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KULLANICI ALGISI BAĞLAMINDA KENTSEL KĠMLĠK: BARBAROS
BULVARI – BÜYÜKDERE KENTSEL AKSI
ÖZET
Kent mekanlarının Ģekillenmesinde, mekan kullanıcılarının fiziksel çevre ile
iliĢkileri, mekanı algılamaları, anlamlandırmaları ve bu fiziksel çevre içindeki
davranıĢları, önemli rol oynamaktadır. Bu anlamda kent planlamasında/tasarımında
mekan insan iliĢkisinin iyi kavranması gerekmektedir. Ġnsan mekan iliĢkileri en
temelde bireyin çevresini algılamasıyla baĢlar. Çevresini algılayan bireyin zihninde o
çevreye ait bir görüntü, imaj oluĢur. Bu durum kent ölçeğinde değerlendirildiğinde
ise kenti oluĢturan fiziki, sosyal ya da doğal objelerin kolektif olarak algılanması ve
benimsenmesiyle ise kent kimliği oluĢur.
Günümüzde teknolojinin de etkisiyle kentler giderek büyümekte ve geliĢmektedirler.
Hızlı ulaĢım stilleri kentler arasındaki mesafeleri ortadan kaldırmıĢ dolayısıyla insan,
kültür, bilgi alıĢveriĢini kolaylaĢtırmıĢtır. Bu bağlamda kentlerin birbiriyle olan
iliĢkisi daha da artmıĢ, birbirinden etkilenen kentler hızlı nüfus artıĢı, yüksek
teknoloji, göç vb etmenlerle birbirine benzemeye baĢlamıĢ ve kimliklerini
yitirmiĢlerdir.
Bu çalıĢmanın amacı kent kimliğinin ve bileĢenlerinin planlama ve kentsel tasarım
çalıĢmalarındaki önemini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda geçmiĢten
günümüze Ġstanbul için önemli bir ulaĢım aksı olan ve günümüzde Ġstanbul‘un
merkezi iĢ alanı (MĠA) üzerinde yer alan Barbaros Bulvarı – Büyükdere Caddesi‘nin
nasıl algılandığı, kimliğinin ne olduğunun sorgulanmıĢtır.
ÇalıĢma amacı bağlamında Barbaros Bulvarı – Büyükdere Caddesi kentsel aksının
beĢeri, doğal ve yapay çevreden kaynaklı kimlik bileĢenleri analiz edilmiĢtir.
Analizlerde araĢtırmacının bireysel imajının yanı sıra kullanıcılara yönelik yapılan
saha araĢtırması ve anketlerden elde edilen bilgiler doğrultusunda kullanıcı algısına
dayalı kentsel kimlik öğeleri saptanmıĢtır.
Tez çalıĢması boyunca incelenen 4 farklı caddenin yanı sıra araĢtırmanın ana sahası
olan Barbaros Bulvarı – Büyükdere Kentsel Aksı‘nda da benzer kentsel bileĢenlere
rastlanmıĢtır. Aksın kendini ifade ediĢinde yapılı çevrenin ağır bastığı ve kullanıcının
yapı fonksiyonuna, görüntüsüne ve yapıyı kullanım oranına göre objeleri algılıyor
olduğu tespit edilmiĢtir. Bu anlamda araĢtırmacının aksa yönelik ortaya koyduğu
imaj kimi yapı bazındaki öğeler hariç uzmanlar ve halk tarafından benimsenmiĢtir.
Söz konusu yapı bazındaki öğeler kullanıcı ve halk tarafından kullanılmıyor
olmasından ötürü araĢtırmacının imajı ile paralellik sergilememiĢtir.
Anahtar kelimeler: Kent Kimliği, Algı, Ġnsan-Mekan ĠliĢkileri, Barbaros Bulvarı,
Büyükdere Caddesi
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URBAN IDENTITY IN THE CONTEXT OF USER'S PERCEPTION:
BARBAROS BOULEVARD - BUYUKDERE STREET URBAN AXĠS
SUMMARY
In shaping urban spaces, man and relationship with his environment, spatial
perception, meaning and behaviour within the physical environment, play an
important role. In this sense, importance of man and relationship with his
environment is required to understand perfectly by urban planners and designers.
Basically relationship between man and his environment begins with the individual's
perception. By adoption and perception of the city‘s physical, social or natural
objects collectively; urban identity occurs.
Nowadays, cities are growing rapidly due to technological developments. High speed
transportation systems eliminated distances between cities thus exchange of culture,
information, money and human being is facilitated. In this context, the relationship
between the cities increased and the cities affected by the rapid population growth,
high technology, migration and so they began to resemble each other and have lost
their identities.
The aim of this thesis is to express the importance of urban identity and its
components in planning and urban design studies. For this purpose, from past to
present being an important transportation route of Istanbul and locating on Istanbul's
central business district (CBD); Barbaros Boulevard - Buyukdere Street is chosen to
question its identity and how it is perceived.
In the context of this aim along Barbaros Boulevard - Buyukdere Street urban axis
identity elements of natural, artificial and human kind environment is analyzed. The
researcher‘s image analysis and information based on surveys and questionnaires
regarding user perceptions, urban identity elements were determined.
Similar urban identity components have determined between four different avenues
examined throughout the thesis and the main area of research. Built environment is
identified as the main urban identity component of the axis. I has also indentified that
users perceive built environment clearly according to its function, appearance and
rate of utilization. In this sense, researcher‘s urban image analysis about the axis
adopted by experts and public except some image elements like buildings that are not
functioned at that moment.
Key words: Urban Identity, Perception, Man-Environment Relations, Barbaros
Boulevard, Buyukdere Street
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1. GĠRĠġ
Kentler; kesin olarak ifade edilebilen, hatları tam olarak çizilebilen alanlardan çok,
farklı disiplinler arasında değiĢen ya da Ģekillenen, farklılıklar, özgürlükler,
birliktelikler, belirsizlikler üzerine kurulu mekanlardır. Sürekli devinen ve dönüĢen
kentin, Ģüphesiz ki sadece yapılı çevreden ibaret olduğu düĢünülemez. Sosyal–
ekonomik–ekolojik çevre ve özellikle birey de kentin bir parçası olarak
algılanmalıdır.
Kentsel mekanlar bireyin ve toplumun bir arada bulunduğu, sosyal etkileĢime girdiği,
toplumun farklı kesimlerinden insanların bir araya geldiği buluĢma alanlarıdır. Bu
anlamda kentsel mekan ve birey arasından sürekli bir etkileĢim söz konusudur.
GeçmiĢten günümüze toplumlar içinde bulundukları süreçleri açıklayamayınca ya da
bireylerin ihtiyaçlarını

karĢılayamayınca değiĢime uğramıĢladır.

Dolayısıyla

bireylerin oluĢturduğu kentsel mekanlar da bu değer dizgisinin değiĢiminden oldukça
etkilenmiĢtir. Paradigma kaymaları, modernizm, yeni teknolojik geliĢmeler,
globalleĢme gibi etmenler kiĢiler arası ve toplumlar arası iliĢkilerin ve mevcut
ihtiyaçların değiĢmesinde büyük rol oynamıĢtır. Bireyin mekana bakıĢ açısı da
değiĢen ihtiyaçları doğrultusunda değiĢmiĢtir.
Ġnsan ihtiyaçları değiĢtikçe kent de farklı operatörlerin farklı ihtiyaçlarına cevap
vereme yönünde sürekli değiĢen bir bileĢke halini almıĢtır. Yeni mekanlar oluĢurken,
mevcut mekanlar da kendini yeni düzene adapte etmiĢtir.
Tüm bu süreçler içerisinde yapılı çevre bireyin sosyolojik, fizyolojik vb
gereksinimlerini karĢılayacak Ģekilde değiĢim geçirmiĢ, kentsel mekanlar bireysel
algı ve kolektif algı kavramları üzerinden Ģekillenmeye baĢlamıĢtır. Günümüzde
kentsel

mekanlar

bireyin

ve

toplumun

algısal

ve

biliĢsel

ihtiyaçlarının

değerlendirilmesi üzerine imaj ve kimliklerini oluĢturmuĢlardır.
Mekan

kullanıcılarının

fiziksel

çevre

ile

iliĢkileri,

mekanı

algılamaları,

anlamlandırmaları ve bu fiziksel çevre içindeki davranıĢları kentsel mekanın
1

Ģekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Sosyal bir varlık olarak birey, bu
mekanlarda doğrudan diğer bireyler ile iletiĢim kurar, yeni deneyimler kazanır ve
toplum duygusunu hissederler. Bu doğrultuda, bireyler ve toplum arasındaki iliĢkinin
fiziksel çevre tarafından desteklendiği yerler olarak kentsel açık alanlarda baĢladığı
söylenebilir.
Ġnsanın fiziksel çevre ve toplumla bütünleĢtiği alanlar olarak kentsel mekanların
sağlıklı ve çekici olması ise, kentsel fiziksel çevre kurgusuna, imajının ve kimliğinin
algılanabilir olmasına bağlıdır. Bununla birlikte, günümüzde teknolojinin hızlı
değiĢimi sanal ortamların ortaya çıkması, toplu haberleĢme araçları v.b. etmenler
kent yaĢamında birey ve toplum arasında kopuklukların ortaya çıkmasına neden
olmuĢtur. Kentlerin giderek kalabalıklaĢması, globalleĢmenin etkisiyle birbirinin
benzeri mekanların oluĢması giderek kent imajının ve kimliğinin okunabilirliğini
etkilemiĢtir.
ÇeĢitli fiziksel ve sosyal ihtiyaçları karĢılamak amacıyla oluĢturulan kamusal
mekanlar; kullanıcılar üzerinde sosyal, fiziksel, davranıĢsal ve psikolojik etkileri
bulunmaktadır. Kamusal mekanları kent sakinlerinin birbiriyle iletiĢim kurduğu,
çeĢitli aktiviteleri gerçekleĢtirdikleri, kent ve toplum yaĢamının geçtiği mekanlar
olarak tanımlamak mümkündür.
Teknolojinin günümüzdeki ilerlemesinden kamusal alan da nasibini almıĢ yeni bir
Ģekle bürünmüĢtür. Son konjonktürde internet birçok dil, din, ırk vb kesimleri bir
araya getiren yeni sanal kamusal alan olarak karĢımıza çıkmıĢtır. Dolayısıyla mekanı
oluĢturan kimlik öğelerinin tespitinde yeni kamusal alan olan internete de
baĢvurulmaktadır.
Kamusal alanların giderek yerini alıĢveriĢ merkezlerine ve/veya internete bıraktığı
günümüzde iyi tasarlanmıĢ, yaĢayan kentsel mekanlar yaratmak doğrudan ya da dolaylı
olarak tasarımcının iĢidir. Ġyi mekanlar oluĢturmak estetiğe ve görselliğe dayandığı gibi
kullanıcıların sosyalleĢebildikleri, güven, yenilik, bütünleĢmek gibi duyguların
hissedilebildiği alanlar oluĢturmaya dayanır. Bunu gerçekleĢtirmek için ise mekan
kimliğinin iyi tanımlanması gerekmektedir.
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1.1 Tezin Amacı, Hipotezleri
Günümüz modern kentlerinin en büyük eleĢtirisi, kentlerin giderek kalabalıklaĢması,
trafiğin artması ve açık alanların azalması yönündedir. Ancak bu durum kullanıcının
mekan ile iletiĢimi açısından farklılık göstermektedir. Kimi zaman tekdüze kimi
zaman ise karmaĢık olarak algılanan bu durum insan-çevre etkileĢimindeki çatıĢmayı
ortaya koyar.
Bu anlamda insan-mekan etkileĢiminden yola çıkarak, bireyin kentsel mekanı
algılaması, anlamlandırması ile bireysel imajını oluĢturması ve toplumun mekanı
algılaması ve içinde bulunduğu mekansal kimliği Ģekillendirmesi bu çalıĢmanın ana
araĢtırma konusu olmuĢtur.
Ġnsan – mekan iliĢkilerinin ortaya çıkıĢını sorgulayacak olursak bireyin psikolojik
ihtiyaçlarının çevreyi Ģekillendirdiği kanısının moderniteye bir tür tepki olarak ortaya
çıktığı söylenebilir. Bu bağlamda modernitenin eleĢtirisi olarak çevresel algı, imaj ve
kimlik gibi kavramlar önem kazanmıĢtır.
Bu çalıĢmanın amacı kent kimliğinin ve bileĢenlerinin planlama ve kentsel tasarım
çalıĢmalarındaki önemini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda geçmiĢten
günümüze Ġstanbul için önemli bir ulaĢım aksı olan ve günümüzde Ġstanbul‘un
merkezi iĢ alanı (MĠA) üzerinde yer alan Barbaros Bulvarı – Büyükdere Caddesi‘nin
nasıl algılandığı, kimliğinin ne olduğunun sorgulanması hedeflenmektedir. Bu aksın
seçilmesindeki en büyük etken politik bir karar alınarak, bir üst yönetim
müdahalesiyle açılan Barbaros Bulvarı‘nın ve devamında Maslak‘a kadar uzanan
Büyükdere Caddesi hattının günümüzde küreselleĢmenin de etkisiyle ortaya koyduğu
kentsel imajdır. Ġstanbul‘un tarihi MĠA‘sı olan Eminönü-Pera-Beyoğlu hattının
giderek bu aksa kayması, Ġstanbul‘un siluetindeki önemli etkisi, kuzey ormanlık
alanlar ve su havzalarına yönelmesi üzerine eleĢtiriler bu alanın seçilmesini cazip
kılan diğer etmenlerdir.
ÇalıĢma boyunca aĢağıdaki sorulara cevap aranmaya çalıĢılacaktır.
Ġstanbul‘un merkezi iĢ alanından geçen bu aks kullanıcılar ve uzmanlar tarafından
nasıl algılanmaktadır?
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Bu aks kendisini nasıl ifade etmekte, nasıl bir kentsel kimlik ortaya koymaktadır?
AraĢtırmacının bu aksa yönelik ortaya koyduğu imaj uzmanlar ve kullanıcılar
tarafından paylaĢılmakta mıdır?
Aksın kimliği ve imajına etki eden tarihsel, beĢeri, fiziki öğeler nelerdir?
Aksın kırılma noktaları nereleridir, neye göre belirlenmiĢtir?
Dünya‘da herhangi bir politik müdahaleyle ya da modernizm etkisiyle Ģekillenen
bulvarlardan örnekler nelerdir?
Bu bulvarlarda ortak kimlik öğelerine rastlanmakta mıdır?
1.2 Kapsam ve Yöntem
ÇalıĢma alanı; coğrafi olarak BeĢiktaĢ Barbaros Caddesinden baĢlayıp Maslak
Plazalara kadar olan alanı kapsamaktadır. ÇalıĢma ağırlıklı olarak taĢıt yolu, yaya
kaldırımları ve yola cephesi olan binalar üzerinde yapılmıĢtır. Ancak aksın
kaçınılmaz çevre ve metropol iliĢkileri de göz önüne alınmıĢtır.
Tarihsel olarak Barbaros Bulvarı‘nın açılıĢına denk gelen 1950‘lerden itibaren
merkezi iĢ alanı olarak geliĢimi ele alındıktan sonra özellikle günümüzdeki imajı ile
geleceği üzerinde durulmuĢtur.
Kavramsal olarak ise; ağırlıklı olarak insan-mekan iliĢkileri bütününde; çevresel
psikoloji, çevresel algı ve biliĢ, davranıĢ, bireyin psikolojik gereksinmeleri karĢılayan
çevresel nitelikler bağlamında; çevresel imaj, kimlik, anlam, strüktür konuları ele
alınmıĢtır. Dünya örnekleri ile benzer kimlik öğelerini sınamak ve incelemek adına
radikal modernizmin veya politik bir müdahalenin Ģekillenmesinde etkili olduğu
saptanan;
1- Gran Via (Madrid)
2 - Paulista Avenue (Sao Paulo)
3- Paseo de la Reforma (Mexico City)
4- Boulevard Haussmann (Paris) olmak üzere 4 adet bulvar incelenmiĢtir.
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Aksın tarihsel geliĢimi içinde, aksa yön veren dinamikler çerçevesinde üst yönetimin
kente müdahalesi ve Ġstanbul‘un geliĢimine yön veren önemli planlama süreçlerine
değinilmiĢtir.
ÇalıĢma yöntemi, araĢtırma konusuna iliĢkin literatür yayın, tez ve araĢtırmaları
içeren bir taramanın ardından, yürürlükteki plan ve projelerin incelenmesi Ģeklinde
olmuĢtur. Ölçek ve bağlam olarak aks ile karĢılaĢtırılabilir örneklerin incelenmesi
tercih edilmiĢtir.
Mekanın nasıl algılandığı ve imajını oluĢturan ana bileĢenler araĢtırılırken kullanılan
davranıĢsal haritalama tekniği (behavioral mapping) ve biliĢsel haritalama (cognitive
mapping) bu çalıĢmada kullanılan baĢlıca yöntemler arasında yer almaktadır. Aks;
1.

