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GEÇİ Cİ DEPRE M KONUTLARI NDA BARI NMA VE MEKAN BAĞLI LI ĞI  

ÖZET 

İnsanı n mekan ile ol an ilişkisi  t ari hi n başl angı cına kadar  dayanmakt adır. İ nsan ve 

mekan fi zi ksel  büt ün etki  ve t epkileri yl e bir  büt ündür  ve bu büt ün,  yaşa mı nı 

sürdür mesi ne bağlı  ol an t üm akti vit eleri ni n merkezi nde bul unmakt adır. Psi kol oji 

bili mi ne de bağlı  ol arak i nsanı n mekan il e ol an et kileşi mi nde  ‘ bağlılı k’ kavra mı 

öne mli  bir  yer  t ut makt a ve  değeri  büt ün hayatını n r ot ası na yön verebilecek kadar 

büyük ol abil mekt edir. 

Çalış manı n a macı  mekan bağlılı ğı nı n i nsan yaşa mı ndaki  et kileri ni n ve  depre m 

sonrası  kur ul an geçi ci  konutlarda i ka met  et meni n mekan bağlılı ğı  açısı ndan yarattı ğı 

değişi klikl eri n araştırılması dır.  Önceli kle ‘mekan’ı n anl a mı ndan başl ayarak 

insanoğl unun varol duğundan beri  mekanl a ol an ilişkisi  t anı ml anarak mekan-za man-

bağlılı k üçl e mesi  i ncel enmi ştir.  İnsanı n ‘t oprak’  üzeri ndeki  ege menli ği  ve  yerl eş me 

ve yayıl ma i çgüdüsünün nereden gel di ği  sorgul anarak afet  sonrası  barı nma  konusu 

el e alı nmı ştır.  

1999 Mar mara depre mi  sonrası nda kur ul an geçi ci  konutlarda 5 yıl dan fazla bir  süre 

yaşa maya deva m eden i nsanl arı n yaşadı kl arı  evl ere ol an bağlılı kları i l e i çi nde 

bul undukl arı  çevreye ol an kat kı  ve et kileri ni  araştır mak a macı yl a bir  al an çalış ması 

yapıl mı ştır.  Geçi ci  konut  böl gesi nde yapılan bu alan çalış ması yl a el de edi len yazılı 

ve sözl ü verilerle i nsan ve mekan bağlılı ğı na ilişki n somut  bir  değerlendir me  ort aya 

koyul muşt ur. 

 

 

 

 

 

 



TE MP ORARY EARTHQUAKE HOUSI NG AND PLACE ATTACHMENT 

SUMMARY 

The rel ati onshi p of  man and space wit h eachot her  st arts from t he begi nni ng of 

hi st ory.  Man and space are a t ot al  wit h t heir  all  effects and reacti ons  and t hi s  t ot al  i s 

pl aced i n j ust  t he cent er  of  all  acti vites  of  man t hat  he has  t o endure hi s  life because 

of.  Regardi ng t he psychol ogy sci ence,  t he t erm ‘ attachment’  i s  i mportant  i n t he 

di al og of man wit h space and val uabl e as it can direct the route of his whol e life.  

Thi s  st udy ai ms  f or  i nvestigati ng t he i mpacts  of  place attachment  i n hu man’s  li ve and 

the changes  caused by dwelli ng i n prefabric houses  i n t he poi nt  of  pl ace attachment. 

St arti ng wit h t he meani ng of   ‘ pl ace’,  a true defi nition t o t he rel ati on of  ‘ hu man and 

pl ace’  was  done and pl ace-ti me-at achment  tri o was  dealt  wit h.  ‘ Dwelling aft er  a 

di saster’  was  t aken up as f oll owi ng t he cross-exami nati on of  how t he humanbei ng’s 

boundaries  l ays  out  on gr ound and where t he insti nct  of  dwelli ng and spreadi ng 

comes from.. etc.  

As  a  case st udy,  some  gr oup of  peopl e li vi ng for  more t han 5 years  i n t e mporary 

dwelli ngs  t hat  were est ablished j ust  after  t he 1999 eart quake i n Mar mara wer e asked 

a questi oannaire t o see their  pl ace attache ments  to t heir  houses  and regi ons  and by 

meani ngs  of  observati ons  done and phot os  t aken,  it  was  reached t o an eval uati on 

about t he relati on of ‘ man and pl ace attachment’ in t he regi on and i n t he general. 
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ÖNSÖZ 

Yaşadı ğı mı z mekanl ar  yal nı zca bet on yı ğı nl arını n gör ünen yüzl eri  değil,  bi ze 

yaşattı kları  ve t aşı dı ğı  anılar  büt ünüyl e de özel  anl a ml arı  ol an yerl erdir.  Bu açı dan 

insan i hti yaçl arı nı  t e mel  al an mi marlı k prati ği nde,  mekanl arı n gözl e gör ül meyen 

anl a ml arı  da hesaba katıl malı  ve üzeri nde öne ml e kafa yor ul malı dır.  Çal ış ma mda, 

insanı n mekanl a ol an yal nı zca kendi ne ait  öznel  di yal oğun öne mli  bir parçası nı 

ol uşt uran bağlılı k kavra mı ndan yol a çı kılarak çok yakı ndan t anı dı ğı mı z bir 

gerçekli kteki et kileri ve sonuçl arı incel enmi ştir. 

Al an çalış ma mı  gerçekl eştir mede kat kıları ndan dol ayı  KADEV başt a olmak üzere, 

başka çalış mal ara mutl aka yarar  sağl ayacağı na i nandı ğı m yüksek lisans  t ezi mi n 

sı kı ntılı  döne ml eri nde yanı mda ol an t üm dostlarıma,  bu konuya eğil me mi  sağl ayan 

sevgili  hoca m Ahsen Özsoy’a  ve dest ekleri nden dol ayı  aile me  t eşekkürl eri mi 

sunarı m.  

 

ARALI K 2004          OLCAY TANBERKEN 
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1. GĠ RĠ ġ 

İnsanoğl unun varlı ğı nı,  yaşa m süreci  boyunca deneyi ml eri ni  geçirdi ği,  varol uşundan 

itibaren t üm yaşa m döngüsünü çevrel eyen,  yani kı saca her  za man hayatı nı n her 

aşa ması nda t a m mer kezde yer  al an “ mekan” duygusundan ayrı  t ut a mayı z.  İ nsan 

mekanı  onu çevrel eyen sı nırları  ya da sı nırsızlıkları yla al gılar,  mekanla yaptı ğı 

karşılı klı et kileşi ml e ekl emel er ya da çı kar mal ar yaparak onu değiştirir. 

Tüketi m döngüsünün yaşa m dahili nde belirgi n bir  yeri  ol maya başla ması  il e 

yönl endirici  bir  rol e sahi p ol duğunun açı k bir  hal e gel mesi  özelli kle mekan 

deneyi ml e mel eri mi zi  de değişi k bir  yönde et kilemekt edir.  Sürekli  ve hı zlıca akan bir 

döngü il e mekanl arı  da bir  öl çüde çarçabuk t ükettiği mi z,  bugünün dünyasını n öne mli 

bir  gerçeği dir.  İçi ndeki  el e manl arı  za manl a bi çim ve  anl a m değiştiren mekanl arı n 

aynı  kal a mayacağı  ortadadır  ancak i nsana verdi ği  duygunun da değişi kli k göst er me 

ol asılı ğı nı  ayrı  bir  boyutta değerlendir mek gerekir.  Ör neği n dı ş  dünyayl a ol an 

bağl antı nı n sağl andı ğı  “pencere” gör üşl eri ndeki  bir  değişi klik,  ol uşan yeni  açı klı klar, 

kapanan yüzeyl er  vs.  pek çok et ken mekanı n deneyi ml enme  çeşitleri ni  artırmakt adır. 

Dün bi zi  başka heyecan ve duygul arla saran aynı  mekan bugün ba mbaşka duygul arı n 

toplandı ğı  yer  ol abilir.  Aslında za mana ait  t üm ol gul ardan ayrı  ol arak mekanı  yal nı z 

başı na bırakı p „ net‟  bi çimde  soyutladı ğı mı zda yı llar  geçti kçe değişen fazla bir  şey 

ol madı ğı  or ya çı kmaktadır.  Değişen asıl  şey bel ki  de bi zi m çevreyi  “gör me” 

bi çi mi mi zde yat makt adır.  Yani  mekanı  al gıla mada et ken ol an asıl  fakt örler  mekanı n 

kendisi nden çok,  mekanı  ol uşt uran,  çevrel eyen ve onun orada bul unması na sebep 

teşkil eden t üm di ğer faktörlerdir. 

İnsanı n çevre sı nırı nı  belirleyen mekan ya da mekanl ara ol an bağlılığı nda mekan ve 

insanı n karşılıklı  et kileşi mi  söz konusudur.  Bu et kileşi mde  birden çok fakt ör 

sayılabilir;  ancak mekana bağl anma  sebepl eri arası nda hi ç şüphesi z yaşanılan 

çevreni n öne mi  büyükt ür.  Özelli kle orta yaş  ve üst ü ol an i nsanl ar  i çi n ko mş ul uk 

ilişkileri  büyük öne m t aşı makt a ve yaşadıkları  mekanl ardan kop ma mayı 

iste mel eri nde öne mli  rol  oyna makt adır.  Genç kuşak i se günü müz  gerçekli ği yl e 
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e mpoze edilen t üketi m alışkanlı ğı nı n bir  sonucu ol arak “ mobil” bir  yaşa mı  t erci h 

et mekt edir.  

1. 1 Tezi n Amacı ve Kapsa mı  

Me kan bağlılı ğı nı n i nsan yaşa mı ndaki  et kilerini  araştır mak üzere yapıl an bu 

çalış mada önceli kle i nsan ve mekan ar ası ndaki  karşılı klı  et kileşi mi n gerek fi zi ksel 

gerekse psi kol oji k boyutta çeşitli  açılardan el e alı nması  a maçl anmı ştır.  Bu 

doğr ult uda çalış ma,  “ mekan bağlılı ğı” kavra mı  üzeri ne yoğunl aşılarak bazı  sorul ara, 

afet  sonrası  yaşa m gerçekli ği ni n t a m ort ası ndaki  bir  al an çalış masıyla yanıt 

aranması nı  kapsa makt adır.  Çalış manı n il k aşa ması nda i nsanı n mekanl a ol an 

ilişkisi ne deği nilerek i kamet  et me ve yerleş me  i çgüdül eri ni n anl a msal  olarak çı kı ş 

nokt aları  üzeri ne yoğunlaşıl mı ştır.  Bireyi n,  mahre mi yet,  kişisel  mekan ve ege menli k 

al anı  gi bi  kavra ml arla  kendi ni  sı nırlayan görün mez çi zgileri n boyutu,  sı nırı  ve 

ul aşılabilirliği  ile ilişkisi  i ncel enmi ştir.  Mekan bağlılı ğı  t anı ml anırken mobilite 

kavra mı yl a ol an ilişkisi ne deği nil mi ş  ve bağlılığa sebep ol an fakt örler  sıralanarak bu 

konuda yapıl mı ş farklı araştır ma örnekl eri yönt e mleri yle birli kte ele alı nmı ştır. 

1. 2 Tezde Ġzlenen Yöntem  

Tezde,  önce mekan ve i nsan et kileşi mi  konusunda literat ür  araştır ması  yapıl mı ştır. 

Bu araştır ma i ka met  etme,  yerleş me,  za man- mekan ilişkisi,  mekansal  deneyi ml er, 

mahre mi yet,  kişisel  mekan,  ege menli k kavra mı ,  mekan bağlılı ğı  ve  mobilite gi bi 

konul arı  i çer mekt edir.  Daha sonra afet  sonrası  yaşa m ve mekan bağlılı ğı  i lişkileri  ve 

afet  kavra mı ndan yol a çıkılarak geçi ci  barı nma probl e mi  ve depre mi n kadın ve  çocuk 

gözüyl e al gılanması na deği nilerek al an çalış ması nı n a maç ve yönt e ml eri 

sıralanmı ştır.  

Tezi n al an çalış ması  bölümünde,  depre m sonrası  geçi ci  prefabri kleri n kur ul duğu 

Der nekKırı  yerleşi m böl gesi  dahili ndeki  Treysen 2 mahallesi nde 34 haneye 

uygul anan bir  anket  ve sonuçl arı  yer  al maktadır.  KADEV‟ e ( Kadı n Emeği ni 

Değerlendir me Vakfı)  bağlı  Kadı n ve Çocuk Eğitim Mer kezi  gi bi  çoğul  katılı mcı  ve 

sosyal  bir  yapı nı n da i çinde bul unması,  mahalle seçi mi nde et kili  ol muştur.  Anket 

uygul a ması  i çi n pl an şeması  çoğunl ukl a aynı  ol an konutlarda yaşayanl ar  seçil mi ştir. 
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Bu al an çalış ması  kapsa mı nda anket,  kişisel  gör üş me,  gözl e m,  yeri nde yapıl an 

tespitler ve fot oğraflar ile veri el de edil mi ştir.  

Ar aştır mada el de edilen bul gul ar  değerlendirilmi ş,  böl ge saki nl eri ni n yaşadı kl arı 

mekanl ara ve çevreye ol an bağlılıkları  konusunda çeşitli  analizler yapıl mı ş, 

şe mal aştırıl mı ştır.  

Ar aştır manı n son aşa ması nda,  literat ür  araştır ması  ve al an çalış ması  sonuçl arı yl a 

insan ve mekan bağlılığı  arası ndaki  ilişki ye neden ol an et kenl er  konusu çeşitli 

açılardan ele alı narak tartışıl mı ş ve yoruml anmı ştır.  

Ar aştır manı n sonucunun;  depre m sonrası  kurulan geçi ci  konutları n kullanı cı 

bekl entileri ni  ne derece sağladı ğı nı n sapt anması  ve gerek t asarı m gerekse uygul a ma 

aşa ması nda artıları nı n ve eksileri ni n analiz edilerek kullanı cı  konf oru içi n daha 

sağlı klı sonuçl ar el de edil mesi ne yardı mcı ol ması düşünül mekt edir.  

El de edilen bu bil gilerin yal nı z afet  sonrası  kurulan geçi ci  barı nma konutl arı nda 

değil,  i nsanı n mekanl a kur duğu ilişkiler  sebebi yl e her  t ür  ve öl çekteki  konut 

tasarı mı nda da bir  veri ol arak değerlendirilebileceği  ve i nsanı n mekanl a ol an 

et kileşi mi ni n sonuçl arı ndan yol a çı kılarak i çi nde yaşadı ğı  kent e ol an bağlılı ğı nı n 

tezi n ort aya çı karacağı  sonuçl a birli kte benzer  başka konul ardaki  araştırmal ara da 

yarar sağl ayacağı düşünül mekt edir. 
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2. Ġ NSAN VE MEKAN Ġ LĠġKĠ SĠ  

Bu böl ümde,  i nsanı n mekan ile ol an ilişkisi ni n özelli kleri  ve anl a msal boyut una 

inilerek i ka met  et me,  yerleş me,  mahre mi yet,  ki şisel  mekan ve ege menli k al anı  gi bi 

kavra ml ar i ncel enecektir. 

2. 1 Kabuk, Ġka met Et me ve Yerl eĢ me  

Dı ş  dünyaya karşı  her  anl a mda kor un ma  i çgüdüsü,  t üm canlılara i çine gir meyi 

istedi kl eri  bir  kabuk yarat ma yetisi  ya da “doğal  görevi ” ver mi ştir.  Bachel ard,  ( 1996) 

Ber nard Palissy‟ni n Recept e vérit able adlı  çalışması nda geçen “kabuk” i mgesi ni 

şöyl e özetle mekt edir:  

“Palissy,   “savaşı n korkunç  t ehli kel erine” karşı  bir  “kal e kent ” pl anı  ol uşt ur mayı 

düşünür.  “İçi nde  bul unduğu döne mde  i nşa edil mi ş  bulunan kentler  ar ası nda  kendi ne 

örnek al abileceği  bir  kent”  bul makt an u mut  kes mi ştir.  Or manl arda,  dağl arda  ve 

vadilerde dol aşarak kendi ne  ör nek al abileceği,  hünerli  hayvanl arı n eli nden çı kmı ş 

hünerli  evl er  arar.  Bir  sürü araştır madan sonra Bernard Palissy,  evi ni  ve  kal esini 

kendi  sal gısı yla yapan bir  yavru sal yangozu düşün meye başl ar.  Yapı yı  i çeri den i nşa 

et me  düşü Palissy‟ni n kafası nı  ayl arca meşgul  eder.  Büt ün boş  za manl arında 

okyanusun kı yısı nda  dol aşır  ve  bazı  küçük balı kların öz  sı vıları  ve  sal gıları yla 

meydana  getirdi ği  çok çeşitli  ev ve  kal e görerek bunlardan kendisi ne yararlı  bil giler 

çı karabileceği ni  düşünür.  Deni zl erdeki  savaşlar  ve  korsanlıklar  yeryüzündekilerden 

daha  fazl a ol duğundan,  en kor un ması z,  en yu muşak varlı klara Tanrı  kendi  evl eri ni 

öyl esi ne yet ki n bir  geo metri  ve  mi marlı k sağl ayacak bi çi mde  kur ma  hüneri ni 

bağışla mı ştır  ki,  Hazreti  Sül eyman bile engi n bil geli ği ne karşı n böyl e bir  şeyi 

başara ma mı ştır. ” ( Bachel ard, 1996) 

Kuşkusuz canlılara verilen kendi ni  kor uma  i çgüdüsü i nsanoğl unda dor uğa çı kmı ş   ve 

hayatl arı nı  deva m ettirebil mek i çi n kabuk yarat manı n öt esi ne geçerek onları  “i ka met 

et me”ye kadar  göt ür müşt ür.  İka met  et mek,  i nsan ile ona veril mi ş  çevre arası nda 

anl a mlı  bir  ilişki  yarat maktır.  Bu ilişki,  bir  yere bağlı  ol mayı  gerektirdi ği  içi n ai di yet 

kavra mı nı  da beraberi nde getirir.  Mekanl arı n ai diyetleri ni  t anı ml ayabil meleri  ve dı ş 

dünyaya akt arabil mel eri  içi n pek çok şeye i hti yacı  ol duğu gi bi  i nsanoğl u da kendi ni 

mekanl a t anı ml ayarak „ yerleş me‟  i çgüdüsünü yerine getirir.  Böyl eli kle yeryüzündeki 

varlı ğı nı bir anl a mda kendi ne kanıtla mı ş ol ur.   
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Kevi n Lynch,  açı k ve büt ünl eş mi ş  bir  fi zi ksel  yerleş meni n,  keski n bir  imaj  görevi 

görerek,  sosyal  bir  rol  oynadı ğı nı  ve t opl um il etişi mi nde  sonradan hatırlanabil ecek 

anılara ve se mboll ere neden ol uşt urduğunu belirtmekt edir.  İyi  bir  çevresel  gör ünt ü 

duygusal  güvenli k açısı ndan öne mli dir  ve bu i nsan ile dı ş  dünya arası ndaki  ilişki ni n 

temel  t aşı dır.  Ancak bu çevresel  gör ünt ü gözl e mci  ve çevre arası nda çift t araflı  bir 

duvar  gi bi dir  ve buna göre „çevre‟  gözl e mci ye sı nırlar  ve ilişkiler  sunar.  Gözl e mci  de 

kendi  hedef  ve a maçl arı doğr ult usunda gör düğünü seçer,  organi ze eder  ve kendi ni 

ona göre yönl endirir.( Lynch, 1965) 

„ Yerleş me‟  kavra mı,  i ka met  et meni n il k adı mı dır.  İnsan,  i çi nde yaşadığı  doğal 

çevrede kendi  i hti yaçl arı ve  yaşa ma  bi çi mi ne göre „ yerleşir‟.  Dol ayısı yla yerleş me, 

ika met  et meni n başl adığı  yerdedir.  Günü müz koşulları na bakıl dı ğı nda i nsan, 

doğu muyl a birli kte zat en varol an,  i nsan eli yle yapıl mı ş  çevreye fazla bir  şans 

tanı nmadan atılır ve mücadel esi kendili ği nden gelişir.  

Bi r  yeryüzü parçası  üzeri ne yerleş me  o al anı  ya da boşl uğu i şgal  et medir. 

Gezi nti mi ze bir  son verip “i şte burası!” de mi şi zdir.  O boşl uğu çerçeveleyen sı nırı 

„dol dur maya‟  başl arız.  Yerleş me  bir  anl a mda,  son „ varış‟  nokt ası ndan başka bir  şey 

değil dir.  Kuşkusuz bel ki  „en son‟  yer  değil dir,  a ma her  yerl eş me o „ mutlak son‟a bi zi 

bir adı m daha fazla yakl aştırır.  

“ Gerçek ol an,  bi zi  saran ve kontrol  edi p yönettiği mi z çevrede her  za man far klı  ve 

yeni mekanl ar konusunda heyecan duyduğu muzdur. ” ( Mugerauer, 1992) 

Me kan kavra mı nı  varol uşçul uk il e açı kl a maya çalışan bili m ada ml arı  ve yazarl arı n 

başı nda gel en Hei degger‟e göre i nsan ancak,  kendi ni  çevreye yönl endirirse i ka met 

et meye başl ar,  dol ayısı yla i ka met  et meni n „ korunmak‟t an çok daha öt ede bir  anl a mı 

vardır.  İka met  et me,  varol uşçul ukl a açı kl anabilecek bir  kavra mdır.  İnsan kendi ni 

anl a mlı  bir  şekil de deneyi ml edi ği  bir  „çevre‟  il e t anı ml ar  ve kendi ni  o çevreye adapt e 

ederse „i ka met  eder‟.  Dol ayısı yl a i ka met  et mek,  „ kabuk‟tan ve „ korunma‟ dan daha 

fazlası  ol up,  yaşa mı n i çinde geçti ği  boşl ukl arı  yani  „ mekanl arı‟  i şaret  eder.  ( Schul z, 

1980) 

“İka met  et meye,  sadece inşa et me  aracı yl a meyilliyi z.  Önce i ka met  ederiz,  sonra i nşa 

ederiz.  Sıra budur. ” ( Heidegger,  1980).  Ancak inşaa etti ği mi z her  şeyi  de “i ka met 

et me” t anı ml a ması  i çine sok mak yanlış ol ur.  Köpr ül er,  st adyu ml ar,  benzi n 

istasyonl arı  da büyük birer  i nşaa ür ünüdür  ve i ka met  etttiği mi z al an sı nırları 
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dahili nde i şi mi ze ol dukça yararlar  ancak i ka met  et meye yara mazl ar.  Yine de  bir 

yanl arı  bi ze i ka met  et me güdüsünü ver mekt edir.  Ka myon şoförü,  yol una gi derken 

aslı nda evi ndedir.  Bir  t erzi,  maki nası nı n başı nda da evi ndedir.  Ancak “i kamet  et me” 

tanı ml a ması,  üzeri nde bi r  çatı  ile bacası  t üt en bir  ev i mgesi  üzeri ne kurul muşt ur. 

“ Öl üml ül er,  kendili ği nden büyüyen şeyl ere bakar  ve onl arı  yetiştirirler, 

büyü meyenl eri ise özel olarak i nşa ederler. ” ( Hei degger, 1980) 

Konu,  „ konut‟  ve „ konut  çevresi‟  gi bi  kavra ml ar  da el e alı nı nca başka açı lardan da 

değer  kazanmakt adır.  Konut,  bul unduğu kentsel  ya da çevresel  bağla m i çi nde 

değerlendiril di ği nde barınma  anl a mı nda yakl aşabileceği mi z i ka met  etmeni n bir 

biri mi  ol manı n öt esi nde,  yaşa ma  bi çi mi ni n bir  yansı ması na dönüş mekt e ve  bu da  pek 

çok di si pli nle bir  arada düşünül düğünde aslı nda bir  kült ür  süreci  di yebil eceği mi z  

„konut‟un  t asarı m sürecine de doğr udan yansı makt adır.  Hei degger‟i n i kamet  et me  ve 

inşa et me il e il gili  yaklaşı ml arı  „konut  çevresi‟ni n yer  seçi mi,  payl aşım bi çi mi, 

yapılaş ma,  yaşa m bi çi mi,  ekol oji k çevre,  al gısal  çevre gi bi  çok çeşitli ve  farklı 

boyutlar  açısı ndan el e alınabileceği  düşüncesi ne de kaynak ol abil mekt edir.  Ör neği n 

tari h boyunca yaşa mı  sürdür me ol anakl arı nı n erişilebilirliği  açısı ndan konut un 

yeri ni n belirlenmesi  her  za man öne mli  ol muşt ur.  Tari hi n çeşitli  döne ml erinde farklı 

anl a ml ar  t aşı yan ticaret  yolları  üzeri nde konu ml anmak,  ya da kor unaklı  ve güvenli 

bir  konu ma  sahi p ol mak gi bi  eyl e ml er  t opl um i çi nde farklılaşan,  güç ve prestij  sahi bi 

ol an kesi ml eri  ayrıcalıklı  kılan eyl e ml erdir.  Kull anı m payı  biri ml eri yle konut 

yerleşi ml eri  de,  farklı  topl uml arda ve döne ml erde farklı  şekillerde geliş miştir. 

“Tari ht e ko münel  ort ak kullanı ml ardan,  bireysel  veya özel  kullanı ml ara ( use), 

zilli yete ( possessi on),  mül ki yet e ( ownershi p)  ve bu bi çi ml eri n çeşitli  birleşi ml eri ne 

kadar  dönüşen ve gelişen,  t opl umdan t opl uma farklılaşan payl aşı m bi çi ml eri  i zl enir. ”
 

(İncedayı, 2004)  

Di ğer  t araftan Hei degger,  “i ka met  et me” ile “i nşa et me”ni n sonsuza deği n birbiri yl e 

ilintili  ol duğunu,  ve bunun da dil bili mden kaynakl anan bir  anl a m kay ması ndan 

dol ayı ol duğunu belirti yor. 

Hei degger‟e göre buildi ng/ bauen sözcüğü,  eski  İ ngiliz ve yüksek Al man 

fil ol ojileri nde bauen/ dwell  manası ndadır.  Yani  sözcük bu hali yl e,  günü müze gel ene 

deği n anl a m kay ması  yaşa mı ştır.  Bauen sözcüğü aynı  za manda i yeli k t a maml ayı cı  bir 

anl a mı yl a da  eski  dil de yeral mı ştır.  I  a m,  du bi st.. gibi,  I  dwell,  You dwell... Düşünür,  sen 

ben gi bi  bi z i nsanl arı n yeryüzünde varol uş  bi çe ml eri  de i ka met  et meyl e direkt i lişkilidir 
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görüşünü savun makt adır.  Ona  göre i nsanoğl u ol mak de mek,  dünya üzeri nde yaşayan bir 

öl üml ü ol mak de mektir; i ka met  et mek i şte budur.  Bir  di ğer  anl a mı yl a da,  bağrı na 

bas mak,  korumak,  di kkat  et mek,  t arlayı  sür mek,  ekini  bi ç mek,  t oprağı  i şle mektir.  Di ğer 

taraftan buil di ng-i nşaa et me sözcüğü de  yeryüzünde yaşayan i nsanoğl unun günl ük 

alışkanlı kları ndan derl ediği  bir  deneyi ml er  kü mesini  ifade edebil mekt edir.  Kı saca i nşa 

et mek ona  göre bir  „ kült ür‟  ve „i nşaa‟  akti viteler  t opl ul uğunu özetle mekt edir. Hei degger 

dili  kullanmadaki  becerisini  her  fırsatta gözl er  önüne ser mekt edir:  “İnşa ettiği mi z i çi n 

ika met  et meyi z,  ancak i nşa ederiz ve hep et mi şizdir  çünkü i ka met  ederi z. ” 

( Hei degger, 1980) 

Aslı nda i ka met  et mekt en bahsetti ği mi zde,  aklı mı za birden fazl a akti vite 

gel ebil mekt edir;  orada çalışılır,  şurada eğl enilir,  burada i ka met  edilir.  Sonuçt a sadece 

ika met  edil mez,  çünkü i ka met  et mek t ek bir  ol guya dayanma makt adır.  Bir  uğraş,  i ş 

yapılır, seyahat edilir, belli bir süre yol da geçer. Şimdi burada, sonra orada ol unur. 

Mi marlı k kura mı nı n,  coğrafya ve psi kol oji  gi bi birbiri yle yakı ndan al akalı  çevre 

di si pli nleri ni n hepsi ni n kullandı ğı mı z dil  ile yakın  bir  ilişkisi  ol duğunu söyl enebilir. 

Kendi mi zi  hazır  yor uml anmı ş  bir  çevreni n i çi nde bul ma mı za karşı n i nsan ol arak 

gör dükl eri mi zi  anl a ma  ve yeni den yor uml a ma yetisi ne de sahi bi z.  Çevre il e dil 

arası ndaki  ilişki yi  i ncel eyen Robert  Mugerauer  insanl arı n ve çevreni n her  za man ve 

zat en birbirleri ne dil  ile veril di ği ni  ve birbirleri yle dil  il e ilişkili  ol duğunu söyl üyor. 

