurgu 
endişesi taşımamaktadır. Çalışma alanının güçlü bir ulaşım arteri olduğu ve birbirinden kopuk 
ticaret, yönetim, sanayi ve konaklama fonksiyonlarının kümelenmesi ile tanımlanabileceği 
görülmektedir. Bu özellikler bütüncül mekânsal kimliğin oluşmasını sağlamakta yeterli değildir.  

 

5. DEĞERLENDİRMELER:YÖNLENDİRİCİ MEKÂNSAL İLKE KARARLARI 

1982 öncesi döneme ait görsel analize dayalı mekânsal okuma yapılamamış olmasına rağmen, 
elde edilen metinler üzerinden yapılan okumalar sonucu, havzanın tarımsal nitelikte olduğu 
1982 hava fotoğrafında görülen mekânsal niteliklerin çeşitliliği ve oransal dağılımının, daha 
önceki dönemlerde tespit edilen tarımsal mekân kimliğinden kentsel mekân kurgusuna geçiş 
sürecini yansıttığı anlaşılmaktadır.  

 1982’ye kadar sürekliliğini koruyan kır-kent geçiş alanı niteliği, 2010 yılı gözlemlerinde 
ortadan kalkmıştır. Ayamama Deresi bu dönemde ekolojik koridor niteliğini yitirerek 
atık deşarjı için kullanılan betonarme kanal niteliğine dönüşmüştür. Dere yatağının 
çevre düzeni planında önerildiği gibi yeşil koridor olarak değerlendirilmesi ve otoyol 
yerine yeşil sistemin omurga niteliğini taşıyacak planlama ve tasarım ilkelerinin 
benimsenmesi gerekmektedir. Kamusal alanın sürekliliğinin sağlandığı ve kümelenmiş 
konut alanlarını birbirine bağlayan yaya sisteminin oluşturulmasına ihtiyaç 
bulunmaktadır.  

 TEM Otoyolu’na bağlantı sağlayan Basın Ekspres Yolu'nun açılmasıyla ani bir 
mekânsal değişim yaşandığı görülmektedir. Sınırları tanımlı doğal morfolojik yapı 
niteliklerini kaybederek yerini farklı bir eşik olarak ortaya çıkan ulaşım arteri ve dolgu 
alanları üzerine kurulu lojistik tesislere bırakmıştır. İmalathaneler, lojistik alanlar ve tır 
parkları dere yatağının tamamını kaplayarak, su emilimini ortadan kaldıran geçirgen 
olmayan yüzeyler oluşturmuştur. bu alanların kentsel tarım alanları ya da rekreasyon 
alanları olarak değerlendirilmesi düşünülmelidir. Eşiğin iki tarafını birbirine bağlayan 
yaya akışının sağlanması düşünülmelidir.  

 Yakın zamanda görülen en önemli mekânsal farklılaşma, noktasal müdahalelerle 
mimari ölçekte kalan kentsel dönüşüm çalışmalarıdır. Konut dokusunun arttığı fakat 
buna paralel açık alanların azaldığı görülmektedir. Basın ekspres aksının her iki 
yakasında yüksek katlı konut, ticaret ofis blokları oluşmaktadır. Konut dokusunda sokak 
ve yapı ilişkisinin yeniden değerlendirilmesi ve mahalle merkezlerini tanımlayan 
odaklaşmaların güçlendirilmesi ve kamusal alan kullanımının arttırılması 
gerekmektedir.  

 Doğuda bulunan sırt üzerinde sanayi alanlarının oluşturduğu eşik, konut dokusunu 
sınırlamakta ve akışı engellemektedir. Sırt üzerindeki ulaşım aksına bağlantıların 
güçlendirilmesi gereklidir.  
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Uygulamayla zaman-mekân matrisi üzerinden kısa bir değerlendirme yapılmıştır. Bu 
değerlendirmeler matris üzerinde informatik yöntemlerle geliştirilerek, sayısal değerler 
üzerinden desteklenmelidir. Değerlendirmenin amacı kentsel morfolojiye bütüncül yaklaşım 
yöntemini deneyimlemek ve çalışma alanının mekânsal kimliğinin sürdürülebilirliği ile ilgili 
yönlendirici ilke karalarının elde edilmesidir.  
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ÖZET 

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 dokusuna geçiş süreci, 20. yüzyılın 
ilk yarısında yaşayan kentlerden olan Adana'nın, kent formu, mekânsal karakteri, kent 
bileşenleri ve işlevsel değişimi yeterince araştırılmamıştır. Bu çalışmada Adana'nın 3. 
derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmiş olan geleneksel kent merkezi ile 1930'larda 
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 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 mekânlar 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. 
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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 yoğunluğun 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.  

Anahtar Kelimeler: Adana, kentsel morfoloji, geleneksel, modern, Jansen 

 

 

1. Giriş 

Tarihi geçmişi antik dönemlere kadar uzanmakla birlikte Adana kenti istikrarlı bir gelişim 
gösterememiştir. Bunun başlıca sebepleri olarak İstanbul Bağdat kervan yolunun üzerindeki 
önemli engellerden Seyhan Nehri üzerindeki tek kent olması, stratejik önemi yüzünden tarih 
boyunca çeşitli defalar yakılıp yıkılması ve nehir taşkınlarının oluşturduğu bataklıklarla sebep 
oldukları sıtma salgınları sayılabilir. Tepebağ Höyüğü’nün Adana’da Kizzuwatna Krallığı 
tarafından yerleşilen ilk bölge olduğu bilinmektedir, ancak o dönemden günümüze ulaşan bir 
yapı bulunmamaktadır. Adana’nın bugünkü kentsel dokusunda en eski tarihi geçmişe sahip olan 
yapılar Roma ve Bizans dönemlerine aittir. Bu yapılardan olan Seyhan Nehri üzerindeki 
Taşköprü halen sağlam ve kullanılır durumda olan tek yapıdır. Roma ve Bizans Dönemlerine 
tarihlenen iç kale ile şehir surunun ise ancak kalıntıları bugüne ulaşabilmiştir. Yapılan 
çalışmalar sonucunda Taşköprü’nün batısındaki kent merkezine ulaştığı noktada (Kalekapısı 
mevki) savunma ve gümrük amaçlı kullanılan bir iç kale ve o dönemde Roma Yolu olduğu 
düşünülen Abidinpaşa Caddesi’ni merkez alarak batıda Kemeraltı Cami (Tarsuskapısı mevki) 
ile sonlanan bir şehir suru olduğu savunulmaktadır (Saban, 2006a, 18). 

Sonraki yüzyıllarda iktidar mücadeleleri sebebiyle Adana’nın durgunluk dönemine girdiği ve 
Osmanlı İmparatorluğu’na katılana kadar bu durgunluğun devam ettiği görülmektedir. M.S. 16. 
Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu egemenliğinde ve Ramazanoğulları’nın idaresinde ilk imar 
hareketleri gerçekleşen Adana’nın kentsel dokusu konut, ticaret ve sosyal-kültürel amaçlı 
alanları bünyesinde barındırmaktadır. Osmanlı arşiv kayıtlarına göre XVI. yüzyılda kentin 
nüfusu Müslümanlar ve Gayrimüslimlerden oluşmaktadır ve nüfusun çoğunluğunu oluşturan 
konar-göçerler sancağın çeşitli yerlerinde dağınık bir halde yaşarken, Müslüman ve 
Gayrimüslim halk kentte iç içe yaşamaktadır. Müslüman halk ağırlıklı olarak Ulucami 
Külliyesi’nin güneyindeki bölgede, gayrimüslimler ise kentin batı ucundaki Tarsus kapısı 
civarında yerleşmişlerdir (Saban, 2006a, 20). 1525 tarihinde 17 mahalle bulunan kentte, mahalle 
sayısı 1530'da 18'e, 1536’da 21'e, 1547'de 25'e ve 1572'de 28'e ulaşmıştır (Kurt, 1992, 59). 
Osmanlı Dönemi’nin İslam merkezli yaşantısında geleneksel kent dokusunu oluşturan organik 
ve dar sokak dokusu (Aktüre, 1989, 68-79) ile camiyi ya da mescidi merkez alan mahalle 
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anlayışı 16. Yüzyıl’da kent merkezinde kendini göstermektedir ve bu doku büyük ölçüde 
bugüne ulaşmıştır (Saban, 2006b, 161-182). 

Adana kent merkezinin bugünkü formunun oluşumunda son aşama, 19. Yüzyılın ikinci 
yarısında kenti çevreleyen bataklıkların kurutularak tarım alanı haline getirilmesi ile başlamıştır. 
Amerikan İç Savaşı sebebiyle pamuk ekim alanları tehlikeye giren Britanya hükümeti Tarsus, 
Adana ve Ceyhan ovalarına 1862’den itibaren pamuk ekmiş ve elde edilen ürünü demiryolu ile 
Mersin Limanı’na, oradan da Britanya adasına ulaştırarak dokuma sanayi için gerekli 
hammaddeyi temin etmiştir. Devam eden süreçte Seyhan Nehri taşkınlarının inşa edilen setlerle 
belirli ölçüde kontrol altına alınması, ziraat okulunun kurulması ve İstanbul-Bağdat demiryolu 
hattının oluşturulmasıyla Adana 20. Yüzyıl başında Çukurova Bölgesi’nin merkezi haline 
gelmiştir (Quataert, 2008). 1909 olayları olarak bilinen Ermeni isyanı sırasında yapılı çevresi 
büyük hasara uğrayan kent, 1. Dünya Savaşı’nın başlaması ve bölgeyi işgal eden Fransızların 
70.000 Ermeni’yi Suriye’den getirerek Çukurova’ya yerleştirmesiyle yeni bir sürece girer 
(Köker, 2002, 242). Bu dönemde hazırlanan ilk halihazır haritalarda Adana organik sokak 
dokusu ve kentin batısı ile Mersin yolu tarafında inşa edilmiş olan fabrikalarla dikkat 
çekmektedir. 

Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte zirai alanda gerçekleşen gelişmeler ve artan nüfusla birlikte 
Adana’da kentsel problemler ortaya çıkmaya başlamıştır. Adana Belediyesi problemlerin 
çözümü ve kentin Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda yeni bir görünüm kazanabilmesi için 
başkent Ankara’nın imar planını hazırlamış olan Hermann Jansen ile 1932 yılında Adana imar 
planını hazırlaması için anlaşır (Akverdi, 1935).1935 yılında 76.473 kişilik nüfusa ulaşmış olan 
Adana’nın Jansen tarafından hazırlanacak planlarının 105.000 kişilik nüfusa hizmet edecek 
şekilde hazırlanması istenir (Cuda, 1939, 53). Jansen Adana’yı sanayisi ve ticari aktiviteleriyle, 
verimli tarım alanlarıyla çevrili olmasıyla, sıcak ama sağlıklı iklimiyle ideal bir Türk kenti 
olarak tanımlar (Cuda, 1939, 55) ve orta büyüklükte bir kent olarak nitelediği Adana’nın 
bölgesel ölçekte ekonomik, kültürel ve sosyal bir merkez olduğunu vurgular. Ticaret merkezi 
olduğu gibi üretim merkezi de olan Adana için fabrika alanları ve işçi konutları oluşturulması, 
Vilayet merkezi ve askeri merkez olduğu için yönetim birimlerinin ve lojmanların, bölge 
hastanelerinin, özellikle sıtma ve tifüs salgınlarına karşı araştırma merkezlerinin, müzelerin ve 
kültürel aktivite alanlarının düşünülmesi gerektiğini ifade eden Jansen, çeşitli seviyelerdeki 
okullarla rekreasyon alanlarını ve geniş konut alanlarını tasarımlarında dikkate alır (Şekil 1.).  

