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ÖNSÖZ 
 

Mimarlığın özerk bir yaratıcılık alanına sahip olup olmadığı temel bir soru olarak 
Antik Dünya'dan beri önümüzde durmaktadır. Tarihten ve toplumsal yaşamdan 
bağımsız bir mimari üretimin geniş sınırlara sahip olması imkânsız gözükse de, 
tarihte bireysel yaratıcılığın azımsanamayacak izler bıraktığı da belirtilebilir. Peki 
yaratıcılığın kendisi de bir bağlama oturmaz mı? Bağlamsız bir bağımsızlığın 
kendisi tarihsel ve coğrafi bir talep gibi görünür. Tasarımcı öznenin özgünlüğünü 
bünyesinde barından mimarî çalışmaların, bağlamı özgürleştirici bir zemin olarak 
kullanabilenler olması tesadüf değildir. 
Bu durumda mimarlığın bağlamı, mimarlığın kendisinden ayrı düşünülebilir mi?  
Çağdaş Mimarlık Araştırmaları kitabı mimarlığa peyzaj, pandemi, ekoloji, koruma 
ve felsefi açılardan çok boyutlu bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor. Günümüzün 
mimari tasarımın önüne koyduğu sorunları ve olanakları aynı anda farklı 
disiplinlerden beslenerek ortaya koymayı ve mimarlığın çağdaş bağlamına dair 
bir çerçeve çizmeyi umuyor. 

 
 

       YILDIZ AKSOY, EFE DUYAN 
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KENTSEL YEŞİL ALANLARIN VARLIĞININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: 
İSTANBUL, ATAKÖY ÖRNEĞİ 
 

YILDIZ AKSOY, ÖZGE GÜRSOY, AHMET SAMSUNLU, BİLSEN BELER BAYKAL 
 

ÖZET 

Yeşil alanlar kentler için akciğer fonksiyonu görmek yanında kentlerde doğa ile iç içe olmaya elverişli 
sosyal, kültürel mekânlardır. Kentsel yeşil alan ve kişi başı yeşil alan miktarı kentler için önemli birer 
gösterge olup genel olarak bu bağlamda nüfus atışı ile paralel şekilde artış olmadığı gözlenmektedir. 
Kentlerde yeşil alanların artma hızı, nüfus artış hızına uymamakta olduğundan kişi başına düşen yeşil 
alan miktarı azalmaktadır. Bu sebeple yeşil alanların miktar, dağılım ve kullanım olarak bir plan 
çerçevesinde ele alınması ve uygulanması gerekmektedir. Bu çalışmada İstanbul’un Bakırköy ilçesinde 
yer alan Ataköy’de kentsel yeşil alanlar mahalle bazında ve toplam olarak değerlendirilmiştir 
Araştırmanın birinci aşamasında Büyükşehir Belediyesi ve Bakırköy Belediyesinin yetki alanında yer alan 
aktif yeşil alanların bulundukları mahalleler, sayıları, büyüklükleri ile ilgili bilgiler 
sağlanmış/oluşturulmuş, Ataköy genelinde mevcut yeşil alanların profili çıkarılmıştır. Ataköy yeşil 
alanlarının miktarları belediyeden elde edilen değerler, hava fotoğraflarından elde edilen veriler ve saha 
çalışmasında yerinde hesaplamalar yapılarak elde edilmiş ve bir envanter oluşturulmuştur. Bunu 
takiben, veriler analiz edilmiş, varılan sonuçlar, imar mevzuatımızda yer alan yeşil alanlara ilişkin 
öngörüler, dünyadaki uygulamalar ve yapılan bilimsel çalışmalar ışığında değerlendirilmiştir. Yeşil alan 
büyüklükleri dönemler itibari ile Ataköy genelinde hesaplanmış ve aynı dönemlerin nüfuslarına göre kişi 
başına düşen m2 alan belirlenmiştir. Ataköy genelinde hesaplanan yeşil alan durumu yeşil alan 
standartları ile karşılaştırılmış ve yıllar içinde süregelen yeşil alan açığı olduğu sayısal olarak ortaya 
konulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Ataköy, kentsel yeşil alanlar, mahalle, aktif yeşil alanlar, kişi başı yeşil alan miktarı. 
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1. GİRİŞ 

Kentlerde artan nüfus ve yapılaşmaya paralel olarak yeşil alan yeterliliğine olan dikkatler de artmaktadır. 
Çevre kalitesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak açısından kentlerde yeşil alanların önemi büyük olup 
kentsel yerleşmelerde, insan-doğa ilişkisinin optimum düzeyde tutulması büyük önem kazanmaktadır. 
Yeşil alanlar, kentlerde insan-doğa ilişkisinin en kolay sağlanabildiği alanlardır. 

Daha fazla doğal alana sahip olan kentler kişileri dışarıda daha fazla zaman geçirmeye ve fiziksel olarak 
daha aktif olmaya teşvik etmektedir. Mahalle içinde ve yakın çevresindeki yeşil alanlar, rekreasyon 
faaliyetlerini arttırmakta, doğaya olan ilgiyi teşvik ederek çevre bilincinin yaratılmasında önemli rol 
oynamaktadır (Thaiutsa vd., 2008).  

Yeşil alanların dengeli dağılımı, nüfus başta olmak üzere birçok faktörü etkileyecek nitelikte olması 
nedeniyle kamusal önem taşımaktadır. Kentsel yeşil alanların nüfusun ihtiyaçlarına cevap verecek 
nitelikte olması, kentsel alanın bütününde mekânsal ve işlevsel kademelenme içinde dengeli dağılımı 
sağlanmalıdır. Yeşil Alan miktarları kişi başına düşen m² oranı olarak verilmesi, yeşil alanların bütün 
yerleşme dokusu içerisinde homojen bir şekilde dağılımı varsayımına dayanmaktadır. Planlarda alan 
hesabı ile belirtilen yeşil alanlar; sadece sınırları belirli ve yeşil renk ile ifade edilebilen bir alan olarak 
değil, gerek işlevselliği ve sosyal mekân özelliği, gerekse içinde barındırdığı yeşil/doğal faktörler ile kent 
yaşamının organik bir parçası olarak görülmesi ve oluşturulmasıyla gerçek anlamını bulabilecektir 
(Öztürk, 2004). Kaliteli bir yaşam çevresi ve kent dokusu; yapılar, ulaşım olanakları, açık ve yeşil alanlar 
arasındaki dengeli bir mekânsal ilişkinin sonucudur.  

Aktif ve pasif olarak sınıflandırma yapıldığında, aktif yeşil alanlar, park alanları, spor alanları, kamusal 
rekreasyon alanları ve orman alanları olup (Aksoy, 2001) kentte doğa ile etkileşimin sağlandığı yeşil 
alanlardır. Bu yeşil alanların varlığı ve miktarı kentte kaliteli yaşamın sağlanabilmesi açısından önem 
taşımaktadır. 

Bu araştırmada, İstanbul Ataköy yeşil alanlarının dağılım ve miktarları incelenerek, aktif yeşil alanların 
mahalle ölçeğindeki dağılımları, büyüklükleri ve kişi başına düşen oranları değerlendirilmiştir.  

Araştırmanın özel olarak Ataköy bölgesi yeşil alanlarının planlama ilkelerinin belirlenmesine ve yeşil 
alanların etkinliğinin ölçülmesine dönük çalışmalara katkı vereceği ve araştırmadan ortaya çıkan 
sonuçların genel anlamda planlama ve yeşil sisteme geniş kapsamlı bir arka fon oluşturabileceği ve yeni 
yeşil alanların yapılması gereken yerlerin tespitinde yol gösterici olabileceği düşünülmektedir. 

 

2. KENTSEL YEŞİL ALANLAR 

Kentsel mekânların kullanımını etkileyen faktörler doğal, sosyal, kültürel, ekonomik ve kentsel faktörler 
olmak üzere beş gruba ayrılmaktadır (McBride, 1999). Yeşil alanlar kentin makro formunun ortaya 
çıkışında ve kent gelişiminin yönlendirilmesinde etkilidir. Kentsel yeşil alanlarla ilgili farklı tanımlar 
bulunmaktadır. Woolley (2003) kentsel yeşil alanları üstü binalarla kaplı olmayan gökyüzüne açık, sert 
ve yumuşak alanlardan oluşabilen alanlar olarak tanımlamaktadır. Gold (1980)’a göre yeşil alanlar, farklı 
işlevlere sahip birden çok alan kullanımına imkân sağlayan doğal veya insan eliyle şekillenmiş arazilerin 
genel ismi olarak tanımlanmaktadır. Gehl (2011) kentsel yeşil alanları “binalar arasındaki hayatlar” 
olarak tarif etmektedir.  

Yeşil alanlar aktif ve pasif yeşil alan olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Aktif olarak kullanılan yeşil 
alanlar çocuk oyun alanları, park alanları, spor alanları ile rekreasyon amaçlı kamuya açık koru ve orman 
alanlarıdır. Aktif kullanılmayan yeşil alanlar ise dinlenme, eğlence ve spor yapma amaçlarıyla 
kullanılmayan fakat işlevsel yönden yeşil alan kapsamına giren açık alanlardır. Bunlar da ağaçlandırılmış 
alanlar, çayır, fidanlık ve ormanlar, Şekil yeşil alanlar, refüj ve meydanlar, koru alanları ile koruya 
katılacak alanlar ve mezarlıklardır (Aksoy, 2001). 
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Kentlerde planlama çalışmalarının başarılı olmasında yeşil alanlar önemli bir rol oynamaktadır. Yeşil 
alanlar kentsel mekânlarda kitle (kapalı alanlar)- boşluk (açık alanlar) dengesinin kurulmasında, kentin 
fiziksel yapısının biçimlendirilmesinde önemli bir işleve sahiptir (Gül ve Küçük, 2001). 

Çeşitli kuruluşlar tarafından tanımlanan kentlerin ekolojik sürdürülebilirliğini değerlendirmek amacıyla 
bazı standartlar bulunmaktadır. Bunlardan yaygın olarak kullanılan bir tanesi, bir şehrin kişi başına 
düşen yeşil alan miktarının belirlenmesidir (Laghai ve Bahmanpour, 2012). Bu değer, tek bir kişi için 
toplam yeşil alanın metrekare cinsinden (m2) verilmesidir. 

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, her kentte erişilebilir ve işlevsel olması şartıyla her kişi için en az 9 
metrekare kentsel yeşil alan önerilmektedir.  Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü, kişi başına düşen yeşil 
alan miktarının 50 metrekareye kadar çıkabileceğini de ileri sürmektedir. 

Standartlar dünya genelinde kentsel yeşil alan sağlamada kullanılan geleneksel yöntemlerden biridir 
(Theobald, 1984). Türkiye’de de yeşil alan standartları 3194 sayılı İmar Kanunu’na dayalı olarak 
yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Yeşil alan standartları genellikle kişi 
başına düşen yeşil alan miktarları şeklinde niceliksel bir yaklaşım ile belirlenmektedir. 3194 Sayılı İmar 
Kanunu’nda belirtildiği üzere aktif yeşil alan miktarı kişi başına 10 m2 olarak verilmiştir. Bu yaklaşım 
gerekli olsa da yeterli değildir. 

Yeşil alan standartlarının saptanmasında, kentin fiziksel çevre özellikleri (iklim, topografya, kentin 
konumu gibi); sosyal, kültürel, ekonomik faktörler, kullanım yoğunluğu da önemli rol oynar.  Ancak 
burada aktif yeşil alanlar için tek tip standart belirlenmiş ve bu alanların içinde bulunması gereken 
standartlar belirtilmemiştir. Bu durum da yeşil alanların yetersiz planlanmasına ve uygulamasına neden 
olmakta ve sonuçta da sağlıklı olmayan mekânlar ortaya çıkmaktadır. Oysaki yeşil alanların tipleri, 
içerikleri, yeşil alanda yer alan eylem biçimleri ve büyüklükleri, hizmet edilen nüfus büyüklüğüne, 
yerleşimin fiziki özelliklerine (topografya, toprak kabiliyeti vb.) ve doğal özelliklerine (iklim, bitki örtüsü 
vb.) göre değişmektedir. Ancak kentsel yeşil alan planlamasında tutarlılığı sağlamak için standartlar 
kullanılmaktadır (Byrne ve Sipe, 2010). 

Kentsel yeşil alan, kentsel yaşam ve çevrenin sosyal, ekonomik ve estetik yönleri açısından çeşitli 
faydalar sunduğu için yaşam kalitesini artırmak için gereklidir (Givoni, 1991; Heidt ve Neef, 2008). 
Kentsel yeşil alanlar, kentsel akciğerler gibi davranarak-kirleticileri tutarak ve oksijeni serbest bırakarak 
kentte yaşayanlara önemli faydalar sağlamaktadır (Hough, 1984; Haughton ve Hunter, 1994). Ayrıca 
temiz hava, su ve toprak temininde yardımcı olarak kentin doğal kentsel ortamını dengelemektedir 
(Nijkamp ve Leventa, 2004).  

Kentsel yeşil alanlar, kentsel çevrenin ve kentin kalitesinin artırılmasında önemli bir işleve sahiptirler 
(Dunnet vd., 2002). Kentsel bir yeşil alan sağlanması, yerel otoritenin yaşanabilir bir kent oluşturma 
çabalarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma çerçevesine doğru kentsel gelişimi teşvik etmek için 
gereklidir.  

 



9 

3. ÇALIŞMA ALANI: ATAKÖY 

Çalışma alanı olan Ataköy, İstanbul’un Bakırköy ilçesi sınırları içindedir. Kuzeyde E-5 karayolu ile 
Bahçelievler’den ayrılan, güneyde Marmara Denizi’ne kadar dayanan Ataköy bölgesi, doğuda Bakırköy’e 
komşu olup, batıda ise Ayamama Deresi ile Yeşilköy’den ayrılmaktadır (Şekil 1). 

Ataköy, ya da ilk adıyla Baruthane Projesi, Türkiye Emlak Kredi Bankası’nın İstanbul’un batı gelişim 
koridoru üzerinde 3.769.483 metrekare büyüklüğündeki Baruthane arazisini 27 Nisan 1955 tarihinde 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumundan satın almasıyla başlamıştır (Güvenç ve Işık, 1999). 

Bakırköy ile Yeşilyurt arasında yer alan arsa, Marmara Denizi kıyısı üzerinde ve Yeşilköy Havalimanına 
yakın mesafededir. 1950’lerde İstanbul planlarında kentin yerleşim alanının kontrolü için stratejik 
önemi olduğu belirlenen şehrin batı gelişim koridoru üzerinde yer almaktadır. Aynı yıllarda alanı kente 
bağlayan Sirkeci-Florya Sahil Yolu (Kennedy Caddesi, 1956-1957), E5 Otoyolu (Londra Asfaltı) ve Sirkeci-
Florya demiryolunun elektrifikasyonunun tamamlanmasıyla ulaşım altyapısı elverişli hale gelmiştir 
(Baturayoğlu Yöney, 2006).  

1956 yılında bu yeni kentsel alana yeni bir isim bulmak için bir yarışma açılmıştır (Ağat, 1989). Dönemin 
önemli tarih, edebiyat ve siyasetçilerinden Cemal Kutay, Fahrettin Kerim Gökay, Ahmet Hamdi Tanpınar, 
Yahya Kemal Beyatlı, Falih Rıfkı Atay ve Abdülhak Şinasi Hisar’dan oluşan jüri, Mustafa Kemal 
Atatürk’ten esinlenen “Ataköy” adını seçmişlerdir. Diğer yandan alanın kentsel ve mimari tasarımı 
amacıyla aynı yıl düzenlenen proje yarışması sonuçsuz kalmış, jüri beğenilen projelerin bir sentezini 
oluşturmayı önermiştir. Bunun üzerine kentsel planlama ve mimari tasarım projeleri, aynı senelerde 
İstanbul kent planlama çalışmalarına da danışmanlık yapan İtalyan kent plancısı Luigi Piccinato 
danışmanlığında 13 Eylül 1956 tarihinde alanda terk edilmiş yapıların birinde çalışmaya başlayan 
Baruthane Proje Bürosu tarafından gerçekleştirilmiştir. Projede, büyük bir kısmı bataklık olan 377 
hektarlık bir alanda, 60 bin nüfuslu Ataköy yerleşimi hedeflenmiştir (Menteşe, 1958). 

Baruthane Proje Bürosu tarafından tamamlanan projeler 7 Eylül 1957 tarihinde banka yönetim kurulu 
tarafından onaylanmıştır. Bölge sahildeki plaj, turistik ve sosyal tesisler, eğitim alanları, spor tesisleri, 
mahalle çarşıları ve yeşil alanlarıyla, 10 mahalle olarak planlanmış, ancak 1987 yılında kısmi bir plan 
tadilatı yapılarak, mahalle sayısı 11’e çıkarılmıştır (Şekil 2).  

 

 

 

 

Şekil 1. Ataköy’ün İstanbul İli ve Bakırköy İlçesinde Konumu (Google Earth (2020) hava 

fotoğraflarından üretilmiştir). 
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Ataköy’ün kuruluş aşamasında, Ataköy’ün bölümleri “Kısım” olarak isimlendirilmiştir (Ataköy 1. Kısım 
gibi). 2008 yılında çıkarılan Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında mahallelerin birleştirilme aşamasından sonra, 
Bakırköy Belediyesi’nin web sayfasında, resmi tarif olarak her iki tanımın birlikte kullanıldığı 
görülmektedir. Ataköy içinde bulunduğumuz dönemde dört muhtarlık tarafından yönetilmektedir. 
Bunlar; Ataköy 1. Kısım Mahallesi, Ataköy 2-5-6. Kısım Mahallesi, Ataköy 3-4-11. Kısım Mahallesi ve 
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi’dir. Mahalle sınırları Şekil 3’te verilmiştir. 

Ataköy bölgesi, konumu, kuruluşundan günümüze kadar geçirdiği mimari aşamaları, İstanbul’un diğer 
ilçe ve mahallelerine göre sahip olduğu yeşil alanların büyüklüğü ve kişi başına düşen yeşil alan 
miktarının fazlalığı ile, önemli ve özelliği olan bir yerleşim alanı olması nedeniyle araştırma alanı olarak 
seçilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulguların aynı zamanda Ataköy’de yağmur suyu ve gri 
suyun değerlendirmesine (Gürsoy vd., 2018a; Gürsoy vd., 2018b; Beler Baykal vd., 2019) yönelik daha 
geniş bir çalışmaya girdi oluşturması hedeflenmiştir. 

 

 

  

Şekil 2. Baruthane Proje Bürosu tarafından 1957 yılında hazırlanan Ataköy yerleşim planı (Menteşe, 

1958). 

Şekil 3. Günümüzdeki Ataköy mahalleleri (Google Earth (2020) hava fotoğraflarından üretilmiştir). 
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4. MATERYAL VE METOT 

Ataköy’ün mekânsal gelişimi ve yeşil alanları literatür araştırması yoluyla incelenmiştir. Ayrıca, Bakırköy 
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü verileri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil 
Alanlar Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Web sayfası İnteraktif Harita 
verilerinden yararlanılarak yeşil alanlar belirlenmiştir. Bunun yanında Ataköy’ün mevcut yeşil alanları 
yerinde tespit edilmiştir. 

1/1000 ölçekli Hali Hazır Haritaları, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planından ve Google Earth hava fotoğraflarından yararlanılarak yeşil alanların boyutları hesaplanmıştır. 
Hesaplamalar ve belirlemeler yapılırken araştırma alanına ait yeşil alanların dağılımlarını gösteren 
veriler ile kişi başına düşen yeşil alanların tespit edilmesine yönelik olmak üzere Ataköy bölgesinin 
mahalleler bazında alınan nüfus verilerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın temel materyalleri, Ataköy 
yeşil alanlarına yönelik niceliksel verilerden oluşmaktadır. 

Çalışmada yeşil alanlar, aktif yeşil alanlar temelinde incelenmiştir. Aktif olarak kullanılan yeşil alanlar 
çocuk oyun alanları, park alanları, spor alanları ile rekreasyon amaçlı kamuya açık koru ve orman 
alanlarıdır. 

Aktif olarak halkın kullanımına açılmayan ancak işlevsel yönden açık alan olarak kabul edilen 
ağaçlandırılmış alanlar, görsel yeşil alanlar, refüj ve meydanlar, mezarlıklar ise bu araştırma kapsamında 
ele alınmamıştır. Ataköy’ün aktif yeşil alanların tamamını park alanları oluşturmaktadır. Park alanları 
alansal büyüklüklerine göre cep, küçük, mahalle ve semt parkları olarak sınıflandırılmıştır. Ataköy yeşil 
alanlarının dağılım ve miktarları incelenerek, aktif yeşil alanların mahalle ölçeğindeki dağılımları, 
büyüklükleri ve kişi başına düşen oranları belirlenmiştir. 

 

5. ATAKÖY'DE YEŞİL ALANLAR 

Ataköy’ün nüfus-yeşil alan ilişkisi içerisindeki değerlendirilmesinin başlangıç tarihi 2001 olarak alınmış 
olup Ataköy’ün son 18 yıldaki yeşil alan durumu nüfus-yeşil alan ilişkisi içerisinde incelenmiştir. 
Ataköy’ün son 18 yıldaki yeşil alan durumu nüfus-yeşil alan ilişkisi içerisinde incelendiği zaman: Ataköy 
genelinde 2001 yılında kişi başına düşen aktif kullanılan yeşil alan 1,6 m2‘dir (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Ataköy’de Yıllar İtibariyle Nüfus-Yeşil Alan Durumu 

 

2001-2019 yılları arasındaki nüfus artışı incelendiği zaman 10.712 kişilik bir artış, aktif yeşil alanda ise 
127.868 m2 artış olmuştur. Nüfus yeşil alan ilişkisi itibariyle kişi başına 2,2 m2’lik aktif yeşil alan artışı 
görülmektedir. Ataköy’ün nüfusu son 18 yıl içinde 10.712 kişi artarak 2019 yılında 50.523 olmuştur. Bir 
kişiye 10 m2 aktif kullanılan yeşil alan normundan 2019 yılında nüfusun (50.523 kişinin) ihtiyaç duyacağı 

Yıllar Nüfus Aktif Yeşil Alanlar (m2) 

 

Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan 

(m2/kişi) 

2001* 39811 62355 1,6 

2019** 50523 190223 3,8 

 

*Bu tarihlerdeki nüfus hesabı ortalama hane halkı sayısı (TÜİK, 2019) üzerinden yapılmıştır. 

** Bu tarihlerdeki nüfus verileri TÜİK (2019)’e aittir.  
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aktif yeşil alan miktarı 505.230 m2‘dir. Ancak 2019 yılında Ataköy genelinde mevcut olan aktif yeşil alan 
miktarı ise 190.223 m2 olup buda gerçekleştirilmesi gereken değerin %38’ini oluşturmaktadır. 

 

5.1. Ataköy’ün Mahalle Ünitesinde Mevcut Alan Kullanım Kararları ve Yeşil Alanların Saptanması   

Yeşil alanlar, etki alanları ve işlevlerine göre; bina, komşuluk, mahalle ve kent ünitesi düzeyinde olmak 
üzere dört gruba ayrılmaktadır (Yıldızcı, 1982). Mahalle düzeyinde alan kullanım durumu ve yeşil 
alanların belirlendiği bu aşamada; Ataköy’ün yeşil alan durumuna sadece nüfus-alan ilişkisi olarak 
bakmamak gerekir. Bu alanların mahalle yerleşim dokusu içerisindeki konumlarına ve dağılımlarına da 
bakmak gereklidir. Ataköy’ün yeşil alanlarının işlevsel olarak dağılımına bakıldığı zaman; aktif yeşil 
alanların tamamını park alanları oluşturmaktadır. Tablo 2’te park alanları alansal büyüklüklerine göre 
cep, küçük, mahalle, semt ve kent parkları olarak sınıflandırılmaktadır. 

 

Tablo 2. Park Alanlarının Büyüklüklerine Göre Sınıflandırılması (Aksoy, 2001) 

Park Alanları Alansal Büyüklük 

Cep Parkları (0-5000) 

Küçük Parklar (5001-20000) 

Mahalle Parkları (20001-50000) 

Semt Parkları (50001-250000) 

Kent Parkları >250000 

 

6. ATAKÖY MAHALLELERİNİN MEKÂNSAL GELİŞİM SÜRECİ 

Bu bölümde Ataköy mahallerinin mekânsal gelişimi incelenmiştir.  Farklı dönemlerde kurulan dört 
mahallenin değişimi ve aktif yeşil alanları irdelenmiştir. 

 

6.1. Ataköy I. Kısım Mahallesi 

Ataköy I. Kısım Projesinin 1957 yılında tamamlanan ilk tesisi, I. Kısım önünde, sahil yolunun deniz 
tarafında yer alan Ataköy Plajıdır. 1959 yılında plaj tesislerinin yanında Ataköy Plaj Motelleri inşa 
edilmiştir (Giray ve Tayfun, 1963).  

1961-1963 yılları arasında plaj tesislerinin iki tarafında Camping Ataköy ile Camping 2, inşa edilmiştir 
(Giray ve Baytop, 1964). 1967 yılında motel tesislerine 8 blok daha eklenmiştir. Bu tesisler aynı zamanda 
bu bölgede Baruthane’den kalmış olan yapıları da yeniden işlevlendirerek kullanmıştır (Kökten, 1967).  

1970’lerde artan deniz kirliliği sonucu zamanla işlevini yitiren Ataköy Plaj Tesisleri ile Campingler, 1986-
1988 yıllarında Hayati TABANLIOĞLU tarafından tasarlanarak banka tarafından inşa edilen Ataköy 
Turizm Kompleksi için yıkılmıştır. 1986 yılında Ataköy Plajı yerine 50 hektar alan üzerinde inşa edilen 
Ataköy Turizm Kompleksi, bir alışveriş merkezi, bir uluslararası yat limanı, oteller ve diğer ticaret, yeme-
içme ve eğlence birimlerinden oluşmakta ve deniz otobüsü iskelesini içermektedir. Bu kompleksin bir 
parçası olarak Sirkeci-Florya sahil yolu üzerinde 1987-1988 yılları arasında inşa edilen Galleria Alışveriş 
Merkezi, “geleneksel kapalı çarşı modelinin” yapı tipini oluşturması nedeniyle Türkiye’deki ilk örneğini 
oluşturmaktadır. İkili gruplar şeklinde tasarlanarak inşa edilen I-II. kısımlardan, I. Kısım 1957-1962 yılları 
arasında 18 hektar üzerinde inşa edilen 3-13 katlı 52 bloktan ve 662 konut biriminden (daire) 
oluşmuştur (Temurlenk, 1997). 
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I. Kısım önünde, sahil yolunun deniz tarafında yer alan Ataköy Plaj Motelleri ise 2009 yılında TOKİ ve 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sahilde inşası planlanan farklı konut projeleri için yıkılarak 
ortadan kaldırılmıştır.  

Şekil 4’te 1982 ve 2020 yıllarına ait hava fotoğrafı verilmiştir. Sahil hattına yapılan yeni dolgu alanlar ve 
genişletilen marina ile 1. Kısım mahallesi büyümüştür. Ancak mahallenin konut alanı değişmemiştir. 
Ticari niteliği öne çıkan bir mahalle haline gelmiştir. 

Şekil 4’te de görüldüğü gibi, Ataköy 1. Kısım mahallesinin yeşil alanlarında belirgin bir değişiklik 
olmamıştır. Günümüzde, Ataköy 1. Kısım Mahalle düzeyinde 3 adet cep parkı bulunmakta olup toplam 
aktif yeşil alan 4719 m2’dir. Bu parkların detayları Tablo 3’te verilmiştir.  

 

Tablo 3. Ataköy 1. Kısım Mahallesi Aktif Yeşil Alanları (2019) 

Konum Aktif Yeşil Alan Adı Alanı (m2) Park Alanı Türü 

Ataköy 1. Kısım Ataköy 1. Kısım Parkı 800 Cep Parkı 

Ataköy 1. Kısım 1. Kısım Muhtarlık Yanı Parkı 2507 Cep Parkı 

Ataköy 1. Kısım 1. Kısım Parkı (D6-D7 Blok 
Arasında) 1412 Cep Parkı 

Ataköy 1. Kısım Toplam Aktif Yeşil Alan 4719 3 Adet 

 

6.2. Ataköy 2-5-6. Kısım Mahallesi 

Ataköy II. Kısım 1959- 1964 yılları arasında 18 hektarlık alan üzerinde 2-12 katlı 38 bloktan ve 852 konut 
biriminden oluşmuştur. Ataköy 2. Kısımda 1. Kısıma göre yoğunluk düşük tutularak yeşil alana daha fazla 
yer verilmiştir. Ataköy 5. Kısım 1972- 1984 yılları arasında 35 hektarlık alan üzerinde 2993 konuttan 
oluşmuştur. Yoğunluk azaltılmıştır. 5. Mahalle, Ataköy’ün merkez mahallesi konumundadır 
(Baturayoğlu Yöney, 2018).  

3 Temmuz 2001 tarihinde 4684 sayılı kanunla bankanın kapatılmasını izleyerek, bankacılık dışında kalan 
tüm konut üretim etkinlikleri 2002 yılında Toplu Konut İdaresi’ne devredilmiştir. Proje ve yatırımlar 
Emlak Konut GYO ve Emlak Planlama, İnşaat ve Proje Yönetimi tarafından sürdürülmüştür. Bankanın 
kapatılmasının ardından Ataköy 6. Kısım TOKİ tarafından (2004-2006) yılları arasında inşa edilmiştir. 6. 
Kısım Ataköy konakları olarak da geçmektedir. En son yapılan etaptır. ‘Kapalı site’ kavramının en belirgin 

Şekil 4. Ataköy 1. Kısım Mahallesinin 1982 ve 2020 yıllarına ait hava fotoğrafları (İBB, 2020) ve 

(Google Earth, 2020) hava fotoğraflarından üretilmiştir. 
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örneklerinden biridir. 58 adet 5 ve 6 katlı bloktan oluşan bir sitedir. Toplam 950 konut bulunmaktadır 
(Barutçular, 2018). 2-5-6.Kısım mahallesinin sahil şeridi geçmişte plaj olarak kullanılmıştır. Ancak 
günümüzde sahil şeridi inşaata açılmış olup, rezidans ve oteller inşa edilmiştir.  

Şekil 5’te Ataköy 2-5-6. Kısım Mahallesinin 1982 ve 2020 yıllarına ait hava fotoğrafları verilmiştir. Yıllar 
içerisinde yapı yoğunluğunun arttığı görülmektedir. Özellikle sahildeki yapılaşma, açık alanların kaybına 
yol açmıştır. 

Tablo 4’de Ataköy 2-5-6. Kısım Mahallesinde mevcut aktif yeşil alanlar detaylandırılmıştır. Toplam aktif 
yeşil alan 98319 m2 olup 12 adet park alanından oluşmaktadır. Parkların 7 adedi cep parkı, 2 adedi küçük 
park ve 3 adedi ise mahalle parkından oluşmaktadır. 

Tablo 4. Ataköy 2-5-6.Kısım Mahallesi Aktif Yeşil Alanları (2019) 

Konum Aktif Yeşil Alan Adı Alanı (m2) Park Alanı Türü 

Ataköy 2. Kısım Koşu Parkı 10590 Küçük Park 

Ataköy 2. Kısım Baruthane Millet bahçesi 26339 Mahalle Parkı 

Ataköy 2. Kısım Kazakistan Parkı (Geyikli Parkı) 21463 Mahalle Parkı 

Ataköy 2. Kısım Doğu Çoşkun Fırat Parkı 1338 Cep Parkı 

Ataköy 5. Kısım Ataköy Giriş parkı 2300 Cep Parkı 

Ataköy 5. Kısım Ataköy 5. Kısım Parkı 1390 Cep Parkı 

Ataköy 5. Kısım Ataköy 5. Kısım Çarşı Yanı Parkı 600 Cep Parkı 

Ataköy 5. Kısım Emlak Bankası Yanı Parkı 255 Cep Parkı 

Ataköy 5. Kısım Maliye Lojmanları Parkı 1600 Cep Parkı 

Ataköy 5. Kısım Emlak Otomasyon Parkı 960 Cep Parkı 

Ataköy 5. Kısım A1 Blok Parkı 5145 Küçük Park 

Ataköy 2. Kısım Kavaklık Parkı (Attila İlhan Parkı) 26339 Mahalle Parkı 

Ataköy 2-5-6.Kısım Toplam 98319 12 

Şekil 5. Ataköy 2-5-6. Kısım Mahallesinin 1982 ve 2020 yıllarına ait hava fotoğrafları (İBB, 2020) ve 

(Google Earth, 2020) hava fotoğraflarından üretilmiştir 
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6.3. Ataköy 3-4-11. Kısım Mahallesi 

Ataköy 3. Kısım 1963-1966 yılları arasında 1881 konuttan oluşmuştur. İki ayrı tipte blok ve dairelerden 
oluşmaktadır. 4. Kısım 1965-1972 yılları arasında 749 konuttan oluşmuştur. 3. Mahalleyi 4. Mahalleden 
ayıran kesin bir doğal sınır olmadığı için bu bölge 3. ve 4. Mahalle olarak beraber anılmaktadır. Bu iki 
mahallede toplam 2630 konut yer almaktadır (Ağat, 1989). 

Bu etaplar geniş bir alan üzerinde konumlandığı için burada 12039 m2 büyüklüğünde yapılmış olan 
Atapark bütün etapların kullanımına açıktır. 1980’lerde bankanın uydu kent projeleri çoğalarak devam 
ederken, 1981 yılında çıkan 2457 sayılı ve 1984 yılında çıkan 2984 sayılı Toplu Konut Kanunu’nu 
izleyerek 1984 yılında Toplu Konut İdaresi kurulmuştur. 8 Ocak 1988 tarihinde ise bankanın adı Türkiye 
Emlak Bankası olarak yeniden düzenlenmiştir. 11. Kısım 1990’larda inşa edilmiştir. İlk planlamada 10 
etap şeklinde düzenlenen Ataköy toplu konutlarına bu etap daha sonradan eklenmiştir. 7. ve 8. Etapla 
beraber tamamlanmıştır (Cihan ve Erdönmez Dinçer, 2018). 

Şekil 6’da Ataköy 3-4-11. Kısım Mahallesinin 1982 ve 2020 yıllarına ait hava fotoğrafları verilmiştir. Tüm 
etaplar tamamlandıktan sonra mahallede değişim olmamıştır. Ataköy’ün en az değişime uğrayan 
mahallesidir. 

Tablo 5’de Ataköy 3-4-11. Kısım Mahallesinde mevcut aktif yeşil alanlar detaylandırılmıştır. Ataköy 3-4-
11. Kısım Mahallesinde toplam 21432 m2 büyüklüğünde aktif yeşil alan ve 5 adet park bulunmaktadır. 
Parkların 3 adedi cep parkı 2 dedi ise küçük parklardan oluşmaktadır.  

Tablo 5. Ataköy 3-4-11. Kısım Mahallesi Aktif Yeşil Alanları (2019) 

Konum Aktif Yeşil Alan Adı Alanı (m2) Park Alanı Türü 

Ataköy 3 ve 4. Kısım Atapark 12039 Küçük Park 

Ataköy 3 ve 4. Kısım Ataköy 3 ve 4. Kısım Parkı 3070 Cep Parkı 

Ataköy 3 ve 4. Kısım Ataköy 3. Kısım Parkı 600 Cep Parkı 

Ataköy 11 Karanfil Parkı 429 Cep Parkı 

Ataköy 11 Begonya-Açelya Blokları 
Parkı 5294 Küçük Park 

Ataköy 3-4-11. Kısım Toplam 21432 5 

 

Şekil 6. Ataköy 3-4-11. Kısım Mahallesinin 1982 ve 2020 hava fotoğrafları (İBB, 2020) ve (Google 

Earth, 2020) hava fotoğraflarından üretilmiştir 
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6.4. Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi 

Ataköy 7 ve 8. Kısımların inşaatına 1987’de başlanmış toplamda 4348 konuttan oluşmaktadır 
(Barutçular, 2018). Ataköy’ün yapımına 6. Kısım yerine 9-10. Kısım ile devam edilmiş, 6. kısmın diğer 
kısımların tamamlanmasından sonra, denize yakın daha prestijli bir mahalle olarak yapılması 
öngörülmüştür. Bu kararda en önemli etken, E-5 karayolu tarafından müdahale edilmesinin önlenmek 
istenmesi olmuştur. Buna rağmen İstanbul Belediye’sinin 9-10. kısımda büyük bir otogar yapma isteği, 
bilimsel tepkiler sonucunda önlenmiştir (Aktulga, 2016). 

Ataköy 9. ve 10. kısımlar 1984-1987 yılları arasında yapılmış toplam 3100 konuttan oluşmaktadır. 9. ve 
10. Kısım, Ataköy’e ayrılan arazinin kuzey batısında E-5 karayolu sınırına yerleştirilmiştir.  Bu kısımlarda 
bina yükseklikleri fazla tutulmuş, bu durum daha sonra eleştirilmiştir. Sokaklarda insan ölçeği kaçmış, 
ıssız ve güvensiz mekânlar oluşmuştur. Bu nedenle de modernizm etkisi altında tasarlanan ilk beş 
kısımdaki özgür ve kamusal mekânlar yerini güvenlikli sitelere bırakmıştır. Bu durum insanları 
yabancılaştırmış, komşuluk ilişkilerini azaltmıştır. Ayrıca ilk kez tek odalı konut tasarlanmıştır (Güvenç 
ve Işık, 1999). Şekil 7’de Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesinin 1982 ve 2020 yıllarına ait hava fotoğrafları 
verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesinin 1982 ve 2020 yıllarına ait hava fotoğrafları (İBB, 2020) ve 

(Google Earth, 2020) hava fotoğraflarından üretilmiştir. 

 

Tablo 6’da Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesinde mevcut aktif yeşil alanlar detaylandırılmıştır. Ataköy 7-
8-9-10. Kısım Mahallesinde toplam 35 adet park bulunmakta olup parkların 33 adedini cep parkı 
oluşturmaktadır. Aktif yeşil alanların toplamı ise 65753 m2’dir. 

Tablo 6. Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi (2019) 

Konum Aktif Yeşil Alan Adı Alanı (m2) Park Alanı Türü 

Ataköy 7 ve 8. Kısım Ataköy 7. Kısım Parkı 630 Cep Parkı 

Ataköy 7 ve 8. Kısım A31 ve A 32 Bloklar Arası Park 1350 Cep Parkı 

Ataköy 7 ve 8. Kısım C1 Bloklar Arası Park 560 Cep Parkı 

Ataköy 7 ve 8. Kısım T6 ve T5 Bloklar Arası Park 1000 Cep Parkı 

Ataköy 7 ve 8. Kısım C6 Bloklar Önü Park 1405 Cep Parkı 

Ataköy 7 ve 8. Kısım L12 Bloklar Önü Park 440 Cep Parkı 

Ataköy 7 ve 8. Kısım L13 Blok Önü Park 670 Cep Parkı 

. 
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Ataköy 8 kısım A24-A25 Bloklar Arası Parkı 330 Cep Parkı 

Ataköy 8 kısım A23 Blok Önü Parkı 1.800 Cep Parkı 

Ataköy 8 kısım Palmiye Sok. Parkı 800 Cep Parkı 

Ataköy 8 kısım D 29 Blok Önü Park 675 Cep Parkı 

Ataköy 8 kısım Gazi Sitesi Parkı 2.465 Cep Parkı 

Ataköy 8 kısım Barış Sitesi C2 Önü Parkı 836 Cep Parkı 

Ataköy 8 kısım Işık Villaları Parkı 585 Cep Parkı 

Atöy 8 kısım Gazi ilköğretim Okulu Yanı Parkı 2562 Cep Parkı 

Ataköy 8 kısım Martı Sitesi İçi Parkı 328 Cep Parkı 

Ataköy 8 kısım Martı Sitesi  Parkı (L-5 Blok Önü) 5294 Küçük Park 

Ataköy 8 kısım A21 Blok Parkı 627 Cep Parkı 

Ataköy 9. Kısım B3-B2 Bloklararası Parkı 2450 Cep Parkı 

Ataköy 9. Kısım D24 Blok Parkı 1800 Cep Parkı 

Ataköy 9. Kısım A14-B30 Bloklararası Parkı 2500 Cep Parkı 

Ataköy 9. Kısım Hasan Polatkan Lisesi Yanı Parkı 2000 Cep Parkı 

Ataköy 9. Kısım Nilüfer Parkı (A10-A11) 1075 Cep Parkı 

Ataköy 9. Kısım Şehit Er ramazan Paşa Parkı 3176 Cep Parkı 

Ataköy 9. Kısım Kardelen Parkı (B3-B4 Blok Arası 2728 Cep Parkı 

Ataköy 9. Kısım A1-B1 Blok Parkı 4143 Cep Parkı 

Ataköy 9. Kısım Ahmet Sezgin Parkı (Mimoza Parkı) 2410 Cep Parkı 

Ataköy 9. Kısım B12-B13 Blokları Parkı 618 Cep Parkı 

Ataköy 9. Kısım B17-B18 Blokları Parkı 567 Cep Parkı 

Ataköy 9. Kısım D11-D12 Blok Parkı 587 Cep Parkı 

Ataköy 9. Kısım A18-A19 Blok Parkı (Çakıltaşı Parkı) 1651 Cep Parkı 

Ataköy 9. Kısım Eski Dostlar Parkı 11816 Küçük Park 

Ataköy 9. Kısım Hasan Taştan Parkı 2300 Cep Parkı 

Ataköy 10 Nergis Sok Parkı 1575 Cep Parkı 

Ataköy 10 Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi 
Yanı Parkı 2000 Cep Parkı 

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Toplam 65753 35 
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Özet olarak Tablo 7 Ataköy’de mahalle düzeyinde nüfus ve aktif yeşil durumunu ortaya koymak üzere 
hazırlanmıştır.  Ataköy’de kişi başına düşen en fazla aktif yeşil alan 7,0 m2 ile Ataköy 2-5-6. Kısım 
Mahallesinde; en az aktif yeşil alan ise 2,5 m2 ile Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesinde yer almaktadır. 

Tablo 7. Ataköy Mahalleler Düzeyinde Nüfus-Aktif Yeşil Alan Durumu (2019) 

Mahalle Alanı (m2) Nüfusu m2/kişi 

Ataköy 1. Kısım 4719 1691 2,8 

Ataköy 2-5-6. Kısım  98319 14167 7,0 

Ataköy 3-4-11. Kısım  21432 8254 2,6 

Ataköy 7-8-9-10. Kısım  65753 26411 2,5 

TOPLAM 190223 50523 3,8 

 

Tablo 8’de ise Ataköy’ün mahalle düzeyinde park alanları alansal büyüklüklerine göre cep, küçük, 
mahalle ve semt parkları olarak sınıflandırılmıştır. Ataköy aktif yeşil alanlarının tamamını park alanları 
oluşturmaktadır. Park alanları içinde ayrıca çocuk oyun alanı ve spor alanları da bulunmaktadır. Müstakil 
çocuk oyun alanı ve spor alanları Ataköy’de mevcut değildir. 

Tablo 8. Mahalle Düzeyinde Park Alanlarının Alansal Büyüklüklerine Göre Sınıflandırılması 

Mahalle Adı Türü Adedi Toplam Alanı (m²) 

Ataköy 1. Kısım 

Cep Parkı 3 4719 

Toplam 3 
4719 

 

Ataköy 2-5-6. Kısım 

Cep Parkı 7 8443 

Küçük Park 2 15735 

Mahalle Parkı 3 74141 

Toplam 12 98319 

Ataköy 3-4-11. Kısım 

Cep Parkı 3 4099 

Küçük Park 2 17333 

Toplam 5 21432 

Ataköy 7-8-9-10. Kısım 

Cep Parkı 33 48643 

Küçük Park 2 17110 

Toplam 35 65753 

Genel Toplam 55 190223 

 

7.SONUÇ 

Ataköy’ün sahip olduğu yeşil alan varlığının yeterlilik durumunun değerlendirilebilmesi için bir envanter 
ortaya konulmuştur. Ataköy genelinde 2019 yılı itibariyle mevcut olan toplam yeşil alan miktarı 190223 
m²’dir. Bu rakam aktif yeşil alanların toplamını oluşturmaktadır. Mahalle düzeyinde aktif yeşil alanlar 
grubunda çocuk oyun alanları ve spor alanları mevcut olmayıp park alanları içerisinde yer almaktadır. 
Park alanları, cep, küçük, mahalle ve semt parklarından oluşmaktadır. Ataköy’de aktif yeşil alan 
türlerinin mahalle düzeyinde dağılımı incelendiğinde, en fazla aktif yeşil alanın Ataköy 2-5-6. Kısım 
mahallesinde (98319 m²) olduğu görülmektedir. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı açısından konuya 
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yaklaştığımız zaman ise Ataköy bütününde kişi başına 3,8 m² aktif yeşil alanın düştüğü görülmektedir. 
Kişi başına düşen en fazla aktif yeşil alan miktarı Ataköy 2-5-6. Kısım mahallesinde (7,0 m²/kişi), 
görülmektedir (Tablo 7).  

Ataköy genelinde 2019 yılı itibariyle 190223 m2 aktif yeşil alan mevcut olup kişi başına 3,8 m2 aktif yeşil 
alan düşmektedir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 1985 tarihli yönetmeliğin 2 Eylül 1999 tarihli ve 
23804 sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişikliklerle birlikte kişi başına 10 m2’lik aktif yeşil alan 
önerilmiştir. Ataköy genelinde ve mahalle düzeyinde mevcut olan aktif yeşil alanların kişi başına düşen 
miktarları, belirtilen yeşil alan standartlarına uymamakta, hatta bu orana erişmekten uzak kalmaktadır.   

Yeşil alanların değişik yaş gruplarının isteklerini karşılaması açısından fonksiyonel dağılımları önemli 
olmaktadır. Ataköy’ün aktif yeşil alanlarının tamamını park alanları oluşturmaktadır. Park alanları içinde 
ayrıca çocuk oyun alanı ve spor alanları da bulunmaktadır. Müstakil çocuk oyun alanı ve spor alanları 
Ataköy’de mevcut değildir. 

Ataköy’de yukarıda ifade edilen değerlerden de anlaşıldığı gibi mevcut aktif yeşil alanların işlevsel 
açıdan dağılımları da yaş gruplarının rekreasyonel ihtiyaçlarını karşılaması açısından yeşil alan 
standartlarına uygun değildir.  

Kentsel yeşil alanların nüfusun gereksinimlerine cevap verecek niteliklerde, kentsel alanın bütününde 
mekânsal ve işlevsel kademelenme içinde dengeli dağılımı sağlanmalıdır. Ataköy için yapılan bu 
çalışmanın diğer ilçeler ve mahalleler için de yapılması ve yeşil alan stratejilerinin ulusal ve uluslararası 
yeşil alan standartlarıyla değerlendirilmesi ve buna yönelik kent planlama sistemi içinde mevzuat 
düzenlemelerinin yapılması ve uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. 
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EKOLOJİK KENTSEL PLANLAMA VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
 

AZADEH REZAFAR 
 

ÖZET 

Kentsel ekosistem servisleri, sosyoekonomik faktörler, farklı arazi kullanım şekilleri ve kenti çevreleyen 
peyzaj özelliklerinin bütünüdür. 18.yüzyılın ortalarında buhar makinenin icadı sanayi devrimine damga 
vurmuştur. Endüstri üretimin artması, insanların refah talebini artmış ve böylece insanların doğaya olan 
dikkatleri azalmıştır. Buhar gücü ile çalışan makineler arttıkça insan gücüne olan ihtiyaç azalmıştır. Tarım 
sektörünün makineleşmesiyle artan işgücü nüfusu kentlere göç etmış, büyük yerleşim alanları kurulmuş 
ve şehir hayatı önem kazanmıştır. Kısacası, sanayı alanların kurulmasının hızlanması ile yoğun göç alan 
kentler, Kentleşme olgusunu beraberinde getirmiştir. Bu olguyla beraber daha fazla alan yerleşime 
açılmış, doğal kaynaklar hızlıca tükenmeye ve doğa zarar görmeye başlamıştır. Doğal kaynaklarının 
sınırsızca kullanımının ardından çevre sorunları giderek artmıştır. Çevresel sorunlar dünya üzerindeki 
tüm canlıları tehdit ettiği için artık insanlar doğayı anlamaya başlamış, doğanın sürdürülebilirliği giderek 
önemli konu haline gelmiş, toplumlar değişmiş ve çevreyle ilgilenen toplumlar ortaya çıkmıştır. 
Kalkınma ve gelişme sürecinde modernleşme teorilerine tepki olarak, sürdürülebilirlik ve kentsel ekoloji 
gibi yeni ekolojik kavramların ortaya çıkması bu değişimin sonucudur. Kentsel ekoloji çalışmalarının 
odak noktası, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, ekosistem servisleri, enerji tüketimi, sürdürülebilirlik, 
karbon ayak izi ve çok fonksiyonlu peyzajdır (tasarım ve planlama). Amaç, yerel bağlamda vatandaşların 
katılımı ile, kaynak tüketimi ve ona bağlı olarak ortaya çıkan yerel ve çevresel sorunlara bütünsel çözüm 
üretimi, çevresel etkinin azaltılması ve çevreye doğru davranmanın yollarını aramaktır. Sonuç olarak, 
kentleşme olgusu ile beraber, insanın doğaya olan müdahelesi karşısında geleneksel kent planlama 
çözümleri yetersiz kalmış, ekolojik ve sürdürülebilir mimari ve planlama konularının önemi artmış ve  
tasarım alanının konusu olmuştur. Bu araştırma, temel kavramların ortaya çıkışı, amacı ve gelişimini, 
aynı zamnda, uluslararası düzeyde uygulanan farklı ekolojik ve sürdürülebilir kent örnekleri üzerinden 
sürdürülebilir ve ekolojik kentsel tasarım ilklerini genel hatları ile ortaya koymaktaır. Sürdürülebilir ve 
ekolojik kentleşme ilkeleri, kent plancılara ve karar alıcılara, bugünkü kentsel çevresel sorunların 
giderilmesine ve daha sürdürülebilir kent planlarının tasarımına ulaşmaya yol gösterecektir. 

 

Anahtar Sözcükler: Ekoloji, kentleşme ve kentsel ekoloji, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma. 
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1. GİRİŞ 

18.yüzyıla damga vuran buhar makinesinin icadı ve sanayi devrimi (Şahin, 2019) dünya uluslarının 
kıyasıya kalkınma yarışına girmelerine neden olmuştur (Akçakaya, 2016).  

Sanayi Devrimi’nden günümüze, kentleşme olgusu, özellikle II dünya savaşı sonrası, yoğun göç alan 
kentler ve niteliksiz ve denetimsiz planlalama ve tasarlama sonucu yeni açılan yerleşim alanları ile 
gelişmiştir. Kentleşme olgusu ile beraber, motorlu araç kullanımı artmış, banliyöler kırsal alanlar ile 
birleşmiş, nüfus yoğunluğu ile sosyal ayrışma, toplumsal izolasyon ve kentsel yoksulluk ortaya çıkmış ve 
yaşam kalitesi düşmüştür. Kentler geliştikçe yayılan kent formları 21.yüzyılın kentinin fiziksel formunu 
oluşturmuştur (Karakurt Tosun, 2013, Rezafar, 2013). Bu gelişme ve kalkınma süreci, 21. Yüzyılın başı, 
teknoloji ve sanayi gelişmelerin doruk noktası olurken, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, ekolojik 
denge ve çevresel döngünün hesaba katılmaması, yoğun olarak doğal kaynaklar tüketimi ve doğanın 
daha fazla zarar görmesi ile sonuçlamıştır (Oktay, 2007). Tekeli’ye (1996, s. 26) göre, 1960’lı yıllara göre 
kalkınma adına yapılan tüm eylem ve faaliyetler meşru görünüp, çevrenin tahribi kalkınma adına 
yapıldıkça, sorgulanmıyordu. 