AraĢtırmacının gözlem ve algısına dayalı imaj haritasının oluĢturulması

2.

Kullanıcı ve uzmanların gözlem ve algısına dayalı imaj haritalarının

oluĢturulması
3.

BütünleĢik gözlem ve algısına dayalı kimlik haritasını oluĢturma

olmak üzere üç adımda incelenmiĢtir.
Kullanıcıların ve uzmanların algısını ölçmeye yönelik anket uygulaması yapılmıĢtır.
Kullanıcılar basit rastlantısal yöntem ile seçilmiĢ olup uzman ve halk olmak üzere iki
gruba uygulanmıĢtır. Ankete katılım gösteren uzmanlar ise; mimarlık, peyzaj veya
Ģehir planlama bölümünden mezun ya da ilgili yüksek lisans dalında öğrenciliği
devam eden kiĢiler olarak tanımlanmıĢtır. Alan çalıĢmasına yönelik kullanılan
yöntem 4. bölümde ayrıntılı olarak açıklanmıĢtır.
ÇalıĢma 5 ana bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde çalıĢmanın çatkısı tanımlanmıĢ,
amacı, yöntemi ve kapsamı tanıtılmıĢtır.
Kavramsal çerçeveden oluĢan ikinci bölümde insan mekan iliĢkileri kapsamında
çevresel psikoloji kavramı, çevresel algı, çevresel biliĢ, davranıĢ gibi kavramlar
mimarlık ve planlama disiplinlerine konu olduklarından bu yana ele alınmıĢ ve bu
alanda literatürdeki önemli çalıĢmalara yer verilmiĢtir. Bireyin içinde bulunduğu
mekanı algılaması yönünde mekansal imaj kavramı anlatılmaya çalıĢılmıĢ yerin
kolektif algısına yönelik ise çevresel kimlik konusuna yer verilmiĢtir. Kentsel imajın
bileĢenleri olan mekansal anlam ve strüktür kavramları yine bu bölümde
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anlatılmıĢtır. Mekansal düzenin oluĢumunda kentsel tasarıma girdi sağlayacak tüm
bu kavramlar insan davranıĢlarının boyutu ele alınarak anlatılmaya çalıĢılmıĢtır.
Üçüncü bölüm kamusal alana yönelik kısa bir değerlendirme yapılmıĢtır. Bu
bölümde kamusal alan tanımın ardından kamusal alan olarak cadde kavramı
anlatılmıĢtır. Bölümünün amacı çalıĢma alanı ile benzerlik gösteren farklı
Ģehirlerdeki önemli caddeleri incelemektedir. Seçilen 4 örnek caddenin mekansal
geliĢimi özetlenmiĢ çalıĢma alanı ile olan ortak özellikler vurgulanmaya çalıĢılmıĢtır.
Dördüncü bölüm ise alan çalıĢmasına ayrılmıĢtır. ÇalıĢma alanın tanımın yapıldığı,
tarihçesinin anlatıldığı bu bölümde alanın geliĢimine yön veren dinamikler Ġstanbul
bütününden indirgenerek açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Bu bölümde ayrıca çalıĢma
alanına yönelik araĢtırmacının imaj analizi yer almaktadır. AraĢtırmacının gözlem ve
entelektüel birikimine dayanan değerlendirmenin ardından kullanıcılar ve uzmanlarla
yapılan

anketlerle çalıĢma desteklenmiĢtir. Alan çalıĢmasının

metodolojisi

tanımlanmıĢ ve anket sonuçlarına dayanan istatistiki veriler verilmiĢtir. Anket
sonuçları doğrultusunda elde edilen haritalar bu bölümde yer almaktadır.
Son

bölüm

ise

çalıĢmanın

sonucunda

elde

edilen

verilerin

eleĢtirel

değerlendirmesinin ardından çalıĢmanın kentsel tasarıma girdi sunabileceği
düĢünülen kavramların altı çizilmiĢtir. ÇalıĢma boyunca kentsel tasarım ve onu
oluĢturan asal unsurları çevresel psikoloji ve kimlik bağlamında ele alınmaya
çalıĢılmıĢtır.
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2. ĠNSAN – MEKAN ĠLĠġKĠSĠNĠ ANLAMADA TEMEL KAVRAMLAR
1960‘lar sonrası kent planlamada değiĢen dinamikler, mekan tasarımı ve
planlamasına

bakıĢı

değiĢtirmiĢ,

Ģehrin/mekanın

insandan

bağımsız

olarak

düĢünülmemesi gerektiği kanısı yaygınlaĢmıĢtır. Bu anlamda mimarlık, Ģehircilik,
mühendislik gibi ―mekan oluĢturma‖ ile ilgilenen temel disiplinler, sosyoloji,
psikoloji, antropoloji gibi disiplinlerin girdileriyle hareket ederek kenti yeniden
planlama/mekan oluĢturma sürecine baĢlaĢmıĢtır. Önceleri mekan oluĢturma tam
olarak tanımlanamamıĢtır ancak birçok mimar, plancı ve tasarımcı Ģehirlerin insanlar
için tasarlanması gerekliliği, yaya geçiĢlerini ön planda tutan sokakların
oluĢturulmasının yanı sıra iyi tasarlanmıĢ kamusal alanların ve yaĢayan komĢuluk
birimlerinin yaratılması üzerinde durmuĢtur.
Bu anlamda mekan oluĢturma, kentte meydanlar, sokaklar, kamusal alanlar, sahiller
vb. oluĢturma ve insanları bu mekanlara yönlendirme çabası içerisinde doğmuĢtur.
William H. Whyte, Christopher Alexander, Jan Gehl, Jane Jacobs, Clare Cooper
Marcus gibi mimar ve plancılar ‖mekan oluĢturma‖yı, kentsel alanların insanlar
(kamu) için tasarlanması gerekliliğine inanan, binalar arasında yaĢam alanları
oluĢturmaya çalıĢan fikirleriyle bu akıma yön veren isimler arasındadır. Jane Jacobs
(1961) 1960‘lı yıllarda üretilen planların kentlilerden ve kent mekanındaki
eylemlerinden

bağımsız

olarak

düĢünüldüğünü,

bu

nedenle

baĢarısızlıkla

sonuçlandığını vurgulamıĢtır. Christopher Alexander (1964) ise kent planlamada
biliĢsel yaklaĢımın, insan gereksinimlerini de göz önüne alarak tasarlanmasıyla çok
daha iĢlevsel çevrelerin oluĢacağını savunmaktadır. Bu anlamda planlamanın/mekan
oluĢturmanın yalnızca plancının ve mimarın görüĢlerini değil kullanıcının davranıĢ
biçimlerini ve değerlerini de içermesi gerekliliği düĢüncesi yaygınlaĢmıĢtır (Gans,
1969). Bu yaklaĢımları destekler nitelikte; kentin büyük bir çevre; bu çevrenin
kullanıcıların insanlar olduğu ve çevre ile insan arasında sürekli iletiĢimin var olduğu
kabulüne dayanan çevre kuramları günümüz kent planlamasının temel taĢlarını
oluĢturmaktadır.
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Mimarlar, Ģehir plancıları ve kentle/çevreyle ilgilenen diğer meslek dalları
tasarımlarında insan davranıĢlarını temel alarak hareket etmeye baĢlamıĢlardır. Bu
anlamda; insan, mekan ve davranıĢ iliĢkisi psikoloji, sosyoloji, Ģehircilik, mimarlık,
mühendislik, beĢeri coğrafya gibi pek çok disiplinin ilgilendiği bir konu haline
gelmiĢtir.
Ġnsan, toplum ve çevre arasındaki iliĢkilere dayanarak, insan davranıĢları ve
eğilimleri ile çevrenin etkileĢimini açıklamaya yönelik deneysel ve kuramsal teoriler
ve modeller üzerinde çalıĢılmıĢtır. Ġnsan, toplum ve davranıĢ bilimlerinde bu
kuramsal teorilerin geliĢmesiyle antropoloji, sosyoloji, psikoloji gibi bilim dallarının
toplumbilimci ve kentsel tasarımcıların beraber çalıĢmaları doğrultusunda çevresel
psikoloji - mimari psikoloji gibi dallar ortaya çıkmıĢtır (Erdönmez, 2005).
2.1 Ġnsan – Mekan ĠliĢkisi Bağlamında Çevresel Psikoloji
Birey varlığını sosyal, fiziksel, kültürel, ekonomik vb. sınıflandırılabilen bir çevre
içerisinde sürdürür. Birey ve çevre iliĢkilerinde en önemli nokta ise bu iliĢkinin
karĢılıklı olmasıdır. Birey içinde bulunduğu çevreyi Ģekillendirdiği gibi çevre de
bireyin geliĢimini oldukça etkiler.
Çevre, mekan, zaman, anlam ve iletiĢimin örgütlenmesiyle oluĢan bir sistemdir
(Erdönmez, 2005). Bu anlamda bireyin çevreyi algılaması ve anlamlandırması kiĢiler
ve/veya yapılar ile olan karĢılıklı iletiĢimlerine bağlıdır. Ġnsan çevre iletiĢiminde
öncelik bireyin çevreyi algılaması ile baĢlar. Çevrenin algılanmasında renk, biçim,
hareket gibi görsel algılamalardan olduğu kadar koku, ses, dokunma, duyum,
yerçekimi duygusu, hatta belki de elektrik ya da manyetik alanlar gibi baĢka
sezinlemelerden ve farklı iĢaretlerden de yararlanılmaktadır.
Fiziksel çevrenin oluĢumunda iklim, topografya gibi doğal etmenlerin yanı sıra insan
gereksinimleri ve yönelimlerinin etkisi büyüktür. Bu anlamda insanın ve davranıĢının
temel yapısını irdelemek gerekmektedir.
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ġekil 2.1: Ġnsan ve Çevre Düzeni (Öymen Gür, 1996)
Birey; davranıĢlarını Ģekillendirdiği, algıladığı ve eylemlerini gerçekleĢtirdiği
çevresel katmanlar içerisinde varlığı sürdürmektedir (Bkz: ġekil 2-1). Rapoport‘a
göre yaĢam biçimi ve çevre arasındaki uyum için;
- Grubun doğası, karakteristikleri, yaĢam biçimleri, davranıĢ kuralları, çevresel
tercihleri, imgeleri, biliĢ Ģemaları, zaman/mekan iliĢkilerinin belirlenmesi,
- ĠletiĢim ve mahremiyet gereksinmelerinde kullanılan mekanizma ve savunmalarının
belirlenmesi,
- Yer, konut ve diğer nesnelerle anlatılan sembolleri, örneğin çevresel anlam ve
toplumsal kimliğin ortaya konmasının temel yollarının anlaĢılması,
- Toplumsal örgütlenme, toplumsal iliĢkiler ile hareket örüntüleri, etkileĢim
sıklıklarının ve konumlarının bilinmesi gerekmektedir.
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KÜLTÜR