Kentin Seyhan Bölümündeki tarihi kent merkezi Jansen tarafından korunmuş, yönetim, ticari ve 
sosyo-kültürel yapılarla desteklenerek mevcut fonksiyonunu devam ettirmesi hedeflenmiştir. 
Yayaların kent merkezi içindeki hareketlerini rahatlatabilmek ve anıtsal yapıları ortaya 
çıkarabilmek için yapıların çevresindeki niteliksiz ekler ve yapılar yıkılmış, anıtsal yapılar 
arasında yeşil yaya aksları ile bağlantı sağlanmıştır. Plan kent merkezinde beş farklı noktada 
ticaret bölgesi ve bir kapalı çarşı önermektedir. Bununla birlikte Küçüksaat Meydanında açık bir 
kamusal alan oluşturularak çevresinde iki katlı ve insan ölçeğinde yeni belediye binası ile 
Tepebağ Höyük’ün üzerinde yeni bir hastane öngörülmüştür. Bu hastane için Tepebağ Höyük 
üzerinde yer alan ve hastanenin inşa edileceği parsellerden bir bölümü kamulaştırılır, ancak 
yabancı arkeologların ve Adana Halkevi’nin yaptığı incelemeler sonucunda (Girginer, 2000, 71-
85) Tepebağ’da Höyük olabileceği düşüncesi 1940'larda yaygınlaştığı için Jansen planının kent 
merkezini içeren bölümü uygulanmaz. 
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Şekil 1: Hermann Jansen tarafından hazırlanmış olan 1940 tarihli imar planı (Saban Ökesli, 2010, s: 
49). 
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Jansen tarafından imara açılan yeni alanlar ise konut, sanayi, eğitim, spor, rekreasyon vb. 
fonksiyonları barındıran, sokak dokusuyla olduğu gibi ada ve parsellerin boyutları ve formları 
ile de geleneksel yerleşim bölgesinden ayrılan özellikler göstermektedir. Jansen planının Seyhan 
Nehri’nin batısında yer alan ve geleneksel kent ile demiryolu hattı arasında kalan bölümü plana 
büyük ölçüde sadık kalınarak uygulanmıştır. Bu çalışmada Jansen planının uygulanan kısmı ile 
geleneksel kente odaklanılarak geleneksel Adana kenti ile 1940 yılından sonra uygulanmaya 
başlanan imar planı çerçevesinde oluşturulan modern kent dokusu kentsel morfoloji açısından 
incelenmiştir. Kent morfolojisi; kentsel dokuların değişim-dönüşüm süreçlerinin 
belirlenmesinde, mekânsal ve işlevsel yapılarının tarihsel köklerinin anlamlandırılmasında ve 
bugüne aktarılmasında önemli bir değerlendirme aracı ya da yöntemi olarak kullanılmaktadır 
(Kubat ve Topçu, 2009). Bu araştırmada Conzen (1960) tarafından geliştirilen kent 
morfolojisinin temel unsurları dikkate alınmış, buna göre sokak dokusu, parsel-yapı adası 
ilişkisi ve bina-parsel ilişkisi ana başlıklar olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak Adana’nın 
geleneksel ve modern dokuya sahip iki mahallesinde dolu-boş oranı da araştırmaya dâhil 
edilerek geleneksel ile modern arasındaki fiziksel farklılığın morfolojik boyutları detaylı bir 
şekilde ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.  

Morfolojik analiz için Adana’nın 1918, 1940, 1994ve 2011 yıllarına ait halihazır haritaları, 
1940’ta hazırlanmış imar planı ile Harita Genel Komutanlığından temin edilen hava fotoğrafları 
ana materyaller olarak kullanılmıştır. 

 

2. Morfolojik Analiz 

2.1. Sokak Dokusu 

Yeni yol inşa etmek ya da sokakları kapatmak gibi imar müdahaleleri olmadığı düşünülürse en 
uzun zaman alan değişim sokak dokusunda gerçekleşen değişimdir, zira kamusal/yarı kamusal 
alan olan sokaklar özel mülkiyet dışında kalan ortak alanlardır. Bu çerçevede Adana kentinin 
1918 tarihli haritası incelendiğinde kentin henüz geleneksel dokusunu koruduğu, 1911 yılında 
inşa edilmiş olan yeni tren garına doğru birkaç yolun açıldığı, ancak henüz yapılaşmanın 
olmadığı görülmektedir. Kentin geleneksel bölgesinde ise geleneksel Anadolu kentlerinin İslam 
etkisinde şekillenmiş organik sokak dokusu ortaya çıkmaktadır. Bu dokuya ilk bakıldığında 
çıkmaz sokakların yoğunlaştığı bölgelerin konut bölgeleri olduğunu anlamak mümkündür. 
Geleneksel kent dokusunda ticaret fonksiyonu için bölgeleme yapılmadığından ve genellikle 
cami ya da mescit merkezli mahallelerin merkezinde küçük ölçekte ticarethaneler yer alırken 
“çarşı” kent merkezinde ve Ulucami yakınında yer aldığından, Adana kent merkezinin 
geleneksel Anadolu kentlerinin özelliklerini gösterdiği rahatlıkla söylenebilir. Ramazanoğlu 
Çarşısı doku içerisinde kendisini gösterirken Çakmak Caddesi’nin batısında yer alan bölgedeki 
fabrika ve hanlar adanın tamamını kaplayan hacimleriyle ortaya çıkmaktadır.  

1940 tarihli imar planı ile ise geleneksel kenti yeni gar binası ve demiryolu hattı doğrultusunda 
kuzeye doğru genişleten bir anlayış benimsenmiş ve mevcut yollar değerlendirilerek mevcut 
kentten daha geniş bir alan planlanmıştır. Bu plan ile yapı adalarının, sokakların ve parsellerin 
geleneksel dokudan tamamen farklı şekilde oluşturulduğu, kuzey-güney yönündeki dikdörtgen 
formlu adaların çoğunlukta olduğu, gar binası ile geleneksel kenti ve Seyhan Nehrini birbirine 
bağlayan bir yaklaşım benimsendiği görülmektedir. Jansen planındaki sokak dokusu ızgara plan 
şeması özellikleri göstermemekte, demiryolu hattı ile geleneksel kentin ortasında oluşturulan 
Atatürk Parkı ve şehir stadyumu gibi ortak alanlar hem eski kentle hem de Seyhan Nehriyle yeni 
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planlanan alanı bağlamakta, taşıt ulaşımına göre hazırlanmış olan sokaklar adalar arasında 
oluşturulmuş olan yaya akslarıyla bütünleşmektedir. Kısaca Jansen planında motorlu taşıt 
endeksli bir sokak dokusunu bütünüyle benimsenmediği, yayaların kentte konforlu ve güvenli 
bir şekilde hareket edebilmelerine öncelik verildiği söylenebilir. 

 

 
Şekil 2. 1940 yılına ait imar planında geleneksel sokak dokusu ile kuzeyinde oluşturulan modern planlı 
alanın sokak dokusu ve çalışma için seçilen mahalleler (Bu çizim 1938 tarihli kadastro haritaları ile 
Jansen imar planının birleştirilmesiyle yazar tarafından oluşturulmuştur) 
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2.2. Yapı adası-parsel ilişkisi 

Çalışma kapsamında geleneksel ile modern mahallelerdeki yapı adası-parsel ilişkisinin 
irdelenebilmesi için her iki dönemin karakteristik özelliklerini yansıtan iki mahalle (Tepebağ 
Mahallesi ve Numune/Kurtuluş Mahallesi) seçilmiş ve değerlendirme bu mahalleler üzerinden 
yapılmıştır (Şekil 2). Bu değerlendirme için 1938 tarihli kadastro haritası ile 1940 tarihli İmar 
Planı parseller ile binaların gösterilmiş olması sebebiyle ana materyaller olarak kullanılmıştır.   

Geleneksel (Tepebağ Mahallesi) Modern (Numune Mahallesi) 

 
 

Tablo 1. Geleneksel ile modern mahallelerde yapı adası parsel ilişkisi 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi geleneksel ile modern mahalleler arasında sokak dokusu, ada/parsel 
formu, ada/parsel boyutu, parsel yönlenmesi vb. açılardan önemli farklılıklar bulunmaktadır. 
Geleneksel sokak dokusu çıkmaz sokaklar barındıran organik bir form taşımaktayken modern 
sokak dokusunda çıkmaz sokakların ortadan kaldırıldığı ve sokakların sayısının azaltıldığı 
görülmektedir. Adaların formları geleneksel dokuda belirgin bir geometri göstermez iken 
modern dokuda dikdörtgen formun esas alındığı anlaşılmaktadır. Hem ada hem de parsellerin 
boyutlarının geleneksele kıyasla modern mahallede artırıldığı ve standart bir forma ulaştırılmaya 
çalışıldığı anlaşılmaktadır. 

Çalışma kapsamında incelenen geleneksel mahalle olan Tepebağ Mahallesi Adana’nın en eski 
yerleşim yeri olmasından ve kent merkezinde yer almasından dolayı farklı fonksiyonları 
bünyesinde barındıran bir mahalledir. Buna bağlı olarak parsellerin ticari bölgelerde çok küçük 
boyutlarda oluştuğu, ana ticari aks üzerinde konut parsellerinin yer almadığı, mahallenin iç 
kısımlarında yer alan okul ve kilise gibi yapıların parsellerinin konut ve ticaret parsellerine 
kıyasla daha büyük boyutta olduğu görülmektedir. Modern mahallede ise tek bir parsel 
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boyutuyla diğer parsellerden farklılaşmaktadır ve bu konut parsellerinin arasındaki tek okul 
parselidir. Modern mahallede ticaret parseli oluşturulmamıştır. 

Parsellerin yönlenmesi bağlamında değerlendirildiğinde ise geleneksel dokuda amorf formdaki 
parsellerin olduğu görülmekle birlikte en fazla kuzey-güney yönünde oluşturulmuş dikdörtgen 
parsellerin olduğu, modern dokuda da tüm parsellerin dikdörtgen formda oluşturulduğu ve 
çoğunlukla doğu-batı yönünde tasarlandığı görülmektedir. 

2.3. Bina-parsel ilişkisi 

Tablo 2’de görüldüğü gibi 1938 tarihli haritada Tepebağ mahallesinin geleneksel dokusunda 
binaların sokaklar kuzeyde ise sokağa cephe verdikleri, genelde parsellerin güney bölümünün 
avlu ya da bahçe için boş bırakıldığı anlaşılmaktadır. Mahalledeki geleneksel konutların plan 
tipolojisi incelendiğinde çoğunluğunun dış sofalı olduğu ve sofaların güneye baktığı, az sayıdaki 
iç sofalı yapının sofalarının sokağa baktırıldığı tespit edilmiştir (Payaslı Oğuz, 2002, 38-42). 
Tepebağ Ortaokulu, Gazipaşa İlköğretim Okulu ya da Bebekli Kilise gibi konut kullanımı 
dışındaki yapılarda binaların parsel ile ilişkisi konusunda fikir yürütmek mümkün 
görünmemektedir, zira bu yapıların ortak esaslar doğrultusunda parsellere yerleştirildiğine dair 
bir kanaat oluşmamaktadır. Numune Mahallesindeki modern dokuda ise binaların parselin 
sokağa yakın kısmında, arka bahçeleri geniş olacak şekilde ayrık nizamda konumlandırıldıkları 
görülmektedir. Geleneksel mahalledeki bina-parsel ilişkisi çeşitliliği modern mahallede yerini 
tekdüze ayrık nizam yapılaşmaya bırakmıştır. 

 

Geleneksel (Tepebağ Mahallesi) Modern (Numune/Kurtuluş Mahallesi) 

  

Tablo 2. Geleneksel ile modern mahallelerde bina-parsel ilişkisi 
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Bina-parsel ilişkisinde vurgulanması gereken önemli bir başka konu binaların boyutlarıdır. 
Geleneksel dokudaki mevcut bina boyutlarının modern mahalle için esas alındığı anlaşılmakla 
birlikte, modern mahallede aynı boyuttaki binalar daha büyük parseller içerisinde bağımsız 
olarak konumlandırılmıştır. Bunun sonucu olarak her iki mahalle de yaklaşık 13 hektarlık alanı 
kaplamasına rağmen Tepebağ Mahallesinde 24 adet ada ve 817 adet parsel bulunmaktayken, 
Numune/Kurtuluş Mahallesinde ise beş ada ve 120 adet parsel oluşturulmuştur.  