Çevrenin tahribi ve kirliliği, su ve hava kirliliği, doğal kaynakların sınırsızmış gibi kullanımı ve tüketimi, 
küresel ısınma, iklim değişikliği ve kuraklık, gibi olumsuz dışsallıkların yanısıra, üretim için de hammade 
teminini zorlaşmıştır. Bu sürecin devam etmesi durumunda, büyük felaketleri beraberinde getireceği 
sıklıkla bilimsel araştırmalara konu olmuştur. Böylece kalkınma ve gelişme sürecinde modernleşme 
teorilerine tepki olarak ve insanın geleceğini ve kaynakların korunmasını konu eden sürdürülebilirlik, 
sürdürülebilir kentleşme ve ekoloji gibi yeni kavramlar gündeme gelmiştir. Sürdürülebilirlik kavramı 
özünde çok boyutlu tanıma sahipken genelde ekonomik, kültürel, sosyal, ekolojik vb. alanlarda etken 
olmuştur (Fidan, 2016). Ancak, konuyu kapsamlı biçimde ele almak ve çözüm üretme çabaları 1987 
yılında Brundtland raporuyla tüm dünyada kabul edilmiştir (Yalçın ve Can, 2016). Bu bağlamda, 
uluslararası boyutta birçok platformda yerel ve küresel tedbirler, sürdürülebilir bir kalkınmanın 
sağlanmasına yönelik ele alınmaktadır (Akçakaya, 2016). Yinede küresel ve yerel düzeyde, sürdürülebilir 
ve ekolojik bağlamda yapılması ve önlem alınması gereken birçok konu vardır. Özellikle küreselleşen 
dünya ile birlikte ekonomik krizler, çevresel sorunlar, doğal afetler ve günümüzde Covid-19 gibi bulaşıcı 
hastalıkların var olması artık yerel sorun değil ve küresel ölçekte çözülmesi gerekmektedir (Yalçın ve 
Can, 2016).  

Bu bağlamda, kentsel sürdürülebilirlik olgusu, kentlerde hızlıca gelişen yanlış ve sağlıksız arazi 
kullanımına karşı, günümüzde acil çözüm üretilmesi gereken konudur. Kentsel sürdürülebilirlik, 
kentlerin ekonomik, sosyal ve çevresel bileşenlerini dikkate alarak entegre gelişme ve kalkınma 
sürecidir. Sürdürülebilir kent planlaması ise arazinin enerji, çevresel olanaklar, ulaşım vb. doğrultusunda 
etkin kullanımını hedefleyen karışık bir kullanım anlayışını amaçlayan planlama yaklaşımıdır (Karakurt 
Tosun, 2013). Kentsel yaşamın sürdürülebilirliğini sağlama sürecinde ise, sosyal ve kültürel faktörlerin 
fiziksel faktörler ile birlikte ele alınırken ekonomik faktörlerin de tamamen ihmal edilmediği ‘tasarım 
odaklı ve normatif’ senaryolar kısa, orta ve uzun vadeli olarak devreye konulmalıdır (Fidan, 2016, s.55). 

Bu çalışmanın amacı, sürdürülebilir kentlerin oluşması için sürdürülebilir ve ekolojik planlama 
prensiplerini ortaya koymaktır. Bu kapsamda, öncelikle sürdürülebilirlik, ekoloji, sürdürülebilir 
kentleşme gibi  kavramlar yapılmış akademik çalışmaların derlemesi ile incelenmiştir. Çalışma sırasıyla 
sürdürülebilirlik ve ekolojik kavramlarının arka planı ve tarihsel gelişmesini ortaya koymuştur. Daha 
sonra, sürdürülebilir kentleşme ve ekolojik kent prensipleri uluslararası düzeyde planlanan ve 
uygulanan örnekler üzerinden incelenmiştir. Son olarak, sürdürülebilir kentsel gelişme bağlamında, 
planlama mevzuatı ele alınarak, öneriler sunulmuştur. 
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2. KAVRAMLAR VE TANIMLAR 

2.1. Sürdürülebilirlik ve Ekoloji 

Literatürde sürdürülebilirlik kavramı birçok alanda tanımlanmıştır. Kavram içinde, iktisat, sosyal adalet, 
çevre bilimi ve yönetimi, işletme yönetimi, politika ve hukuk gibi birçok alanı  birleştirmektedir. Aynı 
zamanda demokrasi, hak, dürüstlük gibi önemli kavramları içinde barındıran diyalektik bir kavramdır. 
Sürdürülebilirlik kavramı, neo-klasik ekonomi teorisinde ise refah maksimizasyonu olarak 
tanımlanmaktadır (Selcen Seydioğulları, 2013, Tıraş, 2011, s: 59).  

Ruckelshaus (1989) sürdürülebilirlik kavramını bu şekilde tanımlamaktadır, ‘ekonomik büyümenin ve 
kalkınmanın, ekolojinin en geniş sınırları içinde karşılıklı etkileşim ile sağlanacağı ve zaman içinde 
korunacağı doktrinidir’. Gilman’a (1992) göre ise, sürdürülebilirlik, toplumun, ekosistemin ya da devam 
eden herhangi bir sistemin ana kaynakları tüketmeden belirsiz bir geleceğe dek işlevini sürdürmesidir. 
Özmehmet’e (2010) göre ise sürdürülebilirlik düşünce tarzında değişiklik getirerek tüketim toplumu 
olmaktan sıyrılıp, toplumsal sorumluluk, ekonomik çözümler, çevresel yönetim ve evrensel açıdan 
dayanışma içinde olan üstelik yaşam kalitesinden de ödün vermeden bir kavramı ortaya koymaktadır. 
Başka bir değişle, sürdürülebilirlik toplumun ihtiyaçlarının birbirleri ile çelişmeden, toplumsal yararlar 
için evrensel çözümler önerilerini kapsayan bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Mekansal, ekonomik, 
sosyo-kültürel, çevresel ve kurumsal ihtiyaçların tümü uyum içerisinde olduğu, koruma-kullanma 
dengesinin benimsendiği ve tüm toplum kesimi için eşitliğin esas alındığı bir kavram olarak 
tanımlanmıştır (Erdoğan ve Öztürk, 2019). Bu açıklamalar sürdürülebilirliğin üç temel bileşenini ortaya 
çıkarmaktadır, bu bileşenler toplulukları oluşturan, ekonomi, toplum, ekoloji ve çevre bileşenleridir 
(Şekil 1).  

Ekoloji kavramı is, Türk dil kurumunun tanımına göre ‘canlıların hem kendi alanlarındaki hem de 
çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalı’ olarak tanımlanmaktadır (URL 1). 
Kavram ilk kez Alman biyolog Ernst Haeckel tarafından 1866 yılında kullanılmıştır. Haeckel, ekoloji 
sözcüğünü iki farklı Yunan sözcüğünden türetmiştir. Oikos yaşanılan yer, yurt anlamına gelen ve logia 
bilim ya da söylem anlamına gelen sözcükler ekolojinin temelini oluşturmaktadır  (Keleş ve Hamamcı, 
1993). Haeckel’e tarafından ekoloji organizmaların çevre ile kurdukları ilişkileri inceleyen bilim dalı 
olarak açıklanmıştır (Sulak, 2018). Ekolojik düşünceye katkı sağlayan başka isimlerden biride Charles 
Darwin’dir. Darwin, tabiattaki bütün canlıların doğayla ve birbiriyle dengeli ilişkisini ortaya koymuştur 
(Sulak, 2018). 

Terim ve terimin içinde yer aldığı kullanımlar açısından irdeleme yapıldığında, ekoloji, bir bilim dalı 
olarak, canlı grup, toplulukları ve organizmaları canlı ve cansız fiziki çevreleri ile olan ilişkileri, tüm 
madde ve enerji alışverişleri ve dönüşmeleri ile ele almaktadır (Seymen, 1993). Yani ekoloji, doğayı bir 
bütün olarak canlı ve cansız varlıkları ile ele almayı amaçlamaktadır. Bu tanımlara göre, doğa birbirinden 
ayrılıp parçalanarak incelenemez. Ekolojik tartışmalar 1970’li yıllardan beri yoğun biçimde yaşanmış ve 
ana teması ise sürdürülebilirlik konusu olmuştur (Yalçın ve Can, 2016). Bu süreçte, kalkınma politikaları 
daha insani ve hoşgörülü niteliğinde sürdürülebilirlik kalkınma politikalarına başlamış, ve öncede 
yapılan saldırgan kalkınma politikaları etkinliğini azaltmaya başlamıştır (Dinçer, 1996). Sürdürülebilir 
gelişme, ekonomik etkililiği geliştirmesi, ekolojik sistemlerin koruması ve geliştirmesi ve toplumsal 
gelişmenin ve tüm insanların iyi yaşam koşullarına ulaştırmasının sağlandığı bir süreç olarak 
tanımlanmaktadır (Şekil 1). 
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Şekil 1. sürdürülebilir toplulukları oluşturan üç bileşenin (toplum, ekonomi ve çevre) ilişkilendirilmesi 

(Selcen Seydioğulları, 2013, Rezafar, 2011, Yazar, 2006, Özmehmet, 2005) 

Sürdürülebilir toplulukların gösterimi 1999 yılında Hart tarafından farklı bir gösterim ile tanımlanmıştır 
(Özmehmet, 2005). Bu gösterime göre (şekil 2), ekonomi toplumun içinde, toplum ise ekonomi ile 
birlikte çevrenin içinde yer almaktadır.  

 
Şekil 2. Hart tanımına göre sürdürülebilirliğin göstergesi (Selcen Seydioğulları, 2013, Rezafar, 2011, 

Özmehmet, 2005). 

Bu tanımlar ve gösterimler, toplum, çevre ve ekonominin bir bütün olarak ele alındığı çözümler ile 
sürdürebilirliği sağlamanın mümkün olduğunu anlatmaktadr. Bu kapsamda ise sorumlu aktörlerin 
tanımlanması ve süreçte aktiv görev almaları önemlidir. Süreç için öngörülen aktörler, özel sektör, ulusal, 
bölgesel ve yerel aktörler ile STK’lar olarak tanımlanabilir (Ulubaş Hamurcu ve Buldurur, 2017, s.223). 

 
Şekil 3. Sürdürülebilirlik Bileşenleri ve İlgili Aktörler (Ulubaş Hamurcu ve Buldurur, 2017, s.223). 

 

Farklı alanlarda klanılan sürdürülebilirlik kavramı, küresel anlamda ilk defa 1982 yılında IUCN 
(International Union for Conservation of Nature) tarafından Dünya Doğa Şartı Belgesinde yer almıştır 
(Rezafar, 2011, Karakurt Tosun, 2009, Mengi ve Algan, 2003). 



26 

Buna göre, insanların yararlandığı ekosistem, organizmalar, kara, deniz ve atmosfer kaynaklarının 
optimum sürdürülebilirliğini başarabilecek biçimde yönetilmeleri gerektiği ancak bunun ekosistemlerin 
ve türlerin bütünlüğünü tehlikeye atmayacak biçimde yapılması öngörülmektedir (Yazar, 2006, s.3–4, 
Mengi ve Algan, 2003). Kısacası verimliliğin uzun yıllar boyunca devamlılığının optimal koşullarda 
sağlanması, sürdürülebilirlik olarak tanımlanmaktadır (Atıl ve ark., 2005). 

Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu 1983 yılında, geleceğe yönelmek ve gelecekteki kuşakların 
çıkarlarını güvenceye almak görevini üstlenmiştir. Komisyon başkanı bayan Brundlant’a göre: ‘Kalkınma 
olgusunu, yoksul ülkelerin var olmak amacıyla gerçekleştirdiği ekonomik faaliyetler olarak sınırlamak 
yanlıştır. Çevre dediğimiz yer, hepimizin içinde yaşadığı yerdir, kalkınma da o yerde durumumuzu 
iyileştirmek için yaptığımız faaliyetlerin tümü sonucu gerçekleşir’ (Selcen Seydioğulları, 2013, s:21). 

1987 yılında, ‘ortak geleceğimiz’ adı ile alınan Bruntland raporü, sürdürülebilirlik kavramı kalkınma ve 
gelişme  ile bütünleştirilerek kullanılmıştır. Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun raporuna göre 
sürdürülebilir kalkınma, ‘Bugünün gereksinmelerini, gelecek kuşakların gereksinmelerinin karşılanma 
yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma’ olarak tanımlanmıştır (Erdoğan ve Öztürk, 2019). 
Böylece kavram yaygın bir şekilde tüm dünyada kullanılmaya başlanmıştır. Bruntland raporuna göre, 
sürdürülebilir kalkınma ve gelişmenin sağlanması için gereken ilkeler bu şekildedir; 

• siyasi sistemin; kara almadan vatandaşların etkin katılımını sağlamalı. 

• ekonomik sistemin; kendi çabasıyla sürdürülebilir biçimde teknik bilgiyle fazlaca üretim sağlamalı. 

• sosyal sistemin; uyumsuz gelişmeden doğan gerilimlere çözüm bulmalı. 

• üretim sistemi; ekolojik tabanı korumaya saygı göstererek gelişimi sağlamalı. 

• teknolojik sistemin; durmadan yeni çözümler arayabilmeli (Yazar, 2006, s.6). 

sürdürülebilir gelişme tüm dünya tarafından önemli bir politika haline gelmesi, 1992 yılında Rio de 
Janerio kentinde düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı sonrası olmuştur. Bu konferansın en 
önemli katkısı ise, yerel yönetim birimlerinin, sivil toplum örgütlerinin, özel sektör kuruluşlarının ve 
bireylerin ortak katılımının ve girişimlerinin, siyasi, ekonomik ve sosyal düzlemde alınan karar ve 
uygulamalarda, ve bu kararların uygulanabilirliğinde, merkezi yönetim birimleri dışında, gerekliliği 
olmuştur (Kararkurt Tosun, 2009). 

Ruşen Keleş’e (1998) göre ise sürdürülebilir gelişme; ‘çevre değerlerinin ve doğal kaynakların 
savurganlığa yol açmayacak biçimde akılcı yöntemlerle, bugünkü ve gelecek kuşakların hak ve yararları 
da gözönünde bulundurularak kullanılması ilkesinden özveride bulunmaksızın ekonomik gelişmenin 
sağlanmasını amaçlayan çevreci bir dünya görüşü’ olarak tanımlanmaktadır (Yazar, 2006, Keleş, 1998) . 

Tüm bu tanımlar ve kavramlar sürdürülebilir gelişme olgusu içerisinde, kentsel sürdürülebilirliğin 
önemini vurgulamaktadır  

 

2.2. Sürdürülebilir Kentleşme ve Ekolojik kentler 

Kentler, insanların gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılayan, sürekli gelişme içinde bulunan canlı sistemlerdir. 
En genel ifadeyle; toplumun, yerleşme, barınma, gidiş-geliş, çalışma, dinlenme, eğlenme gibi 
gereksinmelerinin karşılandığı yerlerdir. Bu yerleşim birimlerinde tarımsal uğraşlarda bulunanların 
sayısı azdır ve köylere oranla nüfus yönünden daha yoğundur (Keleş, 1998, s75).  

Sürdürülebilir kentleşme kavramı ise, sürdürülebilir kalkınma ilkesi etrafında koruma-kullanma 
dengesine atıfta bulunarak tanımlanmaktadır (Erdoğan ve Öztürk, 2019). Çünkü, literatürde 
sürdürülebilir kentleşmeya ait net bir tanımlama yoktur (Karakurt Tosun, 2009). Dolaysıyla, 
sürdürülebilir kentleşme, sürdürülebilir kalkınma ilkelerini karşılayan bir kentleşme sürecini tanımlar 
(Erdoğan ve Öztürk, 2019, Roy, 2009). Sürdürülebilir kentsel gelişme ve planlama, çevrenin bir kaynak 
olarak tüketilmesine ve yitirilmesine önem vermeden kullanımına karşı geliştirilen bir planlama 
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yaklaşımıdır (Yalçıner Ercoşkun, 2005). Başka bir değişle sürdürülebilir kentleşmenin temelini, 
sürdürülebilir gelişme yaklaşımı oluşturmaktadır. Sürdürülebilir kentsel gelişme aynı zamanda 
sürdürülebilir toplumsal kalkınma demektir ve paralel olarak düşünülmelidir (Atıl ve ark.2005). 

‘Sürdürülebilir Şehir’ terimi, ilk defa 1987 yılında Richard Register tarafından yayınlanan ‘Ecocity 
Berkeley: building cities for a healthy future’ adlı kitapta kullanılmıştır. 2000 yılında ise Rio’da 
gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kent Konferansı’nda kent ile ilişkilendirilmiştir (Göksu, 2016, Rezafar, 
2011). Söz konusu kitapta, ekolojik kent, kentsel sürdürülebilirlik konusunda ortaya çıkmış yeni bir 
yaklaşımdır. Ekolojik kentler, kentlerin sürüdürlebilirliğinin sağlanmasına yönelik, insan, kent ve çevre 
üçkeninin birbirleri ile ilişki ve etkileşim içerisinde ele alındığı bir kent tasarım, planlama ve uygulama  
çaba ve arayış sonucu ortaya çıkmıştır (Rezafar, 2011). Ekolojik kent, sakinlerine iyi bir yaşam kalitesi 
sağlarken minimum doğal kaynakları kullanan ve böylece sürdürülebilirlik konusunda ortaya çıkan yeni 
bir yaklaşımdır. Ekolojik kent planlaması bütüncül planlama sistemidir. Bu sistem, kaynak kullanımdan 
çok kaynağa göre planlanan, insan ve diğer tüm canlı ve cansız varlıkları dikkate alan, doğal, tarihi ve 
kültürel değerleri, ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirliği ilke edinmiştir. Ekolojik planlama ve 
sürdürülebilir kalkınma, konut gelişimi, altyapı sistemleri, çevre yönetimi ve koruması, halkın katılımı ve 
eğitim gibi birçok konuyu planlamaya dahil etmektedir. 

Birleşmiş Milletler (BM)-Habitat II ve III konferansı ‘yaşanabilir kentler’ kavramı altında, sürdürülebilirlik 
çerçevesine önemli katkı sağlamıştır. Bu konferanslarda kabul edilen ilkeler üç temel alanda 
toplanmıştır;  

• Kimseyi geride bırakmamak,  

• Sürdürülebilir ve kapsayıcı kentsel ekonomiler ve  

• çevresel sürdürülebilirlik.  

Bu ilkeler, kentsel mekânda bütünleşme, yaşanabilirlik, herkesin dâhil olabileceği katılımcılık, sosyal ve 
fiziki altyapıya ve hizmetlere eşit erişim, insan onuruna yakışan, karşılanabilir/uygun fiyatlı konut 
sahipliğinin sağlanması, yoksulluğa karşı koyunması, yaşam kalitesinin geliştirilmesi, sağlıkla ilgili temel 
gereksinimlerin karşılanması, iyi-planlanmış kentleşmenin getirilerinden faydalanmak, istihdam 
potansiyelini geliştirmek ve beslenme sorununun çözülmesi, arazi spekülasyonunu önlemek, kentsel 
gelişme sürecinde arazinin ve kaynakların sürdürülebilir kullanılması, temiz enerji ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanılması, ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunması, teknolojinin yeniden 
yapılanması, nüfus artışının denetlenmesi, afet riskinin azaltılması, iklim değişikliği adaptasyonu ve 
kentsel dirençliliğin kurulmasını içermektedir (URL 2, Karakurt Tosun, 2013). 

Aynı şekilde 2015 yılında, refahın, adaletin ve barışın sağlanması ve iyileştirmesine yönelik 2030 
sürdürülebilir kalkınma gündemi: dünyamızı düşünme, çağrısı yapılmıştır. BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri (Süstainable Development Goals) kapsamında kamu politikası önceliklerini şekillendirecek ve 
2030 yılına kadar (2016- 2030) kalkınma ve finansman akışlarını yönlendirecek 17 hedef ortaya 
koyulmuştur. Sürdürülebilir şehirler, iklim değişikliği ve enerji verimliliği temalarını diğer hedefler ile bir 
arada ele alınmıştır (Tuğaç, 2018, s.52). 

On birinci madde, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar olmuştur ‘Kentsel SKH’ (Şekil 4). Kentsel 
sürdürülebilirlik hedefi aynı zamanda kentlerden başlayıp ulusal ve küresel düzeyde başarılı bir şekilde 
hayata geçirilmesini amaçlayan kriterler içermektedir. Bu kriterler;  

• Liderlerin ve halkın eğitimi, kamu politikalarındaki dikkatin öncelikli ve acil kentsel zorluklar ve 
gelecekteki fırsatlara odaklanması,  

• Tüm kentsel aktörleri pratik sorun çözme etrafında harekete geçirme ve güçlendirme, böylece 
ortak hedeflere doğru topluca çalışabilme, 

• Kentsel yoksulluğun belirli zorluklarını ve maliyet-etkin altyapı ve konut erişimini, çeşitli SKH'ler 
arasında kesişen faydalarla ele alma,  
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• Teknoloji odaklı ve enerji verimli çözümler kullanarak entegre ve yenilikçi altyapı tasarımı ve 
hizmet sunumunu destekleme, SKH'lerine bölgesel bir yaklaşım getirirken, arazi kullanım 
planlamasını ve verimli mekansal konsantrasyonu teşvik etme, 

• İklim değişikliği ve afet riskinin azaltılmasına yönelik kentsel dayanıklılığın sağlanması,  

• Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında karar verme sürecini etkilemek için yerel 
yönetimlerin uygulamalarına ve görüşlerine yer verme (Erbay ve Özden, 2018, s.264). 

 

 
Şekil 4. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG), (URL 3, Tuğaç, 2018). 

 

2.2.1. Sürdürülebilir Kentleşme ve Eko-Kent Örnekleri 

Ekolojik ve sürdürülebilirlik ilkelerinin kente entegrasyonu kapsamında, dört ekokent örneği 
incelenmiştir (Tablo 1).  

Bu kentler, Finlandiya’nın başkenti Helsinki kent merkezine 8 km uzakta en önemli ekolojik ve teknolojik 
şehircilik projelerinden biri olan, Eco-Vikki, üç kasabanın birleşiminden oluşan Dongtan eko kenti, 
Arizona çölü ortasında yer alan Arcosanti ve Kazakista’nın yeni başkenti Astana’dır. Bu eko-kentlere ait 
tasarım bilgileri Tablo 1’de yer almaktadır (Rezafar, 2011, Adil, 2010, Yalçıner Ercoşkun, 2007). 
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Tablo 1: Sürdürülebilir kentleşme ve Eko kent örneklerinde tasarım ilkeler 

Ü
lk

e  

Ek
o 

ke
nt

 Ekokent Planlama İlkeleri Kentteki Doğal 
Alanlar 

Kentteki 
Tarihsel/ 
Kültürel Alanlar 

Kentteki Yapılar 
Fi

nl
an

di
ya

 

Ec
o-

Vi
kk

i  

Kompakt kent tasarımı, 
ekolojik yerleşimlerin 
kurulması, doğal 
döngünün kentsel dokuya 
entegrasyonu, kamusal 
alan erişebilirliğinin 
arttırılması, ekolojik ayak 
izinin azaltılması, hava 
kalitesinin iyileştirilmesine 
yönelik ekolojik çözümler. 

Doğanın 
sürdürülebilir 
peyzaj planlar 
ile 
değerlendirmek 
/korumak 

Tarihsel ve 
kültürel değere 
sahip alanların 
korunması/ açık 
alan olarak 
değerlendirmek 

Güneye doğru, 
mesafe ve 
yüksekliğin 
uyumu, 
sürdürülebilir 
malzeme  

AB
D 

Ar
co

sa
nt

i 

Kompakt kent tasarımı, 
Yapılı ve doğal çevrenin 
entegrasyonu, çok amaçlı 
yapıların tasarımı, 
otomobilden bağımsız, 
güneş enerjisinin aktiv 
kullanımı, ekolojik tasarım 
ve planlama çözümleri. 

Doğanın 
sürdürülebilir 
peyzaj planlar 
ile 
değerlendirmek 
/korumak 

Arkolojik/ 
ekolojik kent 
planı. 

Güneye doğru, 
mesafe ve 
yüksekliğin 
uyumu, doğaya 
zarar vermeyen 
malzeme 
kullanımı. 

Çi
n  

Do
ng

ta
n  

Kompakt kent tasarımı, 
biyoçeşitliliğin artması, 
esnek kent planı ve 
ekolojik yerleşimlerin 
kurulması, kamusal alan 
erişebilirliğinin 
arttırılması, ekolojik ayak 
izinin azaltılması 

Doğanın 
sürdürülebilir 
peyzaj planlar 
ile 
değerlendirmek 

Tarihsel ve 
kültürel alanları 
açık alan olarak 
değerlendirmek 

Yöresel 
mimarinin 
geliştirilmesi, 
Güneye doğru, 
mesafe ve 
yüksekliğin 
uyumu, doğaya 
zarar vermeyen 
malzeme 
kullanımı. 

Ka
za

ki
st

an
 

As
ta

na
 

Kompakt kent tasarımı, 
ekolojik ve eko-orman 
kent tasarımı, yeni 
ekolojik yerleşimlerin 
kurulması, ekolojik ayak 
izinin azaltılması, esnek 
kent planı çözümü. 

Doğanın 
sürdürülebilir 
peyzaj planlar 
ile 
değerlendirmek 
/korumak 

Tarihsel ve 
kültürel değere 
sahip alanların 
korunması/ açık 
alan olarak 
değerlendirmek 

Yöresel 
mimarinin 
geliştirilmesi, 
Güneye doğru, 
mesafe ve 
yüksekliğin 
uyumu, doğaya 
zarar vermeyen 
malzeme 
kullanımı. 
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Şekil 5. Eko-kent örnekleri, A: Eko Vikki Master Planı, B:Dongtan yerleşim Planı, 

C: Arcosanti 1/5000 Yerleşim Planı, Astana 2030 Master Planı 

Seçilen örnekler, doğal alanlar, tarihsel ve kültürel alanlar ve yapı alanları kapsamında incelenmiştir. 
Seçilen eko-kentlerin tasarımında öngörülen yoğun yeşil alanları sayesinde yeşil eko-orman niteliği elde 
edilmiş, doğa sürdürülebilir peyzaj ile değerlendirilmiştir (Şekil 5).  

Kompakt yerlişim tasarımında aynı zamanda, yeni ekolojik yerleşimlerin tasarımı ve yoğun bitki 
örtüsüyle, biyoçeşitliliğin arttırılması planlanmış ve bioklimatik konfor sağlanmıştır. Bu kapsamda hava 
kalitesini iyileştirilmesi ve ekolojik ayak izinin azaltılması öngörülmüştür. Yapıların malzeme seçiminde 
doğaya zarar vermeyen, yerel ve sürdürülebilir olmasına dikkat edilmiş, yapılar arasındaki mesafe ve 
yüksekliğin uyumu sağlanmıştır. Doğal ve kültürel alanların korunması ve açık kamusal alan olarak 
değerlendirilmesi planlamada kullanılan diğer sürüdürlebilirlik tasarım ilkesi olmuştur. Aynı zamanda 
Astana ve Dongtan yerleşimlerinde yöresel mimarinin geliştirilmesi, geleneksel ve yenilikçi bina yapım 
sistemlerinin ve teknolojilerinin bütünleşik kullanımı görünmektedir. Seçilen örneklerde, ulaşım için 
yaya, bisiklet ve toplutaşıt kullanılmış, taşıt önceliği minimuma indirilmiştir. Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı, katılımcı tasarım, kurumsal ortaklıklar ve çevreye duyarlı teknoloji kullanımı bu 
kentlerin sürdürülebilirliği için kullanılan tasarım ve uygulama yöntemleridir. 

 

3. SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT PLANLAMA YAKLAŞIMI 

Sürdürülebilir kentsel gelişme (2.2.1 bölümü örneklerinden de anlaşıldığı üzere), kent formu ile güçlü 
bir ilişkiye sahiptir (Yazar, 2006, s.120). Geleneksel kent planlama anlayışında, daha öncede belirtildiği 
gibi, kentsel yayılma anlayışı hakimdir. Özellikle, 20.yüzyıl genelde kentlerin yaygın, dağınık ve yoğun 
nüfusa sahip hızlıca gelişen, küreselleşen ve metropolleşen kentlerin ortaya çıkmasına tanık olmuştur. 
Günümüz koşullarında bu gelişmeler, sağlıksız ve kontrolsüz kentsel yayılma, tarihsel kimliğin yok olması 
ve dengesiz arazi kullanımı ile sonuçlanmaktadır (Erdoğan ve Öztürk, 2019). Bu durum, kentin fiziksel 
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yapısının yanı sıra sosyal yapıyıda etkilemektedir. Bu anlayış, kentlerde ulaşım, kentsel altyapı, 
ekosistem ve ekolojik altyapının yanısıra, enerji ve kaynak tüketimine kadar olumsuz etkiler 
bırakmaktadır. Kısacası, yayılan kent formu, sürdürülebilir kentsel gelişme politika ve hedefleri ile 
uymamaktadır. Buna karşılık, sürdürülebilir kent planları, stratejik planlardır (Yalçıner Ercoşkun, 2005) 
ve arazi kullanım ve imar planlamasında stratejik çevre etki değerlendirmesinin yapılması gereklidir 
(Yalçın ve Can, 2016).   

Bu anlayış kapsamında, kentsel yerleşim alanlarının yayılmasını, yoğun yapılaşmayı ve otomobil 
merkezli gelişme anlayışını önlenmekte, yerin kimliğini ortaya çıkarmakta, kentsel mekânda karışık işlev 
kullanımını desteklemekte, yerel iklimi dikkate almakta, doğa ve doğal habitatları korunmakta, toplumu 
doğal peyzajla bütünleştirmekte ve kentsel altyapının, arazi, ulaşım ve çevresel olanaklar doğrultusunda 
verimli ve etkin bir şekilde kullanmaktadır. Bu planlama yaklaşımı, geleneksel ve metropoliten 
yaklaşımın tersine, ekonomik verimlilik ve daha fazla kar elde etmekte değil, ekolojik ve insani değerler 
doğrultusunda gelişmektedir. Kısacası, daha bütüncül ve demokratik, toplumdaki insanları birbirine 
yakınlaştıran, yayılma karşıtı (anti-sprawl) yoğunluk (density), karma kullanım (mix of uses) yoğunlaşma 
(intensification) ve bütünleştirme (consolidation) kavramları ile tanımlanan (Burton, 2000) kompakt 
kent formu (Şekil 6) ve yeşil kent idealinin bir parçası olan kendine yeterli kentler formu sürdürülebilir 
gelişme ilkelerine uygun kent formu olarak gözükmektedir (Baş, 2018, Karakurt Tosun, 2013, Yazar, 
2006, Yalçıner Ercoşkun, 2005) ve 21. Yüzyılda üzerinde çok durulan kentleşme literatür konularından 
biridir.  

Dantzing ve Saaty (1973) tarafından ilk olarak kompakt kent kavramı öne sürülmüştür. Bu form  
otomobil odaklı planlama yaklaşımına dayanan konvansiyonel modern kente alternatif olarak, kent 
içinde yaşam kalitesini artırmak amacıyla ortaya koyulmuştur (Baş, 2018). 

 
Şekil 6. Kompakt kent formunun üç temel bileşeni (Baş, 2018). 

Avrupa Topluluğu (1990) Kentsel Çevre Üzerine Yeşil Bildiri Raporu’na, Birleşik Krallık Çevre Departmanı 
(1993) ise Sürdürülebilir Kalkınma Stratejileri Raporu’na göre, kompakt kent formu, sürdürülebilirlik 
kapsamında daha çok çevresel faydalar sağlamaktadır (Baş, 2018). 

Kendine yeterli kent konsepti ise, doğal kaynakları korumak ve kentleri doğayla en uygun biçimde 
bütünleşecek şekilde tasarlamak amacıyla ortaya çıkmıştır. Küçük desentralize nüfusların doğa merkezli 
bir yaşam tarzını benimsemesi, ekolojik bilinçliliğin arttırılması ve bu sayede doğal kaynakların 
tüketimini azaltılması, kendine yeterli kent formu kapsamında sürdürülebilirliğe ulaşmanın yolları 
olarak görünmektedir (Karakurt Tosun, 2013, s.39). 

Bu bağlamda, sürdürülebilir ve ekolojik kent planlama yaklaşımları planlama mevzuatından yola 
çıkmalıdır. Bu konuda politikalar ve yönetmelikler geliştirilmelidir. Ekolojik planlama temelini planlama 
politikaları kapsamında yer verilmelidir. Bu hedefler ise kentsel mekansal alanlarına, sosyo-politik ve 
kültürel açıdan, ekonomik ve ekolojik açıdan yansıtılmaktadır. Altuntaş (2012, s.114) çalışmasına göre, 
söz konusu hedeflerin mekansal yansımaları bu şekilde özetlenebilir; düzenli, kontrollü ve planlı 
büyüme ve gelişmenin var olması, sosyal ve kamusal alanların daha fazla planlanması, yürünebilirlik, 
kolay ulaşım ve erişilebilirliği, güçlü kent kimliğinin öngörülmesi, karakterli, güçlü/canlı ve çeşitli 
yapıların tasarlanması, ulaşımda toplu taşımaya ağırlık verilmesi, aynı zamanda sağlıklı ve yaşanabilir 
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kentsel mekanların kurgulanması, sosyo-kültürel yaşam kalitesinin arttırılması ve buna yönelik kentsel 
arazi ve ekolojik unsurların etkin kullanımını.   

 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDIRME 

Ekolojik, ekonomik ve sosyal sistemler, kentsel sistemlerin bileşenleridir. kentleşme olgusu, 19.yy 
sanayileşmesi ile gelişmiş ve hız kazanmıştır. Kentler geliştikçe ve kentlerde yaşayan insanların sayısı 
arttıkça, doğal kaynaklar tükenmiş, ekonomik ve çevresel sorunlar ortaya çıkmış ve kentlerin dengesi 
bozulmaya başlamıştır. Sürdürülebilir kent planlaması bu sorunlara bir çözüm olarak ve insalla çevre 
arasında etkileşimi sağlamak amacıyla ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilir kentlerin ilkeleri incelndiğinde, 
doğal yaşam ortamlarının korunması ve arttırılması, su kaynaklarının korunması, ulaşım sisteminde 
çevreye saygılı iyileştirmelerin yapılması, fosil yakıt kullanımın azaltılması, ekolojik ayak izinin azaltılması, 
üretim-tüketim ve atık zincirinin dengelenmesi, enerji sistemlerinde geri dönüşüm modellerinin 
benimsenmesi, kentsel nüfusun sosyal adalet ilkeleri kapsamında kentsel sosyal-kültürel ve ekonomik 
altyapı olanaklarından eşit düzeyde yararlanmasına kadar uzanan bir dizi sosyal, ekonomik ve ekolojik 
bileşenlerin olduğunu görmekteyiz. 

Sosyal bütünlük, refah ve çevresel sürdürülebilirliğe ulaşmak için, küresel düzeyde etkili olan kapitalizm 
sisteminin ötesinde, yerel ölçekten küresel düzeye kadar sürdürülebilir kalkınma üretecek bir sisteme 
geçilmelidir. yeni bir yönetişim sistemi, yeni kurumsal yapı ve düşünce biçimleri gerekmektedir. Ekolojik 
ve sürdürülebilir tasarım ve planlama imar planları ve mevzuatında değişim yapılmadan ve kısıtlayıcı 
yaptırımlar olmadan mümkün olmayacaktır. Ekolojik ve sürdürülebilirlik ilkeleri ile oluşan politikalar, 
planlamanın her aşamasında önemsenmelidir. Ekolojik bir bakış açısı ile oluşan kentleşme olgusu, 
kentin ekosistemler üzerindeki olumsuz etkisini en düşük seviyeye indirmiş olmaktadır. 

Politika ve planların uygulama ve denetleme aşamasında merkezi ve yerel yönetimler aktif rol 
üstlenmelidirler. Kararlar alınmadan halkın katılımı ve halka sürdürülebilirlik konusunda eğitim 
verilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Ekolojik planlama ve tasarım uzun bir süreçtir, bu sürecin 
iyi denetlenmesi ve kontrol edilmesi gerekiyor. Bu konuda tasarım rehberleri kontrol ve yönetim aracı 
olarak önerilebilir. Kentsel tasarım rehberlerin var olması, tanımına da bakılırsa, sürecin hukuksal 
boyutu ve resmi belge niteliğini taşıyabilir. Önerilen rehber, tüm uygulayıcılar, kentsel tasarımcılar ve 
mimarlar için bağlayıcı ve uygulaması zorunlu bir yasal araç olmasını gerekmektedir. Rehberler, yasal 
mevzuat ve yönetmeliklerden yola çıkarak, yapılı ve doğal çevrenin sürdürülebilir tasarım ve 
planlamasını sağlamak için kapsamlı ilkeler ve prensipler ortaya koymalıdır. Sürdürülebilirlik bağlamında 
özellikle gelişmekte olan ülkelerde mevzuatta eksiklikler görünmektedir. Türkiye ise, küresel ısınma, 
plansız ve bilinçsiz kentsel gelişmeden en çok etkilenen ülkelerdendir. Günümüzdeki kent formları 
sürdürülebilir kentsel gelişmeyi olanaklı kılmıyor. Sürdürülebilir kentsel gelişme için Türk yasa ve 
mevzuatında küresel ısınmayı ve ekolojik ayak izini arttıran politikalar azaltılmalıdır, yenilenebilir enerji 
kaynaklarına ağırlık vermelidir. Türk planlama sistemi içinde ise, iklimsel veriler dikkate alınarak, her 
bölge için uygun yapılaşma koşulları geliştirilmelidir. Alınan kararlar ise, iki boyutlu veya planlama ölçeği, 
ve üç boyutlu veya bina ve tasarım ölçeğine kadar kapsamalıdır. Bu kapsamda, halkın bilinçlendirilmesi 
önem kazanmaktadır. Halkın bilgilendirilmesi ve katılımının sağlanması en önemli çevre politikası 
araçlarından biridir. Bu konuda merkezi ve yerel yönetimlerin yanısıra sivil toplum kuruluşlarına büyük 
görevler düşmektedir. 
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ANTİK YUNAN VE ROMA KENTLERİNDE 
HASTALIKLARDAN KORUNMA AMAÇLI 
MİMARİ TAVIR VE ÖNLEMLER 
 

HALİL İBRAHİM ALPASLAN, İSMET EMRE USTA, TUNCER ÇAĞRI ÇAKMUR 
 
ÖZET 

Yerleşik hayata geçiş, tarım devrimi ile değişen yaşam tarzları ve hayvanlarla daha yakın yaşam tarzının 
bir çok yeni hastalığı da beraberinde getirdiği düşünülmektedir. Tarih öncesi dönemlerdeki salgın 
hastalıklara dair yeterince bilinmemekle beraber yazının bulunması ile bu yönde aktarımlar da başlamış, 
özellikle antik dönemde birçok salgın hastalığın yaşandığı kayıtlara geçirilmiştir. Günümüz biyoloji ve tıp 
bilgisinden mahrum antik toplumlar hastalıkları kendi paradigmaları çerçevesinde anlamlandırmaya, 
onlara karşı farklı düzeyde etkinlikleri olan önlemler almaya çalışmışlardır. Antik Yunan ve Roma 
toplumları sağlığın ve hastalıkların kökenlerini hava ve su ile ilgili faktörlerle yakından ilişkili olduğu 
fikrinden hareketle yerleşimlerin bu iki öge ile ilişkisini tesadüflere bırakmayarak yer seçimi aşamasında 
dikkatli gözlemlerle alınacak kararların o yerleşimlerde yaşayacak nesillerin sağlıkları üzerinde etkili 
olacağını düşünmüşlerdir. Hava ve su ile ilgili yerleşim kararları sadece yer seçimi aşamasında kalmamış, 
yerleşimlerdeki cadde ve sokakların düzenlenmesinin yanı sıra konut mimarisinde değin bazı 
yansımaları olması gerektiği kayıtlara geçirilmiştir. Rüzgarların estikleri yöne göre sağlık üzerindeki 
etkileri, su kaynaklarının konumu ve akış yönlerinin niteliklerine etkisi gibi sorgulamalarla sağlıklı ve 
sağlıksız durumların tespiti yapılmaya çalışılmış, mimari kararlar alınırken de bu etkenlerin göz önünde 
bulundurulması gerektiği vurgulanmıştır. Tüm bu çalışmalara rağmen kentlerin kurulumunda ve 
tasarlanmasında bu önerilerin ne kadar dikkate alındığı ise bilinmemektedir.    
 
Anahtar Sözcükler: Antik dönem, kent ve salgin, sağlik, kent planlama. 
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1. GİRİŞ 

İnsanoğlu yerleşik hayata geçmesinin ardından nüfusu gittikçe artan yerleşim birimlerinde yaşamaya 
başlamış; bu nüfus yoğunluğu, uygarlığın gelişmesi için birçok olanağın yolunu açmakla birlikte yeni 
hastalıklara ve özellikle bulaşıcı hastalıkların daha yıkıcı biçimde yaşanmasına neden olmuştur. Yerleşik 
hayatla koşut olarak gelişen tarım ve hayvanların evcilleştirilmesi ile insanların virüs, mantar ve 
bakterileri yaşadıkları alanlara kendi elleriyle davet ettikleri ve günümüzde rastlanılan birçok hastalığın 
bu dönemde hayvanlardan insanlara taşındığına dair güçlü iddialar bulunmaktadır. Bu iddialara göre 
evcilleştirilen köpekten kızamık, inekten kuşpalazı (difteri) ile verem (tüberküloz) hastalıkları insana 
geçmiş; nezle virüsü (rhino virüs), olasılıkla atlardan, şarbon (antraks) ise topraktan bulaşmıştır. Yerleşik 
hayatın bir sonucu olarak insanlar kendi çöplüklerinin fazlasıyla yakınında yaşamaya başladıklarında, 
kaçınılmaz olarak gözle görülmeyen bu organizmaların besin kaynağı olmuşlar ve cüzzam, kolera, kanlı 
ishal (dizanteri) de dâhil olmak üzere inanılmaz sayıda cilt ve bağırsak hastalığına maruz kalmışlardır. 
Toprağın düzenli olarak sürülmesi ve ormanların yok edilmesi, tarım toplumları için ilerleme anlamına 
gelirken yeni parazitleri insan yaşamına davet etmiştir. Vahşi toprakların yok edilmesi fareleri, sıçanları, 
keneleri, pireleri ve sivrisinekleri insanlara daha yakın yaşamaya zorlamış, bu leş yiyiciler beraberlerinde 
veba, tavşan ateşi (tularemi), lekeli humma (tifüs) ve sıtma gibi hastalıkları getirmişlerdir. Yüzbinlerce 
insanın yaşadığı kentler ortaya çıktıkça hastalıkların neden olduğu toplu ölümler de fırtınalar kadar 
yaygın hâle gelmiştir (Nikiforuk, 2001, s. 27-29; Küçük, 2020, s. 71;).  
Yerleşik hayata geçişle birlikte yaşanan bu yeni durum, antik çağa gelindiğinde kazanılan bağışıklıkların 
etkisi ile eski yıkıcılığını bir miktar kaybetse de hastalıkların ortaya çıkma, bulaşma ve tedavileri hakkında 
günümüz bilgisi ile kıyaslandığında önlem ve tedavilerin hastalıklar üzerindeki etkisinin oldukça düşük 
olduğu antik dönem toplumlarında hala çok fazla sayıda ve yıkıcılıkta salgın yaşanmaktaydı.  
En çok rastlanılan veba, sıtma gibi salgın hastalıklar bir kez ortaya çıktıklarında onlara karşı tanrıları 
yardıma çağırmaktan başka çok az müdahale olanağı vardı. Bununla birlikte hastalıkların neden ve nasıl 
ortaya çıktıklarına dair bugünkü bilinenlere kıyasla farklı oranlarda geçerliliği olan fikirler üretilmekte ve 
sağaltım konusundaki yetersizliklere karşın bu fikirler çerçevesinde çeşitli önlemler alınmakta idi. 
Toplum sağlığını ilgilendiren bu önlemler, genellikle kent ölçeğinde ve kentin hava, su gibi doğal 
etkenlerle ilişkisinin düzenlenmesi biçimindeydi.  Bunun yanında yapı ölçeğinde de sağlık önlemleri 
alınmaktaydı.   
Her ne kadar hastalığın ortaya çıkış nedenleri tam olarak bilinmediği için bu önlemlerin etkinliği sınırlı 
olsa da dönemin uzmanları deneme yanılma veya gözlem yöntemleri ile kent ve yapı ölçeğinde bazı 
kararların insan sağlığı açısından öneminin farkına varmış gibi görünmektedirler. Özellikle rüzgâr ve 
güneş gibi atmosferik kondisyonlarla temiz ve pis suyun hastalıklar üzerindeki etkisine dair yazılı kayıtlar 
ve bu etkenlerin insan hayatına ilişkisi ile ilgili düzenlemeler üzerine bazı görüşlere rastlamak 
mümkündür.   
Bu yazı özellikle antik Yunan ve Roma mimarisinde kent ölçeğinden yapı ölçeğine kadar hastalıkların 
önlenmesi amacıyla alınan önlemlere dair bir derlemeyi amaçlamaktadır. Ancak, öncelikle antik Yunan 
ve Roma’nın içerisinde bilgi ürettiği paradigmayı daha iyi anlayabilmek için bu dönemde hastalığın ve 
sağlığın nasıl anlaşıldığı üzerine düşünmek gerekir.    
  
2. ANTİK YUNAN VE ROMADA SAĞLIK VE HASTALIK 

Fiziksel ve beşeri dünyayı açıklamak için mitolojik repertuarın kullanılması, tarihte derinlere inildikçe 
sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Buna koşut olarak, mitler konusunda hayli zengin olan Yunan ve 
Romalılar, sağlık ve hastalık diyalektiğini kişiselleştirilmiş figürler üzerinden anlamaya ve anlatmaya 
çalışmışlardır. Yunan panteonunda sağlıkla ilişkilendirilen tanrı Apollon’dur. Ancak, erken dönemlerde 
yaşamış olması olası, önce kahramana ardından da tanrıya dönüşmüş olan Asklepios, bu alanda daha 
sık başvurulan bir figür gibi görünmektedir (Şekil 1). 
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Şekil 1. Asklepios’un en önemli merkezlerinden biri olan Epidauros kentinde bulunan heykeli (web1). 

Asklepios, prehistorik dönemde orta Yunanistan’daki Thessalia’da yaşadığı düşünülen sağaltıcı bir 
kahraman olarak ortaya çıkar. Kendisinin Yunan mitolojisinde bir sağlık tanrısı haline gelmesi ve adına 
kült merkezleri kurulması, Homeros çağı ile 7. yüzyıl arasında gerçekleşir. Bu yüzyıllarda Asklepios’un 
ilahi yönünü vurgulayan birçok mit ortaya çıkmıştır (Chatzicocoli ve Syrakoy, 2009, s. 17-18).   
Asklepios’un çocukları olan ve hepsi sağlık kavramının farklı yönlerini sembolize eden  “hijyen” tanrıçası 
Hygeia, tedavi tanrıları Panakeia, Akeso ve Akesis, iyileşme tanrıçası Iaso, yine iyileşme sürecinin 
tanrıçası Aceso ve güzellik, ihtişam tanrıçası Aigle, iyi oluşun tanrıçası Eumarion, hastalıklara karşı 
korunmadan sorumlu Alexinor, iyileşmeden sorumlu Telesphoros ve diğerleri, sağlığın ve sağlığa 
kavuşma sürecinin yönlendiricileri olarak tahayyül edilir (Chatzicocoli ve Syrakoy, 2009, s. 18). 
Hygeia’nın bazı kaynaklarda toplum sağlığından sorumlu tanrıça olarak tanıtılması özellikle salgın 
hastalıkların önlenmesinde “hijyen”in rolüne vurgu yapan önemli bir göstergedir (Yannopoulos ve 
Kaiafa-Saropoulou, 2019, s. 2).   
Sağlıkla ilgili kavramların kişiselleştirilmesine koşut olarak bazı hastalıkların da antropomorfik yaklaşımla 
kişiselleştirildiği görülmektedir. Günümüzde hâlâ kullanılan “tifüs” ve “tifo” (ing. typhus ve typhoid) 
sözcüklerinin kökeninin antik Yunan’da kuvvetli rüzgârlardan birinin kişiselleştirilmiş hali olan Typhon 
karakterine dayanması, buna örnek olarak verilebilir (Powell, 2018, s. 120).  
Antik Yunanlılar salgın hastalıkların ortaya çıkışını çoğunlukla işledikleri bir kusurdan dolayı tanrılardan 
gelen bir ceza olarak algılamışlardır. Bunun en erken ve etkileyici örneklerinden birisi, İlyada’nın ilk 
bölümünde Apollon’un Akhalara kızıp onlara salgın hastalık (olasılıkla veba) göndermesini anlatan şu 
dizelerde yer alır: 
 “Onları birbirine düşüren hangi tanrı? 
Apollon, Leto ile Zeus’un oğlu. 
Krala kızıp orduya kıran salan o; 
Atreusoğlu, tanrının duacısı Khryses’i saymadı diye 
insanlar kırılıp gidiyordu birbiri ardı sıra. 
(…) 
Böyle yakardı o, Phoibos Apollon da dinledi onu, 
indi Olympos’un doruklarından, köpürmüş öfkeli. 
Omuzlarında yayı, iki ucu kapalı okluğu. 
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Kımıldandı mı, oklar omuzlarında çangırdıyordu. 
Kızgın tanrı yürüyordu gece gibi. 
Yerleşti gemilerin ardına, saldı okunu, 
bir vınlama çıktı gümüş yaydan, korkunç, acı. 
Önce katırların, köpeklerin düştü peşine. 
Sonra saldı bir sivri ok insanların üstüne. 
Kavruluyordu birbiri peşi sıra bir yığın ölü. 
Ordu içine tanrının okları yağdı tam dokuz gün.” (Homeros, 2008, s. 76). 
Apollon’un bu konudaki otoritesine rağmen Asklepion ve maiyetinin sağlık konusundaki rolleri nedeni 
ile antik Yunan’daki sağaltım merkezleri Asklepionlar olarak adlandırılmış ve Asklepion kültünün 
mekânlaşmış halleri olarak bugünkü hastanelere benzer bir işlev görmüşlerdir. Tek bir yapıdan ziyade 
yerleşke denebilecek yapı toplulukları ve açık alanlardan oluşan Asklepionlar, sağlık tanrısı olan 
Asklepios’un tapınaklarını da içeren ve çeşitli sağaltım metotlarının uygulandığı birden çok yapıdan 
oluşan yerleşkelerdi. Bu yerleşkeler, adeta bir kent modeli gibi tasarlanmıştır.  
Zamanla, mitolojik açıklamaların yanı sıra gözleme dayalı anlamlandırma çabaları da ivme kazanmış, 
hem tıp hem de diğer alanlardaki birçok düşünür ve pratisyen; hastalıkların ne oldukları, nasıl ortaya 
çıktıkları, önlenmesi ve tedavisi üzerine fikirler üretmiştir. 
Antik dönem tıbbı, genel anlamıyla sağlıklı vücudu korumayı ve düzenli bakımla devamlılığını sağlamayı 
hedeflemektedir (Yegül, 2006, s. 37). Jaeger’in “Yunan kültür ideali, sağlık idealidir” şeklindeki 
tanımlamasından da bu dönemde, beden sağlığının aynı zamanda ahlaki ve dinsel bir gereklilik olarak 
görüldüğü anlaşılmaktadır (1976, s. 306). 
Antik dönemde hastalığın ortaya çıkmasında tanrıların rolü kabul edilmekle birlikte maddi nedenler 
üzerine de sorgulamalar söz konusudur. Bu aşamada antik Yunan ve Roma’da iki temel konunun ön 
plana çıktığı görülmektedir: hava ve su. Virüsler ve diğer mikroorganizmalar hakkında henüz bir bilgi 
üretilmediğinden antik dönemde hastalıkların ortaya çıkış ve yayılışında bu mikroorganizmaların ana 
taşıyıcısı olan suyun ve kötü havanın etkili olduğu düşünülmekteydi. Su ve havanın insan vücudundaki 
denge durumunu bozduğu ve hastalığın bu dengesizliğin bir sonucu olarak ortaya çıktığı fikri ön 
plandaydı. Bu etkileşime dair geliştirilen en eski açıklamalardan biri, humoral teoridir. İnsan bedeninin 
kan, sarı safra, kara safra ve balgamdan oluştuğunu kabul eden bu teoride hastalıkların nedeni, insan 
bedeninin kendi iç dinamiklerindeki değişime dayandırılıyordu. Hastalık ile çevre etkenleri arasındaki 
ilişki, etkisi 19. yüzyıla kadar süren miasma teorisi ile açıklandı. Eski Yunancada kirlilik anlamına gelen 
“miasma” kelimesiyle hem fiziki hem de ahlaki anlamda bir lekelenme ifade edilmekteydi. Bu kavram, 
Hipokrat’ın eserlerinde hastalıkların nedeni ve havayı bozucu bir unsur olarak açıklanmıştı. Kötü kokular, 
havanın niteliğini ve sağlıklı yapısını bozmakta; kötü hava ve pis suya yakın olmak da hastalıklara yol 
açmaktaydı. (Küçük, 2020, s. 70). 
 