İkisi ni n de birbiri ne i htiyacı  ol an,  ya da biri  di ğeri nden çı kan ayrıl maz i kili  ol arak 

değerlendirilebil di ği ni  düşünen yazar,  günl ük yaşa mda etrafı mı zda gör düğü müz 

herşeyi n kafa mı zda bir  anl a mı  ol duğu i çi n onl arı  t anı ml a mada ya da açı kl a ma da 

zorl uk çekmedi ği mi ze dikkat  çeki yor.  “İnsanl arın anl a mlı  dünyası nı n t üm ku maşı, 

yani t üm çevre, büt ün i nsanlı ğı n dili yle birli kte gelir. ” ( Mugerauer, 1980)  

Di li n davranış  coğrafyamı zl a ol an yakı n ilişkisi  mekan ve i nsan birli kteliği ni  başka 

tanı ml a mal arla da açı kl ama mı za ve anl a ma mı za yol  açabil mekt edir.  “ Mekan” ol arak 

adl andırdı ğı mı z her  yer,  bi zi m de  bedeni mi zl e ve r uhu muzl a bir  parçası  olduğu muz 

ve i çi nde yaşadı ğı mı z dünyada yer  alır.  Akademi k araştır mal arı n ve disipli nl eri n 

temeli nde, dünyanı n doğası hakkı nda merak vardır. 

Tari hi  i yi  kur gul anan coğrafya bili mi,  i nsanı n her za man öne mli  bir  başvuru kaynağı 

ol muşt ur  ve he men t üm di ğer  bili ml erle yakından il gili dir.  İnsanl arın coğrafi 

çevresi yl e ol an ilişkileri ni  doğr u sorgul ayabil mek i çi n coğrafya bili mi ni n 

fenomonol oji k kökl eri ne i nmek gerekir.  Fenomonol oji  i se farklı  ki şilerce farklı 
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tanı ml anır.  Hei degger‟e göre feno monol oji  ( The process  of  l etti ng t hi ngs  manif est 

themsel ves)  “şeyl eri n kendi ni  göst er mesi ne i zin ver me  i şle mi ”dir  ( Relph,  1980). 

Di ğer  t anı ml a mal arda sondaki  –l oji‟leri n benzerli kleri ne rağmen fenomenol oji de 

farklı dır.  Çünkü obj enin ne özel  bir  konusunu,  ne de araştır ması nı  karakt eri ze 

et mekt edir.  Feno menol oji,  bir  şeyi n gözl eri mi zden önce bi ze sağl adı ğı  güveni  meşr u 

kılan bir  düşünce bi çi mi dir;  Hei degger‟e göre i se bu şey „ ol mak‟tır  ( Relph,  1980). 

Coğrafyanı n feno menoloji k kökl eri ni n ne ol duğu sor usu,  i nsanoğl unun dünyayl a 

ol an ilişkileri ni n bir  sınavı  ve bu ilişkileri yle değişi k coğrafi  kavraml ar  ( yer, 

mekan. gi bi) arası ndaki bağ ile yanıtlanabilir.  

Me kanı n coğrafi  ol arak konu ml andırıl ması,  onu fi zi ksel  bir  gerçekli k ol arak 

al gıla ma mı zı  ve kabullen me mi zi  sağl a makt adır. Ör neği n dünyanı n harita  şekli nde 

göst eri mi,  mekana özel kullanı m a macı yl a mülk edi nil meye açı k bir  şey ol arak 

bak manı n yol unu döşe mekt edir.  Ör neği n Hel gerson,  Christ opher  Saxt on t arafı ndan 

1579‟ da yayı nl anan Britanya‟nı n kontl uk böl geleri  (count y)  haritaları nı n,  yal nı zca 

İngilizlere il k kez “i çi nde yaşadı kl arı  fi zi ksel  krallı ğı  görsel  ve kavra msal  açı dan 

gerçekt en mül kedi nme” ol anağı nı  t anı makl a kal madı ğı nı,  aynı  za manda,  “bir 

hanedana sadakat  t e meli nde ol uş muş  bir  kiml i ği n al eyhi ne”,  ul usal  sadakat 

çerçevesi nde bireysel  ve yerel  i kti darları n güçlenmesi ne de kat kı da bulunduğunu 

belirtir  ( Har vey,  1999).  Me kanı n,  za man kavramı  il e birli kte değerlendiril di ği nde 

met adan,  yani  paradan bağı msı z bir  anl a mı  ol madı ğı nı  ve met anı n yaşam i çi ndeki 

her  t ürl ü mübadel esi ni n aynı  za manda yer  değişikli ği ne yani  mekansal  hareket e de 

sebep ol uşt urduğunu söyleyebiliriz.  Topl umsal  değişi m il e birli kte met anı n her  şeyi n 

üzeri ne çı kan gücü mekan kavra mı nı  da güçlü bir  göst erge hali ne getir mi ştir 

di yebiliriz. 

2. 2 Kent ve Ġnsan: Özne’ ni n Nesne’yl e SavaĢı  

İçi nde yaşanılan kenti  parçal arı yla bir  büt ün ol arak el e al ma  şekli,  kullanı cı  ol arak 

insanı n kenti  gör me  bi çimi nde gi zli dir.  Onun yeryüzünü al gıla ması ndaki met afi zi k 

duygul arı n yol  göst ericiliği yl e kent  i çi n „ ne yapabileceği‟,  ona „ ne katabileceği‟ 

insanı n kentle süregelen di yal oğundaki özne-nesne sorgusuna bağlı dır. 

Ar aştır macıları n pek çoğu mekanı  fizi ksel  gerçekliği nden öt e bir  anl ayışla anl a maya 

ve t anı ml a maya çalış makt adırlar.  Önceki  böl ümde  geçen dil,  coğrafya ve  i nsan 

üçgeni  üzeri ne kur ul u konul arda uz man Yi- Fu Tuan‟a göre,  „dünyada var  ol mak‟, 
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„dünyada i nsan‟  kavra mıyla eşdeğerdir.  Coğrafyacılar  genel de i nsan ve coğrafya 

ilişkileri ni  irdel erken i nsan yerl eşi ml eri  ve t opoğrafyayı  t eker  t eker  el e alır,  Tuan i se 

çalış ml arı nda ne „i nsan‟ı  ayrı  t ut makt adır,  ne de „ dünya‟yı  ve „ dünyada i nsan‟ 

kavra mı nı.  Ona göre;  “Dünyada var  ol mak i nsan mevcudi yeti ni n t e melini  ol uşt urur 

ve var  ol an her  şeyi n bir  “çevresi” vardır” ( Relph,  1980).  Herşeye feno menol oji 

gözl üğüyl e bakan ve açıkl a maya çalışan Hei degger  i se “dünyada var  ol ma”yı  3 şey 

ile açı klı yor; 

1-  Var ol mak ( Bei ng i n)  :  İş,  et kilenme,  soruml uluk,  il gi  ve hafı za,  vb. gibi  günl ük 

yaşa mdaki her t ürl ü faaliyeti mi zde müdahil olan kavra ml arı n t ümü.  

2- Öz, varol uş (The Entity) : Dünyada varol manı n özü, yani “kendi ”si. 

3-İçi ndeki  Dünya (In-t he worl d):  Hei degger  i çi n dünya de mek ne doğa de mektir  ne 

de etrafı mı zda ol up bitenl eri n bir  özeti  de mektir.  “ Dünya sonra gel mez,  o öncedir. 

Bi z,  kendi mi zi  özel  ol arak dünyayl a meşgul  etmi yor uz.  Dünya o kadar  kendi ni 

kanıtla mı ş  ve öne mli  bir  ol gu ki,  bi z i çi nde deri n bir  bi çi mde kaybolmuş uz ve 

varlı ğı nı genel de unut makt ayız. ”
 
( Rel ph, 1980). 

Dünyada varol manı n bir di ğer  açı kl a ması  da aslında il gili  ol duğu muz her  şeydir 

di yebiliriz.  Yap ma,  düşün me,  oku ma,  yaz ma,  katıl ma,  t artış ma,  dönüp dol an ma, 

birşeyl er  üret me,  bir  akt iviteye deva m et me..  vs. bunl arı n hepsi dir.  İnsanoğl u,  her 

za man yapacak “farklı” bir  şeyl eri  ol an,  ol masa da yarat an t ek canlı dır  ve zat en t üm 

bunl arı içi nde gerçekl eştirdi ği mi z bir dünyada yaşadı ğı nı n da bili nci ndedir. 

Hei degger  ( 1980),  i ka met  et me ve yerleş me  üzeri ne ol an düşünceleri nde ayrıl maz 

dörtl ü di ye t abir  etti ği  “toprak,  gök,  t anrısal  özellikler  ve öl üml ül er” gi bi  kavra ml arı 

ayrı ayrı ele alarak her birini n neden di ğerleri nden ayrılamadı ğı nı şöyl e açıklı yor;  

“Toprak,  bi ze hi z met  eder, besl er,  kaya  ve  sudan etrafa yayılır,  bit ki  ve  hayvanlarla 

yetişir.  Toprak dedi ği mi zde bi z,  zat en di ğer  üçl üyü de beraberi nde  düşünür üz,  ama 

hi çbiri ni tek başı na düşünemeyi z.  

Gökyüzü güneşi n parlayan yüzünü bi ze göst erir,  değişen ayı n habercisidir, 

yıl dızları n kaynağı dır,  mevsi ml eri n ve  havanı n değişi mi,  gün doğu mu ve  batımı , 

bul utları n dansı  hep oradadır.  Gök dedi ği mi zde  bi z,  zat en di ğer  üçl üyü de 

beraberi nde düşünürüz, a ma hi çbiri ni tek başı na düşüne meyi z.  

Tanrısal  özelli kler  t anrı nın el çileri dir.  Gör ünü ml eri bi ze t anrı dan i puçl arı  verir, 

tanrı nı n gi zliliği ni  gi zlemede  ust a,  bir  o kadar  t edirgi ndirler.  Bi z t anrısal 

özelliklerden bahsetti ği mi zde,  zat en di ğer  üçl üyü de beraberi nde  düşünür üz,  ama 

hi çbiri ni tek başı na düşünemeyi z.  

Öl ü ml üler  i nsanoğulları dır. Öl ü ml ü di ye  adl andırılırlar çünkü öl ürler.  Öl mek de mek, 

öl me  yetisi ne sahi p ol mak de mektir.  Sadece  i nsanl ar  öl ürler,  yeryüzünde  kal dı kları 
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sürece,  gökyüzünün altı nda,  t anrısal  özelliklerden evvel,  düzenli  ve  müt e madiyen 

öl ürler.  Öl üml ül erden bahsettiği mi zde  bi z,  zat en di ğer  üçl üyü de  beraberinde 

düşünürüz, a ma hi çbiri ni tek başı na düşüne meyi z. ” ( Hei degger, 1980) 

Hei degger‟i n biri  di ğerinden ayrıl maz di ye nitelendirdi ği  4 kavra mdan oluşt urduğu 

ve adı na “4‟l ünün biri” koyduğu kural da öl üml üler  kendileri ne i ka met  ettikleri  i çi n 

yer  bul makt adırlar.  İka met  et meni n asıl  özü ve anlamı  kor umak ve  gözet mek üzeri ne 

ol duğuna göre öl üml ül eri n bu dörtl üyü gerekli  varlı kları  çerçevesi nde kor udukl arı 

içi n i ka met etti kleri söylenebilir. 

“ Dünyanı n kor unması, gökyüzünün al gılanması,  t anrıları n gözetil mesi  ve 

öl üml ül eri n varlı ğı yl a, i ka met  et meni n dörtlünün biri  kuralı nı n t e meli ni 

ol uşt urduğunu kabul et mek gerekir. ” ( Hei degger, 1980) 

İçi nde yaşadı ğı  boşl uğu t anı ml anabilir  kıl ması yl a di ğer  canlılardan ayrılan 

insanoğl unun dünya üzerinde dur uşu bile bir  çevre ol uşt ur ma  ve i ka met  etmesi ne de 

bi zzat neden ol uşt ur maktadır.  

 “İ nsan sonsuz boşl uğu tanı mlı yor.  Büyük kı s mı  “yeryüzü” ile ört ül ünce kal anı nı 

“gökyüzü” ol arak al gılayabili yor.  “ Üze Gökt anrı,  asra yağı z yir  kılı ndı ktan i ki n ara 

ki şi oğl u kılı nmı ş” (...)” (El de m, 1991) 

Hei degger‟i n sıradışı  anlatı m gücü,  kuşkusuz onu di ğer  düşünürl erden ayıran en 

öne mli  özelli ği  ol arak öne çı kmakt adır.  Bir  düşünür  ol arak dil bili mi  ve edebi yatı  da 

araştır mal arı  doğr ult usunda kullanma  yet enek ve becerisi  de i ka met  et meye ilişki n 

düşüncel eri nde yi ne ön plana çı kan bir  özelli ği  olarak di kkat  çeki yor.  İkamet  et meyi 

varol uşçul ukl a açı kl a maya çalışırken  “şiir”i  de kullanarak farklı  bi r  yönt e m 

dene meyi terci h edi yor; 

“Çok i nce bir uğraşsa yaşam 

Açar gözl erini ve der ki insan 

Var ol mak isti yor muyu m öyl eyse? 

İnceli k kadar i nsanı n,  

Saflı k da kalır hala kal bi yl e 

Mut suzca ölç mez kendi ni tanrı ya karşı 

Bili nmez mi dir ki tanrı? 

Ya da gökyüzü kadar aşi kar mı ? 

Öl çüsüdür çünkü i nsanı n 

İnanacağı m yakı nda „son‟a 

Hakkı yl a i nsan ve çünkü şiirsellikle 

İka met eder yeryüzünde 

Değil dir göl gesi artı k yıl dızlı geceni n saflık 

Alırsa m o za man bunu böyle 

Deri m, tanrı nı n bir i majı dır insan di ye 

Var mı dır ölçüt yeryüzünde? 
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Yokt ur. 

Yokt ur ne yerde ne de gökte. ” ( Hei degger, 1980) 

Şiirden i nsanı n sadece ve yal nı zca „çok i nce bir  uğraş‟  gerçeği yl e yaşa mayı  hak etti ği 

anl aşıl makt adır.  Ama  aynı  za manda bu gerçeklikl e i nsana,  t anrı  gözüyle,  t anrılara 

doğr u ve t anrıları n t arafından bak ması na i zi n veril mekt edir.  Bu bakış,  gökl e yer 

arası ndadır  ve bu mesafe i nsanı n i ka meti yl e ölçül ür.  Hei deggeri n bu mesafeyi 

“boyut ” ol arak t anı ml adığı nı  ve  bu t anı ml a manın „ gökyüzü‟  ve „ yer‟i n yüz yüze 

bak ması ndan çı kmadı ğını,  t a m t ersi ne bu yüz yüzeli ği n bi zzat  „boyut‟a dahil 

ol duğunu düşündüğünü söyl eyebiliriz.;  “ Mantıksal  düşünül düğünde bi r  mekanı n 

uza mı‟  değil dir  basit  ol arak „ boyut‟.  Uzaydaki  bütün ci si ml er,  uzaysı  ol an herşey i çi n 

geçerli dir.  Mekanı n bi zzat  kendisi ni  ol uşt uran,  „mekan‟  sıfatı nı  ona yapıştıran en 

büyük i hti yaçtır.  Bi z aslında boyut un doğası nı  isi msi z bırakı yoruz. ”  ( Hei degger, 

1980) 

İnsanı n kendisi ni  „tanrı‟ya karşı  öl çerek gökyüzü ve yer yüzü di ye t abir  edil en 

sı nırları n altı nda ve üst ünde kal an yaşa mı nda “ika met ”i ni  sorgul adı ğı  söyl enebilir. 

İka meti ni n nedeni ni n bu yolla öl çüsünü al dı ğı  sürece i nsan doğayl a orantılı  ve eşittir 

di yebiliriz.  

 “(...)  Artı k „ dünyaya bırakıl mı ş‟  değilizdir,  çünkü dünyayı  bir  bakı ma,  gör ündüğü, 

ol duğu bi çi mi yl e kendi ni  aş maya,  onu yeni den yaşa ma mı zdan önce sahip ol duğu 

bi çi mi ni  aş maya açarız.  Zayıf  varlı ğı mı zı n bili ncinde olsak da –ani  bir  diyal ekti ği n 

et kisi yl e” büyükl üğün bili nci ne varırız.  Böyleli kle sonsuz büyükl ük yarat an 

varlı ğı mı zı n doğal et ki nliği ne kavuş muş ol uruz. ” (Bachel ard, 1996) 

Çevreyl e ol an et kileşi ml eri mi zi n hepsi  de bi zi  saran sı nırları  ol uşt uran “dış dünya”da 

toplanır.  Böyl eli kle yerleş me,  büt ün bu et kileşiml eri mi zi n doğal  bir  sonucu ol arak 

insanı  i ka met  et meye „ davet  eder‟  di yebiliriz.  „Yerl eş me‟ ni n gerçekl eştiği  arazi ni n 

topoğrafi k ve coğrafi  özelli kleri  bi zi m dünyayı  al gıla ma mı za da doğr udan neden 

teşkil  et mekt edir.  Kara parçası nı n bi çi mi,  şekli, r engi,  deni zl e ya da yeşille ol an 

ilişkisi vs. bizi m çevre mi zi nasıl gördüğü müzl e  ilgili dir.  

Me kanı ol uşt uran nesneleri El de m (1991) şöyl e tanı ml a makt adır;  

“ Hi çbir  ya da yet erli  görsel  ve katı  öğeni n bul unma ması na karşı n,  mekan ve 

kuşatıl mı şlık et kisi ni  yarat maya yet en veya katı  öğel eri n t anı ml adığı  mekanı 
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deri nden farklılaştıran,  beş  duyu muzl a al gılayabil di ği mi z mekan yaratıcı  veya 

nitelendirici tüm öğeler” ( El de m, 1991) 

Yap ma  çevreni n - bi nal ar,  köpr ül er,  ca mil er  vs. -  bir  t epe ya da bayır  üzeri nde ol ması 

ile düz bir  ze mi n üzeri nde ol ması  arası ndaki  fark,  bi zi m o „ yapma  çevre‟yi  gör me 

bi çi mi mi zl e il gili dir.  Doğal  verileri n bul unmadı ğı  ya da çok az mi kt arda bul unduğu 

bir  çevrede yapılan bi nalara yal nı zca bi na gözüyle bak mak yanlış ol ur,  çünkü onl ar 

„eksi k‟  ol an çevresel gözl e m yet eneği mi zi  dol dur makl a yüküml ü birer 

„ta ma ml ayı cı‟lardır.  Böyl eli kle mi marlı k,  bir anl a mda „ yerleş me‟  duygu muzu 

deri nden sağlayan et ki n bir „araç‟ görevi de gör mekt edir di yebiliriz. 

„ Yerleş me‟ ni n ol duğu yerde kuşkusuz i nsan birlikteli kleri  de vardır  ve i nsanl arı n 

iletişi ml eri  i çi n gerekli  olan nesne,  fi kir  ve duygu „ değiş-t okuş‟ları  yapabilmesi  i çi n 

birbirleri ne her  za man i hti yaçl arı  vardır.  Anti k çağl ardan beri  süregelen „ kentsel 

mekan‟  i hti yacı  bu yüzden doğ muşt ur.  Kentsel  mekanl ar,  i nsanl arı n yüzyüze geli p 

toplanabilecekl eri  boşl uklar  ve al anl ardır  ve ort ak il gileri n,  değerleri n ve t opl umsal 

bir  t abanı n sonucu ol arak vardır.  Bu anl a mda “t opl umsal  i ka met ” diye de  bir 

kavra mdan pekal a söz edilebilir.  Topl um t arafı ndan payl aşılan ve üzeri nde birli kt e 

karar  verili p hareket  edilen şeyl eri n,  dünyayı  daha yaşanır  ve gör ünür bir  şekl e 

sokt uğu gerçektir. 

“Topl umsal  i ka met ”i n kentle onun kullanı cısı  arası nda başt a belirttiği mi z di yal oğun 

öznel-nesnel  sorgusuyl a birebir  ilişkili  ol duğunu söyl eyebiliriz.  Bu nokt ada 

mi marlı kta geçerliliği ni her  za man kor umakt a ol an şu cü ml e akl a gel mekt edir: 

“İnsanl ar  kenti  i nşa etti ği  gi bi  kentler  de i nsanl arı  i nşa ederl er”.  Moder nliği n ort aya 

koyduğu pek çok sonucun arası nda kuşkusuz “ modern”i n birebir  2 t e msilcisi  vardır: 

kent  ve özne.  Bu i kiliden her  biri ni n varlı ğı öt eki ni n koşul u,  sebebi  ve hatt a 

sonucudur.  “ Kenti n,  özneni n doğduğu yer  ol duğu söyl enir.  Doğrudur.  Ama 

paradoksal  bir  bi çi mde kent,  aynı  za manda öznenin öl düğü yer dir.  Kenti n öznesi  bir 

“ki mse” ol duğu kadar, “hi ç ki mse”dir  de aynı  za manda.  O her kesten biri dir. ” 

( Dellal oğl u, 2001)  

Bi r  kenti n ol uşumunda payı  ve r ol ü ol an büt ün etkenl eri  bir  arada düşündüğü müzde 

bu öznel-nesnel ilişki ni n çapı nı n biraz geniş ol duğu görül mekt edir.  

“ Kent e pek çok açı dan yakl aşılabilir.  Psi kanalizi n kavra ml arı yla,  cet vel  ve per gelle, 

roman ve  şiirdeki  yeri yle,  militer  kaygılarla,  “nost alji” il e,  “ilerle me  ve  düzen” 
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çifti yle,  “sı nıf  mücadel esi”nden hareketle ( …)  ve tabii  de mokrasi  ile ol an i lişkisi yl e. 

Dol ayısı yla kent,  sosyolojiden ekono mi ye,  “savaş  sanatı”ndan mi mariye  birçok 

disi pli ni n ortak konusudur.  Fakat,  geci kmeden hemen söyl eyebiliriz ki,  kent  büt ün bu 

disi pli nlerden önce orada yaşayanl arı n,  kentlilerin asıl  konusudur”  ( Bu min,  1998). 

İçi nde bul undukl arı  kent  yaşa mı nı  sürekli  sorgul amak,  kenti  düzenl e mek,  yenil e mek 

ve hatta onu kur mak,  değişi k al anl arı n uz manl arı ndan da önce aslında  kent 

kullanı cıları nı n i şi dir.  Bu da  bi zi  doğr udan “de mokrasi ” kavra mı na yönl endirir  ki,  bu 

da birli kte yaşa ma bi çi mi ni n ve i nsanca i stekl ere cevap i mkanı nı n bir  başka 

tanı ml a ması  ol arak görül ebilir.  Kentler  üzeri ne karar  ver me  yet kisi ni  mer kezi 

iktidarlara ya da yerel yöneti ml ere bırakma mak,  kent  kullanı cısı nı n bili nçli  bir 

şekil de kent e bir  nesne olarak değil  özne ol arak da bakabil mesi ne bağlı dır. Bu mi n‟e 

göre t ari hte Doğu uygarlıkları nda kenti n en öne mli  unsuru “yurttaş” yokt u,  kent 

tanrı nı n,  t anrı-kralı n kentiydi:  “ Ve  Sophokl es‟i n Anti gone‟unda He mon‟ un sözl eri yl e 

“yal nı zca bir ki mseni n malı ol an site, bir site değildir. ” ( Bu mi n, 1998)  

2. 3 Za man- Mekan ĠliĢkisi ve Mekansal Deneyiml er 

“ Mekan” kavra mı nı n “za man” ile ol an birebir  ilişkisi  onun şüphesi z i nsan 

belleği ndeki  yeri ni  nasıl  muhafaza edeceği ni  belirler.  Aydı nl anma  çağı  ve Rönesans 

ile birli kte başl ayan t oplu msal  hareketlilik ve davranış  bi çi ml eri  değişi kli kleri  mekan 

anl ayışları nda ve al gılayışları nda da kendi ni  göst er miş,  belirleyi ci,  t ek ya da evrensel 

bir  mekan dili  ol uş ması  gi derek i mkansı z hal e gel miştir.  Para kullanı mı nın yayıl ması 

ve ücretli  e meği n hayatı mı za gir mesi  il e birli kte moder ni z m adı  altı nda pek çok 

yenili kle tanış mak bi zi farklı bir mekansal deneyiml er dünyası na sokmuşt ur.  

Za man ve mekanı n hı zla geli p geçti ği ne deği nen Ber man (1982), şöyl e di yor; 

“Bugün dünyanı n her  yanı nda i nsanl arı n payl aştığı  bir  yaşa msal  deneyi m 

tarzı  - mekan ve za manı n yaşanışı,  benli ği n ve başkal arı nı n yaşanışı,  hayatı n 

ol anakl arı nı n ve t ehli kel erini n yaşanışı-  vardır.  Bu deneyi mi n t opl a mı na “moder nite” 

adı nı  vereceği m.  Modern ol mak,  kendi mi zi,  bi ze serüven,  i kti dar,  haz,  i lerle me  ve 

bunarı n yanı  sıra kendi mi zi n ve dünyanı n dönüşümünü vaat  eden,  a ma  aynı 

za manda,  sahi p ol duğumuz,  bil di ği mi z,  ol duğumuz  her  şeyi  i mha et me t ehdi di ni 

taşı yan bir  ort a mda bulma mı z de mektir.  Modern ort a ml ar  ve deneyi ml er,  her  t ür 

coğrafi  ve et ni k sı nırları,  sı nıf  ve ul us  sı nırları nı,  di n ve i deol oji sı nırları nı 

boyl a ması na keser.  Bu anl a mda,  moder niteni n büt ün i nsanlı ğı  birleştirdi ği  
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söyl enebilir.  Ama  bu birli k paradoksal  bir  birliktir,  uyu msuzl uğun bir  birli ği; 

hepi mi zi  dur  durak bilmeyen bir  çözül me  ve yenilenme,  mücadel e ve çelişki, 

ikircirkli k ve ı stırap girdabı na akıtır.  Moder n olmak,  Mar x‟ı n ifadesi yl e, “katı  ol an 

her şeyi n buharlaştı ğı” bir evreni n parçası ol maktır. ” ( Ber man, 1982) 

Me kanı,  hac mi,  yüzöl çümü,  bi çi mi,  yönü,  çevresi ne ol an mesafesi  ve düzeni  il e 

öl çül ebilen ve her  t ürl ü karşılaştır mada rahat ça kullanabileceği mi z bir  nesne gi bi  el e 

al abiliriz.  Za man ve mekan konusundaki  bu ve  benzeri  nesnel  kavrayışl arı n 

topl umsal  yaşa mı n bi zzat  i çi nde geçen mekansal  bazı  deneyi ml erle ol uşt uğunu 

söyl eyebiliriz (bkz. Tabl o 2. 3. 1).  

Şe manı n t epesi nde solda sağa ( Tabl o 2. 3. 1)  mekansal  prati ği n,  gel eneksel 

anl ayışlardan alınmı ş dört yönü şöyl e sayılabil mekt edir ( Harvey, 1999) : 

1- Ul aşılabilirlik ve mesafelendir me,  i nsan ilişkileri nde “ mesafeden doğan 

sürt ünme” sorununa hitap edi yor.  Mesafe i nsan et kileşi mi ne he m bir  engel dir, 

he m de onun karşısı nda bir  savun ma.  Her  t ür  üreti m ve  yeni den üreti m si ste mi ne 

işleti m mali yetleri  yükler.  Mesafel endir me t oplumsal  et kileşi mi  sağl ayacak 

bi çi mde mekansal sürt ünmeni n ne derecede aşılabildi ği ni n bir ölçüsünü verir. 

2- Me kanı n mül kedi nil mesi,  mekanı n nesnel er  (evl er,  fabri kal ar,  sokakl ar  vb.), 

faali yetler  (arazi  kullanımı ),  bireyl er,  sı nıflar  ya da başka t opl umsal  gr upl ar 

tarafı ndan i şgal  edil mesini n bi çi ml eri ni  i ncel er.  Mül kedi nmeni n siste mat ize hal e 

gel mesi  ve kur uml aş ması,  beraberi nde bir  böl geyl e sı nırlanmı ş  t oplumsal 

dayanış ma bi çi ml eri ni n üreti mi ni getirebilir. 

3- Me kan üzeri nde haki mi yet,  bireyl eri n ya da güçl ü gr upl arı n,  ya mesafeden doğan 

sürt ünmeyi  ya da mekanı n kendileri  ya da başkal arı  t arafı ndan mül kedi nil me 

tarzı nı  daha büyük öl çüde denetleyebil mek a macı yl a mekanı n or gani zasyonunu 

ve üreti mi ni  yasal  ya da yasadışı  araçl arla nasıl  haki mi yet  altı na al dıkları nı 

yansıtır. 

4- Me kanı n üreti mi,  arazi  kullanı mı,  t aşı macılı k ve i letişi m,  böl gesel  örgütlenme  vb. 

al anl arda ( gerçek ya da hayali)  yeni  siste ml eri n nasıl  üretil di ği ni  ve yeni  göst eri m 

tarzları nı n ( örneği n bilişi m t eknol ojisi,  bil gisayarla haritala ma  ya da t asarı m) 

nasıl ortaya çı ktı ğı nı araştırır. 