Binalar, parseller ve yapı adaları olarak kentsel dokunun bileşenleri ayrıldığında en sık değişime 
uğrayan binalardır, zira binaların taşıyıcı sistemlerinin ve malzemelerinin ömrü sınırlıdır. 
Özellikle kent merkezlerinde binalar imar kuralları çerçevesinde ya da dışında sıklıkla 
yenilenmektedir. 20. Yüzyıldan başlayarak yapı malzemesi ve taşıyıcı sistem açılarından 
gerçekleşen yeniliklerle eski binaların yıkılarak yenilerinin inşa edilmesi kaçınılmaz bir 
durumdur. Parseller de bu çerçevede bileştirilerek ya da bölünerek değişime uğrarlar, ancak bu 
değişim binalar kadar hızlı gerçekleşmemektedir. Çalışma kapsamında incelenen geleneksel ve 
modern mahallelerdeki binaların bugünkü boyutları ve oluşturdukları dolu-boş oranı 
incelendiğinde ise (Tablo 3) her iki mahallede de binaların boyutlarının büyüdüğü, bazı 
parsellerin birleştirildiği ve birleştirilen parseller üzerine birden fazla yapının yerleştirildiği 
anlaşılmaktadır. Tepebağ mahallesinde kuzey-güney yönünde açılan Cemal Gürsel Caddesi’nin 
mahalledeki kullanım dengesini bozduğu, caddenin batı kısmında ticaret fonksiyonunun 
artmasıyla bina boyutlarının arttığı ve binaların parsellerin tamamını kapladığı görülmektedir. 
Mahallenin iç kısımlarında ise konutların, sokak dokusunun ve yapı adalarının çözülmeye 
başladığı anlaşılmaktadır. 

 

Geleneksel (Tepebağ Mahallesi) Modern (Numune/Kurtuluş Mahallesi) 

  

Tablo 3. Geleneksel ile modern mahallelerde 2011 yılı itibarıyla dolu-boş oranı 
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Modern mahallede ise adaların bazılarının plandan farklı şekilde uygulandığı, kullanımlarda 
öngörülen değişikliklerle birlikte (okul parselinin konut olarak değiştirilmesi vb.) binaların 
parseller içindeki konumunun da değiştirildiği, tamamı ayrık nizam olarak planlanmış 
mahallenin batı kısmında bitişik nizam yapılaşmanın öngörüldüğü yapı adalarının oluşturulduğu 
ve bu durumun mahalledeki görsel bütünlüğü zedelediği görülmektedir. 

 

3. Çalışma Alanının Dönüşümü 

Geleneksel ve modern dokunun bir arada olduğu çalışma alanı 1940 yılında hazırlanan imar 
planıyla bir bütün halinde ele alınarak planlanmış ve büyük ölçüde uygulanmış olan plan 
sonucunda 1960'lara kadar bütünlüğünü korumuştur. Adana kentinin özellikle tarıma dayalı 
sanayinin gelişmesine bağlı olarak nüfusunun artması ile yeni alanların imara açılması gündeme 
gelmiş ve 1966 yılında İller Bankası tarafından imar planı hazırlanmıştır. Uygulanmamış olan 
bu plan için 1965 yılında çekilmiş olan hava fotoğrafında görüldüğü gibi (Tablo 4) 1940 yılında 
planlanmış olan alan henüz tam olarak yapılaşmamış olmakla birlikte yeni tren garı ile kent 
merkezini bağlayan yeşil aks taşıt yoluna çevrilmiş, alanın doğusunda kuzey-güney yönünde 
yeni bir yol açılmış ve Seyhan Nehri’nin üzerinde inşa edilen yeni köprüye bağlantı yolu 
oluşturulmuştur. Açılan bu yolların kenti hem doğu-batı hem de kuzey-güney yönlerinde 
gelişmeye zorladığı söylenebilir. 1985 tarihli hava fotoğrafında görüldüğü gibi açılan yeni yollar 
ve oluşturulan köprü hem geleneksel kent ile modern kent arsındaki bağlantıyı koparan D-400 
karayolunun açılmasına, hem de geleneksel merkezde ring hattını daraltan iki yeni yolun 
açılmasına neden olmuştur.  

Açılan yollarla ve artan rant baskısıyla geleneksel alanda olduğu gibi modern alanda da 
dönüşüm hızla gerçekleşmiş, modern alanda binaların oturumları ve yükseklikleri artarken 
geleneksel kent giderek konuttan ziyade ticaret ve üretim fonksiyonlarının mekanı haline 
geldiğinden kuralsız yapılaşmalar artmış ve doku zedelenmiştir. Geleneksel mahallede organik 
sokak dokusunun bütünlüğünün bozulduğu, açılan yollar ve değişen kullanımlarla birlikte 
mahallenin merkezindeki arkeolojik sit alanında gerçekleştirilen kazı çalışmalarının da dokunun 
bozulmasında etken olduğu görülmektedir. Modern mahallede ise yoğunluğun arttığı ve halen 
artmaya devam ettiği, iki katlı müstakil yapıların yerini yüksek katlı apartmanlara bıraktığı 
anlaşılmaktadır. 

Sonuç olarak Adana kentinin geleneksel ve modern mahallelerinde kentin dinamiklerine paralel 
olarak gelişen tekil kararlarla farklı dönüşümler gerçekleştiği ortaya çıkmaktadır. Çalışılan iki 
alanda da imar planları ile öngörülmediği halde açılmış olan yollar bulunmakta iken geleneksel 
mahallede açılan yolla arazi kullanımı, sokak dokusu ve yapı yoğunluğu değişmiş, alanın ticari 
kesimlerinde yoğunluk artarken iç kesimlerde yapılar ve sokaklar yok olmuş, modern mahallede 
ise yaya yolunun taşıt yoluna dönüştürülmesi ile konut kullanımı devam ederken yoğunluk 
planlandığı döneme kıyasla on kat artmıştır. Tek merkezi olarak büyüyen Adana kenti için 
geleneksel kent merkezinin konut kullanıcıları tarafından terk edilmesi dünyada örneklerine 
rastlanan bir durumdur. Bununla birlikte geleneksel kent merkezi ile planlı modern alanı 
birbirinden koparan D-400 karayolunun inşa edilmesinin bu süreci hızlandırdığı düşünülebilir.  
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1965 1985 

 

Tablo 4. Çalışma Alanının 1965 ve 1985’teki durumu ile açılan yollar 

 

4. Değerlendirme 

Geleneksel ve modern kentsel doku arasındaki farklılıkları ve geçirdikleri dönüşümü inceleyen 
bu çalışmada Adana kenti özelinde kentin seçilen iki mahallesi sokak dokusu, yapı adası parsel 
ilişkisi ve bina parsel ilişkisi bağlamında irdelenmiş, imar müdahaleleriyle kentin ve seçilen 
mahallelerin geçirdiği dönüşüm yoğunluk ve kentsel doku açısından ortaya çıkarılmaya 
çalışılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda geleneksel mahallenin sokak dokusu ile tipik bir 
Anadolu kenti özelliği gösterdiği, dar ve çıkmaz sokaklarla kendisini gösteren karmaşık yol 
ağının amorf ada ve parsellerle kendisine has bir dokusu olduğu ortaya çıkmıştır. Modern 
mahallede ise eşit boyutta ve formdaki parsellerin uzun ve geleneksele kıyasla az sayıdaki yapı 
adasında çözümlendiği, sokak dokusunun net ve kolay bir ulaşım sağladığı görülmüştür. 
Geleneksele göre monoton bir anlayış sergileyen modern doku coğrafi ve iklimsel özelliklere 
bağlı olarak adaların bazı cephelerinde yeşil bantlarla çeşitlendirilmiş, bahçe içindeki müstakil 
evlerin arka bahçeleri daha geniş bırakılmıştır. 
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Morfolojik olarak farklı özellikler gösteren mahalleler zaman içinde farklı şekilde değişime 
uğramış, geleneksel mahalle konut sakinlerinin bölgeyi terk etmesi ve üretim ile toptan ticaret 
fonksiyonlarının mahalleye hâkim olmasıyla dokusunu ve yapılarını kaybetmiş, modern mahalle 
ise binaların sürekli bir şekilde ve yoğunluğu artırarak yenilenmesine sahne olmuştur. Son 50 
yılda gerçekleşen bu dönüşüm tek merkezli olarak büyüyen Adana’ya özgü nitelik taşımakla 
birlikte, geleneksel ile modern doku arasındaki farklılıklar tüm Anadolu kentleri için ortak 
özellikler göstermektedir. 
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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 şehrin 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 şehrin 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) 

 

 

1. GİRİŞ 

Stratejik konumu nedeniyle Girit, Doğu Akdeniz’de egemenlik kurmak isteyen devletler için her 
zaman önemini korumuştur. Tarihi boyunca hem çok savaş görmüş hem de defalarca el 
değiştirmiştir. Bu çalışmanın konusu Hanya ile Kandiye’nin ortasında yer alan ve Girit’in en 
küçük şehri olan Resmo’dur. Yaklaşık 250 yıl süren Osmanlı egemenliğinde bu şehre fazla 
yatırım yapılmamıştır. Resmo, Hanya ve Kandiye’nin belki biraz gölgesinde kalmış, kendi 
halinde bir şehirdir. 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 
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sırasında Merkür Harekâtı ile Alman işgalinde kalmasının, 1970’lerde yaşanan turizm 
patlamasının ve buna bağlı olarak Resmo eski şehrin koruma altına alınmasının ve 1973’te Girit 
Üniversitesi’nin kuruluşuyla birlikte dışarıdan göç almaya başlamasının Resmo’nun kentsel 
mekânının değişiminde önemli etkileri olmuştur. Bu çalışmanın amacı Resmo eski şehir içinde 
20. yy’da kent mekânın biçimlenmesinde devlet otoritesinin ve devletler arası ilişkilerin etkisini 
araştırmaktır. Araştırma alanı olarak özellikle Resmo’nun seçilmesinin nedeni, var olan birincil 
kaynaklardır. Bir başka önemli neden de, Resmo gibi yatırım yapılmayan küçük bir şehrin 
devlet otoritesinden nasıl etkilendiğini incelemektir.   

Bu çalışmanın temel kaynakları Resmo Mülteci Rehabilitasyon Komitesi belgeleri, mimar N. 
Moutsopoulos ve Selanik Aristoteles Üniversitesi tarafından hazırlanan Resmo Eski Şehir 
Koruma ve Geliştirme Planı ve yazarın 2013-2015 yılları arasında Resmo’da yaptığı alan 
çalışmasıdır. Resmo Mülteci Rehabilitasyon Komitesi belgeleri Lozan Antlaşması’ndan sonra 
mübadele edilen ahaliye ait taşınmazların Resmo’da tutulan kayıtlarıdır. Bu belgelerin 1624 
tanesi Resmo’daki Akdeniz Araştırmaları Enstitüsü (IMS-FORTH) tarafından “Digital Crete” 
projesi kapsamında kataloglanmış ve online olarak yayınlanmıştır. Bu çalışma kapsamında, 
henüz kataloglanmamış ve yayınlanmamış olanlarla birlikte toplam 2456 tane belge 
incelenmiştir. Bu belgeler; el değiştiren taşınmazların ilk ve ikinci sahiplerine, bu sahiplerin 
yerli, mülteci ve Ermeni olarak sınıflandırılmış kimliklerine, taşınmazların el değiştirme 
biçimlerine ve ücretlerine, bulundukları yere, sınır komşularına ve eğer bu mülk bir yapı ise 
basit tariflerine ve temel özelliklerine ilişkin bilgiler içermektedir. El değiştiren taşınmazların 
sokak numaralarının olmayışı, belgelerde göze çarpan ilk eksikliktir. Öte yandan sokak isimleri 
de zaman içerisinde değişmiştir. Dolayısıyla bu belgelere ait taşınmazların bugün var olan 
yapılar ile eşleştirilebilmesi için, hem sokak isimlerinin yeni karşılıklarını bilmek hem de 
komisyonun çalışma prensibi hakkında fikir sahibi olup basit de olsa bir sistem geliştirmek 
gerekmektedir. Toplam belge sayısının bilinemeyişi bir başka önemli eksikliktir. Belgeler 
ağırlıklı olarak 1925-1926 tarihlerinde düzenlenmiş olmalarına rağmen, az sayıda da olsa 
1985’e kadar uzanan kayıtlara rastlamak mümkündür. İncelenen belgelerin bir örneği Şekil 
1.1’de görülmektedir. Bu belgenin Yunanca deşifresi ve Türkçe tercümesi de Şekil 1.2’de 
sunulmuştur. 