2.1. Havanın Sağlıkla İlişkisi 

Ege denizindeki en eski uygarlıklardan biri olan Minos uygarlığından beri antik Yunanlılar ve sonrasında 
Romalılar, rüzgar ve güneş gibi havaya dair faktörlerin insan sağlığı üzerinde olumlu veya olumsuz 
etkilerinin farkındaydılar. Dolayısıyla özellikle birden çok kişinin etkilendiği salgın hastalıklarda ilk akla 
gelenlerden birisi, solunan ve maruz kalınan havasal etkenlerin kondisyonu idi. Hipokrat’ın Atina’daki 
şiddetli bir salgınla mücadele etmek için ateşler yaktırarak kentin havasını arındırdığı söylentisi 
(Gazzaniga, 2017a, s. 1153) bu bakış açısını örnekler.  
Hipokrat ayrıca, sıcak rüzgarlara maruz kalan ve kuzey rüzgarlarından korunaklı bir biçimde yerleşmiş 
kentlerde gözlemlenebilecek hastalık biçimleriyle bunun tam tersi olarak gün batımı ve gün doğumu 
arasında soğuk rüzgarlara maruz kalan ve güney yönünden gelen sıcak rüzgarların ulaşamadığı 
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şehirlerdeki hastalık biçimlerini tanımlamış ve bunlar arasında bir karşılaştırma yapmıştır (Hippocrates, 
1952, s. 10). 
Havanın olumsuz etkileri sadece soluma yoluyla kendini göstermez. Dikkatli bir şekilde incelenen ve 
estikleri yöne göre farklı isimlere sahip mitolojik karakterlerle temsil edilen rüzgarların da sağlık üzerine 
önemli etkilere sahip olduğu bilinmekteydi (Şekil 2). Örneğin bir çok alanı kapsayan “Mimarlık Üzerine 
On Kitap” adlı eseri ile bilinen Romalı mimar ve mühendis Vitruvius, “Soğuk rüzgarlar rahatsız edici, 
sıcak rüzgarlar halsizleştirici, nemli rüzgarlar ise sağlıksızdırlar” (1993, s. 17) der. Ayrıca, rüzgarların 
yönlerine göre sağlık üzerinde farklı etkileri olabileceğini söyler  (Vitruvius, 2017, s. 46-50). 

 
Şekil 2. Atina Rüzgar Kulesi (Horologion) MÖ 2. yüzyıl (Fotoğraf: Halil İbrahim Alpaslan, 2018). 

M.S. 2. yüzyılda yaşamış Romalı bir filozof olan Celsus, de Medicina isimli eserinde hava ve sağlık ilişkisini 
aktarmakta ve sabit havalarda güzel günlerin en sağlıklı günler olduğunu belirtmektedir. Yağmurlu 
günler ise sisli veya bulutlu günlerden daha iyidir. Kışın en iyi günler, rüzgarın tamamen ortadan kalktığı 
günler iken yazın ise batı rüzgarlarının estiği günlerdir. Celsus, kuzeyden esen rüzgarların doğu ve güney 
rüzgarlarından daha faydalı olduğunu iddia etse de, bunun yerleşimin karakterine bağlı olduğunu da 
belirtmektedir. Yine Celsus’a göre, neredeyse her bölgede kara yönünden esen rüzgarlar sağlıklı iken 
denizden esen rüzgarlar zararlıdır (Celsus, 1938, I). 
Havanın doğrudan etkilerinin yanı sıra sular üzerinden dolaylı etkisinin de bulunduğu düşünlümekteydi. 
Antik dönem insanlarına göre  suyun kalitesinde kaynağın yönelimi ve bölgedeki rüzgarların hangi 
yönden estiği belirleyici olmaktaydı (Yannopoulos ve Kaiafa-Saropoulou, 2019, s. 2). 
 
2.2. Suyun Sağlıkla İlişkisi 
Suyun yaşamsal öneminin yanı sıra sağlık açısından önemi de prehistorik çağlardan beri bilinmektedir. 
Bir çok antik metinde su kalitesinin insan sağlığı açısından en önemli konulardan biri olduğu vurgulanır 
(Yannopoulos ve Kaiafa-Saropoulou, 2019, s. 2). 
Antik Yunan dünyası söz konusu olduğunda bu anlamda Girit’teki Minos uygarlığına kadar gidilebilir. 
Her ne kadar Minos uygarlığının Yunan olup olmadığı hala tartışma konusuysa da bir çok alanda olduğu 
gibi su ve sağlık konusunda sahip oldukları geleneklerin Myken Uygarlığı aracılığı ile Yunan dünyasına 
taşındığı ve ardından gelen arkaik, klasik ve helenistik Yunan toplumları tarafından bu geleneklerin 
geliştirilerek benimsendiğini, hatta bu geleneklerin Roma dünyasında da geçerli olduğu söylemek yanlış 
olmaz.   
Antik Yunan dünyasında suyun kalitesinin insan sağlığına etki edeceğine işaret eden ilk tıp adamı 
Alcmaeon’dur  (Vuorinen, Juuti & Katko, 2007, s. 50). Antik dünyada tıp konusunda en önde gelen 
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otoriretlerden birisi olan Hipokrat da farklı özelliklere sahip suların insan sağlığı üzerindeki etkilerine 
değinir (Hippocrates, 1952, s. 10). Roma dünyasında da suyun sağlık alanındaki etkilerine hem Gaius 
Plinius Secundus hem de Galen eserlerinde değinirler. Yine Roma dünyasının önemli mimar ve 
mühendislerinden Vitruvius da eserinde kent kurulum aşamasında suyun öneminden ve farklı 
kaynaklardan gelen suların insan üzerindeki etkilerinden bahseder  (Vitruvius, 1993, 14, s. 173-8).   
Vitruvius, su konusuna özel bir bölüm ayırır. Bu bölümde yeraltı sularının nasıl tespit edilebileceğinin 
yanısıra çeşitli minerallerle zenginleşmiş kaynak sularının hangi hastalıklara iyi geldiğini, hangi suların 
içilmemesi gerektiğini (Vitruvius, 1993, s. 173-178) ve iyi bir suyun nasıl belirlenebileceğini anlatır: 
“Kaynaklar (…) açıkta ve serbestçe akıyorlarsa, suyu kullanmak için taşımaya başlamadan önce yörede 
oturanların vücut yapılarını kontrol ediniz; eğer, yapıları sağlam, renkleri taze, bacakları güçlü ve gözleri 
temiz çıkarsa, kaynaklar tamamen onaylanabilir. Yeni kazılan bir kaynağın suyu deneniyorsa, bu su bir 
Korent vazosuna veya iyi tunçtan yapılmış herhangi başka bir vazoya serpildiği zaman leke kalmazsa 
suyu mükemmeldir. Aynı şekilde, böyle bir su tunçtan bir kazanda kaynatılıp sonra bir süre bırakıldığında 
kazanın dibinde kum veya çamur birikmeden dökülebilirse o suyun da mükemmelliği kanıtlanmış 
demektir. Yeşil sebzeler böyle bir suyun bulunduğu bir kapta ateş üzerinde çabuk pişerlerse suyun iyi 
veya sağlıklı olduğu yine kanıtlanacaktır. Aynı şekilde, kaynağın suyu duru ve berrak ise, yayıldığı ve 
aktığı yerde yosun veya saz örtüsü yoksa ve yatağı hiçbir pislikle kirlenmemiş temiz bir görünüme 
sahipse, bu belirtiler suyun en iyi düzeyde hafif ve sağlıklı olduğunu gösterir.” (Vitruvius, 1993, s. 178). 
Antik Yunan ve Roma uygarlıkları, sağlık gereksinimlerini karşılamıyorsa suyun kalitesini iyileştirmek için 
farklı yöntemler kullanmışlardır. Yazılı kaynaklar ve arkeolojik kazılar; çökeltme tanklarının, eleklerin, 
filtrelerin ve suyun kaynatılmasının antik çağda suyun kalitesinin arttırmak için kullanılan yöntemler 
olduğunu göstermektedir (Vuorinen, Juuti & Katko, 2007, s. 51). Ancak, bu iyileştirmeler suyun tadı ve 
kokusu gibi kolaylıkla tespit edilebilen nitelikleri ile sınırlı kalmış, mikroorganizmalar hakkında herhangi 
bir bilginin olmaması çabaların hastalıkları önleme noktasında yetersiz kalmasına neden olmuştur.   
Kullanım sularının niteliklerinin yanı sıra antik Yunan ve Roma’da en önemli sağlık sorunlarından bir 
tanesi, atık su da dahil olmak üzere yetersiz atık yönetimi seviyeleri idi. Atık suların yerleşimlerden hızla 
uzaklaştırılamaması antik çağda halk sağlığı için büyük bir risk içermekteydi. Örneğin bu dönemde 
tuvalet hijyeni olgusunun oldukça zayıf olması kuvvetle muhtemeldir. Özellikle, konutlardaki tuvaletler 
büyük oranda akan sudan yoksundu ve genellikle mutfakların yakınında konumlanmaktaydı. Bütün 
bunlar bağırsak patojenlerinin yayılması için elverişli bir ortam yaratmaktaydı (Vuorinen, Juuti & Katko, 
2007, s. 51). 
Mikroorganizmalar konusundaki bilgisizliğe benzer biçimde suyun içerebileceği ağır metallerin de sorun 
yaratacağına dair bazı fikirler olmakla birlikte kesin bir önlemden söz etmek mümkün değildir. Romalı 
yazarlar kurşun boru kullanımına ilişkin şüphelerini dile getirdikleri ve seramik boruların kullanılmasını 
tavsiye ettikleri bilinmektedir. Bununla birlikte teoride seramik boruların kullanıldığı bilgisine sahip 
olunmasına rağmen hem yazılı kaynaklar hem de arkeolojik kalıntılar tarafından ortaya konulduğu üzere, 
suyun birçok durumda rutin olarak kurşun borularla dağıtıldığı görülmektedir  (Vuorinen, Juuti & Katko, 
2007, s. 52). Ancak, konuyla ilgili Hodge, su vasıtasıyla kurşun zehirlenmesine maruz kalma ihtimalinin 
oldukça az olduğunu öne sürmektedir. Ona göre suyun kalitesinin bir sonucu olarak, boruların kalsiyum 
karbonat ile kaplanması çoğu durumda kurşunu ve suyu ayırmaktaydı. Ayrıca, sürekli akış nedeniyle, 
borudaki suyun kurşun ile olan temas süresi kirlenmenin için gerçekleşmesi için çok kısaydı (Hodge, 
1981, s. 491). 
 
2.3. Antik Dönem Salgınları 
Antik dönem salgınlarının en eski ve bilinirlerinden birisi Atina ve Sparta şehir devletlerinin karşı karşıya 
geldiği Peloponnes Savaşı (MÖ 430) sırasında ortaya çıkan ve, 4 yıl kadar süren Büyük Atina Salgını’dır 
(Huremovic, 2019, s. 10). Thucydides; kusma, titreme, sancı ve durdurulamayan ishal semptomları ile 
tanımladığı hastalığın Perikles’in savaştaki deniz seferlerini dahi engellediğini aktarmaktadır 



41 

(Thucydides, 2017, s. 89-100). Çiçek hastalığı ya da tifüsten kaynaklandığı düşünülen salgının, 75,000 ile 
100,000 arasında ölüme sebep olarak kentin nüfusunun yaklaşık yüzde 25’ini kaybetmesine yol açtığı 
belirtilmektedir (Littman, 2009, s. 456). Yunan dünyasını derinden etkileyen busalgının sona ermesinin 
ardından Yunanlılar Apollon’a şükranlarını sunmak için güneybatı Arcadia’daki Bassae kenti yakınlarında 
Parthenon’un mimarlarından Iktinos’a MÖ 450 civarında bir tapınak inşa ettirmişlerdi (Şekil 3) (Powell, 
2018, s. 186).  

 
Şekil 3. Apollon Bassae Tapınağı (web2). 

Atina Salgını’nından sonra bilinen en büyük salgınlardan bir diğeri, MS 165 yılında ortaya çıkan ve 15 yıl 
süren Antonius, diğer adı ile Galen Vebası’dır. Marcus Aurelius (MS 161 – 180) döneminde yayılan 
hastalığa, imparatorun Seleukos’tan dönen askerlerinin neden olduğu düşünülmektedir. Günümüzde 
belirtileri nedeni ile çiçek hastalığı kaynaklı  olarak değerlendirilen salgın; Küçük Asya, Mısır, Yunanistan 
ve İtalya’yı etkileyerek Atina Salgını’ndan daha büyük bir yayılım göstermiş, hatta Marcus Aurelius da 
hayatını bu hastalık sebebiyle kaybetmiştir (Huremovic,  2019, s. 11-12). 
Gerçek bir veba salgınının belgelenmiş en eski örneği olan Justinian Vebası’nın, ilk olarak 541 yılında 
Mısır’da ya da Orta Asya bozkırlarında ortaya çıktığı ve ticaret yolları ile yayıldığı düşünülmektedir. 1 
sene içerisinde yayılarak 542 yılında Konstantinopolis'e ulaşan salgın, ortadan kalktığı 750 yılına kadar 
kalıcı enfeksiyon döngüleri ile tekrarlanarak Avrupa nüfusunun neredeyse yarısını etkilemiştir. Öyle ki 
541 ve 600 yılları arasında Bizans İmparatorluğu’nun nüfusunun %40, Konstantinopolis’in ise %50 
oranında azaldığı tahmin edilmektedir (Justinian's Plague, 2014; Huremovic, 2019, s. 12-14). 
 
3. KENT ÖLÇEĞİNDE SAĞLIK AÇISINDAN YARARLI OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN MİMARİ TAVIR VE ÖNLEMLER 
Antik Yunanlar özellikle kent kurma veya mevcut kentlere yeni kent parçaları ekleme konusunda 
oldukça deneyime sahiplerdi. Kolonizasyon döneminde kurulan yüzlerce kentin yanı sıra Priene gibi 
doğal şartların değişmesi veya Miletos gibi savaş sonrası taşınması veya yeniden kurulması gereken 
kentler bu konuda benzersiz bir deneyimi beraberinde getirmişti. Kimliği ve yaptıkları tartışmalı olmakla 
birlikte genel olarak Miletos’lu ve şehircilik biliminin öncüllerinden olduğu kabul edilen Hippodamos’un 
ortaya çıkmasını bu ortam mümkün kılmıştı. Ancak antik Yunanlıların bu alana dair deneyimlerini içeren 
kapsamlı bir metin olmadığı veya günümüze aktarılamadığından bu kentler kurulurken sağlık açısından 
yönlendirici kuralları bilemiyoruz. Bu konuda en önemli kaynak birçok konunun yanı sıra kent 
kurulumuna da detaylı bir şekilde değinen MÖ 1. yüzyılda yaşayan Romalı Mimar ve Mühendis Marcus 
Vitruvius Pollio’nun kaleme aldığı “De Architectura” isimli eseridir.  
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Bununla birlikte Vitruvius’tan önce yaşamış olan düşünür ve tıp adamlarının günümüze kalan 
eserlerinde bu alana dair bilgi parçalarına rastlamak mümkündür. Bunlardan en önemlisi MÖ 4. yüzyılda 
yaşayan Aristoteles’tir.  
Aristoteles “Politika” adlı eserinde bir kentin en önemli niteliğinin sağlık olması gerektiğini belirtir (1885, 
s. 225-226). Yani kent, öncelikle içinde yaşayanlara sağlıklı bir hayat geçirmeleri için gerekli şartları 
sağlamalıdır. Yine Aristoteles’e göre bu hedefe yönelik olarak yapılması gerekenlerin başında kentin 
kurulacağı alanı doğru seçmek gelir. Bu bağlamda Aristoteles kentin topoğrafyasına vurgu yapar. Ona 
göre ideal olanı kentin eğimli bir alana kurulmasıdır. Eğimi doğu yönüne verilmiş şehirler ile güneşin 
doğduğu yönden esen meltemlere bakan yerlere kurulmuş kentler daha sağlıklıdır. Kuzey rüzgarına 
sırtını dönmüş böylelikle kışı daha hafif geçiren kentler de Aristoteles tarafından ikinci dereceden sağlıklı 
kentler olarak tanımlanmıştır (Aristoteles, 1885, s. 225-226). 
M.S. 1. yy.’da yaşamış bir yazar olan Columella da De Re Rustica isimli eserinde kentlerin kurulduğu 
konum ve sağlık arasında bir takım bağlantıların olduğuna işaret etmiştir. Ona göre Boeotia'daki Thebes 
gibi yaz ortasında nispeten ılıman olan ancak kışın soğuğuyla korkutucu ve dayanılmaz hale gelen bazı 
yerler ve Euboea'daki Chalcis gibi kışın ılıman ama yazın en acımasız sıcağında kavrulan yerler sağlıklı 
olmaktan uzak yerlerdir. Columella’ta göre aşırı sıcak ve soğuktan arınmış bir atmosfer genellikle bir 
tepenin yarı yüksekliğindeki yerlerde görülmektedir. Bu gibi yerler bir çukurda olmadığından, kışın 
dondurucu soğuğuna ve yazın kavurucu sıcağına maruz kalmaz (Columella, 1941, V). 
 
3.1. Rüzgar ve Güneşe Yönelik Kent Ölçeğindeki Düzenlemeler  
Vitruvius, kent kurulumundan bahsettiği pasajlarının önemli bir kısmında kentte yaşayanların sağlıklı 
olabilmesi için gereken şartlara değinir. Bunların başında da kentin havası ve suyunun sahip olması 
gereken özellikleri gelmektedir.  
Vitruvius, kent inşa edilirken sağlık açısından dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri olarak 
rüzgarı işaret eder. Onun bu bağlamdaki ilk vurgusu sıcak rüzgarların olumsuz etkisine yöneliktir. Yeni 
kentler kurulurken sıcak rüzgarların kent sakinlerinin üzerine yayılabileceği bölgelerden kaçınılması 
gerektiğini belirtir (Vitruvius, 1993, s. 12). Romalı mimar, kentin sokaklarında rüzgar esmesini sağlık 
açısından zararlı bulur. Kentin yollarının rüzgar almayacak biçimde çizilmesi gerektiğini söyler:  
“Konutlar ve ev sıraları rüzgarların rahatsız edici etkisinden esirgenecektir. Çünkü, sokaklar rüzgar 
yönünde yapılırsa sürekli olarak açık bayırlardan esen fırtınalar ara sokaklarda sıkışarak oraları kasıp 
kavuracaktır. Bu nedenle, ev sıraları rüzgarların yönünden korunmalıdır ki, rüzgarın gücü blokların 
köşelerine çarparak kırılıp dağılabilsin” (Vitruvius, 1993, s. 19). 
Vitruvius’un bu yaklaşımları Yunan dönemindeki düşüncelerle bağlantılıdır. Onun özellikle önem verdiği 
kuzey, güney ve batı rüzgarlarının zararlı etkileri ile doğu rüzgarının yararlarına dair düşüncelerinin 
kökeni Hipokrat’a dayanır. Hipokrat’a göre;  
“Güneşin doğduğu yöne yönelmiş durumdaki şehirlerin tümü, kuzeye dönük olanlardan ve sıcak 
rüzgarlara maruz kalan şehirlerden daha sağlıklıdır. Doğu’ya bakan şehirlerde sıcak ve soğuk dereceler 
makul ölçülerdedir. Buralardaki güneşin doğduğu yöne akan sular hoş kokulu, yumuşak ve içimi 
keyiflidir” (Hippocrates, 1952, s. 10).  
Aristoteles de, Hipokrat'ın doğu rüzgarlarının sağlık yararlarına yaptığı vurguyu, şehirlerin doğuya 
bakmasını önererek benimser. Kentin doğuya bakması, sabah güneşinin insanlar, hava, toprak ve su için 
sağlıklı olması nedeni ile tercih edilmeliydi (Rogen, 2017, s. 23). 
Vitruvius, rüzgarların kent sağlığıyla olan ilişkisine değindiği bir başka bölümde Lesbos adasındaki 
Mytilena şehrini örnek olarak kullanır. Kenti muhteşem ve çok zevkli bir mimariyle inşa edilmiş olarak 
tanımlayan Vitruvius, bu ihtişama rağmen kentin konumunun problemli olduğundan bahsetmekte ve 
bu problemli kent konumlanışının sağlık sorunlarını yanında getirdiğini belirtmektedir. Kentte güney 
rüzgarlarının insanları hasta ettiğini, kuzeybatı rüzgarlarının insanları öksürttüğünü, kuzey rüzgarlarının 
esmesi ile insanların sağlıklarına kavuştuğunu ancak; bu rüzgarların da kent sokaklarını insanların dışarı 
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çıkamayacağı kadar soğuk bir hale getirdiğinden bahsetmektedir. Vitruvius’a göre tüm bu olumsuz 
rüzgâr hareketlerinin nedeni kentin rüzgarları kesecek biçimde kurulmamış olmasıdır. Vitruvius kentin 
ana caddelerinin ve sokaklarının matematiksel olarak hesaplanmış rüzgar yönlerine göre 
oluşturulmasının gerekliliğinden bahsetmekte ve tüm yönlerden gelen rüzgarları kesecek olan sekizgen 
biçimli bir kent yerleşimi önermektedir (Vitruvius, 2017, s. 46-50). 
 
3.2. Suyun Sağlık Açısından Kent Ölçeğinde Kullanımı  

Minos uygarlığında, MÖ 3. bin yıldan beri sağlık sorunlarının azaltılmasında kentin iyi organize edilmiş 
bir su destek sistemine ve sağaltım altyapısına sahip olmasının önemi bilinmekteydi. Tüm Minos 
sarayları sürekli akan sular ve kanalizasyon gibi üst düzey temizlik alt yapısına sahiptir (Yannapoulos ve 
Saropoulou, 2020, s.1).  
Yerleşimin sağlıklı içme ve kullanma suyuna sahip olması için alınan önlemler kentin kurulacağı yerin 
seçimi aşamasından başlar. Suların içeriklerinin dikkatle incelenip insan sağlığı için hangilerinin yararlı 
hangilerinin zararlı olduğunun tespiti de kuruluş aşamasının önemli aşamalarından biri idi. Vitruvius’a 
göre yeni kentlerin kuruluş aşamasındaki kurban seremonisinin nedeni, tanrıların onayını almanın yanı 
sıra, kurban edilen hayvanın ciğerlerinin incelenmesi yolu ile söz konusu bölgenin canlı yaşamı için 
uygun olup olmadığını anlamaktır: “atalarımızın ana amaçları sağlıklılık olduğundan, anormal ciğerlerle 
karşılaşmaya devam ettikleri zaman yörenin su ve besin kaynaklarının insan sağlığı için de zararlı 
olacağını varsayarak oradan ayrılıp başka bir bölgeye giderlerdi” (Vitruvius, 1993, s. 14). Dolayısıyla 
kesilen kurbanların iç organlarının, çevredeki besin ve su kaynaklarının niteliği hakkında ipuçları taşıdığı 
düşünülürdü.  
Yerleşim yeri seçme sürecinde su kaynakları açısından en dikkat edilmesi gereken konulardan birisi 
bataklıktan uzak olmasıdır. Kentler, en yıkıcı salgınlardan biri olan sıtma başta olmak üzere birçok 
hastalığın kaynağı olduğu bilinen bataklıklardan mümkün olduğunca uzakta kurulmaya çalışılmaktaydı 
(Columella, 1941, V). 
Kent kurulduktan sonra en önemli işlerden birisi de kente sürekli olarak temiz suyun getirilmesi ve 
kentte dağıtılması idi. Yerleşimlere temiz su tedariki konusundaki donanımlar sarnıçlardan yer üstü ve 
yer altı su aktarım sistemlerine doğru gelişim göstermiştir. Erken dönemlerde yerleşim içindeki yağmur 
suyunu depolayan sarnıçlar ve yer altı sularına erişimi sağlayan kuyular ağırlıklı yer tutarken pişmiş 
toprak ve metal teknolojisinin ilerlemesi ile boru sistemleri gelişmeye başlamış, temiz suyun hem 
kaynaktan kente getirilmesi hem de kentte dağıtılması bu sistemlerle yapılmaya başlanmıştır. Bu 
konudaki önemli kırılma Roma inşa teknolojisinin kemer ve tonoz gibi eğrisel sistemleri yetkinlikle 
kullanması dolayısıyla su kemerlerinin sistemlere katılması ve özellikle kaynaktan kente çok daha fazla 
miktarda temiz suyun getirilmesinin sağlanmasıdır. Kentlere su sağlamanın öneminin farkında olan 
Roma’da su işlerinin yönetimi en yüksek devlet görevlilerine verilmişti (Kretzschmer, 2000, s. 70).   
Temiz suyun kentte kullanımı erken dönemlerde kısmen konutlarda, ağırlıklı olarak çeşmelerde olurken 
zamanla özellikle Roma döneminde kamusal hamamlar ve tuvaletler temizlik ve sağlık alanında kentin 
en önemli yapılarına dönüştüğü görülmektedir. Ephesos, Hierapolis gibi Roma kentlerinin birçoğunda 
kentin deniz veya kara tarafındaki giriş kapılarının yakınlarında sıklıkla hamamlara rastlanması kent 
dışından gelebilecek hastalıklara karşı önemli önlemlerden biri olmuştur. 
Hastalıklara karşı bir diğer önlem de Roma’da kanalizasyona bağlı olmayan çok sayıda konut kullanıcısı 
için ortak tuvaletler yani latrinaların yapılması idi. 10, 20 hatta 40 kişinin aynı anda kullanabileceği 
latrinalar sürekli akan temiz su ile mümkün olduğunca temiz tutulmaya çalışılıyordu (Kretzschmer, 2000, 
s. 96). 
Atık suların kentten uzaklaştırılması yine prehistorik dönemlerden beri hem konfor hem de hastalıklara 
karşı önlem anlamında insanların çaba harcadığı konulardan birisi olmuştur. Atık suların kentten 
uzaklaştırılması için yer çekiminin kullanılmasının dışında bir teknik mevcut değildi. Kentler kurulurken 
eğimli topoğrafyaların seçilmesinin en önemli nedenlerinden birisi de buydu. Romalılar, askerlerin 
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geçici olarak konakladıkları yerlerde bile suyun akıtılabilmesi için eğimli alanları tercih ederlerdi 
(Kretzschmer, 2000, s. 92).  Temiz suyun ortak çeşmelerden taşınarak sağlandığı Helenistik dönemde, 
nadir örneklerin (Pella, Priene, Delos, Antioch, Alexandria) dışında, tahliye sistemlerine sahip yapılara 
rastlanmamaktadır (Palaz Erdemir, 2010, s. 105) (Sanitation, 2012). Roma döneminde ise daha gelişmiş 
şehir kanalizasyonlarına ve atık kanallarına rastlamak mümkündür. Ancak, yine de kirli suyun yapılardan 
ve şehirden uzaklaştırılmasını sağlayan bu sistemlerin yeterince sıhhi olmadığı ve atık kaynaklı hastalık 
ve salgınların önüne geçemediği anlaşılmaktadır. Yalnızca belirli bir zümrenin kanalları kullanabilecek 
ekonomik seviyede olması, insan ve hayvan cesetlerinin kanallara atılması, tıkanma sonucu gereken 
bakımın yüksek maliyet gerektirmesiyle kanalların işlevsizleşmesi ve yoğun yağış nedeniyle nehirlerin 
taşmasına bağlı olarak atıkların geri tepmesi gibi nedenlerle hastalıkların yayılması da olasıdır. Ayrıca 
insan dışkısının gübre, ürenin ise şifa kaynağı ve temizleme gereci olarak kullanılması gibi durumlar da 
salgın hastalıkların artmasında rol oynamıştır (Carcopino,  1962,s.  51; Günbay,  2003, s. 22; Özdizbay 
2004, s. 13; Palaz Erdemir, 2010, s. 112).  
Temiz su kaynaklarının atıklar tarafından kirletilmesi de ciddi bir sorundur. Bu durumun önüne geçmek 
için Roma’da kaynakların insan ve hayvansal atıklarla kirletilmesi yasaklanmış ve suyu kirletenlerin suçlu 
durumuna düşeceği belirtilmiştir (Gülbay, 2003, s. 27).  
 
4. KONUT ÖLÇEĞİNDE SAĞLIK AÇISINDAN YARARLI OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN MİMARİ TAVIR VE 
ÖNLEMLER 

Antik Yunan ve Roma kentlerinin en büyük alanları konut alanları olmasına rağmen konutların tasarım 
ve donanımlarının sağlık üzerindeki etkilerini doğrudan konu alan herhangi bir metin günümüze 
ulaşmamıştır. Bununla birlikte bazı kaynaklarda bu ilişki üzerine bazı ipuçları yakalanabilir. Sözkonusu 
aktarımların odaklandıkları konular kent ölçeğinde vurgulanan konulara koşut olarak rüzgar, güneş ile 
temiz ve pis su donanımına ilişkindir.   
Antik Yunan ve Roma’da kent sokaklarında olduğu gibi evin içinde de rüzgar istenen bir şey değildi. 
Rüzgarın hem insan sağlığını olumsuz etkilediği hem de hastalıkların yayılmasında etkili olduğu 
düşünülmekteydi. Bu konuda Vitruvius şöyle der: “Rüzgarı konutlarımızın dışında tutmakla, yalnızca 
sağlıklı insanlara iyi bir ortam yaratmış olmayacağız; çeşitli yerlerdeki elverişsiz koşullardan kaynaklanan 
hastalık durumlarında da, başka sağlıklı yerlerde, farklı tedavi biçimleriyle iyileşmesi olası hastalar, 
burada rüzgarların engellendiği ortamda daha çabuk şifa bulacaklardır” (Vitruvius, 1993, s. 17). 
Rüzgarın evin dışında tutulması, Antik Yunan ve Roma konutlarının mimarisini de etkilemiş gibi 
görünmektedir. Evin içine rüzgar almadan, mahremiyet ve güvenlik sorunları yaşamadan yeterli ışık ve 
havalandırmayı sağlama gereksinimi bu dönem konutlarının avlulu olarak gelişmesinin önemli 
etkenlerden biridir. Avluya açılan mekanlar, böylece şiddetli rüzgarlardan korunurken ışık ve havaya 
kavuşabiliyorlardı (Şekil 4).   
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Şekil 4. İki avlulu tipik bir Roma evi. 1: Atrium, 2: Peristil Avlu (Klotz, 1995, s. 104). 

Rüzgarın yanı sıra güneşlenme de konut tasarımında sağlık anlamında göz önünde bulundurulması 
gereken bir faktördü. Akdeniz coğrafyasına yayılan Yunan ve Roma kültürleri Kuzey Afrika ve Ortadoğu 
haricinde güneşlenme açısından ekstremum şartlardan uzak, ılıman bir iklime sahiplerdi. Aşırı güneşe 
maruz kalmanın ya da yeterli güneşlenememenin sağlık açısından zararları bilinmekteydi. Bu nedenle 
yıl boyu güneş almak veya korunmak yönünde değil, genelde yazın olabildiğince güneşten korunmak, 
kışın ise güneşten un üst seviyede yararlanmak temel amaçtı.  
Bu nedenle özellikle konut özelinde, yapılar kışın güneş ışığını yazın ise gece serinliğini yapının içerisine 
ileten kalın duvarlarla inşa edilmiştir. Derin beyaz badanalı duvar açıklıkları ise ışığın mekana ulaşmasını 
sağlamaktadır. Güneş ışığı ile ısıtılan bir konutta yaşadığı öngörülen Sokrates, MÖ 400 yılında bazı temel 
tasarım ilkelerinin ana hatlarını belirtmek amacıyla güneş hakkında bir takım bilgiler vermektedir 
(Boubekri, 2008, s. 16). Xenophon, Memorabilia isimli eserinin 3. kitabında bu bilgileri şu şekilde 
aktarmaktadır:  
“Şimdi güney cepheli evlerde güneş ışınları kışın portikolara nüfuz eder, ancak yazın güneşin yolu tam 
başımızın üstünde ve çatının üzerindedir, böylece gölge olur. O zaman bu en iyi düzenleme ise, kış 
güneşini almak için güney cephesini yükseltmeli, kış rüzgârlarını önlemek için de kuzey cephesini 
alçaltmalıyız. Kısaca ifade etmek gerekirse, sahibinin her mevsim hoş bir sığınak bulabildiği ve eşyalarını 
güvenle saklayabildiği ev, muhtemelen en hoşu ve en güzelidir” (Xenophon, 1923, I) 
Antik Roma’nın önemli yazarlarından biri olan Varro’ya göre; yapıların durumu, boyutları, galerilerin, 
kapıların ve pencerelerin açıklıkları yapı inşası ile ilgili en önemli konulardır. De Re Rustica isimli eserinin 
tarım üzerine olan birinci kısmında Varro, Corcyra’da orduya yaptığı yardımdan bahsetmekte; hasta ve 
ölülerle dolu olan evlerde kuzey yönünde o yönden gelen rüzgarı içeri alacak şekilde yeni pencereler 
açarak, enfekte durumdaki rüzgarları keserek ve kapıların yerlerini değiştirerek hastaları tekrar sağlıklı 
hale getirmesinden bahsetmektedir (Varro, 1934, IV). 
Columella, De Re Rustica isimli eserinde bir villanın nasıl konumlanması ve tasarlanması ile ilgili önemli 
bilgiler aktarmaktadır. Bir yapının yapılacağı alanın belirlenirken bölgedeki en sağlıklı yerin seçilmesi 
gerektiğinden bahsetmekte ve çevredeki atmosferin kötü olması durumunda bu koşulların bir dizi 
fiziksel hastalığa katkıda bulunan bir faktör olabileceğini belirtmektedir.  Columella’ya göre bir villanın 
doğu veya güneye bakması sağlık açısından en ideal durumken, kuzeye bakması tehlikelidir. Denize 
bakan ve dalgaların kıyıya çarpmasıyla etrafa saçılan suların serpintilerine maruz kalan villalar iyi bir 
yerleşime sahiptir. Ancak bu villaların denizin hemen bitişiğine değil, kıyıdan bir miktar mesafe 
bırakılarak yerleştirilmesi gerekmektedir. Çünkü yapı ile deniz arasındaki boşluk ağır bir hava ile 
dolacaktır. Yapıların yanında bataklık bulunmaması gerekmektedir çünkü bataklıklar pek çok kötü 
hastalığın taşıyıcısıdır (Columella, 1941, V). 
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Yine Columella’ya göre villayı ne ana yolların üzerinde ne de bu yollardan uzakta konumlandırmamak 
gerekmektedir. Villanın yerleşiminin yüksek bir konumda olması ve ekinoks zamanı güneşin yükseldiği 
noktaya bakacak şekilde yapılması gerekmektedir. Çünkü bu tür bir durum, kış rüzgarları ile yazın 
rüzgarları arasında eşit ve istikrarlı bir denge sağlar. Buna ek olarak yapının yerleşimi doğuya doğru ne 
kadar eğimli olursa, yaz esintilerini o kadar rahat yakalayabilir ve kış fırtınaları tarafından daha az 
rahatsız edilir. Yine kışın donların erimesi için sabah güneşi tarafından ısınabilir (Columella, 1941, V). 
 
5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER 

Salgın hastalıklar günümüz bilgi ve teknolojisinden uzak Antik Yunan ve Roma’da nüfusun büyük kısmını 
etkileyen en çok korkulan toplumsal fenomenlerden biri idi. Sağaltım yöntemlerinin kısıtlı etkisi nedeni 
ile bu hastalıklardan korunmak için önlem alınması önem arz etmekteydi. Hastalıklara neden olan 
etkenlerin başlıcaları hava ve su olduğunun düşünülmesi ve bu etkenlerin kolaylıkla değiştirilmesinin 
mümkün olmaması önlemlerin yerleşme kararları aşamasında verilmesini gerekli kılıyordu. Zira havası 
ve suyunun hastalık yapıcı özelliklere sahip olduğu düşünülen bölgelere yerleştikten sonra bu etkenlerin 
değiştirilmesi mümkün değildi. Bu bakış açısı dolayısıyla yerleşim kurulurken 2 aşamalı bir karar süreci 
söz konusu idi: yerleşim alanının seçilmesi ve yerleşimin biçimlendirilmesi. 
Yerleşim alanının seçilmesinde bir çok kriter göz önüne alınmakla birlikte sağlık açısından 
düşünüldüğünde yerleşimin hava ve su kondüsyonları önemli idi. Yerleşim yerinin yakınlarında havayı 
kirletecek veya “kötü hava” üretebilecek bataklık gibi alanların bulunmaması gerekiyordu. Bunun yanı 
sıra rüzgarların bazıları yararlı, bazıları zararlı olabiliyordu. sıcak rüzgarların sağlık için zararlı olduğu 
düşünülürdü. Ayrıca hem sokakların hem de konutların rüzgarlardan korunması önemli idi. Bu ilkenin 
kent planlanırken göze alınmasını öneren Vitruvius kentin ana caddelerinin ve sokaklarının 
matematiksel olarak hesaplanmış rüzgar yönlerine göre inşa edilmesi gerektiğini önerir (Vitruvius, 2017, 
s. 46-50).  
Antik dönem yerleşimleri için temiz su kaynakları da yaşamsal öneme sahipti. Ancak suların da hepsi 
sağlıklı olarak kabul edilmiyordu. Özellikle bataklıklar, havayı kirlettikleri düşünüldüğünden uzak 
durulması gereken alanlardır. Bunun yanı sıra su kaynağının maden alanları ile ilişkisi, aktığı mecra, hatta 
kaynağın çıkış yönünün bile sağlık açısından önem taşıdığı düşünülmekteydi. Bir yerleşime karar 
verilmeden önce çevrede yaşayanların sağlıkları gözlemlenerek veya kurban seremonilerinde 
hayvanların iç organları incelenerek su kaynaklarının sağlıklı olup olmadığına karar verilmesi de antik 
dönemde deneysel tıbbın kentlerin yer seçimi aşamasındaki kullanımlarına örnektir.  
Su konusundaki tedbirler sadece sağlıklı suya erişim ile sınırlı değildi. Bununla birlikte kullanılmış pis 
suyun ve diğer sıvı atıkların yerleşimden hızla uzaklaştırılmasının da hastalıkların ortaya çıkmasını ve 
yayılmalarını engellediği biliniyordu. Bu nedenle en gelişmişi başkent Roma’da inşa edilen “cloaka 
maxima” olmak üzere Minos uygarlığından beri yerleşimlerde kanalizasyon sistemleri kurulmuştur. Yine 
her dönemde görülen ancak, en görkemli örneklerinin Roma döneminde verildiği kamusal hamamlar ve 
tuvaletler; (latrinalar) yüzeysel ve içsel vücut kirlerinin, artıklarının ilk aşamada vücuttan, ikinci aşamada 
ise kentten hızla uzaklaştırılmaları için inşa edilmiş yapılardı.  
Konut ölçeğine gelindiğinde sağlık açısından öncelikli tedbirler yine rüzgara ilişkindi. Antik Yunan ve 
Roma konutlarının sokağa büyük oranda kapalı inşa edilmesinin güvenlik, mahremiyet gibi nedenlerinin 
yanı sıra Vitruvius’un vurguladığı gibi eve rüzgarın girmesini önlemek gibi bir amacı da vardı. Bununla 
birlikte, rahatsız etmeyecek bir hava akımının ve özellikle güneşin hastalıkları engelleyici etkisi 
bilinmekteydi. Bu denge, konutların ortasındaki atriumlar veya peristilli avlularla çözülmüştü. İç 
mekanlar bu avlulara açılır, sağlıklı havayı ve güneşi bu avlulardan alırlardı. Hatta bu avlular, yağmur 
suyunu depolama imkanı da yarattığı için temiz su kaynağı olarak da kullanılırdı. Ancak, şüphesiz bu 
avlulu konutlara her Yunanlı’nın veya Romalı’nın sahip olduğunu düşünmek yanıltıcı olur. Bu konutlar 
nüfusun varsıl, küçük bir kısmının ayrıcalığı idi. Nüfusun büyük kısmı tek veya birkaç odalı konutlarda 
sağlıksız şartlarda yaşardı. Dolayısıyla alınmaya çalışılan tüm tedbirlere rağmen salgın hastalıklara 
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sıklıkla rastlanır ve salgınların bir defa başlayınca büyük bir yıkıma neden olmadan durdurulması pek 
mümkün olmazdı.     
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BURSA’DA KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA 
DEĞERLENDİRİLMESİ: ATAEVLER MAHALLESİ 
ÖRNEĞİ 
 

BENGİSU ÖZKILAVUZ, ŞULE AYENGİN 
 

ÖZET 

Kentsel dönüşüm; ihtiyaç duyulan alanlarda birtakım mevzuatlara dayandırılarak, mevcut yapıların 
rehabilitasyonunu, alanların sağlıklaştırılmasını ve geliştirilmesini, kentsel alanların tekrar ele alınarak 
değerlendirilmesini içeren bir uygulamadır. Kentsel dönüşüm ile riskli olduğu belirlenen alanda (kamu yararı 
gözetilerek) mevcut doku yıkılır, bölge sakinlerine geçici konutlar verilir veya kira yardımı yapılır, alanda 
çalışmaların tamamlanması halinde yapı sahipleri yeni yerlerine yerleşirler. Ancak kentsel dönüşüm çalışmaları 
sırasında yapılan kimi uygulamalar meslek odaları, yerel gündem gibi kuruluşlar tarafından dönem dönem 
birtakım eleştirilere maruz kalmıştır. 16.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren “6306 sayılı Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun”un maddeleri kapsamında yapılan başvurular sonucunda Bursa’nın 
pek çok ilçesinde riskli alan olduğu tespit edilen bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmaları yapılmıştır. Çalışmaya 
konu olan Ataevler Mahallesi, Bursa İli, Nilüfer İlçesi’ne bağlıdır. 1986 yılında ilk mevzi imar planı yapılan 
mahallede de 2015 yılının Mayıs ayında, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi olağan toplantısı sonucunda alınan 
kararların ardından hızlı bir dönüşüm faaliyeti başlamıştır. Çalışma kapsamında öncelikle kentsel dönüşüm 
hakkında yazılı ve basılı kaynaklar incelenerek literatür taraması yapılmıştır. Çalışma alanının tespit edilmesinin 
ardından yerinde incelemeler yapılmıştır. Bu aşamada mahallenin bağlı bulunduğu Nilüfer Belediyesi’nin İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü arşivinden elde edilen halihazır harita altlık oluşturacak şekilde alanda tespit çalışmaları 
yapılmıştır.  Ataevler Mahallesi’nde süregelen dönüşümün sürdürülebilir bir gelişim sağlayıp sağlamadığı mahalle 
sürdürülebilirliği bağlamında LEED-ND kriterleri kapsamında incelenmiştir. Kentsel dönüşüm öncesi ve sonrası 
durum LEED-ND kriterlerine göre karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucuna göre elde edilen verilere göre kriterler 
tek tek ele alındığında mahallede yapılan kentsel dönüşüm sonrası puan değerlerinin daha yüksek olduğu (kentsel 
dönüşüm öncesi:22- kentsel dönüşüm sonrası:25) tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre yapılan kentsel dönüşüm 
çalışmasının mahalle sürdürülebilirliği açısından olumlu etkisi tespit edilmiştir. Yine de bu noktada çalışma 
alanının her iki durumda da kriterlerin yaklaşık olarak yarısını sağlayamadığı görülmüş ve bu eksikliklerin başlıklar 
halinde belirlenebilmesi yapılacak iyileştirme çalışmalarında ele alınması gereken noktalar konusunda rehber 
niteliğinde olacaktır. Çalışmada ayrıca yerel bir mahalle sürdürülebilirlik değerlendirme sisteminin 
bulunmamasının yurtdışı kaynaklı sistemler kullanılmasına sebebiyet verdiği belirlenmiştir. Kendine özgü 
dinamikleri bulunan farklı coğrafyalarda yabancı kaynaklı sistemlerin kullanılmasından kaynaklanan zaaf noktaları 
çalışma alanı özelinde tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Ataevler mahallesi, kentsel dönüşüm, mahalle sürdürülebilirliği, sürdürülebilirlik denetim 
sertifikalari, Leed-ND. 
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GİRİŞ 

16.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 
“afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm 

ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve 

yenilemelere dair usul ve esasları belirleme”yi konu alır (Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun, 2018). 2015 yılında Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi olağan toplantısında, 17 ilçenin nazım imar 
planlarına "Riskli bina tespit edilerek kentsel dönüşüm yapılması durumunda 0,50 emsal artışı yapılabilir" şeklinde 
bir plan notu eklenmiştir.   

Plan notunun açıklanmasının ardından Bursa’nın görece yeni yapılaşma bölgelerinden biri olan Ataevler 
Mahallesi’nde (alanın mevzi imar planı ilk olarak 31.08.1986 tarihinde yapılmıştır) riskli bina tespiti konusunda 
hızla saptama çalışmaları başlamış, alanda kentsel dönüşüm-yenileme çalışmaları yoğunluk kazanmıştır. 

Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin etkilerinin takip edilebildiği mahalle ölçeğinde sürdürülebilirlik değerlendirme 
araçlarına yerel ölçekte bir model önerisi getiren sınırlı sayıda kaynak vardır.  Yapılan araştırma ile bu konuda 
hazırlanan “Mahalle Ölçeğinde Kentsel Dönüşüm Modeli, Küçükbakkalköy Örneği” (Görgülü, ve diğerleri, 2006), 
“Mahalle Ölçeğinde Sürdürülebilirlik Değerlendirme Araçlarının İrdelenmesi ve Yerele Özgü Bir Yöntem Önerisi” 
(Oktay, 2015), “Kentsel Mekânsal Standartların Geliştirilmesi” (Konuk, ve diğerleri, 2017), “Sürdürülebilir Kentsel 
Tasarım Kriterleri Açısından Kentsel Dönüşüm Projelerinin İncelenmesi” (Köken, 2017) çalışmaları incelenmiştir. 

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI 

Değişim kavramı Türk Dil Kurumu tarafından ‘bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü, değişme’ olarak 
tanımlanırken dönüşüm “olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, şekil değiştirme, tahavvül, 
inkılap, transformasyon” şeklinde tariflenir (TDK, 2018). 

Kavramsal olarak değişime bağlı olan dönüşüm kelimesi, “başka bir konum işgal eden, biçim değiştiren, kendi 
formundan farklı bir biçime geçmek” anlamına gelir. Böylece dönüşüm kelimesi “değişimi” destekler ve iki kavram 
birlikte tartışılabilir. Küreselleşme, sürdürülebilirlik, ekolojik yaklaşımlar ve teknoloji gibi kavramlar, değişim-
dönüşüm çemberini ve mimarlığın konusunu çeşitlendirir. Bu nedenle her mimari ürün, değişime konu olmaya 
devam ederken, tüm ürünler dönüşüm sürecinin etkisi altında çeşitli başlıklar, dönemler ve kavramlarla 
etiketlenir (Durmuş, 2012). 

Değişim ve dönüşüm kavramları tek yapı ölçeğinde incelendiğinde yapı tipi-türü, biçimler (barınma biçimleri, 
mekanlar vb.), üslup, malzeme, teknoloji, reklamlar ve pazarlama yöntemleri, ulaşım olanakları, yapım yöntemi, 
form, işlev gibi konularda rol aldığı gibi kent ölçeğinde de etkili oldukları görülmektedir. 

Peter Roberts ve Hugh Sykes’ in “Urban Regeneration a Handbook” (2016) kitabında “Kentsel yenilenme”, 
“kentsel yeniden yapılanma” ve “kentsel yeniden canlanma” gibi farklı kavramlarla da ifade edilen “kentsel 
dönüşüm” terimi, mevcut yapıların rehabilitasyonunu, binaların ve alanların yeniden geliştirilmesini veya kentsel 
alanların yeniden kullanımını içeren bir süreçtir şeklinde tanımlanmaktadır. 

Fiziksel binaları iyileştirmeye ek olarak, belirli bir vizyonla harekete geçirilen kentsel dönüşüm, sıkışık trafik, 
yetersiz açık alan ve zayıf altyapı dahil olmak üzere kentsel sorunları da çözer. Dahası, iş fırsatları yaratarak, sosyal 
ağları güçlendirerek ve savunmasız grupların aktif katılımını sağlayarak ekonomik ve sosyal gelişmelere fayda 
sağlamaktadır. Bu nedenle sürdürülebilir kalkınmaya karşılık gelen kentsel yenilenme sürecinde dönüşüm 
üzerinde de durulmuştur (Roberts & Sykes, Urban Regeneration a Handbook, 2016) (Zheng, Shen, & Wang, 2014).  

Dünyada Kentsel Dönüşümün Gelişimi 

Kentsel dönüşüm konusu 1950’li yıllardan itibaren gündemde yer tutmaya başlamıştır. Bu konunun kitaplarda 
yer alma yoğunluğu arama motorlarından Google’ın uygulamaları kullanılarak tespit edilmiştir. 2008 yılına kadar 
bu kavramın kullanılma oranının izlenebildiği Şekil 1’e bakıldığında 1950’lerde başladığı, 1980’lere kadar 
yükseldiği ve 1990’lara doğru yoğunluğun azaldığı 2000’lerde ise pik yaptığı görülmüştür (Şekil 1). 
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Şekil 1. 1800-2008 yılları arasında “Urban Transformation” kavramının kitaplarda görülme sıklığı 

Kentsel dönüşümde kullanılan uygulama biçimleri: Yenileme (renewal), sağlıklaştırma (rehabilitation), koruma 
(conservation), yeniden canlandırma (revitalization), yeniden geliştirme (redevelopment), düzenleme 
(improvement), temizleme (clearance), boşlukları tasarlayarak geliştirme (infill development), tazeleme – 
parlatma (refurbishment) (Şişman & Kibaroğlu, 2009)olarak sıralanabilir. Bu uygulama biçimleri bazı dönemlerde 
baskın olarak ortaya çıkmıştır. Batılı ülkelerde 2000’li yıllardan sonra yasal düzenlemelerin sayısı çoğalmış, kentsel 
dönüşüm ve gelişim kavramları ülke gündeminde yer almıştır (Yenice, 2014). 

1950-2000 yılları arasında yurtdışındaki kentsel dönüşüm uygulamalarının ön planda olduğu dönemler, o 
dönemde kullanılan uygulama biçimleri de verilerek incelenmiştir (Tablo 1). 
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Dönem 1950ler 1960lar 1970ler 1980ler 1990lar 2000ler 

Politika 
türü  

Yeniden 
yapılanma 

Yeniden 
canlandırma 

Yenileme Yeniden 
geliştirme 

Yeniden 
oluşturma 

Yeniden 
oluşturma 
(azalma) 

Ana 
strateji ve 
yönelim 

Genellikle bir 
masterplan'a 
dayalı eski şehir 
ve şehir 
alanlarının 
yeniden 
yapılandırılması 
ve 
genişletilmesi; 
banliyö 
büyümesi 

1950'lerin 
temasının 
devamı: 
banliyö ve 
çevre gelişimi; 
rehabilitasyon
da bazı erken 
girişimler 

Yerinde 
yenileme ve 
mahalle 
planlarına 
odaklanma: 
çevre 
birimlerinde 
gelişme 

Birçok 
geliştirme ve 
iyileştirme 
şemaları. 
Stratejik 
projeler, şehir 
dışı projeler 

Daha kapsamlı 
bir politika ve 
uygulama 
biçimi: 
entegre 
politika ve 
müdahalelere 
vurgu 

Büyüme 
alanlarında 
ve tüm 
faaliyetler 
üzerindeki 
kısıtlamaları
n yavaş 
yavaş 
kaldırılması 

Ana 
aktörler ve 
paydaşlar 

Ulusal ve yerel 
yönetim. özel 
sektör 
geliştiricileri ve 
müteahhitler 

Kamu ve özel 
sektör 
arasında daha 
büyük bir 
dengeye 
doğru ilerleme 

Yerel 
yönetimde 
özel 
sektörün 
artan rolü ve 
sorumluluğu
n dağıtılması 

Özel sektöre ve 
özel kurumlara 
vurgu: 
ortaklıkların 
büyümesi 

Devlet 
kurumu ile 
ortaklıkta 
baskın bir artış 
görülmesi 

Özel sektör 
finansmanı 
ve gönüllü 
çabaya daha 
fazla vurgu 

Mekansal 
aktivite 
seviyesi 

Tüm alan ve 
yerleşim alanı 
seviyelerine 
vurgu. 