Me kansal  deneyi ml eri n bu dört  boyut unu da birbiri nden ayrı  t utmak doğr u 

ol mayacağı  gi bi,  t opl umsal  davranışları  ol uşt uran bu deneyi ml erden bağı msı z bir 
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evrensel  mekan dili nin varlı ğı nı  kabul  et mek de anl a msı z ol ur. Mekansal 

deneyi ml eri n ancak sı nıf,  ci nsi yet,  et ni k gr up gibi  t opl umsal  ilişkiler  çerçevesi nde 

anl a m kazanabileceği ni  ve za manl a çeşitli  değişiklikl ere uğrayarak i nsan yaşa mı nı 

şekillendirdi ği ni  söyl eyebiliriz.  Bireyleri n bi yografileri ni n günl ük hareket kalı bı ndan 

(evden fabri kaya,  alışverişe,  okul a gi diş  ve yeni den eve dönüş)  başl ayarak bir  hayat  

süresi ni n çeşitli  evrel eri  boyunca göç hareketleri ne ( örneği n kırsal  böl gede geçen bir 

gençli k,  büyük kentte mesleki  eğiti m,  evlilik ve alt kent e t aşı nma,  e meklilikte kırsal 

böl geye çekil me)  kadar  uzanan bir  yel pazede “zaman- mekan i çi nde hayat  pati kal arı” 

ol arak izlenebilir. ( Har vey, 1999) 

Hagerstrand‟ı n za man-mekan il kel eri ni  araştırmaya yöneli k çalış mal arı  sırası nda 

ol uşt urduğu şe mati k anl atı mda ( bkz. Tabl o 2. 1)  zaman kaynakl arı nı n kı sıtlı ol duğu ve 

en basit  hayati  eyl e ml er  içi n bile za man bul unması  gerekti ği  anl atılarak herhangi  bir 

topl umsal  eyl e mi  gerçekleştir mek i çi n i ki  ya da daha fazl a bireyi n za man- mekan 

deneyi ml eri ni n kesiş mesi gerekliliği  üzeri nde dur ul muşt ur.  Bu t ür  i şl e ml er  genelli kl e 

uygun “i stasyonl ardan”  (çalış ma,  alışveriş vb.  faaliyetleri n yür üt ül düğü yerlerden)  ve 

belirli  t opl umsal  et kileşiml eri n gerçekl eştiği  “al anl ar”dan ol uşan bir  coğrafi  ör ünt ü 

çerçevesi nde ortaya çı kar. ( Harvey, 1999)  
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Tabl o 2. 1 Bir mekansal deneyi ml er “şe ması ” ( Harvey, 1999) 

  
  

Ul aşıl abilirlik ve 

mesaf el endir me 

 

Mekanı n edi ni m 

ve kull anı mı  

Mekanı n 

haki mi yet ve 

kontrol altına 

alı nması  

 

Mekanı n üreti mi  

 

 

Ma ddi mekansal 
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Şekil 2. 1 Hagerstrand‟a göre günl ük za man- mekan pati kalarını n di yagra mı ( Harvey, 1999) 

2. 4 Mahre mi yet, Ki Ģisel Mekan ve Ege menli k Alanı  

Günl ük hayatta davranışları n ve akti viteleri n sı nırları nı  belirleyen herşey mekanı n 

kontrol ü il e il gili dir.  ‟ Biçi m‟i n kontrol ü,  bi çi mi n değişi mi yle il gili  bir  sorunsal dır; 

oysa „ mekan‟ı n kontrolü mekansal  bir  değişimi  t anı ml a maz.  Mekansal  deği şi m 

mekanı  ol uşt uran mal ze me  el e manl arı  üzeri nde oynanan bir  oyundur.  Mekan 

kontrol ü denen şey,  bir  mekanı  i stenmeyen giriş-çı kış‟lara karşı  savun madır.  Kontrol 

altı ndaki  mekan ege mendir,  ve böyl esi ne bir  ayrı mı n t anı mı  yeryüzünde i ka met 

et meni n nedeni ni  ol uştur ur.  Bir  başka deyişle i ka met  et meni n –bir boşl uğu 

dol dur manı n ve neyi n i çeri de neyi n dı şarı da kal ması na karar  ver meni n- gerçekçi 

rol ü, tama mi yl e „ege men‟ bir temel e dayanır. ( Habraken, 1992) 

İnsanl arı n çevreyl e ol an karşılı klı  et kileşi ml erinde öne mli  rol  oynayan t e mel 

unsurlar;  mahre mi yet,  ki şisel  mekan ve  egemenli k al anı  ol arak sıralanabilir. 

İnsanl arı n belirli  bir  t opl um ve sosyal  çevre içerisi nde t a ma men kendi  i stekl eri 

doğr ult usunda ve kendi leri ne özel  bir  pr ofil  çizebil me konusunda doğal  hakl arı 

bul unduğu i çi n sosyal  ve fi zi ksel  dünyal arı nı  düzenl e meyi,  bu 3 et kenl e hareket  ve 

davranışları na bağlı olarak ol uşt urdukl arı nı söyl eyebiliriz. 
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Ki şisel  mekan ve ege menli k hakkı  arası nda köpr ü vazifesi  gören bir  kavra m ol an 

mahre mi yet,  i nsanı n dı ş  dünya ile ol an ilişkileri ne koyduğu gör ün meyen öznel  sı nır 

ya da başka bir  deyişle kendisi ni  başkal arı  t arafından az ya da çok ul aşılabilir  bir 

kalı ba sok ması dır.  Yani  belli  durum ve koşullarda kendi mi zi  başkaları nı n ilişkisi ne 

aç mak ve belli  za manl arda da  kapa mak „ mahre mi yet‟i  t anı ml ar  ( Alt man & Che mers,  

1987).  Dol ayısı yl a „ mahre mi yet‟i n,  i nsanı n kendini  başkal arı na aç mak ve kapa mak 

eyl e ml eri yl e t anı ml ayabileceği mi z bir  „ilişkilerini  düzenl e me hareketi‟  ol arak 

za mana ve koşullara göre „değişken‟ bir kavra m olduğunu söyl eyebiliriz.  

Ma hre mi yet,  kişisel  mekan ve ege menli k al anı kavra ml arı nı n mer kezi nde,  bunl arı 

adet a birbiri nden kop ma ması nı  sağl a makl a yükü ml ü bir  bağl ayıcı  görevi ndedir. 

Ki şisel  mekan ve  ege menli k kavra ml arı,  mahre miyeti n i stenen düzeyi ne ul aşıl ması 

içi n geçen hareket  süreci ni n en et ki n mekani zmal arı dır.  Ki şisel  mekan,  ki şi ni n 

vücudunu etraflayan „ yakı n çevresi‟dir.  İnsanı n kendi ni  gör ünmez bir  „ bal on‟  i çi ne 

al ması dır.  Ege menli k i se daha çok i nsanı n çevresi ni  ki şiselleştir me,  sahipl enme  ve 

kor uma içgüdüsüne hitap eden bir kavra mdır.  

Çevre ve davranış  ilişkileri  modeli,  mahre mi yet  ve ilişkili  di ğer  kavra ml arın birli kt e 

ol uşt urdukl arı mekani z mayı gözl er önüne ser mektedir (bkz. Şekil 2. 2). 

 

 

                                      

 

 

 

 

                                                      

 

                                                           

        

      

 

         

                                          

 

 

 

 

Şekil 2. 2 Mahre mi yet, kişisel mekan ve ege menli k al anı arası ndaki ilişki ( Alt man, 1975) 

Sosyal Ġzol asyon 
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Bu şe mada da  gör ül düğü gi bi  bazen i şler  ol dukça yol unda gi debil mekt e ve ul aşılan 

mahre mi yet  i stenilen mahre mi yete eşit  ol abil mekt edir.  Ama  bazen de i nsan,  dı ş 

dünya ile ol an il etişi mi ndeki  „i nce‟  çi zgi ye göre ya „ kal abalı k‟ı n i çi nde bul ur  kendi ni 

-ulaşılan mahre mi yet  istenilen mahre mi yetten azdır-  ya da t opl umdan ve insanl ardan 

adet a t ecrit  edil mi ş  bir hal de „ yal nı zları‟  oynar  –ul aşılan mahre mi yet  istenilen 

mahre mi yetten fazl adır.  Geni ş  bir  çerçevede düşünül düğünde mahre mi yet, ki şi ni n ne 

kendi ni  dı ş  dünyaya t ama mi yl e aç ması,  ne de t a ma mi yl e kapa ması dır.  Ar adaki 

opti mu m dengeyi  - kendi  değerleri ne ve i ç dünyası na göre-  kurabil mesiyle kendi 

mahre mi yeti ni  ol uşt urur, bu t a ma mi yl e öznel  bir t erci h mesel esi nden başka bir  şey 

değil dir. 

“Topl um arası nda sı kça kullanıl masa da ort ak bir anl a m üzeri nde uzl aşıldığı  bili nen 

bir  kavra m ol an mahremi yet,  kısaca ki şi ni n kendisi ne ol an seçi ci  kont rol üdür” 

( Alt man & Che mers,  1987).  „ Seçi ci  kontrol‟  ol ma özelli ği  bel ki  de mahre mi yeti 

mahre mi yet  yapan t ek şeydir.  Ki şi ni n bu kontrol ü sağl arken sözl ü ve  sözsüz 

davranışları  da ki şisel  mekan ve ege menli k kavraml arı  gi bi  et kili dir.  Sözlü davranış 

ve çevresel  davranış  birlikteli ği  ile sözsüz davranış  ve kült ürel  prati kler  birli kteli ği 

arası ndaki  duvarı n açı k ya  da kapalı  ol ması nı,  ve her  bir  bileşeni n de  di ğer 

bileşenlerle arası ndaki  duvarı n kapalı  ya da açı k ol ması,  mahre mi yetin kült ürel 

boyutta evrensel  mi ,  yoksa kült ürel  ol arak özel mi  ol duğunu t anı ml ar  –ki  bu da 

tama men kişi ye göre değişen bir bul gudur (bkz. Şekil 2. 3). 

 

Şekil 2. 3 Mahre mi yet ayarla ması nı n di yal ekti k bir modeli (Al t man & Che mers,  1987) 
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Ma hre mi yet  mekani z maları nı  sırala maya kal ktı ğımı zda sözl ü ve sözsüz mahre mi yet 

mekani z mal arı  önde gelmekt edir.  Çünkü keli meler  ve mi mi kl erle i nsanın kendi ni 

ifade edebil mesi,  yaşa mı nı  düzenl eyen he men t üm ol gul arda en çabuk başvur duğu ve 

kol ay becerebil di ği  t ek yol dur.  Söz-l ü davranış, i ki  yönden el e alı nabilir:  i çeri k ve 

kur gu.  Söz-l ü ifadeni n „içeri ği‟  il e kast edilen,  „ne‟  anl atıl mak i stendi ği dir.  İnsanl ar 

sözl ü davranışları nı  genel de,  istenilen ve ul aşılan mahre mi yet  düzeyl eri  arası ndaki 

farkl arı  açı ğa çı kar mak i çi n kullanırlar.  Kur gusal  ol arak el e alı ndı ğında i se, 

söyl enil mek i steneni n konuş manı n t onu,  kur ul uş  bi çi mi,  söyl eniş  ifadesi  gi bi  küçük 

a ma  öne mli  det ayl arla karşı  t arafa veril mek i stenmesi  göze çarpar.  Sözl ü 

davranışları n bir  di ğer  öne mli  nokt ası  da hareketlere t epki  ol arak verilen sözl ü 

ifadel er  arası nda geçen za man dili mi ni n boyut unun i nsandan i nsana –farklı 

nedenl erle de ol sa-   değişebil mesi dir.  Söz-süz davranışlar  ise t a ma mi yl e „beden dili‟ 

denilen t akı mdan i barettir.  Bunl ar  el,  kol  hareketleri,  bacak pozisyonl arı,  vücut  dur uş 

şekilleri,  mi mi kl er,  yüz i fadel eri  ve baş  hareketleri dir.  Bunl arı n durağan ve/ veya 

di na mi k ol ma  özelli klerine göre i nsanl arı  et kile me öl çütleri  değişir.  Göz iletişi mi  i se 

başkal arı yla kur ul an iletişi m ve  sağl anan mesafe açısı ndan beden dili ni n bel ki  de en 

öne mli  bileşeni dir.  Fi zi ksel  çevreni n de mahre mi yet  mekani z ması  ol arak oynadı ğı  r ol 

ol dukça karışı ktır.  Gi yim ve  süsl enme,  i nsan vücudunun en yakı n çevresi  ol arak 

öne mli dir  ve i nsanı n etrafı na karşı  ne t ür  bir  dünyanı n üyesi  ol duğunu kanıtlar 

niteli ktedir.  Bul unul an yere ve yanı nda bul unul an ki msel ere göre değişen gi yi nme 

eyl e mi,  mahre mi yet  konusunda i nsanı n t avrı nı  öne mli  öl çüde belirler  (Al t man & 

Che mers,  1987). 

Ma hre mi yeti n düzenl enmesi  i çi n i nsanı n „ kendi nden‟  birtakı m fedakarlı kl arda 

bul unması  gerekir.  Di ğer bir  deyişle ki şi ni n,  mahre mi yeti ni  düzenl e mesi  ve koyacağı 

sı nırları n niteli kleri ni  belirlemesi  çoğunl ukl a „ kendi‟  görevi dir  ve değişken r oll ere ve 

mekanl ara göre bu düzenlemeyi her orta m ve koşulda eşit bir şekil de göst ermeli dir.  

Ma hre mi yet 3 te mel a maca ilişki n bir çizgi de ilerler. Bunl ar; 

1- Bi r kişi ya da grupl a, sosyal dünyayl a olan ilişkiler  

2- Ki şi ni n kendisi ve sosyal dünyayl a ol an arayüzü 

3- Ki şisel ki mli k ve kişisel tanı ml a ma  

Ma hre mi yet  düzenl e mesini n ul aş ma  nokt aları ndan biri  ol an ki şilerarası il etişi mi 

sağla mak,  i nsanı n kendisi  ve dı ş  dünya il e arası na koyduğu sı nıra ol an haki mi yeti yl e 
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mü mkündür.  Aslı nda herşey,  ki şi ni n başkal arı yl a ol an sı nırlarını  çi z me 

gayretleri nden çok daha önce,  kendi ne ol an güveni  ve saygı yı  kurabil mesine bağlı dır 

( Alt man & Che mers,  1987). 

Çevreye bağlı  ol an bir  diğer  mahre mi yet  mekani zması  da i nsanı n kendi ni  çevrel edi ği 

gör ünmeyen bir  sı nır  ol an „ kişisel  (öznel)  mekan‟  kavra mı dır.  Bu kavra m Hall‟i n 4 

uzaklı k tanı mı ile ilişkilendiril mi ş ve özelleştiril miştir.  

Bu t anı ma göre kişisel mekan uzaklı kları şöyl edir: 

1- Yakı n te mas (içli-dışlı uzaklı k): 30 c m.  

2- Sa mi mi uzaklı k : 40-80 cm.  

3- Sosyal uzaklı k: 80 c m- 2 m.  

4- Yabancılar içi n uzaklı k: 2 m. ve öt esi ( Alt man & Che mers,  1987). 

Ki şisel  mekan,  sı nırları nı  i nsanı n kendi  belirlediği  ve nereye gi derse gitsi n onunl a 

birli kte ol duğu bir  kavramdı r.  Ancak bununl a beraber,  sabit  ve değiş mez de değil dir. 

So mmer‟e (1969) göre kişisel mekan fi kri insanı n kendi sı nırıyla il gili dir:  

“ Ki şisel  mekan i nsanı n bedeni ni  çevrel eyen ve ki mil eri ni n de sokul mayabileceği 

gör ünmeyen bir  al an sı nırla ması nı  t anı ml ar.  Sı caklık ve güven duygusunu al abil mek 

içi n ki mil eri ne yakı n dur mayı  t erci h eden i nsan,  ki mil eri nden de uzak dur mayı 

seçebilir.  Ki şisel  mekanı n dairesel  bir  şekli  ol ması  zorunl u değil dir ve  t üm 

doğr ult ularda eşit  ol arak uza maz.  Bu o kadar doğal  bir  ol gudur  ki  sal yangoz 

kabuğuna,  sabun köpüğüne ve nefes  odası na da kol aylı kla benzetilebilir”  

(Sommer, 1969). 

Özellikl e kült ürel  farklılıkları n açı ğa çı karıl ması i çi n yapılan çeşitli  çalış mal arda 

„kişisel  mekan‟ı n öne ml i  bir  et ken ol duğu gözl eml en mekt edir.  Hall‟i n ve bu konu 

üzeri ne yoğunl aşan he men t üm araştır mal arı n sonuçl arı  göst er mi ştir  ki  Akdeni z ve 

Ort adoğu i nsanı,  i çleri ndeki  sosyal  ve kült ürel  et kileşi ml erinde di ğer 

coğrafyadakilerden çok daha sı cak bir  t e mas  i çi ndedirler  ( Alt man & Che mers,  1987). 

Bu anl a mda i şi n i çi ne giren kült ürel  boyutt aki  mahre mi yet  mekani z ması  da ayrı ca 

öne mli dir.  Ki mi  t opl um i nsanl arı  kendileri ni  ifadede ve  birbirleri yle ol an ilişkileri nde 

beden dili ni,  sözl ü ve sözsüz davranışları nı  ve ki şisel  mekan sı nırla mal arını  et kili  ve 

öl çül ü kullanabil mekt e, ve  bunl arı  kendi  mahre mi yetleri ne yansıt mada ol dukça 

başarılıdırlar.  Ancak şurası  muhakkak ki,  t opl umsal  bazda değerlendirilen bu konu 
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bireysel  boyut a i ndirgendi ği nde dur um kesi nli kle farklı  ol abil mekt edir.  Bu açı dan 

topl umsal  genel-geçer  yargılara var mak yanlış  ol ur.  Ama  Hall‟ün araştır mal arı na 

( Alt man & Che mers,  1987) dayanarak şunl arı söyl e mek mü mkündür:  

1-  İ nsanl ar  sosyal  ilişkileri nde ve karşılı klı  her  t ürl ü et kileşi mde yukarı da 

belirtilen kişisel mekan uzaklı kl arı ndan her hangi birini terci h eder.  

2- Bazı kült ürler di ğerlerine göre daha yakı n et kileşi m mesafeleri kullanırlar.  

Ki şisel mekanl a il gili olan t üm fakt örler 3 alanda incel enebilir:  

1- Ki şisel fakt örler 

2- Sosyal fakt örler 

3- Dur umsal fakt örler  

Ki şisel  fakt örler  yaşa ve ci nsi yet e göre r ol  oynayan bi yografi k değişkenler,  et ni k, 

sosyo ekono mi k ve ırka dönük kült ürel  değişkenler,  yaratıcılık ve zeka gibi  beceri ye 

dönük değişkenl er,  ve ki şisel  engellerden i baret  bozukl ukl arı  i şaret  eder.  Sosyal 

fakt örler  i nsanl arı n çevreleri yle ol an di yal ogl arında ve et kileşi ml eri nde öl çeğe, 

ci nsi yet  ve et ni ğe bağlı değişkenl eri  i çerir.  Duru msal  fakt örler  ise i nsan ve  gr up 

fonksi yonel et kileşi ml erindeki fizi ksel fakt örleri tanı ml ar ( Alt man, 1975). 

„ Ki şisel  mekan‟  il e „ kişiselleştiril mi ş  mekan‟,  birbirleri yl e ol dukça karıştırılan i ki 

yakı n,  a ma  t e mel de farklı  kavra mdır.  Ki şiselleştirme,  mekanl arı  i şaretle me,  i çi ndeki 

obj eleri yl e birli kte ai di yetini  sahi pl enme  ve dol ayısı yl a ona ilişki n büt ün sorunl arı  ve 

müdahal eleri  kendi ne yapıl mı ş  ol arak kabul  etme  ve  üzeri nde her  t ürlü hakkı 

gör medir.  Bu davranış  bi çi mi,  bir  çeşit  ege menlik göst erisi  ol arak da gör ülebilir. 

Ki şiselleştir me,  özelli kle mekanl arı n kur gusunu ve strükt ürünü meydana getiren 

el e manl arı n alı m gücüyle de il gili  ol abil mekt edir.  Bunun yanısıra kull anıcı nı n onu 

değiştir mesi ne ilişki n i stekl eri ni n yoğunl uk oranı,  o mekanl a il gili  çı karını n boyut u 

ve bir  t akı m sosyal  norml ar  da mekan kişiselleştir mesi nde et kili  ol abilir.  Aslı na 

bakılırsa mekanl arı n ki şiselleştiril mesi  i nsanl arın psi kol oji k güvenli ğine,  est eti k 

duygul arı na ve belirli  bir t akı m akti viteler  i çi n uygun ort a m hazırla mal arına yöneli k 

içgüdül eri ne hitap eden tü m duyul arla ilgilidir demek yanlış ol maz.  

Ege menli k al anı,  kişi  ya da gr upl arı n kontrol  altı na al dı kl arı  belirli  bir  sı nırlandır ma 

ile gözetti kleri/ korudukları  ve üzeri nde hak i ddia etti kleri  ada parçası nı  te msil  eden 

boşl uk ol arak adl andırılabilir.  Ege menli k davranışı  mekanı n ya da obj eni n 
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kişiselleştiril mesi ne dayalı  bir  davranış  ol up kişi ni n ya da  gr ubun di ğer  ki şi  ve 

gr upl arla olan iletişi ml erinde bir çeşit kendileri ni ifade şekli de ol abil mekt edir.  

Ege menli k alanı, kısaca şu başlı klara hitap eder:  

1- Mekan üzeri ndeki sahipli k duygusu 

2- Al anı n işaretlenmesi/ kişiselleştiril mesi  

3- Tecavüze karşı kendi ni savun ma hakkı  

4- Bil gi ye dönük ve estetik i htiyaçl arı n karşılanması ( Alt man & Che mers, 1987) 

 

Tabl o 2. 2 Ege menli ği n t üm yönl eri ( Habraken, 1992) 

 

Akt örl er 

 

Ege menli k boyutl arı  

 

Ege menli k ti pleri 

Ege menli k 

fonksi yonl arı  

Bireyl er Obj el er Bi ri ncil Ki şisel ai di yet  

Küçük grupl ar Odal ar İki ncil Sosyal siste ml eri n 

düzenl en mesi  

Büyük ortaklı kl ar Evl er 

Topl ul ukl ar 

Ul usl ar 

Ka musal  

 

Sebep ve çeşitleri  farklı  ol duğundan öt ürü hayvanl arı n ege menli k davranışı  i nsanl ara 

oranl a daha güçl üdürler. Genel de bi yol oji k bir  kökene dayalı  ol an bu davranışl ar 

belirgi nl eş mi ş  ve alışıl mı ş  bir  mekanı n dı ş  güçl er  ve yabancılardan gel ecek her  t ürl ü 

zarara karşı  savunul masını,  hatta bu uğur da semboli k bir  bi çi mde savaşıl ması nı 

içerir.  İnsanl arda ege menli k davranışı  i se bi yol ojik ol arak gözl e ml ense dahi  kült ürel 

boyutta da i zl er  t aşı yabilmekt edir.  Yi ne de i nsan ege menli ği  hayvanl arı nkinden farklı 

ol arak boyut  ve yer  konusunda değişi klik gösterebil mekt e,  yal nı zca mekan ya  da 

al anl arı n değil belirli fi kir ve ol ayları n da et kisi nde kal abil mekt edir.  

Ege menli k kontrol ü sayesi nde mahre mi yet e dek uzanan yol da çevre i l e ol an 

et kileşi mi n i nsan yaşa mı  i çi n gerekli  bazı  t e mel  ihti yaçl ar  nedeni yl e öneml i  bir  r ol ü 

vardır:  ki mli k i hti yacı,  teşvi k i hti yacı,  ve güvenl ik i hti yacı.  Bu üç t e mel  i hti yaç da 

insanı n üstlendi ği  t opl umsal  r ol ü oynadı ğı  mekanl arda kendi ni  ifade edebil mesi  i çi n 

gerekli dir.  Bu mekanl ar  ki şisel  mekan,  yarı  kişisel  yarı  ka musal  mekan ve ka musal 

mekan ol mak üzere 3 ayrı özelli kte olabilir. ( Habraken, 1992) 
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Çevreyi  il gilendiren bir  tasarı m süreci nde üzeri nde dur ul an bir  model  geliştir meye 

dönük yapılan ki mi çalışmal arda 4 çeşit ege menlik t üründen bahsedil mektedir:  

1- bağlı ege menli k (i nteracti onal territ ories) 

2- mer kezi/ birincil ege menli k (pri mary territ ories) 

3- ka musal ege menli k (public territ ories) 

4- i ki ncil ege menli k (secondary territ ories) 

Bağlı  ege menli k,  ki şi nin i çi ne kendi ni  koyduğu „ öznel  bal oncuğu‟ dur. Mer kezi 

ege menli kl er,  karşı  ol an bir  baskı n/ yönetici  güç olmadı ğı  sürece ki şi ni n kendi ni  rahat 

etti ği  evi,  bir  öğrenci ni n odası,  ya da  çalış ma mekanı  gi bi  yerler  i çi n geçerli dir.  Bu 

mekanl ar  genel  ol arak kişisel  mekan sı nıfı na girer.  Dest ekl eyici  ege menl ik t ürü i se 

yarı  ki şisel  yarı  ka musal bir  niteli k t aşır.  Di nl enme  a maçlı  ka musal  yerleri n belirli 

bazı  köşel eri  bu t anı ma  girer.  Yani  herkesi n genel  ol arak bil di ği  ve kullandı ğı  bir 

total  mekanı n sadece bazı  ki şilerce kullanılan mekanl arı  ki şiler t arafı ndan 

beni msenebilir  ve duygusal  ol arak bağl anılabilir.  İki ncil  ege menli k de ka musal 

mekanl ar  i çi n geçerli  ol an bir  kavra mdır.  Herkesi n kullandı ğı  ve bi ldi ği,  a ma 

ki mseni n ki şiselleştir medi ği  ve bel ki  de beni mse medi ği  her  yer  bu t anı ma  girer. 

Çevreni n sunul uş  ve ortaya konuş  bi çi mi  insanları n ne t ür  bir mekanda 

bul undukl arı na ilişki n al gı  ve gözl e ml eri ni  de direkt  et kile mekt edir.  Bu t ür 

al gıla mal arı n hepsi  de kült ürel  boyutta değişi klik göst erebil mekt edir.  (Habraken, 

1992) 

Ege menli k al anı nı n kont rol ü basitçe,  „ayrı  t ut mak‟,  „kapı yı  kapat mak‟,  sadece ki mi 

ve neyi  kabul  edeceğimi zi  seç mektir.  Mekanlar  il e,  kapı nı n öt e yanı arası ndaki 

ilişki ni n asi metri k bir  pozisyonu vardır.  Kapı nı n öt esi ndeki  caddeye geçiş garantisi 

de mek,  cadde üzeri ndeki her  bi naya giriş  garantisi ni  sağl a maz.  Bu asi metriklik bir 

hi yerarşi yi  t anı ml ar.  Ege menli k al anl arı  kendileri ni,  daha büyük ege menli k 

al anl arı yla ifade edebilirler.  Böyl ece,  bir  „ül ke‟de yeral an bir  „kent‟  bir  „ev‟i  i çerir. 

Evi n dol durduğu boşl uğun,  i çi ndeki  bir  odası nı n dahili  bir  karasal  al an t anı mı  ol sun 

di ye, bir de sı nırı olabilir. ( Habraken, 1992) 

Sonuç ol arak,  davranış  biçi ml eri ni n he men he men t ümünün i stenilen bir  mahre mi yet 

sevi yesi ne ul aş mak i çi n t arafı mı zdan şekillendiril di ği ni  söyl eyebiliriz.  Et rafı mı zı 

şekillendiren yapılı  çevreni n i çi nde yaşayan t üm akti viteler  ve dı şa  vur ul an 

davranışlar,  kişisel  mekan ve ege menli k i htiyaçl arı mı zı  gi der mek i çi n bi zi m 
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tarafı mı zdan yaratıl maktadır.  Bi nal arı n ve birbirleri  arası ndaki  boşl ukları n dur uş 

bi çi ml eri,  onl arı  gözl eml e me  ve al gıla ma mı zı,  a ma  daha da öne mlisi  hangi si 

üzeri nde ne gi bi  bi r  kontrol  sağl a mayı  i ste me mi ze karar  ver me mi zi 

kol aylaştır makt adır.   

2. 5 Değerl endi r me  

Bu böl ümde i nsan ve mekan ilişkisi ne farklı  boyutlarda yakl aşılarak çeşitli açıl ardan 

tanı ml a mal arda bul unul muşt ur.  Bireyi n yaradılışında öngör ül en kor un ma 

içgüdüsüyl e kendi ne bir  mekan yarat ması  ve mekana bağlı  ol arak “yerleşme”si nden 

yol a çı kılarak i ka met  etme  kava mı  üzeri nde durul muş  ve yeryüzünde i kamet  et meni n 

insan doğası yl a ol an örtüş mesi  t artışıl mı ştır.  Mekan duygusunun za manla birli kt e 

değiş mesi  ve geliş mesi ne moder nite penceresi nden bakılarak zaman- mekan 

ilkeleri ne dönük mekansal  deneyi ml er  ve boyut ları  anl atıl mı ştır.  İnsanın çevreyl e 

ol an karşılı klı  et kileşimi nde bir  sonraki  bölümde anl atılacak ol an “ mekan 

bağlılı ğı na” ze mi n hazırlayan mahre mi yet,  kişisel  mekan ve ege menli k al anı  gi bi 

günl ük hayattaki  davranış  ve akti viteleri mi zi n sı nırları nı  belirleyen ve “ mekan 

kontrol ü” ile ilgili olan kavra ml ar açı kl anmı ştır. 
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3. BAĞLI LI K VE MEKAN 

Bu böl ümde  t ezi n ana konusunu ol uşt uran „ mekan bağlılı ğı‟  üzeri ne odakl anılarak 

„ mekan‟a,  „bağlılı k‟  yönünden yakl aşıl makt adır.  İki  karşıt  kavra m ol arak bili nen 

bağlılı k ve mobilite kavra ml arı  i ncel enirken onları  ortaya çı karan sebepler  çeşitli 

araştır ma çalış mal arı ndan örnekl erle anl atıl makt adır.  