 

 

Şekil 1.1 Resmo Mülteci Rehabilitasyon Komitesi 941 Numaralı Belge 
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Şekil 1.2 Resmo Mülteci Rehabilitasyon Komitesi 941 Numaralı Belgenin Yunanca Deşifresi ve Türkçe 
Tercümesi 

Resmo eski şehir içinde 20. yy’da kent mekânın biçimlenmesinde devlet otoritesinin ve 
devletler arası ilişkilerin etkisi iki örnek üzerinden incelenecektir. İlk olarak nüfus mübadelesi 
sonrasında yıkılarak meydana dönüştürülen bir yapı adası ve onun bulunduğu sokağın değişimi 
anlatılacaktır. Bu sokakta devlet otoritesinin kent mekânına doğrudan ve dolaylı etkileri 
tartışılacaktır. İkinci olarak, nüfus mübadelesi sırasında el değiştiren bir konut ele alınacaktır. 
Girit Üniversitesi’nin varlığının ve yine nüfus mübadelesinin dolaylı bir sonucu olarak kullanıcı 



 

değişikliğinin konut tipolojisindeki etkileri ve değişimleri incelenecektir.
alanda devletin kullanıcı değişikliğini yönlendirmedeki rolü ve bun
örnekler üzerinden tartışılacaktır. 

 

2. Mavrokordatou Sokağı ve Petichaki Titou

Mavrokordatou Sokağı'ndaki mülklere ait belgeler tablo numarasına göre sıralanmıştır. Bu 
belgelerin tablo numaraları 894 ile başlayıp 929 ile so
mülk el değiştirmiştir. Yapılan araştırmada Mavrokordatou 
tespit edilmiştir. Bu sıralamadan sonra iki sokak kesişimi olan köşeler başlangıç noktası olarak 
seçilmiştir. Ardından, belgesi bulunan her mülkün sınır komşuları
ve belgelerdeki mülkün büyüklüğü, değeri, ikinci sahibinin kimliği gibi diğer katmanların 
eklenebileceği temel grafik oluşturulmuştur. Şekil 2.1’de bir parçası görülen bu grafiğin bütünü
Ek1’de gösterilmiştir. 

Şekil 2.1 Mavrokordatou Sokağı'nın Mübadele Öncesi Sakinleri

Şekil 2.1’deki grafikte Mavrokordatou Sokağı
isimleri, belgelerin tablo numarası, mülkün cinsi ve sınır komşuları 
arşivde olmayan ve sınır komşularından yeri tahmin edilenler
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değişikliğinin konut tipolojisindeki etkileri ve değişimleri incelenecektir. Kamusal ve özel 
alanda devletin kullanıcı değişikliğini yönlendirmedeki rolü ve bunun kent mekânına etkisi 

Titou Meydanı 

ndaki mülklere ait belgeler tablo numarasına göre sıralanmıştır. Bu 
belgelerin tablo numaraları 894 ile başlayıp 929 ile son bulmaktadır. Bu sokakta toplam otuz altı 
mülk el değiştirmiştir. Yapılan araştırmada Mavrokordatou Sokağı'nda eksik belge olmadığı 
tespit edilmiştir. Bu sıralamadan sonra iki sokak kesişimi olan köşeler başlangıç noktası olarak 

gesi bulunan her mülkün sınır komşuları yönlerine göre yerleştirilmiş 
ve belgelerdeki mülkün büyüklüğü, değeri, ikinci sahibinin kimliği gibi diğer katmanların 

Şekil 2.1’de bir parçası görülen bu grafiğin bütünü 

 

nın Mübadele Öncesi Sakinleri 

okağı'nda el değiştiren mülklerin ilk sahiplerinin 
isimleri, belgelerin tablo numarası, mülkün cinsi ve sınır komşuları görülmektedir. Belgesi 
arşivde olmayan ve sınır komşularından yeri tahmin edilenler kırmızı renk ile belirtilmiştir. 
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Grafikteki her dörtgen el değiştiren bir mülke aittir ve herhangi bir büyüklüğü yoktur. Bu 
dörtgenler sınır komşuların konumuna göre şekillendiği için bazı yerlerde boyutunun ve şeklinin 
değiştiği görülmektedir. Mülkleri ifade eden dörtgenler parsel çizgisi olarak 
değerlendirilmemelidir, çünkü elimizde buna ait bir bilgi bulunmamaktadır. Gri renkli yatay 
çizgiler, yanında ne olduğunu bilemediğimiz belirsiz durumları ifade etmektedir. Burada bir 
sokak da olabilir, iki Hristiyan yan yana da olabilir ya da elimizde belgesi olmayan bir mülkün 
sınır komşusu da olabilir. 

 

Şekil 2.2 Mübadele Öncesinde Mavrokordatou Sokağı ve Çevresindeki Dinsel Çeşitlilik 

Şekil 2.2’deki grafikte Mavrokordatou 
Sokağı'nın çevresindeki Müslümanların 
ve Hristiyanların komşuluk ilişkileri 
görülmektedir. Müslümanlar kırmızı 
renk ile Hristiyanlar da mavi renk ile 
gösterilmiştir. Dörtgenleri bölen beyaz 
çizgiler mülkün birden fazla sahibi 
olduğunu göstermektedir.  

 



 

565 

 

Şekil 2.3 Mübadele Öncesinde Mavrokordatou Sokağı'ndaki Dinsel Çeşitlilik 

Şekil 2.4’teki grafikte nüfus mübadelesi sonrasında Mavrokordatou Sokağı'nda el değiştiren 
mülklerin yeni sahiplerinin kimliklerini görmekteyiz. Grafikteki koyu mavi renk yerli sahipleri, 
turuncu renk mübadilleri, açık mavi renk Ermenileri, gri renk de kimliği belirsiz sahipleri 

Şekil 2.3’teki grafikte Mavrokordatou 
Sokağı'ndaki mülk sahiplerinin dinsel 
çeşitliliği görülmektedir. Belirsiz 
durumlar göz ardı edildiğinde nüfus 
mübadelesi öncesinde bu sokaktaki 
taşınmazların %85’inin Müslümanlara, 
%15’inin de Hristiyanlara ait olduğu 
tespit edilmiştir. Bu grafikten yola 
çıkarak, Müslüman mülklerinin yoğun 
olduğu Mavrokordatou Sokağı'nda 
nüfus mübadelesi öncesinde, Müslü-
manların gruplar halinde yoğun-
laştığını ancak Hristiyanların Müs-
lümanlar arasına gruplaşmadan 
dağıldığını söyleyebiliriz. 

 



 

566 

Şekil 2.4. Mavrokordatou Sokağı'nın Mübadele Sonrası 
Sakinleri 

 

göstermektedir. Bu grafiğe göre 
Mavrokordatou Sokağı'nda nüfus mü-
badelesi sonrasındaki mülk sahiplerinin 
%61’i yerli, %22’si mübadil ve %4’ü de 
Ermenidir. Bir başka deyişle, artık 
Mavrokordatou Sokağı'ndaki mülklerin 
hepsi Hristiyanlara aittir. 1924 yılında 
Türkiye Yunanistan arasında gerçekleşen 
nüfus mübadelesinin her iki ulus devlet 
için de dine dayalı bir homojenleştirme 
projesi olduğu düşünüldüğünde, burada 
bir homojenleşmeden söz etmek elbette 
mümkündür. Öte yandan Anadolu’nun 
farklı yerlerinden gelen mübadiller kendi 
aralarında bile farklılaşmaktadırlar. Bu 
bağlamda nüfus mübadelesi ile dinsel 
çeşitliliğini kaybeden sokağın yine de ve 
kaçınılmaz olarak başka tür bir melez-
lenme yaşadığını düşünmek mümkündür. 
Mülkiyetin zorunlu olarak el değiştirmesi, 
hem kullanıcı kültürünün hem de 
programın değişmesine zemin hazır-
lamaktadır. Nitekim, Charis Stratidakis’in 
(2014, 199) Resmo’da yok edilmiş 
yapılar üzerine yaptığı çalışmasına göre, 
Küçük Çarşı’nın devamı olan bu sokak 
nüfus mübadelesi öncesinde Osmanlı 
kahvehaneleri ile doludur. 1937 yılında 
Resmo Belediyesi tarafından, Ploutonos 
ve Mavrokordatou sokakları arasında 
kalan yapı adası yıkılarak Petichaki Titou 
Meydanı oluşturulmuştur. Yapı ada-
sındaki binalar yıkılırken büyük ağaçlar 
ve şadırvan korunmuştur. 1970’li yıllara 
gelindiğinde meydanın batısında kalan 
yapı adasındaki kafeler günün belirli 
saatlerinde masalarını meydana koymaya 
başlamışlardır (Stratidakis, 2014, 199). 
Bugün ise burada bir meydan görmek 
mümkün değildir. Mavrokordatou Sokağı 
yayaların güçlükle yürüdüğü herhangi bir 
sokaktır çünkü kafelerin masaları sürekli 
olarak meydanı işgal etmiş durumdadır. 
Sokakta yaşanan değişimler plan ve kesit 

düzeyinde Şekil 2.5 ve Şekil 2.6’da görülmektedir. Mavrokordatou, Osmanlı döneminde 
kahvehanelerle dolu bir kamusal alanken (Resim 2.1) devlet eliyle meydanlaştırılmış (Resim 
2.2) ve kullanıcılarının tercihiyle meydan yok edilerek sıradan bir sokak haline gelmiştir (Resim 
2.3). Bugün ağırlıklı olarak taverna ve kafelerin bulunduğu Mavrokordatou’nun yok edilmiş 
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meydanının yeni kullanıcıları Girit Üniversitesi’nin öğrencileri ve turistlerdir. Mavrokordatou 
Sokağı'nın kamusal alan olarak evrimi mülkiyetin zorunlu olarak el değiştirmesi ile başlayan bir 
süreçtir.  

 

 
Şekil 2.5. Mavrokordatou Sokağı'nın Kamusal Alan Olarak Evrimi 



 

568 

 

Şekil 2.6. Mavrokordatou Sokağı'nın Kamusal Alan Olarak Evrimi 



 

Resim 2.1 Mübadele Öncesinde Mavrokordatou Sokağı (Kalaytzakis, 2014, 123)

 

Resim 2.2 Petichaki Titou Meydanı-Mavrokordatou Sokağı, 1937 sonrası (Stratidakis, 2014, 199)

Resim 2.3 Mavrokordatou Sokağı, 2013 
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Mübadele Öncesinde Mavrokordatou Sokağı (Kalaytzakis, 2014, 123) 

Mavrokordatou Sokağı, 1937 sonrası (Stratidakis, 2014, 199) 
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3. Vernardou Sokağı'ndaki 276 ve 349 Numaralı Mülklerin Değişimi 

Resmo Mülteci Rehabilitasyon Komitesi belgelerine göre, Vernardou Sokağı'nda bulunan, Ali 
Skoupentidaki’nin eşi Fatma Perdikopula’ya ait 276 ve 349 numaralı mülkler nüfus mübadelesi 
nedeniyle el değiştirmiştir. Bu mülklerden 276 numaralı olanı bir depodur. 349 numaralı olan 
ise girişi Epimenidou Sokağı'nda olan ve 276 numaralı deponun üzerinde bulunan bir konuttur. 
Bu mülklere ait belgeler Ek 2 ve Ek 3’te sunulmuştur. Belgelere göre 276 numaralı depo tek bir 
mekândan oluşmaktadır. 349 numaralı konutun giriş katında bir çamaşırlık, bir kuyu ve bir depo 
olduğu; birinci katında da 6 tane oda, bir mutfak, bir banyo ve iki terasın bulunduğu Ek 3’teki 
belgelerde yazılı olarak görülmektedir. Şekil 3.1 ve 3.2’de bu yapının 1973 yılında alınan 
rölövesi görülmektedir. Melina Merkouri’nin kültür bakanlığı sırasında Resmo eski şehir 
koruma altına alınmıştır. Bu rölöve Selanik Aristoteles Üniversitesi ve mimar Nikos 
Moutsopoulos’un önderliğinde yapılmış olan Resmo Koruma Planı çalışmasından alınmıştır. 