DAVRANIġ

DÜNYA GÖRÜġÜ

DAVRANIġ

MEKAN

DEĞERLER, ĠMGELER

MEKANĠZMALARI

BĠLEġENLERĠ

YAġAM BĠÇĠMĠ - EYLEMLER

MEKAN

DAVRANIġ KONUMLARI

DEĞĠġTĠREN ETKĠLER
ġekil 2.2: Kültür, DavranıĢ ve Çevre ĠliĢkileri (Rapoport, 1990)
Rapoport‘un kültür-davranıĢ-çevre iliĢkileri Ģemasından da anlaĢılacağı gibi mekanı
Ģekillendiren unsurlardan davranıĢ, davranıĢ mekanizmaları, dünya görüĢü ve kültür
karĢılıklı etkiletiĢim halindedir. Appleyard ise (1973a) insan - çevre iliĢkilerini 3
grupta incelemektedir;
1. KiĢiler ve onların etkinlikleri
2. Gereksinme ve değerleri
3. Algılanan ve etkili olan çevre
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ETKĠLĠ ÇEVRE
FĠZĠKSEL ÇEVRE

ALGI - BĠLĠġ

Yapma, yapay çevre
Doğal Çevre

Nitelikler,
Elemanlar, ĠliĢkiler,
Sitemler

BiliĢsel, Duyusal,
Gayret uyandırıcı

GEREKSĠNĠMLER ,
DEĞERLER

ETKĠNLĠKLER

NÜFUS

Tip, Güç, MekanZaman Ayrımı,
YaĢam Biçimi

Kullanıcılar,
Kullanıcı
olmayanlar, Gruplar

Genel Ġstekler,
Özel Amaçlar

ġekil 2.3: Ġnsan - Çevre ĠliĢkiler Modeli (Appleyard, 1967)
Ġnsan - çevre iliĢkisi kültürel, fiziksel ve algısal değiĢkenlerin karĢılıklı
etkileĢimlerinin bir sonucudur. Bunun sonucu olarak da insanlar, gereksinimleri ve
beklentileri doğrultusunda çevrelerine uyum sağlamaktadırlar. Bu görüĢlere temel
olarak

gösterilebilecek

Maslow

(1971)

toplum

içindeki

insanın

temel

gereksinimlerini genel bir yaklaĢımla sıralamıĢtır. Temel gereksinimler; fizyolojik
gereksinimler, güvenlik gereksinimleri, toplumsal gereksinimler, saygı görme
gereksinimi,

gerçekleĢtirme

gereksinimleri,

kavrama

gereksinimleri,

estetik

gereksinimler, psikolojik ve sosyo - psikolojik gereksinimler Ģeklinde sıralanabilir.
Bu düzende alt kademedeki bir gereksinimin doyurulmasından sonra daha üst
kademedeki gereksinimlerin karĢılanabilmektedir.
Bireyin çevre ile iliĢkisi, çevre içerisindeki davranıĢları ve temel gereksinimlerini
anlamada önemli disiplinlerden biri de çevresel psikoloji olarak tanımlanmaktadır.
Çevresel psikoloji; insan davranıĢı ile bu davranıĢın içerisinde oluĢtuğu fiziki çevre
arasındaki iliĢkiyi konu alan bir disiplindir (Heimsta & McFarling, 1974). Hem
çevre koĢullarının insan davranıĢlarına etkisini, hem de insanların çeĢitli eylemlerinin
sosyal ve fiziksel çevreye etkisini inceler. Söz konusu olan çevre bir mahalle, ev,
ofis, fabrika, okul, çocuk parkı ya da bir sokak olabilir. Canter ve Craik‘in (1981:2)
tanımıyla çevresel psikoloji; ―psikolojinin, sosyo-fiziksel çevrenin öğeleri ile insan
deneyim ve davranıĢları arasındaki alıĢveriĢi ve karĢılıklı iliĢkiyi inceleyen alt
dalıdır.‖ Psikolojinin diğer alt dalları (sosyal psikoloji, biliĢsel psikoloji, okul
psikolojisi gibi) ve psikoloji dıĢındaki uzmanlık alanları (mimarlık, mühendislik,
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planlama çevre bilimi, eğitim bilimleri, ergonomi, sosyoloji, antropoloji gibi)
çevresel psikolojinin geliĢimine katkıda bulunur.
Proshansky (1970) ise; çevresel psikolojinin sosyal bir gereklilikten ortaya çıktığını
savunur. Bu anlamda çevresel psikolojinin insan davranıĢlarının, her gün kullandığı
çevrede tanımlandığı ve incelendiği alan olarak geliĢtiği söylenebilir.

ġekil 2.4: Çevresel Psikolojinin BaĢlıca ĠliĢkileri (Lang, 1987)
Çevresel psikoloji, ekolojik psikoloji, kültürel ekoloji konularının evrimini inceleyen
Berry çevresel psikolojinin; insan davranıĢının fiziksel çevre dıĢındaki kültürel
ortamların da etkisi altında ortaya çıktığını savunmuĢtur (Berry, 1981‘den aktaran
Erdönmez, 2005). Bu bağlamda bireyin çevre olan iliĢkisinde geçmiĢ deneyimleri de
önem kazanır.
Çevresel psikoloji; çevresel değerlendirme, algı, karar verme, çevrelerin kavrayıĢ
özellikleri, kiĢilik ve çevre, çevreye karĢı toplumsal tutum, duygusal çevre, ekolojik
psikoloji, kiĢinin mekansal davranıĢı, yoğunluğun davranıĢa etkisi, düzenlenmiĢ
bölgeler ve yerleĢme bölgelerinde davranıĢ etkenleri gibi alt baĢlıkları da
içermektedir (Craik, 1973). Bu iliĢkiler doğrultusunda çevresel psikoloji/ mimari
psikoloji, insan ve onun yapma çevresi arasındaki karmaĢık, dinamik ve çok boyutlu
iliĢkilerin araĢtırılması konularını kapsamakta, bireyin kendi benliğinin farkındalığı,
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biliĢsel haritaları, davranıĢları, tercihleri ve fiziksel çevreye bağlı olarak geliĢen
davranıĢları ve fiziksel mekan ile iliĢkileri kapsamı içerisinde ele almaktadır.
2.1.1 Algı kavramı
Algı,

çevreden alınan duyu uyarılarının zihinde anlamlı deneyime çevrilme

sürecidir. Duyu organımıza yansıyan ıĢık, ses gibi uyaranlar ve bu uyaranlardan
doğan deneyimdir. Algı, insan deneyiminin temeli olarak psikolojinin konusudur
ancak çevre algısıyla ilgili olarak fizik biliminin, görsel sistem (göz, sinirler-beyin)
iĢlevleri nedeniyle biyoloji, fizyoloji, sinir bilimlerinin, felsefe ile sanat felsefesi olan
estetiğin, insan-mekan iliĢkilerinden yola çıkarak mimarlık, planlama ve coğrafyanın
da konusu olmuĢtur.
Algıyı çevremizde olan biteni psikolojik ve sosyolojik bir süreç içerisinde anlamak
ve yorumlamak olarak tanımlamak mümkündür. Literatürde birçok araĢtırmacı algı
kavramını açıklamaya çalıĢmıĢtır. Forgus ve Melamed (1976)‘e göre algı; bilgi
çekim sürecidir; herhangi bir organizmanın çevreden belirli bilgileri alması ve
çekmesi olduğuna dikkat çekerler.
Algı; insan davranıĢının en önemli yönlerinden biridir. Çevre birçok anlam ve mesaj
içerir ve iletir. Bu anlamda; algı, objektif çevrenin duyular aracılığıyla öznel bilince
transferi olarak da tanımlanabilir (Özcan vd. 2003‘ten aktaran Akgün, 2004). Algı
kavramı çevresel tasarım literatüründe psikolojiden kullanıldığından farklı bir
anlamda kullanılır. Bu da nesnelerin nasıl göründüğü hissine dayanır (Rapoport,
1977). Downs ve Stea (1973) algıyı; çevreden elde edilen veriyi kodlama, hatırlama
ve yeniden kodlama süreci olarak tanımlar.
Rapoport (1977), algılamaya etki eden duyuları; görme, koklama, duyma, dokunma,
kinestetik ile hava hareketleri ve sıcaklık olmak üzere 6 kategoriye ayırır. Görme en
baskın duyuyu oluĢturmaktadır ancak algılama sürecinde iĢitme, ısı veya dokunmaya
iliĢkin boyutlar da göz ardı edilemez. Algılamada bu duyular %60 görsel, %30 iĢitsel
ve %10 dokunarak algılama olarak dağılım göstermektedir (Hall, 1966). Algı
Ģüphesiz ki salt duyularla edinim sürecini içermez. Algılama sürecine kiĢisel
özelliklerinde etkisi söz konusudur. Algı kiĢiden kiĢiye değiĢen bir psikolojik
süreçtir. Nasıl ve neyi algıladığımız kiĢisel özelliklerimize, nerede ve hangi kültürde
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yetiĢtiğimize göre değiĢiklik göstermektedir (Abacı, 2009). Bireyler aynı uyarıcıya
farklı tepkiler gösterebilirler.
―Algı, kiĢisel bir deneyimdir‖ (Ittelson, 1960:17). Bu anlamda yaĢ, cinsiyet,
deneyim, biliĢ bireyin çevresini algılamasına etki eden en temel faktörler olarak
sıralanabilir. YaĢ; çevreyi anlamada önemli faktörlerden biridir. Farklı yaĢ
gruplarındaki insanların çevreyi farklı Ģekillerde algıladıkları bir gerçektir. Algı
gençlerde fiziksel uyarıcılar yetiĢkinlerde ise daha çok anlamlandırma ve tasvir
olarak karĢımıza çıkar (EĢen, 2007). Algısal duyarlılık yaĢa göre değiĢmektedir.
Çocuklar renkli, hareketleri vb. çevre bileĢenlerine daha kolay odaklanabilmekte ve
bu anlamda çocuklarda fiziksel çevre sosyal çevreden daha önemli bir yer teĢkil
etmektedir. AraĢtırmalara göre gençler özellikle sokaklar, rekreasyonel alanlar,
parklar gibi çevreye müĢterek biçimde hakim olabilecekleri alanları kolaylıkla
algılarken yaĢlılar ise durağan mekanları, anıt ya da eski binaları algılamaktadır
(Kahvecioğlu, 1998; Aktürk, 1993).
Çevreyi algılamada değiĢiklik gösteren diğer bir etmen ise cinsiyettir. Tuan (1974),
kadın erkek rollerinin keskin çizgilerle belirlenmiĢ olduğu kültürlerde, kadınların ve
erkeklerin çevreden beklentilerinin ve çevreye olan davranıĢlarının farklılık
gösterdiğini savunur. Kadınların görsel hafızalarının güçlü olduğu ve buna bağlı
olarak çevresel imajları daha çabuk kavradığı buna nazaran erkeklerin ise karmaĢık
imajları daha çabuk fark ettiği söylenmektedir (Kahvecioğlu, 1998). Kadın ve erkek
ilgi alanları insan doğası gereği farklılaĢtığından çevre olan iliĢkileri de bu anlamda
farklılaĢmaktadır. Kadınlar çevre ile iliĢkileri daha çok kiĢiler üzerinden kurarken
erkekler objeleri kullanmaktadır.
Deneyim; çevresel algı üzerine etkisi olan diğer bir faktördür. KiĢinin çevresini
algılaması zaman ile doğrudan ilgili olduğundan mekandaki deneyimleri algının
kuvvetlenmesinde ve kiĢide çevresel imaj oluĢmasında etkilidir. Lynch‘e (1960)
göre, gözlemcinin içinde bulunduğu çevresel koĢulların nasıl geliĢtiği hakkında bilgi
sahibi olması kiĢinin çevresel imajını etkilemektedir. Zaman faktörünün algı
üzerinden farklı etkileri olduğu kabul edilmektedir. Bireyin çevresel bileĢenler ile ilk
karĢılaĢması algısal anlamda daha etkilidir. Zamanla algılama etkinliğini yitirir
çünkü bileĢenlere zaman içerisinde alıĢılır. Zamanın algı üzerindeki bir diğer etkisi
ise ayırt etmek ve bilmek ile ilgilidir. Algının tekrarlanmasıyla çevresel bileĢenlerin
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ve özelliklerin ayırt edilmesi kolaylaĢmaktadır. Her ne kadar çevre güncel elamanları
ile algılansa da daha önceden bilinen ve tanınan çevreler önceki deneyimlerin
birikimi doğrultusunda algılanmaktadır (EĢen, 2007).
Tuan‘a (1974) göre ziyaretçiler özellikle turistler ile yerleĢik halkın çevrelerini
algılayıĢları farklıdır. Bu bağlamda deneyimin artması ile algının daha da
zenginleĢtiği söylenebilir.
Çevresel algıyı etkilen diğer bir faktör olarak ulaĢım biçimi veya mekan içerisindeki
devinimler sayılabilir. Lang (1987) devinimin çevre algısının büyük bir kısmını
oluĢturduğunu savunur. Bireyin mekan içerisindeki hareketinde kullandığı araçlar
çevre algısını etkilemektedir. Araç kullanan kiĢi dikkatini görsel detaylara, trafiğe ya
da levhalara yönlendirirken yürüyen bir kiĢinin algısı çevrenin bütününe yöneliktir.
Yürüyen kiĢilerin binalara, cephelere ya da doğal yapıya odaklanmaları daha kolay
olur. Kalıtsal özellikler, kiĢinin bilgi, birikim ve eğitim durumuna bağlı olarak da
çevre algısının değiĢtiği söylenebilir.
Çevresel uyarıcıların çeĢitliliği ve mekansal özellikler algılama sürecini etkileyen bir
diğer önemli faktördür. KiĢiler aynı uyarıcılara farklı tepkiler gösterebilmektedir.
Mutluluk, endiĢe, beklenti, korku gibi duyguların etkisi altındaki kiĢiler, kentsel
mekandaki boyut, biçim, renk, ıĢık, desen ve mekan hissini bu uyarıcıların etkisi
altında algılarlar (Aktürk, 1993). Bu anlamda kiĢinin içinde bulunduğu duygusal ve
duyusal durumun çevre algısını etkilediği söylenebilir.
Ittelson (1973)‘e göre algı; çevre hakkındaki bilgi kaynağıdır ve kiĢisel özelliklere
göre farklılaĢmakla birlikte gerçek çevrenin yansımasıdır. Çevre algısında
gözlemcinin karakteristiği, yaĢı, cinsiyeti, devinimi vb. faktörlerin yanı sıra
mekandaki pozisyonu da çevre algısını etkilemektedir. Çevresel bileĢenler ile
gözlemcinin arasındaki uzaklığın artması ve algılama oranı ters orantılıdır. Uzaklık
arttıkça algılama oranı azalır. Ayrıca ıĢık, ilkim, hava durumu gibi etmenler de
kiĢinin çevresini algılamasına etki eden diğer faktörlerdir.
Algısal bağlamda amaç, Ģekil ve içerik gibi faktörler algı kalitesini belirlemektedir.
(EĢen, 2007). Algı; stabil veya dinamik, uzak veya yakın, mekan içinde veya dıĢında,
göz hizasında ya da dıĢında gibi farklı formlarda olabilir. Çevresel algılamalarının
nasıl ve hangi koĢullarda değiĢtiğini anlamak mekansal uygulamalar için önemli
15