3. 1 Mekan Bağlılı ğı Kavra mı  

Pek çok araştır ma „çevre‟yi  sosyal  davranışları mı z ve yaşa m döngü müzde ver di ği mi z 

kararlar  i çi n et kili  bir  mekani z ma ol arak gör dükleri  i çi n i nsan-çevre ilişkisi ni  çeşitli 

açılardan el e al makt adır.  Bu çalış mal arı n bir  böl ümünde  fi zi ksel  çevreni n i nsan 

yaşa mı  üzeri ndeki  et kisi,  değişken bir  niteli ği  olan „ mekan bağlılığı‟  kavra mı nda 

yoğunl aş makt adır. 

Bi r  mekanı  gözet mek ve sahi pl enmekl e il gili bir  bağlılı k çeşi di  diye  kı saca 

tanı ml ayabileceği mi z mekan bağlılı ğı farklı şekillerde açı kl anmakt adır:  

- İnsanı n yaşadı ğı  fi zi ksel  çevreye bili nçli  ve pozitif  bir  duyarlılı kla  

yakl aş ması dır. (Shu maker & Tayl or, 1993) 

-  Özel  mekanl ara ait  olma  hi ssi nden çok,  i nsanl arı n za manl a anılardan, 

duygul ardan,  fi kirlerden,  değerlerden ve t erci hlerden biri ktirdi ği  çevresel 

deneyi ml eri ni n ol uşt urduğu referansl ar  büt ünüdür.  ( Bonnes  & Secchi aroli, 

1995) 

Kuşkusuz kavra m ol arak mekan bağlılı ğı,  duygular,  kavra ma ve al gıla ma  duyul arı  ve 

davranış  çeşitleri mi z gibi  pek çok değişkeni  birden i çerdi ği  i çi n çok boyutl u ve 

kar maşı k bir  ol gudur.  Bu ol gunun,  birey ya  da grupları n çevrel eri yl e ol an duygusal 

ilişki ni n pozitif  ol arak art ması yl a gelişti ği  de söylenebilir.  Mekan bağlılı ğını  öne mli 

kılan şey kuşkusuz i nsanın mekanl a bir  ki mli k i çinde birli kte ol ması,  kendi  ai di yeti ni 

yaşadı ğı  mekanl a özdeşl eştir mesi  ve t üm bunl arı n da o çevreyi  fizi ksel  bir  kor uma  ve 

gözet me  altı na al masına sebep t eşkil  et mesidir.  Bunl arı n dı şı nda ko mşul ar, 

arkadaşl ar  ve aynı  çevrede yaşayan akrabalar  gi bi  bi zi  t opl uma bağl ayan sosyal 

bağl ar  da bir  öl çüde mekan bağlılı ğı na yardı mcı  ol ur.  Bireyleri n mekanı  doğr udan 
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deneyi ml e mel eri,  o çevredeki  ekono mi k yatırı ml arı,  ev sahi pli ği,  ko mşuluk ilişkileri 

ve i ka met  et meden duyul an me mnuni yet  de mekan bağlılı ğı na neden ol an di ğer 

fakt örler  ol abil mekt edir.  Te mel  i ki  kavra m ol an i nsan ve mekandan yol a çıkıl dı ğı nda 

mekan bağlılığı nı bir şema ile açı kl a mak mü mkün ol abilir (bkz. Şekil 3. 1): 
1

 

 

  mekan                                                 i nsan 
 

                                                              al gı 
insan-çevre ilişkisi 

 

 

 
                           sosyal davranış                                   çevre deneyi mi  

 

                           yerleşi m doyumu                                  fiziksel boyutl ar 

 

                            sosyal bağl ar                                       konut mül ki yeti 

                              komşul uk                                        ekono mi k refahlı k 

 

 

 

sosyal-duygusal destek 

 

kaynakl ar 

 

özgür t opl um                    sınırlı topl um 

 

 

 
        güvenli k ve konforun sağl anması  

 

           çevresel ilgi 

 

       mekan duyarlılığı 

 

 

      

  

       mekan bağlılı ğı 

 

Şekil 3. 1 Mekan bağlılı ğı na neden olan et kenl er  

Bi reyi n mekanl a ol an diyal oğunu araştır mada sor ul ması  gereken bazı  sorul ar  şu 

şekil de sıralanabilir:  “ Mekan ai di yeti  var  mı dır?”,  “ Mekanı  nasıl  „deneyi ml eriz‟?”, 

                     
1

 Şe ma, Alt man‟ı n mahre mi yet ve onunl a ilişkili mekani z ma bağl arı teore ml eri nden yol a çıkılarak 

geliştiril miştir ( Alt man, 1975)  
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“ Davranış  ayarları  ile mekan t eorisi  arası nda ne gi bi  bir  ilişki  vardır?”.  Ör neği n, 

Spellar‟ın “ Mekan gözlemsel  ol arak nasıl  değerlendirilebilir?” sorusuna yanıt 

ara mada yönt e m ol arak -avant ajları  ve dezavantajları nı  göz  önünde t ut arak - küçük 

bir  arazi  sı nırları  i çerisi nde bir  pr oj e t asarı mı  öner mesi  gi bi  bir  uygul a maya 

gi dilebilir  ve verilen proj e konusunun mekan-mer kezli  ya da i nsan- mer kezli  ol up 

ol ma ması nı n pr oj eni n geliş mesi nde ne gi bi  değişikli kl er  göst erebileceği  t artışılabilir 

(Speller,  1998).  Üzeri nde öne ml e dur ul an bir di ğer  nokt a da,  i nsanın çevreyl e 

kur duğu ilişki de al gılama  si ste mi ne nasıl  ul aşılabileceği  ve bu siste mi n nasıl 

öl çül ebil di ği  konusunda ol malı dır.  „ Topl um duygusu‟nun ve „ mekan bağlılı ğı‟nı n 

tanı ml anmal arı na ilişki n sor ul arı n dı şı nda bunları n birbirleri yle ol an i lişkileri ni n 

boyutları  ve „t opl umsal katılı m‟ı n çevre psi kolojisi ndeki  öne mi  de sorgul anması 

gereken di ğer et kenl er olarak öne çı kmakt adır.  

Me kanı n,  i çi nde bul unduğu coğrafi  konu ml anma  i çi ndeki  t anı ml anması nı n da  mekan 

bağlılı ğı nı  et kiledi ği  söyl enebilir.  Konuya bu açı dan yakl aşıldı ğı nda yapılan bazı 

çalış mal arı n bir  mekana bağlı  ol arak gelişen duygu ve se mboli k anl a ml andır mal arı n 

özelli kle o böl geni n yerleşi k düzeni  ve karakt eristi k özelli kleri n neticesinde ort aya 

çı ktı ğı nı  ve gelişti ği ni/değişti ği ni  ort aya çı kar mı ştır.  Ai di yet  kavra mı na bağlı  ol arak 

açı kl anabilecek bu dur umun,  mekan bağlılı ğı na öne mli  bir  kat kısı  ol duğu açı ktır.  

( Willia ms & Roggenbuck, 1995) 

İnsanı n i çi nde bul unduğu mekanı  kişiselleştir mesi  kar maşı k bir  süreçtir  ve  i nsanı n 

sosyal-fizi ksel  çevre yapısı  i çi nde nerede dur duğu konusunda belirleyi ci dir. Mekanı n 

kalitesi,  o mekanl a il gili  yapılan değerlendir mel er,  mekana ait  deneyi ml er  ve  i nsanı n 

de mografi k özelli kleri  bir  araya gel di ği nde mekan ai di yeti ni  ol uştur makt adır.  

Bi reyl eri n i ka met  et me,  yerleşi m ve il etişi m gi bi  farklı  boyutlardaki  konularl a mekan 

ai di yetleri ni n nasıl  ol uştuğunu i ncel e meye dönük yapılan bir  çalış ma ( Cuba & 

Hu mmon,  1993),  göç men aileleri n çoğunl ukt a yaşadı ğı  Cape Cod böl ge saki nl eri ni n 

bu farklı  boyutlara bağlı ol arak yaşadı kl arı  evl erde kendileri ni  nasıl  hissetti kleri ni 

araştır maya dönük ol muşt ur.  Karşılı klı  görüş mel er  sonucu el de edilen bul gul ar, 

mekan ai di yet  duygusunun mekandaki  yerleşi m süresi ni n uzunl uğuyl a  il gili 

ol madı ğı nı,  bireyi n sosyal  katılı mı nı n t opl um ai di yeti yle ol an ilişkisi yle orantılı 

ol duğunu göst er mekt edir.  Ayrı ca kadı nl arı n mekan ai di yetleri ni  dı şa vur mada 

erkekl ere oranl a daha açı k ol duğu ve yaşlı  katılı mcıları n mekan ai diyetleri ni n 
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bireysel  yerleşi ml erle oluşt uğunu düşündükl eri  ortaya çı kmı ştır.  Araştır mada sonuç 

ol arak sı k yapılan mekan değişi kli kleri ni n bi reyi n mekan ai di yeti  duygusunu 

et kiledi ği vurgul anmı ştır. ( Cuba  & Hu mmon, 1993)  

3. 2 Ev sahi pli ği ni n mekan bağlılığı na et kisi  

Ev sahi bi  ol manı n mekan bağlılığı na ol an et kileri  yadsı na maz gi bi  gözükt üğü i çi n 

insan ve mekan araştır mal arı nda özelli kle bu konuya di ğer  konul ara göre daha fazl a 

deği nil mekt edir.  Ev sahibi  ol an bireyl eri n yaşa mları nı n büt ününde daha huzurl u ve 

rahat,  daha kendi nden emi n ol dukl arı,  daha kont roll ü bir  hayat  sürerek düşük gelirli 

kiracılara oranl a sosyal hayat a daha ent egre ol dukl arı  gör ül mekt edir ( Rohe & 

St egman,  1994).   Bazı  araştır mal arda el de edilen bul gul ara göre  de,  ot urdukl arı  evl eri 

satı n al an i nsanl arı n,  yaşa ma  daha  sı kı  bağl andı kları,  yaşadı kl arı  orta mı  güzelleştir me 

ve daha yaşanılır  bir  çevre yarat ma çabal arı nı n kirada ot uranlara oranl a daha fazl a 

ol duğu sonucu ort aya çıkabil di ği  gör ül mekt edir, çünkü i nsanl ar  yaşa ml arı nda daha 

fazla güven duy makt a ve t üm ilişkileri nde daha doyu ml u hi ssedebil mekt edir. 

İnsanl arı n engellilik duru ml arı nı n da bul undukl arı  yere bağl anmal arı nda öne mli  bir 

et ken ol duğu da bu fakt örlere ekl enebilir.  „ Ul aşılabilirlik‟  kavra mı,  mekan kalitesi ni 

artırıcı  bir  öğe ol makl a birli kte,  engelli  i nsanl ar  içi n de yaşadı kl arı  mekanl arl a ol an 

di yal ogl arı nı ol uml u yönde artırabil mekt edir. 

 “ Dar  Gelirlileri n Ki şisel  Al gı  ve Sosyal  Ent egrasyonunda Ev Sahi pli ğini n Uzun 

Süreli  Et kileri” ( Rohe & Basal o,  1997)  başlı ğı nı  taşı yan bir  araştır ma da farklı  gelir 

düzeyi nde a ma  benzer  de mografi k özelli klere sahi p ailelerle ev sahi pli ğini n yaşa m 

doyu mu,  al gı  kontrol ü ve  t opl uml a büt ünl eş me  gi bi  konul ardaki et kileri ni 

gözl e ml e mek i çi n 3 yıllık bir  arayl a gör üş mel erde bul unul muş  ve bu etkil eri n ev 

sahi pl eri  ile kiracıları n üzeri nde genel  yaşa m doyu mu açısı ndan belirleyi ci  bir 

değişkenli ği  ol up ol madığı  i ncel enmi ştir.  Araştır ma sonucunda büt ünl eşme  ya  da 

konut  bağlılı ğı  gi bi  konularda belirgi n bir  istatistiksel  sonuç el de edile memi ş  ancak 

ev sahi pl eri ni n kendi  araları nda za man i çerisi nde kuralsız bir  ko mşuluk çevresi 

ol uşumuna yol  açabil diği  gör ül müşt ür.  Bununla birli kte ev sahi pli ği nin f or mel 

sosyalleş me  kapsa mı nda –  kilise,  okul,  kasaba t opl antıları  v. s.  – bir  et kisi ol madı ğı 

sonucuna varıl mı ştır. ( Rohe & Basal o, 1997)  
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Bu konuda yapılan araştır mal arda ev sahi pli ği ni n doğr udan mekan bağlılı ğına et kisi 

ol duğu gör ül mese de,  bağlılı ğa neden ol an et kenl ere ol an kat kısı ndan söz  et mek 

mü mkün ol abil mekt edir. Mekanı n sosyal  ol arak kur ul duğu ve i nsanl arı n duygul arı, 

ki şisel  et kileşi ml eri  ve öykül eri yle bir  araya getirdi ği  mekan kur gul arı nda sahi bi  ve 

bi zzat  öznesi  ol duğu mekanl arı n öne mli  ol duğu ve ko mşul uk çerçevesi ndeki 

sosyalli ği n yaşanılan mekanl arla birli kte böl geye de ol an bağlılıkta et kisi  ol duğu 

söyl enebilir. 

3. 3 Mobilite ve mekan bağlılı ğı 

Bağlılı k kavra mı na odakl anıl dı ğı nda bir  di ğer  güçl ü kavra m da öne çık makt adır: 

mobilite.  Gündeli k yaşamda  t ürl ü sebepl erle bir  parçası  hali ne gel di ği mi z „ hareket‟ 

mekani z ması nı n i çi nde günden güne sürekli  „değişiriz‟.  Bu değişi mi n i çi ne kuşkusuz 

metropol  kent  yaşa mı nın bi ze sunduğu faydal arı  da dahil  edil ebilir.  Ul aşı mdan 

iletişi me,  ve en genel  anl a mı yl a „erişilebilirliğe‟  kadar  pek çok kavram za manl a 

birli kte daha kol ay f or matlara bür ün müşt ür  ve artık mekan kı sıtlaması  olmayan bu 

yaşa m bi çi mi nde „ mobilite‟, anaht ar keli me ol arak bağlılı ğı n karşısı nda durmakt adır.  

Aslı nda mekan bağlılı ğı  ve mobilite,  birbirine zıt gi bi  gözüken i ki  kavram ol ması na 

karşı n çı kış  nokt al arı na bakılacak ol ursa ol dukça yakı nl ardır.  İnsanı n geç mi şi yl e ol an 

bağl arı na dayalı  ol arak ve mekanı  duygusal  bir il etişi m aracı  gi bi  görerek çi zdi ği 

yaşa m r ot ası-  mekan bağlılı ğı,  yeni  yerler  ve kültürler  keşfet me  macerasıyla ki şisel 

gelişi m ve  özgürl ük düşüncesi ni n genişleyerek anla m değiştirdi ği  yeni  r ot a – mobilite 

ile çakışabil di ği  gi bi  zaman za man da ört üşebilir.  Biri  mekan mer kezli  bir  il etişi m, 

ege menli k,  ai di yet  ve kökl er  il e ililişkili  bir  t avır  içi nde bir  bağl anmayı  ve duygusal 

ilişki yi  t anı ml arken,  di ğeri  i se ( mobilite),  bireysel  ilişkileri n kop ması  ve sosyal 

yaşa mı n anl a m değiştir mesi  sebebi yl e negatif  bir  tabl oyu sergile mekt edir.  „Yerl eş me 

ki mli ği‟  kavra mı  çerçevesi nde bu i ki  kavra m ki mi  za man birbirleri ni 

dest ekl eyebil mekt e hatta birbirleri ne „neden‟ bile teşkil edebil mekt edir.  

 “ Kökl er  ve Rot al ar:  Mekan Bağlılığı  ve Mobilite Ar ası ndaki  İlişki ni n İ ncel enmesi ” 

( Gust afon,  2001)  başlı klı bi r  araştır ma  sosyol oji  ve davranış  bili ml eri ni n her  za man 

karşı  t araflar  ol arak gördüğü „ mobilite‟  ve „ mekan bağlılı ğı‟nı n gündeli k i nsan 

tarafı ndan hangi  yollarla ilişkilendiril di ği ni  sorgulamakt adır.  Çoğu za man bi rbiri ne 

zıt  ol arak nitelenen bu i ki  kavra m i çi n biri nden bi ri  öt eki ne t erci h edilirken,  bazen de 

bu i kisi  birbiri ne karşı  gör ül mekt e a ma  yi ne de araları nda bir  eşitlik/ denge bul maya 
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çalışıl makt adır.  Bunl arın yanı nda i ki  kavra mı n birbirini  t a ma ml ayı cı niteli kt e 

ol duğunu düşünerek iki si nden de hoşnut  oldukl arı  gör üşünü savunanl ar  da 

mevcutt ur.  Bu araştır mada i se konu,  “kökl er  ve rotalar” penceresi nden ele alı nmı ş, 

mekan bağı mlılı ğı  ve mobilite kavra ml arı nı n mekan i çerisi ndeki  r oll eri ni n ne 

ol duğuna yanıt aranmı ştır.  

Çalış mada önceli kl e mekanı n t anı ml a ması  yapılarak i nsanı n mekan bağlılığı  il e ol an 

ilişkisi ni n sebepl eri  sıral anmı ştır.  Günl ük deneyi ml eri n ve gör meye alıştı ğı mı z 

fizi ksel  i mgel eri n mekanl a ol an duygusal  ilişki mi zde büyük önem t aşı dı ğı 

vur gul anmı ştır.  Mekan bağlılı ğı  ve mobilite arası ndaki  farkl ar  vur gul anırken birer 

birer  özelli kleri  sıralanmakt adır:  Mekan bağlılığı  mekan mer kezli  bir  iletişi m, 

ege menli k,  ai di yet  ve kökl er  il e ilişkili  bir  t avır  i çinde sosyol oji  ve davranış  bili mi ni n 

konusu dahili nde bir  bağl anmayı  ve duygusal ilişki yi  t anı ml arken,  mobilite i se, 

bireysel  ilişkileri n kop ması  ve sosyal  ent egrasyonun eksi kli ği  sebebi yl e negatif  bir 

tabl oyu sergile mekt edir. „ Yerl eş me  ki mli ği‟  kavra mı  çerçevesi nde bu iki  kavra m 

ki mi  za man birbirleri ni dest ekl eyebil mekt e hatta birbirileri ne „ neden‟  bile t eşkil 

edebil mekt edir.  “ Kökl er” adı  altı nda i nsan yerleşiml eri ne sebep ol uşt uran “bir  arada” 

ol ma  duygusunun mekan bağlı ğı  yarattı ğı nı  sorgulamaya dönük ol an bu araştır mada 

yerel  düzeydeki  i nsanl arın ve kült ürleri n bağl arını  i ncel e mekt ense daha geniş  bir 

pencerede „ köksüzl ük‟,  „yersizli k‟,  „yerelli k‟  ve „saçıl ma‟  kavra ml arı  arası ndaki 

ilişki üzeri nde durul maktadır.  

İsveç mer kezli  yapılan al an araştır ması,  farklı  şehirlerden ve böl gel erden yaşa m 

çi zgileri  ve yolları  farklı  ol an t opl a m 14 ki şi  gi bi  sı nı rlı  bir  katılı mcı  sayı sı yl a 

röportaj  yönt e mi yl e gerçekl eştiril miştir.  Önce,  yaşa ml arı  boyunca yaşadı kları  yerleri 

saymal arı  ve bunl arı  kendileri nce belirleyecekl eri bir  öne m sırası na göre sırala mal arı 

istenmi ş,  sonra yaşadı kları  böl geye,  kent e,  ül keye ve Avr upa‟ya ne kadar  bağlı 

ol dukl arı  ve bunl arı n hangi  boyutta ve öl çekt e onl ar  i çi n öne mli ol dukl arı 

sorgul anmı ştır.  Kayıtları alı nan konuş mal arda geçen cü ml el eri n kur ul uş bi çi ml eri, 

hatta vur gul arı  bile di kkate alı nmı ştır.  Araştır ma sonuçl arı na göre  i nsanı n geç mi şi yl e 

ol an bağl arı na dayalı  olarak mekanı  duygusal  bir  iletişi m aracı  ol arak gör mesi yl e 

çi zdi ği  yaşa m r ot ası  mekan bağlılı ğı na sebep ol urken,  yeni  yerler  ve kült ürler 

keşfet me  macerası na atılan katılı mcılarda  kişisel  gelişi m ve  özgürl ük düşüncesi ni n 

genişleyerek anl a m değiştirdi ği  ve mobiliteni n ağırlı k kazandı ğı  gör ül mekt edir. 

Ar aştır ma sonuçl arı nda mobiliteni n ya da mekan bağlılı ğı nı n -farklı açılardan- 
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kişi ni n geliş mesi ne ve hayatı  öğrenmesi ne engel  ol abileceği  fi kri  savunul muşt ur. 

Yi ne de bu i ki  kavra mı n ortak yanl arı nı n keşfi yle ikisi nden de eşit  oranda ve  öl çüde 

yararlanılabil mesi ni n bireye bağlı  ol duğu ve  bu i ki  kavra mı n birbirleri ne  referans 

vererek aslı nda birbirlerini n t a ma ml ayı cısı  da ol abileceği  üzeri nde durul muşt ur. 

( Gust afon, 2001) 

3. 4 Topl umsal katılı m,  yerelli k ve sosyalli ği n bağlılı ktaki rol ü 

Bu başlı kta i nsan ve mekan ilişkileri  konusunda yapıl mı ş  çalış mal ardan mekan 

bağlılı ğı  ve i nsan- mekan ilişkileri  gi bi  konul arı  sosyalli k ve katılı mcı  t opl um 

açıları ndan ele alanl ara deği nil mi ştir.  

Me kan bağlılı ğı  konusunda Nor veç‟te bir  kırsal  alanda yapıl ması  düşünülen bir  baz 

istasyonunun çevreye ol an et kileri ni n mekan bağlılığı  ve duyarlılığı  açı sı ndan t opl um 

bazı nda araştırıl ması na dayalı  bir  çalış ma,  “ Yerel  Bir  Böl gede Çevresel  İl gi ni n 

Ar aştırıl ması:  Mekan Bağlılı ğı nı n Öne mi ”  (Vor ki nn & Rei se,  2001)  başlı ğı nı 

taşı makt adır.  Bu araştırmada a maç,  bireyl eri n yaşadı kl arı  çevreyl e ol an bağl arı nı n o 

çevreye ilişki n geliş mel ere ol an duyarlılıkları nı  ölç meye yöneli ktir.  Araştırmaya  göre 

Skj ak böl gesi nde yapılacak ol an baz i stasyonunun  böl geye ekono mi k açıdan fayda 

getireceği  bir  gerçektir, a ma  aynı  za manda da belirli  böl gel erde büyük çevresel 

zararlara da yol açacağı muhakkaktır.  

Post a yol uyl a yapılan ankette 305 ki şili k bir  gr uba ul aşıl mı ş,  ancak araştırmaya yanıt 

ver me oranı %44 ile sı nırlı kal mıştır. Yapılan ankette 2 soruya yanıt aranmı ştır: 

1- Me kan bağlılı ğı,  önerilen çevresel  köt ül eş meye yöneli k bir  t avrı n ol uş masına 

kat kı da bul unabilir mi ? 

2- Me kan bağlılı ğı nı n farklı versi yonl arı  ya da düzeyleri  arası nda ( böl geye ya  da 

içi nde yaşanılan belirli kesi ml ere ol an bağlılık gi bi),  önerilen çevresel 

köt ül eş meye yöneli k takınılacak tavırlar arası nda da fark var mı dır? 

Böl ge saki nl eri ne genel ol arak bu yeni  baz i stasyonunun böl geye i nşa edil mesi ne 

yöneli k düşünceleri  sorul arak 1‟ den 5‟e kadar  ol an seçenekl erle „çok ol uml u‟ dan 

„çok ol umsuz‟a  doğr u bi r  sırala ma  ile yanıtla maları  i stenmi ştir.  İstasyon pl anl arı nı n 

tüm böl ge i çi n ol uml u sonuçl arı nı n ol acağı,  ancak belli  böl gel erde yaşayan i nsanl ar 

içi n de zararlı  sonuçl arı ol acağı  öngör ül müşt ür. Bu anl a mda burada da  he m t ü m 
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böl geye ol an mekan bağlılı ğı  he m de yal nı zca zarar  görecek böl geye olan mekan 

bağlılı ğı nı n derecesi ni ölç mek pl anlanmı ştır.  

Alı nan sonuç,  böl ge sakinl eri ni n 3‟t e biri ni n ol umlu,  yarısı ndan çoğunun da ol umsuz 

ol duğunu ort aya koy muşt ur.  Araştır ma i çi n düzenl enen ankette özelli kle deneyi m,  

yoğunl uk ve böl ge saki nleri ni n böl gede bul unma sebepl eri üzeri nde durul muşt ur. 

Ar aştır mada el de edilen veriler  böl ge saki nl erini n %62‟si ni n  böl geye çok bağlı 

ol dukl arı nı,  %33‟ ünün bağlı  ol dukl arı nı  ve sadece %3‟l ük bir  kı s mı nı n da hi ç bağlı 

ol madı kl arı nı  göst er mekt edir.  Çı karılan sonuçlara nüf usbili msel  bir gözl e de 

bakıl mı ş  ve il gi nç sonuçl ar  el de edil mi ştir.  Ör neği n bayanl arı n bayl ara oranl a baz 

istasyonuna daha ol umsuz yakl aştı ğı,  genç i nsanl arın yaşlılara oranl a daha negatif  bir 

gözl e baktı ğı  ve gelir  sevi yesi ni n de negatif  yaklaşı ml a doğr u orantılı  olduğu gi bi 

ilgi nç sonuçl ar çı kmı ştır. ( Vor ki nn & Reise, 2001) 

Ar aştır ma sonuçl arı  t ablol ar  il e ortaya kon muşt ur.  İnsanl arı n yaşadı kl arı  böl gedeki 

yeni  bir  yapılaş maya ol an t avırları  yüzdeli k oranlarla t abl ol anarak ci nsi yet,  yaş,  gelir 

düzeyi,  bel edi yeye ve etkilenen böl geye ol an bağlılı kları  gi bi  değişkenler  kendi 

araları ndaki korelasyon eğrisi yle karşılaştırıl mı ştır (bkz. Tabl o 3. 1, Tabl o 3.2).  

Tabl o 3. 1 Baz istasyonu önerisi ne duyul an tepki oranl arı ( Vorki nn & Reise, 2001) 

   Yüzde 

Çok ol uml u   10. 1 

Ol u ml u   23. 4 

Nötr   14. 0 

Ol u ms uz   19. 6 

Çok ol ums uz   26. 9 

Bil mi yor   5. 9 

    

 Topl a m    100 

        

Tabl o 3. 2 Değişken et kenl eri n matri ks korel asyonu ( Vor ki nn & Reise, 2001) 

 Ci nsi yet YaĢ  Geli r 

Et kil enen 

böl geye ol an 

bağlılı k 

 

Tü m böl geye 

ol an bağlılı k 

Ci nsi yet 1 0 -. 07 . 065 . 04 

YaĢ   1 0 -. 003 . 054 

Geli r   1 -. 004 -. 033 

Et kil enen böl geye  

ol an bağlılı k    1 

 

. 267 

Tü m böl geye ol an 

bağlılı k     

1 
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Anket  yol u il e yapılan benzer  bir  araştır ma  “Sosyal  Bağl ar,  Çevresel  Al gı  ve Yerel 

Bağlılı k” ( Mesch & Ma nor,  1998)  adı nı  t aşı maktadır.  İsrail‟de yapılan bu çalış ma, 

mekan bağlılı ğı nı  sağl ayan karar  mekani z mal arını  sosyal  bağl ar  ve  ko mş ul uk 

ilişkileri  açısı ndan el e al makt adır.  Üzeri nde dur ulan 2 model e ilişkin yapıl an 

araştır mada bağlılı ğı n insanlar  t arafı ndan nasıl  deneyi ml endi ği  sorgul anmı ştır. 

“Sı nırlı  soruml ul uk t oplu mu” di ye t abir  edilen topl um modeli nde za man i çerisi nde 

gelişen ko mşul uk ilişkileri ni n yaşanılan yakı n çevreye ol an bağlılı ğı artırdı ğı 

savunul makt adır.  “ Özgür t opl um” modeli nde i se bireysel  ilişkileri n sadece küçük bir 

böl ümünün çevresel  bağlılıkla il gisi  ol duğu vurgul anmakt a,  dol ayısı yl a da  mekan 

bağlılı ğı nı n deneyi ml enmedi ği  söyl enmekt edir. Yazarlar  i se mekan bağlılı ğı nı n 

özelli kle ko mşul ardan ol uşan çevreye ol an pozitif  duygul ardan kaynakl andı ğı nı 

düşünerek İsrail‟i n büyük bir  kenti nde bu i ki  modeli  baz al arak çevresel  mekan 

bağlılı ğı nı  araştır mı şlardır.  Mekan bağlılı ğı,  birey ya  da gr upl arı n çevreleri yl e ol an 

duygusal  ilişki ni n pozitif  ol arak art ması yl a gelişen bir  ol gudur.  Mekan bağlılı ğı nı 

öne mli  kılan şey kuşkusuz i nsanı n mekanl a bir  ki mli k i çi nde birli kte olması,  kendi 

ai di yeti ni  yaşadı ğı  mekanl a özdeşl eştir mesi  ve t üm bunl arı n da o çevreyi  fizi ksel  bir 

kor uma  ve  gözet me  al tına al ması na sebep t eşkil  et mesi dir.  Sı nırlı  sor uml ul uk 

topl umu,  bir  çevrede ot uran saki nl eri n çevrel eri ne ol an katılı mı n „ gönüll ü‟  ol duğunu 

ve i hti yaçl arı nı  karşıladığı  oranda sı nırlı  ol duğunu savunur.  Yani  eğer  ihtiyaçl ar 

karşılanmı yorsa birey o çevreyi  bırakabilir.  İkinci  perspektif  ol an özgür  t opl um 

modeli nde i se,  modern t opl uml ardaki  sosyal  değişi klikl eri n mekanl ar arası nda 

coğrafi  bir  mobiliteye yol  açtı ğı,  dol ayısı yla da t opl umu,  mekanl arı n kı sıtla ma  ve 

zorla mal arı ndan uzakl aştırdı ğı/ özgürleştirdi ği  savunul makt adır.  Bu perspektife göre, 

ko mşul ar,  arkadaşl ar  ve aynı  çevrede yaşayan akrabalar  bi zi  t opl umu bağl ayan  

sosyal  bağl arı n sadece küçük bir  böl ümünü t eşkil  ederler.  Mekan bağlılığı  birkaç 

yönden el e alı narak t arif  edil mi ş  ve et kilendiği  sebepl er  sıralanmı ştır.  Bunl ar 

arası nda bireyl eri n mekanı  doğr udan deneyiml e mel eri,  o çevredeki  ekono mi k 

yatırı ml arı,  ev sahi pli ği ve  ko mşul uk ilişkileri yer  al makt adır.  İka met  et meden 

duyul an me mnuni yeti n de bir açı dan mekan bağlılığı nı et kiledi ği anl atıl mıştır.  