Bölgesel 
faaliyet 
seviyesi ortaya 
çıktı 

Başlangıçta 
bölgesel ve 
yerel 
düzeyler: 
daha sonra 
yerel vurgu 

I990'ın 
başlarında 
yerleşim 
alanlarına 
odaklanma; 
daha sonra 
yerel düzeye 
vurgu 

Stratejik bakış 
açısının 
yeniden 
tanıtılması: 
bölgesel 
faaliyetlerin 
ve 
müdahalelerin 
büyümesi 

Bölgesel alt 
faaliyetin 
geliştirilmesi
yle 
başlangıçta 
daha yerel 

Ekonomik 
odak 

Bazı özel sektör 
katılımı ile kamu 
sektörü 
yatırımları 

Özel 
yatırımların 
etkisi devam 
ediyor 

Kamu 
sektöründek
i kaynak 
kısıtlamaları 
ve özel 
yatırımın 
büyümesi 

Seçici kamu 
fonları ile özel 
sektör baskın 

Kamu, özel ve 
gönüllü 
finansman 
arasında daha 
fazla denge 

Seçici 
hükümet 
finansmanı 
ile özel 
sektör 
baskın 

Sosyal 
içerik 

Konut ve yaşam 
standartlarının 
iyileştirilmesi 

Sosyal 
durumun ve 
refah 
seviyesinin 
gelişimi 

Topluluk 
temelli 
eylem ve 
daha fazla 
yetkilendirm
e 

Topluluk benliği, 

seçici devlet 
desteği  

Topluluğun 
rolüne vurgu 

Yerel 
inisiyatiflere 
vurgu ve 
üçüncü 
sektörün 
teşviki 
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Fiziksel 
vurgu 

İç alanların 
değiştirilmesi ve 
periferik gelişim 

Bazı 
uygulamalar 
1950'lere 
paralel devam 
ediyor, 
mevcut 
alanların 
rehabilitasyon
u  

Eski kentsel 
alanların 
daha 
kapsamlı bir 
şekilde 
yenilenmesi 

Yenileme ve 
yeni gelişimin 
ana şemaları: 
“stratejik plan 
şemaları” 

Başlangıçta 
1980'lerden 
daha mütevazı 
ve sonra artan 
ölçek: kültürel 
miras 
vurguladı 

Genellikle 
daha küçük 
ölçekli 
programlar, 
ancak daha 
büyük 
projeler 

Çevresel 
yaklaşım 

Peyzaj ve bazı 
yeşillendirme 

 

Seçici 
iyileştirmeler 

 

Bazı 
yeniliklerle 
çevresel 
gelişme 

 

Çevreye daha 
geniş bir 
yaklaşım için 
endişenin 
artması  

Sürdürülebilir 
kalkınma 
bağlamında 
daha geniş 
çevre fikrinin 
tanıtılması 

Sürdürülebili
r kalkınma 
modelinin 
genel kabulü 

Tablo 1. Kentsel dönüşümde kullanılan uygulama biçimleri ve yıllara göre dağılımı (Ataöv & Osmay, 2007) 

(Roberts, Sykes, & Granger, Urban Regeneration, 2017) 

 

Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Gelişimi 

1950’li yıllar Türkiye’de önemli değişimlerin görüldüğü bir dönem olmuştur. Sanayi kentlerinin ortaya çıkması ile 
kırdan kente göç olmuş ve hızlı kentleşme görülmüştür. Bu dönemde mevcut yapıların bu hızlı nüfus artışı ile 
ortaya çıkan konut ihtiyacına cevap verememesi ile ‘gecekondu’ olarak adlandırılan yasadışı konutlar hızla 
çoğalmıştır. Kent silüetini etkileyen bu durum için çeşitli kararlar alınmış ve günümüze kadar kentsel dönüşümü 
konu edinen yasalar yürürlüğe girmiştir (Şekil 2) 

 

Şekil 2. Türkiye’de kentsel dönüşümün yasal süreci 

Görgülü ve diğerleri (2006) kentsel dönüşüm pratiklerinin temel olarak dört aşamadan oluştuğunu ifade 
edilmektedir; 

“1. 1960’lara kadar devam eden “Devlet eliyle toptan yeniden geliştirme ve kentsel yenileme” (state-led 

wholesale redevelopment and renewal), 

2. 1960’ların ortalarından 1970’lere kadar devam eden çok boyutlu “yeniden gelişim” (redevelopment) ve 
“sağlıklaştırma” (rehabilitation) çalışmaları, 
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3. 1970’lerden 1990’lara kadar devam eden “gayrimenkul eksenli kamu-özel ortaklığı dönüşümleri” (property-led 

public-private partnership urban regeneration), 

4. 1990’ların ikinci yarısından itibaren ortaklık modellerinin çeşitlenerek devam ettiği ve “toplumun yeniden 
hatırlandığı” dönüşüm çalışmaları (bringing the community back in).” 

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kentsel dönüşüm süreçlerinde temel aktörler şu üç temel grupta 
toplanmaktadırlar: Kamu, özel sektör ve sivil toplum. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında yapılan kentsel 
dönüşüm uygulamalarında aktörlerin rolleri ve sorumlulukları, sosyo-ekonomik ve politik değişimler etkisinde 
şekillenen dönemlerde değişim göstermiştir (Görgülü, ve diğerleri, 2006) 

Türkiye’de uygulamaları genellikle büyük şehirlerde yapılan kentsel dönüşümü değişkenlerine ve uygulamalarına 
göre 3 döneme ayırmak mümkündür (Tablo 2). 

 

DÖNÜŞÜM 

DEĞİŞKENLERİ VE 

UYGULAMALARI 

1950 – 1980 1980 – 2000 2000 SONRASI 

YAPISAL / 

BAĞLAMSAL  

Ekonomik  

Politikalar 

 

Ekonomide Büyüme 
 

Ekonomik dışa açılım; 
Küreselleşme ve 
yerelleşme 

Özelleştirme; AB 
ilişkileri 
 

Demografik 
Değişim 

Kentlere göç ve hızlı 
kent nüfus artışı 

Kentsel nüfus artışı; 
metropollerde doğurganlık 
oranının düşmesi 

Doğudan batıya göç 

SOSYO-
EKONOMİK  

Konut Sunum 
Biçimleri 

 

Yapsatçı konut, kısıtlı 
sayıda kooperatif, 
Toplu Konut 

Ruhsatlı ve ruhsatsız 
yapılaşma 

Belediye Toplu Konut 
Kooperatifleri, özel 
sektör lüks konut 
siteleri, düşük nitelikli 
apartmanlar, kent 
merkezlerinde tarihi 
konut, deprem riski 
olan alanlarda devlet 
kredisi ile afet 
konutları 

İşgücü-Konut 
ilişkisi 

Düşük gelirli 
işgücünün sanayi ve 
sanayi dışı istihdamı; 
Konut ihtiyacına 
çözüm olarak 
gecekondular 

Kent merkezlerindeki 
küçük üretim birimlerinde 
çalışanların çevre 
gecekondu ve merkez 
mahallelerde yaşayan 
niteliksiz ve düşük gelirli 
nüfustan oluşması; Orta 
gelir grubunun yaşam 
alanlarının merkezden 
uzaklaşması 

Yüksek gelir grubu kent 
dışında konut çevreleri 
oluşturuyor; 
gecekondu alanlarında 
istihdam yapısındaki 
değişime göre konut 
biçim ve standartları 
değişim 

YÖNETİM / 

UYGULAMA 

Yetkilerin  

Dağılımı 

 

Devlet Planlama 
Teşkilatı; İmar ve 
İskan Bakanlığı; Yeni 
Belediyecilik Hareketi 

Yerel ilçe belediyelerine 
planlama yetkisinin 
verilmesi; Yerel Gündem 
21 

Büyükşehir 
belediyelerinin 
yetkisinin 
genişletilmesi 
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Planlama  

Uygulamaları 

 

Merkezi Planlı 
Kalkınma Modeli; 
Bütüncül Planlama 
Yaklaşımı 

Kentsel gelişmeye 
desantralization; Nazım 
İmar ve Uygulama Planları; 
Yerelde yukarıdan-aşağıya 
yönetim anlayışı 

Stratejik Planlama; 
katılımlı planlama 
uygulamalarının 
başlaması 

Politikalar ve 
Yasal 

Düzenlemeler 

Belediye, Gecekondu, 
Arsa Ofisi, İmar ve 
Kat Mülkiyeti 
kanunları 

Büyükşehir Belediye, İmar, 
Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma, Çevre, 
Boğaziçi, Milli Parklar 
kanunları 

Büyükşehir, Belediye, 
Mali İdareler, Kentsel 
Dönüşüm ve Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını 
Koruma kanunları 

KENTSEL 

MAKROFORM 

“Azman Kent” 
(merkezde 
yoğunlaşma; 
gecekonduların 
gelişimi) 

Çok Merkezli 
Metropoliten: Kentleşme 
(kentsel yayılma; ruhsat 
dışı yapılaşmanın 
yasallaşması) 

Bölgesel Yayılma 
(merkezlerin 
farklılaşması ve yeni 
ilişki ağlarının 
kurulması) 

KENTSEL DÖNÜŞÜM 

UYGULAMALARI 

1. Gecekondu 
bölgelerinin 
sağlıklaştırılması; 2. 
Kent merkezinin 
çöküntü alanına 
dönüşümü; 3. 
Gecekondu 
alanlarının yeniden 
yapılandırılması; 4. 
Bu alanlarda kentsel 
yenileme. 

1. Yaşam kalitesi düşmüş 
ve riskli alanlarda kentsel 
yenileme; 2. İyileştirmeye 
yönelik sağlıklaştırma ve 
islah-imar uygulamaları; 3. 
Tarihi değeri olan alanların 
korunması ve 
soylulaştırılması 

1. Kentsel alanlarda 
yenileme; 2. Apartman 
alanlarının 
iyileştirilmesi; 3. Yeni 
siteler ve kapalı 
yerleşim alanlarının 
yeniden geliştirilmesi; 
4. Tarihi konut 
alanların 
soylulaştırılması; 

Tablo 2. Türkiye’de kentsel dönüşüm değişkenleri ve uygulamaları (Ataöv & Osmay, 2007) 
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Kentsel dönüşüm, batı ülkelerinde ve Türkiye’de aynı dönemlerde benzer değişkenler ile benzer aşamalardan 
geçmemiştir (Tablo 3) (Ataöv & Osmay, 2007) (Roberts, Sykes, & Granger, Urban Regeneration, 2017). 

 

Dönem 1950-80 1980- 2000 2000 Sonrası 

Türkiye Kentlere hızlı göçün 
gerçekleşmesi 
nedeniyle oluşan 
gecekondu 
bölgelerine 
sağlıklaştırma 
çalışmaları yapılmıştır 
ve bu çalışmalar 
genellikle kent 
merkezinde 
uygulanmıştır 

Kentsel nüfus artışına bağlı 
olarak merkezlerde 
ruhsatlı ve ruhsatsız bina 
artışı görülmüş, orta gelir 
grubunun yaşam alanları 
kent içinde yayılma 
göstermiştir. 
Gerçekleştirilen kentsel 
dönüşüm uygulamaları 
riskli alanlarda 
iyileştirmeye yönelik 
sağlıklaştırma, imar-ıslah 
uygulamaları ile başlamış 
ve tarihi değeri olan 
alanların korunması ve 
soylulaştırılması için de bir 
takım uygulamalar 
gerçekleştirilmiştir. 

Doğudan batıya göçün yanı sıra 
yüksek gelir grubunun talebi üzerine 
kent dışında konut çevreleri 
oluşturulmuş, gecekondu alanlarında 
konut biçim ve standartları 
değişmiştir. Bu etkenler bu dönemde 
bölgesel yayılmaya (merkezlerin 
farklılaşması ve yeni ilişki ağlarının 
kurulması) sebebiyet vermiştir. 
Kentsel alanlarda yenileme, 
apartman alanlarının iyileştirilmesi, 
yeni siteler ve kapalı yerleşim 
alanlarının yeniden geliştirilmesinin 
yanı sıra tarihi konut alanların 
soylulaştırılması görülmüştür 

Batı Ülkeleri Periferik gelişimin 
yanı sıra eski kent 
dokusunun kapsamlı 
şekilde yenilenmesi 
gerçekleştirilmiştir. 

Çevreye dair endişe 
artmış, kentsel dönüşüm 
sürdürülebilir kalkınma 
bağlamında ele alınmış, 
stratejik plan şemaları 
oluşturulmuş ve kültürel 
miras konusu 
vurgulanmıştır. 

Kentsel dönüşüm uygulamalarında 
azalma görülmüş, genellikle daha 
küçük ölçekli programlar ele alınıp, 
sürdürülebilir kalkınma modelinin 
genel kabulü sağlanmıştır. 

2000’li yıllardan sonra yasal 
düzenlemelerin sayısı çoğalmış, 
kentsel dönüşüm ve gelişim 
kavramları ülke gündeminde yer 
almıştır 

Tablo 3. Batı Ülkeleri ve Türkiye’de kentsel dönüşüm değişkenleri ve uygulamalarının karşılaştırılması 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR MAHALLE DENETİM KRİTERLERİ 

Sürdürülebilir mahalle değerlendirme kriterleri, LEED-ND, BREEAM Communities, CASBEE UD, DGNB NUD, Green 
Star Communities, Gsas/Qsas Neighborhoods, Pearl Community Rating System, Green Mark for District gibi 
kurumlar tarafından farklı ülkelerde ele alınmıştır (Tablo 4). 

Uygulama Ölçekleri 

LEED- ND: Değişik sayıda bina içeren küçük veya büyük alanları değerlendirmek üzere kullanılabilir. Alanın 
sertifikalandırılması için herhangi bir limit olmamakla birlikte en az iki tane bina bulunmalıdır. Alanın çok büyük 
olduğu durumlarda (320 akre - 1295000 m2’nin üzerinde), daha küçük parçalara ayrılması tavsiye edilmektedir 
(Moltay, 2013). 

Alandaki binalardan en az bir tanesi LEED ailesinin başka bir aracı ile de değerlendirilmiş olmalıdır (Yıldız, Yılmaz, 
Kıvrak, Aslan, & Gültekin, 2015). 
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BREEAM Communities: Herhangi bir alan büyüklüğü empoze edilmemekte, zorunluluk olmamakla birlikte 
aşağıdaki şartların oluştuğu durumlarda uygulanması tavsiye edilmektedir:  

- Gelişmenin, yeni ulaşım altyapısı ihtiyacı doğuracak şekilde, toplu taşıma sistemleri veya karayolları üzerinde 
ilave yük oluşturduğu,  

- Gelişmenin, bitişik kamusal alanların kullanımını içerdiği,  

- Gelişmenin, yerel istihdam, sosyal yapı ve / veya ekolojik değerlerde değişim, gelişim veya çeşitlendirmeye yol 
açtığı,  

- Gelişmenin, tıbbi merkez, okul, alışveriş merkezi, dini yer gibi tesis ve hizmetlerde ek kapasite gerektirecek kadar 
konut içerdiği,  

- Gelişme ölçeğinin enerji, su ve atık hizmetlerini toplumsal düzeyde ele almaya yetecek büyüklükte olduğu,  

- Gelişmenin mevcut toplum üzerinde önemli etkisi olacağının öngörüldüğü durumlar (BREEAM, 2012) 

DGNB NUD:  

- Gelişme alanı brüt en az 2 ha olmalıdır.  

- Alan değişik sayıda bina, en az iki gelişim alanı ve kamusal veya kamuya açık alana ve ilgili altyapıya sahip 
olmalıdır.  

- Konut alanları % 10’dan az ve % 90'dan fazla olmamalıdır.  

- Sertifikalandırmaya alanın sahipleri tarafından itirazda bulunmamalıdır (DGNB, 2012).  

CASBEE UD: Değişik sayıda binayı barındıran hem küçük hem de büyük alanları değerlendirmek için kullanılabilir. 
CASBEE UD ile yeni kentlerin gelişimini değerlendirmek mümkündür. Alanlar, taban alanı oranına göre, bu 
oranın %500’den büyük olduğu yüksek kullanımlı kent merkezi tipi ile % 500’den küçük olduğu genel tip şeklinde 
ikiye ayrılır. Alandaki binaların değerlendirilmesini gerektirmese de, CASBEE ailesinin diğer araçları ile binaları da 
değerlendirmek mümkündür (CASBEE, 2014).  
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Tablo 4. Sürdürülebilir mahalle denetim sertifikaları (BREEAM, 2012) (DGNB, 2012) (CASBEE, 2014) (USGBC, 

2018)LEED-ND 

1993 yılında kurulan Amerika Yeşil Binalar Konseyi (USGBC), yalnızca bina ölçeğindeki değerlendirmelerin 
sürdürülebilirlik hedefini gerçekleştirmede yetersiz kaldığını tespit etmiştir. Mahalle ölçeğinin bu çerçevedeki 
önemli rolünün de anlaşılmasıyla 2007 yılında LEED-ND’nin (Leadership in Energy & Environmental Design for 
Neighborhood Development) pilot versiyonunu tanıtmıştır. 2009’da ise daha da geliştirilen LEED-ND sistemi Ocak 
2016’da dördüncü versiyonu ile günümüzde uygulanmaktadır (USGBC, 2018). 

Araç LEED ND  BREEAM 
COMMUNUTIES  

DGNB NSQ/NUD  CASBEE UD  

Ülke Amerika Birleşik 
Devletleri  

İngiltere  Almanya  Japonya  

Çıkış Tarihi 2009  2009  2012  2006  

Açık Adı Çevre ve Enerji 
Tasarımında Liderlik – 
Mahalle Gelişimi  

(Leadership in Energy 
and  

Environment Design -  

Neighborhood 
Development)  

Yapı Araştırma 
Kurumu Toplumlar 
İçin Çevresel 
Değerlendirme 
Yöntemi  

(Building Research 
Establishment 
Environmental 
Assessment Method 
(for) Communities)  

Alman Sürdürülebilir 
Yapılar Konseyi – Yeni 
Kentsel Bölgelerı  

(Deutsche 
Gesellschaft für  

Nachhaltiges Bauen - 
Neubau  

Stadtquartiere/ New 
Urban Districts)  

Kentsel Gelişimlerin 
Çevresel Etkinliği 
için Bütüncül 
Değerlendirme 
Sistemi  

(Comprehensive 
Assessment System 
for Building 
Environmental 
Efficiency for Urban 
Development)  

Geliştirici Amerikan Yeşil Binalar 
Konseyi  

(U.S. Green Building  

Council - USGBC)  

Yapı Araştırma 
Kurumu  

(Building Research  

Establishment - BRE)  

Sürdürülebilir Yapılar 
için Alman Topluluğu  

(German Sustainable  

Building Council - 
DGNB)  

Japon 
Sürdürülebilir Bina 
Kurulu (Japan 
Sustainable 
Building 
Consortium) ve 
Japonya Yeşil 
Binalar Konseyi 
(Japan Green 
Building Council  

Ana Kategoriler  

(Puan veya 
ağırlıkları)  

Akıllı konum ve 
bağlantı: 27 puan  

Mahalle model ve 
tasarımı: 44 puan  

Yeşil altyapı ve binalar: 
29 puan  

Yenilik ve Tasarım 
Süreci:6 puan  

Bölgesel Öncelik 
Kredisi:4 puan  

Yönetişim: % 9,3  

Sosyal ve ekonomik 
esenlik: % 41,7  

Kaynak ve enerji: % 
21,6  

Arazi kullanımı ve 
ekoloji: % 12,6  

Ulaşım ve hareket: % 
13,8  

Ekolojik Kalite: % 
22,5  

Ekonomik Kalite: % 
22,5  

Sosyokültürel ve 
İşlevsel Kalite:% 22,5  

Teknik Kalite: % 22,5  

Süreç Kalitesi: % 10  

Çevre  

Toplum  

Ekonomi  

Trafik kaynaklı 
salımı  

Binalar kaynaklı 
 salımı  

Yeşil sektörün 
emilimi  
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Mahalle sürdürülebilirliği için LEED; genel sağlık, doğal çevre ve yaşam kalitesini başarıyla koruyan ve geliştiren 
projeleri kabul etmektedir. Derecelendirme sistemi, akıllı büyüme ve yeni şehircilik bağlamında en iyi projelerin 
uygulanmasını teşvik etmektedir (Boeing, Church, Hubbard, Mickens, & Rudis, 2014). Bu projelerde amaçlanan 
kriterler; 

Mahallelerin konumunun ve tasarımının araç mesafesini azaltacak şekilde olmasını teşvik etmek, 

İş yerlerine ve hizmetlere, yaya ya da toplu taşıma ile erişilebilen tasarımlar yaratmak, 

Özellikle daha verimli enerji ve su kullanımı için bir dizi yeşil bina ve yeşil altyapı uygulamalarının desteklemek, 

Doğal alanların bakımı ve akıllı konum ile yaşam alanlarını, sulak alanları, su kütlelerini ve tarım arazilerini 
korumak ve yaşatmak şeklinde sıralanabilir (USGBC, 2018). 

USGBC bu sertifika sistemini 1.300.000 m2’ye kadar alana sahip araziler için geliştirmiştir, özel koşullar altında 
daha büyük kentsel ölçeklerde de sistemin uygulanması mümkündür (Moltay, 2013). LEED-ND’ye göre; kriter 
ölçümleri yapılmadan önce bölgenin belirli özelliklerinin olması beklenmektedir. Eğer bölge daha önceden inşa 
edilmiş ise en az %70’inin tamamlanmış olması gerekmektedir. Yapılı bir bölgede binalar arasındaki boşlukların 
inşası (infill alanlar) da bir diğer alan tarifi olabilmektedir. Mevcut gelişimlere bitişik alanlar da LEED-ND’nin 
değerlendirdiği alanlardan biridir. Bu kapsamda mahallenin sınırının belirlendiği yer, sınır içindeki arazinin ve sınır 
çevresindeki özelliklerin durumuna göre incelenmektedir (USGBC, 2018).  

Sertifika sisteminin temelinde bölgedeki doğal dokunun korunması yer almaktadır ve ön koşul olarak 
istenmektedir. Çevre ve kentten kopuk araziler gibi verimli tarım arazileri, sel riski altında bulunan araziler veya 
uluslararası anlaşmalar ile korunmuş flora ve fauna içeren arazilerde yapılan inşaatlar, kategorik olarak LEED-ND 
sertifikasına aday olamazlar (Moltay, 2013). 

LEED-ND sistemi, Akıllı Yer Seçimi ve Bağlantılar (Smart Location and Linkage), Yerleşke Doku ve Tasarımı 
(Neighborhood Pattern and Design) ve Yeşil Altyapı ve Binalar (Green Infrastructure and Buildings) ana başlıklar 
olmak üzere beş kategoriden oluşmaktadır (Tablo 5) 

 

LEED-ND Kriterleri Puan  

Akıllı Yer Seçimi ve Bağlantılar (Smart Location and Linkage) 28 

Mahalle Doku ve Tasarımı (Neighborhood Pattern and Design) 41 

Yeşil Altyapı ve Binalar (Green Infrastructure and Buildings) 31 

Yenilik ve Tasarım Süreci (Innovation & Design Process) 6 

Bölgesel Öncelikli Krediler (Regional Priority Credits) 4 

TOPLAM 110 

Tablo 5. LEED-ND kriterleri. 

 

LEED-ND/NPD (Neighborhood Pattern and Design) 

Sürdürülebilir bir mahalle gelişimi için, “mahalle dokusu ve bunların birleşimi”, “sokaklar ve bağlantıları”, “eşitlik, 
çeşitlilik ve karşılanabilirlik” önem arz etmektedir. Kentsel gelişmenin uygulanacağı alanda belirlenecek 
yürünebilir sokaklar, kompakt ve karma kullanımlı mahalleler, kaliteli kamusal alanlar, otomobil bağımlılığının 
azaltılması gibi stratejiler sürdürülebilir mahalle dokusunun oluşmasını teşvik edecektir (Tablo 6).  
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LEED-ND Mahalle Doku ve Tasarımı (Neighborhood Pattern and Design) Kriterleri Puan  

Yürünebilir Sokaklar Önşart 

Bütüncül Gelişme Önşart 

Bağlantılı ve Açık Toplum Önşart 

Yürünebilir Sokaklar 9 

Bütüncül Gelişme 6 

Karma Kullanımlı Mahalle  4 

Konut Tipi ve Satın Alınabilirliği 7 

Park Ayakizi Azaltma 1 

Bağlantılı ve Açık Topluluk 2 

Geçiş Olanakları 1 

Ulaştırma Talep Yönetimi 2 

Kentsel ve Kamusal Alanlara Erişim 1 

Rekreasyon Alanlarına Erişim 1 

Ziyaret Edilebilirlik ve Evrensel Tasarım 1 

Toplumsal Yardımlaşma ve Katılım 2 

Yerel Gıda Üretimi  1 

Ağaç Kaplı ve Gölgeli Sokaklar 2 

Mahalle Okulları 1 

TOPLAM 41 

Tablo 6. LEED-ND Mahalle Doku ve Tasarımı (NPD) Kriterleri ve Puanları (USGBC, 2018). 

 

Temel amacı doğayı korumak olan LEED’in karbon salınımını azaltmak için kentsel ölçekte alınabilecek önlemler 
üzerinde durduğu aşikardır. LEED-ND’nin mahalle doku ve tasarımı kriterleri puan ağırlıklarına bakıldığında 
yürünebilir sokakların en fazla puana sahip olması da bu kanıyı destekler niteliktedir. Detaylarına bakıldığında 
diğer öğelerin de temel olarak yürünebilirliği arttırmak için yapılan uygulamalar olduğu görülmektedir. Sokakları 
yayalar için kullanışlı, güvenli ve tercih edilir kılarak, araç kullanımını azaltmak çevresel sürdürülebilirlik için önem 
teşkil etmektedir. Sokağa açılan cepheler, otopark girişleri ile kesilmeyen ve boş olmayan cepheler, sokak 
genişliklerine göre oranlanmış bina gabarileri ve ağaçlandırmalar yürünebilir mekan kalitesini etkilemektedir ve 
kişileri yürümeye teşvik etmektedir (Köken, 2017).  

Alan içerisinde bulunan binaların fonksiyonlarındaki çeşitlilik, kişilerin araç kullanmadan ihtiyaçlarını 
karşılamasını sağlamaktadır. Otopark alanlarının yol kenarlarında çözülmesiyle birlikte ulaşılabilirlik artmaktadır. 
Bu şekilde hem bina ve yaya arasındaki ilişkinin hem de yaya yollarının otopark girişleri ile kesilmesi 
önlenmektedir.  

Bisiklet kullanımını teşvik etmek ve ayrı bisiklet yol ağlarının kurulmasıyla, araç trafiği yoğunluğunun azaltılması 
ve buna bağlı olarak kişi başına düşen büyük ve boş otopark alanlarının azalmasını sağlayarak etkileşimi 
arttırmaktadır (USGBC, 2018).  

Yürünebilir sokaklardan sonra en yüksek puana sahip mahalle doku ve tasarımı kriteri ise “konut tipi ve satın 
alınabilirliği”dir. Bu başlık altında ise sunulan konutların ekonomik olduğu kadar farklı tipolojilerde tasarlanarak, 
farklı demografik yapıdaki insanların (evli-bekar, öğrenci-çalışan, yaşlı-genç) bir arada yaşaması istenmektedir. 



61 

Bu şekilde tasarlanacak mahalleler, insanlar için hayatlarının farklı zaman dilimlerini geçirebilecekleri, zaman 
içerisinde taşınma zorunluluğu hissetmeyecekleri ve sahiplenecekleri kentsel ortamlar hazırlayacaktır. Böylece 
sosyal sürdürülebilirlik de sağlanmış olacaktır.  

LEED-ND/NSD de bulunan bu kriterlerin kıyaslanabilir nicel bir veri vermesi sebebiyle, bu çalışma kapsamında 
seçilen uygulama bölgesinde kentsel dönüşüm öncesi ve sonrası durumların mahalle sürdürülebilirliğini sağlama 
koşulları bu kriterler üzerinden incelenmiştir.  

 

ALAN ÇALIŞMASI 

Bursa Ataevler Mahallesi 

Çalışma alanı olarak belirlenen Ataevler Mahallesi Bursa’da sanayi etkinliklerinin artması sonucunda kentin batı 
yönünde büyümesi ile 1980’li yıllarda gelişme gösteren bir yerleşim yeridir (Durak, Vural Arslan, Deniz, & Satış, 
2018) (Şekil 3).  

Ataevler Mahallesi ile ilgili mevzi imar planı ilk olarak 31.08.1986 tarihinde yapılmıştır (Nilüfer Belediyesi, İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü Arşivi). Konut dokusu yoğunlukla 5-6 katlı blokların site duvarları ile çevrelenmesiyle 
oluşmuştur. Yapılar genellikle kooperatif sistemi ile üretilmiştir (Şekil 4).  

 
Şekil 3. Ataevler Mahallesinin Bursa kent dokusu içindeki yeri (OpenStreetMap kullanılarak hazırlanmıştır (OSP, 

2018)  

 
Şekil 4. Ataevler Mahallesi’nde bulunan yeşil bant ve konut dokusu (Kaplan, 2011) 

 

Ataevler Mahallesinde Dönüşümün Etkileri 

Yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları öncekinden daha iyi duruma ulaşmayı kendisine temel olarak almaktadır. 
Bunu Roberts ve Sykes’in “Urban Regeneration a Handbook” (2016) kitabında da verilen şu ifadelerden de 



62 

anlayabiliriz: Toplumsal, ekonomik ve çevresel (fiziksel) bir etkinlik olmakla birlikte, yenilenme, aynı zamanda bir 
umut coğrafyasını da teşvik etmeyi amaçlayan sembolik bir süreçtir. Direnişin gizli bir mesajını taşır, “yeni bir şey” 
yaratılırken aynı anda “daha iyi zamanlara” geri dönüşün mümkün olduğunu ileri sürmektedir. Rejenerasyon 
girişimlerinde sıklıkla dile getirilen umut, kapitalist düzensiz gelişimin yol açtığı yıkımın onarılmasına yardımcı 
olabileceğini vurgulamaktadır. Ancak, belirtilen stratejik hedefler ve “nihai” teslim hedefleri arasındaki paradoks, 
yenilenme girişimlerinin köklü yapısal meseleleri ele almama konusunda uzun süredir eleştirilme nedenidir 
(Pugalis & McGuinness, 2013).  

2015 yılının Mayıs ayında, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi olağan toplantısında, 17 ilçenin nazım imar 
planlarının tümüne "Riskli bina tespit edilerek kentsel dönüşüm yapılması durumunda 0,50 emsal artışı 
yapılabilir" şeklinde bir plan notu eklenmesine karar verilmiştir.  

Plan notunun açıklanması ile yapılan ölçümler sonucunda, alanda yer alan bazı yapıların olası bir deprem 
durumunda sözde hasar alabileceği saptanmıştır. Bu durum sonucunda mahallede 2015 yılında hızlı bir ivme ile 
kentsel dönüşüm-yenileme çalışmaları başlamıştır. Bu çalışmalar sonucunda bölge büyük bir inşaat alanı haline 
gelmiştir. Bu faaliyet mahalleye ait farklı dönem hava fotoğraflarında da açık bir şekilde gözlemlenebilmektedir 
(Şekil 5-6-7). 

 

Şekil 5. Ataevler Mahallesi hava fotoğrafı 2003 yılı (Google Earth Pro kullanılarak hazırlanmıştır.) 

 
Şekil 6. Ataevler Mahallesi hava fotoğrafı 2015 yılı (Google Earth Pro kullanılarak hazırlanmıştır.) 
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Şekil 7. Ataevler Mahallesi hava fotoğrafı 2018 yılı (Google Earth Pro kullanılarak hazırlanmıştır.) 

Kentsel dönüşüm çalışmaları ile mahallede büyük bir göç faaliyeti oluşmuştur ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan 
elde edilen verilere göre mahalle nüfusu oldukça düşmüştür (Şekil 8).  

 
Şekil 8. Ataevler Mahallesi’nde nüfusun yıllara göre değişim grafiği (TÜİK verileri kullanılarak hazırlanmıştır, 

(TÜİK, 2018) 

Kentsel dönüşüm konusunda olumsuz görüşler medyaya “Ataevler’de Kentsel Dönüşüm Mağduriyeti” olarak 
yansımıştır. Dönüşüm kararına Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin ilk tepkisi ve süreç içinde uygulamalardan doğan 
sıkıntıların yerel halkta oluşturduğu mağduriyet gazete başlıklarından görülmektedir (Şekil 9) 

 

Şekil 9. Ataevler’de uygulanan kentsel dönüşüm ile ilgili medya başlıkları 
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Bursa 3. İdare Mahkemesi, açılan dava sonucunda "her ilçenin/yörenin kendine özgü nüfus ve coğrafi yapısı, 
yapıların alanla ilişkileri, birey başına düşen sosyal donatı alanı hesaplamaları gibi hususlarda herhangi bir 
araştırma inceleme yapılmadan, 1/5000 ölçekli planlarda riskli bina tespit edilerek kentsel dönüşüm yapılması 
halinde 0,50`ye kadar yoğunluk artışı yapılabileceğini öngören plan notu değişikliğinde hukuka uyarlık 
bulunmadığı" gerekçesiyle nazım planlara yapılan plan notu ilavesini 25.01.2016 tarihi itibariyle iptal etmiştir 
(TMMOB, 2017) 

 

Mevcut Koşulları LEED-NPD Ön Koşulları ve Kredileri Açısından Değerlendirme 

Ataevler Mahallesi LEED- ND sertifika sistemi ile değerlendirilebilmesi için gereken en az %70’i önceden gelişmiş 
ve yapılaşmış alan olması temel kriterini sağlamaktadır. Bu nedenle çalışma alanı bu sistem ile 
değerlendirilebilmektedir.  

LEED-NPD'nin ilk önkoşulu ve kredisi “Yürünebilir Sokaklar (Walkable Streets)” olarak adlandırılmıştır. Bu 
önkoşulun amacı, ulaşım verimliliği sağlamak ve kat edilen araç mesafesini azaltmak, günlük fiziksel aktiviteyi 
teşvik eden ve yaya yaralanmalarını önleyen güvenli, tercih edilir ve konforlu sokak ortamları sağlayarak halk 
sağlığını geliştirmektir (USGBC, 2018). 

 
Şekil 10. a) Dönüşümden önceki kaldırım genişlikleri 

(NBİŞM arşivinden elde edilen halihazır harita -2010- 

düzenlenerek hazırlanmıştır). 

 

b) Dönüşümden sonraki kaldırım genişlikleri (NBİŞM 

arşivinden elde edilen halihazır harita ile çalışma 

alanında faaliyet gösteren inşaat firmalarından elde 

edilen vaziyet planları birlikte düzenlenerek 

hazırlanmıştır). 

Çalışma alanında bu koşulla ilgilemeli değerlendirme yapıldığında kentsel dönüşüm öncesinde ve sonrasında 
kaldırım genişliklerinde değişlik görülmediği saptanmıştır (Şekil 10a,b). Kaldırımlar büyük oranda 1,5-3 m 
genişliklerindedir. Yürünebilir sokaklar için gerekli olan mevcut dokunun 1,2 m, yeni yapılarda ise 2,5 m genişlik 
koşulunu sağladığı görülmüştür.  
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Şekil 11. a) Dönüşümden önceki yapıların kat adedi 

analizi (NBİŞM Arşivinden elde edilen halihazır harita 

-2010- düzenlenerek hazırlanmıştır) 

 

b) Dönüşümden sonraki kat adedi analizi (NBİŞM 

Arşivinden elde edilen halihazır harita ile çalışma 

alanında faaliyet gösteren inşaat firmalarından elde 

edilen vaziyet planları birlikte düzenlenerek 

hazırlanmıştır). 

Otoparklarla yaya yolundan ayrılarak sokaktan geri çekilerek konumlandırılmış binalar ve yapıların sokak 
genişliğine göre düşük yüksekliğe sahip olması mekan duygusunun eksilmesine ve yaya konforunun zayıflamasına 
neden olmaktadır (Köken, 2017). Çalışma alanında dönüşüm öncesi yapı yüksekliklerinin sokak merkezine kadar 
olan mesafesi ile dönüşüm sonrası aynı mesafenin oranları incelendiğinde kat yüksekliklerinin artmasının bu 
kapsamda olumlu bir özellik olduğu belirlenmiştir (Şekil 11 a,b). Dönüşüm öncesi ve sonrasında yerleşim yerleri 
site planına uygun olarak duvarlar ile çevrili olarak inşa edilmiştir. Ancak dönüşüm sonrasında öncesine göre daha 
yüksek inşa edilen site duvarları yayalar için cazip yürüyüş yolu olma durumu açısından daha da olumsuzdur (Şekil 
12). Ayrıca ilk durumda sokaklardan açılan otopark cepleri yaya ile bina arasında sınır oluşturmaktadır. İkinci 
durumda ise otoparklar bodrum katta kapalı olarak konumlandırıldığından daha kesintisiz yürüyüş yolları 
oluşmaktadır.  

 
Şekil 12. Kentsel dönüşüm öncesi ve sonrası Umutkent Sitesi’nin yol mesafesi ve bina yüksekliği oranları 

LEED-NPD'nin ikinci önkoşulu ve kredisi “Bütüncül Gelişme (Compact Development)” olarak adlandırılmıştır. Bu 
ön koşul ile amaçlananlar; toprağı korumak, yaşanabilirliği, yürünebilirliği ve taşımacılık verimliliğini arttırmak ve 
kat edilen araç mesafesini azaltmak, ulaşım sistemi için yatırımlardan yararlanmak ve onları desteklemek, günlük 
fiziksel aktiviteyi teşvik ederek halk sağlığını geliştirmek şeklindedir (USGBC, 2018). 
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Seçilen alan kaliteli ulaşım kriterine ve asgari mesken ve mesken olmayan birim eşiğine göre değerlendirilmiştir. 
Bu değerlendirmeye göre ilk durumda birim büyüklükleri daha küçük olduğundan, asgari birim eşiğine daha 
yakındır. 

Çalışma alanının önceki ve sonraki durumları hektar başına düşen konut birimi sayısı bakımından incelendiğinde, 
ilk durumda ortalama 135 iken bu sayı ikinci durumda ortalama 240’a yükselmiştir. Bu durum kentsel dönüşüm 
sonrasında bölgenin oldukça kalabalık olduğunu göstermektedir (Tablo 7).  

 

Konut Yoğunluğu Konut Dışı Yoğunluk 

(ZAO) 

Puan 

KB/akre KB/hektar 

> 10 ve £ 13 > 25 ve £ 32 > 0.75 ve £ 1.0 1 

> 13 ve £ 18 > 32 ve £ 45 > 1 ve £ 1.25 2 

> 18 ve £ 25 > 45 ve £ 62 > 1.25 ve £ 1.75 3 

> 25 ve £ 38 > 62 ve £ 94 > 1.75 ve £ 2.25 4 

> 38 ve £ 63 > 94 ve £ 156 > 2.25 ve £ 3.0 5 

> 63 > 156 > 3.0 6 

KB = Konut Birimi; ZAO = Zemin- Alan Oranı 

Tablo 7. İnşa edilebilen arazinin hektar başına yoğunluğu ve derecelendirme sistemi 

 

LEED-NPD'nin üçüncü önkoşulu “Bağlantılı ve Açık Toplum (Connected And Open Communıty)”dir. Yüksek 
düzeyde iç bağlantıya sahip ve topluma iyi bağlı projeleri teşvik etmek, mevcut topluluklar içinde farklı ulaşım 
sistemleri yoluyla ulaştırma verimliliğini artıran kalkınmayı teşvik etmek ve günlük fiziksel aktiviteyi teşvik ederek 
halk sağlığını geliştirmek bu koşulun amaçlarıdır (USGBC, 2018). 

Çalışma alanında otobüs ve taksi, çevresinde raylı sistem gibi çeşitli toplu taşıma araçları mevcuttur. Buna ek 
olarak kentsel dönüşüm öncesinde çalışma alanında (yaklaşık 0.49 km2) 34 tane kavşak bulunmaktadır. Bu sayı 
km2 başına 54 kavşak bulunma şartını sağlamaktadır. Kentsel dönüşüm sonrasında 2 tane kavşak eklenmiştir.  

Karma Kullanımlı Mahalle (Mixed-Use Neighborhoods) NPD'nin üçüncü kredisidir. Bu başlık ile aracın kat ettiği 
mesafeyi ve otomobil bağımlılığını azaltmak, günlük yürüyüşü, bisiklet ve toplu taşıma kullanımını teşvik etmek 
ve farklı arazi kullanımlarına erişim sağlayarak araçsız yaşamı desteklemek amaçlanmıştır (USGBC, 2018). 

LEED-ND sertifika sistemine göre karma kullanım değerlendirilirken 400 m’lik yürüme mesafesinde 20 ve üzeri 
farklı işlev bulunması durumunda kriterden tam puan alınmaktadır. Çalışma alanında bu sayı sağlanmaktadır. 
İşlevler arasında, sağlık ocağı, eczane, diş hekimliği, alışveriş merkezi, bakkal, restoran, kafe, banka, spor alanları, 
okul, muhtarlık, ibadet alanı, halk kütüphanesi, halk parkı, oto yıkama, pazar yeri, kuaför, terzi, butik, market 
bulunmaktadır (Şekil 13 a,b). Dönüşüm öncesi ve sonrası arasında puan farkı oluşmamaktadır. 
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Şekil 13. a) Dönüşümden önce yapıların işlev 

durumları (NBİŞM Arşivinden elde edilen halihazır 

harita -2010- düzenlenerek hazırlanmıştır) 

 

b) Dönüşümden sonra yapıların işlev durumları (NBİŞM 

Arşivinden elde edinilen halihazır harita ile çalışma 

alanında faaliyet gösteren inşaat firmalarından elde 

edilen vaziyet planları birlikte düzenlenerek 

hazırlanmıştır). 

Konut Tipi ve Satın Alınabilirliği (Housing Types And Affordability) LEED-NPD'nin dördüncü kredisidir. Çok çeşitli 
ekonomik seviyelerden, hane halkı büyüklüklerinden ve yaş gruplarından oluşan toplulukların bir alanda 
yaşamalarını sağlayarak sosyal açıdan eşit ve ilgi çekici mahallelerin oluşumunu teşvik etmeyi amaçlamaktadır 
(USGBC, 2018). 

Bu kriterde çalışma alanındaki konut yapıları incelendiğinde farklı kullanıcı grupları için uygun olacak konut 
birimlerinin bulunduğu incelenmiştir. Ancak maliyet değerlendirilebilmesi için yeterli sayısal kanıta 
ulaşılamamıştır.  

Park Ayakizi Azaltma (Reduced Parking Footprint) LEED-NPD'nin beşinci kredisidir. Otomobil bağımlılığı, arazi 
tüketimi ve yağmur suyu akışı dahil olmak üzere otopark alanlarının sebep olduğu çevresel zararları en aza 
indirmeyi amaçlamaktadır (USGBC, 2018). 

Kentsel dönüşüm öncesinde konut bloklarına ait kapalı otopark bulunmadığından, blok araları ya da sokak 
kenarlarında otopark alanları oluşturulmuştur. Fakat dönüşüm sonrası yapılan konut bloklarında kapalı otopark 
mevcut olduğundan var olan açık otopark alanları sayısında azalma olmuştur. Böylece kentsel dönüşüm 
sonrasında otopark ayakizi azalmıştır (Şekil 14 a,b).  
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Şekil 14. a) Dönüşümden önceki otopark alanları 

(NBİŞM Arşivinden elde edilen halihazır harita -

2010- düzenlenerek hazırlanmıştır) 

 

b) Dönüşümden sonraki otopark alanları (NBİŞM 

Arşivinden elde edilen halihazır harita ile çalışma 

alanında faaliyet gösteren inşaat firmalarından elde 

edilen vaziyet planları birlikte düzenlenerek 

hazırlanmıştır). 

Bağlantılı ve Açık Topluluk (Connected And Open Community) LEED-NPD'nin altıncı kredisidir. Bu kredinin amacı, 
toprağı korumak, mevcut topluluklar içinde yüksek iç bağlantı düzeylerine sahip projeler konumlandırmak 
suretiyle çoklu geçişi teşvik etmek ve yaşam alanları arasında fiziksel aktiviteyi arttırmaktır (USGBC, 2018). 

Çalışma alanında kentsel dönüşüm öncesi 34 kavşak mevcuttur. (Gerekli kilometreyi karşılayan yaklaşık 70 adet 
kavşak bulunmaktadır.) Bu durum kentsel dönüşüm sonrasında 36 kavşak (kilometreye 73 tane) olacak şekilde 
değişmiştir.  

Geçiş Olanakları (Transit Facilities) NPD'nin yedinci kredisidir. Toplu taşıma kullanımını teşvik etmek ve güvenli, 
rahat ve konforlu bekleme alanları (duraklar) sağlayarak kat edilen araç mesafesini azaltmak amaçlanmaktadır 
(USGBC, 2018). 

Çalışma alanında toplu taşıma hizmetleri; otobüs, taksi, raylı sistem gibi toplu taşıma çeşitleri bulunmaktadır. 
Otobüs ve raylı sistem durakları herkesin erişebileceği ve dış hava koşullarına karşı korunaklıdır (Şekil 15).  

 
Şekil 15. Ataevler Mahallesi’nde bulunan otobüs durakları 
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Ulaştırma Talep Yönetimi (Transportation Demand Management) NPD'nin sekizinci kredisidir. Toplu seyahatleri 
teşvik ederek enerji tüketimini, kirliliği ve motorlu taşıtların insan sağlığına zararını azaltmak amaçlanmaktadır 
(USGBC, 2018). Bu başlık altında altı seçenek bulunmaktadır. Bunlar transit geçişler, geliştirici-desteklenmiş 
transit geçiş, araç paylaşımı, park yeri ve park ücretlerinin ayrılması, garantili eve dönüş programı ve esnek iş 
düzenlemeleridir. Çalışma alanında ulaşım talebinin yönetimi için olanak sağlayacak kaynaklar vardır. Yerel 
yönetim tarafından bazı toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere hazırlanan ücretsiz ve indirimli geçiş pasoları, 
bazı alışveriş merkezleri ve/veya iş merkezi tarafından kullanıcılara kolaylık sağlanması amacıyla servis temin 
edilmesi bunlardan bazılarıdır. Fakat bu kriterin amaçlarını karşılayan ve açıkça tanımlanmış bir ulaşım talebi 
yönetimi projesi yoktur. Bu nedenle kriter çalışma alanına uygulanmamıştır. Ayrıca toplu ulaşım sisteminin 
kentsel dönüşüm öncesi ve sonrasında değişim göstermemesi nedeniyle kriter çalışma kapsamında elde edilecek 
puanlama durumuna etki etmeyecektir.  

Kentsel ve Kamusal Alanlara Erişim (Access To Civic And Public Space) LEED-NPD'nin dokuzuncu kredisidir. 
Toplumsal katılımı artıran ve halk sağlığını iyileştiren, iş yerlerine ve konut alanlarına yakın açık alanların 
oluşmasını sağlamak amaçlanmaktadır (USGBC, 2018). 

Çalışma alanında üç adet kamuya açık park ve bir adet spor alanı bulunmaktadır. Bu kentsel kamusal alanlara 400 
m mesafe ile ulaşılabilmektedir. Konumları ve büyükleri ile LEED-ND kentsel ve kamusal alanlara erişim kriterini 
sağlamaktadır. Kentsel dönüşüm öncesi ve sonrasında bu alanlar farklılık göstermemiştir.  

 
Şekil 16. Çalışma alanında bulunan kentsel ve kamusal alan 

Rekreasyon Alanlarına Erişim (Access To Recreation Facilities) LEED-NPD'nin onuncu kredisidir. İş yerlerine ve 
konutlara yakın rekreasyon alanları sağlayarak sosyal ağ kurmayı kolaylaştıracak ve sağlıklı yaşamı geliştirecek 
alanların oluşmasını sağlamak amaçlanmaktadır (USGBC, 2018).  

Rekreasyon alanlarına erişim koşulu olarak LEED-NPD’de açık hava eğlence tesisi en az 0.4 hektar veya 2325 m2lik 
kapalı alan rekreasyon tesisi bulunmalıdır. Kapalı alan büyüklüğü olarak rekreasyon alanı kriter koşullarını 
sağlamamasına rağmen, açık alan için bu kriter sağlanmaktadır. Kentsel dönüşüm öncesi ve sonrası durumda 
değişim olmamıştır (Şekil 17 a,b).  
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Şekil 17. a) Dönüşümden önceki rekreasyon 

alanları (NBİŞM Arşivinden elde edilen halihazır 

harita -2010- düzenlenerek hazırlanmıştır) 

 

b) Dönüşümden sonraki rekreasyon alanları (NBİŞM 

Arşivinden elde edilen halihazır harita ile çalışma 

alanında faaliyet gösteren inşaat firmalarından elde 

edilen vaziyet planları birlikte düzenlenerek 

hazırlanmıştır). 

Ziyaret Edilebilirlik ve Evrensel Tasarım (Visitability And Universal Design) LEED-NPD'nin on birinci kredisidir. Yaşı 
veya yapabilirliği ne olursa olsun, geniş bir insan kitlesinin kullanabileceği alanların oranını artırmak 
amaçlanmaktadır (USGBC, 2018). Çalışma alanında engelli, yaşlı ve bebek arabası taşıyan ebeveynler için kolay 
erişim olanakları olmadığından kriter sağlanamamaktadır. Kentsel dönüşüm öncesi ve sonrası için elde edilen 
veriler benzerdir.  

Toplumsal Yardımlaşma ve Katılım (Communıty Outreach And Involvement) LEED-NPD'nin on ikinci kredisidir. 
Bölgedeki proje tasarımı, planlama kararları ve projenin zaman içinde nasıl iyileştirilmesi veya değiştirilmesi 
gerektiğine ilişkin kararlara mahallede yaşayan veya çalışan kişileri dahil ederek toplum ihtiyaçlarına cevap 
vermeyi teşvik etmek amaçlanmaktadır (USGBC, 2018). Kentsel dönüşüm öncesinde çalışma alanında yer alan 
konutların üretimi kooperatif sistemine dayanmaktadır. Kooperatifçilik sisteminde ödeme ve inşa aşamalarında 
kullanıcıların ortak kararları önemli olduğundan, toplumsal yardımlaşma ve katılım kriteri kısmen sağlanmaktadır. 
Kentsel dönüşüm kararının uygulanabilmesi için yapı kullanıcılarının belli oranda mutabakat halinde olmaları 
gerekmektedir. Ataevler’de yapılan kentsel dönüşüm kararlarına olumsuz veya olumlu tepkinin de toplumsal 
etkileşimi ve aidiyet duygusunu pekiştirdiği düşünülmektedir. Bu durumda kentsel dönüşüm sonrasında da 
kriterin kısmen sağlandığından söz edilebilir.  

Yerel Gıda Üretimi (Local Food Production) LEED-NPD'nin on üçüncü kredisidir. Toplum temelli gıda üretiminin 
çevresel ve ekonomik faydalarını teşvik etmek ve taze ürünlere daha iyi erişim yoluyla beslenmeyi iyileştirmek 
amaçlanmaktadır (USGBC, 2018). Bu kriterin bir pazar alanına 800 m yürüme mesafesinde olma koşulu, kentsel 
dönüşüm öncesinde ve sonrasında sağlanmaktadır.  

Ağaç Kaplı ve Gölgeli Sokaklar (Tree-Lined And Shaded Streetscapes) LEED-NPD'nin on dördüncü kredisidir. 
Yürümeyi, bisiklete binmeyi teşvik etmek, hızlanmayı önlemek, kentsel ısı adasının etkilerini azaltmak, hava 
kalitesini iyileştirmek, buharlaşmayı azaltmak ve binalardaki soğutma yüklerini azaltmak amaçlanmaktadır 
(USGBC, 2018). 

Bursa kent merkezi ile kıyaslandığında çalışma alanında yer alan yeşil aksın oran olarak daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Mahallenin orta aksından geçen yüksek gerilim hattı nedeniyle bu bölgede yüksek katlı inşa 
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faaliyetlerinde bulunulmamış ve burası yeşil alan olarak düzenlenmiştir. Kentsel dönüşüm öncesi ve sonrası 
durumları değerlendirildiğinde merkezdeki bu yeşil bant değişmese bile kaldırımlardaki ve site içlerinde bulunan 
tekil ağaç dokusunun değişimi saptanmıştır (Şekil 18). Bunun nedeni dönüşüm sonrasında otoparkların yer altına 
alınmasından dolayı, bu alanların ağaç yetişmesine elverişsiz duruma gelmesidir.  

 

Şekil 18. Kentsel dönüşümle değişmeyen ağaç kaplı ve gölgeli sokaklar 

Mahalle Okulları  (Neighborhood Schools) LEED-NPD'nin on beşinci kredisidir. Okulları mahalleye entegre ederek, 
okula yürüyerek gitmeyi ve bisiklete binmeyi teşvik ederek topluluk etkileşimi ve katılımını teşvik etmek, 
öğrencilerin sağlığını geliştirmek amaçlanmaktadır (USGBC, 2018). 