veriler taĢımaktadır. Bu nedenle çevresel algıyı kavramak mekan tasarımları
açısından bir büyük öneme sahiptir.
Daha önce bahsedildiği gibi algı kiĢisel özelliklere bağlıdır. KiĢinin çevresini nasıl
gördüğü, nasıl bir etkileĢim içinde olduğu ve çevresi hakkında nasıl kararlar verdiği
ile ilgilidir. Algı sürecinin iki bileĢeni algılayanı-insan- ve algılanan-çevre- ayır
etmek gerekir. Rapoport (1977) insan çevre iliĢkilerinin Ģu 3 alanı içermesi
gerektiğini savunur;
1. BiliĢsel (Cognitive)

– algı, bilme ve düĢünmeyi içeren bireyin çevresini

tanıma eylemi,
2. Duyusal (Affective) – hisler, güdüler, değeler ve çevre hakkındaki duyguları
içeren eylem,
3. Gayret uyandırıcı (Conative) - çevrede aktif yer alma ve katılma isteği.
Bu söylem bir Ģeyi bilmek, onun hakkında bir Ģeyler hissetmek ve hakkında bir
eylemde bulunmak Ģeklinde özetlenebilir. Ġnsan-mekan iliĢkisini temel alarak
mekanın kullanıcı tarafından nasıl algılandığı kavramak, mekanla duyusal
bağlantısını anlamak ve eylemlerini değerlendirmek çevresel tasarımlara önemli
girdiler sunabilir.
GERÇEK

KÜLTÜREL

BĠREYSEL

ALGILANAN

DÜNYA

ĠMAJ

ĠMAJ

DÜNYA

1. filtre

2. filtre

ġekil 2.5: Algılama Süreci (Rapoport, 1977)
Rapoport‘a göre gerçek dünya ile algılanan dünya arasında duran en azından iki grup
filtre vardır (Bkz. ġekil 2-5). Ġlk filtre bizi çevreleyen kültürden gelen kültür
imgesidir. Ġkinci filtre ise kiĢinin kendi içinden gelen kiĢisel imgedir. Bundan dolayı
gerçek dünya farklı kültürlerden gelen ve farklı kiĢiliklere sahip iki farklı kiĢi
tarafından farklı algılanabilir. Algı; hem içsel hem de dıĢsal değerler içermektedir.
Gifford (1987) çevreyi tanımlama ve değerlendirme sürecinde 6 kiĢisel izlenimin
etkili olduğunu savunur.
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Kararlar, tanımlamalar, değerlendirmeler, güzel ve estetik yargıları, duyusal
reaksiyonlar, anlamlar ve çeĢitli davranıĢlar bu altı izlenim içinde yer almaktadır.

ġekil 2.6 : Çevreyi değerlendirme süreci (Aktürk, 1993)
Appleyard (1973b); çevresel algının; iĢlemsel algı (operational), tepkisel algı

(responsive) ve çıkarımsal algı (inferential) olmak üzere üç dominant karakteristik
içerdiğini savunur. Bu karakteristikler çevresel algının sınıflandırılabileceği üç temel
algısal alan olarak ele alınabilir.
2.1.2 Mekansal biliĢ kavramı
BiliĢ; en genel anlamda —bütün bileĢenleriyle birlikte— bilme edimini oluĢturan
süreç olarak tanımlanmaktadır (Güçlü v.d. 2002). Genelleme, öğrenme, hatırlama,
hissetme ve davranmayı içermektedir. Downs ve Stea (1973:9) çevresel biliĢi Ģu
Ģekilde tanımlamaktadır;
―BiliĢ bir süreçte, bir bireyin kendiliğinden elde ettiği bilgilerin psikolojik
dönüĢümlerinin bir dizisinden oluĢturduğu, kodlamalar, depolamalar, anımsamalar
ve göreli yerler hakkında çözümlediği, birleĢtirdiği, bir olgudur. Bu da o kiĢinin
kendi günlük yaĢamına ait mekânsal çevresini belirlemektedir.‖

Bu tür bir bilgi edinim sürecinin insanların mekansal karar verme olgusunun önemli
bir parçasını oluĢturduğu varsayılmaktadır. Rapoport (1977) biliĢi; çevreyi
adlandırma, sınıflandırma ve sıralama ile anlamlı hale getiren taksonomik bir süreç
olarak tanımlamaktadır. BiliĢin kavramsal olarak iki farklı tanımı mevcuttur. Bu iki
tanım geniĢ anlamda psikolojik ve antropolojik olarak sıralanabilir.
Psikologlar biliĢin çevreden edinilen bilgi olması yönüyle ilgilenirken diğer sosyal
bilimciler biliĢsel sürecin

yapılı çevrenin anlamını ifade etmesi üzerine
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yoğunlaĢmaktadır (Ünlü, 1996). Öğrenme, genelleme ve kavramsallaĢtırma gibi
biliĢsel süreçler çevrenin değer ve davranıĢ düzenini anlamakta büyük rol
oynamaktadır.
Algı ve biliĢ birbirine bağlı kavramlar olarak değerlendirilmektedir. Algı; hatıralar,
davranıĢlar, tercihler, sezgiler ve diğer psikolojik faktörlerin toplamından oluĢan
geniĢ bir alandır ve tüm bu faktörler çevresel biliĢi oluĢturur (Downs & Stea, 1973).
Bu anlamda biliĢ algıyı da kapsayan genel bir tanımdır. Algı; bireyin duyusal
uyarımlarını organize olmuĢ mantıklı bir deneyim çeviren psikolojik bir süreçtir
(Ocakçı, 2007). Bu nedenle algının kendisi biliĢsel bir süreç olarak değerlendirilir.
BiliĢ, bilinçli olarak hafızada yeni bilgi depolamayı ve kazanmayı içeren bilme
eylemi olarak da tanımlanmaktadır. Çevre gözlemciye veri iletir ve birey bu verileri
iĢler. Bazen bu veri yenidir ve bireye bilgi olarak eklenir bazı durumlarda ise kısmen
önceden tanınır ve bireyin bilgisini geliĢtirir (Ocakçı, 2007). BiliĢsel sistemimiz
aynen bir haritanın içerdiği gibi bilgiler içerir. Fakat bireyler arasında idrak açısından
farklılıklar olabilir. KiĢilik ve deneyim farklılıkları çevrenin zihinsel olarak
kurgulanmasında farklılıklar yaratabilir. Birey daha önceki deneyimleri sonucu
zihninde oluĢan yönlendirici ve karar verici nitelikteki bilgileri kullanarak algıladığı
çevresel öğeleri zihninde sıralar ve kavramsallaĢtırır. Çevreye iliĢkin ham bilgilerin
zihinsel süreçler sonucu iĢlenmesi, yeni veya artı bir bilge hali gelmesi sonucu
bireyin zihninde çevre hakkında taslaklar – Ģemalar - oluĢur.
Algısal ve biliĢsel sürecin ortak bakıĢ açısı olarak Ģemalardan söz edilmektedir.
ġemayı, çevreyi algılama, kategorize etme ve değiĢtirme yollarını düzenleme
mekanizması olarak görmek mümkündür. ġema bir nevi algılamayı, bilmeyi ve
davranmayı içeren algoritmik bir süreçtir (Barlas, 2006).
ġemalar; nesnelerin ne oldukları ve özelliklerine iliĢkin bilginin yanı sıra yerlerine
iliĢkin bilgi de içermektedir (Lee, 1976‘dan aktaran Türksoy, 1986). Bu yaklaĢım
biliĢsel sürecin özelliklerini içermekle beraber fiziki mekanın önemini de
vurgulamaktadır. ġemanın içeriği ve biçimi kiĢisel olarak değerlendirilebilir.
Dolayısıyla bireyin konumu, sosyal ve kültürel değerler sistemi, geçmiĢ deneyimleri
ve gelecek beklentilerine göre değiĢiklik göstermektedir. Bu anlamda algı, biliĢ,
Ģema kavramlarının kültürel ve öznel biraradalığı içinde bulunduğumuz kültürü
anlamamıza yardımcı olmaktadır.
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Çevreyi nasıl gördüğümüz ve nasıl hatırladığımız çevrenin imgesel içeriğine bağlı
olarak

açıklanabilmektedir.

Çevresel

imgeler

ise

özgün

Ģemalar

olarak

değerlendirilebilir.
Bilişsel
Şema

Kodlanmış

YapılaĢmıĢ Çevre

Etkilenmiş

Kodlanmış
Okunmuş,
Anlaşılmış

Bilişsel
İfade veya
Şema

2
ġekil 2.7: Çevrenin Zihinde AnlaĢılması ve Öğrenilmesi (Rapoport, 1977)
BiliĢ süreçlerini ve mekansal anlamlarını daha iyi anlamak için önerilen yollardan
biri zihin haritalarıdır. Ġmgeler, saptama, varsayım yapma ve değerlendirme sonucu
zihinde oluĢan üç boyutlu kurgulardır. Bu anlamda imgeler, insanın algılarına,
ayrımsama, ayırt etme, kavrama, bellekte süreçlendirme iĢlemlerine, duyusal ve
zihinsel tepkilerinin sonuçlarına bağlı olarak oluĢurlar.
Brewer ve Treyens (1981), zihinsel Ģemanın hafızada oluĢum sürecini beĢ aĢamalı
olarak tanımlamaktadır (Pipkin, 1988):
1. Saptanan bilginin kodlanması,
2. Yeni bilginin çerçevesini oluĢturma,
3. Farklı kaynaklara ait bilgiler ile bütünleĢtirme,
4. Mevcut bilginin, düzenleme ön sürecinden geçmesi,
5. Mekanı sözlü olarak açıklayan bilgiyi oluĢturma.
―Zihinsel haritalama terimi ilk olarak psikolojide 1948‘de1 kullanılmıĢtır‖
(Tümertekin, 2002:55). Ancak Kevin Lynch‘in 1960‘da yayınlanan ―The Image Of
The City‖ adlı kitabından sonra yaygınca kullanılmaya baĢladığı söylenebilir. Downs
& Stea (1973) ile Gould & White (1986) çalıĢmalarında zihinsel haritaları kullanan
ve literatürde sıkça rastlanan diğer araĢtırmacılar olarak sıralanabilir.