Bu araştır mada t el efonla i nsanl ara soru sor ma yönt e mi  kullanıl mı ştır. İsrail‟i n 

üçüncü büyük kenti  ol an Haifa‟da yapılan araştırmada t opl a m 525 ki şi ye t el efonda 

ul aşılarak t opl a m 67 sorul uk bir  anket  uygul anmı ştır.  Nüf usbili msel  veriler  el de 

et mek i çi n sorul an sor ul ar  dı şı nda özelli kle ko mşul uk ilişkileri açı sı ndan 
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me mnuni yetleri  ve yaşadıkları  çevre il e ol an bağları  sorgul anmı ştır.  Bunun hari ci nde 

de metropol  düzeyi nde yaşanan suç ol ayl arından ne kadar  kor ktukl arı  ve 

et kilendi kl eri  sorul muşt ur.  Lokal  düzeyde yapılan ekono mi k ve sosyal  yatırı ml ar, 

anne-baba ile aynı  çevrede yaşa ma,  gür ült ü düzeyi  ve hava kirlilik oranını n orada 

yaşa ma  sebepl eri ni  et kileyi p et kile medi ği  gi bi  pek çok konuda sor ul ar  yöneltil mi ştir. 

El de edilen veriler  i ncelendi ği nde,  yerel  düzeyde bağlılıkları n hal a sür düğünü ve 

bunl arı n sadece i nsan ilişkileri nden kaynakl anmadı ğı  gör ül mekt edir.  Yaşadı ğı mı z 

yüksek coğrafi  mobilite süreci nde,  i nsanl arı  yaşadı kl arı  çevreye bağl ayan en öne mli 

sebepl eri n fizi ksel  ve psi kol oji k çevreni n ki şisel  düzeyde deneyi ml enmesi  (açı k 

al anl arı n varlı ğı  ve gür ültü/ hava kirliliği  gi bi  et menl erden et kilenme me  vb.)  il e yakı n 

çevrede yaşayan i nsan çeşitleri  ile ol an yakı n di yaloglar  ol duğu sonucuna varıl mı ştır. 

( Mesch & Manor, 1998) 

İnsan ve mekan ilişkileri konusunda ci nsi yet  ve yaş  gi bi  bir  ayırıcı  değişkene bağlı 

ol arak gençl er  üzeri nde yapılan bir  araştır ma gençl eri n i çi nde yaşadı kl arı  mekanl a 

ol an ilişkileri ni  konu almı ştır  ( Göregenli,  2002). “ Mekana Bağlılık ve Yer  Ki mli ği: 

Gençl eri n Kentsel  Mekanl ara Yöneli ml eri ni n Temel  Belirleyi cileri ” adı nı t aşı yan bu 

araştır ma çalış ması  gençleri n değişi k kat egoriler  altında t opl anan fakt örler  nedeni yl e 

mekana bağl andı kl arı nı,  bağl anılan mekan t ürünün gençl eri n yaş,  köken ve  ci nsi yet 

gi bi  bazı  değişkenl er  arası nda farklılaştığı nı  ort aya koy makta,  kenti n 

bi çi ml enmesi nde et kili  olan mer kezi  yöneti ml eri n r ol ünün nüf usa oranl andığı nda bu 

oranı n ol dukça büyük bir  böl ümünü ol uşt uran bu yaş  gr ubunun öne mi ne di kkat 

çekmekt edir.  Kentsel  hareketliliği n en öne mli  etkeni ni  ol uşt uran gençl erin „ yer‟  ve 

„ki mli k‟  ol gul arı  baz alı narak mekana bağlılıkları nı n t e mel  belirleyi cileri ni n 

saptanması nı  a maçl ayan araştır ma,  Ege Üni versitesi‟ni n değişi k fakült e ve 

böl üml eri nden 66 kadı n 34 er kek t opl a m 100 öğrenci  genç  üzeri nde  yapıl mı ştır. 

Ar aştır mada denekl eri n,  fizi ksel  çevreni n bireyi n ki şisel  benli ği ni  nasıl  düzenl edi ği ne 

ilişki n bir  sonuca varabil mek i çi n açı k uçlu sorul arla yönl endirilerek  bi r 

ko mpozisyon yaz mal arı i st enmi ştir.  Araştır ma sırası nda,  araştır maya katılan 

gençl erden “en sevdi kleri  yer”le il gili  bir ko mpozisyon yaz mal arı  ve bu 

ko mpozisyonda,  bu yeri n neresi  ol duğu,  yal nı z mı ,  başkal arı yla birli kte mi  gitti kleri, 

ne yaptı kları,  hangi  sıklı kl a gitti kleri,  ni çi n en sevdi kl eri  yer  ol duğu,  nel er 

hissetti kleri,  en i yi  şeyin ne ol duğu vb.  sorul arla il gili  düşünce ve duygul arı nı 

belirt mel eri  i stenmi ştir.  Bunun dışı nda denekl erin nüf usbili msel  verileri ni  öğren mek 

içi n de bu bil gileri n sorulduğu bir  for m dol dur maları  i stenmi ştir.  Ort aya çıkan büt ün 

ko mpozisyonl ar  i çeri k analizi  yönt e mi yl e t ek t ek analize edilerek el de edi len sayısal 

verilere, frekans, fakt ör ve varyans analizi uygul anmı ştır.  
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Gençl eri n “en sevdi kl eri  yer” ol arak seçti kl eri  mekanı  anl atırken kullandı kl arı 

atıfları n t ümü belirtilerek kodl anmı ş  ve sı nıflandırıl mı ştır.  El de edilen kat egoriler; 

yeri n özelli kleri,  akti viteler,  birli kteli k,  fi kirleri  açı kl a ma-rahatla ma,  zevk-haz-

hoşnutl uk,  mekana yöneli k atıflar,  kişileştir me,  geç mi şi n hatırlanması,  kendi ne 

yöneli k atıflar,  gi zlilik-mahre mi yet-sosyal  baskılardan kaç ma,  ai di yet, kontrol, 

kendile me,  ifade et me özgürl üğü,  anoni mli k,  güvenli k,  kökl ül ük-süreklili k, 

alışkanlı k-aşi nalı k-bil me,  ent elekt üel  i hti yaçl ar,  kabul  gör me-saygı nlı k kazanma  gi bi 

başlı klarla sıralanmı ş  ve bu kat egorileri n birbirleri yle ilişkileri ni n saptan ması  ve 

genel  bir  sı nıflandır ma  oluşt urabil mek i çi n verilere fakt ör  analizi  uygul anmı ştır  (bkz. 

Tabl o 3. 3). 

Tabl oda da gör ül düğü üzere gençl eri n kentsel mekanl ara bağl anmal arı  ve yer 

ki mli kl eri ni  ol uşt uran kategoriler  6 fakt örden yük al makt adır.  Bu fakt örlerden sosyal 

baskılardan kaç ma  başlığı  altı nda t opl anan kat egoriler  il k sı radadır.  Yi ne t abl oda 

gör ül düğü gi bi  “ai di yet” duygusu,  kökl ül ük,  süreklili k i hti yacı  gi bi  nitele mel er 

mekanl a ilişki de “yer  bağlılı k” duygusuyl a daha az ilişkili dir  ve bu da yaşa bağlı 

ol arak açı kl anabilir.  Faktör  analizi ne bağlı  ol arak araştır ma sonucunda 2 t abl o daha 

ortaya çı karıl mı ştır.  Kentsel  mekanl arla ol an ilişkide bu fakt örleri n kullanılma  sı klı ğı 

ve sevilen mekan t ürleri ni n yaş  gr upl arı yla ol an ilişkisi  de ayrı t abl ol arda 

sunul muşt ur (bkz. Tabl o 3. 4 ve Tabl o 3. 5). 

Ar aştır ma sonuçl arı nda bireyl eri n mekanl a kur dukl arı  ilişkileri n öznel  ol duğu 

vur gul anırken bu ilişki nin di na mi ği ni  kişisel  gereksi nmel eri n ol uşt urduğu,  bili nçli 

a ma  kendili ği nden bir  seçi cili ği n et kiledi ği  belirtil mi ştir.  Mekana bağlılı k ve ai di yet 

duygusu,  özelli kle mekanl a kendili ği nden ol mayan - örneği n göç nedeni yl e-  bir 

bi çi mde ilişki  kur mak dur umunda ol an kesi ml er açı sı ndan çevresel  doyumu artırıcı 

bir  rol  oyna makt a ve dol ayısı yl a mekana,  kente ent egrasyonu kol ayl aştır makt adır. 

Me kanı n pl anl anması  ve kentsel  t asarı m süreci nde kullanı cı  katılı mı nı n önemi  ort aya 

çı kmakt adır. ( Göregenli, 2002)  
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Tabl o 3. 3 Mekana Bağlılığı Oluşt uran Özelli kl eri n Fakt ör Yapıları ( Göregenli, 2002) 

Fakt örler* 

Kat egoriler Bas. Kaç ma  Ke ndi  Haz Ai di yet Onay is. Ot ono. ** 

Yeri n özellikl eri   . 75    

Akti viteler   . 66    

Bi rlikt eli k .-52    . 42 .-40 

Fi kirleri Aç ma  . 77      

Haz- me mnun.    . 71    

Di yal ekti kl er       

Ki şileştir me   . 37    

Geç mi ş    . 74   

Kendi ne atıf . 30      

Sos. bas. kaç ma  . 79      

Ai di yet .-50      

Kontrol  . 79     

Kendil e me  . 83     

İfade özgür.  . 51      

Anoni mli k is.       

Güvenli k duy.   . 45    .-30 

Kökl ül ük  . 53  . 30   

Aşi nalı k    . 76   

Saygı nlı k kaz.          . 84   

* Fakt örleri n açı k isi ml eri şöyledir: Sosyal baskılardan kaçma; kendile me; hazza ulaş ma isteği; 

ai di yet; benli ği n onayl anması isteği ve ot ono mi.  

** 6 fakt ör, varyansı n 65. 9‟unu açı kla makt adır. 

 

Tabl o 3. 4 Kentsel Mekanl arla İlişki de Fakt örleri n Kullanıl ma Sı klı ğı  ( Göregenli, 2002)  

Fakt ör Ort al a ma St d. Sapma N 

Hazza Ul aş ma İsteği  3, 88 2, 71 100 

Sosyal Baskılardan Kaç ma 3, 65 2, 19 100 

Ot ono mi  1, 66 1, 13 100 

Benli ği n Onayl anması İsteği  1, 43 1, 16 100 

Kendil e me 1, 09 1, 82 100 

Ai di yet 0, 55 0, 91 100 

 

Tabl o 3. 5 En Sevilen Mekan Türl eri yl e Yaş Gr upl arı nı n İl gisi  ( Göregenli, 2002)  

YaĢ  1 2 3 4 5 6 Topl a m 

17- 18 4 5 1 11 0 1 22 

19 2 3 2 7 1 0 15 

20 4 4 3 3 0 0 14 

21 8 3 3 2 1 2 19 

22 ve üst 13 7 5 3 2 0 30 

Topl a m 31 22 14 26 4 3 100 

1) özel mekanl ar 2) yerleşi m biri ml eri 3) doğa 4) genel mekanl ar   

5) bireysel hazza yöneli k mekanl ar 6) anı mekanl arı 
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1995 yılı nda Uni versity of  Illi nois‟de gerçekleştirilen Leisure Research 

Sy mposi um‟ u sonunda yayı nl anan “ Measuri ng Pl ace Att achment:  More Preli mi nar y 

Results” ( Williams  & Anderson & Mc Donal d & Patterson,  1995)  adlı  araştır mada, 

' mekan' ı n anl a mı  üzeri ne bir  t akı m f or mül asyonlar  geliştirildi ği  ve bunl arı n i ki  ana 

ol guda i ncel enmesi  gerekti ği  üzeri nde dur ul makt adır:  " mekan bağı msızlı ğı" ve 

" mekan ki mli ği".  ' Yerleş me'  kavra mı nı n her  iki  ol gu i çi n de önem t aşı dı ğı 

vur gul anarak,  i nsanl ar i çi n se mbolize ettiği  anl a ml arı n çeşitliliği  ort aya 

konul makt adır.  Yapılan bir  anket  sonucunda,  bu ol gul ar  4 fakt örde i ncel en mekt edir: 

bağı msı zlı k,  ai di yet,  ifade ve mer kezi yet.  Anketin bir  di ğer  sonucu da gösteri yor  ki, 

mekan bağlılı ğı nı n öne mli  nedenl eri  arası nda aktivite t erci hl eri,  katılı m ol anakl arı  ve 

yaşanmı ş/ yaşanması  kaçınıl maz deneyi ml er  gel mekt edir.  Büt ün bu sonuçlar,  eğl ence 

ve t üketi m davranışları nın akti vite/ obje i çeri k ve katılı ml arı nda mekan bağı msı zlığı nı 

mekan ai di yeti nden ayıran verilere dönüşebil eceği ni  göst er mekt edir.  ( Willia ms  & 

Anderson & Mc Donal d & Patterson, 1995) 

Sagoff  ve Wasser man‟ın 1995 yılı nda Cal vert  Country böl gesi nde „ mekan 

duygusu‟nu i ncel e mek üzere yaptı kl arı  2 yıl  süreli  geniş  kapsa mlı  bir araştır ma 

pr ojesi nde de ( Ecol ogi cal  Rest oration and Sense of  Pl ace)  mekana ilişki n çeşitli 

bul gul ar  el de edil miştir  (Sagoff  & Wasser man,  1997).  Bu çalış ma kapsamı nda böl ge 

saki nl eri  4 ayrı  kat egoriye ayrılı p i ncel enmi ş  ve  araştır ma sonunda 2 ayrı  kit ap 

yazıl mı ştır:   1-  Mekan duygusu kor unabilir  mi ? 2-  Nehir  İ nsanı‟nı n Yaşam Bi çi mi ni 

Kor uma.  Ar aştır ma Maryl and‟da Cal vert  kırsal  böl gesi nde son yıllardaki  gelişi m ve 

nüf us  artışı na paral el  ol arak böl geni n doğal  yapısını n kor unup kor unma ması na dönük 

bir  al an çalış ması nı  i çermekt edir.  Bu kapsa mda böl gede i ka met  eden 4 far klı  gr uba 

(uzun süredir  burada yaşayanl ar  ( >40 yıl),  yeni  göç edenl er  ( <2 yıl),  Afrika kökenli 

Ameri kalılar  ve böl genin suyl a uğraşan yerlileri)  anket  uygul anmı ştır.  Araştır manı n 

neden yapıl dı ğı na ilişkin açı kl a mada „ mekan‟  ve „ mekan duygusu‟  kavra ml arı nı n 

çevresel  eti k ve  değerler  açısı ndan günü müzde öne mi  gi derek art an kavra ml ar 

ol duğu belirtil mi ştir.  Araştır manı n sonuçl arı nda böl geni n uzun süreli  saki nl eri ni n, 

böl geye ol an bağlılı klarını n yıllar  geçti kçe yerelden genel e doğr u arttığı  ve t üm 

böl geye yayıl dı ğı  sonucuna varılırken,  mekan duygusunun ve çevreyi  kor uma 

güdüsünün uzun süredir  burada yaşayanl ar  il e geçi mi ni  su ve su ür ünl eri yle kazanan 

yerlilerde daha yoğun gözl e ml endi ği  belirtil mi ştir.  Mekan „sosyal‟  ol arak kur ul ur, 

yani  bi yol oji k,  hatta t arihsel  bir  boyuttan gelmez,  doğr udan i nsanl ar t arafı ndan 
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yaratılır.  İnsanl ar,  kişisel ve  t opl umsal  çabaları yl a öykül er,  t ari hler,  i nsani  i lişkiler  ve 

duygul ar  yardı mı yl a mekan anıları  i nşa ederler.  Bu yaratılan mekan duygusu,  za man 

ilerledi kçe ve t opl umsal alışverişler  gelişti kçe anl a m değiştir mekt edir,  dol ayısı yl a 

bugünün i nsanl arı  dünkülerden çok daha farklı  bi r  mekan al gısı  i çi ndedirler.  Mekan 

anıları nı n da mekan duygu muzun kor un ması nda çok gerçekçi  bir  payı mevcutt ur. 

(Sagoff & Wasser man, 1997)  

1997- 2001 yılları  arası nda Kopenhag‟ı n güney-batısı nda yer  al an bir  konut  çevresi 

yenile mesi  a macı yl a seçilen Avedore böl gesi,  1960- 1980 yılları arası nda 

Dani mar ka‟da uygul anmış,  o yılları n “süper-planla ma” ör nekl eri nden biri  ol arak el e 

alı nmı ştır  (İncedayı,  2004).  Böl ge,  bir  konut  organi zasyonu t arafı ndan kâr  a macı 

güt meden t asarlanarak uygul anmı ş  ancak geçen za man i çerisi nde çeşitli  açılardan 

ol uşan sağlı ksız yaşa m koşulları  nedeni yl e t erkedil mi ş  ve 90‟lı  yılları n sonl arı nda da 

kentsel  dönüşüm çalışmal arı  kapsa mı nda el e alı narak böl geni n kente yeni den 

kazandırıl ması  pl anl anmıştır.  Böl geni n yeni den dönüşüm ve  kazanı mı nda yal nı zca 

fizi ki  çözüm üret mek ve konut  st oku yarat mak  amaçl anma mı ş,  böl gede yoğun ol an 

sosyal  ve ailevi  sorunl arın da çok boyutl u el e alı nması  düşünül müşt ür.  Yerleş meni n 

gel ecekt e de sorunl ara açı k bir  yapı da ol masından dol ayı  yeni  pl anlan ması nda 

kentsel  ent egrasyonun sağl anması,  „yaşa m kalitesi‟  kavra mı nı n çok yönl ü 

tartışıl ması,  böl geye kültürel  zengi nli k kazandırılması,  de mokrasi ni n destekl enmesi 

ve kol ektif  yaratıcılıkt an yararlanmak gibi  maddel er  konut  çevresi ni n 

yenilenmesi nde böl geye yöneli k hedef  il kel er  ol arak sıralanmı ştır.  Böyl esine  sor unl u 

ve göç men nüf usun ağırlıklı  ol duğu bir  böl ge i çin yapılan bu pl anl a ma ör neği nde, 

çevre düzenl e me çalış maları nda kullanı cı yı  da i şin i çi ne kat mak,  gönüll ü kaynakl arı 

değerlendir me çalış mal arı  pl anl a mak ve çevre t asarı mı nda kol ektif  yaratıcılı ğı 

değerlendir mek gi bi  özelli kler  öne çı kmakt adır.  Yapılan çalış mal ar  sonrası nda, 

böl geni n de mografi k yapısını n farklılaştı ğı,  böl geyi  önceden t erk eden sakinl eri n geri 

döndükl eri  ve böl geni n eski  iti barı nı  geri  kazandı ğı  gözl e ml enmi ştir. Bu ör nek, 

Dani mar ka pl anla ma geleneği ni n t opl umcu düşünceyi  geliştiren bir  örnek ol arak 

birden fazl a akt örün payl aşı mı na açı k bir  model  ol arak alı nabileceği ni 

göst er mekt edir. (İncedayı, 2004) 

İnsan ve mekan ilişkileri  açısı ndan yapıl mı ş  büyük öl çekli  al an araştır mal arından biri 

ol an Er der‟i n ( 2001)  çalış ması nda Ümr ani ye bölgesi  el e alı nmakt a ve kentlileri  en 

çok yadırgat an göç t ürü ol arak sayılan “köylü” göçü “kentli-köyl ü” i kile mi yl e 
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bağdaştırılarak sorgul anmakt adır.  Çalış ma özellikle bu “et kileşi mi n-deği şi mi n” 

niteli kleri ni  ve di na mi kl eri ni  anl a mak üzere yapıl mı ştır.  Pr oj e çerçevesi nde 

gör ül düğü üzere gecekondu al anl arı nı n ol uşumu bir  t araftan kentsel  alanl ardaki 

tabakalaş maya kat kı da bul unurken,  di ğer  t araftan bu sürece katılanl arın t ürdeş 

ol mayan,  farklılaşan grupl ara ayrıl ması nı  da birli kte getir mekt edir.  Ar aştır ma 

sonucunda el de edilen bul gul arı n özetlendi ği  t ablol ar da böl ge saki nl eri ni n;   nereden 

geli p ne za man yerleştikl eri,   ni çi n buraya yerleşti kleri,  ki mi n kalıcı  kimi n gi di ci 

ol duğu,  for mel  eğitime  ul aşabilenl er,  hüneri yl e gel enler-hüner edi nenl er-

edi ne meyenl er,  İstanbul‟daki  “akrabalar” ve “hemşehriler” gi bi  konul ar  sonuçl arı yl a 

birli kte ort aya kon muşt ur.  Araştır manı n sonuç kıs mı  “ Yerel‟in Kur ul uşu” başlı ğı yl a 

el e alı nmı ş  ve “kentsel  mekan” t anı ml a ması nı n bu al anl arda yaşayanl arın çalış ma, 

konut  koşulları nı,  günl ük yaşa ml arı nı  ve büt ün bunl ara bağlı  ol arak yaşa m şansl arı nı 

da belirleyebil di ği  vur gul anmı ş  ve bu al anl arda gi zli  ilişkilerle yaratılan konut,  i ş 

orta mı  ve di ğer  “ka musal” hi z metleri n niteli ğini  “enfor mel ” pi yasa kuralları yl a, 

“for mel ” kuralları n,  açı k ya  da gi zil  et kileşi mi  belirlemekt edir.  Kent  hukuku dı şı nda 

ol an bu yerleş mel erde,  yerel  “ortak yaşa m”ı n kur ul ması  ve düzenl e mesi  büyük 

öl çüde f or mel  siste ml e ekl enmekt en geç mekt edir.  Konut  pi yasası nı n açık ol mayan 

ticari  kuralları  ve burada ol uşan kendi ne özgü ortak yaşa m,  böl geye yerleşenl eri n 

ilişki ağları nı n niteli ği ni de büyük öl çüde belirle mekt edir. ( Erder, 2001) 

3. 5 Değerl endi r me  

Bu böl ümde  mekan bağlılı ğı  kavra mı na yoğunl aşıl mı ş  ve bu konuda farklı 

böl gel erde farklı  a maçlarla yapılan bazı  araştır ma çalış mal arı  a maç,  yönt e m ve 

sonuçl arı yl a birli kte el e alı nmı ştır.  Bu araştır malarda  i nsanl arı n mekan bağlılı kları nı 

et kileyen birtakı m kriterler  sıralanırken mekan kalitesi,  i nsanl arı n o mekanl a il gili 

ki şisel  yor uml arı,  mekan deneyi ml eri,  bu deneyi ml eri n sürekliliği,  nüf usa ve 

coğrafyaya bağlı  karakteristi kleri,  yer  değiştir me alı şkanlı kl arı,  sosyal  bağl ar  gi bi 

değişkenl eri n yanı  sıra toprak bağı mlılı ğı,  coğrafyanı n i nsan ve mekan üzeri ndeki 

et kisi  gi bi  fizi ksel  değişkenl eri n de göz önüne alı nması  gerekti ği  gi bi  sonuçl arı n 

ortaya çı ktı ğı  gör ül müştür.  Çevresel  al gı  ve mekan bağlılı ğı  üzeri ne yapılan bu 

çalış mal arda özelli kle,  ko mşul uk ilişkileri  ve ev sahi bi  ol ma  gi bi  fakt örlerin i nsanı n 

mekanl a olan bağı nda öne mli bir rol oynadı ğı sonucuna varıl mı ştır.  
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Bu böl ümde gör ül düğü üzere coğrafi  davranışları mı zı  et kileyen unsurların başı nda 

yaşadı ğı mı z mekan ve çevresi  ile il gili  korumaya dönük hi sleri mi z de öneml i  bir  r ol 

oyna makt adır.  Yaşanılan böl geyi  et kileyecek ol an negatif  bir  geliş meye,  o böl gede 

yaşayanl arı n göst erdi ği t epki ni n niteli ği ni  ölç meye varabilecek kadar  öne mli 

sonuçl ara yol  açan mekan bağlılı ğı nı  anl a mada,  özelli kle sosyal  ilişkilerin de i yi 

ol ması nı n kat kısı ol duğu gör ül mekt edir.  

Ayrı ca araştır ma çalış maları nda gör ül düğü üzere mekanı n kur gusunu yapan bireyi n 

„yer‟  ve „ ki mli k‟  ol guları  öne m kazanmakt a ve mekana bağlılı klarını n t e mel 

belirleyi cileri  arası nda ai di yet,  öznel  mekan ve mahre mi yet  gi bi  kavra ml ar  öne 

çı kmakt adır.  
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4. ALAN ÇALI ġ MASI  

Bu böl üm,  17 Ağust os  1999‟ da ül ke mi zde gerçekl eşen depre m sonrası prefabri k 

geçi ci  konutları n kur ulduğu Der nek Kı rı  yerleşi m böl gesi ndeki  Tr eysen 2 

mahallesi nde 34 haneye uygul anan anketi  ve değerlendir mel eri ni  i çer mekt edir. 

Önceli kl e bu al an çalışması nı n yapıl ma nedenleri  depre m sonrası  yaşam konusu 

üzeri ne yoğunl aşılarak anl atıl mı ş  ve ör nekl endiril mi ştir.  Al an çalış ması nda;  anket 

uygul a ma,  kişisel  gör üşme,  gözl e m ve yeri nde yapılan t espitler  ve f ot oğraflar  il e veri 

el de edil mi ş ve bu veriler yoruml a mal arla birli kte ortaya konul muşt ur.  

Yapıl an anketlerle el de edilen sonuçl ar  değerlendiril mi ş,  böl ge saki nl eri ni n 

yaşadı kl arı  mekanl ara ve çevreye ol an bağlılıkları  konusunda çeşitli analizl er 

yapılarak şe mal ar hali nde sunul muş ve yoruml anmı ştır. 

Son ol arak,  literat ür  araştır ması  ve al an çalışması  sonuçl arı yla i nsan ve  mekan 

bağlılı ğı  arası ndaki  ilişkiye neden ol an et kenl er  konusu sosyal  yönl eri  ağırlı k ol mak 

üzere tartışıl mı ş ve yoruml an mı ştır.  

4. 1 Al an ÇalıĢ ması na GiriĢ: Depre m Sonrası YaĢa m 

En genel  t anı ml a i nsanl ar  i çi n fi zi ksel,  ekono mi k ve sosyal  kayı pl ar  doğuran,  nor mal 

yaşa mı  ve i nsan faali yetleri ni  dur durarak veya kesi nti ye uğrat arak topl ul ukl arı 

et kileyen doğal,  t eknol ojik veya i nsandan kaynakl anan ol ayl ara afet  denil mekt edir. 

Bu t anı mdan da anl aşılacağı  üzere bir  ol ayı n afet  sonucunu doğurabil mesi  içi n,  i nsan 

topl ul ukl arı  ve i nsan yerleş mel eri  üzeri nde kayıpl ar  meydana getir mesi ve  i nsan 

faali yetleri ni  bozarak veya kesi nti ye uğrat arak bir  yerleş me  biri mi ni et kile mesi 

gerekmekt edir.  Başka bir deyişle afet  bir  ol ayı n kendisi  değil  de doğur duğu sonuçt ur 

( Ergünay,  1999).  Porfiriev‟e göre i se afet,  bir sosyal  yaşa m düzeni nin hayatta 

kal abil mesi  i çi n sıradışı  ve alışıl madı k önl eml eri n alı nması nı  gerektiren bir 

bozul mayl a karşı  karşı ya kal ması dır.  Fullert on ve Mc Caughey Ursano‟da fel aketi 

“ Nadir  a ma  ani den gerçekl eşen ve sosyal  rahatlığı  boz maya dönük köt ü sürpri zl er” 

ol arak nitel e mekt edir ( Becht el & Churchman, 1997). 
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Depre m öncesi  ve deprem s onrası nda alı nan önl eml eri n yet ersizli ği  ve  konuya öne m 

veril me mesi  depre mi n etkileri ni  daha da deri nl eştir mekt edir.  Yaşadı ğı mı z depre m 

tecrübeleri  göst er mi ştir  ki,  ül ke mi zde bi na i nşası  deneti msi z yapıl makta,  bu da 

masu m i nsanl arı n canlarına mal ol makt adır.  