Çalışma alanı sınırları içerisinde bulunan iki okul da LEED-NPD’nin mahalle okulları kriterinin 800 m. yürüme 
mesafesi olarak belirlediği uzaklıkta yer almaktadır. Bu okullardan birisi anaokulu, bir diğeri ortaokuldur. Bu 
okullar kriterin belirlediği ortaokullar için 4 hektar, ilkokullar için 2 hektar maksimum okul alanının altında alana 
sahiptir. Ayrıca bölge, her iki tarafta da tam bir kaldırım ağı, trafik yavaşlatıcı önlemler ve öğrencilerin otopark 
alanından geçmeden ulaşması gibi özellikleriyle bu kriteri sağlamaktadır. Bu durum kentsel dönüşüm öncesi ve 
sonrasında değişmemiştir.  

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Yıpranan kent dokularının iyileştirilmesi ve mahalle dokusunun sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yapılan 
kentsel dönüşüm çalışmaları 1950’li yıllardan itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmaların mahalle 
dokusunun korunmasında sürdürülebilir bir role sahip olup olmadığı çeşitli sertifikasyon sistemleri uygulanarak 
tespit edilmektedir. Çalışma kapsamında Ataevler Mahallesi’nde LEED-ND mahalle ölçeğinde sürdürülebilirlik 
değerlendirme aracı kullanılmıştır.  

LEED-ND NPD kriterleri ile mahalle sürdürülebilirliği çalışma alanı için değerlendirilirken kriterlerin her birisi için 
kentsel dönüşüm öncesi ve sonrası ayrı ayrı ele alınmıştır (Tablo 8) 
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LEED-ND Mahalle Doku ve Tasarımı 
(Neighborhood Pattern and Design) Kriterleri Puan 

Kentsel 
Dönüşüm 
Öncesi 

Kentsel 
Dönüşüm 
Sonrası 

Yürünebilir Sokaklar Önşart + + 

Bütüncül Gelişme Önşart + + 

Bağlantılı ve Açık Toplum Önşart + + 

Yürünebilir Sokaklar 9 6 7 

Bütüncül Gelişme 6 2 4 

Karma Kullanımlı Mahalle 4 4 4 

Konut Tipi ve Satın Alınabilirliği 7 - - 

Park Ayakizi Azaltma 1 0 1 

Bağlantılı ve Açık Topluluk 2 2 2 

Geçiş Olanakları 1 1 1 

Ulaştırma Talep Yönetimi 2 - - 

Kentsel ve Kamusal Alanlara Erişim 1 1 1 

Rekreasyon Alanlarına Erişim 1 1 1 

Ziyaret Edilebilirlik ve Evrensel Tasarım 1 0 0 

Toplumsal Yardımlaşma ve Katılım 2 1 1 

Yerel Gıda Üretimi 1 1 1 

Ağaç Kaplı ve Gölgeli Sokaklar 2 2 1 

Mahalle Okulları 1 1 1 

TOPLAM 41 22 25 

Tablo 8. Çalışma alanının kentsel dönüşüm öncesi ve sonrası LEED-ND NPD kriterlerine göre puan dağılımı 

 

Elde edilen verilere göre mahallede yapılan kentsel dönüşüm sonrası puan değerlerinin daha yüksek olduğu (22-
25) belirlenmiştir. Bu durum yapılan kentsel dönüşüm çalışmasının toplamda, öncesi durumuna göre daha 
sürdürülebilir olduğunu göstermektedir. Fakat her iki durumda da çalışma alanı kriterlerin yaklaşık olarak yarısını 
sağlayamamış durumdadır. Bu eksikliğin giderilebilmesi için doğru tespitlerde bulunulması önemlidir. Çalışma, 
kriterleri tek tek ele aldığı için eksikliği görülen alanlarda iyileştirme çalışmaları için rehber niteliğindedir.  

LEED-ND NPD sisteminin kriterlerinde yer alan koşulların üst limitleri bulunmamaktadır. Bu durumun Türkiye gibi 
dikey doğrultuda büyüyen kentlere sahip ülkelerde değerlendirmede zaaf noktalarının oluşmasına sebebiyet 
verebileceği düşünülmektedir. Yine de mevcut literatürde mahalle sürdürülebilirlik değerlendirme modeli 
eksikliği sebebiyle yurtdışı kaynaklı bu sistemler yerel bir model önerisi oluşturulması bağlamında faydalı bir altlık 
oluşturacaktır.  
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SEMBOLLER VE KISALTMALAR 

BREEAM: Yapı Araştırma Kurumu Toplumlar İçin Çevresel Değerlendirme Yöntemi (Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method) 

CASBEE UD: Kentsel Gelişimlerin Çevresel Etkinliği için Bütüncül Değerlendirme Sistemi (Comprehensive 
Assessment System for Building Environmental Efficiency for Urban Development) 

DGNB-NUD: Alman Sürdürülebilir Yapılar Konseyi – Yeni Kentsel Bölgelerı (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen - New Urban Districts) 

km2: Kilometrekare 

LEED: Çevre ve Enerji Tasarımında Liderlik (Leadership in Energy and Environment Design) 

LEED-ND: Çevre ve Enerji Tasarımında Liderlik – Mahalle Gelişimi (Leadership in Energy and Environment Design 
- Neighborhood Development) 

LEED-ND/NPD: Çevre ve Enerji Tasarımında Liderlik – Mahalle Gelişimi / Mahalle Doku ve Tasarımı (Leadership in 
Energy and Environment Design - Neighborhood Development / Neighborhood Pattern and Design) 

m: Metre 

m2: Metrekare 

NBİŞM: Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu 
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KİLİS HAMAMLARININ MİMARİ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

EMİNE EKİNCİ DAĞTEKİN 
 

ÖZET 

Kilis; cumbalı evleri, cami, han, hamam, kervansaray gibi anıtsal yapıları ve ören yerleri ile zengin bir kültürel 
mirasa sahiptir. Osmanlı döneminde, Kuzey Suriye ile Anadolu’nun kuzeydoğu ve güneydoğu kesimleriyle 
bağlantıyı sağlayan güzergah üzerinde bulunan Kilis, Halep vilayetinin merkez sancağına bağlı bir kaza olarak 
ticaret alanında hareketli bir yerleşim yeri olmuştur. Anadolu’da geleneksel şehir dinamikleri arasında yer alan 
hamamlar, temelde vakıflara ve kişilere gelir temin etmek amacında yapılan ticari girişimlerdir. Mahallelerde 
genellikle bir hayır kurumuna gelir getirmesi amacıyla cami, medrese, zaviyelere yakın inşa edilen hamamlar, 
konum ve boyutları ile doku içindeki sıradan bir parselin boyutlarına göre şekillendiği gibi anıtsal camilerle 
yarışır boyutta, iki üç konutun kapladığı büyüklükte parsellere de yerleştikleri görülmektedir. Kilis’te; Eski, 
Hasan Bey, Hoca, Paşa ve Tuğlu hamamları olmak üzere günümüze ulaşan beş hamam yapısı bulunmaktadır. 
Hamamlara, bir taşlık vasıtası ile girilmektedir. Eyvanlarla genişletilen soğukluk bölümünden sonra buharın 
soğukluğa geçmesini engellemek amacı ile aralık yer alır. Ilıklık hem yıkanma hem de dinlenme yeridir. Sıcaklıklar 
ise soğukluklara yakın ölçüde yapılmıştır. Kubbede bulunan ve pek çoğunda abartılacak kadar sayıda ve ilginç 
motifler sergileyen ışıklıklar mekanın en gösterişli elemanlarıdır. Anadolu’da hamamlar üzerine yapılan 
araştırmalar genellikle sıcaklık mekanı üzerinde yoğunlaşmıştır. Kilis hamamlarında sıcaklıklarda, eyvan ve 
halvetlerin bulunduğu haçvari plan şeması uygulanmıştır. Sıcaklıklar soğukluklara yakın ölçüde yapılmıştır. 
Kubbede bulunan ve pek çoğunda abartılacak kadar sayıda ve ilginç motifler sergileyen ışıklıklar, renkli döşeme 
ve göbektaşları mekanın en gösterişli elemanlarıdır.Sosyal yaşamın renkli rütüellerini barındıran Kilis 
hamamlarında; gelin hamamı, damat hamamı, lohusa hamamı, kırk hamamı gibi özel anlar yaşanmaktadır. 
Bölgede özgün planlama ve cephe özellikleriyle farklılaşan hamamların, geleceğe güvenle aktarımı ve kültürün 
devam etmesi için yerel ve merkezi idarelerce ekonomik destek ve düzenli bakım onarım çalışmaları yapılmalıdır. 
Merkezi ve yerel idarelerin, kültür varlıklarının korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerini 
hazırlayacak ve uygulayacak proje bürolarının, hamam sahiplerine proje ve koruma uygulamalarına yönelik 
onarımlar için teknik yardım yapmalarının sağlanmalıdır. 

 

Anahtar Sözcüklerr: Kilis, geleneksel hamam, Kilis Hamamları, koruma, belgeleme. 
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KİLİS HAMAMLARININ MİMARİ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Türkiye Suriye sınırında yer alan Kilis’in tarihi beş kilometre kadar güneydoğusundaki Oylum Höyük’te Geç 
Kalkolitik Çağa (M.Ö. 3500-3000) ait buluntuların rastlandığı döneme uzanmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde 
Babil, Hitit, Hurri-Mitanni, Arami, Asur, Med, Pers, Makedonya, Roma Bizans, Selçuklu, Memluklu, Osmanlı 
uygarlıklarına ev sahipliği yapmıştır (Helvacıkara 2012: 17). 

Kilis, cumbalı evleri, cami, han, hamam, kervansaray gibi anıtsal yapıları ve ören yerleri ile zengin bir kültürel 
mirasa sahiptir. Osmanlı döneminde, Kuzey Suriye ile Anadolu’nun kuzeydoğu ve güneydoğu kesimleriyle 
bağlantıyı sağlayan güzergah üzerinde bulunan Kilis, Halep vilayetinin merkez sancağına bağlı bir kaza olarak 
ticaret alanında hareketli bir yerleşim yeri olmuştur (Tuncel 2002: 6). Vitali Cuinet 19. yüzyılın sonlarında Kilis’de; 
“47 cami, 12 mescit, 24 medrese, 3 kilise, 5 hamam, 740 dükkân, 7 han, 11 fırın, 120 kumaş işliği, 15 kıraathane 
(kahvehane), 1 eczane ve 4100 hane” bulunduğunu anlatır (Helvacıkara 2012: 19).  

 

GELENEKSEL HAMAM MİMARİSİ VE KİLİS HAMAMLARI 

Anadolu’da geleneksel şehir dinamikleri arasında yer alan hamamlar (Işın, 1990:110), temelde vakıflara ve kişilere 
gelir temin etmek amacında olan ticari girişimlerdir. Mahallelerde genellikle bir hayır kurumuna gelir getirmesi 
amacıyla yapılan ile cami, medrese, zaviyelere yakın inşa edilen hamamlar, konum ve boyutları ile doku içindeki 
sıradan bir parselin boyutlarına göre şekillendiği gibi anıtsal camilerle yarışır boyutta, iki üç konutun kapladığı 
büyüklükte parsellere de yerleştikleri görülmektedir.  

Tarihsel süreçte toplumda sosyal yaşam içerisinde önemli yer edinen hamamlar, temizlenme ve bir araya gelme 
amaçlı olarak kullanılan yapılardır. Genel plan şemaları soyunma, dinlenme ve yıkama gibi üç ana mekandan 
oluşan hamamlar, toplumların gelenek, görenek, sosyal yaşam gibi kültürel özellikleri de taşır.  

Ali Saim Ülgen geleneksel hamamları,  

Plan ve kütle bakımından;  

Abidevi kütleli ve simetrik planlı ve  gelişmemiş veya asimetrik planlı,  

Sıcaklığın oluşturulma tarzına bağlı olarak;   

Dört köşeli, Dikdörtgen, T şekli, Yonca yaprağı, Çapraz şekli, Çok köşeli olarak;  

Halvetlerinin sayısına göre, 

Tek ,  Çift,  Dört  ve çok halvetli olmak üzere sınıflandırmıştır (Ülgen 1950: 174-178). 

Semavi Eyice ve Yılmaz Önge, hamamların sıcaklıklarının aksiyal ve radyal şemalara bağlı kaldıklarını, bu nedenle, 
plan sınıflandırmasında bu bölüm tipinin referans alınmasının gerekliliğini belirtmektedir (Önge 1979: 12-135) 

Semavi Eyice (Anonim1997: 402-425) sıcaklık planlarını 6 farklı biçimde gruplandırmıştır. Bunlar;  

Sıcaklığı haçvarı dört eyvanlı ve köşe halvetli tip, 

Sıcaklığı yıldızvari tip, 

Kare bir sıcaklık etrafında sıralanan halvet hücreli tip, 

Sıcaklığı çok kubbeli tip,  

Ortası kubbeli dikdörtgen sıcaklıklı çifte halvetli tip, 

Ilıklık-sıcaklık ve halvetin eş odalar halinde olduğu tiptir. 

Kilis’te hamamlar, özgün planlama ve cephe özellikleri ile ön plana çıkar. Kentte; Eski, Hasan Bey, Hoca, Paşa ve 
Tuğlu hamamları olmak üzere günümüze ulaşan beş hamam yapısı bulunmaktadır.  

Eski Hamam: Emir Kasım oğlu Emir Canbolad tarafından 1562 yılında yaptırılmıştır (Dündar 1999:414). Hamamın 
soyunma, ılıklık, sıcaklık bölümleri aynı eksen üzerinde yer alır. Hamamın girişi siyah-beyaz kesme taş ve özenli 
taş işçiliği ile dikkati çeker. Kapı kemerinin içi bitkisel motiflerle bezelidir. Kuzeyden merdivenlerle inilen üzeri 
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tonozlu giriş ile soyunmalığa girilir. Soyunma mekânı kare planlı ve kubbelidir. Eyvanla genişletilen ılıklık bölümü 
kubbesi ise daha basıktır. Sıcaklık bölümü dört eyvanlı ve köşelerde halvet odaları ile haçvari planlıdır. Sıcaklık 
merkezi mekanında yer alan sekizgen göbek taşı kırmızı ve beyaz mermerden yapılmıştır.  

Hasanbey Hamamı: 1599 yılında ölen Tanrıverdi oğlu Kilis Zabiti Hasan Bey tarafından yaptırılmıştır (Konyalı 1968: 
552). Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiv’inde 1712 ve 1714 yılına ait iki vakfiyesi bulunmaktadır (Dündar 1999: 450). 
Zemin kodunun altında inşa edildiğinde halk tarafından Çukur Hamam olarak da anılır. Kuzeydeki giriş kapısından 
merdivenle soğukluk bölümüne ulaşılır.  Ortasında sekizgen fıskiyeli bir şadırvan olan soğukluk, kare planlı ve dört 
taraftan eyvanla genişletilen, kubbeli bir mekandır. Zemini kırmızı, siyah ve beyaz taşlarla döşelidir. Dikdörtgen 
planlı dehlizden sonra ulaşılan ılıklık basık bir kubbe ile örtülüdür. Sıcaklık bölümü dört eyvanlı ve köşelerde halvet 
odaları ile haçvari planlıdır. Sekizgen göbek taşı kırmızı ve beyaz mermerden yapılmıştır. 

Hoca Hamamı: Yapım tarihi ile ilgili bir bilgiye rastlanmamıştır. Ancak İ. Hakkı Konyalı 1554 yılında hamamın 
Hocaoğlu Ramazan tarafından vakfedildiği ve Hoca Ramazan’ın Gökçezade olarak meşhur olduğu belirtilir. Bu 
bilgilere göre ilk inşasının Memlûk Dönemi’ne uzandığı söylenebilir (Dündar 1999:404). Hamam mekanları ‘L’ 
biçiminde sıralanmış olup soğukluğu akstan ayrı olarak yapılmıştır. Sokaktan dikdörtgen planlı dar bir taşlıktan 
soğukluğa ulaşılır. Çevresini saran dört eyvan ile genişletilen soğukluk mekânı kubbeyle örtülüdür. Ortada 
bulunan mozaikli şadırvan sonradan eklenmiştir. Sıcaklık bölümü, dört eyvanlı ve köşelerde halvet odaları ile 
haçvari planlıdır. Sekizgen göbek taşı siyah beyaz kırmızı ve sarı mermerden yapılmıştır. 

Paşa Hamamı: Kilis’te bulunan diğer hamamlara göre daha büyük ve gösterişli olan hamamın sivri kemerli derin 
bir niş içinde yer alan kapısının üzerinde bulunan kitabesinde yapının, Emir Kasımoğlu Canbolad Bey tarafından 
1567 yılında yaptırıldığı yazılıdır (Helvacıkara 2012: 63).  Hamamın giriş cephesi sarı ve siyah taşlarla örülmüştür. 
Bütün mekanları aynı aks üzerinde sıralanan hamama batıdan birkaç basamakla geçilerek ulaşılır. Kare planlı 
soğukluk çevresinde yer alan dört eyvan ile genişletilmiştir. Soğukluk kubbesi dıştan altıgen kasnağa oturur. 
Zemini siyah beyaz olan soğukluğun ortasında dairesel şadırvan yer alır.  Ilıklık bölümü üç eyvanlı, köşeleri iki 
hücreli bir plana sahiptir. Sıcaklık bölümü dört eyvanlı ve köşelerde halvet odaları ile haçvari planlıdır. Eski 
belgelerde görülen kırmızı ve beyaz taştan yapılan sekizgen göbek taşı günümüze ulaşamamıştır (Atasever 1969: 
61). Hamamın zemini genel olarak beyaz, siyah ve pembe renkli taş ile döşelidir.  

Tuğlu Hamamı: Kilis Beylerbeyi Daltaban Oğlu Mehmet Paşa tarafından 1785 yılında yaptırılmıştır. Daltaban Paşa 
Hamamı ve Yeni Paşa Hamamı adlarıyla da anılır (Helvacıkara 2012: 64). Cephesi beyaz, siyah taş ve mukaraslı 
silme ile bezenmiştir. Paşa Hamamı’nın cephesine benzer. Kuzeyde yer alan giriş Paşa Hamamı’nda görüldüğü 
gibi sivri kemerli derin bir niş içinde yer alır. Hamam mekanları ‘L’ biçiminde sıralanmış olup soğukluk ve taşlık 
akstan ayrı olarak yapılmıştır. 

Hamama kuzeyden ve birkaç basamaklı dar girişten geçilerek soğukluğa ulaşılır. Kare planlı soğukluk çevresinde 
yer alan dört eyvan ile genişletilmiştir. Soğukluk kubbesinde aydınlatma feneri ve üçerli gruplar halinde dört adet 
ışıklık yer alır. Ilıklık bölümü üç eyvan ile genişletilmiştir. Kuzeydeki eyvanın iki tarafında bulunan halvetlerden 
batıda olanında su teknesi yapılmıştır. Sıcaklık bölümü kırmızı ve beyaz mermerden yapılan sekizgen göbek taşının 
çevresinde sıralanan dört eyvan ve dört halvet ile haçvari planlıdır. Hamamın zemini beyaz, siyah ve pembe renkli 
taş ile döşelidir (Dündar 1999:470).   

 

KİLİS HAMAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kilis geleneksel hamamlarına bir taşlık vasıtası ile girilmektedir. Eyvanlarla genişletilen soğukluk bölümünden 
sonra buharın soğukluğa geçmesini engellemek amacı ile ılıklık ile arasında aralık yapılmıştır. Ilıklık, hem yıkanma 
hem de dinlenme yeridir. Sıcaklıklar ise soğukluklara yakın ölçüde yapılmıştır. Kubbede bulunan ve pek çoğunda 
abartılacak kadar sayıda ve ilginç motifler sergileyen ışıklıklar mekanın en gösterişli elemanlarıdır.  

Soğuklukta, oturma, dinlenme yerleri oluşturmak amaçlı yapılan eyvanlar; 1,70-2,00 m, genişliğinde, yerden 0,50-
0,80 m kadar yüksekliktedir. Ayakkabı nişleri soğukluk duvarında yer alan sekilerin altında  tek ve çift kemerli 
olarak yapılmıştır (Resim 1, 2). 
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Resim 1. Hasan Bey Hamamı soğukluğu   

Resim 2. Hoca Hamamı soğukluğu 

 

Kilis hamamlarında görülen ve dehliz olarak tanımlanan ortalama 7,00 m-11,00 m uzunlukta, 1,30-2,50 m 
genişlikte ve 8,00-11,00 m yüksekliğindeki aralık tipidir. Kilis Hoca, Eski, Paşa, Hasan Bey hamamları aralıkları 
dikdörtgen (dehliz) olan plan tipindedir.  

Kilis hamamlarında ılıklıklar kare bir merkezin çevresinde İki, üç veya dört eyvanla genişletilen plan şemasına 
sahiptir. Ilıklılar, soğukluk ve sıcaklık boyutlarına yakın tutulmuştur. Ilıklıklarda traşlık, farklı dini ve etnik gruplar 
için su teknelerinin yapılmıştır. Bu banyo teknelerine halk arasında “Mağtas”' veya “Mikveh” denilmektedir. 
Yahudilikte manevi bakımdan temizlenme, ancak buradaki suya vücudu tamamen daldırıp çıkarmakla mümkün 
olduğundan, Yahudi ve Musevilerin geçmişte yoğun yaşadıkları Kilis hamamlarında bu mekanlar yapılmıştır. Su 
tekneleri ortalama 2,20 x 1,10 m ebatlarındadır. Su tekneleri kare planlı üzerinde aydınlatma delikleri bulunan ve 
kubbe ile örtülü olan ılıklık halvetlerinin duvar kenarına yerleştirilmiştir (Dündar 1999: 552) 

Hamamların bir kısmında hamamı yaptıran yada orda çalışan şahısa ait mezarlık bulunmaktadır.  Halk arasında 
insan üstü varlıklar olarak tanımlanan cinlerin suyu sevdikleri ve ölülerden korktukları gibi batıl bir inanç 
bulunmaktadır. Cinlerin sürekli bir su döngüsünün olduğu hamamlardan uzak durmaları amacıyla, hamama uzun 
yıllar hizmet veren kişinin buraya defin edilerek cinlerin kaçırtıldığı söylenmektedir. Kilis Eski ve Hoca 
hamamlarının ılıklık bölümlerindeki halvetlerde bir mezar bulunmaktadır (Dündar 1999: 410, 424) . Yapılan 
araştırmalarda Fas ve Tunus gibi ülkelerde de bu tür bir inancın olduğu tespit edilmiştir1. Söz konusu hamamlarda 
bulunan mezarların söylentiler dışında kimlere ait olduğu ve bu mekanların bu yatırlara neden tahsis edildiğine 
dair herhangi bir bilimsel bilgiye ulaşılamamıştır (Resim 3, 4). 

 
1 Kilis Hamamlarında bulunan su teknelerinin boyutları; Eski Hamam’da 2,20 x 1,10 m., Paşa Hamamı’nda 2,50 x 1,20 m., 
Hasan Bey Hamamı’nda 2,00 x 0,70 m., Tuğlu Hamamı’nda 2,20 x 1,20 m. dir. TOBB Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. 
Dr. Kerstin Tomenendal, Fas’ta inceleme yaptığı hamamlarda bu tür mekanlarla karşılaştığını belirtmektedir. 
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Resim 3. Eski Hamamı’nda mezarlık          

 Resim 4. Hoca Hamamı’nda türbe  

(Dündar, 1999: 410, 424)   

Anadolu’da hamamlar üzerine yapılan araştırmalar genellikle sıcaklık mekanı üzerinde yoğunlaşmıştır. Kilis 
hamamlarında sıcaklıklarda, eyvan ve halvetlerin bulunduğu haçvari plan şeması uygulanmıştır. Sıcaklıklar 
soğukluklara yakın ölçüde yapılmıştır. Kubbede bulunan ve pek çoğunda abartılacak kadar sayıda ve ilginç 
motifler sergileyen ışıklıklar, renkli döşeme ve göbektaşları mekanın en gösterişli elemanlarıdır (Dağtekin, 
2007:40).  

  
Resim 5. Paşa Hamamı sıcaklık mekanı   

Resim 6. Hoca Hamamı sıcaklık mekanı      

 

Hamamın dıştan algılanmasını sağlayan soğukluk ve sıcaklık kubbeleri ile giriş kaplarıdır. Kilis’te yarım küre 
şeklinde yapılan kubbe örtü, yarım daire biçiminde soğukluk beden duvarı üzerine oturur. Sıcaklık kubbeleri de 
soğukluk kubbeleri gibi ancak daha çok basık yarım küre biçiminde, soğukluk kubbelerinin ½’si yüksekliğinde, 
fenerli, tepe pencereli ve ışıklıklıdır (Resim 5, 6, 7).  

Kentin ticari alanında yer alan Paşa Hamamı dışında diğer hamamlar mahallerde yer almaktadır. Bulundukları 
çevre içerisindeki sokağa bir, iki, üç ve dört cephe veren hamam konum tipolojisine göre, Hasan Bey Hamamı’nın 
sokağa bakan bir, Hoca Hamamı’nın iki, Paşa ve Tuğlu Hamamı’nın üç, Eski Hamamı’nın dört cephesi vardır. 
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Resim 7. Tuğlu Hamamı giriş cephesi                        

 Resim 8.  Tuğlu Hamamı giriş kapısı 

 

Hamamlarda giriş cephelerinde moloz ve düzgün yonu taşı kaplama görülür. Hamam giriş kapıları, basık veya sivri 
kemerli nişler içinde kemerli veya düz lentolu yada sade sivri, basık ve düz lentolu olarak yapılmıştır. Giriş 
kapılarına gösterilen özen ve süslemeler yapının algılanmasında önemli bir faktördür. Kilis Paşa ve Tuğlu 
hamamlarında giriş kapıları gösterişli mukarnaslarla çerçeveli renkli taş kemerler içinde anıtsal özellik gösterir 
(Resim 8). Külhan kapıları ise kemerli veya düz bir açıklık içinde sade kapılardır. 

Hamamlarda mahremiyetten dolayı pencere yapılmamıştır. Ancak Kilis Tuğlu Hamamı soğukluk duvarının kuzey 
cephesinde yer alan süslemeli pencereler ve dairesel formdaki tepe penceresi ender görülen bir özellik taşır 
(Resim 7).  

Hamamlarda fazla rastlanmamakla birlikte, yapım, onarım tarihi, yapıyı yaptıran veya yapan kişinin yer aldığı 
bilgilerin bulunduğu kitabeler, genellikle giriş kapısı üzerinde yer almaktadır.  

 

Kilis Hoca Hamamı’nın Farsça olan yazıtında:  

“Dünya şahı Sultan Süleyman murad edince, Emir Canbolad’ın da isteği ile Gökçezad’ın sayesinde şehirlerin nişanı 
olarak bu hamamın tamir edilmesi makbul bir iş oldu. 952 yılının Şaban ayında (Ekim 1545) da hamamın tamir 
işleri tamamlandı” yazılıdır  (Dündar 1999: 403). 

 

 

Resim 9. Kilis Tuğlu Hamamı portalinde bulunan beyit 

 

Kilis Tuğlu Hamamı’nın portalinde ise; 

“1- Zehi devletlu paşayı mükerrem Daltabanzade,  

Bu ca-yı dil-küşade böyle bir hamam edup inşa;  

2- Yeni hamam-ı paşa ile ana nam-ü nişan verdi,  
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O nam- ı şan- ı ali mir-i miran- Kilis hala;  

3- Bu ab-u tab ile hamam-ı ikbali anın ya rab,  

Hemişe işlesun bahtı gibi ba- himmet-i vala;  

4- İnşa eyler iken Ruhiya hatif dedi tarih,  

Bu hamamı tamam- ı sa’y ile bünyad eyledi Paşa”  

biçiminde sülüs yazılı dört beyit yer almaktadır  (Dündar 1999:463). 

Kilis’te, soğukluk ve az sayıda ılıklık ile sıcaklık mekanı kubbesinin tepe noktası üzerinde 0,70- 1,00 m. çapında 
yer alan dairesel açıklık fener tabanını oluşturmaktadır. Bu tabandan itibaren, yaklaşık 15-20 cm. yüksekliğinde 
kare planlı bir platformun üzerine, 50-60 cm yükseklikte altıgen veya sekizgen her yüzünde, kayıtlarla küçük 
parçalara bölünmüş camlı pencerelerin bulunduğu, huniye benzer, prizmatik gövdeli fenerler yapılmıştır. 

Hamamların sıcaklık kubbesinde genellikle bulunan ancak Kilis Tuğlu Hamamı gibi bazı hamamların 
soğukluklarında da görülen “Fanus” veya “filgözü” de denilen  ışıklıklar dairesel, çokgen ve yıldız biçimlerinde 
olup çapları 0,12–0,25 m arasında değişmektedir. Işıklıklar yuvarlak veya içbükey cam fanuslarla kaplı olup 
birbirine olan mesafeleri ise 0,20-0,40 m arasıdır (Resim 10, 11, 12). 

       
Resim 10. Tuğlu Hamamı ışıklığı         

Resim 11.Paşa Hamamı     

Resim 12.Hoca Hamamı                                        

(Dündar 1999:473). 

 

Kilis hamamlarında zemin döşemesi, kurna ve göbektaşında beyaz, sarı, siyah ve kırmızı renklerde bir arada veya 
sade olarak kullanılmıştır. Kilis Paşa ve Hasan Bey Hamam’larının zemin döşemelerinde kırmızı ve siyah renklerde 
mermerler çeşitli motifler oluşturarak bir arada kullanılmıştır. Kilis hamamlarında üzerinde soğuk su şadırvanları 
bulunan, renkli mermerden yapılmış, sekizgen planlı göbektaşları yöresel karakter içerir (Resim 13, 14).  

  

  Resim 13.  Hoca Hamamı sıcaklığı                    

Resim 14. Tuğlu Hamamı göbektaşı 

 



82 

Hamamlarda dikdörtgen, yarım sekizgen, yarım ve çeyrek daire şeklinde çeşitli form ve boyutlarda mermer veya 
taştan yapılan kurnalara rastlanmaktadır.  Tabanları dairesel ve oval olan kurna taşlarının, dış yüzü sade veya 
mukarnaslarla süslüdür. Yıkanma sekilerinin içine gömülü veya yerden yüksekliği kolayca su alınacak biçimde 
planlanmıştır. Kurnalar 10-15 tas su alabilir. Paşa Hamamı ılıklığında sıcaklığa göre daha büyük kurnalar 
görülmektedir (Resim 15,16). 

 

 
Resim 15. Paşa Hamamı’nda kurna        

Resim 16. Tuğlu H. Kurnası (Dündar 1999:477). 

 

Kilis hamamlarında taş ve tuğlanın ana malzeme olduğu yığma yapım sistemi kullanılmıştır. Giriş cephelerinde 
kesme taş, tek yada iki farklı renkte kullanılmış, diğer cephelerde ise düzenli veya düzensiz moloz taş kullanılmıştır. 
Duvar genişlikleri, soğuklukta 0,90-1,90 m, ılıklık ve sıcaklık 0,90-1,30 m, su deposu ve külhan 0,70 m-1,10 m 
arasında değişmektedir. Duvarlar genellikle sıva, taş ve mermer ile kaplanmıştır.  

Hamamlarda çeşitli biçim ve açıklıktaki kemerler; kapı ve pencere boşluklarının örtülmesinde düz lento, basık, 
yarım daire ve sivri kemer kullanılmıştır. Basık kemerler halvet girişlerinde, yarım daire kemerler, soğuklukta 
kubbe ayaklarında ve mekanlar arasındaki geçişlerde, sivri kemer ise yıkanma eyvanlarının girişlerinde 
görülmektedir.   

Kilis hamamlarında başlıca örtü biçimleri ise, tonoz (beşik, sivri, çapraz, manastır) ve kubbedir. Soyunmalık ve 
sıcaklık sofalarında, hela ve halvetlerde örtü çoğunlukla kubbedir. Soğukluk ve sıcaklık mekanlarının ana 
hacimlerinde kare mekandan geçişler, tromp ve pandantif ile sağlanmıştır. Tromp ve pandantiflerin içi mukarnaslı 
veya düz olabilmektedir. 

 

SONUÇ 

Yapı parseli ve topoğrafyasına göre yerleştirilen Kilis hamamları, klasik Osmanlı hamam mimarisini yansıtan “tek 
hamam” tipinde yapılmıştır.  Hamamı oluşturan soğukluk, ılıklık, sıcaklık, su deposu ve külhan olmak üzere beş 
ana bölümden oluşur.  Hamamların su kuyuları, yakıt deposu ve küllerin toplandığı bir bahçesi bulunmaktadır.  

Kilis farklı dini grupların bir arada yaşadığı bir yerleşimdir. Hamamlar bu çeşitliliği barındıran yapılar olmuştur. Bu 
bağlamda Musevi inancını yaşayanlar için hamamların ılıklık bölümünde Makdas adı verilen odalar yapılmıştır 
(Helvacıkara 2012:207). 

Sosyal yaşamın renkli rütüellerini barındıran Kilis hamamlarında gelin hamamı, damat hamamı, lohusa hamamı, 
kırk hamamı gibi özel anlar yaşanmaktadır. Bölgede özgün planlama ve cephe özellikleriyle farklılaşan 
hamamların, geleceğe güvenle aktarımı ve kültürün devam etmesi için yerel ve merkezi idarelerce ekonomik 
destek ve düzenli bakım onarım çalışmaları yapılmalıdır. Ayrıca, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
çerçevesinde öngörülen; Belediyelerde uzmanların görev alacağı “Koruma, Uygulama, Denetim ve Eğitim Büroları 
(KUDEB) ile İl Özel İdareleri bünyesinde, kültür varlıklarının korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon 
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projelerini hazırlayacak ve uygulayacak proje büroları’nın hamam sahiplerine proje ve koruma uygulamalarına 
yönelik onarımlar için teknik yardım yapmalarının sağlanmalıdır.  
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DİYARBAKIR ÇARDAKLI HAMAMI 
TANIMLANMASI VE KORUMA YAKLAŞIMI 
 

EMİNE EKİNCİ DAĞTEKİN 

 
ÖZET 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan Diyarbakır kenti, Hurrilerden bugüne pek çok medeniyete ev sahipliği 
yapmıştır. Surlarla kuşatılan kenti; dışarıya bağlayan dört kapı ve bunları birbirine bağlayan iki anayol dört parçaya 
ayırır. Diyarbakır dar ve uzun sokakları, evleri, camileri, kiliseleri, medreseleri, hanları, hamamları ve surları ile 
oluşan dokusuyla geleneksel bir Anadolu şehri özelliğindedir. Her köşesi tarih ve kültür kokan Diyarbakır’da; 
kültür varlıklarının çoğu, bakımsızlıktan adeta yıkılmaya terk edilmiştir. Hamamlar bundan en fazla nasibini 
alanlardır. Kentte yüzyıl öncesine kadar sayıları 20 olan hamamlardan günümüze ancak yedi tanesi ulaşmıştır. 
Çardaklı Hamamı, Diyarbakır kentsel sit alanı olan ve Sur İçi olarak adlandırılan bölgede;   Ulu Camii ve çarşı 
merkezinin Kuzey doğusunda,  Dağ Kapı’ya (Harput Kapısı) yaklaşık 300 m uzaklıktadır. Çardaklı Hamamı 
Gayrimenkul Eski Eserler ve  Anıtlar Yüksek Kurulu’nun (G.E.E.A.Y.K) 11.3.72 gün ve 6312  sayılı kararı ile tescil 
edilmiştir. Tarihi hamamın mimarı ve kesin yapılış tarihi belli değildir. Kitâbesi yoktur. Ancak hamamın 14 ocak 
1842’de, Hüsrev Paşa  Vakfı’na ait olduğu ve 1930 yıllarında Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce satıldığı bilinmektedir. 
Çardaklı Hamamı, Anadolu geleneksel hamam düzenlemesine uygun olarak yapılan ve tüm bölümleri ile 
günümüze ulaşan bir yapıdır. Hamam, Anadolu hamam tipolojisinde eşine ender rastlanan altı eyvan, altı halvet 
hücresine sahip onikigen planlı sıcaklığı ile, mimarlık ve sanat tarihi içinde değerli bir örnektir. Anadolu Hamamları 
içerisinde plan şeması bakımından ender örneklerden olması, Çardaklı Hamamı’nın bütün özelliklerini 
sergileyecek şekilde gelecek kuşaklara aktarılması gereğini ortaya çıkarmıştır. Kentsel sit alanı içerisinde bulunan 
hamamın, (1975) Amsterdam Tüzüğü Deklerasyonu ve Granada Sözleşmesinde de  (1985) belirtildiği gibi 
bütüncül olarak korunmasının sağlanması gerekir. Bu sözleşmelere göre “Avrupa mimari mirasının sadece önemli 
anıtları değil, kasaba ve köylerdeki karakteristik, doğal ve insan yapısı oluşumları gösteren daha az önemdeki 
yerleşme gruplarını da içerdiği, ayrıca otoritelerin ekonomik zorlamaları ve araç trafiğine yenik düştüğü kent 
planlamaları, yanlış restorasyonlar ve bütün hataların üzerinde arazi ve güç spekülasyonları ile mimari mirasın 
tehlikede olduğu, bu tehlikeleri ise “Bütüncül koruma”nın yok edilebileceği ortaya konmuştur Türkiye’de kültürel 
varlıkların korunmasına yönelik yeterli ödenek ayrılmamasından kaynaklı,  bu değerlerin araştırılması, korunması, 
yaşatılması çoğu kez mümkün olamamaktadır. Bu bağlamda Çardaklı Hamamı gibi tarihi yapıların korunmasında 
işlevlendirme önemli bir konudur. Bu nedenle yapıda bütüncül koruma çerçevesinde, restorasyon çalışması 
yapılırken, korumada süreklilik sağlayacak, toplumsal hizmet vererek yaşatılacak yaklaşımlar amaçlanmalıdır.  

 

Anahtar Sözcükler: Diyarbakır, Sur İçi, Çardaklı Hamamı, koruma, belgeleme. 
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DİYARBAKIR ÇARDAKLI HAMAMI - KORUMA YAKLAŞIMI 

Diyarbakır il merkezi Sur İçi ilçesi, 38 pafta, 162 ada ve 1 nolu parselde bulunan Çardaklı Hamamı Gayrimenkul 
Eski Eserler ve  Anıtlar Yüksek Kurulu’nun (G.E.E.A.Y.K) 11.3.72 gün ve 6312  sayılı kararı ile tescil edilmiştir. 1980 
yılında hazırlanan Eski Eser tescil fişinde yapının Osmanlı Hamam tipi özelliği taşıdığı ve koruma derecesinin de 
çevresel olduğu belirtilmiştir. Tarihi hamamın mimarı ve kesin yapılış tarihi belli değildir. Kitâbesi yoktur. Evliya 
Çelebi, Seyahatnamesi’nde, Çardaklı Hamamı’ndan:“Yapanın kim olduğu malum değildir. Ama temiz ve aydınlık 
bir hamamdır.” diye söz eder. Beysanoğlu hamamın 1520-1540 tarihleri arasında inşa edildiğini, 14 Ocak 1842’de, 
Hüsrev Paşa Vakfı’na ait olduğunu ve 1930 yıllarında Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce satıldığını belirtir (Beysanoğlu 
1990). Hamam, 1999 yılında Kültür Bakanlığı tarafından yeniden kamulaştırılmıştır.  

Diyarbakır dar ve uzun sokakları, evleri, camileri, kiliseleri, medreseleri, hanları, hamamları ve surları ile oluşan 
dokusuyla geleneksel bir Anadolu şehri özelliğindedir  (Dağtekin 1999). Kentte yüzyıl öncesine kadar sayıları 20 
olan hamamlardan günümüze ancak yedi tanesi ulaşmıştır (Yımazçelik, 1995).  Bunlardan Deva Hamamı, Paşa 
Hamamı, Kadı Hamamı, Çardaklı Hamamı ve Vahap Ağa Hamamı bütün bölümleriyle; Melek Ahmet Paşa ve 
Cıncıklı Hamamı sadece soyunmalık bölümü ile mevcuttur (Dagtekin ve Hillez, 2011). Günümüze ulaşan 
hamamlardan Vahap Ağa Hamamı 17.yy.’da, diğerleri ise 16.yy.’da inşa edilmiştir (Beysanoğlu, 1990). Bu 
hamamlardan Çardaklı ve Paşa hamamları Kültür ve Turizm Bakanlığının, Kadı ve Cıncıklı Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün, diğerleri ise özel şahıs mülkiyetindedir.  

 

YAPININ TESPİTİ VE TANIMLANMASI 

Çardaklı Hamamı, Diyarbakır kentsel sit alanı olan ve Sur İçi olarak adlandırılan bölgede;   Ulu Camii ve çarşı 
merkezinin Kuzey doğusunda,  Dağ Kapı’ya (Harput Kapısı) yaklaşık 300 m uzaklıktadır. Dabanoğlu Mahallesinde 
Kadı Camii Sokağı (Dabanoğlu Sokak) ile Tuzlu Sokak arasında yer alır. Tek katlı olan yapının eni 36,00 m boyu 
18,60 m’dir. Güneyinde 92,00 m2 alanında bir bahçe yer alır. Bahçede bir kuyu ve odun deposu bulunmaktadır 
(Dağtekin, 1999). 

Anadolu’da cami ve ticaret merkezleri gibi şehir hayatının etkin bir öğesi olan hamamlarda dört ana bölüm 
bulunur. Bunlar; 1. bölüm girişte çoğu zaman bir avlu ya da üstü kapalı bir taşlık (sahanlık), 2. bölüm camekân da 
denilen soğukluk (soyunma mekânı), 3. bölüm ılıklık (dinlenme mekânı), 4. bölüm ise sıcaklık (yıkanma bölümü) 
tır.  Bunların dışında hela, usturalık, külhan, cehennemlik, su ve odun deposu da hamamın bütünlüğünü sağlayan 
diğer mekan elemanlarıdır.  

Çardaklı Hamamı, Anadolu geleneksel hamam düzenlemesine uygun olarak yapılan ve tüm bölümleri ile 
günümüze ulaşan bir yapıdır. Hamam, kareye yakın dikdörtgen planlı bir soğukluk; dikdörtgen planlı ılıklık; hela,  
sofa, altı halvet ve altı eyvana sahip sıcaklık; su deposu ve külhandan oluşmaktadır (Şekil1). 

 

Şekil 1. Çardaklı Hamamı planı (Dağtekin, 1999) 
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Şekil 2. Çardaklı Hamamı kesiti (Dağtekin, 1999) 

 

Hamama kuzey yönündeki sokaktan bir taşlık vasıtası ile girilir (Resim 2, 3). Hamamın soyunma ve dinlenme 
bölümü olan soğukluk, kareye yakın, 8,45 m x 8,50 m boyutlarındadır. Soğuklukta, doğu ve batı yönünde iki katlı 
iki eyvan, üst kat eyvanlara çıkış merdiveni ve köşelerde yuvarlak kemer içerisinde dört niş bulunur (Resim 4).  
Soğuklukta kubbeye geçiş içten tromp ve pandantifle, dıştan sekizgen kasnakla sağlanmıştır (Şekil 2, Resim 1) 
(Dağtekin, 1999). 

 

 

Resim 1. Hamam soğukluk ve sıcaklık kubbesi          

Resim 2. Hamam giriş kapısı    

 
Resim 3. Giriş (taşlık)                                         

 Resim 4. Soğukluk 
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Hamamın dinlenme mekânı olan ılıklık dikdörtgen planlı ve iki bölümden oluşmuştur. 2. ılıklığın doğusunda dış 
cepheye gelen duvar 1,65 derecelik açılarla yarım sekizgen biçiminde üçe bölünmüştür (Resim 5). İkinci ılıklığın 
güneydeki basık kemerli kapıdan geçilerek sıcaklığa ulaşılır.  

Osmanlı Dönemi’nde en gelişmiş biçimi alan sıcaklık, hamam tipolojisinde esas alınan bölümdür. Semavi Eyice,  
kubbeli bir merkezi mekân etrafında radyal ve aksiyal olarak gelişen sıcaklıkların,  

Haçvarı dört eyvanlı ve köşe halvetli tip 

Çokgen, yıldızvari tip 

Kare bir sıcaklık etrafında sıralanan halvet hücreli tip 

Çok kubbeli tip   

Ortası kubbeli dikdörtgen sıcaklıklı çifte halvetli tip 

Ilıklık-sıcaklık ve halvetin eş odalar halinde olduğu tip olmak üzere 6 değişik biçimde uygulandığını belirtir 
(Anonim, 1997). 

Çardaklı hamamı yıldız plan tipinde onikigen planlı, sıcaklık sofasının çevresinde altı eyvan, altı halvetli  olacak 
şekilde yapılmıştır. Kubbe çapı 7,40 m’dir. Sıcaklık sofasının ortasında özgününde dairesel olan ancak günümüzde 
kareye dönüştürülen göbek taşı yer alır (Şekil 1, Resim 6). 

Sıcaklıkta, genel yıkama yeri olan eyvan ve özel yıkama yeri olan halvetlerde duvarı çepeçevre saran 0,50 m 
genişlik ve 0,22 m yüksekliğinde üzerinde oturulup yıkanılan sekiler bulunur. Eyvanlar tonoz, halvetler ise kubbe 
ile örtülüdür. Aydınlatma, örtüde orta noktaya denk ve ortalama 0.21 m çapındaki ışıklıklarla sağlanmaktadır 
(Resim 6, 8).  

 

 

Resim 5. Ilıklık  

Resim 6. Sıcaklık 

Sıcaklığın güneyinde bulunan su deposu ve külhan dikdörtgen planlıdır. Tuzlu Sokak’tan girilen külhanın örtüsü 
sivri tonozdur. Aydınlatma, tonozda bulunan 0,50 m x 0,50 m boyutundaki tepe penceresinden sağlanmaktadır. 

Anadolu hamamlarının çoğu dış görünüşü sade, moloz taş ile itinasız inşa edildiği için diğer anıtlar gibi dışarıdan 
dikkat çekmezler. Ancak içeride mükemmel bir işlevsellik söz konusudur. Hacimler geniş ferah tutulmuştur. Her 
türlü yıkanma ihtiyacına cevap verecek niteliktedir. İnce detaylar ve tezyinatlar yoktur. Diyarbakır hamamlarında 
kullanılan ana malzeme bazalt taşıdır. Osmanlı yapılarında genellikle olduğu gibi Diyarbakır’daki hamamlarda da 
dışta moloz taş örgülü, sade ve gösterişsizdir. İç mekanlar sıvalıdır. Hamamın sokaktan algılanmasını sağlayan 
sekizgen biçiminde kasnaklı soyunmalık kubbesi, alaturka kiremitle kaplıdır. Üzerindeki aydınlatma feneri de 
kubbe kasnağı gibi sekizgen biçiminde planlıdır. Ilıklık ve sıcaklık kubbeleri soyunmalığın güneyinde ve daha düşük 
kottadır. Hamamın sıcaklığında kubbeye geçişi sağlayan pandantiflerde mukarnaslar yapılmıştır. 
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RESTORASYON MÜDAHALE ÖNERİLERİ 

Hamamın retorasyon yaklaşımı restitüsyon ve günümüz verilerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. 
Restorasyonda temel prensip, yapıda izleri bulunan ve yöresel özellik taşıyan malzemenin tamamlanması, özgün 
mekânları yapım tekniği ve malzemesi ile geleneksel mimarisini korumaktır.  

Günümüzde kullanılmayan ancak yapıldığı dönemin teknik, sosyal ve kültürel özelliklerini taşıyan bu yapıların 
geleceğe aktarımı minimal müdahaleyi gerektirmektedir (Ahunbay, 1996). Restorasyon projesinde ve 
uygulamasında yapılacak müdahaleler altı başlık altında toplanmıştır. Bu bağlamda,  

1.İzi olan, yeri, boyutu ve malzemesi yapıdaki diğer örneklerden tespit edilenler:  Restorasyon sırasında yapı 
elemanlarının teknik kısımları özgün form ve malzeme ile günümüz izlerini taşıyan detaylar ile bütünlenmelidir.   

Yapıda bu tür onarım yapılacak yerler; ışıklıklar, dış cephelerdeki eksik bozulmuş ve kırılmış olan taşlar, derz 
boşlukları, iç duvarlardaki taşlar (ılıklık, sıcaklık), sıvalar, merdivenlerdir. Sıcaklık kubbesinde bulunan deforme 
olan ışıklıkların boyutu yapıdaki diğer örneklere göre yeniden yapılacaktır. Çimento sıva ile sıvalı olan soğukluk 
bölümünün sekizgen kasnağı ile kasnağı taşıyan duvar kaidesi üzerindeki çimento sıva, herhangi bir titreşimli 
makina kullanılmadan el mucartası ile raspa yapılarak, taş yüzey meydana çıkarılacaktır. Yerinden sökülen ve yok 
olan taş malzeme ile cidar kayıpları görülen yerlerde özgün malzemeyle tamamlama yapılacaktır.   

Cidar kaybı 5 cm' den fazla olan bölgeler için, analiz sonuçlarına göre belirlenecek özgün malzeme ile (taş, tuğla, 
harç) onarımı yapılacaktır. Cidar kayıpları 5 cm'den az olan bölgeler için, yüzey temizliği yapılacak gerekli 
görülmesi durumunda taş çatlakları ve derzler kireç içerikli harçla sağlamlaştırılacaktır.  

Duvar ve tonoz yüzeyinde sıva raspası yapılarak, temizlenecektir. Yüzeydeki çimento sıvalar ıslatılarak kısmen 
nemlendirilecek ve küçük el aletleri ile kaldırılacaktır. Yüzey temizliği sarı uçlu fırça ile yapıldıktan sonra, çatlayan 
taşlar ve boşalan derzler doldurulacaktır. Farklı zamanlarda yapılan çimento harçlı sıva sökülerek özgün malzeme 
içeriğine uygun su izolasyonu sağlanacak, sıva malzemesi belirlenecek ve üzerine kireç badana yapılacaktır. Özgün 
olmayan (sıva, boya) malzeme kullanımı sonucu oluşan tuzlanmaların olduğu bölgeler, deformasyon durumuna 
göre temizlenerek ya da tamamen kaldırılıp analiz sonuçlarına uygun olarak dinlendirilmiş kireç harcı ile yeniden 
yapılacaktır (Resim 7).  

Sıcaklık kubbe geçişine yapılan alçı süsleme üzerindeki kirler yumuşak fırça ile temizlenecek, yok olan elemanları 
tamamlanarak bütünleme yapılacaktır. Bahçe duvarında boşalan alanlarda eklenen briketler kaldırılacak, yüzeyde 
yok olan taşlar tamamlanacaktır. 

  

 
Resim 7. Üst örtü   

Resim 8. Işıklık 

 

2. Yeri ve izi belli olan, boyutu ve malzemesi eski fotoğraflardan tespit edilenler: Bu durumdaki elemanlar özgün 
malzeme ve formda yapılacaktır (Resim 9).  Ancak günümüz izlerini taşıyan çok sade detaylarla tamamlanacaktır. 
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Soğukluk kubbesinin yok olan alaturka kiremitler yeniden yapılacaktır. Sıcaklık kubbesi ve hamam üst örtüsü 
(dam) üzerindeki taş ve çimento karışımlı harç, küçük titreşimli el aletleri ile kaldırılacak, yüzey hafif basınçlı su 
ile yıkanarak temizlenecektir. Dam ve kubbe, agrega karışımlı hidrolik kireç harcından oluşturulan su geçirimsiz 
kireç harcıyla kaplanacaktır. Tahrip edilen ve hafriyatla doldurulan külhan bacası ve ateşlik temizlenecek, kırılan 
taşlar tamamlanacaktır.  

Soğukluk ve sıcaklıklarda yer alan taş kemerlerin üzerindeki harçlar ince tarak ve tel fırça temizlenecektir.  Eyvan 
ve halvet duvarlarında yok olan taşlar düzgün kesme bazalt taş olarak yapılacaktır. 

3. İzi olmayan, varlığı ve yeri eski fotoğraflardan tespit edilenler: Bu tespitler, yapı ile ilgili araştırma sırasında elde 
edilen, 1973, 1993-98 yıllarına ait fotoğrafları kapsamaktadır. Bu verilere göre, dairesel olan göbektaşı özgün 
form ve malzeme ile tamamlanacaktır, cehenemlik temizlenip taş ve tuğla ayaklardan kırılanlar günümüz izlerini 
taşıyacak biçimde bütünlenecektir. Bahçede istiflenen kurnalar eyvan ve halvetlere konulacak, sekiler resimlere 
göre yapılacaktır. Özgün taş döşeme çimento harcı ve şapla kapatılmıştır.  Restorasyonda, özgün döşeme 
temizlendikten sonra kırılan ve yok olan taşlar tamamlanacaktır. Kullanılacak taşlar ince yonu ve 0,12 m 
kalınlığında olacaktır.  
 