 

Şekil 3.1 Vernardou Sokağı, 276 ve 349 Numaralı Mülklerin Giriş Kat Rölövesi (Resmo Eski Şehir 
Koruma Planı, N. Moutsopoulos, 1973) 

 

Şekil 3.2 Vernardou Sokağı, 276 ve 349 Numaralı Mülklerin Birinci Kat Rölövesi (Resmo Eski Şehir 
Koruma Planı, N. Moutsopoulos, 1973) 
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2013 yılında Resmo’da yapılan alan çalışması sırasında bu yapının içine girilip basit bir krokisi 
çizilmiştir. Şekil 3.3, Şekil 3.4 ve Şekil 3.5’te bu yapının güncel durumu görülmektedir.  

 

Şekil 3.3 Vernardou Sokağı, 276 ve 349 Numaralı Mülklerin Giriş Katı Plan Krokisi, 2013 

 

Şekil 3.4 Vernardou Sokağı, 276 ve 349 Numaralı Mülklerin Birinci Kat Plan Krokisi, 2013 
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Şekil 3.5 Vernardou Sokağı, 276 ve 349 Numaralı Mülklerin Teras Katı Plan Krokisi, 2013 

Alan çalışması sonucunda, mübadele ile el değiştiren bu yapının konut kısmının, büyüklükleri 
20 m² ile 60 m² arasında değişen beş ayrı öğrenci konutu olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu 
durumu tetikleyen iki farklı dinamik söz konusudur. Bunlardan bir tanesi 1973 yılında kurulan 
ve ilk öğrencilerini 1977-1978 yılında alan Girit Üniversitesi’nin varlığıdır. Üniversitenin 
kuruluşuyla Resmo dışarıdan göç almaya başlamıştır. Zaman içerisinde öğrenciler ücretlerin 
düşük olduğu eski şehir içindeki konutlara yönelmişlerdir. Nüfus Mübadelesi öncesinde 
Skoupentidaki gibi önemli ve varlıklı bir aileye ait olan bu konutun tipolojisindeki değişimi 
tetikleyen ikinci dinamik de mülkiyetin zorunlu olarak el değişmesine neden olan ve dolayısıyla 
kullanım değişikliklerine ve mülkiyet dokusunun değişmesine zemin hazırlayan Türkiye-
Yunanistan arasında yapılan mübadele antlaşmasıdır. 

 

3. Sonuç 

Bu çalışma kapsamında Resmo Mülteci Rehabilitasyon Komitesi belgelerine göre Resmo eski 
şehir içinde biri kamusal diğeri özel alan olan iki farklı örnek incelenmiştir. Bunlardan ilki 
devletler arası ilişkilerin sonucunda el değiştirmiş ve devlet eliyle meydanlaştırılmıştır. İkincisi 
ise devletler arası ilişkilerin sonucunda önce el değiştirmiş, şehre bir devlet üniversitesinin 
kuruluşunun dolaylı bir sonucu olarak da tipolojik olarak değişime uğramıştır. İncelenen 
örneklerden sadece Petichaki Titou Meydanı'nın açılışı devlet eliyle kent mekânına yapılan 
doğrudan bir müdahaledir. Nüfus Mübadelesi ve üniversitenin kuruluşu ise özel ve kamusal 
alanda kentin morfolojisini dolaylı olarak değiştiren önemli toplumsal olaylardır. 1937 yılında 
devlet tarafından kamulaştırılan Petichaki Titou Meydanı'nın bugün bir meydan olarak 
kullanılamayışı kullanıcı etkisinin bir sonucudur. Yapılan alan ve arşiv çalışmasına göre, 20. 
yy’da Resmo’nun kent morfolojisinin kullanıcı etkisiyle ve kullanım değişiklikleriyle 
belirlendiğini söylemek mümkündür. 20. yy. Resmo’sunda devlet, kullanıcı değişikliğini 
yönlendiren önemli bir aktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, nüfus mübadelesi ve 
üniversite kuruluşu gibi devlet tarafından yapılan dolaylı müdahalelerin kent mekânındaki 
sonuçları, üzerine daha çok çalışılmayı hak eden alanlardır. Bu araştırmanın ileride bu alanda 
çalışmak isteyenler için bir başlangıç olabileceği düşünülmektedir. 
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Çalışmanın Amacı; 20. yy. başlarında, H. Prost'un K. Afrika'daki, Kolonyal kent 
planlamasında, planlamanın aktörü olarak önemi. H. Prost'un, kolonyal kent planlama 
idealinden, kültüralist ve korumacı bir yönteme geçişinin planlamaya yansımaları, planlama 
yöntemlerinin analizi ve morfolojik boyutta kente yansımaları.  

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, kolonyal 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.  

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, kolonyal 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 Kolonyal 
planlamaları ve uygulamaları  
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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, Kolonyal 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 korumacı bir yöntemi  
benimser. 4 Fas planlamasında, tarihi kente dokunmaz. Yeni kenti, tarihi kentin dışında 
kurgular ve tarihi kente eklemler. Böylece, “Prost, Fas'ta, 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'ta, 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. 

 

 

Prost'un ilk dönemleri. Anvers ve Paris uygulamaları. Prost'un ilk dönem Kent             
Planlamacılığına Bakış.  

20. yüzyıl başında, büyük şehirci ve modern şehirciliğin kurucusu H. Prost, Paris Toplum  
Sağlığı Kurulu üyesi Risler’in tavsiyesi ile, K. Afrika'ya çağrılır ve K. Afrika'da kent 
planlamaları gerçekleştirir. (Cohen, 2010, 53) H. Prost, 20. Yüzyıl başlarında, K. Afrika’da, 
gerçekleştirdiği çok sayıdaki projelerle, bu bölgedeki önemli bir planlama aktörü olarak görülür.  
Prost, aynı zamanda, endüstri devrimi sonrası, 20. yüzyıl başlarında, modern şehirciliğin de 
kurucularındandır. Prost, Paris'te, E. Hénard sonrası, Paris kentinin planlanmasını ve 
modernizasyonunu gerçekleştirmiştir. Fransa'da, kent planlamasında, önemli bir kurum olan, 
Musée-Social, (Sosyal-Müze'nin) de, bir üyesi ve ÉSA, École Spécial d'Architecture (Mimarlık 
Okulunda) dersler de veren bir eğitmendir. Sosyal-Müze, Prost'un üyesi olduğu, SFAU, Société 
Française des Architectes d'Urbanistes (Fransız Şehirci Mimarlar Kurumunun) da doğduğu 
yerdir. Prost, daha sonra, bu kurumun, genel sekreterliğine getirilecektir. (Cohen, 2010, 1) Tüm 
bu özelliklerinin, Prost'un, K. Afrika planlamalarına yansımaları çok yönlüdür. K. Afrika'daki, 
Prost planlamaları, 19. ve 20 yüzyılın bilinen kent planlama yöntemlerini kullanarak 
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oluşturduğu bir yöntemler bileşkesidir. K. Afrika kent planlamaları, Prost'un mesleki 
yaşamındaki gelişmeleri de sergiler. Prost'un, K. Afrika'daki, planlamaları, mesleki 
gelişmelerinin ve yaşamı boyunca deneyimlediği, kent planlama yöntemlerinin de göstergesidir. 
Denilebilir ki; “Prost, kendi deneyimlerini, şehirciliğe aktarmıştır.“ (Frey, 2011, 373) Prost'un, 
K. Afrika'daki, kent planlamacılığı; öğrencilik dönemlerinde, eğitimini aldığı École des Beaux-
Arts (Güzel-Sanatlar Okulun'dan), modern şehircilik planlamasına ve kültüralist-tarihselci-
korumacı planlamaya değişimler gösterir. Prost, K. Afrika'da, ilk döneminde, koloniyal temelde 
bir planlamacılık uygulasa da, sonrasında, yerel-vernaküler mimari üzerinde araştırma ve 
deneyimleri arttıkça, planlama yöntemleri de değişir, tarihselci-korumacı yaklaşımı benimser. 
K. Afrika'daki kentlere özgü yeni yöntemler geliştirir. Prost, Cerda'nın 1. olduğu Barcelona 
yarışmasında ikinci olan ve Paris kenti planlamasını birlikte gerçekleştirdiği yakın arkadaşları 
Jaussely, Agache ve ayrıca Tony Garnier’in planlamalarının da bilincindedir. Prost, 19.-20. 
Yüzyılın farklı ideolojilerdeki büyük kent planlamacılarından da etkilenir; tarihselci C.Sitte, 
Cerda, Haussmann’ın, seçici-tarihselciliğinden ve endüstri devrimi sonrası, Paris’te, 20. 
yüzyılın, taşıt odaklı ilk kent modernizasyonu gerçekleştiren, E. Hénard, kendinden önce, K. 
Afrika’da planlamalar gerçekleştiren J. C. Nicolas Forestier’e, Rotival’e kadar geniş bir 
çerçevede  yer alan önemli planlamacılardan etkilenir. (Cohen, 2010, 51) 19. ve 20. yüzyılın 
başları, Fransız şehirciliğinde önemli gelişmelere sahne olur. 1900'lerin başında, Le Play'in 
öncülüğünde, Sosyal-Müze, Paris Belediyesi bünyesinde kurulur. (Rabinow, 1991, 254) Sosyal-
Müze, Paris Kenti Planlamalarını, yöneten ve yönlendiren, bir kurum olur. Bu kurum, aynı 
zamanda, K. Afrika’daki planlamalarla da ilgilenecektir. (Wright, 1991, 99)  Sosyal-Müze 
sonrasında da, Paris Kenti Planlamalarında, önemli bir denetleme ve kontrol kurumu olarak: 
SHUR, Section d'Hygiéne Urbaine et Rural, (Kent ve Kırsal Alanda Toplum Sağlığı Kurulu) 
kurulur. (Rabinow, 1991, 254) 20. yüzyılın başlarında, Sosyal-Müze’nin ortaya çıkması; Paris 
kent Meclisinde ve Sosyal Müze yapısının kendi içerisinde de, şehircilikte, yenilikçi ve modern 
kent planlama yöntemlerini tartışmaya açar ve yeni kent planlama yöntemlerini kent 
planlamasına getirir. Prost'un, Paris kenti planlamaları, PARP planlamaları, Plan 
d'Aménagement de Région Parisienne, (Paris Kenti Bölgesel Düzenlenmesi) bağlamında, ele 
alınır. Bu planlamalar; Kentin modernizasyonunu ve toplum sağlığı düzenlemelerini 
kapsamaktadır. PARP, Paris Kenti Bölgesel Düzenlemeleri; kentin düzenlenmesini, nüfus ve 
konut alanlarının kontrol altına alınmasını, sınırlandırılmasını kapsamaktadır. 20. yüzyılın 
başındaki yasalar, Paris'te, kent periferisi (sur duvarları) içerisinde yeni yapılar yapılmasını da 
olanaksız yapmıştır. Böylece, Prost, Paris'te kent planlama bağlamında) önceliği kentin 
düzenlenmesine ve modernizasyonuna tanımıştır. Bu durum, Prost’un, şehirciliğe olan yenilikçi 
katkılarını, farklı teori ve yöntem ve teknikler geliştirmesini beraberinde getirmiştir. Bu 
bağlamda, Prost'un, Paris planlamaları, kent periferisi (sur duvarları) dışında, kentin 
banliyölerine kadar uzanan oldukça geniş bir perspektifte, planlama önerilerini kapsar. Bu 
yenilikçi düzenlemeler sonucu; Paris kenti periferisi içerisinde yeni konut alanları açılması 
yasaklanırken, artan nüfusu ve konut alanları, yeni yasalar ve düzenlemelerle kontrol altına 
alınmaya çalışılır. Böylece, Paris kenti büyümesi kontrol altına alınır ve kent periferisi içerinde, 
yeni konut alanları açılması ve konut planlaması sınırlandırılır, kente nefes aldıran, yeni yeşil 
alanların planlamasına öncelik verilir. Prost, Sosyal-Müze’nin bir üyesi olarak, bu 
düzenlemelerin içerisindedir. Frey'e göre: “Prost, bir “tarihselci” olarak, gelişmiş bir modernliğe 
ve şehirciliğe karşıdır”. (Frey, 2004, 1) Prost, K. Afrika'da, ilk dönemlerinde, Paris 
planlamalarının uzantısı bağlamında ve politik uygulamaların gerektirdiği koloniyal yönteme 
uyumlu planlamalar gerçekleştirir. Sonrasında ise: kendinden önceki tarihseci-korumacı ve 
modern kent planlamacıları dikkate alarak, K. Afrika'daki, kentlere özgü yeni yöntemler 
geliştirir.  
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Şekil 1. Prost, ilk yarışma projesi olan, Belçika, Anvers Projesi. Kaynak, IFA Archives, Paris.  
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Bir kent planlama aktörü olarak H. Prost’un, K. Afrika'daki, ilk dönem Koloniyal             
planlamaları ve uygulamaları.  