Başt a İz mit  ve Düzce olmak üzere depre mden zarar  gören böl gel erde çadırkentler 

kur ul muş,  bunl ar  da za manl a yerleri ni  geçi ci  prefabri k konutlara bırakmı ştır.  Ancak 

bu konutları n kur ul ması  ve depre mzedel eri n yerleştiril mesi  süreci  pl ansı z ve 

pr ogra msı z yürüt ül düğü içi n çeşitlik aksaklı klar meydana gel mi ştir. 

“( …)  Tur gut  Dayı m gel di  ve  bir  saat  i çi nde  bi ze o nayl on ve  kal aslarla güzel  bir 

gecekondu yaptı.  Depre m çadırı  henüz  al a ma mı ştık a ma  bi zi m de  artı k ailece 

başı mı zı  sokacağı mı z bir  nayl on evi mi z vardı.  Dört  t arafı ndan i çerisi  görünüyor du. 

Ama  ol sundu.  Yat akl arı mızı,  yorganl arı mı zı  t aşı dı k yeni  evi mi ze!  Baba m “ Naylon 

Köşk”  adı nı  t aktı  yuva mı za.  Çok mutl u ol duk.  Daha akşa m ol madan köşkü müze 

giri p uzandı k.  Gökyüzüne  baktı k,  “Şi mdi  yağabilirsi n artı k yağ mur  kardeş” dedik. 

( …) ” ( Özcan, 2001)  

Af et  sonrası  yür üt ül en çalış mal ar  kapsa mı nda öne mli  ol an i yileştir me safhası ndaki 

faali yetleri n ana hedefi,  afete uğra mı ş  t opl ul ukl arın haberleş me,  ul aşı m,  su,  el ektri k, 

kanalizasyon,  eğiti m,  geçi ci  iskan,  ekono mi k ve sosyal  faali yetler  vb.  gibi  hayati 

akti viteleri ni n mi ni mu m düzeyde karşılanabil mesi  i çi n gereken t üm çalış mal arı 

yap maktır.  Bazı  araştır macılar  bu safhaya,  yeni den i nşa safhası nı  dahil  et mekt e ve  bu 

safhayı  afetten et kilenen t opl ul ukl arı n i hti yaçl arını n en az afet  öncesi ndeki  veya 

mü mkünse daha ileri  bir düzeyde karşılanana kadar  deva m et mesi ni  öngör mekt edir. 

Depre m sonrası ndaki  bu i yileştir me ve yeni den yapılanma  süreci nden önce bir 

“geçi ci  iskan” kavra mı ndan söz edillebilir.  Bu süreçt e,  depre mde yitirilen evl eri n 

yeri ne kur ul an prefabrik konutlarda yaşa maya çalışan i nsanl ar,  afet  sonrası 

yaşadı kl arı nı n şoku i çerisi nde yeni den gündeli k yaşa ml arı na dön meye çalıştı kl arı  bir 

döne m geçirirler.  Yaşadığı mı z  depre ml er  sonrasında depre m böl gel eri nde yapıl an 

bazı çalış mal arı n daha çok kadı n ve çocukl ar üzerinde yoğunl aştığı görül mekt edir.  

“(...)  Çadırkentleri n nüfusu böyl ece düş meye  başlı yordu.  Çaresiz i nsanl ar  elleri ndeki 

son ol anakl arı  da  kullanarak al elacele t a mir  edil mi ş  veya  t a mir  edil di ği  bile şüpheli 

bi nal ara yerleşi yordu.  Ev bul a mayan ki mileri  t ahtadan barakal ar  yapı p kulübe 

hayatı na alışı yorlardı.  Baraka  yapa mayanl ar  da  vardı,  çünkü acı ması z,  yüzsüz  kimi  

kereste t üccarları  kereste fiyatları na yüzde  200 oranında  za m yap mı ştı.  Kaosu iyi 

değerlendiren i manlı,  vat ansever  t üccarlar  elleri ni  depre mzedel eri n boş  cepl erine 

sokuyorlardı.  Bu ol mazsa ol maz  t üm i hti yaç maddel erinde böyl eydi.  Parası  ol anlar 

İsviçre Al pl eri ndeki  evl erin ya  da  t atil  köyl eri ndeki  bungal ov evl eri n benzerlerini 

arazileri ne yaptırı yor,  ailece  yeni  güvenli  mekanl arına  t aşı nı yorlardı.  Ki mil eri i se 

evl eri nden vazgeç mi yor,  bahçel eri ne küçük evl er  i nşa edi yordu.  Prefabri k sarayl ar 

inşa ettirenl er  de  eserleri yle  caka  satı yor,  kapı  önl eri nde  mangal  partisi  yapı yorlardı. 

Göl cük yol u üzeri nde boş bir  al ana yapılan şaşaalı nu mune  prefabri kl er  yoldan 
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geçenl eri n hayranlı kla bakmal arı na neden ol uyordu.  Çadırda yaşayanl arla 

prefabri kte yaşayanl ar,  hücre ti pi  prefabri klere tıkılanl arla konfor  sevdalıları. 

Aklı ma  hal a eski  ol duğu kadar  t anı dı k bir  cü ml e geli yor  ve  o hal a geçerliliğini 

koruyor: “Sarayl ara savaş, kul übel ere barış!” ( …) ” ( Cokşen, 2004)  

“Beden,  çok güçl ü bi r  se mboli k f or m;  bir kült ürün mer kezi  kuralları nı n, 

hi yerarşileri ni n ve hatta met afizi k bağlılı kları nı n „yazılı‟  ol duğu bir  yüzeydir.  Ancak 

beden yal nı zca bir  kült ür „ met ni‟  ol makl a kal maz,  aynı  za manda Pi erre Bour di eu ve 

Mi cheal  Focalt‟nun belirttikleri  gi bi,  t opl umsal  deneti mi n prati k odağı dır” ( Ber kt ay, 

1996).  Yaşanan bir  deprem f el aketi  sonrası nda kadı n da bedeni yl e birli kte topl umsal 

deneti mden çı kmı ş  ol makt adır.  Çünkü fel aket,  topl umsal  deneti me el  koy makt a,  . 

ancak şeffaflı ğı n kendini  göst erdi ği  kadı n r uhu i se böyl e bir  ol ay sonrası nda 

topl umsal  mer kezden çı kıp kendi  köşesi ne çekilebil mekt edir.  Taş  duvarlardan sonra 

bez duvarlarla çevrili  bir  çadırda,  yitirilen bir  yuvayı  yeni den i nşa etme  görevi 

kuşkusuz kadı na düş mekt edir.  Evi n i stisnası z t üm bireyleri yl e payl aşılan ve  ort ak 

kullanılan küçücük metrekarel erde mahre mi yet,  mahr umi yet  ve mecburiyet e yeni k 

düşebil mekt edir.  Önceki  böl üml erde sözü geçen özel  al an,  ki şisel  al an gi bi 

kavra ml arı n t anı ml adı ğı  haci ml eri n sı nır  kilitleri  iste meden açıl makt a ve çadırları n 

ardı na kadar açı k kapılarından süzül üp ka musal alana doğru kayabil mekt edir. 

“ Hast anesi,  eczanesi,  berberi,  askeri,  okul u ve  hatta az  il eri de bul unan ca mi siyl e 

çadırkenti n he m hi çbir  farkı  yokt u bet onkentten,  hem çok farklı ydı,  bir  değişimdi. 

Bu  değişi mi n t e msilcileri  i se  kadı nl ardı,  sürekliliği n ve  alışkanlı kları n kaynağı ydı 

onl ar” ( Marti n, 1992). 

“(...)  Kadı nl ar,  evdeki  kadın ol arak yaşadı kl arı  deneyiml erle çadırkentte yaşadı kları 

arası nda  bir  süreklilik sağl a mak durumundaydı,  aksi  t akdirde şu anda  i çinde 

bul undukl arı  çok çok farklı  bir  gerçekli ği n sonucu ol arak kayı p duygusunu 

yaşayabilirlerdi.  İçi nde  kendileri ne i si m bul dukl arı  sevgi  dol u,  sı cacı k yuvaları 

toprağı n gi zli  öfkesi ne yenili p YOK ol muşt u.  (...)  Ev i çi  e meği  çadır  i çi  e meğe 

dönüşt üren kadı nl ar,  ailenin üret ken,  veri mli  üyel eri  ol maya  deva m edi yorl ardı ” 

(İpli kçi & Kart al, 2002).  

Psi kol og Il gı n Gökl er‟i n ( 1999),  depre m böl gesi  izleni ml eri nde anl attı kl arı,  depre m 

gi bi bir felaketi n çocuk yaşa mı nda yol açtı kları nı özetler niteli ktedir:  

“Çadırkent e gitti ği mi z il k günden başl ayarak,  kaç  gün kal acağı mı zı,  hangi  gün 

çadırkentten ayrılacağı mı zı  çocukl ara sı k sı k hatırlattı k.  Bunu,  onl arı  bırakılı p 

gi di yor  ol makt an dol ayı  hayal  kırı klı ğı na uğrat ma mak ve  onl ara yeni  bir  travma 

yaşat ma mak i çi n yaptı k.  Yine de,  çocukl ar  çok kol ay bağl anı yorlar.  Yaşa ml arı nda 

bundan önce  bağlı  oldukl arı  he men her  şeyi  yitir mi ş  dur u mdal ar ve 

güvenebilecekl eri,  bağl anabilecekl eri  yeni  ki şiler,  yeni  yerler  arı yorlar.  Geç mi şl eri ne 

ilişki n i zl er  yok ol muş,  anıları  dağıl mı ş.  Yetişki nl erden daha  çabuk t oparlanıp, 

kendileri  i çi n yeni  başl angı çlar  yarat maya,  yok olan anıları n yeri ne yenileri ni 

topl a maya  çalışı yorlar.  Herhal de biraz da  bu yüzden,  Emi rdağ‟dan ayrılırken 
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kul akl arı mı za fısıl dayı p “ Bana  bir  anı  bırakır  mı sı n” de mel eri  hepi mi zi  çok et kiledi ” 

( Gökl er, 1999).  

Bi rlikt e yaşanılan bir  acını n sonrası nda kazanıl maya çalışılan “nor mal  hayat ”a geçiş 

döne mi nde üreti mi n ve payl aşı ml arı n art ması  da kader  ort ağı  i nsanl arı n birli kte bir 

şeyl er  üret ebil di kl eri ni görebil mel eri  açısı ndan ol uml u akti viteler  ol arak 

nitelendirilebilir.  Ör neğin Nâzı m Çadırkent‟i nde i şlevsiz kal an ca mekanlı  bir 

kont eynırı n sera mi k at ölyesi ne dönüşt ürül erek kil ol arca kil,  ça mur,  kaşı k,  bı çak 

temi n edili p mal ze mel er  t opl anması  ve kont eynırları n kı sa bir  süre içerisi nde, 

içleri ndeki  duygul arı  dı şa vur maya başl ayan i nsanl arla dol up t aş maya başla ması  bu 

payl aşı m ve üreti me güzel bir örnek ol arak sayılabilir. ( Çokşen, 2004) 

Bu t ezi n kapsa mı nda depre m sonrası nda kur ulan geçi ci  barı nma mekanl arı nın i hti yaç 

ve zor unl ul ukl ardan öt ürü artı k birer  kalıcı  konut  ol arak kullanıl maya ve alışıl maya 

başl anması ndan hareketle bir  al an çalış ması  yapıl maya karar  veril miş ve bu 

kapsa mda bir  anket  hazırlanmı ştır.  Yapılan al an çalış ması nda anketlere yanıt  veren 

kadı n nüf usu fazl a ol duğu i çi n sonuçl ar  yuvanı n te mel  t aşları  kadı nl arı n penceresi yl e 

de değerlendirilebilse de,  yi ne de  el de edilen sonuçl ar  genel  hane bil gileri yl e 

değerlendiril miş  ve al an çalış ması nda el de edilen verilere dayanarak mekan 

bağlılı ğı na ilişki n bir değerlendir me ortaya konulmuşt ur. 

4. 2 Al an ÇalıĢ ması nı n Amacı, Kapsa m ve Yönte mi  

4. 2. 1. Al an ÇalıĢ ması nın Amacı  

Pr oj ede,  Adapazarı  depre m böl gesi nde Der nekkırı  Treysen 2 Mahallesi  ol arak 

seçilen al anda prefabri k konutlarda i ka met  eden i nsanl arı n yaşadı kl arı  böl geye ve 

konutlara ol an bağlılı klarını n i ncel enmesi  a maçl an mı ştır.  İnsan ve mekan ilişkisi ni n, 

hayatı mı za hük meden duygul ardan biri  ol an mekan bağlılı ğı  kapsa mı nda yoğun bir 

bi çi mde el e alı ndı ğı  bu çalış mada,  depre m gi bi  bir  afet  t ecrübesi  yaşayan ve  geri de 

bıraktı kları  evl erle birli kte anıları nı  da t oprağa gömen i nsanl arı n,  afet  sonrası  yapıl an 

geçi ci  konutlarda kendi leri ne yeni  bir  yaşa m kur mal arı nı n zorl ukl arı ndan yol a 

çı kılarak bazı sorul ara yanıt aranmı ştır.  

Önceki  böl üml erde deği nil di ği  gi bi  mekanl ar yal nı zca gör ünt ül eri  ile değil, 

psi kol oji k anl a ml arı yla da i nsan yaşa mı na yön veren yapılara sahi ptirler.  Mekanı n 

anl a mı  üzeri nde geliştirilen ol gul ardan özellikl e „ mekan ki mli ği‟ni n üzeri nde 

dur ul ması  gerekli dir.  Mekanı  deneyi ml erken farkı nda ol madan yaşadı ğımı z  mekan 
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duygul arı nı n mer kezi nde yer  al an „ai di yet‟  ve „ait  hisset me‟  gi bi  kavra ml ardan yol a 

çı karak gelişen „ mekan bağlılı ğı‟  duygu muzun çevreye dönük davranışları mı zda ne 

kadar et kili ol duğunu görmek, proj eni n önceli kli amaçl arı ndan biri dir.  

Sı nırları nı  sosyal  t opl umun belirledi ği  nor ml ar çerçevesi nde a ma  daha çok ki şisel 

kararları mı zl a koyduğu muz öznel  bal oncukl arı mı zın anl a ml arı nı n,  nor mal  bir  yaşa m 

sürdüren i nsanl ar  il e depre m gi bi  afetler  sonrası nda herşeye yeni den başl a mak 

zorunda kal an i nsanl arınki yl e aynı  ol madı ğı  çok açı ktır.  Yıllardır  yaşadı kl arı  ve 

deneyi ml edi kl eri  mekanları  acı  ve ani  bir  fel aketle yitirdi kt en sonra geçi ci 

barı nmal arı  i çi n kendilerine verilen boşl ukl ara sı ğı nmak zor unda kal an ve  bunun 

üzeri nden neredeyse 5 yıl  geç mesi ne rağmen maddi  i mkansı zlıkl arı nedeni yl e 

mecburen bu mekanl arda yaşa maya deva m eden i nsanl arı n yaşadı kl arı böl ge ve 

mekanl a il gili  duygul arından,  konu kapsa mı nda değerlendiril meye ol anak veren 

sonuçl ar araştırıl mı ştır.   

Çalış ma ve ort aya çı kan sonuçl arı,  böl gede yaşayan i nsanl arı n yaşadı kl arı evl ere ve 

çevreye ol an bağlılıkları nda hangi  fakt örlerin et kili  ol duğunu gör meye ve 

bağlılı kları nı n derecesi nin ve  değişkenl eri ni n neler  ol duğu gi bi  veriler  elde  et meye 

yöneli ktir.  Bu verileri n el de edil mesi nde böl gede kur ul an kadı n dayanı ş ması  ve 

ör gütlenme  modeli ni n de et kisi  araştırıl maya çalışıl mı ş,  bu konuyl a il gili  gözl e m ve 

röportajlardan kesitler bu araştır mada yer bul muştur.  

4. 2. 2 Al an ÇalıĢ ması nı n Kapsa m ve Yönte mi  

Pr oj e,  Adapazarı‟nda Der nek Kırı  adı yl a kur ul an prefabri k geçici  konut 

mahalleleri nden Treysen 2‟ de i ka met  eden i nsanlarla ol an gör üş me,  onl arla yapıl an 

anket  çalış mal arı,  mahalleye ilişki n gözl e m ve t espitler  doğr ult usunda i nsan ve 

mekan bağlılığı na ilişki n bir  değerlendir me  çı karıl ması nı  kapsa makt adır.  Topl a m 34 

hanede uygul anan çalış ma 23 sorudan ol uş makt adır. 

Anket  sorul arı  ol uşt urulur ken kullanı cı nı n yaşanılan mekan kalitesi yl e ilgili  ol arak 

hissetti kleri nden yol a çı kılarak bağlılıkları araştırıl mı ş,  mekan ve  böl ge 

kapsa mı ndaki  i hti yaç ve gereksi ni ml eri ni n hangi  açılardan öne mli  ol duğu 

sorgul anmaya,  ve bu doğr ult uda sonuçl ar  çı karıl maya çalışıl mı ştır.  Bu sonuçl ara 

ul aşabil mek i çi n yaşanılan mekanl arı n sevilen ve  sevil meyen t araflarını  öl ç me 

a macı yl a fizi ksel  özelli kleri yle il gili  değerlendirmel eri n yanı  sıra konutta yapıl an 

değişi klikl erle de il gili  sorular  sorul muşt ur.  Konut  harici nde çevreye ol an bağlılı ğı  da 
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öl çebil mek i çi n böl geyle il gili  i hti yaç,  eksi kli k ya  da i stekl er  di kkat e alı nmı ştır. 

Yaşanılan mekanl ara ve çevreye ol an bağlılı kta et kili  ol an fakt örler  sıral anarak 

bunl ar  arası ndan seçi m yapıl ması  istenmi ş  ve al ınan yanıtlarla de mografik bil giler 

eşli ği nde bir  değerlendirmeye gi dil mi ştir.  Çalışma  kapsa mı nda konutlarda ne gi bi 

değişi klikl er yapıl dı ğı da yeri nde gözle m ve tespitlerle i ncel enmi ştir. 
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4. 3 Al an ÇalıĢ ması  

4. 3. 1 Al an ÇalıĢ ması Ġzleni m ve Verileri  

17 Ağust os  depre mi ni n üzeri nden yakl aşı k 5 yıla yakı n bir  süre geç mi ş ol ması na 

karşı n depre mi n en öne mli  mer kezl eri nden bi ri  ol an Adapazarı‟nda depre mi n 

psi kol oji k i zl eri  yok ol ma mı ştır.  Verilen kayı pl ardan ayrı  ol arak kısa ve uzun vadede 

ortaya çı kan bu et kilere,  ekono mi k kri z ve i şsizli k gi bi  sorunl ar  ekl enmi ş,  t üm 

bunl arı n neticesi nde bölge öne mli  öl çüde bir  göçe şahit  ol muşt ur.  Yeni den i nşası nı 

büyük oranda t a ma ml a mış bir  i zl eni m veren Adapazarı‟nda kısa za manda güvenli  ve 

sağla m bi nal ar  ort aya çıkarıl dı ğı  ancak est eti ğin öne mli  öl çüde göz ardı  edil di ği 

gör ül müşt ür.  Bunun yanı  sıra depre mde konutlarını  kaybeden depre mzedel er  geçi ci 

konutlarda yaşa maya başl a mı ş,  bu da konut  alışkanlı kl arı nı  öne mli  öl çüde 

değiştir mel eri ne sebep olmuşt ur.  

Depre mde en büyük hasarı  gören Adapazarı‟nda 24. 588 konut  t a ma men yı kıl mı ş, 

18. 437 konut  ort a ve 27.197 konut  az hasarlı  hale gel mi ş;  böyl ece konutları n ve  i ş 

yerleri ni n de %70i  hasara uğra mı ştır.  Depre m öncesi nde ekono mi k gel iş mesi  il e 

di kkat  çeki ci  bir  il  olan Adapazarı,  depre m sonrası  “yeni den doğuş  pr oj esi ” 

geliştirerek ekono mi k hayatı  canl andır ma çabal arına hı z ver mi ştir  ( ATSO,  2000: 19). 

Adapazarı‟nda depre m sonrası  hesapl arda i nşa edilecek konut  sayısı  22.974 ol arak 

bul unmuşt ur.  Bu konut lar  t a ma ml anana kadar özel  kur ul uşlarca 4729,  ka mu 

tarafı ndan 5854 prefabrik konut  yapıl mı ştır.  Sakarya  ili nde prefabri k konutta barı nan 

nüf us,  1999 yılı  i çi n 38. 084 kişi dir  ( ATSO,  2000:47).  Aradan geçen sürede bugün bu 

sayı  öne mli  öl çüde mi ni mu ma  düş müşt ür  ve şu anda hal en prefabri k konutl arda 

yaşa makt a olan i nsanl ar büyük oranda gerçek i htiyaç sahi pl eri dir.  

Geçi ci  depre m konutlarında i ka met  edenl eri n mekan bağlılı kları nı n araştırıl ması na 

dayalı  bu t ez çalış ması  doğr ult usunda depre m böl gesi nde çeşitli  çalış maları  ol duğu 

bili nen “ Kadı n Emeği ni  Değerlendir me Vakfı ” (KADEV)  ile bağl antı ya geçil mi ştir. 

Bu vakıf,  İz mit  ve Adapazarı  başt a ol mak üzere depre mden zarar  gören il  ve 

ilçel erde kadı nl ara yönelik çeşitli çalış mal arda bulun makt adır.  
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Şekil 4. 1 Dernek Kırı böl gesi Treysen 2 mahallesi  

Ar aştır ma kapsa mı nda il k ol arak KADEV‟in şubel eri nden biri ni n bul unduğu 

Yeşil ova Prefabri kleri‟nde “ Kar del en Kooperatifi” adlı  kooperatif  yeri nde 

incel enmi ştir.  KADEV bünyesi nde kur ul an kooperatif  başlı  başı na bir  dayanış ma 

kur ul uşu gi bi  çalış makt a ve  böl gede i ka met  eden hanı ml ar  kooperatif  aracılı ğı yla 

bi çki-di kiş  ve nakış  işleri  yaparak geçi ml erini  sağl a makt adır.  Yapı lan i şleri 

kooperatiften t esli m al an KADEV bunl arı  vakıf  aracılı ğı yl a İstanbul‟da çeşitli 

yerlerde sat makt a ve kazanılan geliri  hanı ml ara dağıtarak onl ara dest ekt e 

bul unmakt adır.  Kar del en Kooperatifi,  bu kooperatif  örnekl eri ni n sadece bir  t anesi 

ol up İz mit  ve Adapazarı il e il çeleri nde de KADEV‟ e bağlı  başka kooperatifler  de 

bul unmakt adır. 

Kar delen Kooperatifi‟nde çalış mal arda bul unan hanı ml arla yapılan görüş mel erde 

kooperatifi  bir  dayanı ş ma mer kezi  ol arak al gıladıkları  ve ort aya koydukları  e mekl e 

he m aileleri ne kat kı da bul undukl arı  he m de kendi  kişisel  varlı kl arını  ort aya 

koydukl arı  gör ül müşt ür.  Nakı ş  i şleri  ağırlı klı  ol mak üzere dant el,  bez bebek yapı mı 

gi bi  çeşitli  el  i şleri ni n yapıl dı ğı,  bu i şleri n kooperatifte satış a macı yl a sergilendi ği 

gözl e ml enmi ştir. 

Kenti n ayrı  bir  böl gesi ne yerleştirilen prefabri k konutları n bir  arada bulunduğu ve 

“ Der nek Kırı” adı  verilen böl geye ve KADEV‟e bağlı  “ Kadı n ve  Çocuk Eğiti m 

Mer kezi ”ni n bul unduğu Tr eysen 2 mahallesi ne gidil mi ştir. 
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Şekil 4. 2 Dernek Kırı böl gesi Treysen 2 mahallesi  

KADEV böl ge soruml usu Ayşe Alt unt aş‟ı n verdiği  bil gi ye göre “ Der nek Kı rı ”nda 

bul unan mahalleler tabl oda veril mekt edir: 

Tabl o 4. 1 Dernek Kırı‟ndaki mahalleleri n sayısal dağılı mı (KADEV kaynakl arı) 

 

MAHALLE ADI  HANE SAYI SI KĠ ġĠ SAYI SI  

Tr eysen 2 1572 4919 

Abalı 115 460 

Al ancu ma 600 * 1608 

Tür k / Japon 1010 2328 

Ar abacı  732 ** 972 

At so 204 698 

İsrail köyü 120 400 

 

(*) : 100 tanesi boş 

(**) : 100 tanesi boş, 34 tanesi tahli ye edil mi ş 

Tr eysen 2,  boyl u boyunca birbirini  t aki p eden prefabri ke mahalleleri n oluşt urduğu 

Der nek Kırı‟nı n yol a bakan böl ümünde bul unmaktadır.  Böl geye yeni den gidil di ği nde 

Kadı n ve Çocuk Mer kezi  i ncel enmi ş  ve oradaki  hanı ml ar  il e anket eksi kl eri 

tama ml anarak,  böl ge soruml usu Ayşe Alt unt aş  ile bir  röport aj  gerçekl eştiril mi ştir 

(bkz. EK 2). 
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12 ayrı  böl gede ol uştur ul an 43 prefabri k mahalleden biri  ol an Dernek Kı rı 

mahallesi nde bu araştırma  çalış ması  i çi n seçilen Treysen 2 mahallesi  Adapazarı‟na 

yakl aşı k 15 k m.  uzaklı ktadır  ve kent  mer kezi ne düzenli  mi ni büs  ul aşı mı  mevcutt ur.  

 

 

Şekil 4. 3 Dernek Kırı Treysen 2 Mahallesi Kı s mi Yerl eşi m Pl anı  

Tr eysen 2‟ ni n genel  yerleşi mi ni n Der nek Kırı‟ndaki  di ğer  prefabri k mahalleler  gi bi 

düzenli  pl anl andı ğı  görül müşt ür.  Mahallede Kadı n ve Çocuk Genel  Merkezi‟ni n 

dı şı nda çocukl ar  i çi n küçük bir  oyun par kı  ve bi r  bakkal  bul unmakt adır.  Ma hall ede 

di kkati  il k çeken şey prefabri k evl eri n büyük çoğunl uğunda gözl enen mekansal 

ekl e mel er ve evl eri n önünde ya da yanı ndaki bahçe düzenl e mel eri ol muşt ur.  

Anketler  genel de ev hanı ml arı yla evl eri ni n önünde yapıl mı ştır.  Fot oğraf  çeki ml eri 

izi n alı narak gerçekl eştiril mi ş,  çoğu aile evl eri ni n i çi ni n gör üntül enmesi ni 

iste me mi ştir. 
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Şekil 4. 4 Dernek Kırı böl gesi Treysen 2 mahallesi 

Prefabri k evl er  t opl a m 35 m2‟li k 1 oda + 1 banyo şekli nde t asarlanmı ş  küçük yaşa ma 

mekanl arı  ol arak düşünül müşt ür.  Mahallede pl anlı  bi çi mde di zilen prefabri kl eri n, 

sahi pl eri  t arafı ndan kişisel  ekl e me,  değiştir me ve sı nırla ma el e manı  kullanma  gi bi 

çeşitli  yönt e m ve mal ze mel erle birbirleri nden ayrıl dı ğı  gözl e ml enmi ştir.  Gi riş 

mekanı  ekl enmesi  en çok gözl e ml enen ve  farkedilen değişi m ol makl a birli kt e pek 

çok evde banyo duvarı nın sağl adı ğı  sal ondaki  girinti yl e ol uşan böl meni n,  per de ya  da 

ince duvarla sal ondan ayrıl dı ğı  ve  birkaç evde de  ar ka t arafa kö mürlük deposu 

ekl e mesi yapıl dı ğı görülmüşt ür.  

 
 

Şekil 4. 5 Dernek Kırı Prefabri k Konut Pl anı ( Ö: 1/ 100)  

Tr eysen 2 mahallesi ni n uç  kı s mı na yerleştirilen bir  kont eynıra kur ul an Kadı n ve 

Çocuk Eğiti m Mer kezi, vakfı n di ğer  kooperatifleri  gi bi  he m bir  kreş he m de 

kadı nl arı n t opl anma-çalış ma  mer kezi  ol arak t asarlanmı ştır.  Böl ge soruml usu Ayşe 
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Alt unt aş  ve çalış ma ekibi ni n t opl antıları nı  da gerçekl eştirdi ği  mekan ol an sal onun 

di ğer kıs mı ta ma men kadınları n çalış ma böl ümünü ol uşt ur makt adır.  

 

Şekil 4. 6 Kadı n ve Çocuk Eğiti m Mer kezi  

 

 

Şekil 4. 7 Kadı n ve Çocuk Eğiti m Mer kezi Planı  

4. 3. 2 Al an ÇalıĢ ması Sonuçl arı   

Bu böl üm,  çalış ma yapılan al anda 34 haneye yöneltilen anketlere verilen yanıtları n 

sonuçl arı nı içer mekt edir. 