Resim 9. Üst örtü (Kılcı 1970)                                                 

Resim 10. Gelenekse kapı örneği 

4. Yeri, izi, boyutu belli olan malzemesi karşılaştırmalı çalışmadan bilinenler: Bu bölüme giren yapı elemanları 
özgün malzeme ve form özelliklerine bağlı kalınarak tamamlanmıştır. Ancak günümüz özelliklerini yansıtan 
detaylar uygulanmıştır. 
Yöresel mimari ve diğer hamam yapılarında mimari elemanlarda bazalt ve ahşap kullanılmıştır. Farklı zamanlarda 
yapılan onarımlarda mermer olarak değiştirilen oturuma ve yıkanma sekileri,  yöresel taş malzeme ile 
yenilenecektir. Yok olan fil gözleri bombeli fanus biçiminde cam malzeme ile yapılacaktır.    
5. Yapıda herhangi bir izi bulunmayan, formu, boyutu,  malzemesi karşılaştırmalı çalışmadan elde edilenler: 
Geleneksel yapılarda kapılar, taş, ahşap ve metalin birlikte kullanıldığı elemanlardır. Genellikle basık kemerli tek 
veya iki kanatlıdır. Kapı kemer ve çerçevesini oluşturan taşlar düzgün yonu taşından yapılmıştır. Dış kapılarda 
çatkı veya çatma tekniği ile ahşap kapı üzerinde yatay düzlemde sıralanan tokmak, kilit, çivi gibi metal aksamlarda 
da dövme ve döküm teknikleri kullanılmıştır (Eyice, 1974).  Restorasyonda varlığı günümüze ulaşamayan giriş 
kapısı özgün malzeme ve teknik ile yeniden yapılacaktır (Resim 10). 
6.Yapıya verilecek yeni işlev gereği ve mimari gereklilikten kaynaklı yapılacak tamamlamalar: Binanın 
restorasyonunda yapının Diyarbakır için örnek bir hamam restorasyonu olup yapıyı bütün özellikleri ile 
tanıtabilmesi amacıyla restitütif amaçla bir yaklaşım sergilenecektir. Ancak yapılması zorunlu olan eklemeler için 
özgün malzeme ve güncel detaylar kullanılacaktır. Elbise ve diğer malzemelerin korunması için ahşap malzeme 
ile dolaplar yapılacaktır. Lavabo ve tuvalet hacmi günümüz ihtiyaçlarına göre yenilenecektir.  
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SONUÇ 

Çardaklı Hamamı, Anadolu geleneksel hamam düzenlemesine uygun olarak yapılan ve tüm bölümleri ile 
günümüze ulaşan bir yapıdır. Hamam, Anadolu hamam tipolojisinde eşine ender rastlanan altı eyvan, altı halvet 
hücresine sahip onikigen planlı sıcaklığı ile, mimarlık ve sanat tarihi içinde değerli bir örnektir. Anadolu Hamamları 
içerisinde plan şeması bakımından ender örneklerden olması, Çardaklı Hamamı’nın bütün özelliklerini 
sergileyecek şekilde gelecek kuşaklara aktarılması gereğini ortaya çıkarmıştır.  

Türkiye’de kültürel varlıkların korunmasına yönelik yeterli ödenek ayrılmamasından kaynaklı,  bu değerlerin 
araştırılması, korunması, yaşatılması çoğu kez mümkün olamamaktadır. Özel ve kamu fonlarının koruma için 
ayrılması Çardakı hamamı gibi tarihi yapıların geleceğe aktarılmasında etkili olacaktır. 

Restorasyon yapılırken korumada süreklilik sağlayacak, toplumsal hizmet vererek yaşatılacak ilkeler hedef 
olmalıdır. Kentsel sit alanı içerisinde bulunan hamamın korunması, (1975) Amsterdam Tüzüğü Deklerasyonu ve 
Granada Sözleşmesinde de  (1985) belirtildiği gibi bütüncül olarak korunmasının sağlanması gerekir. Bu 
sözleşmelere göre “Avrupa mimari mirasının sadece önemli anıtları değil, kasaba ve köylerdeki karakteristik, 
doğal ve insan yapısı oluşumları gösteren daha az önemdeki yerleşme gruplarını da içerdiği, ayrıca otoritelerin 
ekonomik zorlamaları ve araç trafiğine yenik düştüğü kent planlamaları, yanlış restorasyonlar ve bütün hataların 
üzerinde arazi ve güç spekülasyonları ile mimari mirasın tehlikede olduğu, bu tehlikeleri ise “Bütüncül 
Koruma”nın yok edilebileceği ortaya konmuştur (Urak, 1996). Bu bağlamda işlevlendirmede, çevreden gelen 
gereksinimlerle yapının verilerinin çakıştırılarak korunmasının bir uyum için de çözülmesi gerekir. 
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PERSPEKTİF VE “ORİJİNİZM” 
 
LEVENT ŞENTÜRK 

 
ÖZET 

Bu yazıdaki amacım perspektifteki kaçış noktasını ’patafizik yollarla sorunlaştırmak ve orijinizm adını verdiğim 
yöntemin potansiyellerini göstermek. Orijinizm –uygulaması karmaşık olsa da– saptanan bir veya birkaç kaçış 
noktasına, bir planın veya plan parçasının tüm çizgilerinin yöneltilmesinden ibarettir. Planda kaçış noktaları 
varsaymak paradoksal olmakla beraber ilham verici olabilir. Bu işlem mimari işlev ve anlam ilkeleri gözetilmeden 
uygulanır. Ancak algoritma mekanik bir işlemden ibaret değildir: “Klinamen” ya da “tasarımcının yorumu” 
aşamasında, sonuçlar değerlendirilip gerekli görülen değişiklikler yapılabilir. Bir temsil aracı olarak mimari 
perspektif faydacı bir araçtır ve mimarlık tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu arka plana bakabilmek için önce 
Erwin Panofsky’nin perspektif anlayışıyla Pavel Florenski’nin “tersten perspektif” kavramını karşı karşıya getirerek 
felsefi bir tartışma yapmayı denedim. Bu karşıtlıkta Panofsky kaçış noktasının tekilleşmesinin bilimsel önemine 
parmak basarken Florenski kurallı perspektife karşı çıkar. Bu tartışmadan sonra, Lucretiusçu klinamen kavramını 
kerteriz alarak sapmanın kurucu potansiyeline dikkat çekmeye çalıştım. Klinamen (sapma), ’patafiziğe (hayali 
çözümler bilimine), oulipo’ya (potansiyel edebiyat atölyesine), Pomi’ye (potansiyel mimarlık atölyesine) aynı 
anda açılan bir kapıdır; ki bu makale bu üç pratiği birbirine bağlama iddiasındadır. Orijinizm, Pomi’nin icatlarından 
biridir. Pomi, 2002 yılında Oulipo’dan esinlenerek başlattığım bir mimarlık atölyesidir. Orijinizmle, ’patafiziğin 
temelini oluşturan istisnailiğe erişilir: Plandaki sistematik çarpıtma işlemi beklenmedik düzeyde istisnai bir durum 
yaratır; öyle ki planın yeni hali üzerinde birçok mekânsal gözlemde bulunulabilir. Tarihsel olarak Oulipo’nun 
yöntemleri mimarlığa da ilham vermiştir. 1960 yılında bir grup matematikçi, yazar, şair, bilim insanı ve sanatçının 
bir araya gelerek “kısıt altında yazı”nın olanaklarını araştırmaya başlamasından neredeyse altmış yıl sonra, “kısıt 
altında mimarlık” yapmanın Pomi’de benzer bir potansiyele işaret ettiği söylenebilir. Kısıt kullanmak, belli bir 
olanağı kasten askıya alarak matematiksel yollarla beklenmedik sonuçlara ulaşmayı içerir ve birçok farklı 
uygulamadan oluşur. Pomi’den önce mimarlık alanında kısıt konusunda ciddi deneylerin pek yapılmamış olması 
şaşırtıcıdır. Böylece Pomi mimarlık eğitiminde son birkaç yıl içinde yepyeni bir alan oluşturmuştur; kendi 
işlemlerini icat ederek ilk uygulamalarını yapmaya ve çarpıcı sonuçlar almaya başlamıştır. Mimari perspektifte 
gözden çıkarak çizime yönelen ışık, çizimden çıkarak göze yönelse ne olurdu? Bu soruyla beraber Alfred Jarry’nin 
ilk kez yirminci yüzyılın başlarında ortaya attığı ’patafiziğin, yani hayali çözümler biliminin mimarlık alanındaki 
izdüşümlerini, perspektif kavramını çarpıtarak temellendirmeyi denedim. Orijinizm yöntemi, plan düzlemine 
yerleştirilen hayali kaçış noktalarıyla planın yeniden şekillenmesini temel alan matematiksel bir prosedürdür ve 
bir dizi ölçümsel işleme bağlı bir algoritmadır. Pomi’de önce mimari planda, sonra da kent ölçeğinde yapılan 
birkaç tasarım deneyi, orijinizm’in mimarlık alanında hem mizahi hem oyuncul hem de potansiyel bir tasarım aracı 
olabileceğine işaret etmektedir. 
 
Anahtar Sözcükler: Potansiyel Mimarlık İşliği (Pomi), Oulipo, ’Patafizik, perspektif, kısıt altında mimarlık. 
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1. GİRİŞ 

Bu yazıdaki amacım, perspektifteki kaçış noktası kavramını ’patafizik yollarla sorunlaştırmak ve orijinizm adını 
verdiğim plansal yöntemin potansiyellerini göstermek. Alfred Jarry (1873-1907) tarafından icat edilmiş “hayali 
çözümler bilimi” olan ’patafizik, sözcüğün önündeki apostrofla yazılır ve bu işaret Fransızcadaki e harfinin yerine 
geçer. Kelime, “metafiziğin ötesinde” anlamındadır. İstisnaların yasalarını araştıran bir bilim olarak 
tanımlanmıştır. ’Patafizik’ten, Oulipo’dan, Raymond Queneau’nun (1903-1976) yöntemlerinden ve bunların 
mimarlıktaki izdüşümlerini araştıran Pomi’den kısaca söz edip “orijinizm”i dayandırdığım perspektif 
tartışmasından ve onun birkaç tarihsel uğrağından bahsedeceğim. 
Ou-li-po Fransızca “Ouvroir de Littérature Potentielle”in, Potansiyel Edebiyat Atölyesi’nin kısaltmasıdır. 1960 
yılında, büyük bölümü daha önce patafizikçi olan, matematikçiler ve edebiyatçılar tarafından kurulan, 
sürrealistlerden koparak kısıt altında edebiyatı temel alan ve günümüzde hâlâ aktif olan bir sanat akımıdır. 
Temsilcilerinden bazıları: François Le Lionnais (1901-1984), Raymond Queneau (1903-1976), Jacques Roubaud 
(1932), Claude Berge (1926-2002), Jacques Jouet (1947), Georges Perec’tir (1936-1982). Queneau’nun Biçem 

Alıştırmaları (2003) bu yazı için özellikle önemli çünkü bu kitapta yazar kısa bir öykünün doksan dokuz 
çeşitlemesini yazarken kimi teknikler kullanır. Pomi ise 2002’den beri Esogü Mimarlık Bölümünde (Eskişehir) 
yürütmekte olduğum Potansiyel Mimarlık İşliği’nin kısaltmasıdır. 
Yirminci yüzyılda, perspektif kurallarınca belirlenmiş, a priori sayısallaştırılmış modern çizim evreninin, bir yandan 
Erwin Panofsky (1892-1968) gibi düşünürlerce ilerlemeci bir bakışla önemsenirken, diğer taraftan Pavel Florenski 
(1882-1937) gibi matematikçilerce önemsizleştirilmiş olması çarpıcıdır. İşin aslı bu fay kırığı bugün de canlıdır. 
Perspektif, Nazilerden kaçarak ABD’de sürgün hayatı sürmüş Alman düşünür Panofsky ile, Stalin’den kaçmayı 
reddederek öldürülen Rus matematikçi Florenski’nin ortak noktası: Florenski ve Panofsky’nin perspektifle ilgili 
düşünceleri birbirine taban tabana zıttır; bu sebeple de yan yana okunmaları verimli olabilir.  
 
2. PERSPEKTİFTEN SYZYGY’YE VE SAPMA’YA 

Perspektifte kaçış noktası orizzonte sözcüğüyle karşılanır; ufkiliğe ve sonsuzluğa işaret eder. Perspektif 
derslerinde öğrendiğim şeylerden biri, kaçış noktalarına pek yaklaşmamam gerektiğiydi; çift kaçışlı mimari 
perspektif çiziminde ustalaşanların, kaçışları birbirinden metrelerce ötelere koyarak devasa masalarda çalıştıkları 
anlatılmıştı. Gerçekten de, iki kaçışlı perspektifte, noktalardan birine ne kadar yaklaşılırsa, binanın buradan çıkan 
çizgileri o denli çarpılıyordu. Cephe perspektifinin mümkün olduğu kadar az deforme olması için de kaçışlar uzağa 
konuyordu. Mimarlık okullarında perspektifin elle çizilmek zorunda olduğu yıllarda, üç boyutlu gerçekliğin 
kaynağı kaçışlar, bir o kadar da tekinsiz, kutupsal referans noktaları sayılıyor, varlıkları sorgulanmıyordu. 
Kaçış noktası birçokları gibi bana da ikircikli ve kavranamaz gelmiştir: Resim düzleminde sıradan bir noktanın 
evreni bile yutabilecek, sonsuz sığada bir hiçlik odağı haline gelebilmesi, temsil evrenini maddileştiren perspektif 
gibi bir aracın metafizik temellere yaslanması bir açmazdır. 
Erwin Panofsky erken dönem eserlerinden Perspektif Simgesel Bir Biçim’de (2017) [1927] antik dönem optiğinin 
görme alanını küre kabul ederek nesnelerin uzaklığını değil, görme küresine olan açısını temel aldığını; Helen 
sanatında ise, ne tekil bir merkez ne tekil ufuk çizgisi bulunduğunu ortaya koyar (s. 17, 25). Düşünüre göre Antik 
mekânda yükseklik, genişlik ve derinlikten oluşan koordinat sisteminin belirlediği ön/arka, burası/orası, 
cisim/cisim-olmayan ayrımlarına dayanan üç boyutlu uzanım kavramı yoktur ve dünya tümden süreksizdir:  
“Çünkü antik mekân kuramları kendi içlerinde ne kadar çeşitlenseler de bunların hiçbiri mekânı yükseklik, genişlik 
ve derinlik arasındaki basit bağıntılarla kurulan bir sistem olarak ele alıp böylece (bir “koordinatlar sistemi” 
dahilinde) ‘ön’ ve ‘arka’, ‘burası’ ve ‘orası’, ‘cisim’ ve ‘cisim olmayan’ arasındaki farkları, daha yüksek ve soyut bir 
kavram olan üç boyutlu uzanım (extention / Ausdehnung) kavramında, ya da Arnold Geulincx’in deyişiyle corpus 

generaliter sumptum’da (genel anlamda cisimde) eritmeye kalkışmamıştır; aksine dünyanın bütünü radikal bir 
biçimde bir süreksizlik olarak kalmaktadır.” (2017, 27-8) 
Panofsky (2017), bütüncül kaçış noktasının keşfi için tarih bile verir: Ambrogio Lorenzetti’nin Müjde (1344) 
tablosu. Bu resmi 1920’lerdeki metninde “sonsuzluğun keşfi için bir simge” diye niteler (s. 41). 
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Yaşamının büyük bölümünü sürgünde geçirmiş Panofsky’ye göre dünya-merkezli teolojik kozmolojinin 
sekülerleşmesinde perspektif önemli rol oynamış, doğa natura naturata (yaratılmış doğa) biçimini kazanmıştır (s. 
49, 50). Flaman Rönesansının temsilcilerinden Jan Van Eyck’in (1390-1441) Meryem Kilisede’sinde (1430) mekân 
düzlemsel bakımdan belirlenmekle kalmaz, resim izleyiciyi içine alır; mekân gerçeklikten bir kesit haline gelir ve 
uzanımını genleştirir (s. 44). Panofsky, perspektifin uzun bir evrim yoluyla sanatı bilimselleştirmekle kalmayıp, 
“psikofizyolojik mekândan matematiksel mekâna geçiş”i de olanaklı hale getirdiğini savunur (s. 50-51). 
Panofsky’ye perspektif, –pozitivist bir bakış açısıyla– reddedilemez görünüyor olmalı; sorunu şöyle koyar: Antik 
Yakın Doğu’dan İtalyan Rönesansı’na geniş bir kültürel, coğrafi ve zamansal kesitte perspektifin reddedilmiş 

olmasının nedeni [it. benim], perspektifin “öznellik-dışı ya da öznellik-üstü bir dünyaya bireysel ve rastlantısal bir 
unsuru yerleştiriyor gibi görünmesidir.” Günümüzün dijital evrenlerindeki patlama, “perspektifin görme mekânını 
matematikselleştirmesi” (s. 56, 57) olgusu bakımından düşünürü haklı çıkarıyordur belki de; perspektif, uzamı 
homojenize edip hesaplanabilir kılmakla, zemini dijital kültüre uygun hale getirmiş olabilir. Mekânın “dijitalize 
edilişi”nin tarihini bir yana bırakarak (bu ancak başka bir yazının konusu olacak kadar geniş bir konu), Panofsky’nin 
dikkatini çeken, İtalyan Rönesansı’nın tuhaf perspektif tartışmalarından birine göz atalım: 
Panofsky bir vaka üzerinde geniş biçimde durur; on altıncı yüzyıl İtalya’sında, mimar ve ressam Pellegrino 
Tibaldi’nin (1527-1596) Müjde rölyefi Milanolu uzmanlarca tartışılır. Milano Katedrali’nde yer alacak resmin kaç 
kaçış noktasına sahip olması gerektiği konusunda Palladio’dan Vasari’ye birçok ünlü sanatçıya danışılır. Anketin 
sonucunda, merkezde tek kaçış noktasının zorunlu olduğu, tüm uzmanların ortak görüşü olarak ağır basar (s. 126). 
Vakanın neyi gösterdiğini Rönesans tarihçileri incelikli biçimde tartışabilir; bu yazıda genellemelerden kaçınmayı 
amaçlıyorum. 
Bu noktada, perspektife bilimsel bir rol yüklemeyip ihlalleri merkeze koyan teolog, matematikçi ve felsefeci Pavel 
Florenski’ye döneceğim: Florenski, başka bir coğrafyada, Stalin Rusyası’nda Einstein’ın görelilik kuramını tanıtan 
yayınları nedeniyle –tıpkı Nazilerden kaçan Yahudi tarihçi Erwin Panofsky gibi– sürgün edildikten sonra idama 
mahkûm edilir ve 1937’de, St. Petersburg yakınlarında, kendi gibi Stalin tarafından tehlikeli addedilen on binlerce 
kurbanla aynı kaderi paylaşarak, vurularak öldürülür. İşin trajik yanı şudur; Florenski, devletin Paris’e sürgün 
olarak gitme teklifini defalarca reddetmiştir. Zeynep Sayın, Florenski’nin dilimizde de yayınlanan Tersten 

Perspektif kitabı için yazdığı önsözde şöyle der:  
“Florenski’nin arzusu, yanılsama ve yanıltmaca sayesinde dünyaya egemen olmak, onu bir imgede ele geçirmek 
(Benjamin) ve faydacı bir temsile dönüştürmek yerine, imgeye hak ettiği çokmerkezliliği ve karmaşıklığı geri 
vermektir.” (2017, 7) 
Florenski, “varoluşun merkezleri” diye adlandırdığı gerçeklik merkezleri bulunduğunu; bunların dışsal, –Kantçı 
veya Öklidçi,– aşkın bir uzamca ön-belirlenmektense, kendi yasalarını koyarak kendi biçimlerini yoğunlaştıran 
yerler olduklarını öne sürerken, post-yapısalcı düşüncenin “tekillik” kavramını önceler gibidir: İstisnai bir varlık 
olarak biçim, şematize edilecek edilgen bir materyal olamaz (2017, 70). Florenski, temsil yöntemlerinin 
perspektife indirgenmesine itiraz ederek, sayısız yöntem dururken sadece perspektife göre matematiksel 
sınıflandırma yapmanın dikkatsizlik olduğuna işaret eder (s. 52). Zeynep Sayın’ın Tersten Perspektif’e yazdığı 
sunuşa dönüp, ardından tekillik, benzeşim ve sapma gibi olgulara birkaç açılım getirmek istiyorum: 
“İsa’dan sonra beşinci ya da altıncı yüzyılda, (...) ”sahte” Dionysius Aeropagita, (...) imgelerden –eikones– söz 
ederken, (...) iki tür imgeyi birbirinden ayırt etmemiz gerekir [der]. Bunlardan ilki, temsil ettiği nesneyle 
benzeştiğini varsayarken, diğeri, imgenin kurmaca içeriğini –Dionysius Aeropagita buna plattomenos der (...)  [ve 
bunu] imkânsızlık ve saçmalık aşamasına değin tırmandırır. (...) eikones’i benzeşim ilkesinden kopararak 
benzeşmeyen bir benzeşimi dile getirir.” (2017, 15) 
Sayın’ın incelikle dile getirdiği bu imge çifti üzerinde durmalıyım önce: Eikones ve plattomenos imge çiftinde 
özellikle ikincisi, Florenski’nin bakış açısına uygun olanı. Florenski, konvansiyonel perspektifin aksine, yakındakini 
küçük, uzaktakini büyük gösteren tersyüz edilmiş anlayışı “tersten perspektif” diye adlandırarak, bu sayede 
çizimin yutucu etkisinin bertaraf edildiğine dikkat çeker. Bu, “cıva denizi gibi iten”, –Kantçı ifadeyle– “insana aşkın” 
bir uzaydır (s. 97). Günümüzde, yirmi birinci yüzyılın üç boyutlu modelleme yazılımları ise konvansiyonel aşkın 
uzamı üretmeyi sürdürür. Bu temsiller, mimari tasarımları tersten perspektifte olduğu gibi çarpıtmaya 
elvermeyen bir doğruluk rejimi kurar. Oysa Florenski’ye göre Rönesans ve Barok çağ ressamları perspektifi 
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istedikleri gibi çarpıtmakta, resme birçok kaçış noktası yerleştirmekte özgürdü. Bunun bir örneği, Paulo 
Vernoese’nin Louvre’da bulunan Kana’da Düğün’üdür (1563). Bu resimde yedi bakış noktası ve beş ufuk çizgisi 
saptanmıştır (s. 101). Lorenzetti’nin Müjde (1344) adlı eserinden iki yüz yıl sonra bile perspektif kuralları kasten 
ihlal edildiğine göre, sanatçılar için perspektif her zaman Panofsky’nin düşündüğü kadar öncelikli değildir. Ancak 
elbette Panofsky izlenimciliğin veya dışavurumculuğun perspektifi kasten reddedişinin nedenlerini analiz eder. 
Florenski ise, “dünyanın perspektifle oluşturulmuş imgesi, bir algı durumu değil, olabildiğince güçlü ve fazlasıyla 
soyut düşüncelerin taleplerinin bir sonucudur” (2017, 110) diyerek perspektifin önemini teslim ederken, diğer 
yandan normalleştirilmesine kesin dille karşı çıkar. 
Dionysius Aeropagita’nın plattomenos’unun, “benzeşmeyen benzeşim” ilkesinin, modern kurmaca bakımından 
umman kertesinde karşılığı bulunduğu söylenebilir: Gérard Genette’de transpozisyon, Harry Mathews’da çeviri, 
Jorge Luis Borges’te yeniden-yazım, Raymond Roussel’da ve Jean-Pierre Brisset’de eşseslilik, Italo Calvino’da ve 
Georges Perec’te klinamen... bunlardan sadece birkaçıdır. 
Bir metnin aslını bile-isteye bozmak ve yeniden yazmak modern kurmaca metinlerin ana uğraklarındadır. Bu 
noktada, hayali çözümler bilimi ’patafiziğe dönerek sapma olgusunun taşıdığı öneme daha geniş biçimde eğilmek 
istiyorum. Geometrik şekilde gösterilebilecek kutupsal bir karşıtlık olarak syzygy kavramı, astronomide üç 
gökcisminin sıralanması anlamına gelir; tutulmalar buna örnektir. Gökbilimde syzygy’ler –Patafizikçilerin sevdiği 
ayrımla– istisnai durumlardır; ancak rastlantıya değil, kesinliğe dayanmalarıyla matematiksel istisnalardır (Bök, 
1997, 10, 77-81). Gerek ’patafizik, gerekse oulipo, zar atımının belirlediği şans faktöründense syzygy’lerle iş görür 
ve bu yanıyla da sürrealist yöntemlerden ayrılır. (Oulipocuların sürrealistlerden kopmaları üzerine: Motte, 2015, 
14-25; Baetens, 2012,  115-127). Buradan da ’patafiziğin, rastgele ve ilhama dayalı istisnalardansa, kurala dayalı 
tekillikleri incelediği sonucunu çıkarabiliriz. Oulipocular oulipo’yu kurmadan önce Patafizik Koleji’ne mensuptu. 
(Kolej küçük okul veya grup anlamındadır.) Sürrealist metin otomatizme ve bilinç akışına dayalıysa, oulipocu 
metin aksiyomatiktir: Ayrım bu kadar keskindir. Kuralla özgürlük arasındaki çatışma, sanatçının ilhamı bağlamında 
kadim bir polemiktir. Oulipocular 1960’tan beri, kesin bir biçimde kendi koydukları oyun kurallarını uygulamaktan 
yanadır. Queneau, daha 1938’deki bir yazısında, –sürrealistleri kastederek– hangi kuralın kölesi olduğunun 
farkında olmayan ve kendini özgür sanan sanatçının ilhamındansa, böyle bir ilhama yer bırakmayan yöntemler 
yeğlenmelidir der (Calvino, 2014, 263-81). En ünlü örneklerden biri, Georges Perec’in içinde hiç ‘e’ harfi 
geçmeyen Kayboluş (2005) romanıdır. Queneau şöyle der:  
“Son zamanlarda revaçta olan oldukça yanlış bir başka fikir de, esin, bilinçdışını keşfetme, ve özgürleşme arasında, 
rastlantı, otomatizm ve özgürlük arasında kurulan denkliktir. Şu var ki, her itkiye körü körüne uyma şeklindeki bu 
esin, aslında bir köleliktir. Tragedyasını, bildiği belli sayıdaki kurala bağlı kalarak yazan klasik yazar, aklından 
geçeni yazan ve bilmediği başka kuralların kölesi olan şairden daha özgürdür.” (Queneau’dan aktaran Calvino, 
2014, 217) 
Eikones ve plattomenos çiftine dönecek olursak: Bir uçta benzeşen, diğer uçta –Lucretiusçu bir tanımlamayla– 
sapma gösteren (clinamen) imge. Benzeşen imgenin, benzeşimini “imkânsızlık ve saçmalık aşamasına değin 
tırmandır”ması gerçekte an meselesidir, küçük bir sapma (swerve) bile eikones’ten plattomenos’a geçmemizi 
sağlayabilir. Bu varsayım için başvurduğum kaynak, Dionysius Aeropagita’dan altı yüzyıl önce yaşamış 
Lucretius’un (İ.Ö. 95-55) Evrenin Yapısı [De Rerum Natura] adlı eseri. Oulipoculara klinamen [clinamen] kavramı 
bağlamında esin veren Lucretius, ünlü manzum eserinde, sapmalara oluşturucu ve hayati bir anlam yükleyerek, 
atomların evrendeki çeşitliliği kombinasyon yoluyla nasıl varedebildiklerini anlatır: 
“... Aşağılara doğru atomlar / Yola alırken ağırlıklarıyla, belirsiz yerlerde / Ve zamanlarda öylesine ufaktır ki 
sapmaları, / Yön değişimi bile güç denir bunlara. 
Bu sapma da olmasa her şey dökülürdü boşluktan / Tekdüze bir koşutlukta, yağmur damlaları gibi / Ya çarpışma, 
ya da atomun vuruşu olmasa. / Doğa hiçbir şey yaratamazdı kısaca bunlardan. (...) 
Atomların azıcık saptıklarını kabulleneceğiz / Ama azıcık. Yoksa eğik devinim biçimleri / Varsaymak zorunda 
kalacağız ki sonunda / Aykırı düşeceğiz sağlıklı felsefeye. / Elle tutulur, gözle görülür bir gerçektir: ağırlıklar / 
Yoksundur eğik düşme olanağından / Ama kim diyebilir bu düz çizgiden / Belli belirsiz bir sapma olamaz diye. / 
Üstelik devinimlerin tümü içten ilintiliyse doğada, / Yeni, belli bir düzenle eskiden doğuyorsa; / Atomlar, kaderin 
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ağlarını koparacak, / Kesecek nedenle-sonuç’un bitimsiz döngüsünü / Ve yepyeni bir devinim yaratacak / 
Esneklikten yoksunsa; canlılarda görülen / Özgür istencin kaynağı; ne olabilirdi ki?” (Lucretius, 2000, 58-9) 
Demek ki atomlar sapma göstermiş olmasalardı, ne yeryüzündeki çeşitlilik, ne evren var olacaktı. Lucretius’un 
“yeninin belli bir düzenle eskiden doğması” olgusunu, modern dünyada matematiksel kombinasyonla, yani sınırlı 
sayıda bileşenin farklı bir araya gelişlerinin yarattığı potansiyel çeşitlilikle açıklayabiliriz. Florenski’ye göre 
atomların sergilediği özgürlük istencinin bir benzerini, ikonaların altın yaldızlı dış çizgileri virtüellik düzeyinde 
sergiler: 
“Bu çizgiler, izlenen nesnenin içsel kuruluş şemasını oluşturur ve dayandıkları fiziksel temelleri bulmak istersek, 
öncelikle kuvvetlerle ve gerilim alanlarıyla karşılaşırız. Başka bir deyişle, rasdelkalar [ikonalardaki fırçayla çekilmiş 
altın dış çizgiler] bir gerilim sayesinde oluşmuş, daha doğrusu zaten görünür olan dış çizgilerden çok, sırf 
olabilirliklerden veya temsil edilendeki potansiyelden kaynaklanan çizgileri gösterir. Bunlar, örneğin giysileri 
katlayacak olsaydık, alacakları kıvrımlardır.” (2017, 45) 
Florenski’nin gözlemine içkin “olabilirlik”, düşünürün ’patafiziğe yaklaştığı yerdir aynı zamanda. Çünkü ’patafizik 
hayali çözümler bilimidir ve rasdelka’lardaki giysinin önceden görünen kat yeri, Marcel Duchamp’ın getirdiği 
formüle uygun olarak, pozitif bilimle hayali çözümler bilimi arasındaki ayrıma işaret eder: Bilimde soruna çözüm 
bulunur; oysa ’patafizik sorunla değil çözümle ilgilidir; yani “sorun yoktur, çözüm vardır”. 
 
3. KAÇIŞ NOKTASININ ANLAMI VE DÜNYEVİLEŞTİRİLMESİ 

“Tanrısal ışık, gözden çıkarak ikonaya değil, ikonadan çıkarak göze yönelir. Onun için aslında amaç, ikona 
ressamının tanrının nasıl göründüğünü göze getirmek değil, ikona önünde duran kişinin tanrısal ışığa görünür 
kılınmasını gerçekleştirmektir.” 
Zeynep Sayın (Florenski, 2017, 16). 
Albrecht Dürer’in (1471-1528) Lut Çizen Adam’ı (1525) kaçış noktasını gözden bağımsız şekilde, mekânda bir yere 
yerleştirir. Bu, “ışık gözden mi resme gitmeli, resimden mi göze gitmeli” tartışmasını çözen bir dünyevileştirme 
olmakla kalmaz, Lut Çizen Adam’daki aygıtı, aradan geçen beş yüzyıla rağmen güncel bir eğitim aracı olarak canlı 
tutar. Perspektif çizimi, kaçış noktasının uzamda herhangi bir nokta olabileceğini itiraf etmek yerine, onu 
metafizik bir konuma; aşkın bir mesafeye koyarak kafa karıştırır. Halbuki Dürer’de kaçış noktası resim düzleminde 
değil çizerin arkasındaki duvardadır. Kısacası: (1) Konik bir projeksiyon elde etmek için, koni ucunun çok uzakta 
bulunması ve (2) koninin ucunda gözlemcinin bulunduğunu varsaymak gerekmez. Buradan, perspektifi çizilecek 
olan objeye çekilen iplerle, aradaki herhangi bir düzleme, istenen her tür projeksiyon yapılabilir. Bu beş yüz yıllık 
aygıt, tasarı geometriyi ve perspektif çizimini kavramak için işlevsel olmanın yanı sıra, kaçış noktasının tekrardan 
dünyevileşmesi için de harikadır. 
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Resim 1. Albrecht Dürer, “Lut Çizen Adam” (1525).  

Lut Çizen Adam’daki düzenek (Resim 1), perspektifin dünyevileşmesine iyi bir örnektir: Florenski’ye göre 
perspektif, zorunlu bir algı tarzı değil, düşünsel/kavramsal bir araçtır. Üçüncü boyutu belli bir biçimde kavramak 
için geliştirilmiş bu düzenek, perspektifin üç boyutlu bir kurmaca olduğunu; yutucu değil, etrafında dolaşılabilen 
zararsız bir kurmaca olduğunu gösterir. 
Zeynep Sayın’ın bu bölümün başında yer alan sözlerine dönecek olursam: Mimari perspektifte gözden çıkarak 
çizime yönelen ışık –ikonadakine benzer şekilde– çizimden çıkarak göze yönelse ne olurdu? Görsel rejimin 
muteber nesnesi mimari perspektif, Lucretiusçu bir saptırmaya, klinamen’e uğratılmış olurdu. İşte bunu 
“orijinizm” ile yapmayı deneyeceğim ve perspektiften plana geçeceğim. Şimdilik, şununla devam edelim: 
Perspektifin nesnelerin kendilerini değil, imgelerini çarpıttığını biliyoruz; zaten bütün mesele de nesnelerin 
kendiyle değil, nasıl temsil edildikleriyle ilgilidir: 
“Bütün doğrular, en düz olanları bile, directe contra pupillam (gözün doğrudan karşısında) durmadıkları ... sürece, 
mecburen biraz kavisli görünecektir, diyorum. Ama hiçbir ressam buna inanmıyor; bu yüzden de gerçek 
perspektif sanatı açısından doğru olmadığı halde, resimlerinde binaların düz yüzeyleri için düz çizgiler 
kullanıyorlar.” (Schickhardt’tan aktaran Panofsky, 2017, 16) 
Schickhardt’ın itirazı yabana atılacak gibi değildir; tıpkı Lucretius’un yukarıda alıntıladığım, atomların dümdüz 
değil az da olsa saparak hareket etmelerini anlatmasındaki gibi bir klinamen olgusunu açığa vurur Schickhardt. 
Ancak ’patafizik, biliyoruz ki, –eşdeğerlik ilkesi gereği– bu ikisi arasında fark gözetmeyerek, nesnenin 
perspektifteki bozulmasını, nesnenin bozulması olarak kabul edebilir. Bu ilkeyi kavramak için, edebiyat 
eleştirmeni ve patafizikçi Roger Shattuck’ın (1923-2005) “Patafizik Nedir?” metnine bakalım (Jarry, 2019; 
Shattuck, 175-182): 
“4. Patafizik’e göre, her şey eşdeğerdir.  
Patafizikçi, evren için hiçbir nihai bilimsel açıklamayı kabul etmez, aynı zamanda ahlaki, estetik ve benzeri tüm 
değerleri de reddeder. Evrensel eşdeğerlik ilkesi ve karşıtların birbirine dönüşümü ’patafizik gerçeklikte dünyayı 
yalnızca tekil varlıklara indirger. (...) 
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’Patafizik, isyan ya da teslimiyet vaaz etmez, ne de yeni bir ahlak ya da ahlaksızlık, siyasi bir reform ya da tepki 
önerir, keza mutluluk ya da mutsuzluk vaadinde de bulunmaz. Her şey eşdeğerse bütün bunların ne önemi vardır 
ki?” 
Shattuck, Lewis Carroll’ın (1832-1898) “lahanalar ile kralların eşdeğerliğini kanıtladığından beri” eşdeğerlik 
siyasetinin savunulmasını önermiştir. Yukarıda, yazarın yedi ilkesinden dördüncüsünden bir bölüm aktardım 
(Jarry, 2019; Shattuck, 175-182). Perspektifin nesneleri gerçekten bozma kabiliyeti yoktur. Ancak “orijinizm”, bir 
adım ileri giderek, Lewis Carroll’ın Aynanın İçinden’inde (2019) olduğu gibi, sadece nesnelerin temsilini değil, 
nesnelerin kendilerini de çarpıtan bir araca dönüşmektedir.  
 
4. ORİJİNİZM 

Bu dönüş, plan düzlemini perspektif düzlemine çeviren bir saptırmadır. Plan, dünyayı yassı kabul ederek ölçümsel 
hale getiren bir araçtır. Planlarda –gerekmedikçe– eşyükselti eğrileri yok sayılır; plana halel getireceğinden değil 
de, düz/iki boyutlu dünya algısını ayakta tutabilmek için. Planın ilüzyonudur bu: Bir anlığına, yeryüzünün 
derinliklerden münezzeh, sathi; handiyse geçirimsiz, mutlak bir yüzey olduğuna inanmamız beklenir. Bilinmeyen, 
hesapsız, ufki bir derinlikte, Hadesgil, magmacıl ve karanlık bir bilinçdışını devre dışı bırakmanın sonsuz gücüdür 
bu. 
Her plan/kesit/görünüş, gerçekte orijinizmdir demek hatalı olmaz: Mimari çizimler, “kastedilmemiş orijinizm”e 
örnektir çünkü kaçış noktası veya kaçış noktaları sonsuz uzakta olan orijinizmlerdir. ’Patafizik bir 
değerlendirmeyle: Hiçbir planın orijinizm olmadığı söylenemez. Herhangi bir planın orijini sonsuz uzakta 
bulunuyor olabilir. Hatta bu orijin noktaları sayısız bile olabilir.  
Perspektif, projeksiyonu ikonografi’den (planın yere dik bakışından) scenografi’ye (cepheye), mutlak sathilikten 
mutlak uzamsallığa çevirerek, plansal fantazmayı boşa çıkarır: Perspektif evrende idealize edildiği haliyle, hiçbir 
derinlik, kaçış noktasının tahakkümünden sıyrılamaz ve her bir derinlik ölçüsü, nicelik olarak massedilir; öyle ki, 
yutucu uçuzakta, derinlik ölçüleri hükmünü yitirerek noktasal hale gelir: Euklidesçi geometrik hiyerarşi içinde 
hükümsüz hale gelmek demektir bu; hiyerarşinin en altında yer almak. 
Noktalaşmak, boyutsuzlaşmak: Plan bakımından noktaların statüsü böyle değildir; noktalar –plan kesitinin kot 
aralığı belirtilmezse– sınırsız bir derinliğe işaret edebilir. Plandaki her nokta, perspektifteki kaçış noktası kadar 
güçlü olabilir. 
Kuşkusuz plana bir kaçış noktası koymak [aynen], planın da perspektifin de ana kuralını hiçe sayan, oyuncul bir 
klinamen işlemidir. Planla perspektifin, geçerli ve bilimsel temsil araçları olduklarını düşünürüz de, metafizik 
varlıklar olabileceklerini düşünmeyiz. Oysa planla perspektifin –iki bağışık evrende hüküm süren iki tanrı gibi– 
evrenleri birbirinden ayrılmıştır. Bunları üçüncü, ’Patafizik bir ek-evrende düşlemek ve bir klinamen’le yanıt 
vermek, o evrenlerin kurucu ilkelerini birbirine katmak ve Prometeci bir meydan okumayla her ikisini de altüst 
etmek; diğer bir deyişle bilime şiirle yanıt vermektir. Bu, ’patafiziğin –yukarıda da andığım– karamizahi eşdeğerlik 
prensibine de uygundur; zira ’patafizikte hiçbir şey diğerinden önemli değildir. 
“Orijinizm” potansiyel ve oyuncul, bir o kadar da uydurma bir kavram. Sözcüğü ilk kez Pomi’de (Potansiyel 
Mimarlık İşliği’nde) 2019’da, atölye öğrencileri için çizim egzersizleri icat ederken ortaya atmıştım. (Daha fazla 
bilgi için: Şentürk, 2020; Şentürk, 2012). 
Orijinizmin mimari planda veya kentsel ölçekli planda nasıl icra edildiğini, yazımın son bölümünde 
örnekleyeceğim. 
Başlangıç için: Gérard Genette (1930-2018), Palimpsests’de (1997) “-izm” sonekiyle referans alınan şeyi 
çarpıtmaya yarayan bir formül icat eder: “x-ism = pseudo-x” (s. 77). Genette’in edebiyat için geliştirdiği bu 
formülü mimarlığa basitçe uyarlarsak: “Eisenmanizm”, bir “sahte-Eisenman” (Eisenmanizm=Pseudo-Eisenman) 
demektir; yani Eisenman’a öykünürken onu bile isteye çarpıtan, oyuncul bir taklit kipi. Bu durumda “orijinizm” 
[“orijincilik”], “kökencilik”tir olmasına; ancak diğer taraftan orijini/kaçış noktasını kullanan bir parodidir, pastiştir. 
Genette’e göre: 
“Pastiş, asli işlevi eğlence olan oyuncul bir taklittir; karikatür asli işlevi alay olan yergici bir taklittir; sahtecilik, 
baskın işlevi varolan bir edebi başarının kovalanması veya genişletilmesi olan ciddi tarzda bir taklittir.” (1997, 85) 
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Orijinizm’i perspektifçi bir pastiş olarak kabul edebiliriz; tabii bir mimarlık stüdyosunun bütün ciddiyeti içinde icra 
edilen matematiksel bir işlemler dizisinden söz ettiğim unutulmamalı. Georges Perec (1936-1982), edebiyat tarihi 
boyunca deneysel eserlerin hafifseme, marjinalleştirme ve delilikle birlikte anıldığından hareketle kendi kuramsal 
çalışmalarını geliştiren oulipocuların önde gelen isimlerinden biridir. Perec edebiyat kanonunu bu karşı çıkışla 
kırmıştır. Oulipocular sürrealizmin şans ve rastlantı, bilinç akışı ve otomatizm gibi özgürleşme yollarına kuşkuyla 
bakarak, ilk bakışta kuralcı görünen kısıtlar yoluyla potansiyel özgürleşme teknikleri geliştirip icra ettiler. Pomi’nin 
orijinizmle veya başka birçok teknikle peşine düştüğü şey, mimarlık ve kent tasarımı bağlamında, benzerdir.  
 
5. ORİJİNİZMİN ’PATAFİZİK İZAHI 

Bir dikdörtgeni gönül rahatlığıyla dikdörtgen olarak çizeriz çünkü şeklin çizgilerinin çok-kaçışlılığa göre çizilmesi 
gerekmez. Ancak ’patafizik bilimi bize şöyle diyecektir muhtemelen: “Bir dikdörtgenin, çizildiği düzlemde yer alan 
ve sonsuz uzaklıkta bulunan, en az bir kaçış noktasına sahip olup olmadığını bilemeyiz. Kaldı ki bu kaçış 
noktalarının sayısı umulmadık derecede fazla olabilir. Kaçışlar sonsuzda olduğu için dikdörtgeni dikdörtgen olarak 
çizmeye devam etsek bile, şeklin kaçış noktaları varsa, çizim aynı olmaz.” 
’Patafizik, bu dikdörtgen bir cephe çizimi olduğunda ise şöyle derdi: “Bir cephe çizimi, resim düzleminde bulunan 
ve bu düzleme sonsuz uzaklıktaki, karşıt konumlu (syzygy) iki kaçış noktasının perspektifidir. Bu sebeple cepheyi 
dik açılı çizdiğimizi sanırız çünkü sapma etkisi, ihmal edilecek kadar küçüktür; tıpkı dünyanın yuvarlaklığının kısa 
mesafelerde hesaba katılmamasında olduğu gibi.” 
Aslında bu yasa, tersinden bakıldığında da geçerlidir ve ’patafizik bakımdan eşit derecede doğrudur: “Her şekil, 
kendisine sonsuz uzaktaki eş düzlemli herhangi bir nokta tarafından seçilebileceği bir kaçışlar evreninde varolur. 
Sonsuz uzakta bulunmak kaydıyla, şekille eş düzlemde yer alan her nokta, bu şekli sırasıyla kaçışa tabi tutabilir ve 
bu işlem sonsuza kadar sürebilir.” 
Buradan devamla: “Bir şekle sonsuz uzakta bulunan eş düzlemli karşıt noktalar, o şeklin sonsuz sayıda değişkenini 
üreten kaçış noktalarıdır.” 
Son olarak: “Sonsuz uzaklıkta her şekil ve her üç boyutlu cisim (hatta cisimler topluluğu) bir noktayla 
anlatılabileceğinden, bu çoğul duruma kaçış noktası diyelim. Bir şeklin (o şekille eş düzlemli olmak şartıyla) sonsuz 
sayıda değişkenini üretme işini bu nokta, yani gerçekte herhangi bir şekil veya sonsuz sayıda şekil; cisim veya 
sayısız cisim de üstlenebilir.” 
Perspektifteki kaçış noktası, Jarrygil jargondaki gidouille’e denk gelir; kötücüllüğün bitimsiz kaynağına. Gidouille, 
Jarry’nin yapıtında spiral formuyla karşılığını bulur. Spiral, sarmalı kuran çizgi ile, çizginin tanımladığı boşluk 
tarafından kurulmuş ikili bir temsildir. Doğum yeri yeryüzünün karnı gibi olan gidouille, Kral Übü’de cisimleşen 
mutlak otoriteryenliğin atıfta bulunduğu boyutsuzluktur.  
 
6. MİMARİ PLANDA ORİJİNİZM 

2019’da, ahşap konstrüksiyonlu modern bir konut yapısının planını alarak, Pomi’de mimarlık ikinci sınıf 
öğrencileriyle bir dizi deney yapmıştık. Bu yapı, 2001 tarihinde tamamlanan, 125 metrekarelik bir tabana oturan, 
mimarları B. Quirot ve O. Vichard tarafından Fransa’da Saône ovasına bakacak şekilde tasarlanmış, piloti ayakları 
üzerine oturan kırsal bir konut yapısıdır. Yapının planı hem yeterince basit, hem de asimetrilere sahip oluşuyla 
yeterince karmaşıktır ve Pomi’deki çeşitlemeler için uygundur.  
Convercey evini önceden belirlenmiş, sayısı iki yüze yaklaşan prosedürü uygulayarak atölyede dijital 
çeşitlemelerini ürettik. Çeşitlemeler için ilham kaynağı –yazımın başında andığım– Raymond Queneau’nun Biçem 

Alıştırmaları’ydı (2003). Atölyenin konusu da, bu ve benzeri deneylerin mimarlık alanında icat edilip 
edilemeyeceği, icat edilebilirse; tanımlanmış prosedürlerin/kısıtların, bir yapı üzerinde sınanıp sınanamayacağıydı 
(Şentürk, 2020). 
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Resim 2. (Orijinizm 1.  Çizimler: Thura Tunmin, 2019. 

Normal kat planının içinde bir “kaçış noktası” alınır (Aşama 1) (Resim 2). Bu, planın çizgilerinin gerçekten de 
kaçacağı bir noktadır ve planı radikal şekilde bozar. Plandaki tüm hatlar bu manyetik noktaya doğru çekilirken, 
her çizgi parçası, Autocad’de çalışılırken bir köşesinden sabit tutularak döndürülür ve sanki hareketli mafsalmış 
gibi çekimden etkilenir. Son aşamada, planın yeniden kapalılık kazanması için, tasarımcının inisiyatifine bırakılmış 
bir “klinamen” işlemi uygulanır. Plan, tek bir dış kaçışa göre şekillendiğinde, uğradığı bozulma perspektiftekinin 
tam tersi olmaktadır: Uzaklaşmak yerine, iyice daralmış bir iç açıyla sıfırlanır, yani alabildiğine yakınsar. Bu 



101 

deneylerde öğrencilerden, esas alınan planın program dağılımına uyacak şekilde klinamen yapmaları talep 
edilmiştir. Yapının bir dış duvarı orijin noktasından etkilenmeden sabit tutulmuştur. 

 
Resim 3. (Orijinizm 2). Çizimler: Thura Tunmin, 2019. 

Aynı deney bu kez “kaçış noktası” planın içine yerleştirilerek yapılır. Burada dikkat çeken şey, planın bozulurken 
panoptik bir ışınsallık kazanmasıdır: İçe yerleşen kaçış noktasında bulunan biri, yapının tamamına görsel 
bakımdan hükmedebilir. 
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Resim 4. (Orijinizm 3). Çizimler: Thura Tunmin. 2019. 

Plan çoklu orijinizme tabi tutulur (Resim 4). Her cephe için birer orijin belirlenip plana rastgele uzaklıklara konarak 
numaralanmıştır. Planın her cephe hattı, sırasıyla bu orijinlere doğru çekilir. İç duvarlar için de baştan seçim yapılır. 
Son aşamada, tasarımcı kapalılığı yeniden kurgulamak için müdahalede bulunur. Bu basit ilk deneyler, mevcut bir 
plana yönelik orijinci müdahalenin olanaklarına dair birçok sonuç doğuruyor. Buna göre: (1) Seçilecek konum 
(orijin), sınırsız olduğundan, plandaki bozulma olasılıkları da sınırsızdır. (2) Birden çok orijin belirlerken bu 
sınırsızlık katlanarak artmaktadır. (3) Kentsel bir bağlam gözeterek, orijin noktalarının etkileşim algoritması ek 
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kurallara bağlanabilir. (4) Plansal orijinizm yükseklik faktörünü gözardı ettiğinden, yatay bir bozuşturma evreni 
kurulmaktadır. Dolayısıyla, kot verilmiş orijin noktaları, yüzeylerin üçüncü boyuttaki bozulmalarını da gösterebilir. 
(5) Plansal orijinizmin uç noktası: Her duvara bir dış orijin. (6) Çakıştırmalı orijinizm: Bir orijin seti, bir planla 
çakıştırılabilir. (7) İçe patlamalı orijinizm: Plan unsurlarından birinin orijin olarak seçilmesiyle elde edilir.  
 
7. KENTSEL PLANDA ORİJİNİZM 

Pavel Florenski (2017), perspektifin durağanlığını kıyasıya eleştirdiği yapıtında “sanatçı yaşamı kendi ‘durma 
noktası’ndan seyretmektedir; konumunun başka herhangi bir orijinalliği yoktur” der ve ekler: “...birincisiyle 
rekabet edecek ikinci bir göz, bütünlüğü ve durma noktasının mutlaklığını bozacaktır.” (s. 127) Florenski’nin bu 
ifadelerini, öznenin en azından bir rota üzerinde hareketli olması gerektiğine dair bir uyarı gibi alabiliriz. Bu da 
bizi orijinizmin kentsel versiyonuna ulaştırır. Birinci adım: Kentte bir noktadan diğerine yürüyen/bisiklet süren, 
vb. öznenin çizdiği hayali rotayı, zamanmekânsal bir manyetik odak gibi alabiliriz. (Kentsel rasdelka gibi: Giysi 
katlanacak olsaydı ortaya çıkacak çizgiler ve özne yürüyecek olsaydı ortaya çıkacak rotaya göre dönecek çizgiler.) 
Bu durumda, kaçış noktasının yerini bu rota almıştır. İkinci adım: Kent planı üzerinde seçilmiş belli duvarları, belli 
yapıları ya da yapı gruplarını, adaları bu rotayla etkileşime giren bileşenler gibi kabul edelim. Üçüncü adım: 
Orijinizmin anime versiyonunu üretmek için önceki iki değişkeni kullanacağız. Öznenin anlık konumuna uygun 
olarak, orijinizm işlemine tabi olacak mimari elemanların yönlendirilmesi gerekir. Rota üzerinde özne yer 
değiştirdikçe, manyetik çekime uğrayan duvarlar –özneyi takip ederek– eşzamanlı şekilde, oldukları yerde döner. 
Florenski (2017), sinematografik denebilecek, anime edilmiş bir perspektifi ima ederek şöyle sürdürür sözlerini:  
“...tüm tinsel güçleriyle hareket eden hiçbir insan kendi durma noktasının var olan tek nokta olduğunu öne 
sürmez; aksine tüm durma noktalarını kabul eder ve durulan yer dünyanın farklı bir görünümünü içinde 
barındırdığı için bunlara önem verir; öte yandan diğer görünümler dışarda bırakılmaz, tersine bunların 
onaylanması gerektiği düşünülür. Bazı durma noktaları daha çok içerikle yüklüdür ve diğerlerinden daha 
karakteristiktir, bu hangi açıdan baktığınıza göre değişir; ancak bunların hiçbirinin varlığı mutlak değildir.” (s. 134-
5) 

 

Resim 5. (Orijinizm 4). Çizim: Emre Taş, 2020. 