H. Prost, K. Afrika’ya gittikten sonra, bölgedeki Fransız politik aktör olan Lyautey ile birlikte 
çalışmaya başlar. Prost ve Lyautey'in Fas'ta uyguladıkları planlamalarda, ilk dönemlerde, 
kentin, tarihi sosyal yapısını ve “patrimoine” (kültürel mirasını) dikkate almayan, koloniyal 
sistemde, Beaux-Art  modeli, yıldızvari planlamalar, uygulanır. Koloniyal sistemde olarak, bu 
planlamaların temeli; kentsel ve sosyal toplum sağlığı odaklı kent politikalarıdır.  Prost'un, K. 
Afrika'da, gerçekleştirdiği planlamalar, dönemlerine göre, farklı planlama yöntemlerini de 
içerir. Prost, planlamalarında, ilk olarak, koloniyal sistemde ve Prost’un Paris’te eğitimini aldığı 
Beaux-Arts (güzel-sanatlar) planlamasından başlayarak uygulamalar gerçekleştirir. Prost’un, ilk, 
yarışma projesi olan Belçika Anvers ve sonrasındaki, K. Afrika'daki, Fas, Marakeş'deki 
planlamalarında, Beaux-Art (Güzel -Sanatlar) uygulamalarından etkilenmeler görülür. (Şek.01) 
K. Afrika’daki eski kentler konusuna, ayrıntılı bilgiye, mimariye gösterilen büyük bir özene 
dayalı olsa da, Prost’un Fas’daki çalışması, Anvers projesi gibi, Fransa’daki şehirciliğe, 
özellikle de, Paris konusuna dolaylı bir katkı gibi okunabilir. (Cohen, 2010, 54) Prost’un, Prost, 
ilk başlarda, morfolojik olarak, kentin tarihi, organik  ve sosyal yapısını dikkate almaz. Prost'un, 
Marakeş, Planı, tamamen Beaux-Arts ilkelerine göre, yıldız şeklinde planlanmıştır. (Pinon, 
2010, 34)  Prost’un, ilk yarışma projesi Anvers ve  K. Afrika, Marakeş'deki planlamaları, 
Beaux-Art'ın, temel ilkelerine göre; kentin vernaküler yapısına, tarihi, organik, düzensiz 
yapısına uyum sağlamayan, şekilci planlamalardır. (Frey, 2004, 2)  Fakat, yine de, Frey'e göre: 
“Prost'un, Belçika ve Fas'taki uygulamaları önemlidir. Bütün bu planlamalarda, deneyimleri ve 
geniş bir bakış açısı vardır.” (Frey, 2004, 2)  K. Afrika’da, Prost ile birlikte çalışan Lyautey'in 
politik temeldeki, planlama programı; “modern” anlayışla yok edilen kentsel dokulardaki, 
“l'urbanisme” (şehircilik) ruhu üzerinedir. (Frey, 2004, 2.) Morfolojik olarak, Prost'un, 
Kazablanka'da uyguladığı sistem, yerel dokudan farklı “koloniyal” sistemi içerir. Bu sistem; 
Lyautey'in isteğiyle, “Avrupa'lı” ve “yerli” yaşam alanları ve Prost'un uyarlaması ile paralel 
kentler oluşturma fikridir. (Pinon, 2010, 25) Bu uygulama, kentsel ve de sosyal morfolojide, 
müdahale anlamına gelmektedir. Bu durum,, sosyal olarak da uygun bulunmaz. Prost’un, 
sosyolojik açıdan, titizlikle çalıştığını belirten, sosyolog, M. Halbwach tarafından da 
benimsenen bir fikir değildir.  

(Frey, 2004, 2) Sosyal morfolojide, pek de uygun görülmeyen bu yöntem, bir hijyenistin başlıca 
uygulama yöntemi olan “bölgeleme” idealine dayanmaktadır. (Frey, 2004,2) Paris Kenti 
Planlamalarında etkin bir kurum olan, Sosyal-Müze de, Fas ve Cezayir'deki kent planlamaları, 
dikkatle izlemektedir. (Wright, 1991, 99) Prost, Kazablanka’da, koloniyal temelde bir plan 
şeması uygular. (Şek.02) Prost, Sosyal-Müze yasalarına göre, Fas, Kazablanka'da: işlevsel 
yaşam tiplerine göre, morfolojik ve etnik “zone” (bölgeler) planlar. (Barattuci, 2006, 87) Bu 
yöntem, gerçekte, Jaussely’nin Barselona’da uyguladığı yöntemle de benzerlikler taşır. (Cohen, 
2010, 53) Prost’un çalışmalarında önem verdiği diğer bir sorun da; toplum sağlığıdır. E. 
Hénard’ın, Paris’teki kent modernizasyonu çalışmaları, Prost’u, kent toplum sağlığı, trafik 
dolaşımı ve sorunun üzerine çalışmaya yönlendirir. (Cohen, 2010, 53) Bütün bu uygulamalar, 
bir kentin, sosyal yapısını, sivil mimarisini; “patrimoine-architecturale” (kültür mirasını) tahrip 
eden bir uygulamadır. Kentin, yerel-vernaküler yapısı, mimari bütünsellik içindeki, kentin 
nüfusu ve sosyal yapısı, insan eliyle binlerce yılda gerçekleştirilen “patrimoine” (kültür ve 
mimari mirasını) oluşturan temel kavramlar göz önüne alınmaz ve kentsel ve sosyal morfolojik 
yapı tahrip edilerek kent kimliğini kaybeder. 
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Şekil 2. Prost, Kazablanka, Planı. Yıldızvari kent plan şeması. Prost, Kazablanka İmar Planı, Kaynak, 
Kaynak, IFA Archives, Paris.  

 

Böylece, koloniyal temeldeki planlamalarda, azınlık için planlanmış, parçalanmış yaşamlar 
üzerine kurgulanan sistem, gerçekte, amaçlanan, koloniyal “modernite”den uzak olarak, kentin 
“patrimoine” (kültürel mirasını) dikkate almaz. (Frey, 2004, 2.) Prost, K. Afrika’da, başlarda, 
koloniyal temelde bir planlamacılık uygular. Prost, sonraki dönemlerinde ise, K. Afrika'da, 
yerel-vernaküler kentsel yapı üzerine araştırma ve deneyimleri arttıkça, tarihselci ve korumacı 
planlama yöntemini benimser. 20. Yüzyılın başlarında, koloniyal planlama yöntemleri yanında 
daha gelişmiş ve modern kent planlama dinamikleri, teknikleri bulunmaktadır. Prost, geçmiş 
planlama yöntemleri gibi, 20. Yüzyılın bu yenilikçi modern yöntemlerinden de yararlanır. 
Yalnız, dönemin modern kent planlama yöntemlerini değil, bu yenilikçi yöntemlerden seçtiği, 
kendine özgü yeni yöntemleri de, planlamalarına katar. Prost, K. Afrika’daki ilk 
planlamalarında, koloniyal sistemde, Beaux-Art (Güzel Sanatlar) uygulamalarından başlayarak, 
zaman içerisinde değişimler gösterir. K. Afrika kentlerinin kendine özgü, kültürel yapısından da 
etkilenmeye başlar. Bu durum, Prost’un, tarihselci yönünü ortaya çıkarır. Prost, böylece, 
başlarda daha katı yöntemlerle yaptığı, planlama yöntemini esneterek, kentlere daha az 
müdahaleci bir yöntemle, tarihselci-korumacı bir yaklaşımla yaklaşır. Sonuçta: Prost’un, 
Planlama yöntemi, tarihi kentlerin yerel, vernaküler dokusuna uyumlu, daha korumacı bir 
yönteme dönüşür.  
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Şekil 3. Prost, Fez Planı, eski kente eklemlenen, koloniyal, yıldız şeklindeki; yeni Fez Kenti Planı, 
Kaynak, IFA Archives, Paris.  

 

H. Prost'un, Fez Kenti Planlaması, Koloniyal planlamadan, tarihselci-korumacı             
yönteme doğru geçişi  

Fez kenti planında, ise, Prost’un planlamalarındaki, değişimin ilk dönüm noktası görülür.  Prost, 
Fez’de, ilk olarak, farklı bir planlama yöntemi uygular. Prost, Fez kentinde, eski kente benzer 
yeni bir kent oluşturur. (Pinon, 2010, 52) Kentin, tarihi eski dokusuna dokunmadan, yeni 
planladığı, Beaux-Art planlı kenti, eski kente eklemler. (Şek.03) Fakat, temelde, koloniyal 
sistemde olsa da, Fez kenti Planı, diğerlerinden farklı karma bir sistemdir. Prost, Fez Planında; 
temelde, Beaux-Art planlı gibi algılansa da, detayında, tarihselci ve korumacı yöntemi benimser. 
(Merlin,1991, 27) Frey, Prost'un, tarihselci söylemlerden de etkilendiğini belirtir. Prost, 
planlamalarında, kültüralist-tarihselci ideolojide C.Sitte ve korumacı kent teorilerinden de 
etkilenmiştir. Prost’un, planlamalarında, özelikle, “espace public” (kamusal alan-meydan) 
anlayışı, C.Sitte gibi, korumacı bir söylemden etkilenmekteydi. (Frey, 2004, 6) 
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Şekil 4. Prost, Tunus Kent Planı, alt bölgede; Ville Nouvelle (Yeni Kent) ızgara Planlı kent şeması. Üstte; 
eski kente eklemlenmiş, ızgara planlı düzenlemeler. Geri planda, kentin tarihi, eski, düzensiz, organik 
dokusu. Prost, Tunus, İmar Planı. Kaynak, IFA Archives, Paris.  

 

Prost yöntemi, korumacı ideallerden de etkilenir. Fakat, Prost yöntemi, aynı zamanda Cerda gibi 
modern söylemleri de, geleneksel söylemlerle bir sentez ile birleştirir. Tüm bunların ötesinde, 
Prost ideali: temelinde, Sosyal-Müze'nin kurucusu Le Play'in “sosyal” ve “insan” odaklı, 20. 
yüzyılın modern sosyal ideallerini de içerir. Prost, Fez planlamasında, tarihi kente dokunmaz. 
Yeni kenti, tarihi kentin dışında planlar ve tarihi kente eklemler. Böylece, Prost, Fez kentinde, 
yeni kenti, eski kente benzer kurgular. Prost'un, bu yöntemi; Cerda'nın Barselona'da, eski kente 
eklemlenen, planlama yöntemini de çağrıştırır. Prost, Fez planında, eski kente, eklemlenen, 
yeni, yıldızvari planlı, koloniyal kent planı yerine, tarihi kentin, düzensiz sokak yapısına 
uyumlu, daha esnek, eski kentten de tarihi referanslar alan, bir planlama gerçekleştirir.  Prost, bu 
sistemin benzerini, Kazablanka’da da uygular. Tarihi kentte, Haussmann gibi, hijyen 
bağlamında, kentin organik dokusuna uyumlu, çıkmaz sokak dokusunu açar ve kentte işler bir 
trafik ağı oluşturur. Kentin bütününde, koloniyal sistemde kenti bağlantılayan yıldızvari plan 
açıkça okunur. Fakat, Prost, Fez kentinde, ızgara planlı, yeni  “lotissements” (yapı adaları) da 
planlar. Prost'un, Fez'de, kente özgü, kentin, organik ve düzensiz yapılanmasına da uyum 
sağlayan yeni yöntemler de geliştirdiği ve bu yeni 20. yüzyıl yöntemleri de planlamasına kattığı 
görülür. Fez’te, yıldızvari koloniyal sistem içerisine adapte edilen ve yer yer okunabilen, yeni, 
ızgara planlı, karma sistem; kendinden önceki Forestier’den ve Tunus’ta da uyguladığı, 20. 
yüzyıldan izler taşıyan, yeni bir planlama yöntemini çağrıştırır. (Şek.04) Bu yeni sistem, 
Prost'un, Fez kentine özgü geliştiği, yeni planlama yöntemidir. 
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H. Prost'un korumacı ve yenilikçi planlama yöntemleri analizi ve örnekler.             
Morfolojik değişimlerin irdelenmesi. 