1

Ayrıntılı bilgi için bakınız; E.C. Tolman, Fareler ve Ġnsanlarda BiliĢsel Haritalama.
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2.1.3 Mekansal davranıĢ
Lang‘e göre (1987) güdü insan davranıĢlarına yön veren en temel duygudur.
DavranıĢ bireyin ihtiyaçlarını karĢılaması doğrulturunda Ģekillenir. Steele'e göre
(1973) bir mekan, barınma, sosyal etkileĢim, sembolik etkileĢim, görev baĢarımı,
zevk ve geliĢme için imkanlar sağlayarak bireyleri etkilemektedir. DavranıĢ bilimi;
çevreden

etkilenen

insanın

davranıĢlarındaki

değiĢiklikleri

ölçmeye,

veya

davranıĢlarla ortaya çıkan yeni gereksinimlere göre çevrenin özelliklerini
değiĢtirmeye yönelik, insan davranıĢları, düĢünce ve duyguları ile doğal ve fiziksel
çevre değiĢkenleri arasındaki etkileĢim sistemini inceleyen bir bilim dalı olarak da
tanımlanabilir (Lang, 1987).
Çevresel davranıĢ bireyin ihtiyaçları ve güdüleri doğrultusunda Ģekillenmektedir.
Gizlilik, kiĢisel alan, mülkilik, kiĢiselleĢtirme ve kiĢiselleĢen mekanlar farklı çevresel
davranıĢ tiplerine karĢılık gelebilen kavramlardır (Ünlü, 1996). Mekansal davranıĢ
tamamen fiziksel çevreye ya da tamamen mekanın içeriğine göre Ģekillenmez.
Fiziksel çevre bazı davranıĢları tetiklerken bazıların dıĢavurumunda da caydırıcı olur.
Eğer bir mekanın

fiziksel

özellikleri bireyin amaca

yönelik aktivitesini

cesaretlendirmez ve engellerse, birey bu duruma fiziksel mekanı ve bu mekanla olan
iliĢkisini değiĢtirerek veya bu mekanda yeni bir aktivite edinerek tepki verir (Lang
vd., 1974).
Sosyal

ve

fiziksel

beklentiler

çevresel

davranıĢın

önemli

bileĢenlerini

oluĢturmaktadır. Ġhtiyaçların birikimi ile bireyin anatomisinin sürerliliği arasındaki
gerilim çevresel davranıĢla ilgilidir. Bu anlamda davranıĢ çevrenin getirilerinden ve
bu çevreden elde edilen sembolik anlamdan etkilenir.
Lang (1987), insan ihtiyaçları, yapılı çevrenin iĢlevi ve sosyo-mekansal davranıĢlar
arasındaki iliĢkiyi açıklamaya çalıĢmıĢtır. Buradaki insan ihtiyaçları Maslow‘un
(1954)

birey motivasyon modeline, yapılı çevrenin iĢlevi ise Steele‘in (1973)

yaklaĢımına iĢaret etmektedir.
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Ġhtiyaçlar

Yapılı Çevrenin ĠĢlevleri

Sosyo-Mekansal Mekanizma

Psikolojik

Barınma ve Güvenlik

Barınma, servislere eriĢim

Güvenlik

Sosyal kontak

Servislere eriĢim, gizlilik,
mülkilik, yönlenme, korunabilir
alan

Ait Olma

Sosyal kontak

Servislere eriĢim, ortak alan,
sembolik estetik

Sembolik kimlik
Takdir

Büyüme, memnuniyet

KiĢiselleĢtirme, sembolik estetik,
kontrol

GüncelleĢtirme

Büyüme, memnuniyet

Seçim, kontrol, geliĢme
fırsatlarına eriĢim

BiliĢsel/Estetik

Büyüme, memnuniyet

GeliĢme fırsatlarına eriĢim, formel
estetik

ġekil 2.8: Sosyo-mekansal mekanizmada bireyin ihtiyaçları (Lang, 1987)
DavranıĢsal yaklaĢım ile ilgilenen psikologlar insan-çevre araĢtırmalarına ve insanın
çevresel tepkilerine çok önemli ıĢık tutarak insanın çevresel davranıĢını dolayısıyla
mekansal anlam bağlantısını anlamamıza yardımcı olmuĢlardır. Çoğu kez insan
davranıĢlarının, toplumsal veya fiziksel koĢulların hangisinden kaynaklandığının
tespiti karmaĢık süreçtir. Bazı toplumsal etkileĢim biçimleri ile davranıĢlar arasında
yoğun iliĢkiler gözlemlenirken, bundan baĢka fiziksel koĢulların da davranıĢları
yönlendirdiği dikkat çekmektedir.
Evans ve Stokols (1976) kentsel çevreye olan tepkinin yalnızca fiziksel yapılanmaya
değil bireyin sosyal ve kiĢisel değerlerine de dayandığını savunmaktadır. Bu anlamda
belirli çevrelerdeki sosyo kültürel davranıĢlar, kültürel farklılıklar, inanç ve
normların da fiziksel çevre içerisinde davranıĢların biçimlenmesinde rol almaktadır.
Bireyin davranıĢlarını yönlendiren çevre ise Ittelson (1960) tarafından 7 bileĢeni olan
bir ekolojik sistem olarak tanımlanır.
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1. Algı sistemi: Bireyin evreni tanımasının yolu olan, insan ile çevrenin bağını kuran
temel düzenek (mekanizma),
2. Anlatım sistemi: Biçim, renk, doku, koku, ses ve simgesel anlam gibi özelliklerin
insan üstündeki etkilerini içeren sistem,
3. Değer sistemi: Kültürün tüm değerlerinin, özellikle estetik değerlerinin bütününü
anlatan sistem,
4. Uyum sistemi: Çevrenin etkinliklere olanak verici veya önleyici olma derecesini
anlatan sistem,
5. Bütünleyici sistem: Etrafın (surrounding) içerdiği veya önlediği toplumsal grup
türlerinden oluĢan sistem,
6. Gereçler sistemi: Çevrenin sağladığı gereç ve bina olanaklarını barındıran sistem
ve
7. Tüm bileĢenlerin genel ekolojik iliĢkilerinden oluĢan sistem.
Birey bu çevre içersinde davranıĢ sistemlerini geliĢtirir. Çevresel davranıĢ bu
anlamda tüm bu farklı çevre bileĢenlerine cevap veren dinamik bir süreçtir.
2.2 Ġnsan – Mekan ĠliĢkisi Bağlamında Ġmaj ve Kimlik Öğelerinin Ġncelenmesi
Bireyin algıladığı çevre bir psikolojik yapılanma olup, öznel değerlendirmeyi
içermektedir. Bu tür değerlendirmeler, çevre hakkındaki birey hislerinin bir çeĢit
belgeleridir. Çevreyi oluĢturan bileĢenler; sürdürülebilirlik, iĢlevsellik, sağlamlık, hoĢ
olma, çeĢitlilik, güzellik, emniyet ve canlılık olarak açıklanabilir.
Bell (1993), bir tasarımdaki görsel amacın, farklı düzenleri dengelemek ve doğal
alanın anlamına uymak olduğuna değinmekte; Ģu görsel tasarım ilkeleri üzerinde
yoğunlaĢmaktadır:
1. Birlik ilkesi (Tamamlayıcı birlik, bütünle iliĢkisi olan karĢıtlıkların amaçlı
kullanımını içerir.)
2. ÇeĢitlilik ilkesi (ÇeĢitliliğin, birlik ilkesi ile dengede olması gerekli olmakta; çok
fazla çeĢitlilik, görsel karmaĢaya sebep olabilmektedir.)
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3. Doğal mekanın ruhuna iliĢkin ilke (Bir yerin diğerine göre özel ve eĢsiz kalitede
olmasını içerir.)
Görsel nitelikli bir imaj karĢılaĢtırması için Lynch (1960), Boston, Jersey City ve Los
Angeles olmak üzere üç Amerikan Ģehrinde araĢtırma yapmıĢtır. AraĢtırma
neticesinde, bireyler, çevrenin anlamı, konsepti ve imaj kalitesinin önemini
vurgulamaktadır. Ayrıca, meydanlar, yeĢil alanlar, yolların hareketliliği ve görsel
kontrastlar gibi belirli özelliklerin kent mekanı içerisinde önemli olduğu ifade
edilmektedir.
Nasar (1988) da, görsel çevrede aranılan özellikleri tespit etmek amacıyla iki farklı
kültürü temsil eden Amerikan ve Japon halkının görüĢlerinden yararlanmıĢtır. Bu
araĢtırma sonucunda, görsel çevrenin yenilik, karmaĢıklık, düzenli olma, doğallık,
netlik, bakımlı ve dikkat çekici olma gibi özelliklerinin üzerinde yoğunlaĢıldığı
görülmektedir. Yeniliğin oranında azalma, çeĢitlilik oranında artma, binalar
arasındaki kontrastlık, iyi derecede bakımlı ve düzenli olma, doğal bitki örtüsünün
korunması, yönlendirici iĢaretlerin azalması kullanıcıların tercih ettiği çevresel
kaliteleri oluĢturmaktadır.
Stefanou (1992), bireyi psikolojik olarak etkileyen çevresel özellikleri Ģöyle
sıralamaktadır:
1. Ġmaj oluĢturabilme
2. Okunabilirlik
3. Anlamlı olma
4. ÇağrıĢım oluĢturabilme
5. Özgünlük
6. Mevcut çevreye uyum
7. Çevresel öğelerin birbirleriyle uyumu
8. Çevrenin öğelerinin çeĢitliliği
Bireyin psikolojik gereksinmelerine bağlı olarak çevreden beklentileri, bireysel
farklılıklar gösteren geniĢ kapsamlı özelliklerden oluĢmaktadır. Bu nedenle, birey
veya grubu optimum düzeyde tatmin eden bir çevre oluĢturulması amaçlanabilir.
Çevre, duygusal açıdan bireyi tatmin edebilmeli; yani birey üzerinde güzel duygular
uyandırabilmeli, huzur ve güven vermelidir. Bunların yanı sıra, çevre bireyi kendisi
hakkında düĢündürebilmeli, etkileyebilmelidir.
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2.2.1 Kentsel imaj kavramı
Ġnsan – mekan etkileĢiminde temel olarak algı, biliĢ, mekansal davranıĢ gibi
kavramların bireyin zihninde o mekana ait imajın oluĢmasına yardımcı faktörler
olduğuna daha önceki bölümlerde değinilmiĢtir. Diğer süreçlerde de olduğu gibi
çevresel imajlar da, gözlemci ve çevresi arasındaki iki yönlü sürecin ürünüdür.
Çevre, belli karakteristikleri ve süreçleri içerirken gözlemci amaçları doğrultusunda
bu bilgileri seçer, sınıflandırır ve etkili olanları hafızasına yerleĢtirir. Ġmaj, çevresel
niteliklerin gruplandırılması ve belirli kurallara göre bir araya getirilmesiyle gerçeğin
kiĢinin pozisyonu ve deneyimleri çerçevesinde zihinde temsil edilmesi olarak
açıklanabilir.
Çevresel imaj, fiziksel dıĢ dünyanın insan zihninde yer alan, genelleĢtirilmiĢ resmi
olarak tanımlanmaktadır (Lynch, 1960). Rapoport‘a (1977) göre, çevresel imaj,
bireylerin deneyimlerine dayalı olarak çevreyi algılamaları neticesinde, nesnelerin
zihinde biçimlenerek Ģemaya dönüĢmesi sürecidir.
Ġmaj, bütün hedef bilgilerin, etkilerin, ön yargıların, hayal güçlerinin ve duyusal
düĢüncenin ortak bir ifadesidir. (Baud-Bovy & Lawson, 1977‘den aktaran
Kancıoğlu, 2005). Aydınlı (1993) ise, çevresel imajı, bireyin çevresiyle tarihsel,
ekonomik, politik, sosyal ve kültürel iliĢkileri neticesinde amaçlı olarak seçtiği ve
kalıcı etki yaratan biçimsel özelliklerin biliĢsel ve duyuĢsal alanda bir bütün
oluĢturduğu bir zihinsel Ģema olarak tanımlamaktadır.
―Ġnsanlar saniyede 18 ayrı görme imajı aldıkları için bu basit bir uyarı/cevap
iĢlemi değildir. Çevreden algılanan bilgiler daha sonra geçmiĢte kazılmıĢ ve
öğrenilmiĢ, her bilginin kendisiyle ilgili olan duyulardan geçerek süzülürler.
Sonuçta da farklı insanlar aynı uyarıcıya farklı yollardan cevap verirler. Buna
ek olarak, her kiĢi zihninde, daha önceden edindiği bilgilerden ve
deneyimlerden, hayal gücünden oluĢturduğu bir çevre imajı da taĢımaktadır‖
[Tümertekin, 2002:53].
Krupat (1985), bireyin bulunduğu çevre içindeki davranıĢları ve tepkilerinin,
geliĢtirdiği çevre imajını yansıtmakta olduğunu ve bireyin bu imaj ile çevreden
edindiği bilgileri yorumlayarak eylemlerini düzenlediğini belirtmektedir.
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ÇEVRESEL ÖZELLĠKLER
(Doğal ve Yapay Özellikler)
ġEHĠR
IMAJI

ġEHĠRDE YAġAYAN
BĠREYLERĠN DAVRANIġI

BĠREYSEL ÖZELLĠKLER
(KiĢisel ve Toplumsal Özellikler)