Pomi’nin kentsel versiyonunda (Pourat: Potansiyel Urbanizm Atölyesi), ilk deneyler prosedürlerin tekil adalarda 
sınanmasıyla ilgiliydi (Resim 5). Adanın hemen batısında seçilmiş bir kaçış noktasının, adadaki bir grup yapının 
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planını nasıl bozduğu açıkça görülüyor. Kent merkezinde yedi-sekiz katlı, bitişik nizam apartman blokları radikal 
bir biçimsel bozulmaya uğruyor. 
Oulipo metinlerinde “kısıtların” (veya “prosedürlerin”) özelliklerini açmak, başka bir yazının konusu olabilir. Yine 
de, “kısıt”ın ikili yapısından söz ederek bir özet yapılabilir: İlk aşamada önceden belirlenmiş olan işlem uygulanır. 
(Örneğin, harf düzeyinde: İçinde hiç ‘e’ harfi geçmeyen bir cümle yazmak.) Ancak bu mekanik bir işlemden 
ibarettir ve edebiyat hiçbir zaman işlemsellikten ibaret değildir. Bu noktada devreye giren “klinamen”, yazarın 
iradesi, keyfiyeti, yaratıcılığıdır; prosedür üzerinde bile isteye yol açacağı hataları örgütlemesidir. Mimari tasarım 
bakımından klinamen’in birçok anlamı olabilir: En geniş anlamıyla alınırsa, işlemin yol açtığı sonucu yorumlamaya 
yönelik çabalarının ve bu yolda atacağı yeni mimari adımların toplamıdır denebilir. Yukarıdaki örnek özelinde, 
mevcut yapıların bozulmuş bir diyagramı ile karşı karşıyadır. Verili unsurları seyreltmek, yenilerini eklemek, 
kentsel bakımdan yorumlamak veya başka prosedürler uygulamaya devam etmek “klinamen”in mimari 
karşılıkları olacaktır.  
Oulipocu kısıtlar, “ancak gerekmediği zaman kullanılabilir”. Bu da kısıtın araçsallaştırılamayacağı anlamına gelir. 
Demek ki tasarımcı da, Pomi kısıtlarından veya Pourat kısıtlarından fayda sağlayamaz. (Kısıt konusunda bkz. 
Roubaud, 2015, 87-94; Bénabou, 2015, 41-46.) 

 

Resim 6. (Orijinizm 5). Çizim: Emre Taş, Orkun Keçecioğlu, Ezgi Yardımcı, Ayşenur Telli, Tülay Haspulat. 

Pomi’nin kentsel versiyonunda (Pourat: Potansiyel Urbanizm Atölyesi), orijinizmi kent ölçeğinde sınayarak, 
Eskişehir kent merkezinde, Porsuk nehri etrafında, komşu olmayan beş yapı adası seçtik (Resim 6). Her yapı adası, 
kent planı üzerinde işaretlenmiş bir orijine göre (Şekil 6) işleme tabi tutuldu. Kent planında işaretlenmiş olmasa 
da adalardaki tüm plan çizgileri bu noktayı gösteriyor. Bu paftayı kentsel orijinizm rotası üzerinde bir an gibi kabul 
edebiliriz.  
 
8. SONUÇ YERİNE 

Perry Kulper (2013), İngilizce aspect (özellik) ve perspektif sözcükleri arasında dil oyunu yaparak, perspectival 
yerine aspectival’i önerir. Diğer deyişle, perspektif kurallarına uyma zorunluğundan kurtaracak bu kavramla, 
kendi mimari çizim pratiğini, bir alanın kendine özgü sorunlarını başka bir alana taşımak gibi taktiklere 
dayandırdığını ifade eder (s. 56-63). Pomi ve Pourat’taki orijinizm deneyi, Kulper’in bakış açısıyla paralellikler 
taşımakta. ’Patafizik bir humor ile, kaçış noktasının perspektifi çarpıttığı gibi, orijinizm de planı çarpıtarak 
beklenmedik sonuçlar verir. Orijinizm, Pomi’nin “ölçümsel ve matematiksel” kısıtları arasındadır. 
Bu kısıtların büyük bölümü planın belli yasalara göre bozuşturulmasını temel alır ve “çeyrek saat uygulaması” 
(plandaki duvarların doksanar derece kaydırılması), “fark planlaması” (eşleştirilmiş planların ölçülerinin farkının 
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alınarak üçüncü bir plan oluşturulması), “kronoplan” (duvar ölçüsünün metre cinsinden değil, zaman gibi alınıp 
duvarın o saat yönüne döndürülmesi), “oroboros” (bina planının daireselleştirilmesi, dilimlemeyle mahal 
çözümlerinin gerçekleştirilmesi) gibi uygulamalar içerir.  
Kısıt altında, belli bir olanaktan bile isteye vazgeçerek veya matematiksel yöntemlerle yazmak, bugün de ilham 
vermeye devam ediyor. Oulipo’nun mimarlıktaki izdüşümleri (arch-po) üzerine çalışmalara ise nadiren 
rastlanıyor. ’Patafizik konusunda pek az akademik yayın mevcuttur; ’patafiziğin mimarlıktaki karşılıkları 
konusunda ise daha da az çalışma vardır. Mimarlık okullarında ve tasarım stüdyosu eğitiminde ’patafiziğin, 
kurumsal ve kanonik düşünceyi gevşetip yeni çıkış yolları arayan araştırmacılara, tasarımcılara birçok şey vaat 
edebileceğini umuyorum. 
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VARYASYONEL HAMLELER 
 

AHMET ŞADİ ARDATÜRK  
 
ÖZET 

Tasarımın grift yapısının ve tasarımcının zihninin gelişmesi noktasında önümüzde duran engellerden bir tanesinin 
de tasarımcının yalnızca tasarım içerisinde var olması diyebilmekteyiz.Tasarımı ve tasarım felsefesini anlarken de 
sadece tasarıma-üretime, mimariye, ürüne, sanata, biçimlendirilmiş çevreye odaklanmak yeterli olmayabilir. 
Özünü sanattan almayan alanlarda da tasarımın keşfedilmesi ve ilgili alanla tasarımsal bağlamların kurulmaya 
çalışılması bu araştırmanın amacını ortaya koymaktadır.“İnsanlığın en eski oyunları içerisinde tasarımın özünü 
bulmak mümkün müdür?” sorusu bu araştırmanın çıkış noktasını ve asıl sorusunu oluşturmaktadır.  Örneklem 
kümesini, tarihi insanlık kadar eski olan “dama, satranç ve GO ” oluşturmaktadır. Örnekler hem kendi içlerinde ki 
benzerlikler ve farklılıklar ile çapraz bir şekilde hem de kendi özlerinde tekil olarak analiz edilmeye çalışılmıştır. 
Bu araştırma kapsamında ilgili oyunların varlıksal özleri ve oluş biçimleri irdelenecek, oyunların kendiliklerinden 
hareketle tasarımla yakınlıkları/uzaklıkları araştırılacak, tasarımda varlıkları aranacaktır. İlgili konularda yapılacak 
literatür taramasına ek olarak oyunların profesyonelce deneyimlenmesi ve konunun uzmanlarıyla yapılan 
görüşmeler bilgi üretilmesi noktasında kullanılacaktır. 
 
Anahtar Sözcükler: Tasarım, Tasarım felsefesi, satranç, GO, dama. 
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GİRİŞ 

Mekanikten matematiğe, sosyolojiden felsefeye birçok disiplini bünyesinde barındıran, birçok disiplinden 
beslenen bir alan olarak tasarım; gerek icrası noktasında, gerek ideanın oluşumu noktasında her an birçok farklı 
alandan ve girdiden beslenen, deneyimle ve öğrenilmiş olanla bezenen, bireysel varoluşlarla şekillenen bir 
gerçeklik olarak çıkmaktadır karşımıza.  
“Böyle farklı katmanlardan oluşan tasarım ve endüstri tasarımının doğduğu kaynak, insandır, insanın düşünce 

varlığıdır, ide’dir, konsept’tir (Tunalı, 2012:86). 
Bu noktada ide’yi oluşturan binlerce girdi varken tasarımı oluşturan varlıktan salt olarak tekillik ile bahsetmek 
mümkün olmamaktadır. Tasarımın bütünsel yapısını oluşturan bu parçaların varlığı olmaksızın 
anlamsızlaşabileceğini/eksik kalabileceğini ifade edebiliyorsak aynı şekilde örneklemleri kurarken, tasarımı 
okurken, tasarım felsefesini anlamaya çalışırken de sadece tasarıma-üretime odaklanmak ya da sadece 
tasarımcıya, mimariye, mekana, ürüne, biçimlendirilmiş çevreye odaklanmak yeterli olmayabilir düşüncesinden 
hareketle; özünü sanattan almayan alanlarda da tasarımın keşfedilmesine ve ilgili alanla tasarımsal bağlamların 
kurulmaya çalışılması bu araştırmanın amacını ortaya koymaktadır. 
Bu bağlamda “insanlığın en eski oyunları içerisinde tasarımın özünü bulmak mümkün müdür?” sorusu bu 
araştırmanın çıkış noktasını ve asıl sorusunu oluşturmakta, bununla beraber tasarımsal nüveyi ilgili alanların 
dışında keşfetmekte araştırmanın amacının bir diğer kolunu oluşturmaktadır.  Bu noktada seçilen örneklemi, 
tarihi insanlık kadar eski olan “dama, satranç ve GO ” oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan oyunlar hem kendi 
içlerinde ki benzerlikler ve farklılıklar ile çapraz bir şekilde hem de kendi özlerinde tekil olarak analiz edilmeye 
çalışılmıştır. Bu araştırma kapsamında ilgili oyunların varlıksal özleri ve oluş biçimleri irdelenecek, oyunların 
kendiliklerinden hareketle tasarımla yakınlıkları/uzaklıkları araştırılacak-keşfedilecek, tasarım felsefesinde 
varlıkları aranacaktır.  
İlgili konularda yapılacak literatür taramasına ek olarak oyunların profesyonelce deneyimlenmesi ve konunun 
uzmanlarıyla yapılan görüşmeler bilgi üretilmesi noktasında kullanılacaktır. Çalışma birkaç farklı araştırma 
yönteminin eş zamanlı olarak kullanılması ile şekillendirilmiş bir bilgi edinme biçimine sahiptir. Çalışma, içeriğinde 
var olan stratejik ve oyun odaklı, değişken ve sübjektif varlık sebebiyle farklı yöntemlerin birlikte kullanılmasını 
gerekli kılmış, yapılan çalışmaların ve  araştırmaların sistematik analizleri verilerin çaprazlanarak yorumlanmasını 
ve çok boyutlu düzlemlerde irdelenmesini gerekli kılmıştır. 
Literatür taraması, araştırma odaklı tercih edilen ilk yöntem olsa da karşılaşılan özel terminoloji ve yüz yıllar içinde 
farklılaşmış, devinerek birikmiş, yenilenmiş birçok farklı felsefe ve karşıt görüşün varlığı bu araştırma yönteminin 
tek başına yeterli olmayacağını ortaya koymuştur. Bu bağlamda terminolojiyi öğrenmek ve derinlemesine 
anlamlandırabilmek için oyunlar ile ilgili temel dersler ve kaynaklar incelenmiş, ilgili becerilerin altyapısı olarak 
kuramsal bilgiye erişilmiştir. 
İkinci araştırma metodu olarak, gözlemler yapılmış, görüşmeler kurgulanmış, elde edilen fenomenolojik bilgi ve 
deneyimler kuramsal bilgi  ve tasarım bakış açısı ile yorumlanmıştır. Bu kapsamda, milli takım seviyesi oyuncu ve 
eğitmen E.G. ile görüşmeler yapılmış, katılımlı gözlem tekniği ile derslerine iştirak edilmiştir. Farklı uluslardan 6 
kişi ile beraber oyunlar deneyimlenmiş, hamlelerin ve anlamların analizleri yapılmaya çalışılmıştır. Oyunlarda 4 
adet farklı pozisyon karşısında oyuncuların tepkileri - hamleleri sorgulanmış, ilgili hamlelerin anlamsal ve stratejik 
açılımları tartışılmıştır.  
Diğer bir araştırma yöntemi olarak sinema alanından veri elde edilmeye çalışılmış, ilgili alanlarda yapılan sinema, 
belgesel, dizi gibi sanatsal faaliyetlerden eylemler ve eylemlerin sebebiyetleri, sosyolojik ve psikolojik açılımları 
analiz edilmiştir.  
Bu noktadan hareketle son olarak insanlık tarihi boyunca çok önemli olarak görülen toplamda 54 satranç, GO ve 
dama maçı incelenmiş, analizleri yapılmış, GM (Grand Master) seviyesinde ki diğer oyuncuların ve ilgili alanda 
yazan yazarların maçlar hakkında ki görüşleri incelenmiştir. Karşıt bir görüş olarak üç alanda da ; yapay zeka ile 
oynanan önemli maçlar incelenmiş, insani olan ve olmayan tepkiler, sezgisel yaklaşımlar ve matematiksel 
yaklaşımlar incelenmiştir.  
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Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen veriler bütünsel bir yaklaşımla, tasarım düşüncesi içinde 
anlamlandırılmaya çalışılmış anlamsal bağlamlar kurulmaya çalışılmış, analizleri yapılmış, gerekli görülen kimi 
zamanlarda tekrar görüşülen kişilerle iletişime geçilmiştir.  
 
BÖLÜM 1 – AT C3 

Sayın Yoldaş Spassky:  

“Bobby Fischer ile yapmakta olduğunuz dünya satranç şampiyonluğu maçını büyük bir ilgi ile izliyorum. Satranç 

meraklısı değilim ve hatta oynamam da ve oyunun sadece temel kurallarını biliyorum. Ben mesleği romancı-

felsefeci olan birisiyim.  Fakat televizyonda hamle hamle yeniden verilen bir oyununuzu izledim ve onları bir 

satranç oyuncusunun ihtiyaç duyduğu müthiş düşünce ve planlama karmaşıklığının gerçek bir ispatı olarak 

gördüm. Bu bir satranç oyuncusunun kaç şeyi aklında tutması gerektiğinin ,kaç şeyi entegre etmesi gerektiğinin, 

ne kadar ileriyi görmesi ve planlaması gerektiğinin bir ispatıydı”  ( Rand , 1974) 

 
Temel girdilerin belirli mekanizmalar dâhilinde doğru zaman ve mekân bağlamında kurdukları pragmatik ve 
fonksiyonel ilişkileri tasarım organizasyonun temsili diye ifade edersek, bu temsili sadece sanat, zanaat, ürün 
tasarımı, mimarlık vb.  alanlarda aramak çok doğru bir hamle olmayacaktır. K.Ross, Henry Lefebvre’nin gündelik 
hayat kavramını eşinin temizlik ürünü üzerine söylemlerinden hareketle oluşturduğunu söylediği gibi (Ross, 1995)  
gündelik hayattan kültürel ilişkilere, gastronomiden, müziğe, satrançtan damaya, biyolojiden fiziğe birçok alanda 
ilgisizmiş gibi görünen ama aslen anlamsal-varlıksal benzer bağlamlar, eşdeğerlikler benzer metodolojiler ve 
usuller keşfetmek birçok girift ilişki dâhilinde tasarım için de benzer temsilleri bulmak mümkündür. 
Bu bağlamda, bu temsiller gerek varoluşsal oluşumlar dahilinde gerek doğanın şekillendirilmesi noktasında gerek 
şekillendirilmiş olanın yeniden üretimi noktasında gerekse de sadece zihinsel süreçte kalan bir fikir-tahayül olarak 
açılımı olsa da, “öz” anlam bütünselliğini korumakta diyebilmekteyiz. Bütünselliğin ifadesi salt olarak 
nitelendirildiği şekilde sadece sanatta ve tasarımda değil yaşam çemberinin tamamında, zamanın ve mekanın 
içeriğinde, insanın ve doğanın ilişkisinde de (vb.) gözlemlenebilir halde var olduğunu söylemek makul bir yaklaşım 
olacaktır.  
Varoluşsal ifadeleri, sanat ve tasarım alanındakilere tanıdık olan bu alanlardan ötede aramadan evvel, 
benzerliklerin ifadesi için alışkın olunan gerçekliklerle karşılaştırmak, o gerçekliklerden pay biçmek ifadenin 
oryantasyonu için uygun bir metot gibi gözükmektedir. Örneğin; tekniğin malzeme ile buluştuğu noktada, 
üretimsel ilişkiler dâhilinde, bazı noktalarda malzeme üretime yalnız bir kez tepki verebilme kabiliyetine sahipken, 
bazı noktalarda malzeme aynı veya farklı üretimsel varyasyonlar dâhilinde birçok kez benzer/aynı tepkiyi 
verebilme kabiliyetine sahiptir. Bu noktadaki özel nitelik aynı satrançtaki bazı taşların hareket eylemlerindeki 
sınırsız tekrar kabiliyetine sahip olması ve bazı taşlarınsa tekrar kısıtlılığının olması gibi. “Kant’a göre kavramı ne 

kadar iterseniz itin, o her durumda tekrar edebilir, yani ona çok sayıda nesneyi karşılık getirebilir.”(Deleuze, 

2017:35) Der Deleuze. Ancak tasarımın bazı tekniklerle kurgulandığı temel düzeylerinde, örneğin; bilgisayar 
üzerinde ya da kâğıt üzerinde çizim yapmak, yine bazı satranç taşlarının sürekli aynı şeyi tekrar edebilme kabiliyeti 
gibi tekrardan oluşum ve tekrardan var olabilme olanakları hakkında açılımlar ortaya koymak da mümkündür.  
Bununla beraber tasarım için nihai ürün dediğimiz şeyde sadece piyonun bir kere yapabildiği hamleye denk gelen, 
malzemenin üretimde bir kereye mahsus verdiği tekil tepki değil de hem tekil hamlelerin hem de birbirleri 
arasındaki farkların oluşturduğu bir konum-pozisyon vardır. O konum sadece taşların özellikleri, yani malzemenin 
üretim özellikleri ya da sadece formun özellikleriyle alakalı değil, aynı zamanda tekilliklerin birbirleriyle kurdukları 
ilişkilerle alakalı bir konumdur. Tekilliklerin ve tekrarların örüntüsel konumu-pozisyonudur. Yani bazen satrançta 
bir taş feda edilir ama o fedanın sonucunda bir konum-pozisyon kazanılır. Bu pozisyon kişinin merkezi kontrol 
etmesi ya da kanatları almasını sağlayan bir lineer etkinin başlangıcı olarak fedayı işlevsel kılabilmektedir. Bu 
noktada feda ile oluşan meta kaybı pozisyon ile bir fonksiyon kazancı ortaya çıkartmaktadır. Aynı şekilde tasarım 
paradigmalarından bir tanesinin feda edildiği noktada başka bir pozisyon kazancı ya da başka bir paradigmanın 
majör oluşumuna giden bir yol bulunabilir. Örneğin P. Starck’ın portakal sıkacağındaki gibi. Fonksiyondan %100 
feda edilmiş bir durumda olan altın kaplamalı narenciye sıkacağı, kendine öz varlığında yeni bir pozisyon elde 
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etmektedir. Bu pozisyon dahilinde varlık, endüstriyel tasarım noktasından sıyrılıp sanat icrasında kendine bir aitlik 
(bir pozisyon), bir sanat eserine dönüşmüş olmaktadır. 
P.Starck örneğinin öncesine dönecek olursak; konumsallıkta bir takım normatif benzerliklerin algılanabilir 
varlıkları söz konusu olabilmektedir. Bu benzerlik tekrardan değil oluştan gelmekte olsa da, “oluş” ilgili durumda 
sadece bir genellik nizamından bir sonraki nizama geçişte var olarak tekrara referans verir. GO oyununa 
baktığımızda birbirleriyle aynı, sınırsız sayıda taş ve eylem tasviri vardır. Her bir taşın kendinden bir önceki ve 
sonra ki taşla ilişkisi o taşın karakterini ortaya koymaktadır. Buna rağmen aslında taşların kendi özerk varlıkları 
hiçbir şekilde birbirlerinden farklı bir anlam temsil etmemektedirler. Tam olarak, bir taşın kendi başına var 
olabildiği yatay düzlem öncekiler ve sonrakilerle birleştiğinde, hacimde ve hatta zamanda yeni bir varlık olarak 
karşımıza çıkmakta, yeni bir pozisyonda (deneyimde) var olmaktadır. Yeni pozisyonda var olma hali aslen sadece 
fiziksel bir bileşen olarak “olma” halinden öte yeni potansiyellerin ve olasılıkların imkanını sağlamakta, bu 
noktadan hareketle yeni bir deneyimin imkanlı kılmaktadır. Ve Heidegger’ci bir bakışla yeni pozisyon oluşumu bu 
noktada yeni mekanın tanımı olarak okunabilmektedir. Varlık ve zaman eserinde Heidegger daha önce yapılan 
tanımlamalara eleştirel bir bakışla mekanı, fiziksel bileşenlerden-donatılardan öte, içinde bulunulan ve 
deneyimlenen bir etkileşim yeri olarak ifade eder. (Heidegger, 2018) 
Bu iki durumu birbirinden ayıran oluşum ise karşımıza siyah ve beyazın varlıklarında ortaya çıkmaktadır. Satrançta 
siyah ve beyazın varlıkları GO oyununda ki kadar dominant değildir. Çünkü satrançta fonksiyon dinamiği (majör 
olarak) nihai ürünü ortaya koymaktadır. Başka bir deyişle karşıtlıklardan öte taşların önceden atanmış belirli 
fonksiyonları ve fonksiyonların birbirleriyle kurdukları örüntüler nihai ürünü şekillendirmektedir. Buna karşın her 
bir taşın niteliğinin aynı olduğu GO oyununda temel girdiyi ve nihai biçimi beyazın ve siyahın varlığı ifade 
etmektedir. 
Başka bir açıdan özetlemek gerekirse; aslında formun fonksiyonu izlediği “form follows function” kavramı 
satrançla tasarım ilişkisini yansıtıyorken GO oyununda bütün taşların teklik ve çokluk ilişkileri bizi öncelikle varlık 
yokluk ilişkisine, etki-tepkinin tasarımsal yansımasına götürmekte ve bu noktada GO oyununda kuramsal 
önermeyi form fonksiyonu izlerden farklı bir yere, formun pozisyonu ve varlığı izlediği bir noktaya taşıdığı ifade 
edilebilir.  Peki nasıl? 
 
BÖLÜM 2 – PONNUKİ  

Satrançta “en passent” (geçerken alma)(Donovan, 2015) denilen çok özel bir hamle vardır. Çok nadir oyunda olan 
bu hamle özel tanımlamalar içeren bir durumdur. Kısaca anlatmak gerekirse, hareket etmemiş bir piyonun 
savunma hattından içeri giren ancak saldırı imkânının bulunmadığı bir noktaya gelmiş rakip bir piyon için 
tanımlanan sadece o an, savaş hattının değiştirilmesine ve piyonun hareket tanımında bulunan çapraz etkiyi 
değiştirip boşluğa çapraz etki yapmasına müsaade eden, bu sayede savaşmaktan kaçınan rakip piyonu almasına 
imkân sağlayan çok nadir bir hamledir en passent. GO oyununda da aslen böyle bir pozisyon ve izin verilme 
durumu yakalamak mümkündür.  
GO’da hiçbir taş kendi başına diğer taşlardan farklı bir şey ifade etmemesine rağmen, 8 adet taş doğru zaman ve 
pozisyonda bir araya geldiğinde, kendi öz anlamlarından başka bir anlam teşkil etmeye başlamaktadırlar. Bu taşlar, 
rakibin herhangi bir taşının etrafını doğru bir pozisyonda saracak olursa içerideki taşı değiştirebilme, siyahı beyaz, 
beyazı siyah yapabilme kabiliyetine erişmekteyken varlıksal anlamda rakip taşın varlığını yok edip, aynı zaman ve 
pozisyonda kendi varlıklarından bir tane daha üretebilmektedirler. Bu durumsal etkiyi tasarımda aradığımız 
zaman karşımıza örneğin kâğıdın mukavemet özellikleri çıkmaktadır. Kâğıt malzemelerinin kendi başlarına 
mukavemetle ilgili bir kudretleri bulunmamasına rağmen doğru pozisyonda kağıtları kullandığınız zaman 
taşıyamadıkları yükleri taşıyabildiklerini, (mukavemet çizgisi, dikey kullanım) söyleyebiliriz. Ya da malzeme odaklı 
bir irdeleme ile, örneğin bir yumurta kendi başına neredeyse her yüzeyinden kırılgan bir yapıdadır. Ancak 
kalsiyumun moleküler düzeyde birleşme şekline göre basıncı yumurtanın doğal yapısı olan diagrit oluşum 
sayesinde yük her bölgeye eşit dağılmakta ve normalde taşıdığından kat be kat fazlasını taşıyabilmektedir. Öyle 
ki doğru pozisyonda yerleştirilmiş çok sayıda yumurta kendi başlarına doğru pozisyonda taşıyabildiklerinden de 
çok daha fazlasını taşıyabilirler. Yani kısaca doğru pozisyonda var olmaları öz anlamlarından başka bir anlama 
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varmalarını sağlamaktadır. Ya da başka bir deyişle fonksiyonu takip eden form bu durumlarda pozisyonu takip 
eden hallere bürünmektedir. 
Satrançta nadiren, GO’da ise sürekli karşılaştığımız bu pozisyon/konum ilişkisi tasarıma geçilebilecek bir düzlem 
oluşturmaktadır. Pozisyon gereğince varlıksal anlam, dönüşüme tabi olmaktadır. Pozisyon, kullanılan malzemenin 
yönü dahilinde mukavemetini etkilemektedir. Ahşabın ya da etin suyuna-yönüne kesmek için harcadığımız eforun 
az, dikine kesmek için harcadığımız eforun çok olması, titanyumun soğuk ve sıcak işlenişte var olan moleküler 
yapının değişimi vb. gibi1. Yani aslında işleniş yönü (etki pozisyonu) noktasında malzeme üretimde ve fonksiyonda 
farklı davranışlar sergileyebilmektedir. Bu noktadan hareketle, malzemenin etki pozisyonuna göre işlenişin, 
işleniş pozisyonuna göre de nihai ürünün şekil alması durumu ortaya çıkmakta, pozisyonun nihai biçime etkisi 
ortaya konmaktadır. 
 
BÖLÜM 3 - POZİSYONEL 

Satrançta özerk tekil fonksiyonlardan ve tasarımda formun takip ettiği fonksiyonlardan, her bir taşın özerk 
anlamından o anlamların birbirleriyle kurduğu ilişkilerden ve bunların tasarımsal paradigmalarından bahsettik. 
GO’da birbirleriyle eş anlamlı taşların doğru pozisyondayken farklı anlamsal temsiller ifade etmesinden bahsettik 
ve tasarımda da malzemenin doğru biçimlerde farklı işlenişler veya farklı sonuç ürünler ortaya çıkarmasına 
bağlamlar kurduk. 
Damada ise bildiğimiz gibi her taşın tekil anlamı vardır. Üstelik satrançta var olan tekrar fonksiyonunun damada 
gözlemlememizin mümkün olmadığı noktalar da mevcuttur. Örneğin; bir dama taşı bir kare ilerlediğinde artık 
önceki pozisyonuna tekrar dönebilme kabiliyetine sahip değildir. Ve aynı GO oyununda olduğu gibi damada da 
her bir taşın oyun başlangıcında kendi tekil anlamları içerisinde eşitlikleri vardır. Bununla beraber satrançtaki 
özelleştirilmiş çapraza gitme, L şeklinde gitme, gibi bütün fonksiyonlardan arındırılmış bir oyundur dama, ta ki 
özel fonksiyonlar yüklenene kadar.  
Damada her bir taşın görevi aynı GO oyununda ki gibi. Her bir taşın yapabileceği şeyler sınırlı ve önceden 
tanımlanmış. Belki de dama, GO’nun ve satrancın gitgide elekten geçirilip azaltılmış bir hali gibi düşünülebilir, 
üretim basamaklarından ziyade prototip mantığının bir yansıması gibi... Ne satrancın ne GO’nun ne de damanın 
çıkışları ve tarihleriyle ilgili net bir bilgiye sahip olmayışımız tabi ki bu durumun kanıtlanmasını engellemektedir. 
Fakat baktığımızda satrançtaki taşların bir sürü özelliği ve aynı zaman-pozisyon içinde oluşabilen hamle durumları 
mevcut GO oyununda her ne kadar bu durum taşların tekil özelliklerine indirgenmiş olsa da mekansal olarak, 64 
karenin istediğin herhangi bir yerinde herhangi bir anda var olabilme kabiliyeti erişim sınırlarını ortadan 
kaldırmakta ama damada her ikisinin aksine her bir taşın görevi, yetisi, kabiliyeti tamamıyla belirli, fonksiyon 
tanımlı. Bununla beraber yapabileceği hamlelerde bazı noktalarda kısıtlandırılmıştır. Örneğin; geri gidemiyor, 
çapraz gidemiyor, iki kare gidemiyor ama üstünden atlayabiliyor. Burada önemli bir nokta var. İki farklı rengi; iki 
farklı uç, sıfır ve bir, varlık ve yokluk olarak temsil edersek; varlıklar karşı karşıya geldiği anda birbirleri üzerinden 
atlamak suretiyle süreklilik sağlanmaktadır. Yani varlık, yokluk oluşturduğu yere değil; yokluğun olduğu yerden 
öte bir yere gittiği anda “yokluk” varlığını kaybetmiş olmaktadır. Ve yok olan taşın önceki deneyimiyle var olmuş 
mekan, yeni deneyimlere müsait, açık bir alan tanımlar hale gelmektedir.  
Aynı şeyi ışık ve karanlık içinde kurgulayabiliriz. Işık karanlığın üzerine gelmiyor karanlığın üzerinden geçiyor. 
Böylece karanlığı aydınlatabiliyor gibi… Bir taş başka bir rakip taşın üzerinden geçiyor ve o taşı zamandan ve 
mekândan yok ediyor. Bu bağlamda bu yok oluş tasarım için önem teşkil eden bir hal alıyor.  

“Otuz çubuğu bir araya getirir ve buna tekerlek deriz; fakat hiçbir şeyin olmadığı o boşluğa bağlıdır tekerin 

yararı. 

Balçığı döndürürüz çömlek yapmak için; fakat hiçbir şeyin olmadığı o boşluğa bağlıdır çömleğin yararı. 

Kapılar ve pencereler oyup çıkartırız bir ev yapmak için; ve hiçbir şeyin olmadığı bu boşluklara bağlıdır evin 

yararı.  

 
1 Detaylı bilgi için : Ardatürk, A. Ş.(2020) , Tasarım Üretiminde “Yeni Zanaat” ,(doktora tezi), Beykent Üniversitesi, İstanbul, 

sf.120-121-122 / 145-146-147 
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Bu nedenle işte var olan şeyden sağladığımız kazanç gibi kabul etmeliyiz var olmayan şeylerin yararını” 

(Lao-Tzu, 6.yy). 

 

Satrançta bir taş başka bir taşı yerken ortamdan kaldırırken kısaca onun olduğu yere geçiyor varlık, GO oyununda 
ise etrafını sarıp bir taşı yok etmek değil de dönüştürüyor-yeniden biçimlendiriyor. Ama damada hem olduğu yere 
gitmiyoruz hem de dönüştürmüyoruz. Direk üzerinden geçip varlığını ortadan kaldırıyoruz. 
Bu bağlamda tasarımsal nüveyi damada ki varlık ve yokluk ikileminde aramamız gerekebilir. Beyaz ve siyah, 0 ve 
1 gibi yokluk–varlık. Aslında aynı yazılım dili gibi. Yani aslında bizim A harfini oluşturmak için kullandığımız on iki 
adet “0” ve bir adet 1, damada ki her bir taşın yapabileceği hamleler gibi şekilleniyor. Bunu başka bir biçimde 
açıklamak gerekirse; satrançta bir oyunu tekrar etmek ya da analiz etmek için, ilk dakikadan itibaren yapılan 
hamleleri yatay ve dikey yönde çok basit bir metodolojiyle yazabiliriz. 
Örneğin; ilk sıra A’dan başlamak üzere bize yakın sırayı A, B, C, D… yatay sıraya da 1, 2, 3, 4… diye isimlendirerek 
gidersek her taşın başlangıç konumu ve bir sonraki hamleye gelmeden önce son andaki konumları belli olduğu 
için herhangi bir taşın adını söylemek zorunda bile kalmayız. C3 dediğimiz zaman C3’e gidebilecek taşların sayısı 
bellidir, yeri bellidir. Bazı durumlarda aynı yere gidebilecek taşların varlığı söz konusu olduğunda da basitçe hangi 
taşı pozisyona getireceğimizi ifade etmemiz yeterlidir. At C3 gibi… 
GO oyununda böyle bir sistem yaratmaya çalışırsak yine 8’e 8 bir karede oynadığımızı varsayalım ve yine A’dan 
E’ye sonra 1’den 8’e kadar gittiğimizi varsayalım, yine bir taş ismi belirlemek zorunda değiliz. Çünkü her hamlede 
koyduğumuz taş aynı taş aslında. Sadece sıra ile hamle yaptığımız yeri ve rakibin hamle yaptığı yeri yazmak, 
dönüşen taşlar içinde basit bir belirteç kullanmak yeterli olur. A4, C2, A5, …C6, C7, A2 gibi. 
Fakat aynı şeyi dama da yapmaya çalışırsak ne olur? Rastgele bir taşın ileri sürüldüğünü düşünelim. Bu nasıl 
yazılır? Yine A’dan H’ye 1’den  8’e bir organizasyon yaratırsak herhangi bir anda herhangi noktada bir karoya 
gelebilecek 3 farklı dama taşı olabilir. O karenin altındaki sağındaki ve solundaki taşların hepsi aynı kareye gelebilir. 
Bu bağlamda damanın oyun hamlelerini tekil bir düzlemde yazmak birçok karşılıklılığa sebebiyet verecektir. Bu 
bağlamda dama oyununun hamle hamle yazılması ve sistemi için gerekli olan dil yazılım dünyasında karşımıza 
çıkmaktadır. Binary code. Sıfırlar ve birler. Ki bu da hem oyunun asıl mantığı olan hem de code’un özünde yatan 
varlık ve yokluk durumunu tekrar refere etmektedir  
Bunu tasarımda görmeye çalışırsak belki noktaların zaman içindeki ilerleyişi ile çizgileri, çizgilerin zaman içerisinde 
yol alışlarıyla düzlemleri, düzlemlerin zamanda tekerrür etmeleriyle hacimleri oluşturmalarını okuyabiliriz(Paul 
Klee’nin nokta-çizgi-düzlem-hacim çalışmaları gibi). Bu noktada bir hacmi binary code ile yazabilir miyiz? Yoksa 
bu bir örüntü haline mi gelirdi? Hacmi belirleyen noktalar, sadece pozitif noktalar mı olmalı? Boşlukları da 
hacimden sayabilir miyiz? Saymalı mıyız? Siyah taş ve beyaz taş zaten var(?). Yüzey örüntülerini oluşturan çizgiler 
ve noktaların tanımlanabilir hacimler halinde evrende var oldukları yeri tasvir etmenin yolu sadece 0 ve 1’lerden 
geçiyor. Aynı damadaki oyununu sistematik halde yazabilmenin yolunun 0 ve 1’lerden geçebilmesi gibi. 
Bu 0 ve 1’lerin yansımalarından birini de üretim için üretilecek olan sanayi modüllerinin çalışmasıyla ilgili 
gözlemleyebilmekteyiz, cad cam yazılımları. Bir makinenin nerde ne zaman ne yapacağını makineye 
anlatabilmemizin yolu 0 ve 1’lerden geçiyor. Aynı damadaki taşların nerde nasıl olduğunu tekrar başka bir kişiye 
göstermemizin yolunu 0 ve 1’ler olduğu gibi. Ya da bir tasarım programında bir çizginin varlığını oluşturabilmek, 
aslında tanımlı matriksin neresinde ne sayıda 0 ve 1’in olduğunu ifade etmekle mümkün kılınabiliyor. Endüstri 
üretiminin temeline döndüğümüzde Jacquard’ın dokuma tezgahında2 bile yine bu 0-1 ilişkisini varlık ve yokluk 
üzerinden kurgulayan delikli kartlarda bulabilmekteyiz. 
Satrançta varlık bir varlığın yerine geçmekte. GO oyununda varlık dönüştürülmekte damada ise varlık yok 
edilmekte. Örneğin satranç için; benzinli otomobillerden sonra daha verimli olan dizel otomobiller çıktı ve dizel 
benzinin yerini aldı. Şimdi elektrikli otomobiller çıktı ve elektrik dizelin yerini almakta. Ya da bundan 100 sene 
evvel disk frenleme sistemi mevcut değildi. Kampana (sıkıştırmalı) sistemleri vardı. Sonra disk fren ve hidrolik 

 
2 Detaylı Araştırma İçin: Ardatürk, A. Ş.(2020) , Tasarım Üretiminde “Yeni Zanaat” ,(doktora tezi)Beykent Üniversitesi, İstanbul, 
sf. 84-85-86 
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basıncı aynı satrançtaki gibi yeni bir fonksiyona ait bir hamle olarak eski fren sisteminin yerini aldı. Kampanalar 
neredeyse yeryüzünden silindi. Benzer bağlamları GO’da sorgularsak; burada bir şeyi dönüştürmekten 
bahsediyoruz. Onun etrafın sarıp onu yeni bir varlığa dönüştürmekten bahsediyoruz. Bunu tasarımın kültürel 
boyutuyla ilgili olarak ifade edebiliriz. Örneğin; mobilyaları ele alalım, eskiden 3’lü, 2’li ve tekli salon mobilyaları 
yapılırdı. Satışta da tasarımda da yaygın usul genelde bu yöndeydi. Sonra kültürel girdiler dahilinde, aynı GO 
oyunundaki gibi onları dönüştürmemiz gerekti. Bu bağlamda salon mobilyası için doğru pozisyon, eskiden eylemin 
etrafında şekillenen bir süreç içermekteydi. Ortada ki mermer sehpayı orijin alacak şekilde ışınsal olarak 
mobilyalar yerleştirilir, bu sebeple insanlar yüz yüze gelecek şekilde oturur ve eylem (muhabbet) icra edilirdi. Bu 
durum kültürel değişimle beraber yeniden şekillendi, biçim değiştirdi. Ve şu an oturma alanı dönüşmüş bir 
fonksiyon dahilinde yeniden şekillenmiş, yeni deneyime hizmet eden mobilyanın tasarımı ve tercihi de bu 
şekillenme ile dönüşmüş yeniden biçim kazanmıştır. Şu an  herkesin aynı yöne bakmasını gerekli kılan bir 
fonksiyona hizmet eden mobilyalar şekillenmiş-şekillenmektedir. Çünkü eylemi oluşturan unsur muhabbetten 
televizyon izlemeye evrilmiş, tasarımlar “L” koltuklara, yerleşim ise ışınsal olandan lineer olana dönüşmüş 
haldedir. 
 
SONUÇ 

Yani damada bir şeyin üzerinden atlıyoruz ve o şeyi yok ediyoruz. Aslında bu da 21.yy da karşılaştığımız tüketim 
hızının ortaya koyduğu tasarımsal bir sonuç olabilir. Mesela bundan -ortalama- 100 sene evvel plak varsa, plağın 
ömrü 60 yıldı, sonra çıkan teknoloji kaset oldu. Onun ömrü 40 yıldı, sonra CD çıktı onun ömrü 20 yıldı. Yani 
teknoloji var olanın üstünden atladıkça alttakini yok ediyor. Bununla beraber her yeni çıkan teknoloji çok daha 
çabuk tüketilmeye başlanıyor. Teknolojik olarak ortaya koyabildiğimiz her yeni sonuçta var olanı neredeyse 
tamamen yok ediyoruz ve onun üzerinden atlıyoruz. Onun biçiminde bir şekle bürünmüyoruz. Temel fonksiyon 
yine müzik dinlemek ama plak biçiminde ilerlemiyoruz ya da kasetten CD ye geçtik kaset biçiminden ilerlemiyoruz. 
Onun olduğu yere pozisyon almıyoruz. Yeni bir formla, yeni bir teknolojiyle, yeni biçimlerle ortaya çıkıyoruz, 
böylece üstünden atlıyoruz. Onun olduğu yere değil onun olduğu yerden bir adım ileri gidiyoruz. Onun şekliyle 
değil, onun şeklinin bir sonrasına yol alıyoruz. Temelde yatan fonksiyon sabit bile kalsa (bu örneklemde müzik 
dinlemektir), onun algılanış şeklinin, kullanılış şeklinin fiziksel biçiminin tamamıyla değiştiğini ve var olandan 
öteye gittiğini ve var olanı tüketim piyasasından tamamen kaldırdığını damadaki taş yeme hamlesi ile 
özdeşleştirebiliriz. 
Tasarımı ve tasarımsal düşünce sistematiğini, metodolojisini, tekniğini  sadece tasarımın içinde, sanatla ilgili 
olanın içinde aramak durumu -ne ironik ki- birçok tasarım düşüncesinde, düşünüründe, mimarda  
gözlemleyebildiğimiz bir durum olsa da aslen tasarımın kendi öz varoluşuna aykırılığı ile göze çarpmaktadır. Bu 
bağlamda gerçek anlamda tasarım felsefesini, gündelik dinamiklerden mühendisliğe, sosyolojiden gastronomiye 
vb… birçok farklı alanda taramak ve bu gözlem sonucunda tasarımın başka nüanslarda ki varlığının fark 
edilebilmesi kabiliyeti edinmek aslen tasarım düşüncesinin kendi öz varlığına uygun bir yöntemdir diyebiliriz.  
Bu yüzdendir ki tasarım düşüncesini “yalnızca tasarımın içinde aramak” gafletine düşmek, tasarımcının bakış 
açısını ve zihnini daraltan (tasarımın egosundan beslenen varlık olarak) bir davranış biçimi olarak karşımıza 
çıkmaktadır.   
Bu bağlamda tasarımın varlıksal özünün; tasarımın kendiliğinden uzakta da gözlemlenebilir olduğunu, bu 
noktadan hareketle tasarımcının gerek kendi gelişimi gerek de tasarımın kolektif gelişimi-birikimi için bu özün 
dışına da çıkması gerektiği önermesi ortaya çıkmaktadır. Gündelik hayattan edebiyata, müzikten eğlenceye vb. 
neredeyse her alanda tasarımın aranması, ilgili bağlamların kurulabilmesi, hem bu alanlardan tasarımın ve 
tasarımcının beslenebilmesi hem de bu alanların tasarım ile geliştirilebilme potansiyellerinin kullanılması fayda 
değeri olarak çift taraflı bir kazanç olarak ifade edilebilmekte ve tasarımcının entelektüel zihni için bir davranış 
örüntüsü olarak önerilmektedir.  
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FELSEFE TARİHİNDE YER KAVRAMI: MUTLAKLIK, 
DENEYİMSELLİK VE TOPLUMSALLIK  
 

EFE DUYAN 
 
ÖZET  

Mekânın insanla kurduğu fiziksel, bilişsel ilişkiler ve toplumsal etkinlikler, mekânlara kendine özgü nitelikle 
vererek yer kavramını ortaya çıkarır. Makalenin araştırma sorusu mekân ve insan ilişkisi bağlamında yer 
kavramının felsefî olarak nasıl tanımlanabileceği ve felsefe tarihinde nasıl bir dönüşüm geçirdiğidir. İnsan 
eyleminin yer kavramının tanımlanmasındaki belirleyici rolü gündeme getirilmesi, felsefi düzlemde mekân/yer 
ayrımları farklı eylem tanımlarıyla ilişkilendirilmesi ve yer kavramının felsefe düzleminde tarihsel gelişiminin 
gösterilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda modern felsefe tarihinde yer kavramını odağına almış Newton, 
Descartes, Gassendi, Leibniz, Locke, Kant, Husserl, Merleau-Ponty, Foucault ve Lefebvre’nin yaklaşımları 
mutlaklık, deneyimsellik ve toplumsallık kategorileri açısından incelenecektir. Mekânın tanımı açısından 
mutlaklıktan, deneyim ve toplumsallığa doğru bir kaymanın gerçekleştiği ve yer kavramının öneminin arttığı 
gösterilecektir. Kendine özgü niteliklere sahip mekân olarak yer kavramının, insan eylemi ve bedenin hareketi 
bağlamında tanımlanmış olduğu öne sürülecektir. 
  
Anahtar Sözcükler: Mimarlık, yer, beden, felsefe tarihi, mutlak mekân, mimari deneyim, toplumsallık. 
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1. GİRİŞ 

Antik dünyada Vitrivius utilitas’ı modern dünyadaysa Louis Sullivan işlevi mimarlığın merkezî kavramlarından biri 
olarak tanımlamıştı. İşlev kavramı, insan etkinliklerini ve gereksinimlerini ifade etmekle birlikte mekân içindeki 
insanın kuramsal olarak nasıl tanımlanacağına dair farklı olasılıklar mevcuttur. Makalenin araştırma sorusu mekân 
kavramının insanla ilişkisi odağında felsefe tarihinde nasıl bir dönüşüm geçirdiğidir. Mekân kavramının 
tanımlanmasında mekânın insanla ilişkisinin belirleyici rolünün ortaya konulması ve bu bağlamda felsefe 
tarihinde geçirdiği dönüşümün gösterilmesi amaçlanmaktadır. 
Makale kapsamında modern Batı felsefesinde özel olarak insan-mekân ilişkisini gündeme getirmiş metinler ele 
alınacaktır. Issac Newton’un Doğa Felsefesi’nin Matematiksel İlkeleri, Pierre Gassendi’nin Düzenleme Felsfesi 
olarak Fizik, René Descartes’ın Felsefenin İlkeleri, Leibniz’in Monadoloji John Locke’un İnsan Anlığı Üzerine Bir 
Deneme, Immanuel Kant’ın Arı Usun Eleştirisi ve Prolegomena, Edmund Husserl’in Avrupa Biliminin Krizi ile 
Nesne ve Mekân, Maurice Merleau-Ponty’nin Algının Fenomenolojisi, Gaston Bachelard’ın Uzamın Poetikası, 
Michel Foucault’nun Öteki Mekânlar Üzerine ve Henri Lefebvre’nin Mekânın Üretimi başlıklı metinlerinde mekân-
beden ilişkisi gündeme getirilecektir. 
Felsefe metinlerinin okuması, yöntemsel olarak, hareket, algı ve karar süreçleri olarak insan eylemi ekseninde 
gerçekleştirilecektir. Buradan hareketle mutlak mekân, deneyimsel mekân ve toplumsal mekân kavramları 
tanımlanarak metinlerin mekân ve yere ilişkin tanımları açıklanacaktır. Mutlak mekânda beden anatomik 
özellikleriyle bir nesne olarak öngürülebilir bir şekilde hareket eder. Deneyimsel mekân tanıma göre insan tüm 
duyu organlarıyla imgelem ve hafızayı da içererek deneyimleyen bir öznedir ve mekânı öznel olarak algılar. 
Toplumsal mekânsa, iktidar ilişkileri bağlamında ideolojik güdülerle hareket edilen sahne olarak görülmektedir. 
 
2. MEKANIK HAREKETIN MEKÂNI 

2.1. Isaac Newton ve Pierre Gassendi: Sonsuz Bir Uzam Olarak Mekân 

“Descartes’tan Leibniz’e kadar erken modern düşünürlerin dehasının bir parçası, genius loci’nin hafife alınması 
oldu: Yer’in kendine mahsus oluşuna ve içsel “gücü”ne dair bir aldırmazlık. Aristotales, yer’in gücünden –onun 
kapsayıcı karakterinde bulunan nedensiz, özel bir güç olarak niteliksel olarak farklılaşabilmesinden ve bir ortam 
olarak heterojenliğinden- emin olmasına rağmen, on yedinci ve on sekizinci yüzyılın Batılı filozofları ve bilim 
adamları yer’i evrensel mekânın geçici bölmeleri olarak gördüler ve ona niceliksel olarak belirlenen doğal bir 
homojenlik atfettiler” 1 (Casey, 1999, s.134). 

Newton’un çığır açan çalışmaları, mekânı sonsuz bir boşluk olarak tanımlayarak modern mimarlık kanonunun 
temelini atmıştı. Matematiksel bir ağırlığı olan bu yaklaşım, mekânı her parçası birbirinin aynısı olan bölümlerin 
bir toplamı olarak görür. Mekân, maddenin konteynırı ve kapsayıcı kabı olarak kabul edilir. Üç boyutlu bir 
koordinat sistemi olarak mekânın farklı yerlerini birbirilerine bağlayan özel bir ilişkiye rastlanmaz. (Whitehead, 
1985 [1926], s.62) Mekânın içinde yer alan ve hareket eden gövde için mekânsal konum yalnızca koordinatlarla 
belirlenebilir. Bu mekânsal konum, gövdenin niteliklerine içsel olmadığı gibi gövdeye ait bir mekânsallık da 
tanımlanmaz. 
Newton'a göre mutlak mekân, tüm gövdeleri barındıran mekânsallığın tekil ve somut ifadesidir.  
Böylelikle mekânsal anlayışının merkezine yerleşen mutlak mekân kavramı, görünmeyen ama çeşitli araçlarla 
ölçülebilen ve her kütleyi içinde barındıran bir nitelik kazanır. Bilim felsefecisi Alfred Norton Whitehead, 17. yüzyıl 
dünyası’nda basit konum kavramının mekân içindeki bir gövdeyle ilgili tüm olası bilgiyi içerdiğini belirtir 
(Whitehead, 1985 [1926], s.62). Casey’e göre Newton’un mutlak mekânı şu özelliklerle ifade edilebilir: 
“Mekâna veya yere, zamana veya devinime uyarlansın, Newton için kavramın şu beş özelliğinden hiç biri 
Aristotales’in topoi kavramına içkin dinamizmi işaret etmez: (1) devinimsizlilik (2) dışındaki herhangi bir şey ile 
ilişkinin olmaması (yani “basit konum”); (3) içerisinde ne olursa olsun, her zaman kendisiyle aynı kalma; (4) mutlak 

 
1 Aksi belirtilmediği sürece çeviriler bana ait.  
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uzamda konumlanmış olanı yerleştirmek için destekleyici bir referans sistemine ihtiyaç duymaması; (5) 
kavranabilirlik (başka deyişle, duyumsanabilirliğin tersi)” (Casey, 1999, s.142). 
Newton, aynı zamanda göreceli mekân kavramını gündeme getirse de onu niteliksel olarak mutlak mekândan 
farklılaştırmaz. Göreceli mekân, mutlak mekân içinde hareketli bir boyut ya da bir ölçüdür. (Newton, 1962 [1687], 
s.6) 
Mekân, madde ile onu barındıracak bir mevkii tayin etmenin ötesinde bir ilişkiye girmez. Kendisi, sonsuz ve 
mutlaktır. Hareket etmediği gibi, herhangi bir değişime uğraması da söz konusu değildir. Mekân, ölçülebilir olsa 
da kuvvetleri de gövdeleri de önceler. Öznel algılama süreçleri ile değil aklın genel geçer kavram seti ile ortaya 
konabilir. Böylelikle, gövdesiz ve aynı anlama gelmek üzere algılayan (veya tepki veren) özneden tümüyle yalıtık 
bir mekânın modern temelleri atılmış olur.  
 