Tunus'ta, kenti ızgara planlama sistemi üzerine kurgulayan H. Prost, Fez kentinde ise, koloniyal 
sistemde, fakat, yer yer ızgara sistemde yapı adaları eklenmiş, yıldızvari, daha esnek bir 
planlama yöntemi görülür. Prost, Fez kentinde, tarihi sit alanının uzağına, Avrupa kentleri gibi 
ızgara plan uygular. (Cohen, 2010, 55)  Prost, tarihselci, korumacı bir yaklaşımla, kentin tarihi 
dokusuna ve Fas'daki medinalara dokunmaz. Prost, "Fas'taki, medinaları olduğu gibi bırakır ve 
onlara koşut kentler kurar.“ (Cohen, 2010, 55 ) Prost, K. Afrika'da, kentin özgün yerel-
vernaküler dokusu ve “architecturale patrimoine” (mimari kültür mirası) olan, yerel konutlar 
“medinalara” da uygun planlamalar gerçekleştirir. Prost'un Fez kentinde, yeni yöntemler de 
geliştirdiği ve bu yeni yöntemleri planlamasına kattığı görülür. Koloniyal sistemde, Beaux-art 
temelindeki, bu ızgara planlı karma sistem, yeni bir planlama yöntemini çağrıştırır. Bu 
planlama; Prost'un, Fez kentine özgü geliştiği bir planlama yöntemidir. Gerçekte, Prost, 
planlamaları: Fez, Marakeş, Meknes, Rabat gibi kentlerde, daha önce planlamalar yapan 
Forestier’in, 1913’de Lyautey’e sunduğu raporlardaki yönergelerden türetilmiştir. (Cohen, 2010, 
53) Prost, böylece, Rabat ve Meknes ile Beraber Fez kentinde, ilk olarak, kentte, daha önce, 
ızgara planlı projeler ve yeşil alan düzenlemeleri çizmiş olan, Forestier'in kararlarını da uygular.  
Fez’de, tarihi sit alanının uzağına, Avrupa kentleri gibi damalı planla planlar. (Cohen, 2010, 55) 
Fakat, Prost'un “damalı planı” daha geliştirilmiş bir uygulama olarak, bilinen ızgara planlı 
planlamalardan farklılıklar taşır. Bu karma sistemli planlama, 20. Yüzyılda, tekrar önem 
kazanan ızgara planlı planlamaları da andıran, yeni bir planlamadır. 20. yüzyılda, tarihsel 
süreçte, antik dönemden gelen, ızgara planlamalar tekrar, önem kazanmaya başlamıştır. Fakat, 
Prost'un, yer yer ızgara planlı, yıldızvari, yeni kent planı; karma ve geliştirilmiş bir uygulama 
olarak, 20. yüzyılın modern ızgara planlı uygulamalarından ve bilinen antik dönem ızgara planlı 
planlamalardan farklıdır. Le Corbusier gibi modern Fransız mimar ve kent plancıları tarafından, 
20. Yüzyıl başlarında tekrar kullanılmaya başlanan modern 20. yüzyıl planlamaları gibi, aşırı 
müdahaleci bir planlama yöntemi de değildir. Prost planlamaları ise; temelde, koloniyal 
sistemde, toplum sağlığı amaçlı, Beaux-Art Planı kent omurgası üzerine kurgulanmış, yer yer 
esnetilmiş, kavisli ızgara planlamalar bu plan şemasına katılmıştır. Prost, Meknes kenti planında 
da, kavisli bir plan uygulamıştır. (Pinon, 2010, 34) Fez kentindeki, kavisli, esnetilmiş ızgara 
planlı yeni "lotissement'lar" (yapı-adaları), tipik, diagonal ve simetrik uygulanmış, yıldızvari 
Beaux-Art planlamalarından farklıdır. Bu planlama, yöntemi düzensiz, karma yapısıyla, kentin 
organik yapısına da uyum sağlayan ve kentin tarihi dokusu ile sokak bağlantıları yoluyla 
bağlantı kuran planlama yöntemidir. Prost'un bu yeni planlama yönteminde, tarih boyunca 
bilinen, rijit, dik açılı ızgara planlamalar, kavisli planlamayla esnetilerek, Beaux-Art 
geleneğinden gelen kentsel omurga üzerindeki ana plana yelpaze şeklinde, açılarak 
planlanmıştır. (Şek.05)  

Bu sistem, kentsel planı daha da geliştirip esnetmiştir ve tarihi kent dokusuna uyumlu esnetilmiş 
sokaklarla bağlantılar kurmuştur. (Şek.06) Bu durumda, katı şekilci beaux-art ve ızgara 
planlamalar yerine esnetilmiş sokaklar ve tarihi kentin özgün yapısına uyumlu kendiliğinden 
oluşan düzensizliği çağrıştıran, esnek yapı adaları ile, tarihi kente uyumlu ve tarihi kentten 
referanslar taşıyan, yeni bir karma planlama yöntemi oluşur. (Şek.07-08) Fez kenti gibi, benzer 
şekilde, Kazablanka kenti planlaması da, Prost’un geliştirdiği karma sistemle benzerlikler taşır. 
Pinon’a göre: Prost’un, Kazablanka uygulaması da, “koloniyal” sistemden farklıdır. (Pinon, 
2010, 25) 
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Şekil 5. Prost, Fez Kenti Planı, organik eski tarihi kent yapısı ve yeni, yıldızvari, koloniyal plana 
eklenmiş, kavisli ızgara planlamalar. Fez İmar Planı. Kaynak, IFA Archives, Paris.  

 
Şekil 6. Prost,  Fez Kenti Planı, yıldızvari, koloniyal plana yer yer eklenmiş, kavisli ızgara planlamalar. 
Fez İmar Planı, Kaynak, IFA Archives, Paris.  
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Şekil 7. Solda, Tunus Planı, detay, yerel organik kent dokusuna uyum sağlamayan, rijit-ızgara planlı 
düzenlemeler. Prost İmar Planı. Kaynak, IFA Archives, Paris. 

Şekil.8. Sağda, Fez Kenti, detay, yıldızvari plana adapte edilmiş ve yerel dokuya uyum sağlayan, 
esnetilmiş, kavisli, ızgara planlamalar. Prost İmar Planı, Kaynak, IFA Archives, Paris.  

Prost, Fas’taki planlama çalışmaları sırasında, yasalarla da sorunlar yaşar. Prost, kent 
düzenlemelerini gerçekleştirirken, Tarde gibi Fransız hukukçularla da çalışır. Sosyal-Müze’nin 
yasa tasarısı, Senato’nun toprak sahiplerinin haklarını kısıtlaması ile bloke edilmesi ve Fas Kralı 
ile yapılan pazarlıklar, kentleşme politikalarını belirleyen temel ögeler olmuştur. (Cohen, 2010, 
54) Prost’un, K. Afrika’da uyguladığı yasalar, 20. yüzyılın başlarında,  Sosyal-Müze tarafından, 
Paris Kenti planlamaları için, E. Hénard tarafından yazılmış yasalardır. E. Hénard tarafından 
yazılan; “Études sur les transformations de Paris”, (Paris Kentinin Dönüşümleri üzerine 
Çalışmalarda), kent toplum sağlığını belirleyen düzenlemeler oluşturulur. (Rabinow, 1991, 254) 
Prost, Sosyal-Müze’nin gözetiminde, K. Afrika’da, bu yasaları uygular. Fakat, Fransız 
yasalarının, K. Afrika’da uygulanması, beraberinde yeni sorunları da getirmiştir. Prost, Sosyal-
Müzedeki yazısında bu durumu şöyle açıklar: “dokuz yabancı ülke üzerinde araştırmalar 
yapıldığını ve Fas gibi; (Fransız yasalarının ilk olarak uygulandığı bir ülkede, araştırmacılarının 
dirençle karşılaştığını belirtmektedir. Bu direnci yenmek için, gelenekler ve günlük yaşamı biraz 
sarsmak gerekmektedir.” (Prost, 2-3) Prost, parselleri yeniden yapılandırma Planı bağlamında, 
işgal edilmiş parsellerin yeniden yapılandırılması, bölünmüş mülkiyetleri bir elde birleştirme, 
yeniden dağıtma olanaklarını ve arazi kullanım kurallarını belirleyen, “Plan de Région” 
(Bölgeleme Planı) hazırlar.  

Prost, Fez kentinde uyguladığı, kamulaştırmalar sonucu gerçekleştirdiği, parsel birleştirme 
deneyimlerini bir “model” olarak önerir.” (Pinon, 2010, 25) Ayrıca, Prost'un, Fez Kent 
planlarını ve Fez'de uyguladığı, kamulaştırmalar sonucu gerçekleştirdiği, parsel birleştirme 
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deneyimlerini; Traite d'Urbanisme (Şehircilik Bilgisi) adlı kitapta temel model olarak 
önermiştir. (Cohen, 2010,59 ) Prost, K. Afrika'da, yeni konutlar da planlamıştır. Prost’un, Fas, 
Cezayir'deki, konut planlama yöntemleri, iyi çözümlenmiş, konut projeleriyle bilinir. Bu yeni 
konutlar, dışta, kentin tarihi görünümüne ve siluetine uyumlu planlamalardır. Prost, yenilikçi 
yönünü, bu konutların tipolojilerine ve iç planlamalarına yansıtır. Prost, K. Afrika'daki tarihi 
konutlar olan, yerel, vernaküler dokudaki medinaları temel alan tarihi dokuya uyumlu tipolojiler 
geliştirir.  Warton’a göre: Fas'taki medinalar, olağanüstüydü, dışta tarihi medinalar sisteminde, 
içte son derece modern planlamış kentlerdi. (Wright, 1991,99)  

 