ġekil 2.9: Ġmajların, Birey DavranıĢı Ġle ĠliĢkisi (Krupat, 1985)
Kentsel imaj dıĢ çevrenin genelleĢtirilmiĢ bir zihinsel resmi olarak tanımlanabilir.
Stea (1974) kentsel imajın, girdi; çevresel bilgi, iĢlem: çevre verilerinin insan
zihninde iĢlenmesi ve çıktı; zihnin taĢıdığı çevre imajı basamaklarını içeren üç
aĢamalı oluĢum sürecine sahip olduğunu belirtmektedir. Downs (1967) ise imajı;
birey ve çevresi arasındaki kontak noktası olarak tanımlamıĢtır (Rapoport, 1977).
Ġmajlar, çevrenin sabit ve öğrenilmiĢ zihinsel kavramlarını yani çevrenin zihinsel bir
modeli olarak da tanımlanabilmektedir. Bu imajlar bireyin çevresel bilgisinin,
değerlendirmelerinin, tercihlerinin ve çevreye yönelik davranıĢlarının özetini
içermektedir (Pocock, 1978). Ġmajlar, mekanın kimliği ile bireyin algısının bir
bileĢkesi olarak da değerlendirilmektedir. Bireyin mekana yönelik hisleri ve
izlenimleri bireyin o mekana yönelik imajını oluĢturur. Dolayısıyla bireyin kentsel
imajının oluĢması biliĢsel bir süreç olarak da özetlenebilir.
Her birey çevreyi kiĢisel deneyimleri, çevre koĢulları gibi etmenlerden ötürü farkı
algılar. Bu nedenler bireylerin zihninde oluĢan çevresel imaj da farklılık gösterir.
Ġmaj oluĢturma yalnızca kiĢisel özelliklere bağlı değildir, mekansal bileĢenler de
önem taĢır. Çevresel imajlar, görsel bileĢenlerinin yanı sıra tarihi, ekonomik ve
politik özellikler de taĢımaktadır. Kentsel imajın analizinde arazi yapısı, bitki örtüsü,
yapılı çevre gibi görsel ve estetik değerlerin yanı sıra kenti oluĢturan dini, kültürel,
politik vb. makroformları da dikkati almak gerekmektedir.
Downs ve Stea‘nın (1973) iç aĢamalı imaj sıralamasının yanı sıra Kahvecioğlu
(1998) imajı üç gruba ayırmıĢtır. Birinci grup imajlar; ilk anda algılanan ve o çevre
için özgün olanladır. Bu imajlar çevrenin tüm boyutlarını yansıtmazlar. Ġkinci grup
imajlar ise çevre tarafından üretilen ve algının sürekliliğine yönelik olan imajlardır.
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Bu imajlar o mekana ait deneyimler çerçevesinde Ģekillenir. Bu imajlar bir önceki
grup imajdan doğar ve kalıcı imajlar ya da gerçek imajlar olarak adlandırılabilir. Son
grup ise belli bir çevreye ait olmayan imajlardır. Bunlar birçok çevreye ait bireyin
zihninde oluĢan ortak imajlara hitap ederler.
Boulding (1956) ise imajı on grupta sınıflandırır.
1. Mekansal imaj: Bireyin mekandaki yerinin resmidir. Bu resmi yalnızda yerel
değil

bireyin

dünyadaki

konumu

bağlamında

küresel

olarak

da

değerlendirmek gerekmektedir.
2. Geçici Ġmaj: Bireyin belirli bir zaman dilimi içerisinde mekanda yer aldığı
imajı temsil eder.
3. ĠliĢkisel Ġmaj: Bireyin içinde yer aldığı düzenler sistemini evrenin resmini
içerir.
4. KiĢisel Ġmaj: Bireyin ortasında bulunduğu kiĢiler, organizasyonlar ve roller
evrenin resmi olarak değerlendirilebilir. Kültüre bağlı olarak değiĢkenlik
göstermektedir.
5. Değersel Ġmaj: Ġmajların tamamının iyi, kötü vb olarak sınıflandırmasını
içerir.
6. Duyusal Ġmaj: Hislere ve duyulara bağlı olarak değiĢen duygusal imajı anlatır.
7. Ġmajın bilinç, bilinçsizlik ve bilinçaltı olmak üzere zihinsel süreçlere
bölünmesi ile ilgilidir.
8. Kesin ve kesin olmayan imaj boyutu ise bir diğer sınıflandırmadır.
9. Ġmajın gerçek ve gerçek olmayan boyutu ve son olarak,
10. Ġmajın kamusal ve özel boyutu yani bireysel ya da çoğunluk tarafından
paylaĢılıyor olup olmaması ile ilgilidir.
2.2.1.1 Kentsel imajı oluĢturan öğeler
Ġmaj çeĢitli Ģekillerde açıklanmasına ve sınıflandırılmasına rağmen, genellikle
Lynch‘in (1960) çalıĢması ile anılır. Ġlkeleri diğer araĢtırmacılarca da kabul gören
kavramları ve yöntemleri içermekte ve kentsel çevreyi ilgilendiren çeĢitli disiplinler
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için geçerli olabilecek temel ilkeleri sağlamaktadır. Lynch yollar, sınırlar, bölgeler,
odaklar (düğümler) ve nirengi noktaları olmak üzere beĢ eleman öngörmektedir.

Yollar

Sınırlar

Bölgeler

Düğümler

Nirengiler

ġekil 2.10: Kentin Ġmaj Elemanları (Lynch, 1960)
Yollar: Gözlemcinin alıĢageldiği, nadiren ya da potansiyel olarak hareket ettiği
kanallardır. Yollar; sokaklar, yürüyüĢ yolları, transit yollar, kanallar veya
demiryolları gibi bireylerin çevresel imajının baskın öğeleri olarak tanımlanabilir.
Yollar aynı zaman da gözlemciye hareket esnasında diğer çevresel imajları
algılamasına olanak verir. Yollardan; kentin okunabilirliğini kolaylaĢtıran imaj
öğeleri olarak bahsedilebilir.
Sınırlar: Sınırlar, iki farklı bölge arasında, gözlemci tarafından yol olarak
kullanılamayan ya da algılanmayan lineer elamanlardır. Sahil bandı, demiryolu
çizgileri ya da duvarlar sınır oluĢturan öğeler olarak sıralanabilir. Sınırlar, bireyin
algısında yollar kadar dominant öğeler olmasa da kent çeperini çevreleyen surlar
örneğinde olduğu gibi genellenmiĢ alanları birlikte tutmada rol alırlar. Sınırlar içine
girilebilen ya da girilemeyen engeller olarak ortaya çıkmaktadırlar.
Bölgeler: Bölgeler sınırlarla ayrılan ve benzer özelliklerin görüldüğü, kentin orta
veya büyük ölçüdeki parçalarını oluĢturan tanımlı alanlardır. Bölgeler, içine girildiği
anda kolayca ayırt edilebilen özgün bir karakter sergilerler bazı durumlarda ise
dıĢarıdan görülebilen sınırlar içerirler. Fiziksel karakteristiklerinin yanı sıra ses, koku
ya da karmaĢıklık kentsel bölgeleri tanımlamada yardımcı ipuçlarıdır.
Odaklar (düğümler): Odak noktaları stratejik öneme sahip, gözlemcinin içine
girebildiği ya da içinden geçebildiği yoğun alanlardır. Odaklar veya düğümler;
kavĢaklar, büyük meydanlar ya da ulaĢımın kesildiği noktalar olarak tanımlanabilir.
Ayrıca çekirdek olarak da adlandırılabilirler. Odaklar görece yollar ile iliĢkilidir.
Örneğin; kavĢaklar yolların sonunda birleĢir. Aynı Ģekilde odaklar bölgelerle de
ilintilidir. Bölgeler de kendi içlerinde odak noktalarını içerir.
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Nirengi noktaları: Fiziksel peyzajın kolaylıkla tanımlanabilen ve kentsel alanın
tümünde algılanabilen elemanlardır. Nirengi noktaları kentin hatırlanmasında rol alan
en önemli öğelerdir. Diğer bir deyimle referans noktalarıdır. Gözlemci kentin bu imaj
öğesinin içinden geçemezler. Bina, levha, dağ gibi fiziksel referans alınabilecek
elemanlardır. Bazı nirengiler çok uzaktan da seçilebilin büyük öğelerdir. Nirengi
noktaları çoklukla kentin kimliğinin ve strüktürünün oluĢmasında yardımcı elemanlar
olarak karĢımıza çıkar.
Lynch, kentin okunurluğunu belirleyen bu beĢ elemanın insanın etkilenme
kabiliyetini arttırarak çevreyi kavramasını kolaylaĢtırdığını belirtmektedir. Rapoport
(1977) ise kentsel imajın yalnızca görsel olmadığını savunur. Bireyin veya toplum
duyularının, yaĢının, eğitiminin, becerilerinin, sosyo-kültürel, sembolik ve iliĢkisel
değerlerinin kentsel imajın oluĢumuna etkilerinden söz edilebilir.
Kent imgesinin zihinde iĢe yarar ve canlı ve güçlü bir biçimde oluĢturulmasını
kolaylaĢtıran Ģeyler, okunabilirlik kavramı ile iliĢkilendirilecek Ģekilde biçim, renk
ya da düzenlemeler Ģeklinde olmaktadır. Bu durumda nesneler yalnızca
görünebilirlikleri ile kalmaz, duyuları da kuvvetle etkilemektedir.
Okunabilirlik / okunaklılık kavramı kent imgesinin oluĢmasında kolaylıklar
sağlamaktadır. Kentin görünümünün belirgin bir açıklıkta, ya da ‗okunabilirlikte‘
olması, tanınabilir sembollerden oluĢan düzgün bir model olarak gözle görülebilir
olması, mahalleleri, simgeleri ya da yolları kolaylıkla tanınabilen, ayrıntılı bir kalıbın
içinde kolayca kümelendirilebilen bir yer anlamına gelmektedir.
Kentsel imaj; kimlik, strüktür ve anlam olmak üzere üç bileĢene ayrılabilir. ĠĢlevsel
bir imaj için öncelikle bir nesnenin ne olduğunun belirlenmesini gerektirir. Bu
anlamda kimlik; nesnenin öteki nesnelerden ayırt edilmesi, bağımsız bir bütün olarak
tanınması demektir. Ġkinci olarak imaj, nesnenin gözlemciyle ve baĢka nesnelerle
olan iliĢkisini içermektedir. Üçüncü olarak ise imaj nesnenin birey için oluĢturduğu
anlamdır. Lynch bu konuya kapı örneğini vermektedir. Kapının görsel olarak biçimi,
taĢıdığı anlamla (girmek ve çıkmak) iç içe girmiĢtir.
Çevrenin

okunabilirlik

derecesinin,

bireyin

çevreye

iliĢtireceği

imajı

etkileyebilmesinden ötürü; çevrenin okunabilirliği, çevresel imaj ile bağlantılı bir
çevresel özelliktir. Okunabilir bir çevre, Ģekil, renk vb. aracılığıyla oluĢturulan
kimlik, etkin strüktür, çevrenin tanımlayıcı zihinsel imajları gibi tarif edici
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düzenlemelerden meydana gelmektedir (Shulz, 1980). Okunabilir çevre, bireyin
çevreyi kolay ve doğru algılamasına yardımcı olur; çevre içerisinde, yönünü
bulabilmede rahatlık hissettirerek, bireyde güven duygusu yaratmaktadır.
2.2.2 Kent kimliği kavramı
Kentlerin hızlı geliĢimi ve sanayileĢmenin kentler üzerine olumlu etkilerinin yanı sıra
kent kültürü ve kimliği üzerine olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Bu etkiler
kentlerin standardizasyona da neden olabilmektedir. Hızlı kentleĢmenin kötü
etkilerini ortadan kaldırmak için uygun kentleĢme politikaları ile yerel kimliğin ve
özelliklerin korunması düĢünülmelidir. Her kent kendi sosyal ve kültürel
dinamiklerini barındıran bir strüktür içerir ve bu kentin kimliğini oluĢturur.
Kimlik, eĢitlikten çok bireysellik, özgünlük anlamındadır (Ocakçı, 1995). Kimlik,
birey veya topluma özgü çok özel bir durum olmasının yanı sıra; varlığın özünden
çok diğerleriyle etkileĢiminden doğan, diğerleriyle kıyaslanarak tarif edilebilen bir
durum olarak da ifade edilmektedir. Massey (1994), mekanın kimliğinin, mekana ait
özelliklerden çıkartılamayacağını; kullanıcı ile mekan arasındaki iletiĢimin
neticesinde ortaya çıkan özel bir durum olduğunu belirtmektedir. Diğer bir görüĢ ise
mekanın kimliğinin oluĢturulmasında etkileyici olabilme özelliği üzerinde durulması
gerekliliğini, bunun da sınırsız sayıda fikirleri sunabilen biçimsel ifadeye dayanarak
yapılabileceğini savunmaktadır (Abel, 1997).
Kentsel imajlar, kentsel kimliklerin ne olabileceğini belirlese de kimlik imaj geliĢim
sürecini belirleyen önemli bir etmendir (Tartan, 1992). Bu anlamda kentsel kimlik,
toplum tarafından Ģekillenen ve gerçeğe dayanan kentin karakteristikleri ve
değerlerinden oluĢur. Correa (1983), kimliğin bir süreç olduğuna değinerek, kimliğin
üretilemeyeceğine ve amaçlı yapılan bir Ģey olamayacağına değinmektedir. Kimlik,
bir varoluĢ tarzının ürünüdür. Bir kimliğin oluĢumu, belli koĢulların sürekliliği
neticesinde gerçekleĢmektedir. Bu koĢullardan bazıları Ģunlardır (Gürsel 1993):
1. Kültürel miras veya gelenekler,
2. Toplumun gereksinimlerinin nitelik ve karakteri,
3. Coğrafya, topografya, iklim, doğa ve doğanın engebelerinden meydana gelen
faktörler,
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4. Ulusun ürettiği teknoloji,
5. DeğiĢen Ģartlara uyabilme yeteneği.
Kentsel kimlik, bir kentin veya çevrenin doğal, yapay elemanları ve sosyo-kültürel
özellikleriyle tanımlanır. Bu özelliklerin içinden belirgin, etkileyici olabilenleri
kentin kimliğini oluĢturmaktadır. Kent kimliğini oluĢturan özelliklerden bazıları
Ģöyle sıralanabilir (Hacıhasanoğlu & Hacıhasanoğlu, 1995):
1. Coğrafi özellikler (Örnek: Ġstanbul boğazı ile, Venedik kanalları ile kimlik
kazanmıĢtır.)
2. Ġklimsel özellikler (Örnek: Akdeniz Bölgesi ılıman iklimiyle kimlik kazanmıĢtır.)
3. Anıt yapıları (Örnek: Ġstanbul camileri, Paris Eyfel Kulesi, Moskova Kremlin
Sarayı ile anılır.)
4. Kent meydanları veya sokakları (Örnek: Venedik S.Marco Meydanı, Londra
Hypark ile tanınır.)
5. Folklorik veya sosyo-kültürel özellikler (Örnek: Viyana valsleri, Rio karnavalı ile
ünlüdür.)
Kent kimliğini oluĢturan elemanlara yönelik diğer bir sıralama ise Ocakçı‘ya (1995)
aittir. Doğal çevreden kaynaklanan kimlik elemanları, beĢeri çevreden kaynaklanan
kimlik elemanları ve insan eliyle inĢa edilmiĢ çevreden kaynaklanan kimlik
elemanları olmak üzere sınıflandırmıĢtır. Doğal çevreye yönelik veriler topografya,
bitki örtüsü, iklim koĢulları ve jeolojik durumu hakkındaki bilgiler olarak
sıralanabilir. Kentsel kimliğin ortaya konmasında ve korunmasında kentin içinde
bulunduğu doğal koĢulları anlamak önemlidir. BeĢeri çevrenin öğelerini birey ve
toplum oluĢturmaktadır. Yapılı çevreden kaynaklanan kimlik öğelerinde ise form,
görüntü faktörü, konum faktörü ve anlam faktörü ekilidir.
Relph (1976) bir yerin kimliğinin, mekanı deneyimleyen bireyin niyeti, kiĢilikleri ve
Ģartlarına göre çeĢitlendiğini belirtir. Bir kentin kimliği fiziksel ve kültürel birikimi
ile o kentte yaĢayan ve kentten yararlanan insanlar tarafından Ģekillenir. Bu nedenle,
kent kimliği analizlerinde kentin fiziksel yapısı ile toplumsal dinamikler bir arada
düĢünülmelidir. Lynch (1960) kimliği basit olarak bir yerin bireyselliği ya da diğer
yerlerden ayıran özelliği olarak tanımlar.
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Kentsel kimlik, kentlerin fiziki ve kültürel sürekliliği için bir kentin sahip olması
gereken en önemli özelliktir. Relph (1976) bir çalıĢmasında yerin kimliğini kiĢilerin
deneyimlerinden yola çıkarak Ģu Ģekilde kategorize etmiĢtir;
1. Bireyin perspektifinden, yer canlı ve dinamiktir. Anlam yüklü olan bu yer
yaĢanmıĢlıkların yansıması olmaksızın bilinir ve deneyimlenir.
2. Yerler, onu yaratan ve içinde yaĢayanların kayıtlarını, deneyimlerini ve kültürel
ifadelerini içerir.
3. DavranıĢsal içsellik açısından, o alanın umumi bilgisine bir temel oluĢturan peyzaj
ya da Ģehir manzarası niteliği taĢıyan alanları içerir
4. Rastlantısal dıĢsallık açısından, genellikle seçilmiĢ iĢlevler önemlidir ve alanın