2.2. René Descartes: Madde ile Mekânın Eşitlenmesi 

Akılcı ve kartezyen düşünce sistemiyle modern felsefesinin temelleri atan René Descartes, Newtoncu mekân 
anlayışını temel alsa da mutlak bir konteynır olarak boş mekân fikrini kabul etmeyecek, mekânı maddenin 
hacimselliğine eşitleyecektir. Descartes’a göre, madde mekânsaldır olduğu gibi maddenin bulunmadığı gövdesiz 
bir mekân da mümkün değildir. Hem mekânsal madde hem de maddi mekânsallık üç boyutludur. Derinlik, genişlik 
ve uzunluğa sahip olan her şey hem maddedir hem de mekân. Bir cismin tüm özelliklerini görmezden bile gelsek 
cismin gövdesine dair bu üç özellik sabit kalacaktır. Kuşkusuz, madde ile mekân arasındaki bu özdeşleşme onların 
aynı şeyler olduğunu değil, hacimsel büyüklük olmadan herhangi bir gövdenin (algısal veya hayali) tasavvur 
edilemeyeceği anlamına gelir. Bir gövdenin doğasını oluşturan hacim ile mekânın doğasını oluşturan hacim 
birbirlerinin tamamen aynısıdır (Descartes, 1999 [1644], s.195).  
Edward Casey, Descartes’ın bu tutumuyla felsefe tarihinde nasıl bir yerde durduğunu açıklar: 
“Kartezyen fiziğin ve metafiziğin temelleri, mekânın madde ile yani büyüklük ve şekle sahip fiziksel gövdeler ile 
sahici olarak özdeşleşmesinde yatıyordu. Bu hamleyi yapmakla Descartes öncelikle kendini Gassendi ve 
Newton’nun atomculuğundan da Damascius ile Simplicius’tan başlayıp Bruno ve More’a gelen, madde pahasına 
(kavranabilir bir boşluk veya her yana yayılan bir tanrının yardımıyla) mekânı mutlaklaştırmaya çalışan uzun anti-
atomcu çizgiden de ayrıştırmış oluyordu. Bu açıdan Descartes, Demokritosçu boşluğu reddederek maddeyi 
mekân ile bir arada var etme çabaları açısından Platon ve Aristotales ile benzeşir” (Casey, 1999, s.152-3). 
Descartes bir gövdenin kendi çevresi ile kurduğu ilişkiyi iki kavram üzerinden ifade eder: İçsel yer ile dışsal yer 
(Descartes, 1999 [1644], s.43). İçsel mekân, doğrudan doğruya bir nesnenin kapladığı hacimdir (skolastik 
felsefede locus internus). Bu içsellik tamamıyla fizikseldir ve mekânın genel özelliklerine ek herhangi bir boyut 
barındırmaz. Descartes mekânla içsel mekân arasında hiçbir gerçek farklılık olmadığını açıkça ifade eder. 
(Descartes, 1999 [1644], s.192) Dışsal yer ise belirli bir gövdenin diğer gövdeler ile ilişkisi tarafından belirlenir. 
Ancak yine de bir dizi basit konumun koordinatlarının karşılaştırılması ile sınırlı kalır. Dışsal yer bu bakımdan 
metafizik veya epistemolojik bir etkide bulunmadığı gibi gövdenin kendisine dair bir nitelik de değildir. Yer, eninde 
sonunda evrensel mekân içinde herhangi bir konum olarak kalır (Descartes, 1999 [1644], s.194-5).  
Descartes mekânın boşluk olarak tanımının karşısına fiziksel tözü koysa Kartezyen bir refleksle maddenin 
sınırlarını çizerek mekâna ruhsallığın felsefi statüsünden pay vermez. Bu durumda insanın mekân ile ilişkisi de 
özel bir boyut taşımaz. İnsanın bedeni diğer şey’lerden herhangi birisidir. Schact’a göre Descartes, bedeni bir tür 
makina olarak ele alır.  (Schact, 1993, s.20). Eğer insan bedeni yalnızca herhangi bir fiziksel gövdeyse ve insan 
ruhunun zaten herhangi bir mekânsallığı bulunmuyorsa insan varlığının da bir değişken rolü oynamayacağı açıktır. 
Bununla birlikte Descartes dışsal nesnelerin algılanması konusunda birincil ve ikincil özellikleri birbirinden ayırır. 
İnsan algısına göre farklılaşabilen ikincil özelliklerin (sıcaklık, tat, renk), nesnenin bir özelliği olmadığını belirtir. 
Ancak birincil özellikler (şekil, hareket vb.) nesneye aittir ve fiziksel dünyaya ait oldukları için de mekânsaldırlar 
(Schacht, 1987, s.35-36). Ancak insan algısı, mekânın fizikselliğinin içsel bir parçası haline gelmez. Mekân 
gözlemcinin belirleniminden uzakta aşkın bir akılsallıkla tanımlanmıştır.  
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2.3. John Locke: Mekânsal Konumun Göreceliliği 

On yedinci yüzyıl empirisist düşünürlerden John Locke’un temel ilgi alanı insan bilgisinin kaynağı, kesinliği ve 
sınırlarıdır. Locke mekânsal incelemelerinin kaynağında insan algısına özel bir yer verir ve 1689’da yayımlanan 
İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme’de, mekânın mutlak fizikselliğini sorgular. Bu şüphe öncelikle yer kavramının 
güçlü biçimde geliştirilmesi ve yerin koordinat betimleyen bir mevki olmaktan çıkarılmasıyla ilgilidir. Yer 
kavramıyla iki gövdenin mesafesel ilişkisini gündeme getirerek nesnelerin konumlarını birbirlerine göre 
tanımlamayı önerir (Locke, 1894 [1689], II, XIII, 7, s. 222). Gövdenin yersel aidiyeti yeni bir yaklaşımın izlerini 
barındırmaktadır. Yer, gözlemlenen bir kavram olarak sonsuz (ve tanımsız) mekânın içinde herhangi bir bölge 
olmaktan çıkar ve mutlak mekân karşısında belli bir düzeyde özerklik kazanır. Gözlemlenebilir olduğu oranda da 
tümel mekânın ortak özellikleri dışında kendine özgü nitelikler edinmesi gündeme gelir. Locke’un bir gemide 
oynanan satranç örneğiyle açıkladığı üzere, iki noktanın mutlak mekân içindeki konumları değişse de yersel 
konumlarının değişmemesi mümkündür. Gemi hareket etse de satranç masasında oyuna aynı şekilde devam 
edilebilir. Böylelikle, basit konumun karşısına, görece konum kavramı konmuş olur. 
Richard Schaht (1993, s.117), Locke’un mekân anlayışını empirisizm ile ilişkilendirerek, Locke’a göre, saf mekân 
düşüncesine sahip olsak da, mekân fikrinin ancak görme ve dokunma duyuları yoluyla kavranabileceğini belirtir. 
Algıladığımız saf mekân değil, duyu organlarıyla ve birbirlerine göre konumları içindeki mekândır. Bununla birlikte 
Locke’un insan gereksinimleriyle ilişkilendirdiği yer kavramı yine de doğrudan ve nesnel olarak ölçülebilir bir 
niteliktedir. Locke’un yer konusundaki tavrı, mekânın genel nitelikleri itibariyle Newtoncu sonsuzluk ve mutlaklık 
kategorilerini reddetmez. Mekân, homojen ve geometrik olarak algılanan ve kendi-başına var olan bir çerçevede 
tanımlanır. John Locke, mekânın göreceliliğine ilişkin net tutumuna rağmen mekânın sonsuzluğuna ilişkin 
düşüncelerinde Newton’a katılır ve 17. yüzyıl felsefi düşüncesinin mekânın değişmezlik ve yüceliğine ilişkin genel 
çerçevesi içinde konumlanır. 
 
2.4. Gottfried Wilhelm Leibniz: Mekânın Bir Parçası Olarak Yer 

1646 yılında doğan Gottfried Wilhelm Leibniz bilginin kaynağının kesin ve sistematik biçimde temellendirilmesi 
amacını taşıyan rasyonel felsefe geleneği içinde yer alır. Akıl yürütme süreçleri yoluyla, dünyayı matematiksel 
kesinlik ve hassaslıkla anlamlandırma çabası, mekân konusundaki düşüncelerine de yansır (Kaufmann, 1968, 
s.203). En önemli metinlerinden olan Monadologie’de (Leibniz, 1965, [1714]) ve çeşitli mektuplarında işlediği 
mekân kavramı, öncelikle varlığın bir tür yapı taşı olan monadlarla bağlanıtılıdır. Monadlar, basit tözlerdir. Başka 
bir deyişle geometrideki noktaya benzetilebilecek, dış dünyaya açık pencereleri olmayan ve kendi içlerinde 
birbirlerinden habersiz ama mükemmel bir uyumla hareket eden bölünmez elemanlardır (Schact, 1993, s.62). 
Tüm bileşik tözler monadlardan oluşmaktadır ve birer hacme sahip olmasalar bile noktasal konumlarıyla birbirleri 
ile sonsuz sayıda ilişki kurarlar. Bu ilişkiler ağı içinde birbirlerine olan mesafeleri önem taşır. Durumlar yalnızca 
maddi olarak hacme sahip varlıkların mesafelerinden oluşturulamaz; aynı zamanda, bu varlıklar arasındaki olası 
ilişkiler setinin tümünü kapsar. (Casey, 1999, s. 167-8). Leibniz’e göre genişliğe sahip olmak ve genişliği olan bir 
şeye, bir özneye gereksinim duyar. Bu durum öznenin kendisinde, özneyi bile önceleyecek ve onunla hareket 
eden bir niteliği, yani hacimselliği ortaya çıkarır. (Leibniz , 1989a [1715], s.621). Başka bir deyişle hacim gövdenin 
kendisi değil bir özelliğidir. Bir nesnenin üç boyutlu ölçümü, nesnenin içinde öncelikli bir hacimsel niteliktir. 
(Leibniz, 1989a [1715], s.621). Genişlik, böylece düşünüldüğünde, bizi birdenbire –Descartes’ta olduğu gibi 
mekâna değil- yer’e götürürmektedir.” (Casey, 1999, s.169) 
Gövdenin konumu ve bununla bağlantılı olarak yeri, gövdeye niteliksel bir özellik olarak bağlanmıştır. Leibniz, 
hacmi özsel bir nitelik olarak tanımlamıştır. Bu adıma rağmen içinde gövdelerin birbirine göre ilişkisi, yani yersel 
nitelikleri monadların özüne dahil edilmez. Hacim özsel bir niteliktir ama yer sadece bir konumsal farklılığa işaret 
eder. Monad’ların birlikte-varoluşunun düzeni, karşılıklı-müdahilliğin engin bir ağından başka bir şey değildir, 
mekânın bütünselliği içinde (ve mekân bütünsellikten başka bir şey değildir), yer yalnızca konumsal bir ceptir 
(Leibniz, 1989a [1716], s.703-4). Gövdenin gövdeye özgü bir niteliği olarak yer yalnızca geometrik konum 
durumundadır. Tüm ilişkiler ağına rağmen, neredeyse yer’in hiçbir etkin belirleyiciliği yoktur. Yer, adeta noktaya 
sıkışmıştır. Monadlar, kendi içlerinde veya kendileri ile ilgili karşılıklı özsel konumlara sahip değillerdir. Yani, 
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görüngünün düzeninin ötesine geçen gerçek bir yerleri yoktur. Her biri, bağımsız birer dünyadır ve aralarında 
görüngüleri yoluyla anlaşsalar da başka bir ilişki veya bağlantıları yoktur (Leibniz, 1989b [1712], s.201). 
Collingwood, Modernitenin erken dönem düşünürleri arasında yer kavramına atfedilen farklılara rağmen 
mekânın mutlaklığı konusunda bir ortak zemin bulunduğunu belirtir. Bu payda ölü maddeden, sonsuz büyüklükte 
ve hareketin her yanına sızdığı ama kendi içinde niteliksel farklılaşmadan yoksun ve yalnızca niceliksel güçler 
tarafından hareket eden bir dünyadır. (Collingwood, 1960, s. 112). Benzer bir şekilde Whitehead, Batı felsefesinin 
bu dönemine ilişkin bir ironik yorumda bulunur.  
“Şairler tamamıyla yanılmıştı. Şiirlerinde kendilerine hitap etmeleri gerekiyordu ve onları insan aklının 
mükemmelliği üzere kendilerine yapılmış övgülere dönüştürmeliydiler. Doğa duygusuz bir olaydı; sessiz, kokusuz, 
renksiz, yalnızca sonsuz ve anlamsızca hızlandırılmış maddeydi” (Whitehead, 1985 [1926], s.69).  
Mutlak beden insan bedenine hareket için bir imkân sunar ve onunla maddenin mekaniği ve akılsallığı düzeyinde 
ilişki kurar. Ancak insanın hareketi ve etkinliği mekânları özsel olarak birbirinden farklılaştırmaz ve yer kavramını 
koordinatlara dayalı karşılıklı konuma eşitler. Mekânın nesnelliği ve matematiksel olarak tanımlanabilirliği 
Rönesans ve Aydınlanma dönemlerinde mimarlık anlayışlarının temelini oluşturacağı gibi, modern mimarlık 
kanonunda modularite, dijital teknolojiler ve hatta yapay zeka çalışmalarının da felsefi soyacağının kökeninde yer 
alacaktır. 
 
3. DENEYIM MEKÂNI 

3.1. Immanuel Kant: Algının Biçimi olarak Mekân 

1724 yılında Königsberg’de doğan Immanuel Kant, Arı Usun Eleştirisi’ni 1781’de, Prolegomena’yı 1783’te 
yayımlar. Arı Usun Eleştirisi, Kant’ın rasyonalist ve empirisist felsefi konumlara dair tavrını ve özgün sentezini 
ortaya koyduğu metinlerin başında gelir (Kaufmann, 1968, s. 365). Rasyonalizmin gerçekliğin yalnıca insan aklının 
tespit ve belirlenimine bütünüyle uygun olması gerektiği fikrini kabul etmediği gibi, empirisist yaklaşımın tüm 
bilginin algısal verilerden çıkarsanabileceğini de reddeder. Tüm bilgimizin dış dünyanın verileriyle başladığını ama 
dış dünyanın yapısının insan aklının kategorileriyle uyumlu olması gerektiğini öne sürer (Schacht, 1987, s.228). 
Bu kesişim noktasında, mekân ve zaman kavramlarına merkezi bir rol atfedilir.  
Kant, a priori bilgininin (insan aklının deneyim yoluyla edinilmiş bilgiden bağımsız, evrensel bilginin), olanaklarını 
araştırırken, Aşkınsal Estetik üst başlığında, duyumsamanın yapısını inceler (Kant, 1993, [1781]). Uzayın tüm dış 
sezgilerin temelinde yatan zorunlu bir a priori tasarımı olduğunu belirtir. Mekân, dış dünyaya ait değil, insanın 
algısal verilere verdiği biçimdir. Kant’a göre uzay verili sonsuz bir büyüklük olarak tasarımlanır. Hiçbir kavram, 
kavram olarak, sanki kendi içinde sonsuz bir tasarımlar çokluğunu kapsıyormuş gibi düşünülemese de de uzay 
öyle düşünülür çünkü uzayın tüm bölümleri sonsuza dek bir aradadırlar. Buna göre kökensel uzay tasarımı bir a 
priori sezgidir, kavram değil. Uzay, dış duyunun tüm görüngülerinin biçiminden, duyarlığın öznel koşulundan 
başka bir şey değildir. 
Bu yaklaşım mekân kavramının insanın düşünsel süreçleri ile arasındaki mesafeyi kapatır ve mekânı insana-ait bir 
konuma taşır. Mekânın insana-aitlik durumu önemli bir stratejik hamledir. Kant’ın mekânı tâbi kıldığı özne, 
evrensel ve genelgeçer kategorilerle dış dünyayı duyumsar ve anlamlandırır. Yine de mekânın özneye dair bir 
sezgi olarak içselleştirilmesi, mekâna özneden özneye başkalaşan bir özellik atfetmez. Başka bir deyişle mekân 
özneye ait bir boyut kazansa da dış dünya bu özneye-aitlik sayesinde göreceli mekânsal ilişkiler kurmaz ve 
homojenliğini korur. Kant’a göre tümel mekân özsel olarak birdir (Kant, 1993, [1781], s.53). Mekânın, insan aklına 
ait olması, insanı aşan bir mutlaklık içinde kavranmasının önüne geçse de insan aklının a priori kategorileri 
sayesinde aşkınsallaşır. Mekânsal olana dair her şey ancak insan anlığına referansla söylenebilir. İnsan aklına göre 
şekillenen mekânsallık onun kategorilerinin sağladığı meşruiyet zemini dışında hiçbir geçerlilik edinemez. Kant, 
mekânın üç boyutluluğunun mekân kavramından zorunlu olarak çıkarsanamayacağını, üç boyutluluğun a priori 
sezgi üzerinde temellendirilebileceğini belirterek mekânsallıkla insan aklı arasındaki (büyük oranda geometrik) 
kenetlenmişliği gösterir. 
Kant düşüncesinde mekânın geometrik algısı önceki dönemin anlayışıyla uyuşsa da mekânsallığın duyumsayan 
özneyle ilişkilendirilmesi mekânın homojenliği karşısında yeni bir stratejiyi mümkün kılar. Deneyimin anlığımızın 
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duyusal izlenimlerden çıkardığı ilk ürün olması, insan bedeninin bilgi ile yeni tür bir bağını ortaya çıkartır. Beden 
akıl için duyusal izlenimleri tedarik ederken, bu duyusal izlenimlere belli bir biçim de verir. Zaman ve mekân, a 
priori sezgiler oldukları için izlenimlerin hammaddesine katılırlar. Her ne kadar a priori sezgiler bedene değil 
anlığa ait olsalar da bedenin varlığı mekânsal izlenimlere bir nirengi noktası olarak katılır. Beden ile duyusal 
izlenimlerin arasındaki ilişki, mekân belli doğal yönlere sahip olur ve homojenliğini yitirmeye başlar. Kant’a göre 
benzer ama eşleşik olmayan nesneler arasındaki fark (mesela iki simetrik helezon), herhangi bir kavram yoluyla 
değil bedenin sağ ve sol ayrımı sayesinde sezgisel olarak anlaşılır (Kant, 1997 [1783], s.34). Böylelikle, yer’ler, 
insanın çift-taraflı bedeninine göre kümelenebilir. Mekân, üç boyutlu özellikleriyle tanımlansa da insana-
ait’liğinin yanı sıra bedene-göre de bir nitelik kazanır. Kant’ın bedenin içsel yönlenmişliği ile mekân arasında 
kurduğu ilişki, yirminci yüzyılda kimi düşünürlerin yeniden ele aldığı bir konu olacaktır2 (Casey, 1999, s.218). 

 
3.2. Edmund Husserl: Mekânın Homojenliğine karşı Hareket Eden Beden  

Edmund Husserl, özne-nesne ayrımını bilinç-yönelimkavramlarıyla çözümleyerek insan bilgisinin temeline 
görüngülerin aşkın bilimini yerleştiren Fenomenoloji felsfesinin temellerini atar (Crisis, 1970 [1937], s.98). Kant’ın 
ifade etmediği varsayımı olarak, yaşam-dünyası kavramına merkezi bir rol atfeden Husserl, böylelikle yaşayan-
beden kavramını ortaya koymanın mümkün olduğunu belirtir (Husserl, 1970 [1937], s.103-110). Beden ve kişisel 
varoluşla yaşanan dünyada geometrik idealliklere rastlanmaz (Husserl, 1970 [1937],  s. 50). Buna göre, insanın 
dünyayı algılayışında akılsal mutlaklıkların yerini görüngülerin aşkın deneyimi alırken, mekânsal algı Kant’ın 
evrensel a priori kategorilerinin dışında bir kişisellik kazanır. Dünya kavrayışının ve mekân algısının kişiselliği 
benlik-merkezli bakış açısına evrilir. 1907’de yazılan Şey ve Mekân’da, insanın fiziksel-beden olarak bir karşılığı 
da bulunana yaşayan-bedeninin eşyalar dünyasına öncelikli bir yere sahip olduğunu belirtir (Husserl, 1991 [1907], 
s.80). Yaşayan-beden benliğin taşıyıcısı olarak algılamanın da merkezini teşkil eder (Husserl, 1991[1907], s.167). 
Böylelikle, hem insanının yaşayan-bedeni, nesnel mekân içinde süreklileşmiş bir benlik-merkezi oluşturur, hem 
de tüm mekânsal ilişkilerin birbirine bağlandığı bir noktayı temsil eder. Husserl’a göre benliğin bedeni tüm 
mekânsal ilişkileri olduğu gibi, Kant’ta olduğu gibi yönleri de barındırır (Husserl, 1991 [1907], s.60). Ancak farklı 
olarak yönlerin ve mekânsal ilişkilerin temeli algının biçimi değil, bilincin yönelimselliği ve amaçsallığıdır.  
Husserl’a göre de görünen her şey onun yaşayan-beden’in dolaysız çevresidir (Husserl, 1991 [1907], s.80). Benlik-
merkezinin koordinat sisteminde bir sıfır notasına denk düştüğünü, yaşayan-beden kendinden asla 
uzaklaşmadığını söyleyerek Newton’un geometrik mutlaklığını öznelleştirerek aşkın bilginin kaynağını bilince 
devreder. (Husserl, 1991 [1907], s.281). Diğer nesnelerden ayrı, özel bir yere sahip bedensel ve öznel deneyim 
mekânın kurucu öğesidir. Beden benlik-merkezi ile birlikte hareket etse de devinduyumsal ilişkilerin değişimini 
merkezî konumunu etkilenmez.  
Nesnel eşyalar dünyası ile benlik-merkezi’nin arasındaki görüş-alanı ve yakın-küre kavramlarıyla açıklanır. Görüş-
mekânı, tek başına dış dünyanın ben-merkezi ile ilişkisini sağlarken, yakın-küre ise, bedensel hareketin olanağını 
imler. Yakın-küre, bedenin algısal bir merkez olarak tüm olası konumları kapsarken, nesnel uzam da böylelikle 
yakınlık-alanının hacmi olarak tanımlanır. Böylelikle, ben-merkezi, yakınlık-alanı sayesinde nesnel uzamın her 
noktasını kendine mal edebilme olasılığına kavuşur. Bedenin bir yerde olması veya hareket etmesi o yerin 
deneyimlenmesinin koşuludur ve devinduyumsal öz-farkındalık deneyimlenen yere ayrıcalıklı bir giriş sağlar 
(Casey, 1999, s.219). 
Homojen mutlak mekân ile Husserl’ın göreceli mekânları arasındaki ayrım noktası bu bedensel hareketlilikten 
ortaya çıkar. Husserl, 1914/1915’e ait bir fragmanda, kendini farklı yollarla yönlenmiş biçimde sunsa da dış 
mekânın homojen olduğunu ama yaşayan bedenin algıladığı yakın-kürenin bu homojenliği kırdığını yazar. Mutlak 
veya dışsal mekân -ölü veya homojen olarak düzleştirilmiş mekân- alt üst olurken, yaşayan-bedenin yeri 
capcanlıdır (Casey, 1999, s.220). 

 
2 Aradan geçen yüzyıl, Casey’e göre, Alman düşüncesi açısından daha çok zaman-merkezli ve stratejik hamlenin geliştirilmediği 

bir dönem olur.  
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Bununla birlikte bir algı merkezi olarak devinduyumsal durum ile yer’in canlandırılması arasında hâlâ bir boşluk 
vardır. Mekânın nesnelliğinin yerine yakın-küre içindeki benlik-merkezi geçmiş olsa bile görüş-alanındaki uzamın 
homojenliği zedelenmemiştir. Başka deyişle, uzam henüz yaşayan-dünya olarak bedenin-mekânı olmamıştır. Bu 
noktada, bedenin devinduyumsal algısını mümkün kılan bir edim, yani yürümek devreye girer. Yürürken, yakınlık-
küresi de kendi dışındaki uzaklıklara doğru genleşeyerek bir ufuk oluşturur ve bu iki alan birleşir. Yakınlığın sıfır-
nesnesi olarak beden yönelimselliğe sahip olduğu için, uzaklık ulaşılabilirdir. Uzaklığa doğru hareket ederek 
yaşayan-beden onu yakınlığa dönüşür (Husserl, 1981 [1931], s.144). Yürüme eyleminde fiziksel beden ve benlik 
merkezi iç içe geçerler. Yürümek, benliğin bir bütün olarak çalıştığı ve böylelikle insanın kendini bütünlediği bir 
edimdir (Husserl, 1970 [1937], s.107). Böylelikle mekânın her görüş-alanı özgül yerler olarak tanımlanabilir. 
Kant’ın ortaya attığı bu yönelmişlik taktiği, bilincin amaçsallığıyla birleşerek mekânın homojenliğini ve 
insansızlığını ortadan kaldırır ve bilinç düzleminde görüngülerin aşkın bir incelemesi için gerekli sahneyi kurar. 
 
3.3. Maurice Merleau-Ponty: Bilinç ve Dış Dünya Arasında Bedenin Köprüsü 
Maurice Merleau-Ponty’e göre fenomenolojinin tüm gayreti dünyayla dolayımsız ve ilkel bir bağlantı kurmak 
olduğu için ele aldığı konunun kendi olgusallığı dışında bir başlangıç noktası aramaması gerekir (Merleau-Ponty, 
1996 [1962], s.vii). Bir fikrin oluşturulmasından evvel zaten orada-olan dünya hakkında bir bilgi edinmek, tam da 
bu nedenle hazır bir dünyanın o andaki nezareti ile bağlantılı olacaktır: Dünya hakkındaki tüm bilgi, hattâ bilimsel 
bilgi, benliğe öznel bakış açısından edinilir (Merleau-Ponty, 1996 [1962], s.viii). Merleau-Ponty’nin temel 
metinlerinden Algının Fenomenolojisi’de duyumsamanın hem özne ve hem de nesne üzerine inşa edildiğini 
görürüz. Duyumsamadan öncelikle bir durumdan nasıl etkilenildiğini ve benliğin kendini o durumda nasıl 
deneyimlediği anlaşılır (Merleau-Ponty, 1996 [1962], s.3) Dış dünyanın kendi başına bir varlığı olmadığı gibi dış 
dünyadan bağımsız içsel bir izlenimler evrenini de kabul edilmez. Mekân, duyumsayan öznenin verili 
konumlarından yola çıkarak anlamaya çalışır. Mekânsal varoluş, tüm canlı algının birincil koşuludur (Merleau-
Ponty, 1996 [1962], s.109). 
Beden yoluyla bilincin dış mekân ile bağını önce Kant kurmuş ve bu ilişki Husserl tarafından merkezi bir role 
kavuşturulmuştur. Beden, Merleau-Ponty tarafından insan için dünyadaki çapa olarak adlandırılır (Merleau-
Ponty, 1996 [1962], s.144). Bedenin hareketini dışsal herhangi bir nesneyi algıladığımızdan farklı biçimde biliriz. 

Beden hem içsel hem de mekânsaldır. Mekân ile ilişkimiz bedenden başlayarak kurulduğu için insan bedeni 
algılamanın ölçeği ve pusulası konumundadır. Merlau-Ponty, bedeni mekânın kaynağı olarak ifade ederek 
Husserl’ın stratejisini bir adım öteye taşır. Husserl’ın, devinduyuma, mekân ve yer kavramlarının kaynağı olarak 
verdiği role benzer şekilde, Merleau-Ponty bedensel hareketi mekânla ilişkinin öznel koşulu olarak değil mekânın 
üreticisi olarak görür. Husserl’a benzer bir şekilde mekân kavrayışında, sağ-sol, yukarı-aşağı gibi bedenle ilgili ve 
nesnel bir mekânsallıktan devşirilmesi mümkün olmayan nitelikler bulunmaktadır. Bu yönlenmişlik mekânın, 
bedenin bir uzantısı ve onun açıldığı bir dünya olarak tanımlanmasını getirir (Casey, 1999, s.229). 
Merleau-Ponty’e göre bilinç, bedenin aracılığı ile şeye-doğru-varolmaktır (Merleau-Ponty, 1996 [1962], s.139). 
Böylelikle, mekân kavrayışına, yalnızca algılamak değil, tepki vermek de dâhil edilmiş olur. Merleau-Ponty’nin 
Husserl’ın yönelimsellik kavramına katkısı, beden yoluyla mekâna katılımın yalnızca dış dünya algısına değil, aynı 
zamanda mekân içindeki tüm etkinliğimizle ilişkilendirilmesidir. Mekân, insan etkinliğinin de ayrılmaz bir 
parçasına dönüşür. Merleau-Ponty’e göre, mekânsal olan bedeninin nesnel olarak yer değiştirmesi değil, bu 
hareketlerin bütünsel deneyimidir. (Casey, 1999, s.229) Başka deyişle, bedenin hareketi yalnızca insan bilincinin 
yönlendirdiği bir süreç değildir. Bu hareket aynı anda algılanır da. İnsan bedenin hareketliliği, algının nesnesi olan 
bir mekânsallık da teşkil eder. Merleau-Ponty bunu açıklamak için iki elin birbirine değmesi durumu örnek verir 
(Casey, 1999, s.226). Dokunan özne, dokunulan haline gelerek algı-hareket birlikteliğini oluşturarak kapsamlı bir 
mekânsal deneyimi mümkün kılar. 
Merleau-Ponty’e göre, bedenimizin mekânın veya zamanın içinde olduğunu söylemek yerine mekân ve zamanın 
bedende ikame ettiğini ifade etmeliyiz. Mekân veya zamanın içinde olunmadığı gibi, onlar tasavvur da edilmez. 
Benlik onlara aittir, beden onlarla birleşir ve onları içerir. Bu içermenin kapsamı, benliğin varoluşunun ölçüsüdür” 
(Casey, 1999, s.231).  
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Kant için mekân insanın algısının aşkın biçimi olarak geometrik mekân önermesiydi Husserl’sa bilincin 
yönelimselliğinin bir koşulu olarak görüngüler dünyasının ufkuna bir köprüdür. Merleau-Ponty ise mekânı bilincin 
ve algının bütününe yayılmış bir bir varoluş koşulu olarak görür. Bilinç, beden ve mekân iç içe geçmiştir. Bilincin 
yönlendirdiği bedensel hareketlilik yeri üreterek, diğer nesnelerin de ait olduğu mekânları oluşturur. Bedenin 
kendisinin hareket-algı diyalettiğiyle mekânları kendine özgü nitelikleri olan yerler olarak üretir ve kendisi de bir 
yerselliğe sahiptir. (Merleau-Ponty, 1996 [1962], s.251). 
Merleau-Ponty’nin bedenin yerselliği sayesinde bedeni saran mekân ile insan bilinci arasındaki bir koşutluk ilişkisi 
kurar (Merleau-Ponty, 1996 [1962], s.143). Bedenin mekânda bulunduğu noktalar nesnel konumlar değildir, 
benliğin amaçlarının ve iletişimin değişken menzilini belirtir. (Merleau-Ponty, 1996 [1962], s.143). Bir hareketin 
öğrenilmesi için bedenin onu anlaması gerekir (Merleau-Ponty, 1996 [1962], s.139). Hareketlilik, bilincin bir 
“hizmetçisi” veya aracı olmadığı gibi; beden de, (Husserl’ın anlayışından farklı olarak) benliğin bir aracı değildir. 
Yani hareket, yalnızca bedenin bir deneyimi değil, dünyadaki-bedenin de deneyimidir (Merleau-Ponty, 1996 
[1962], s.141).  
Sonuç itibariyle mekân, insanın hareketine ve algısına göre sürekli yeniden şekillenen ve insanın deneyimlerinin 
içsel parçası olarak bir değer kazanır. Kendi içinde heterojenleşebilen bir uzam bile değildir artık; bir yerin aynı 
olarak kalması, kendisi ile aynı şey olması bile mümkün değildir. Mekânsallık duyumsanan mekânda devinen 
bedenin bir uzantısıdır.  
Newton’un basit konumunun tamamen silindiği deneyim eksenli felsefi yaklaşımlar kendi başına ve biçimsel bir 
yapı olarak değil, heterojen ve çeşitli bilgi üretim alanlarına içkin olarak kavramsallaştırır. (Casey, 1999, s.286). 
Merleau-Ponty’nin mekânı da, bilinç-duyumsayan beden-dış dünya dizisini içermesi açısından bu yönelimin bir 
parçası olarak görünür.  
 
3.4. Gaston Bachelard: İmgelem ve Mekânın Biraradalığı 

Fransız epistemolojisti Gaston Bachelard bilimsel bilgi sürekli kurulan ve psikolojiyle yakından ilişkili bir yapıdır. 
Bachelard’ın mekânının insan ile kurduğu ilişki ne Descartes’ın ruh ile beden’in birleştiğini öne sürdüğü noktada 
gerçekleşir, ne de Kant’ın anlağın bir parçası olarak gördüğü uzam sezgisidir. Yer kavramını Husserl ve Merleau-
Ponty gibi insan bilinciyle ilişkilendirse de, insan aklını beden yoluyla mekânla birleştirme yolundan da gitmez; 
onun yerine yeri imgelemle bağlantılandırarak kapsamlı deneyim mekânı ortaya atar. Bachelard’a göre mekân 
öncelikli olarak fiziksel veya düşünsel bir bağlama oturmaz, doğrudan doğruya şiirsel imgenin alanındadır. 
Mekânlar, öncelikle “sevilen, övülen, nefret edilen ve yaşanmış uzamlardır” (Bachelard, 2008, s.28). Dahası, 
imgelemin tüm taraftutuculuklarıyla yaşanmıştır. İmgelem ile mekânın bağı iki yönlü kurulabilir: “Biz onların 
içinde olduğumuz kadar, onlar da bizim içimizdedir” (Bachelard, 2008, s.31). 
İmgelem, mekânların deneyimlendiği zemindir. Şiirsel imgelemin açtığı ufuklar olmaksızın mekânsal inceleme 
mümkün olamaz. Ama imgelem, ama bir inceleme aracı olmaktan çok mekânı ve insanı birleştiren dolaysız bir 
bağlantı yüzeyidir. Diğer yanıyla mekân da insan ruhuna ilişkin bir çözümleme aracı olarak ele alınabilir (Bachelard, 
2008, s.30). Çünkü imgelemin her öğesi mekânsal bir boyuta sahiptir. Bachelard’a göre yalnız anılar değil, 
unutulanlar da bir yerde barınmıştır. Bilinçdışımız da barınmıştır ve ruhumuz bir konuttur. Ve evleri veya odaları 
anımsayarak kendi içimizde konaklamayı öğrenmek mümkündür (Bachelard, 2008, s.31). 
Böylece görüngülerin dış dünyada mekân tarafından nasıl kapsandığı değil, insanın bütünsel deneyiminde nasıl 
belirdiği önem kazanır. Görüngülerin barındığı yer dışsal bir uzam olmaktan çıkarak insan ruhunun bizzat kendisi 
olmaya başlar. Bachelard’a göre  insan tini yersel bir depodur ve insanın psikoloanalitik iç dünyasıyla ile mekânı 
birbirinin içine geçmiştir. Mekândan bahsetmek aynı zamanda insan imgeleminden bahsetmek anlamına gelirken, 
bilinç ve hafıza kavramları da birer mekân olarak ele alınırlar. Örneğin mahzen ve tavanarası hem bir evin 
parçalarıdır hem de insan imgeleminin birer hareket alanıdır. Korkular ile mahzen arasındaki bağlantı bir 
benzetmenin ötesindedir; birbirinden ayrı gerçeklik dünyalarında değil imgelemin ortak zemininde bulunurlar: 
Bachelard’a göre birbirinden çok farklı kuramsal ufuklar çerçevesinde bile incelense, ev imgesi mahrem 
varlığımızın topografyasıdır (Bachelard, 2008, s.30).  
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Bachelard’a göre şiirsel imajlar da kendi içerikleriyle yer’lere yayılırlar (Bachelard, 2008, s.290). Örneğin 
minyatürün şiirsel imgelemde gerçek boyutunun dışında bir enginliği vardır. Minyatürün reel, geometrik boyutu 
bir yerden sonra önemsizleşir, önemli olan onun imgesel olarak çağrıştırdığı evrendir. (Bachelard, 2008, s.308, 
s.223 vd.). Çekmeceler, sandıklar ve dolaplar nesnelerin evi olarak değerlendirilir ve örneğin boş bir çekmece 
imgelenemeyeceği, ancak düşünülebileceği için için bilinenden önce imgeleneni, doğrulanandan önce düşleneni 
betimleyen bir bakış açısıyla bütün dolapların içinin dolu olduğu söylenebilir (Bachelard, 2008, s.31 ve s.125 vd.). 
Jules Superville’in bir şiirinden hareketle uçsuz bucaksız bir pampa büyük bir hapishane olarak düşünülebilir 
(Bachelard, 2008, s.314). Ya da içerisi ile dışarısının diyalektiği konusunda kapı bir fiziksel bariyer olmaktan çıkarak 
(başta Rene Char’ın bir şiiri olmak üzere çeşitli şiirlerden hareketle) insan tininin karar anındaki içsel dönüşümünü 
işaret eden bir simgeye dönüşür, bir aralık kalma evrenine dönüşür (Bachelard, 2008, s.317). 
Bachelard, sonradan gelişecek nörobilimsel deneyim anlayışını öngörmüşçesine, tüm bilişsel ve algısal süreçleri 
içeren bir mekân tanımı yapmış ve buradan hareketle mekânın imgesini dünyayı açıklayan bir konuma 
dönüştürmüştür. Aynı zamanda mekânın anlatıbilimi alanında kurmaca metinlerdeki mekân kavramının 
inceleyen yapılsalcı veya post-yapısalcı anlayışlar için de bir referans noktası oluşturmuştur.  
Kant’tan Bachelard’a uzanan yer kavrayışı, birey merkezli mimari yaklaşımlar açısından önem taşıyacak, organik 
mimarlıktan yeni-bölgeselciliğe kadar yer’i merkeze alana akımlar için deneyimle ve yerin nev-i şahsına 
münhasırlığının kuramsal arka planını oluşturacaktır. 
 
4. TOPLUMSAL HAREKETIN MEKÂNLARI 

4.1. Michel Foucault: Heteretopya 

Michel Foucault’nun tarihsel bilgi arkeolojisi, yer’in tanımına tarihsel ve sosyolojik etmenleri ekleyerek önemli 
bir katkı yapar. Foucault’ya göre mekân, kendi tarihi olan, iktidar ilişkileri (ve pek çok başka ilişki türü) ile tarif 
edilen bir alandır. Mekânların içsel nitelikleri, onların tarihsel ve siyasi bağlamı ile doğrudan ilişkilendirilir. Her 
mekân kendi varoluşsal bağlamını bir ilişkiler ağından alır. Böylelikle, bir kere tarif edilerek kesinleştirilmiş bir 
mekânsal kavrayış terk edilir, mekâna bir şimdiki zamanda algılamanın ötesinde bir tarihsellik kazandırılır. Dahası, 
mekânın zamandan zamana, mekândan mekâna değişmeyen bir tanımı makul görünmez. Her mekân, o yere ve 
o zamana göredir. Adeta mekân yerin değil, yer mekânın zeminine dönüşmüştür. Zira Foucault’nun ele aldığı 
mekânsal model, kendi içinde başkalaşan ama bir dönüşüm modeline oturtulması mümkün görünmeyen 
dizilerden oluşur ve her anda iktidar ilişkilieriyle bağlantılı özgün bir mekânsal kurgu tarif etmek olası görünüyor. 
Buradan hareketle, Foucault, 1967 yılında verdiği Öteki Mekânlar başlıklı bir konferansta, iki önemli tanım 
yapacaktır: Biri arazi, diğeri heteretopyadır. Arazi, çağımıza özgü mekân algımızı ima eder ve mekânın bölgeler 
arasındaki ilişkilerin formunu aldığı bir çağda olduğumuzu belirtir. Bu karşılıklı bağlaşıklık durumu, karşı-mekân 
türlerinin bileşimi olarak normlara ait olmayan biçimler barındıran heteretopya kavramının önünü açar. Daha 
doğrusu norm-dışılığın birbirinden farklı mekânları, heteretopya başlığı altında kalıplaştırılmaksızın bir arada 
konumlandırılır.  
Foucault mekânın kavramının kendisinin de bir tarihi olduğunu belirterek (Foucault, 1984, s.22) Batı dünyasında 
Ortaçağ’da ve on yedinci yüzyıl sonrasının mekânsal anlayışlarını dönemlerin koşulları ile ilişkilendirir. 
Heteretopya, her ne kadar, her dönem ve her toplumsal yapıda varolmuş olsa da tarihsellik, toplumsallıktan ve 
çağın mekân anlayışlarından bağımsız tanımlar edinmez. Foucault yakın dönem felsefenin çağdaş mekânsal 
anlayışlarını (Bachelard ve fenomenolojistler) günümüz koşulları ile uyumluluğu nedeniyle olumlamakla birlikte, 
kendi anlayışını farklılaştırır. Heterotopya’nın bir mekân modeli olarak dayandığı ilkeler bulunsa da, mutlak ve 
evrensel bir formu yoktur (Foucault, 1984, s.24). Heteretopyalar, cinsel deneyim bağlantılı kriz heterotopyaları 
(ilk cinsel deneyimin ait olunan ortamın dışında yaşanması-yatılı okul, askerlik, balayı vb.) ya da farklılaşma 
heterotopyaları (huzurevleri, akıl hastaneleri ve hapishaneler vb.) farklın görünümler edinir. Burada önemli olan 
kültürel veya ahlâki bir norm-dışılığın ait olduğu yerlerin toplumsal olarak her bölge ve zamanda üretiliyor 
olmasıdır.  
Heterotopyanın bir diğer özelliği, herhangi bir heterotopik yerin, tarih içinde işlevini değiştirmesinin mümkün 
olmasıdır. Örneğin mezarlıklar, modern dönem öncesi şehrin merkezinde bulunsalar da sonradan şehrin dışına 
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taşınmıştır. Her insanın bir tabut içinde gömülme hakkı olması yine modern dönem ile başlar. Öbür dünya 
inancının zayıflamasıyla birlikte, ölümden insanın varlığının tek kesin kanıtı olan ölü bedenin önem kazanmasını 
sağlar ve mezarlıklar yalnızca önemli kişilerin anıt mezarlarını barındırmanın ötesine geçer. Mezarlıklar zamanla 
şehrin kutsal ve ölümsüz merkezi olmaktan çıkarak, her ailenin kendi karanlık dinlenme yerine sahip olduğu bir 
öteki-şehir haline gelerek merkezden uzakta gözden ırak yerlere taşınır (Foucault, 1984, s.25).  
Bir diğer ilkeye göre heterotopya, bir reel yerde, birbiriyle uyumsuz niteliği yan yana getirebilir (Foucault, 1984, 
s.25) Örneğin Fars kültüründe bahçenin hem dünyanın küçücük bir parçasını hem de dünyanın bütünselliğini 
simgelemesi (Foucault, 1984, s.26) olması buna örnek verilebilir. Müze, kütüphane ve festival alanları gibi bir dizi 
yeri heteretopikleştirense onların zamanla norm-dışı kurduğu ilişkidir. Müze ve kütüphane, bir yerde tüm 
zamanları barındırma çabası olarak düşünülebilecekken, festivaller ise sınırlı bir zaman aralığında bir mekânı 
fantastik bir yere çevirir (Foucault, 1984, s. 26).  
Bir başka ilkeye göre ise, heterotopya belli bir toplumsal izolasyon sağlarken içeri girmek isteyene kapısını 
kapatmaz. Örneğin yalnızca “yasak” cinsel ilişkiye girmek için arabayla gidilen Amerikan Motel odaları bu açıdan 
kavranabilir (Foucault, 1984, s.27). 
Foucault’nun belirttiği son ilkeye göre ise, heteretopya normatif mekânlar açısından işlevseldir. Örneğin 
kerhaneler kentin kalanını bir anlamda temize çıkarır. Ya da Püriten kolonilerdeki mükemmel işleyen yaşam, tüm 
toplum için dolaylı olarak bir ideallik yanılsaması da oluşturur (Foucault, 1984, s.27). 
Böylelikle, heterotopya kavramı, yere tarihsel ve toplumsal bir içerik yükler. Bu noktada önemli olan, heterotopya 
modelinin belirli bir şemaya göre değil bir dizi ilkeye göre tanımlanmasıdır. Foucault da Hastanenin Doğuşu, 
Deliliğin Tarihi, Hapishanenin Doğuşu gibi pek çok tarihsel incelemesinde mekânları bu bağlamda ele alır. Yer, 
tarihsel ve hiyerarşik ilişkileri içinde artık tümel mekânı tamamen parçalamıştır. 
Casey’e göre İkinci Dünya Savaşı sonrasında düşünce tarihinde Frankfurt Okulu ve Post-Yapısalcı okulların 
etkisiyle artık yere giden yolculuklar artık iç dünyanın seyrek kullanılan patikalarından kamu yaşamının göz 
önündeki otoyollarına kaymıştır (Casey, 1997, s.297). Tarihsellikten uzak ve apolitik içselliğin yerini, eleştirel, 
karmaşık ve toplumsal insan etkinliğiyle belirlenen yerler almıştır. Foucoult’un norm-dışı hetertopyaları 
yapısökümünden, postmodernist parçacı yaklaşımlara kadar pek çok yer kavrayışının odağında bulunur. 
 
4.2. Henri Lefebvre: Mekânın Üretimi ve Sosyal Mekân 

Siyaset felsefesi ve kentsel sosyolojisiyle mimarlık ve mekân felsefesi tartışmalarına önemli bir katkı yapmış olan 
Henri Lefebvre, gündelik hayat kavramı ve mekânsallığın siyasi mücadelelerle ilişkisini ele aldığı Mekânın 

Üretimi’nde, mekânı tarihsel ve toplumsal bir düzeyde gündeme getirerek özgün bir yer kavramı geliştirir. 
Lefebvre, kökleri Newton’a uzanan modern mimarlık kanonunda mekâna ‘Öklidyen’, ‘izotropik’, ‘sonsuz’ gibi 
sıfatlar yakıştırılarak hem bilimsel olarak ve hem de genel izlenim açısından tamamen matematiksel ve 
toplumsallıktan arınmış bir nitelik atfedildiğini yazar. Düşünce tarihindeki mekân tanımlarını gündeme getirerek, 
Kant’ın bu kavramı ve bilginin göreceli bir aracı olarak revize etse de empirik dünyadan açıkça yalıttığını ve özsel 
olarak tam kavranamaz bir yapıya büründürdüğünü belirtir (Lefebvre, 2000 [1974] , s.2). Bu tavrın karşısına 
mekânın toplumsallığını koyarak mekân ile üretim arasındaki ilişkiyi Marx ve Engels’in üretim süreçlerini referans 
alarak gündeme getirir. Lefebvre’in yaklaşımının özgün tarafı, mekânın yalnızca toplumsal yaşantı ve üretici 
güçlerin biçimlendirdiği ve onların yansımasını barındıran bir düzlem değil, aynı zamanda onların kaynağı 
olduğunu öne sürmesidir. Böylece mekânın bir dizi dinamiğin sahnesi olmaktan çıkartılıp tarihsel ve toplumsal 
üretici enerjinin doğrudan parçası durumuna geldiği söylenebilir. Mekân, yalnızca toplumsallığı barndırmaz 
onunla denk bir zemin olarak değerlendirilir. Mekân, ya da bu tanım itibariyle toplumsal mekân, bir ilişkiler 
alaşımıdır. Yine de toplumsal yaşam ile mekânı epistemolojik olarak eşitlemeyi denemez Lefebvre. Toplumsal 
mekân diğer şeyler arasında bir şey olmadığı gibi, ürünler arasında bir ürün de değildir. Üretilen şeyleri kapsar, 
onların bir-arada varoluşlarını, eşzamanlıklarını ve iç ilişkilerini kuşatır (Lefebvre, 2000 [1974], s.73). Mekânın 
içeriklerinin oluşturduğu ilişki ağları, aynı zamanda üretim araçları olarak da değerlendirilmelidir. Üretici güçlerle 
diyalektik bir ilişki içindeki toplumsal biçimselliğini tümüyle yitirmez. Bu öneri, mekânın boşluk tanımına karşı onu 
insan bilinci, bedeni veya imgelemi ile ilişkilendiren düşünürlerden farklı bir yere getirir Lefebvre’yi. Çünkü 
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Lefebvre, bir yandan mekânın insan bilinci dışındaki özerkliğini (ama bağımsızlığını değil) korumaya özen 
gösterirken ona fiziksel bir varlık alanı da tanımlar ve varoluşunun yapısını ele alır (Lefebvre, 2000 [1974], s.87) 
Mekânsallığın, ilişkiler ağına eklemlenmiş parçalar olarak içe içe varoluşu bütünsel bir yaklaşımın önemini ortaya 
çıkarır. Toplumsal mekânın bütünselliği, hem fizikselliği hem de üretici ilişkiler ağını içinde barındırır ve fiziksellikle 
üretim ilişkileri diyalektiğini sahnesi haline gelir. 
“Mimarlar, mimari mekânı kendi (özel) mülkleri olarak gördü, ekonomistler ekonomik mekânı sahiplendi, 
coğrafyacılar “güneşin altında” kendi yerlerini aldı ve bu liste böyle devam edebilir. Egemen ideolojik eğilim, 
emeğin toplumsal bölünmüşlüğüne paralel olarak, mekânı parçalara ve parsellere ayırıyor. Mekânı, kendi-içinde, 
yalnızca mekân olarak ele alma tuzağına düşüyoruz” (Lefebvre, 2000 [1974], s.89). 
Lefebvre’nin bir diğer özgün katkısı fetişleştirilmiş bir kullanıcı olarak insan tanımını redderek toplumsal 
mekânları özgül nitelikleriyle bir yere dönüştürmesidir. Mekânın toplumsallığıyla fizikselliği arasındaki köprü rolü 
gündelik yaşama verilir. (Lefebvre, 2000 [1974], s.93). Gündelik yaşam üretim ilişkilerinin ve biçimin diyalektik 
dönüşümünün yüzeyidir. Böylece her fiziksel çevre üretim ilişkileriyle dönüşürken etkin bir  konum edinir, 
bütünselliğin içinde dinamik bir parça haline gelir, ve de gündelik yaşamın tekilliğinde özgün bir yere dönüşür. 
İnsanın toplumla ilişkisini gündelik hayatı üzerinden kurmak, onu aynı zamanda mekânsallaştırmak anlamına da 
gelecektir (Lefebvre, 2007 [1968]). 
Bu anlamda Lefebvre’nin toplumsal mekânı, Friedrich Jameson, David Harvey, Manuel Castells gibi pek çok 
mekân kuramcısının önünü açacak bir kavramsallaştırma olmuştur. Gündelik hayat üzerinden insanın 
mekânsallığını kavrama çabası somut bir inceleme ve müdahele yüzeyi olarak eleştirel yaklaşımlara ilham 
vermiştir.  
 
5. SONUÇ 

Mekân ile insan varoluşu arasındaki mesafeyi kapatan öğe bir tür ontolojik kemer (onthological arc) işlevi görür. 
Newton’a göre, insan ile mekânı birbirine bağlayan, ikisinin de matematiksel ve doğa yasalarına uygun fiziksel 
varoluşuydu. Descartes’a göre ise insanın bedeni, bir hacme sahip olduğu için zaten mekân ile türdeşti, insanın 
ruhunun ise mekânda yeri yoktu. Husserl, yaşayan bedenin yürüme eylemi vasıtasıyla insan ve mekânı birbirine 
bağlıyordu. Merleau-Ponty, insan bedeninin kendisini mekânsal olarak görürken, Bachelard için bu bağlantı 
noktasını imgelem oluşturuyordu. Foucault, Lefebvre gibi düşünürler ise, insanın tarihsel ve politik varoluşu 
yoluyla mekân ile ilişkisini kurdular. Lefebvre’ye (2007) göre, gündelik hayat, somut insan yaşantısının mekânsal 
görüntüler olmadan tasavvur edilemeyecek evreninin dokusunu oluşturur.  
Newtoncu anlayışa göre mekân içindeki insanın gereksinimleri ölçülebilir, nesnel kriterlerle meşrulaştırılabilir ve 
matematiksel olarak kavranabilirdir. Deneyim merkezli bakış açısına göre mekân, bedensel ve bilişsel olarak 
algılanır, gözlemcinin öznelliğine göre değişir, imgelem ve hafızanın özerk alanlarında yoğurulur, hatta varoluşsal 
bir rol üstlenir. Başka bir açıdan bakılacak olursa mekân, toplumsal ilişkileri yansıtan ve yeniden üreten ve 
bireyler-arası ideolojik bağlarla örülü bir şekilde de anlaşılabilir. Her mekân kuramı bu boyutları farklı oranlarda 
bünyesinde taşıyabilirse de, mutlaklı, deneyimsellik ve toplumsallık matrisindeki kendine bir konum edinerek 
insanın varlığıyla kendine özgü nitelikler edinen yer kavramıyla farklılaşır. Mutlak mekânda beden anatomik 
özellikleriyle bir nesne olarak öngürülebilir bir şekilde hareket eder. Deneyimsel öznel mekânda tüm duyu 
organlarıyla imgelem ve hafızayı da içererek deneyimleyen bir öznedir. Toplumsal mekânsa, iktidar ilişkileri 
yaşam bağlamında ideolojik güdüleriyle hareket edilen sahne olarak görülebilir. Bedenin hareketi ve karar 
mekanizmaları mekanik, deneyimsel veya ideolojik olarak nitelendirilebilir. Bir mühendislik probleminin parçası 
olarak kullanıcıyla, hafızasının etkisinde mekânsal atmosferi deneyimleyen kişi veya iktidar ilişkileri ağında 
toplumsal birey tasarım süreci açısından çok farklı girdilerdir. 
Sonuç olarak, kuramsal düzlemde mimari mekâna özgün bir kimlik veren yer kavramının, mekânın insan eylemi 
ve bedeniyle ilişkisinden yola çıkarak tanımlanabileceği söylenebilir.  
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