Ai l eleri n de mografi k yapısı nı  i ncel e mek üzere sor ul an sorul ar  sonucunda aşağı daki 

tabl oda belirtilen veriler ortaya çı karıl mı ştır (bkz.Tabl o 4. 2). 
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Tabl o 4. 2 Ail e bireyl eri ni n demografi k dağılı mı  

             Anne               Baba                           Çocuk  

                   Kı z          Erkek 

YaĢ ortal a ması                 38                                41                            16                            15  

 Sayı  Yüzde   Sayı  Yüzde   Sayı  Yüzde   Sayı  Yüzde 

Doğu m yeri                        

Adapazarı dıĢı 18 53   20 59   11 38   16 42 

Adapazarı  16 47   14 41   18 62   22 57 

Topl a m 34 100  34 100  29 100  38 100 

Eğiti m durumu            

Ġl kokul  22 64  16 47  12 41  10 26 

Ort a- Lise 10 30  14 41  6 20  22 58 

Yüksekokul  - -   4 12   2 7   4 11 

Okuryazar değil 2 6   - -   9 32   2 5 

Topl a m 34 100  34 100  29 100  38 100 

ĠĢ durumu            

ÇalıĢ mı yor 22 64   3 8   26 90   31 77 

ÇalıĢı yor 12 36   31 92   3 10   7 23 

Serbest mesl ek 10 83   12 39   - -   4 55 

Ka mu - -  4 13  3 100  2 30 

Özel Ģirket - -  7 23  - -  1 15 

Eme kli 2 17   8 25   - -   - - 

Topl a m 34 100  34 100  29 100  38 100 

                        

 

Böl ge saki nl eri ni n kökenleri ni n belirlenmesi  a macıyla sorul an doğu m yeri nin niteli ği 

hakkı ndaki  soruya en fazl a “köy” yanıtı  veril mi ş ( 22),  bunu sırası yla il çe/kasaba,  il 

ve büyükşehir taki p et mi ştir. (bkz. Tabl o 4. 3) 

Tabl o 4. 3 Doğup büyüdüğü / Gel ecekt e yaşa mayı düşündüğü yeri n niteli ği  

          

            Doğup büyüdüğü Gel ecekt e yaşa mayı düşündüğü 

Yer  Ki Ģi   Yüzde  Ki Ģi   Yüzde  

Köy   22   65   6   18   

İlçe/ Kasaba  6  17  18  53  

İl  4  12  2  6  

Büyükşehir   2   6   8   23   

  34  100  34  100  
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İ mkanl ar  dahili nde il eride yaşa mayı  düşündükleri  yer  sorul duğunda i se en çok 

“küçük kasaba” yanıtı alın mı ştır (bkz. Tabl o 4. 3). 

“Büyükşehirde yaşamak  her  açı dan daha i yi.  Ama i mkan verilse,  burada da 

kal abiliriz.  Şi mdilik çocukları n okul unu bekliyoruz,  bir  de  eşi mi n i şi  burada t abi i. ” 

(1972 Adapazarı doğu ml u, dernek çalışanı) 

“Kasabada yaşamayı  i steri m.  Çünkü şi mdi ki  zamanda çocuk  yetiştir mek  çok  zor. 

Küçük  bi r  yerde  i nsanl ar  bi rbirleri ni  t anırl ar.  Ben Ankara’da doğdum.  O yüzden 

biliyorum.  Ama yaşamı mı n sonuna kadar  da burada yaşayama m.  Şi mdi  sadece 

çocukl arı m söz  konusu,  onları n okul u var.  Çocuğun sağlıklı  yetiş mesi  çok  öne mli  bi r 

yuvada. Herşey onl ar içi n sonuçt a. ” (1977 Ankara doğu ml u, ev hanı mı) 

Hane geliri  ile il gili  soruya yanıt  veril mekt en kaçınıldı ğı  gör ül müş,  yanıt  verenl eri n 

tümünün ort ala ma  asgari ücret  il e geçi ndi kl eri  anlaşıl mı ştır.  Bu konuda daha sağlı klı 

veri  i se dayanı klı  t üketim mall arı  ile il gili  sorulan sorul arla ort aya çı karıl mı ştır.  

Te mel  beyaz eşyal arı n genel de mevcut  ol duğu evl eri n çoğunda bul aşı k ve ça maşır 

maki nesi  i hti yacı  ol duğu gözl e ml enmi ştir.  En çok i hti yacı  duyul duğu gözl enen 

ça maşır  maki nesi  il k fırsatta edi nil mek i stenen dayanı klı  t üketi m malı  olararak öne 

çı karken bunu,  el ektri kli süpür ge,  bul aşı k maki nesi  ve müzi k seti  gi bi  eşyal ar  t aki p 

et mekt edir. (bkz. Tabl o 4.4) 

Tabl o 4. 4 Dayanı klı t üketi m mall arı mevcudi yet ve i hti yacı  

  
                          

Me vcudi yet    Ġhti yaç 

    Sayı *    Sayı *  

Buzdol abı    32    3  

Tel evi zyon  30   2  

El ektri kli süpürge  23   5  

Ça maĢı r maki nesi   17   8  

Müzi k seti  8   4  

Bul aĢı k maki nesi   2   5  

Bil gisayar   -    -  

       

       

* Anket sahi pleri ni n hanel eri ndeki topl a m sayı yı ver mekt edir.  

              

 

Böl ge saki nl eri ni n ne kadar  süredir  burada yaşadıkl arı  il e il gili  sorul an soruya alı nan 

yanıtlarla öne mli  bir  çoğunl uğun depre mde evl eri ni  kaybedi p çeşitli böl gel ere 

yerleştirilerek yaşadı kl arı prefabri k mahalleleri n kal dırıl ması nı n ardı ndan bu böl geye 

gel di kl eri belirlenmi ştir (bkz. Tabl o 4. 5).  
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Yerleşi m yeri  sorul duğunda böl ge saki nl eri ni n çoğunl uğunu başka prefabri kl erden 

gel enl eri n ol uşt urduğu ve depre m sonrası ndaki  i lk yerleşi ml eri  ol arak hal a burada 

yaşayanl arı n da azı msanmayacak sayı da ol duğu gör ül müşt ür (bkz. Tabl o 4.5).  

Tabl o 4. 5 Prefabri kl erde yaşanılan süre 

Süre  Sayı   Yüzde 

1 yıl ve daha az   4   11 

1-3 yıl  7  20 

3-5 yıl  14  42 

5 yıl ve daha fazl a   9   27 

  34  100 

          

“5 senedir  buradayı m.  En başt an beri  yani.  Bundan önce  merkezde,  3 katlı  bi r 

bi nanı n en üst  katı nda yaşıyorduk.  Ağı r  hasar  gördü bi na.  Sonra buraya gel dik. ”  

(1965 Adapazarı doğu ml u, ev hanı mı) 

 “Biz yukarı mahalleden geldik, orası tahliye edili nce bi zi buraya yerleştirdiler. 

Başt a zorl andı k, şehre uzak çünkü. Ama ul aşı m çok rahat, her yarı m saatte mi ni büs 

var. Okul da yakı n. ” (1972 Adapazarı doğu ml u, dernek çalışanı) 

Konut un i çi nde ya da çevresi nde değişi kli k yapılı p yapıl madı ğı  il e il gili  sor uya 

verilen yanıtlar,  20 evi n aynı  kal dı ğı nı,  14 evde i se bir  t akı m değişi kli kler yapıl dı ğı 

ortaya çı kar mı ştır.  Giriş mekanı  ekl enmesi  en çok belirlenen değişi m ol arak göze 

çarpmakt adır.  Bununl a birlikte evl erde en çok salondaki  giri nti yle ol uşan böl meni n, 

perde ya da i nce bir  duvarla sal ondan ayrıl dı ğı  ve bazı  evl erde depo ekl e mel eri 

yapıl dı ğı belirtil mi ştir. 

Tabl o 4. 6 Yerl eşi m yeri 

  Sayı   Yüzde 

De pre m sonrası il k yerl eĢi m değil   25   74 

De pre m sonrası il k yerl eĢi m   9   26 

  34  100 

          

Evdeki  t opl a m oda sayısı  ile il gili  başka bir  soruda i se,  i çi nde deği şi kli k 

yapıl mayarak oda sayısını n aynı  kal dı ğı  prefabri k konut  sayısı nı n fazl a ol duğu 

gör ül müşt ür.  Bazı  konut ları n çevresi ne ekl e mel er  yapıl dı ğı  ve yan yana duran i ki 

prefabri ği n t ek bir  konut a çevril mesi  gi bi  örnekl eri n de ol duğu belirlenmi ştir 

(bkz. Tabl o 4. 7). 
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Tabl o 4. 7 Hanedeki topl a m oda sayısı 

          

Oda sayısı  Sayı   Yüzde 

1+1 (1 yaĢa ma mekanı + 1 yatak odası)   25   74 

2+1 (2 yaĢa ma mekanı + 1 yatak odası)  4  11 

1+2 (1 yaĢa ma mekanı + 2 yatak odası)  3  9 

Daha fazl a   2   6 

  34  100 

          

“İ mkanı mı z  ol madı.  Daha ziyade  i stedi ği mi z  gi bi  ol mayacağı  i çi n yapmadı k.  Sadece 

içeri de bi r  kapalı  oda yaptık.  Nor mal  bi r  ev  ort amı  yok  burada t abii,  bekar  usul ü 

yaşam bi çi mi sayılır aslı nda. ” (1965 Adapazarı doğuml u, ev hanı mı) 

“Ev  bi raz  küçükt ü başt a.  Ama sonra yandaki  pref abri ği  de  alı p bi rleştirdik.  Tabi 

yi ne nor mal  bi r  eve  göre  hal a kısıtlı  ama bi ze yetiyor artık.  En azı ndan çocukl arı n 

ayrı  odal arı  var,  en öne mlisi  oydu mesel a.  Ders  çalı şabil mel eri  açısı ndan i yi  oldu. ” 

(1972 Adapazarı doğu ml u, dernek çalışanı) 

Yaşanılan prefabri kleri n mekan kalitesi ne bağlı  ol arak evl eri ni  sevi p sev medi kl eri 

konusunda veri  el de etmeye çalışıl mı ştır.  Daha önce yaşanılan mekana göre köt ü 

yanl arı nı  sırala mal arı  i stendi ği nde konutları n küçük ve dar  ol uşuna sı kça deği nil mi ş 

ve evl eri n metrekarel erini n özelli kle kal abalık aileler  i çi n yet erli ol madı ğı 

belirtil mi ştir.  Hane sahi pleri ni n çoğu,  yer  sı kışı klığı  yüzünden t üm akti viteleri n aynı 

mekanda geç mesi  sebebiyl e prefabri kl eri  gerçek birer  konut  gi bi  al gılamadı kl arı nı 

belirt mi şlerdir. 

Evl eri n en sevilen yönleri  sıralanırken küçük ol duğu i çi n çabuk t oparlanması, 

temi zli k kol aylı ğı  ve çabuk ı sı nması  gi bi  yanıtlar  veril mi ş,  ancak evi  sevecek bir 

sebebi  ol madı ğı nı  belirtenl eri n sayı ca daha fazl a ol duğu gör ül müşt ür.  Küçük ve  dar 

ol uşu,  özelli kle kal abalık ailelere yet me mesi,  gerçek bir  konut  gi bi  ol ma ması 

yönünde alınan yanıtlar da evl eri n sevil meyen yönleri ni ol uşt ur makt adır.  

“Evi n en sevdi ği m yönü depre m korkusu ol ma ması.  Sıkışıklık,  darlık çok  köt ü t abii. 

Yet mi yor.  Aile i çi nde  rahat  ol ama mak,  çocukl arl a bi r  arada ol mak  köt ü. ” ( 1977 

İstanbul doğu ml u, ev hanımı )  

“ Apart manda  yaşa mayı  t erci h ederdi m.  Güvenli  ve güzel  bir  apart man ol malı, 

yapılışı nı  bili yor  ol ma mı z  i yi  ol ur.  Çok katlı  ol ması n,  3 katlı  yet erli  mesel a.  En üstte 

ot ur malı yı z bir  de  mutlaka.  Depre m ol duğunda  ara katlar  ve  ze mi n katlar  daha  çabuk 

çöker,  onl arı n altı nda  ezil mekt en daha  i yi dir,  kurt ul ma  şansı mı z daha  yüksek ol ur  hi ç 

ol mazsa. ” (1965 Adapazarı doğuml u, ev hanı mı) 
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Evl eri n i çi nde bul unduğu mahalleni n en çok sevilen yönl eri ni  ortaya çı kar mak i çi n 

sorul an soruya yanıt  ol arak,  mahalleyi  ko mşul uk ilişkileri ni n i yi  ol duğu i çin sevdi ği 

gi bi  t a m t ersi  ko mşul uk ve  i nsan ilişkileri ni n i yi  ol madı ğı  i çi n sevmedi ği ni  ifade 

edenl er  de ol muşt ur  (bkz. Tabl o 4. 8).  Mahalleni n en çok rahatsız edi ci  yanı 

sorul duğunda i se,  bir  süre öncesi ne kadar  etrafta dol aşan sahi psiz köpekl eri n sor un 

yarattı ğı,  ancak son birkaç aydır  böyl e bir  sorun kal madı ğı  belirtil miştir. Bazı  hane 

sahi pl eri  i nsan ilişkileri nin i yi  ol ma ması nı  yanıt  ol arak verirken,  soruya “dedi kodu” 

di ye yanıt  veren birkaç hanı m da böl gede güvenilir  i nsan bul manı n ve kazan manı n 

zor  ol duğunu,  çünkü burada ki mseni n ort ak bir geç mi şi  ol madı ğı  i çi n birbirleri ne 

güven mek içi n bir sebep bul madı kl arı nı belirt mi şlerdir. 

Tabl o 4. 8 Mahalleni zi sevi yor musunuz? 

  Sayı    Yüzde 

Sevi yorum      

Sosyal ilişkiler i yi  14  41 

Sessi z ve saki n    9   27 

Sev mi yorum         

Sosyal ilişkiler köt ü  7  20 

Çok ıssız   4   12 

  34  100 

          

“Bu mahalleyi  sevi yorum,  burada  yaşa mak güzel.  Birbiri mi ze her  anl a mda  destek 

ol uyoruz,  herhangi  bir  i htiyaç durumu ol duğunda  yardı ml aş ma  var,  birbiri mize 

yetiş me durumu var. ” (1977 Ankara doğuml u, ev hanımı )  

“Burada  ort ak bir  acı yı  yaşayan i nsanl ar  bir  arada  yaşadı kl arı  i çi n her  t ürl ü yar dımı  

esirge mi yoruz  birbiri mi zden.  Ama  herkes  de  bir  değil  t abii,  bir  kı sı m mahalleli 

birbiri yle görüşür,  t anışırlar  a ma  hi ç  t anı madı ğı mı z i nsanl ar  da  yok değil.  O kadar 

za man burada  yaşayanlar  var,  a ma  hal a yabancı  gi biler. ” (1972 Adapazarı  doğumlu, 

dernek çalışanı) 

“ Derneğe  başt a git mi yordum.  Ama  evde  de  i nsanı n canı  sı kılı yor,  yapacak fazl a bi r 

şey kal mı yor.  Burada  hi ç değilse elişleri yle birşeyl er yapı yoruz,  az  da  ol sa büt çeye 

kat kı mı z ol uyor.  Ail e gi bi  ol duk.  Öyl e alıştı k ki  birbiri mi ze,  buradan t aşı nı p gi den 

arkadaşları mı z ol uyor,  merkeze  t anışı yorlar  mesel a.  Ama  yi ne  de  her  gün gel en var 

buraya, çünkü güzel bir şey.” (1972 İz mit doğuml u, dernek çalışanı) 

Geçi ci  konutları n t ahli yesi  istendi ği nde yaşa mak içi n düşünül en yeri n t ürü il e il gili 

soruda i se ev sahi pl eri nin bir  kı s mı,  i mkanl arı  müsait  ol duğu müddet çe müst akil  ve 

bahçeli  bir  evde yaşa mayı  t erci h etti kleri ni  söyl emi şl er,  i şleri  gereği  böl geyl e bağı 

ol anl ar  yi ne aynı  böl gede,  ol mayanl ar  i se büyük şehirde  yaşa mak i stedi kl eri ni 

belirt mi şlerdir.  Ancak yaşanılan mekanl arı n sağla m ve depre me dayanı klı  ol ması nı 

he men t üm hane sahi pl eri ön koşul olarak aktar mı şlardır.  
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Geçi ci  konut un kalıcı  ol arak kullanı cı ya t ahsisi  konusundaki  soruya verilen yanıtlarla 

böl gede,  prefabri k konutları n hane sahi pl eri ne t ahsisi ni n mü mkün ol a mayacağı 

yönünde bil gileri  ol duğu ort aya çı kmı ştır.  Devl et t arafı ndan yi ne de böyle bir  t ahsis 

ol ayı  gelişti ği  t akdirde i mkanl arı  daha i yi  bir  eve çı kmaya müsait  olmayanl arı n 

mutl aka kabul  edeceği  belirtil mi ştir.  Konutları n arsaları  ile birli kte veril mesi ni n daha 

yararlı  ol acağı,  böyl eli kle il eri de evi  geliştir mek ve değiştir mek i çi n ellerinde fırsat 

ol abileceği yönünde görüşler de belirtil mi ştir. 

Böl gede konut  edi nme konusundaki  t erci hi  ortaya çı kar mak i çi n sorulan sor uya 

doğu m yeri  Adapazarı  ve çevresi  ol an hane sahipl eri ni n çoğunun ( 18 ki şi)  “evet ” 

yanıtı  vererek “yaptır mayı  düşündüğü”,  6 ki şi nin de ev yaptır mak yerine al mayı 

düşündüğü belirlenmi ştir.  Böl geyl e fazl a bir  bağı  ol madı ğı na i nananl ardan ( 10 ki şi) 

“hi çbiri” yanıtı,  yaptır mayı  düşünenl ere “neden satın al mak yeri ne yaptır mak?” di ye 

sorul duğunda da güvenlik ve sağl a mlı k konusunda il k el den bil gi  sahi bi  ol mayı  ve 

tasarı mı kendi zevkl eri ne göre isteyecekl eri ni belirten yanıtlar alı nmı ştır.  

 

 

Şekil 4. 8 Dernek Kırı böl gesi Treysen 2 mahallesi 

İ mkan dahili nde önceli kle yapıl ması  i stenenl erle ilgili  soruda i se,  başka bir  çevrede 

daha i yi  bir  eve t aşı nmayı  isteyenl eri n sayı ca fazla ol duğu,  bul unul an çevreden çok 

içi nde yaşanılan konutun i yileştiril mesi ni n t erci h edileceği  ortaya çı kmı ştır 

(bkz. Tabl o 4. 9). 
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Tabl o 4. 9 İ mkan dahilinde önceli kl e yapıl ması istenenl er 

   Sayı   Yüzde 

BaĢ ka bi r çevrede daha i yi bir eve taĢı nmak   16   47 

Konut u i yileĢtir mek (boya, badana, onarı m vs.)  12  35 

Bul unduğu m çevreni n i yileĢtiril mesi ne çalıĢ mak  4  12 

Mo bil yal arı değiĢtir mek   2   6 

   34  100 

      

Böl gede duyul an hi z met  eksi kli kleri  konusunda sorul an soruda i se alt yapı 

eksi kli ği ni n ol madı ğı  belirlenmi ş,  uzun süren yağmurl ar  sonucunda bir  süre öncesi ne 

kadar  t aş mal ar  ol abil diği,  a ma  artı k böyl e bir sor unun kal madı ğı  belirtil mi ştir. 

Kült ürel  anl a mda fazla bir  akti viteni n gerçekl eşe medi ği ni  söyl eyen böl ge 

saki nl eri ni n en çok yakı n çevrede bir  alışveriş merkezi  bul unması nı  istedi kleri  ort aya 

çı kmı ştır. (bkz. Tabl o 4. 10) 

Tabl o 4. 10 Çevrede eksi kli ği duyul an hiz metl er 

  Ki şi  Yüzde 

Alı ĢveriĢ merkezi   11 32 

Kül t ür merkezi   9 28 

Çocuk oyun al anı   6 17 

Si ne ma, tiyatro, vb.   4 10 

ÇeĢ me suyu  2 7 

Kanali zasyon Ģebekesi   1 3 

Fosepti k çukuru  1 3 

El ektri k  - - 

    34 100 

        

 

 

Şekil 4. 9 Dernek Kırı böl gesi Treysen 2 mahallesi 
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Yaşanılan eve ve çevreye ol an bağlılı ğı n doğr udan sor gul andı ğı  soruyla,  yaşadı ğı 

yere herhangi  bir  bağlılığı  ol madı ğı nı  ifade edenleri n ( 16)  anket e katılanları n i çi nde 

sayıca fazlalığı ol uşt urduğu görül müşt ür (bkz. Tablo 4. 11).  

Tabl o 4. 11 Mekan bağlılı ğı nı n dağılı mı  

  Ki Ģi   Yüzde 

YaĢadı ğı m yere herhangi bir bağlılı ğı m yok 16   47 

YaĢa mı mı n sonuna kadar burada yaĢayabiliri m 7  20 

Hayatı mı n öne mli bir kıs mı ve akti viteleri burada yaĢa ma ma bağlı 6  18 

Burası bana ol dukça sı kıcı geli yor 3  9 

BaĢ ka bi r böl gede yaĢa mayı burada yaĢa maya terci h ederi m 2  6 

Ke ndi mi bu çevreyl e tanı mlıyorum -  - 

Burada yaĢa maya harcadı ğım parayl a baĢka bi r yerde de yaĢarı m -  - 

YaĢadı ğı m yeri sev mi yorum -   - 

  34  100 

          

Yaşanılan mekana ve çevreye ol an bağlılığı n neye göre değişti ği ni n sorgulandı ğı 

soruda,  en çok çevreni n ve i çi nde ot urul an bi nanın sağl a mlı k ve  güvenli ğine öne m 

verildi ği  gözl e ml enmi ş,  sosyal  bağl arı n güvenli ğin ardı ndan gel mesi  hem fi zi ksel 

he m de sosyal  fakt örlerin mekan bağlılı ğı nda birbiri ne ol dukça yakın et kenl er 

ol abil di ği görül müşt ür. (bkz. Tabl o 4. 12)  

Tabl o 4. 12 Yaşanılan mekana ve çevreye olan bağlılı ğa et ki eden fakt örler 

  Sayı   Yüzde 

Bi nanı n sağl a mlı k ve güvenl iği 10   29 

Ko mĢ ul uk iliĢkileri ni n i yi oluĢ u 7  20 

Çocukl arı n okul una yakı n oluĢ u 6  18 

Ul aĢı mı n rahatlı ğı 5  15 

Bahçeli ol uĢu, etrafta yeĢil alanı n boll uğu 2  6 

Akraba, eĢ ve dostl arı n yakınlı ğı  2  6 

Süper marketi n yakı n ol uĢu 1  3 

Evi n kull anıĢlı ol uĢu 1  3 

Ail eden yadi gar kal ması  -  - 

SatıĢ değeri ni n yüksek ol uĢu -   - 

  34  100 

          

Depre m sonrası  yaşantıdaki  değişi kli ğe ilişki n soruya verdi kl eri  yanıtlarla en çok 

uyku alışkanlı kları  ve ev i çi nde geçirilen günl ük süreni n değişti ği ni  belirten 

mahalleli ni n depre mi n yarattı ğı  uzun vadeli  bazı  psi kol oji k travmal arı  da 

atlata madı ğı görül müşt ür. (bkz. Tabl o 4. 13)  
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Tabl o 4. 13 Depre m sonrası yaşantı daki değişi kli k 

  Sayı   Yüzde 

Uyku alıĢkanlı ğı nı z 14   40 

Ev i çi nde geçirdi ği ni z günl ük süre 8  23 

Kapalı yerlerde kal ma süreniz 7  20 

Ev iĢleri ne konsantrasyonunuz 4  13 

Banyo yapma sı klı ğı nı z 1  4 

Ci nsel yaĢa m alıĢkanlı kl arı nız -   - 

  34  100 

          

“Ev i çi nde  geçirdi ği m süre  biraz daha  çoğal dı  burada.  Artı k korkma mı z  i çi n bi r 

sebep yok ne de olsa. ” (1977 Ankara doğuml u, ev hanımı )  

Yuvanı n ne anl a m ifade etti ği  il e il gili  soruda i se hane sahi pl eri ni n aklı na i l k gel en 

sözcükl er “aile, çocuk, mutl ul uk, sıcaklı k, birli ktelik..” ol muşt ur.  

4. 3. 3 Değerl endi r me  

Anket  çalış ması yl a bölge saki nl eri ni n başt a  yaşadı kl arı  mahalle olmak üzere 

konutları na büyük öl çüde bağlı  ol madı kl arı  gözl e ml enmi ş,  bağlılık derecel eri nde 

sosyal  ilişkileri n önceli kli  ve öne mli  ol duğu sonucu çı karıl mı ştır.  Konut  konf or unun 

bu bağlılıkta et kisi  ol up ol madı ğı  sonucunu ortaya koyabil mek ve aynı  böl gede 

geçi ci  ol mayan konutlarda yaşayan kullanı cılarla da  kı yasla ma  yapabil mek gerekti ği 

içi n bu konuda sağlı klı  bir  değerlendir meye gi dileme mi ştir.  Ancak fi zi ksel  koşulları n 

da mekan bağlılı ğı nda azı msanmayacak kadar  öneml i  bir  fakt ör  ol duğu  görül müşt ür. 

Böl gede uzun süre kaldı ğı  gözl enen katılı mcıları n konut  i çi nde ve et rafı nda 

yaptı kları  kı s mi  değişi klikler  evl eri ni  ve çevreyi  beni mse mel eri ni n bir  göst ergesi 

ol arak sayılabil mekt edir. Bağlılı kta mül ki yeti n öne mi ni n bir  kez daha ortaya çı ktı ğı 

çalış mada mekan ki şiselleştiril mesi  ör nekl eri sı kça gör ül müş  ve yapıl an 

değişi klikl eri n kullanı cını n konutla ol an et kileşi mi nde doğr udan et kisi  ol duğu 

gözl e ml enmi ştir. 
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5. SONUÇ VE DEĞERLENDĠ RME  

„ Mekan bağlılı ğı‟  kavramı ndan yol a çı kılarak gerçekl eştiril en bu t ez çalış ması nda 

önceli kl e i nsan ve mekan ilişkisi ni n boyutları  i ncel enerek za man i çerisi nde  gelişen 

ve değişen değerlerle birlikte i ka met  et me  ve yerleş me  i çgüdül eri mi zi  ort aya  çı karan 

nedenl er  araştırıl mı ştır.  Me kansal  prati kleri mi zi n,  davranış  coğrafya mı zda meydana 

getirdi ği  et kiler,  sebepl eriyle birli kte açı kl anmaya çalışılırken mekanı n kontrol ünü 

eli nde bul unduran i nsanoğl una mekanı  kendi ne ait  hissettiren nedenler,  ai di yet, 

mahre mi yet  ve ki şisel ege menli k gi bi  kavra ml arla mekan bağlılığı  konusu 

irdel enmi ştir. 

Me kan anıları nı n mekan duygusunun kor unması nda çok gerçekçi bir  payı 

ol duğundan yol a çı karak i nsanı n,  üzeri nde bulunduğu her  kara parçasına i ka met 

etti ği  sı nırlar  dahili nde bir  fonksi yon yükl edi ği  gi bi  bili nçli  ya da bili nçsiz de ol sa 

sonradan hatırla mak üzere  anılar  bırakmak i stedi ği  de gör ül mekt edir. Bu anıl ar 

büt ünü,  gör ünmeyen bir  çi zgi yl e birbirinden kesin bi çi mde ayrılan „ ka musal  al an‟  ve 

„özel  al an‟  di ye t abir  edilen boşl ukl arda geç mekte ve doğal  ya da zor unlu ol arak 

gerçekl eşen mekan değişi klikl eri nde kol ayca parçal anabil mekt edir.  Mekan 

bağlılı ğı nı n ol uşumunda da  genel  ol arak i nsanı n kendi  ai di yeti ni  yaşadı ğı  mekanl a 

özdeşl eştir mesi  ve i çi nde yaşadı ğı  mekanı  ve/ veya çevreyi  fizi ksel  bir  kor uma  ve 

gözet me altı na al ması et kilidir. 

Bu çalış mada mekan bağlılı ğı  ve ona neden ol an fakt örleri n yaşanmı ş  bir 

gerçekli kten yol a çı kılarak i ncel enmesi  hedeflenmi ş,  1999 Mar mara depre mi 

sonrası nda kur ul an prefabri k konutlarda yaşa mları nı  sürdüren böl ge saki nl eri ni n 

konu edil di ği bir alan çalış ması yapıl mı ştır.  

Af et  sonrası  geçi ci  barınma mekanl arı  ol arak t asarlanan prefabri k konutl arda 

yaşa ml arı nı  deva m ettiren depre mzedel eri n bu konutları  küçük,  dar  ve kullanışsı z 

di ye nitele mel eri  bu mekanl arı n özensi z ve pl ansız t asarlandı ğı yl a değil  uzun süreli 

yaşa mak üzere pr oj el endiril medi ği yl e il gili dir.  Bu da  aslı nda konutların 5 yıl  gi bi 

ol dukça uzun bir  süredir  kullanılı yor  ol mal arı  dol ayısı yl a kullanı cıları n da  gerçek 

ihtiyaç sahi pl eri  ol dukl arını  göst er mekt edir.  Bu gerçeği n ı şı ğı nda yapıl an çalış ma 
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sonucunda ort aya çı kan verilerle il gili  bir  değerlendir me yapılacak ol ursa,  geçi ci 

barı nma konutları  örneği yl e mekan bağlılı ğı nı t e mel de “fizi ksel ” ve “fi zi ksel 

ol mayan” di ye ayrı konu başlı kları nda i ncel e mek gerekmekt edir.  