kimliği bu iĢlevlerin arka planından biraz daha fazladır.
5. Objektif bir gözlemci alanları ya konumunun tek boyutlarına ya da obje ve
aktivitelerin yerleĢtirildiği bir mekana indirger.
6. Bir alanın toplumsal kimliği doğrudan deneyimlere uzaktır. Aynı zamanda yayılır,
alanların kimliğinin sembolik özelliklerini ve kiĢisel deneyimleri yavaĢ yavaĢ yok
eder.
7. VaroluĢsal gözlemciler için alanların kimliği kayıp ve Ģu anda eriĢilmez bir
katılımı temsil eder.
Kimlik bir kentin profili ve görüntüsüdür. Bir kentin kimliği uzun süre içinde
Ģekillenir. Coğrafi teması, kültürel düzeyi, mimarisi, yerel gelenekleri, yaĢam Ģekli
ve özellikleri bir kentin kimliğini tanımlar. Bu anlamda kent kimliği kavramı; kentin
fiziksel özellikleri, doğal dokusu, sosyal yapısı, tarihi ve kültürel miraslarının
tümünün içinde yer aldığı bir kavramdır. Günümüzde kimlik; yaĢanan kentsel
değiĢim ve dönüĢümlerle, birbirine benzemeye baĢlayan mekanları ayırt edici,
mekanları farklılaĢtıran ve kendine özgü kılan en önemli unsurlardan biridir.
GeçmiĢte, toplumun değer yargıları ve geleneksel yaĢam biçimlerine göre
oluĢturulan kent yapısının, günümüzde yeni teknolojik geliĢmeler, hızlı kentleĢme ve
nüfus artıĢı doğrultusunda kent anlam ve kimliğinin sürekli olarak tahrip edildiği
yönünde eleĢtiriler bulunmaktadır.
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Bu tahrip edilme süreciyle beraber, kentler aynılaĢmakta, kentlere ve kent parçalarına
karakterini veren ve diğerlerinden ayıran özellik olan ‗kimlik‘ yozlaĢmaktadır (Öçal,
2008).
Kimlik, herhangi bir canlıyı veya objeyi görsel, iĢitsel vb. duyularla algılanan
biçimde diğerlerinden ayırarak kendine özgün hale getirme olgusudur. En yalın
tanımıyla kimlik, kiĢilerin, grupların, toplum veya toplulukların, ―kimsiniz,
kimlerdensiniz?‖ sorusuna verdikleri yanıt ya da yanıtlardır (Güvenç, 1993).
Toplumda her birey kendi kimliğini oluĢturmaktadır. Bireyler arasındaki farklılaĢma
ile değiĢkenlik ortaya çıkmaktadır. Bu değiĢkenlik toplumun yaĢadığı çevrede de
kendisini göstermektedir. Kimlik, bir nesnenin diğer nesnelerle arasındaki fark
edilebilir olma durumudur.
Kimlik elemanları, kentsel algılama ve kent imajının da esas belirleyicileridirler
(Lynch, 1960). Kimlik olgusu, hem bütünlük hem de birbirini dıĢlayan süreçleri
içinde barındırabilir niteliktedir. Kimlik; ait olduğu topluma kaybolmuĢluk hissi
değil, güven oluĢturma hissi vermekte ve bu duyguyu da sürekli dönüĢüm içerisinde
geliĢtirmektedir (Aykut,1998). Kimlik, sadece bireylerin değil, çevrenin, toplumun
ve kentlerin de kendilerini ifade etme aracıdır.
Kimlik türlerinin oluĢumunu sağlayan kimlik kavramı, karĢımıza sosyal ve kültürel
bir olgu olarak çıkabilmektedir. Bunun yanı sıra mimarlık alanında da çeĢitli
Ģekillerde oluĢum gösterir. Kimlik kavramı birçok alanda kendini çeĢitli Ģekillerde
tanımlamıĢ ve bunun sonucunda kendi bileĢenlerini oluĢturmuĢtur.
Kimlik bileĢenleri en küçük birimden en kapsamlısına doğru ölçek açılımına göre
bireysel, grup, toplumsal ve ulusal kimlik olarak sıralanabilir. Ulusal kimliğin sosyodavranıĢsal boyutunu içeren çevresel kimlik de kendi içinde kentsel mimari ve
mekansal olarak açılım göstermektedir.
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Bireysel Kimlik
KiĢiyi ötekilerden ayırmak için kurumlarca verilmiĢ bireysel kimlik çeĢitleri
kullanılmaktadır. KiĢilerin üyesi olduğu kurum ve kuruluĢlar, dernekler, kulüpler ve
okullarla gönüllü veya mesleki iliĢkilerini gösteren psikososyal kimlikleri de
―bireysel kimlik‖ içeriğinde yer almaktadır (Güvenç, 1993).
Grup Kimliği
Grup kimliği ise kolektif hareket etme olgusu ile oluĢmaktadır. Bireysel kimliğin bir
üst ölçeği olarak düĢünülebilir. Bireyin topluluk için ortak davranıĢlarla hareket
ettiği, sosyal bir olgudur.
Toplumsal Kimlik
Toplum yapısındaki yapısal ve kültürel özellikler, kimlik oluĢumunda doğrudan
etkili olmaktadır. Toplumların tarih sürecinde oluĢturdukları kentleĢme, toplumun
tarihsel yapısını Ģekillendirmektedir. Tarihsel süreç, kent uygarlığının en önemli
faktörü olarak yüzyıllar boyunca biriken, yaĢam deneyiminin varlığını devam
ettirmesi bu tarihsel izlerin kent kimliğinde kalıcı bir yer edinmesiyle
gerçekleĢmektedir (Örer, 1993). Mimari ve kentsel kimlik hem korunarak hem de
canlı tutularak toplumların, ülkelerin kültürel göstergesi olmaktadır. Çünkü çevresel
kimlik belirleyicileri ile kültürel değerler arasında çok önemli benzerlikler
bulunmaktadır (Lim, 1994). Bozkurt Güvenç, geleneksel küçük toplumlarda yaĢayan
insanların kimlikleri olduğunu ancak kimlik sorunları olmadığı görüĢünü savunarak
sosyo-kültürel değiĢmelerle kiĢilerin kimlik kavramı, seçimi ya da özdeĢimini bir
kültür sorunu olarak belirtmiĢtir (Güvenç, 1993).
Toplumlar kentin kullanıcıları olarak kent oluĢumuna katkıda bulunurlar. Kentin
kültürel, sosyal ve mimari yapısı toplumların yaĢam biçimleniĢi ve kimliği ile
eĢzamanlı olarak belirlenmektedir.
Ulusal Kimlik
Modernizmle birlikte değiĢim gösteren toplumlar belli bir süreç sonunda kendi
kimlikleri ile ilgili endiĢeye düĢerek ulusal kimliklerini ön plana çıkarma
çalıĢmalarına baĢlamıĢlardır. Bu bağlamda ―kültürel kimlik‖ arayıĢları kültürel
üretim ve kimliğin en kalıcı göstergelerinden biri olan mimarlık alanında da
gündeme gelmiĢtir. ―Ulusal kimlik‖ arayıĢları mimarlık tarihinde tarihsel süreç
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boyunca çeĢitli dönemlerde doğu-batı, geleneksel-modern, ulusal-uluslararası, yerel
küresel gibi kavram farklılaĢmaları doğrultusunda biçimler alarak yer almıĢtır.
Ulusal kimlik, bir uygarlığın tarih boyunca gözlenen değerleridir. Bu değerler; bir
sembol, yaĢam biçimi, gelenek ve görenekler, yapım tekniği vb. olabilir. Özellikle
farklı toplum ve bölgelerdeki mimari yapılar incelendiğinde, bu değerler ve
kavramlar daha iyi bilinmekte ve ulusların farklı kimliklere sahip olduğu ve
farklılaĢmanın bu Ģekilde sağlandığı gözlenmektedir.
Çevresel Kimlik
Çevrede görülen her türlü ―somut‖ oluĢum, çevresel kimliğin parçasıdır. Çevre,
baĢlıca doğal ve yapay çevre olarak iki gruba ayrılabilir. Doğal çevre, doğa
tarafından kendiliğinden oluĢan ve insan üretiminin olmadığı bir çevredir. Yapay
çevre ise, insan üretimi ile oluĢturulan ve doğal çevrenin dıĢında kalan her bir
parçadır. Doğal ve yapay çevre bir bütün olarak birbiriyle ve toplumsal kimlikle
sürekli etkileĢim içindedir. Ġnsan, doğal çevrenin etkileriyle ―yapay‖ çevreyi
oluĢtururken, bir yandan da doğayı hakimiyeti altına almaya çalıĢır. Toplumun
yapısından gelen özellikler ile doğal çevrenin değiĢimi ve yapay çevrenin oluĢumu
sağlanırken çevrenin mevcut durumu da toplumun gelecekteki yapısını etkiler. Bu
karĢılıklı etkileĢim sonucu toplum ve çevrenin ortak bir ―kimliği‖ oluĢur.
Çevresel kimlik, topografya ve iklimsel verilere bağlı olarak tarih sürecinde arazi
kullanımı ile geliĢmiĢ ve çevre bileĢenlerinin görünen biçim, doku, renk
özelliklerinin ürünü olarak tanımlanmıĢtır. Çevre biçimleniĢi, doğa ve insan olarak
iki unsura bağlı olmakta ve çevrenin kimliği de insan, çevre kültürel iliĢkileri
doğrultusunda doğal ve kültürel bileĢenlerine bağlı olarak açıklanmaktadır.
Çevre yaĢayan bir organizmadır. Çevre kimliği de bu organizmanın bir parçasıdır.
Çevresel kimlik; mimari, mekansal ve kentsel kimlik olarak çeĢitlenmekte ve tümü
çevre kavramını bütünleyen bir biçimde benzer konu ve kavramlar içerisinde yer
almaktadır.
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Mimari Kimlik
Mimari kimlik, bina ve yakın çevresi için mimar veya kullanıcı tarafından
oluĢturulan ayırt edici özellikler ile belirlenmektedir (Hacıhasanoğlu, 1996). Mimari
kimlik, kent planlaması kararları, imar ve koruma planları ve uygulamaları ile
mimari üsluplar, geçerli mimari dil, malzeme ve yapı teknolojisi kullanımı ile var
olabilmektedir.
Mimari fiziksel özelliğin bir kimlik oluĢturabilmesi için toplum tarafından kabul
edilmiĢ olması, kitlesel etki oluĢturması, yerleĢimde odak noktası özelliği taĢıması ve
çevre ile uyum içinde olması gibi unsurlar gerekmektedir.
Kimliği oluĢturan bileĢenlerden biri olan mimari kimlik, ulusal kimlik ile etkileĢim
içindedir. Bir yerin mimari kimliği, topluma ait gelenek-görenek, folklorik özellikler
ve yaĢam biçimi yanında toplumun geçmiĢten günümüze kadar oluĢturduğu yapım
kültürü ile var olabilmektedir.
Mekansal Kimlik
Kimlik, bireyin mekanı güçlü, eĢsiz veya en azından kendine özgü karakteri ile diğer
mekanlardan farklı olarak tanımlayabileceği veya hatırlayabileceği bir içeriği ifade
etmektedir (Lynch, 1984). Mekan kimliği, bireyin içinde yaĢadığı fiziksel çevreyi
kavraması ve öz kimliğinin bir alt yapısı olarak tanımlamasıdır. Mekan kimliği; o
mekanı kullanan kiĢilerin, grupların, toplulukların sosyal ve kültürel yapılarına,
yaĢantılarına, alıĢkanlıklarına bağlı olarak Ģekillenmektedir. Ayrıca, kimliğin bir
süreç olduğunu üretilemeyeceğini ve amaçlı yapılan bir Ģey olamayacağı
belirtilmiĢtir. Görüldüğü üzere; mekan insanların oluĢturduğu ve sonrasında da
kullanıcının kimlik duygusunu ilettiği bir yapı olmak durumundadır. KiĢilerin,
objelerin kimliğinden bahsederken mekanın kimliğinin de, farklılaĢan bir biçimlenme
yapısında olabileceği söz konusu bir kavramdır.
Kentsel Kimlik
Kentler özgün karakterleri ile kimlik kazanırlar. Mimari ve kentsel açıdan özgün
karakterlerini kaybeden kentler ise herhangi bir kent, köy veya yerleĢim kimliğine
bürünürler ve hatta kimlik karmaĢasına düĢerler. Bu bağlamda kentsel kimlik bir
kentin, çevrenin doğal ve yapay elemanları ve sosyo-kültürel özellikleriyle
tanımlanmaktadır.
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Kentsel kimlik, en geniĢ anlamı ile bir kenti tanımlayan ve diğerlerinden ayıran,
belirleyici nitelikteki bileĢenler bütünü olarak açıklanabilir. Kent kimliğini, Ģehirdeki
değiĢimler ve değiĢkenler olduğu kadar, sabit değiĢmezler de belirlemektedir. Birey
ve çevresi arasındaki iliĢkinin karĢılıklı olması ile bireyin çevresi üzerindeki,
çevrenin birey üzerindeki etkinliği, karĢılıklı ve sürekli beslenen bir etkileĢim
sistemini oluĢturmaktadır (Ocakçı, 1993).
Kentsel ve çevresel kimlik bir varlığa bağlı olarak geliĢmemektedir. Kentsel kimliğin
oluĢmasının zor olması yanında geliĢimi içerisinde yerleĢme, tarihsel süreç, kentsel
alan, çevresel ölçek, kentsel sorumluluk, isteğe bağlı kullanılabilecek yollar,
semboller, belirleyiciler, fonksiyonel ve sosyal ilgi alanları da yer almalıdır (Lim,
1984).
Kent sadece en, boy, yükseklik ve zamandan oluĢan dört boyutlu bir Ģemayla
tanımlanamaz. Kentte, insanın algı-sezgi ile kavradığı, bilgi birikimi, deneyimi,
kültürü ile değerlendirdiği daha birçok unsurdan oluĢan gizli-açık mesajlar vardır ve
sosyal kökenli bu ―mesaj‖ lar kent kimliğinin oluĢmasında oldukça etkili olmaktadır
(Örer, 1993). Açılımdan da görüldüğü üzere kentsel kimlik çoklu etkileĢim
içerisindedir. Pek çok kriter hem etken hem etkilenen durumundadır.
2.2.2.1 Kentsel kimlik bileĢenleri
Bir kentin diğerlerinden farklı olmasını, özgün olmasını ve ayırt edilebilir olmasını
sağlayan birtakım bileĢenler kentsel kimliğin oluĢumunda etkilidirler. Ocakçı‘ya
(1995) göre, kentsel kimlik bileĢenleri kentlerin geçmiĢlerinden geleceklerine
sürekliliği sağlayan bağlantı öğeleridir. Her çevrede mekansal düzeni veren
bileĢenler arası iliĢkiler o yere özgüdür. Bunun sonucunda özgün bir form ya da
yerleĢme oluĢmaktadır. Bu veriler de o kentin kimliğinin oluĢmasında önemli olan,
kimlik oluĢumuna katkıda bulunan özelliklerdir. Bir kentin kimliği;
-