Sonuç 

Prost, 20. yüzyılın başlarında, K. Afrika’daki kentlerde gerçekleştirdiği planlamalarla, bölgedeki 
kentlerde önemli bir kent planlama aktörü olur. Prost, birlikte çalıştığı, Lyautey’in politik 
görüşleriyle, ilk başlarda, K. Afrika’daki, Fez gibi kentleri, birer Fransız Koloni kenti 
bağlamında Planlar. Sonrasında, bu kentlerin, tarihi ve vernaküler-yerel yapısını araştırdıkça, bu 
kentlerin tarihi ve vernaküler dokusuna, demografik yapısına uygun yeni çözümler üretir. Prost, 
ilk dönemlerinde, kent morfolojisine uyum sağlamayan, koloniyal sistemde geçmiş 
deneyimlerini, kente aktarsa da, sonrasında, tarihi kent kimliğine uygun planlama yöntemleri 
geliştirir. Prost’un, K. Afrika’daki, planlama yöntemleri, 20. yüzyılın modern planlaması ve 
Prost’un Fransız eğitim geleneğinden ve geçmiş Fransız kent planlamasından gelen 
deneyimlerinin bir araya getirildiği tarihi kentlere özgü planlamalardır. Prost bu 
düzenlemelerde, kentin, tarihi, doğal ve morfolojik yapısına daha az müdahaleci bir planlamayı 
amaçlar. Prost'un, İstanbul’un planlamasındaki yönteminde de, geçmiş planlama deneyimleri, 
Fas ve Cezayir'deki tarihi kent planlamaları önemli rol oynamıştır. 1930’larda, Prost, Fas 
planlamalarının başarısı sonucunda, oldukça saygınlık kazanır ve Fas’da konuk edilen 
tanıtımcılar sayesinde adı tekrar anılmaya başlar. (Cohen, 2010, 65) 1933 yılından itibaren de, 2. 
Dünya savaşına kadar, Maurice Rotival ile birlikte, Cezayir planları üzerinde çalışır. (Cohen, 
2010, 65) Prost, K. Afrika, tarihi Fas, Cezayir, Tunus gibi kentlerdeki deneyimleri sonucunda, 
İstanbul Planlaması için uygun görülmüş ve İstanbul kenti planlaması için Atatürk tarafından 
davet edilmiştir. Prost’un, Fas deneyimleri ve planlamaları, daha sonra, İstanbul’daki 
planlamasında kullandığı, adeta, bilgi birikim ve deneyimlerini oluşturmuştur. Prost, K. Afrika 
ve Fas’daki tarihi kent planlama yöntem ve deneyimlerini, yine, Fez gibi tarihi bir kent olan 
İstanbul’daki planlamalarına da aktaracaktır. Prost’un, İstanbul’da, yeni konut alanları açma ve 
kent dokuları, “lotissements” (yapı-adaları) oluşturma konusundaki planlama yöntem ve 
teknikleri, tarihi ve kültürel dokuda, K. Afrika ve Fez’deki esnek ve esnetilmiş tarihi kente 
uygun kent planlama deneyimlerini çağrıştırır. Pinon, bu konuya dikkat çeker. Fas'taki, 
medinaların, İstanbul'a göre, daha iyi planlama yöntemleri içerdiğinden söz eder. Öyle ki, 
Fas'da, daha iyi planlamalar gerçekleştiren Prost, nasıl olur da, İstanbul'da bu kadar aşırı 
müdahalelerde bulunabilmiştir? (Pinon, 2010, 73) Fakat, Fas ya da Cezayir'deki, planlama 
yöntemleri, ilk başlarda kente müdahaleci planlamalar gibi görülse de, bunlar, İstanbul 
planlamasına göre daha az müdahaleci ve mevcut tarihi kentsel dokuya uygun planlanmış 
kentlerdir. Prost’un, K. Afrika’da, tarihi kentlerde, dikkate değer aşırı müdahale ve yıkımlarda 
bulunmadığı görülür. Prost’un, K. Afrika’daki planlamaları, koloniyal temelde, şekilci 
çalışmalar olsa da, daha az müdahaleci ve daha az yıkımlara sahip olduğu için, sonuçta; bu 
planlamaları başarılı bulunur ve İstanbul gibi kentlerdeki, aşırı müdahaleci ve aşırı yıkımlara 
sebep olan düzenlemeleri ile daha çok eleştirilir.  
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11 Nisan 2014 tarihinde Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi’nin ev 
sahipliği ile düzenlenen Kuruluş Çalıştayı ile Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı 
kurulmuştur. Söz konusu çalıştayda, kentsel morfoloji alanında çalışma yapan tüm 
araştırmacıların doğal üyesi olabileceği ağın, ilerideki etkinlik ve organizasyonları yürütmek ve 
Türkiye’de bu alanda yapılan/yapılacak çalışmaların geliştirilmesi için ağı kurumsal bir kimlikle 
ileriye taşımak, bu doğrultuda 2015 tarihinde bir ulusal sempozyum yapmak ve bugüne değin 
Türkiye’de yapılan çalışmaları derlemek gibi çeşitli kararlar alınmıştır.  

Ardından, 3-7 Temmuz 2014 tarihlerinde Porto’da düzenlenen ISUF (International Seminar on 
Urban Form) Toplantısı’nda, Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı’nın kuruluşu ve 
çalışmalarına ilişkin tanıtım ve bilgilendirme sunuşları ile ISUF’a üye diğer ulusal ağların 
yanında Türkiye Kentsel Morfoloji Ağı da ISUF tarafından tanınmıştır.  

Kuruluş Çalıştayı’nda alınan karar uyarınca, 22-23 Ekim 2015 tarihlerinde, Mersin Üniversitesi 
Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi’nin ev sahipliğinde, Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma 
Ağı’nın ilk sempozyumu “Türkiye Kentsel Morfoloji Sempozyumu” adıyla ve “Temel 
Yaklaşımlar ve Teknikler” teması ile gerçekleştirilmiştir. 19 farklı üniversiteden 56 katılımcının 
yer aldığı sempozyumda, 35 sunuş yapılmıştır. Sunuşlarda, “kentsel morfolojide farklı 
yöntemler ve teknikler”, “planlama, mimarlık ve tasarım ile kent formu ilişkisi”, “kentsel 
büyüme ve çeper kuşaklar”, “kent formunun tarihi”, “tipo-morfoloji”, “mekan dizimi”, 
“mekanın değişimi ve aktörler” alt başlıklarında oldukça özgün ve yeni çalışmalar 
paylaşılmıştır.  

Sempozyum, Mersin Üniversitesi’nden, Tolga Ünlü ve Yener Baş’ın, Mersin’de kentsel 
mekanın dönüşümünü yaklaşık bir yüzyıllık süreçte değerlendirdikleri “Mersin’de morfolojik 
süreçlerin incelenmesi” başlıklı sunuşlarının yer aldığı bir özel oturum ile başlamıştır. 
TÜBİTAK tarafından desteklenen, tarihsel-coğrafi yaklaşım ve morfogenetik yöntemin 
benimsendiği proje kapsamında,  araştırmanın ilk aşamasında, üst ölçekte, kentin büyüme 
örüntüsü çeper kuşak oluşumu ve değişimi süreçleri ve ikinci aşamada, farklı dönemlerde 
üretilen konut alanlarında parsel ölçeğindeki dönüşüme ilişkin araştırma sonuçları ve 
değerlendirmeler aktarılmıştır. Söz konusu sunuş ile, Türkiye kentlerinde parsel ölçeğindeki 
dönüşüme ilişkin kapsayıcı sonuçlar, katılımcılar ile tarihsel-coğrafi yaklaşım ve morfogenetik 
yöntemin Türkiye kentlerindeki araştırmalarda kullanılmasına yönelik verimli tartışmalar 
yapılmıştır.  

“Kentsel Morfolojide Kuramsal Yaklaşımlar” başlıklı ikinci özel oturumda ise iki farklı 
yaklaşım ve yöntem üzerinde durulmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Ayşe Sema Kubat 
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“Kentlerin biçimsel yapısındaki sayısal mantık: mekan dizimi” başlıklı sunuşunda “bir kent 
okuma yöntemi” olarak tanımladığı mekan diziminin temel ilkelerini ve bu yöntem ile yapılan 
araştırmalardan örnekleri katılımcılar ile paylaşmıştır. Kubat, mekan dizimi yöntemi ile 
yapılacak incelemelerin, yaya hareketleri ile fiziksel mekan arasındaki ilişkinin matematiksel 
yöntemler kullanılarak analiz edilebileceği ve tanımlayabileceğini belirterek, elde edilecek 
sonuçların plan ve tasarım kararlarının geliştirilmesinde önemli olanaklar sağlayacağını 
vurgulamıştır. Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden Cânâ Bilsel ise “Kent tarihi araştırmalarında 
mekanbilimsel bir yaklaşım olarak kentsel morfoloji” başlıklı sunuşuyla, uluslararası bağlam 
içinde geçmişten bugüne Türkiye’de kent tarihi yazımında kentsel morfoloji çalışmalarının 
katkılarını örnekler üzerinden değerlendirmiştir. Bilsel, Fransız mimar ve sanat tarihçisi Albert 
Gabriel’in araştırmalarının, Türkiye’de kentsel morfoloji alanındaki öncü çalışmalardan 
olduğunu belirtmiş, Kemal Ahmet Aru, Doğan Kuban, Gönül Tankut ve Sevgi Aktüre gibi çok 
sayıda değerli araştırmacının, Türkiye’de kentsel morfoloji çalışmalarının gelişmesine yaptıkları 
katkı üzerinde durmuştur.  

İlk günün son oturumunda kentsel morfolojide farklı yöntem ve yaklaşımlar bir araya gelmiş, 
sunuşlarda tarihsel-coğrafi, mekansal-analitik ve konfigürasyonel yaklaşımlar ile bu 
yaklaşımların benimsediği morfogenetik, fraktal ve mekan dizimi yöntemleri tartışılmıştır. 
Oturumun son sunuşunda paylaşılan “parametrik morfoloji” ile son dönemde ISUF tarafından 
da gündemde tutulan morfolojik araştırma ile planlama ve tasarım uygulamaları arasındaki 
ilişkinin kurulmasına yönelik bir çerçeve tartışmaya açılmıştır.  
İkinci gün, iki salonda paralel oturumlarla devam eden sempozyumda “Tarihi Kent 
Merkezlerinde Morfolojik Süreçler”, “Kent Formunun Tarihi”, “Kentsel Büyüme ve Çeper 
Kuşaklar”, “Kentsel Morfolojide Mekan Dizimi”, “Kentsel Morfoloji, Planlama, Tasarım”, 
“Kentsel Doku” ve “Mekanın Değişimi ve Aktörler” başlıklı oturumlarda çok sayıda değerli 
araştırma paylaşılmıştır.  

Tüm katılımcıların bir araya geldiği sempozyumun kapanışında yapılan “Değerlendirme 
Oturumu”nda, Türkiye Kentsel Morfoloji Sempozyumu’nun iki yılda bir düzenlenmesi yönünde 
görüş birliğine varılmış,İkinci Türkiye Kentsel Morfoloji Sempozyumu’nun 2017 ve 
üçüncüsünün de 2019 yılında yapılması kararlaştırılmıştır. 

Değerlendirme Oturumu’nda uzlaşılan bir diğer karar ise Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma 
Ağı’nın örgütlenmesine yönelik olarak, sempozyum katılımcılarının Ağ’ın doğal üyeleri 
olmaları ve daha önce Kuruluş Çalıştayı’nda yer alan katılımcılar ile oluşturulan Yürütme 
Kurulu’nun devam etmesi yönünde olmuştur. Kuruluş Çalıştayı’nda alınan diğer bir karar 
Sempozyum’da da benimsenmiş, Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi’nin 
yürütmekte olduğu Ağ sekretaryasını sürdürmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır.  

Sempozyum Değerlendirme Oturumu’nda, tüm katılımcıların görüşlerini paylaştığı 
tartışmalarda üzerinde durulan bir diğer önemli başlık da, Türkiye’de kentsel morfoloji 
araştırma alanının güçlendirilmesi yolunda çalışmalar yapılması olmuştur. Bu doğrultuda ilk 
aşamada, ağırlıklı olarak İngilizce olan kentsel morfoloji terimlerinin, Türkiye’deki 
çalışmalarda üzerinde uzlaşılan ortak bir terminoloji ile sürdürülebilmesi için Türkçe 
karşılıklarının üretilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Bunun için farklı başlıklarda ortak 
çalıştaylar ve tartışma gruplarının organize edilmesi, kentsel morfoloji terimlerinin geliştirilmesi 
yönünde atılabilecek önemli bir adım olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, farklı okullarda verilen 
kentsel morfoloji derslerinin ortak ya da benzer içeriklere kavuşturulması gerektiği 
vurgulanmış, öğrencilerin ve genç araştırmacıların kentsel morfoloji alanında yapacağı 
çalışmaların özendirilmesi ve bu çalışmaların Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı’nın 
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gelecekteki sempozyumlarında yer almasının kentsel morfoloji alanının güçlendirilmesi için 
önemli bir katkı sağlayacağı belirtilmiştir.  

Sonuç olarak, Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı tarafından birincisi düzenlenmiş olan 
Türkiye Kentsel Morfoloji Sempozyumu’nda tartışılan konuların, 2017 ve 2019’da 
düzenlenecek ikinci ve üçüncü sempozyumlarda zenginleşmesi ve planlama ve mimarlık 
disiplinlerinin yanı sıra coğrafya, tarih ve arkeoloji gibi disiplinlerden katılımlar ve ortak 
araştırmalar yapılmasının yeni ve özgün çalışmalara olanak sağlayacağı ve morfoloji 
çalışmalarını zenginleştireceği üzerinde durulmuştur. 
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