Fi zi ksel  fakt örler  daha çok üzeri nde yaşanılan toprağa ol an bağlılı kla ilgili  ol up 

coğrafyanı n i nsan ve mekan üzeri ndeki  et kisi ni kapsa makt adır.  Yaşanılan mekan 

kalitesi ni n verdi ği  konfor un huzurla doğr u orantılı  ol ması  bireyi n mekanl a il gili 

duygul arı nı  pozitif  yönde artır makt a ve uzun vadede  o mekana daha çok 

bağl anması na sebep ol abil mekt edir.  Bu çalış madaki  ör nekl erden ve elde edil en 

bul gul ardan yol a çı kılacak ol unursa prefabri k konutlar  küçük ve dar  ol uşl arı 

itibari yle i hti yaçl ara yanıt  vere me mekt e,  bu da  i nsanl arı n mekanlarla ol an 

iletişi mi nde negatif  et kilenmel ere yol  açabil mekt edir.  Teori k kı sı mda anl atılanl ar 

değerlendiril di ği nde bireyi n yaşadı ğı  mekanl a il gili  hissetti kleri ni n tü m yaşa mı 

kapsa mı nda öne msi z bir yerde dur ması na sebep olduğu da söyl enebilir.  

Çalış manı n sonucunda yaşanılan mekanl arı n sağl a mlı k ve güvenli ği ni n di ğer  her 

şeyden daha önceli kli ol duğu gör ül müşt ür. Konutları n kull anı cıları  depre m 

psi kol ojisi ni  birebir  yaşayan bireyl erden ol uşt uğu i çi n konutları n depre me  karşı 

güvenli ği ni n çok daha önceli kli  ve öne mli  ol duğu gör ül müşt ür.  Daha büyük öl çekt e 

düşünül düğünde coğrafi ol arak bir  bağlılı ktan söz edilebil mesi  i se,  o coğrafyada 

kazanılan deneyi ml ere ve  anılara bağlı  olarak ancak öznel  düzeyde bir 

değerlendir meyl e mü mkün ol abil mekt edir.  

Me kan deneyi ml eri ne bağlı  ol arak evl erde yapılan küçük ya da  büyük değişi kli kl er 

de evl ere ol an bağlılı ğı n öne mli  bir  göst ergesi  olarak karşı mı za çı kmaktadır.  Al an 

çalış ması nda gözl e ml endi ği  üzere prefabri kl erin öne mli  bir  kı s mı nda hane 

sahi pl eri ni n i mkanl arı  yetti ği nce ekl e me ya da değişi klikl er  yapıl mı ştır. Tasarı mda 

birbirleri ne yakı n konuml andırıl mı ş  ol arak kullanı cı ya sunul an konutlar  arası nda 

mahre mi yeti  maksi muma  çı kar mak a macı yl a bir  t akı m enf or mel  sı nırla mal ar 

konul maya çalışıl mı ş,  bu da  bazı  konutları n i çi nde bul undukl arı  mahallede bağı msı z 

davranmal arı na ve ayrı  dur mal arı na neden ol muşt ur.  Bazı  konutlar  üzerinde hi çbir 

değişi klik yapıl ma ması nın t e mel  nedeni ni n maddi  zorl ukl ar  ol ması na karşı n,  genel 

ol arak böl geye ve mekana duyul an negatif  yakl aşı m ve duygul arla bağlılı k 

kavra mı nı n bu konut  sahi pl eri nde mi ni mi m düzeyde et kili  ol duğu sonucu 

çı kmakt adır.  Bunun da bu kullanı cıları n i çi nde yaşadı kl arı  prefabri k konut ları  kalıcı 

ol arak kabullene medi ği ile il gili ol duğu söyl enebilir. 
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Yaşanılan mekana ve çevreye ol an bağlılı ğı  et kileyen “fizi ksel  ol mayan” sebepl er  i se 

mekan kalitesi nden ayrı  ve bağı msı z ol arak,  bireyi n mekanl a il gili  kişisel yor uml arı, 

mekan deneyi ml eri,  bu deneyi ml eri n sürekliliği,  nüf usa ve coğrafyaya bağlı 

karakt eristi kleri,  yer  değiştir me alışkanlı kl arı  ve sosyal  bağl ar  gi bi  kavra ml arı 

içer mekt edir.  Ör neği n çevresel  al gı  ve "etraf"  bağlılı ğı  üzeri ne odakl anan bu 

çalış mada özelli kle,  ko mşul uk ilişkileri ni n ve ev sahi bi  ol ma  alışkanlı ğı nın,  i nsanı n 

mekanl a ol an bağı nda fizi ksel  fakt örlerden daha öne mli  bir  rol  oynayabil eceği  

gözl e ml enmi ştir.  Çalış mada i ncel enen çeşitli  araştır mal arda da ort aya koyul duğu 

üzere konutları n ya da arsaları n kendileri ne ait  ol ması  i nsanl arı  mekana ve 

bul undukl arı  böl geye bağl ayan et kili  unsurlar  olarak sıralanmakt adır.  Yapıl an al an 

araştır ması nda i se konut  sahi bi  ol ma  dur umu gi bi  bir  dur um söz konusu olma ması na 

rağmen,  kullanı cıları n bu konuyl a il gili  düşüncel eri  anket  sonucunda ort aya 

çı karıl mı ştır.  Ot urdukl arı evl eri  kendileri ne t ahsis edilen ya da satı n al an insanl arı n 

yaşadı kl arı  orta mı  güzelleştir me ve daha yaşanılır  bir  çevre yarat ma çabal arı nı n 

di ğerleri ne oranl a fazl a ol duğu,  böyl ece bireyleri n günl ük yaşa ml arı nda güvenli 

adı ml ar  at abil di kl eri  ve ilişkileri nde kendi ni daha doyu ml u hi ssedebil di kl eri 

söyl enebilir.  

Yaşanılan böl geye ol an bağlılı kta sosyal  ilişkilerin gelişi mi  ve deva mı  konusu da 

öne m t eşkil  et mekt edir.  Böl gede ko mşul uk ilişkileri ni n genel de i yi  ol uşu ve 

kadı nl arı n Kadı n ve Çocuk Mer kezi‟nde ol an çalış mal arı ndan doğan bir  arada ol ma 

duygusu da i nsanl arı n böl geye ol an bağlılı kları nda et kili  bir  rol  oyna makt adır.  Bu 

bağl a mda t opl um duygusunun ön pl ana çı ktı ğı ve  t opl umsal  katılı mı n çevre ve 

mekan deneyi mi ndeki  öne mi  gör ül müşt ür.  Kent  hukuku dı şı nda gelişen bu ti pt eki 

enfor mel  yerleşi ml erde,  yerel  bir  ortak yaşa mı n varlı ğı,  mekanl a ol an kişisel  ilişki ni n 

geliş mesi ne öne mli  öl çüde kat kı da bul unmakt a ve mekan bağlılı ğı nı  ol umlu anl a mda 

et kile mekt edir. Topl umsal  rol ün yaş,  oriji n ve ci nsiyet  farklılığı  gi bi  pek çok başlı kl a 

doğr udan ilişkisi  de göz önüne alı ndı ğı nda bu r ol ün mekansal  deneyiml e mel eri n 

ortaya koyduğu bağlılı k kavra mı na ol an et kisi  yine araştır manı n göz önüne koyduğu 

bir bul gu ol arak di kkat çekmekt edir.  

Bu t ez çalış ması yl a geçici  depre m konutları nda barı nan bireyl eri n yaşadı kları  mekan 

ve çevreye ol an bağlılı kları  çeşitli  yönl erden el e alı nmı ş  ve bağlılı kları na et ki  eden 

fakt örler et kileri ve sonuçl arı yl a tartışıl mı ştır.  
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EK 1: ANKET ÖRNEĞĠ  

 

Bu anket  çalış ması,  İ TÜ Fen Bili ml eri  Enstit üsü Mi marlı k Anabili m dalı  çerçevesi nde 

depre m konutları nda i kamet  et meni n mekan bağl ılığı  ve psi kol ojisi  açısı ndan yarattı ğı 

değişi klikl eri n araştırıl ması  konul u yüksek lisans  çalış ma ma  kaynak ol uşt ur ması  i çi n 

yapıl makt adır.  

          Katıldı ğı nı z içi n teşekkürl er,   

Ol cay Tanberken 

 

Anket No: …………. . …. … 

Böl ge adı: …………. . …. … 

Ma hall e adı: …………. . ….  

Sokak adı: …………. . …… 

Bi na no: …………. . ……. . .  

 

 

1- Hane Bil gileri:  

 

  

Bi rey 

 

Ci nsi yeti 

Doğu m 

Yılı 

Doğu m  

Yeri 

Eğiti m 

dur umu 

 

Mesl eği  

 

İşi 

 

Geliri 

  

Anne 

 

K 

      

  

Baba 

 

E 

      

  

Çocuk 

       

  

Çocuk 

       

  

Çocuk 

       

  

Çocuk 

       

  

Di ğer 

       

  

Di ğer 

       

 

2- Ne kadar süredi r bu evde yaşı yorsunuz? …………………………………………… 

Neden? 

…………. . ……. ................................................................................................................... 

 

3- Buradan önce nerede yaşı yordunuz? 

…………. . ……. ................................................................................................................... 

 

Neden? 

…………. . ……. ................................................................................................................... 
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4- Evdeki topl a m oda sayısı ne kadar? 

 

o  1 + 1 (1 yaşa ma mekanı + 1  yat ak odası) 

o  2 + 1 (2 yaşa ma mekanı + 1 yat ak odası) 

o  1 + 2 (1 yaşa ma mekanı + 2 yat ak odası) 

o  Daha fazla 

……………………………………………………………………………….. ……. ..  

 

5- Konut un içi nde ya da çevresi nde değişi kli kler yaptı nız mı ? 

 

o  Evet  o  Ne gi bi değişikli kl er? 

……………………………………………………………… 

o  Hayır  o  Neden? 

……………………………………………………………………………… 

 

6- Burası daha önce yaşadı ğı nı z mekana göre ne bakı mdan daha köt ü?  

……………………………………………………………………………. . ……. . .............. 

 

7- Bu evi n en sevdi ği ni z yönü nedi r? 

…………. . ……. ...................................................................................................................

.. 

8- Bu evi n en sev medi ğini z yönü nedi r? 

…………. . ……. ................................................................................................................... 

…………. . ……. ................................................................................................................... 

 

9- Yaşadı ğı nız geçi ci konut un tahli yesi istendi ğinde nerede ve ne tür bir evde 

yaşarsı nı z? 

…………. . ……. ................................................................................................................... 

Neden? 

…………. . ……. ................................................................................................................... 

 

10- Yaşadı ğı nız geçi ci konut un kalıcı ol arak size tahsis edil mesi konusundaki 

düş üncel eri niz? 

……………………………………………………………………………. . ……. . ..............

.............. 

 

11- Evi ni zde aşağı daki dayanı klı tüketi m mall arı ndan hangileri mevcut? 

 

o Buzdol abı         o Ça maşır maki nesi      o El ektrikli süpürge     

o Tel evi zyon        o Müzik seti       o Bul aşı k makinesi  

o Bil gisayar         o Di ğer : …………. . ……. .................................................................... 

 

12- Evi ni ze il k fırsatta hangileri ni al mak istersi niz? (Ġl k üçünü işaretleyi ni z)  

 

o Buzdol abı         o Ça maşır maki nesi      o El ektrikli süpürge     

o Tel evi zyon        o Müzik seti       o Bul aşı k makinesi  

o Bil gisayar         o Di ğer : …………. . ……. .................................................................... 
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13- Ġ mkanı nı z olsa aşağı daki eyl e ml erden hangileri ne önceli k veri rsi niz? 

 

o Başka bir çevrede daha iyi bir eve taşı nmak 

o Bul unduğu m çevreni n iyileştiril mesi ne çalış mak  

o Konut u i yileştir mek (boya-badana, çatı onarı m vs.) 

o Mobil yal arı değiştir mek 

o Hi çbiri 

 

14- Bu çevrede hangileri ni n eksi kli ği ni duyuyorsunuz? 

 

o  Çocuk oyun al anı          o  El ektri k 

o  Alışveriş mer kezi           o  Kanalizasyon şebekesi  

o  Kült ür mer kezi               o  Çeş me suyu 

o  Si ne ma, tiyatro              o  Fosepti k çukuru  

o Neden: …………. . ……. . .................................................................................................. 

 

15- Bu mahalleni n en sevdi ği ni z yönü nedi r? 

 

…………. . ……. ................................................................................................................... 

 

16- Bu mahallede sizi en çok rahatsız eden şey nedi r? 

 

…………. . ……. ................................................................................................................... 

 

17- Bu çevrede ev al mayı veya yaptı r mayı düşünür müs ünüz? 

 

o Ev al mayı düşünüyor  o Neden? 

…………. . ……. ................................................................................................................... 

 

o Ev yaptır mayı düşünüyor o Neden? 

…………. . ……. ................................................................................................................... 

 

18- Gel ecek yıll arda daha i yi i mkanı nı z ol ursa nerede yaşa mak istersini z? 

 

o Kırda          o Büyükşehirde     o Di ğer: ……………………………………………….  

o Köyde        o Küçük bir kasabada 

o Neden? 

…………. . ……. ................................................................................................................... 

 

19- Doğup büyüdüğünüz yeri aşağı dakilerde m hangi si yle tanı ml ayabilirsi ni z? 

 

o Köy         o     İlçe / Kasaba       o İl           o Büyükşehir 

o Di ğer  

……………………………………………………………………………………… 
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20- Yaşadı ğı nız mekana ve çevreye ol an bağlılı ğını zda hangisi / hangileri etkili ? 

 

o Gür ült ü düzeyi  

o Hava kirlilik oranı  

o Ekono mi k yatırı ml ar (arsa/ bi na mül ki yeti vs.) 

o Ul aşı mı n rahatlı ğı 

o Bahçeli ol uşu, etrafta yeşil alanı n boll uğu 

o Bi nanı n/ böl geni n sağlaml ı k ve güvenli ği  

o Süper mar keti n yakı n oluşu  

o Akraba, eş ve dostları n yakı nlı ğı  

o Çocukl arı n okul una yakı n ol uşu 

o Ko mşul uk ilişkileri ni n iyi ol uşu 

o Evi n kullanışlı ol uşu 

o Aileden yadi gar kal ması 

 

21- Yaşadı ğı nız eve ve çevreye ol an bağlılı ğı nı z nasıl ? 

o Yaşa mı mı n sonuna kadar burada yaşayabiliri m 

o Kendi mi bu çevreyl e tanı mlı yorum 

o Hayatı mı n öne mli bir kıs mı ve akti viteleri burada kal ma ma bağlı  

o Yaşadı ğı m yere herhangi bir bağlılığı m yok 

o Kenti n başka bir böl gesinde yaşa mayı burada yaşa maya terci h ederi m 

o Burada yaşa mak içi n harcadı ğı m parayla başak bir yerde de rahat ça yaşayabiliri m 

o Yaşadı ğı m yeri sevmi yor um 

o Burası bana ol dukça sıkı cı geli yor 

o Di ğer? 

…………………………………………………………………………………………. .  

 

22- Depre m sonrası yaşantı nı zda aşağı dakilerden hangisi / hangileri nde 

değişi kli kl er ol du?  

 

o Ev içi nde geçirdi ği ni z günl ük süre 

o Kapalı yerlerde kal ma süreni z 

o Ev işleri ne konsantrasyonunuz 

o Uyku alışkanlı ğı nı z   

o Banyo yapma sı klı ğı nız 

o Ci nsel yaşa m alışkanlıkl arı nız 

 

23- “Yuva” sizi n içi n ne anl a m ifade eder? 

 

 …………………………………………………………………………………………. .  
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EK 2: RÖPORTAJ  

Bu böl ümde,  al an araştır ması nı n öne mli  bir  bölü münü ol uşt uran anket  çalış ması na 

ol anak sağl ayan KADEV Vakfı  adı na Der nek Kırı’nda bul unan böl ge müdür ü Ayşe 

Al t unt aş’la ol an söyl eşi nin ta m met ni ne yer veril miştir. 

 Ne kadar süredi r burada görevdesi niz? 

-  4 yıla yakl aştı  neredeyse.  Hatta geç mi ş  de ol abilir.  Ama  buna bir  görev gözüyl e 

bak ma mak lazı m.  

Gönüll ü müs ünüz? 

-  Hayır,  profesyoneli m.  Vakfa bağlı  ol arak çalışıyorum sonuçt a.  Görev gözüyl e 

bak ma mak l azı m der ken burada bul unmanı n çeşitli  zorl ukl arı  ve engelleri ni n 

ol duğunu söyl e mek i stedi m.  Ama  burada,  sı kı ntı  çeken bu i nsanl arla birli kte pek çok 

şeyi  payl aşı yorsunuz.  O yüzden görev sözcüğü biraz başka bir  anl a m ifade edi yor 

aslı nda.  

Büt ün bu Treysen 2 ve di ğer mahalleler sizi n vakfı n yöneti mi nde mi ? 

-  Hayır  yöneti m bi zde değil,  yöneti ml e il gi miz yok.  Ama  bi z Kadın Emeği ni 

Değerlendir me Vakfı  olarak 4 yılı  aşkı n bir  süredir  hal a faali yette ol an t ek si vil 

topl um kur ul uşuyuz.  Sosyal  Hi z metler  Çocuk Esirge me Kur umu’ nun bir  yuvası 

vardı  daha önce,  o kapandı.  Bi zl e birli kte aynı  anda gel mi şlerdi  depremi n he men 

ardı ndan buraya, 6 ay gi bi kısa bir süre sonra onlar kapandı a ma bi z hal a buradayı z.  

Nel er yapı yorsunuz burada? 

-  Dar  gelirli  aileleri n çocukl arı na yuva hi z meti mi z var  bu kont eynırlarda.  Kadı nl arla 

da yöneti m faali yetleri  yapı yoruz,  çeşitli  i şlerimi z var.  Fabri kadan t optan i pli kl er 

alı yoruz,  buradaki  maki nel erde yu mak hali ne getiri yoruz.  Sonra t asarruf  grupl arı  var, 

kadı nl arı n kendi ekono mileri ni yarat mal arı ve i dare et mel eri içi n.  

Öğret menl eri n e mekli sandı ğı gi bi bi r şey mi ? 

-  Evet  aynı  ona benzi yor.  Birbirleri nden borç alıp veri yorlar,  makr o ekono mi k bir 

döngül eri  var,  düzenli  tut ul an kayıtlar  vs..  Bi r  çeşit  dayanış ma  gr ubu gi bi  de 

al abilirsi niz bunu.  Bir  döne m i ki nci  el  eşya satışı mı z vardı.  Depre mden çı kan a ma 

kullanmadı kları  eşyal arını  satı yorlardı.  Hal a deva m edi yor  bu.  Onun dışı nda el 

apli kesi ve boncuk işle me işleri var.  



 75 

Peki  mal ze me  alış verişleri  nasıl  sağl anı yor,  ki m düzenli yor? Satışı  nasıl 

yapı yorsunuz? 

-  Konfeksi yon at öl yesi yle il gili  si parişler  t opl u olarak vakıftan t e mi n ediliyor.  Yünü 

de fabri kadan alı p yu mağı  buradaki  t ezgahl arda yapı yoruz.  Hi ç  rekl a m yap madı k, 

yi ne de i nsanl ar  birbirlerine duyur uyorlar  ve gelip buradan alı yorlar.  Sat mak i çi n 

mer keze git mi yoruz ayrıca yani.  Kadı nl ar  birbirlerine t avsi ye etti kçe müşteri  sayı mı z 

da gi derek artı yor  gün geçti kçe,  eski den t anı yorduk gel enleri,  kaynaş mı ştı k a ma  artı k 

neredeyse her gün farklı kadı nl ar geli yor. Bu i yi bir şey tabii, artı k tanı nı yoruz.  

Si zi nle bi rli kte çalışan kadı nl arı n buraya gelişi  nasıl  ol du? Bi raz da onl arı 

anl atır mı sı nız? 

-  İl k başt a ekono mi k bir sebep yokt u.  İl k geliş amaçl arı  asl a maddi  değildi.  Der nek 

Kı rı’na katılı m çok ol du depre mden sonra,  ben il k başt a şok ol muştu m.  Tabii 

insanlar  merak da edi yor  bir  yandan,  bel ki  o yüzden en başt a çok katılım ol du,  ne 

ol duğunu anl a mak i stediler  bazı  şeyl eri n.  Sonra birden azal dı  t abii  bu sayı.  En 

asgari yle yol a deva m etmek zor unda kal dı k.  Azı mzsanmayacak değil di  tabii  yi ne 

sayı mı z a ma  azdı  sonuçta il k başa göre.  Sonra da birli kte üretti k birşeyl er, bir  pr oj e 

hazırladı k ve valili ğe sunduk.  Bu maki nel eri,  t ezgahl arı  Valili k verdi  bi ze.  Öyl e öyl e 

derken,  o i ş  başka bir  işi  doğur du,  yeni  maki neler  al dı k vs..  O yüzden bazı  şeyl eri 

sadece ekono mi k ol arak düşün mek yanlış ol ur.  Katıl anl arı n a macı  sadece o ol saydı, 

e mi n ol un şi mdi ye dek çokt an kapan mı ştı k,  çünkü siste mi n kendi nden birşeyl er 

üret mesi, birli kte birşeyler ortaya çı kar ması gerekiyor. Amaç bu zat en.  

Ama kazanmı yorl ar mı  şi mdi sonuçta? 

-  Evet  biraz kat kı  yok diye me m,  kat kı  var  t abii  ama  si gara parası  ör neği n. Hi çbiri  de 

buradan ev geçi ndirdi ğini  söyl eye mez,  böyl e bir şey ne  yazı k ki  söz konusu değil. 

Ama  birli kte hareket  et meyi  öğrendi kl eri  i çi n burada bul unmakt an zevk alıyorlar,  her 

za man birşey üreti yorsunuz,  ve birli kte üreti yorsunuz.  Bu hari ka bir  şey!  Amat ör  bir 

tiyatro bile kur duk bi z kendi  ara mı zda,  met ni  de ben yazdı m,  çı ktı k oynadı k mesel a. 

Yani  sosyal  ol arak da bi zi  kendi  kendi mi zi  eğlendirici,  ve aynı  za manda eğitici 

şeyl eri bul up yoğunl aşı yor uz ve kenetleni yoruz.  
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Farklı  böl gel erden,  farklı  kült ürlerden gel mel eri  bu kaynaş mada sorun 

yaratı yor mu? 

-  Kesi nli kl e hayır,  farklı  yerlerden gel en çok var,  herkes  bir  şekil de farklı  zat en.  Ama 

ki mse de öyl e eğiti m ol arak bir  di ğeri nden üst  konu mda değil.  Ki msenin farklı  bi r 

dur uşu yok yani.  Alı nan eğiti ml er  t abii  ki  farklı  olabilir  a ma  yaşanan ort ak bir  acı  var 

sonuçt a ve Tür k aileleriyi z,  el bette aynı  kült ürden geli yoruz.  Di yeceksi niz ki  si z de 

vakıf  adı na buradası nı z a ma  i nanı n ben de kendi mi  buraya ait  hissedi yor um. 

Kadı nsı nı z sonuçt a,  birbirinizi  i yi  anlı yorsunuz.  Hep birbiri nizden öğreniyorsunuz 

birşeyl eri. Dayanış ma çok kuvvetli, güvenl e birli kte güzel işler ortaya çı kı yor.  

Gel ecek projel er var mı ? 

-  Güneşl er  mahallesi  var  yakı nda,  orada da yeni  bir  yer  açacağı z.  Onun i çi ni n 

düzenl enmesi  var.  Ancak orası nı n farkı  kalıcı  konut  ol ması.  Bir  de bir  konuk evi 

aç ma fi kri mi z var,  bir  nevi  kadı n sı ğı nma evi .  Ama  asıl  hedefledi ğimi z  konut 

kooperatifi  proj e mi z de günde mde.  Vakfı n var  ol an ort akl arı yl a bi z o pr oj eyi 

çı kardı k,  bitirdi k sayılır  neredeyse 1 yıl  önce.  Proj e Mar mara böl gesi  i çindi.  Ama 

şi mdi burada yaşayan i nsanl arla o kooperatifi canlandır mayı isti yoruz.  

Proje neyi içeri yor peki? 

-  Bu pr oj e kalıcı  ol an konutlarla değil  de bu varol duğu muz,  i çi nde bul unduğu muz 

koşulları  i yileştirecek,  canl andıracak bir  düzenl e meyi  i çeri yor.   Burası  mera t anı mı na 

giri yor muş  aslı nda,  o yüzden hazi ne bi ze ver mez di yorlar  a ma  ben doğr usu 

Başbakan’a kadar  git meyi  düşünüyor um.  Verilsin ya da veril mesi n a ma kaynak 

bul up da bu pr oj eyi  bir şekil de uygul atırsak çok güzel  bir  şey başar mış ol uruz. 

Avr upa’da 40- 80 m2li k yerleşi ml er  vardır  ya hani,  bahçe i çi nde küçük ama  i şlevsel 

konutlar.  İşte aynı  o t ipte evl erden ol uşan bir  proj e bu bi zi mki si. Bi r  nevi 

“communit y” denilen kavra mı  ol uşt ur mak i sti yor uz burada.  Ancak t abii  pr oj eye 

balı kla ma  atlayan,  parası  bol  3- 5 kadı n ol du.  Ben pr oj eyi  geri  çekmek zor unda 

kal dı m,  çünkü i stedi ği m böyl e bir  şey değil di.  Gerçekten konut  i hti yacı  olan,  birli kt e 

üreti m yapabileceği m i nsanlarla çalış mak i sterim.  He m konut  i hti yacı nı  kapat mak 

he m de i nsanl ara güvenle yaşayabilecekl eri,  l üks  ol mayan a ma  i nsani  standartları 

yakal a mı ş  bir  site kur mak i sti yorum.  En büyük proje m bu.  Bir  üçüncü proj e m daha 

vardı  a ma  o da gerçekl eşe medi  maal esef.  Her  köyde kadı n danış ma ve  dayanış ma 

istedi m,  her  köye küçük bir  prefabri k kuralı m dedi m.  Bunu da  i ste me min sebebi, 
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bi zi m ol madı ğı mı z yerde bi zden bir  başkası nı n or ada,  o köyde gi di p o kadı nl arı 

ör gütleyebil mesi,  anl atması  l azı m.  Sonuçt a akt ar ma mı z gerekiyor  t üm 

deneyi ml eri mi zi  birbirimi ze,  kadı nı  evi nden çıkar mak i sti yoruz.  Gel sin sokakl ara 

çı ksı n de mi yoruz.  Hepimi z kadı nı z,  hepi mi z evli yiz,  a ma  ort ak bir bir  bili nç 

yarat mak i sti yoruz.  Bu mi ni  mer kezl er  pr oj esi  de valili k t arafı ndan onaylandı,  hatta 

yakı ndaki  bir  köyde başlayacaktı  il k ör nek.  Ama valilik bu kont eynır  ver me i şi ni 

sıraya koydu ve nedense sıra gel medi.  Bu pr oj elerden önce bi z de si zi n gi bi  anket 

çalış ması  yaptı k böl gede,  sadece kadı nl ara yönelikti.  Çı kan sonuca göre ki mse ev 

sahi bi  değil di,  kalı cı  konutlardan yararlana mı yorlar dı  ve Adapazarı’ndaki evl ere de 

güven mi yorlardı.  Bi z de  o yüzden konut  kooperatifi  proj esi ni  geliştirdi k sonra. 

Pr oj eyi  si zi nle birli kte inanması  gereki yor  i nsanl arı n.  Başl arda her  t ürden i nsan 

vardı,  a ma  hepsi  el endi,  gitti.  Ki mi  kiraya gitti,  kimi  kalıcı  konutlara gitti,  ki mi ni n de 

malı  mül kü zat en vardı.  Ama  şi mdi  gerçekt en i htiyacı  ol anl ar  buradal ar,  asıl  doğr u 

za man şi mdi yani. Acel e et me mi z gereki yor. 

Bu t ür konut  uygul a mal arı nı n örnekl eri ne rastlı yoruz aslı nda Ameri ka’ da ve 

yer yer de Avrupa’ da. Uygul anabilir pekal a.  

-  El bette.  Yurt dışı ndan fon bile sağl anabilir  aslı nda üzeri ne gi dilirse,  valilik pr oj eye 

inanırsa gerçekt en.  Geri  dönüşüml ü bir  pr oj e ol ur zat en,  ol acaksa.  Yani  i nsanlar  cüzi 

mi kt arlarda öde mel erle kendi  evl eri ni n sahi pl eri ol urlar.  Habitat’ı n bir  ör neği  var 

mesel a,  evl ere şenli k.  Kendi  evi ni zi  kendi ni z yapın mi sali.  Yal an!  Yok böyle bir  şey, 

eğiti m versi nl er  o za man.  Kadı nl ara boya nasıl  yapılır,  t uğl a nasıl  örül ür  eğitsi nl er 

hi ç ol mazsa.  Güya ev yapı yorlar,  şı kır  şıkır.  Habitat’ı n parası var  t abii, 

akt arabilecekl eri  bir  kaynakl arı  var.  Bi zi m i se para mı z yok.  Kendi  kendi mi ze 

birşeyl er  çabalı yoruz.  Düşünün,  kuracağı mı z kooperatifi n geliri   25 milyon TL i di, 

bunu bile ödeye medi  bazı  i nsanl ar.  Ni san sonrası  yeni den biraraya gel eceği z,  bu 

konunun üzeri ne git mem l azı m.  Bu arazi ni n mer a ol arak viran ol ması na i zi n 

veril di kt en sonra satıl maması  i çi n de bir  sebep olamaz bence.  Ama  devlet  malı dır 

sata ma m di yorsan da kira il e ver  bu i nsanl ara,  ne ol acak yani ? Yeri n t apusunu ver me 

a ma ö mür  boyu da çı kar ma yeri nden,  bir  ayarlaması nı,  sözl eş mesi ni  yap.  Hayatt a 

çözül e meyecek bir şey yokt ur bence.  

( Röportaj: Ol cay Tanberken – Adapazarı, 2004)  
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