Doğal çevreden kaynaklanan kimlik elemanları

-

BeĢeri çevreden kaynaklanan kimlik elemanları

-

Yapay çevreden kaynaklanan kimlik elemanları ve bu elemanların mekansal
öğeleri ile bir bütün olarak değerlendirilmesinden oluĢur.
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BeĢeri çevreden kaynaklanan kimlik elemanları, demografik yapı, kurumsal yapı ve
kültürel yapıya yönelik alt elemanları içerir. Kültürel yapı elemanları beĢeri çevreden
kaynaklanan kimlik elemanları içinde önemli bir role sahiptir.
Kentsel mekanın biçimlenmesinde ve farklılaĢmasında kentin konumlandığı doğal
çevre, kent karakterini etkileyen doğal nitelikler, kentsel dokuyu oluĢturan yapay
çevre nitelikleri ve kentin sosyal bileĢenleri etkili olup bir yerin kimliğinin
oluĢmasında bu özellikler önemli faktörler olarak karĢımıza çıkmaktadır (Ocakçı,
1995).
Lynch‘e (1960) göre; bir kentsel mekanı tarif eden elemanlar doğal ve yapma
çevrelerdir. Bunlar; toprak, su ve bitki örtüsünden oluĢan basit varlıklar ve insan
yapısı elemanlarıdır. Suher (1995), Lynch‘in bu görüĢünün eksik olduğunu kültürel
değerlere göre farklılaĢan yaĢam biçiminin, kültürel düzeyin, yerel geleneklerin de
kimliğin oluĢumunda etkisinin büyük olduğunu vurgulamaktadır.
AraĢtırmacılar, kentsel mekanın biçimlenmesinde ve farklılaĢmasında kentin
konumlandığı doğal çevrenin, kent karakterini etkileyen doğal niteliklerinin, kentsel
dokuyu oluĢturan yapay çevre niteliklerinin etkili olduğunu ve bu özelliklerin bir
yerin kimliğinin oluĢmasında etken olan faktörler olduğunu belirtmektedirler.
Özet olarak; bir kentin kimliğini, karakterini, doğal, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik
ve yapılaĢmıĢ çevresinin mekansal öğeleri ile bir bütün olarak değerlendirmek
gerekir. Kentin coğrafi içeriği, kültürel düzeyi, mimarisi, yerel gelenekleri, yaĢam
biçimi, niteliklerinin karıĢımı kentin kimliğini tanımlar.
Doğal Çevreden Kaynaklı Kentsel Kimlik BileĢenleri
Doğal çevre koĢulları bir Ģehrin kuruluĢundaki temel etkenlerdir. Bir Ģehrin
bulunduğu konum, topografik durumu, iklim koĢulları, su öğesi, bitki örtüsü vb.
doğal çevreden kaynaklanan verileri, o Ģehri diğerlerinden ayırır, tanımlar, özgün
kılar, Ģehre kimlik verir (Ocakçı, 1995).
Doğanın kendine özgü prensipleri vardır. Bu prensipler doğal çevreden kaynaklanan
kimlik elemanlarını belirler. Farklı toplumlarda yerleĢim alanlarının temel prensibi
aynı olan benzer formlar oluĢturur. Farklı toplumlarda benzer formların ortaya
çıkmasının nedeni doğanın temel prensiplerinin aynı olmasıdır (Hough, 1990).
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Kentse kimlik kazandırması açısından doğal çevre verileri üç grupta incelenebilir.
Bunlar;
-

Coğrafik oluĢumlar ve topografik özellikler

-

Ġklim ve bitki örtüsü özellikleri

-

Jeolojik yapı etkisi

Coğrafi oluĢumlar ve topografik özellikler ele alındığında; yerleĢmenin bulunduğu
arazinin durumuna göre yerleĢim biçimleri farklılıklar gösterebilir. Kentin kurulduğu
ve geniĢleme gösterdiği topografik özellikleri, yapay çevrede gerek yerleĢim
ölçeğinde gerekse bina ölçeğinde kimliği etkiler.

ġekil 2.11: Topografya etkisi ile oluĢmuĢ yerleĢim dokusu Amalfi – Napoli/Ġtalya
Düz alanlar, eğimli araziler, tepeler, vadiler, semerler, su kenarları vb. doğal
özellikler yerleĢimlere kimlik kazandıran bileĢenler olmuĢlardır. Konya, Manisa gibi
bazı kentler ovada; Amasya, Tokat gibi kentler vadilerde; Mardin, Trabzon,
Erzurum, Harput, Van, Antakya, KahramanmaraĢ gibi kentler de tepe yamaç ve
eteklerde; Ġstanbul, Antalya, Ġzmir gibi kentler de deniz kenarında kurulmuĢtur.
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ġekil 2.12: Topografya‘nın kente etkisi - Mardin
Ayan (1985), topografik yapıyı, yaĢam mekanlarında yapıların en uygun nerelerde
gruplanabileceğini, gruplaĢma Ģeklini, yapıların birbirine göre konumunun nasıl
olacağını ve yapı tipini belirleyen önemli bir faktör olarak görmektedir. Eruzun
(1989), arazi yapısının engebeli oluĢunun kent mekanını iklim koĢullarından daha
fazla etkilediğini belirtmekte ve Karadeniz Bölgesi‘nin iklim açısından istenmeyen
yön olmasına rağmen arazi engebesinin sağladığı manzara olanakları nedeniyle
kentin genellikle kuzeye dönük yamaçlarda kurulduğunu örnek olarak vermektedir.

ġekil 2.13: Portofino - Ġtalya
Topografik özelliklerin dıĢında birtakım coğrafik oluĢumlar da kent kimliğine
katkıda bulunurlar. Bu bir göl, akarsu, nehir, vadi veya bir deniz olabilir. Sonuç
olarak coğrafik oluĢumlar ve topografya öğesi, kentin genel karakterini etkileyerek o
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kente belirgin, özgün bir kimlik kazandırmaktadır. Doğal bir liman olan Portofino
(ġekil 2.13) en güzel örneklerden biridir.
Ġklimsel özellikler, kentin kimliğinin oluĢumunda yerleĢim karakterini etkilemesi
açısından önemlidir. Ġklim koĢullarına göre yapay çevrede binalar dolayısıyla
yerleĢimler çok farklı özelliklere sahip olup, kente kimlik kazandırabilirler. Ġklimsel
özellikler kent dokularına farklı Ģekillerde yansımaktadırlar. Ġklimsel özellikler, renk,
malzeme, konum, çatı biçimi ve yönlenme gibi mimari özelliklerin yanı sıra
sokakların dar veya geniĢ olması gibi planlama ölçeğinde de farklılıkların çıkmasına
neden olmaktadır. Ġklim koĢullarının yapılaĢmayı Ģekillendirmesinde özellikle
Akdeniz kıyılarında sıkça rastladığımız beyaz evler kentlere ayrı bir kimlik
kazandırmaktadır (Bkz ġekil 2.14).

ġekil 2.14: Santorini - Yunanistan
Sıcak ve nemli tropik iklimlerde; binalar hafif çok açıklıklı duvarlara sahip, balkonlu,
verandalı, kafesli ve panjurlu olarak tasarlanır. Sıcak ve kuru iklimlerde; iç avlular
yapılarak bahçeler içeriye çekilmiĢtir. Soğuk iklimli bölgelerde; yüzey-hacim oranı
en alt seviyeye çekilerek, ısı kaybı önlenmeye çalıĢılır. Çok yağıĢlı bölgelerde ise
kentsel blokla açık mekan geçiĢ bölgesinde oluĢturula arkadlarla, korunaklı sokaklar
oluĢturularak kent yaĢamı zenginleĢtirilmiĢtir (Tezcan, 1999). Ayrıca bu bölgelerde
çatıları çok eğimli binalar ve buna dayalı bir çatı dokusu oluĢur.
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Bu tip iklimlerde kemerlerin yağmurdan korunma amaçlı yapıldığı, bunun yanı sıra
güçlü bir Ģehirsel imaj da oluĢturduğu görülmektedir.

Galeriler ve pasajlar bu

anlamda kente kimlik kazandıran yapılar olarak karĢımıza çıkmaktadır (Bkz ġekil
2.15).

ġekil 2.15: Galleria Mazzini - Genova
Avrupa ve Latin Amerika Ģehirlerinin çoğunda kemerler meydanları vurgulayan
cadde perspektiflerine uygun bir amaçla oluĢturulmuĢlardır (Erton, 1995). Buna
karĢın yağıĢın az olduğu sıcak bölgelerde, örneğin Bodrum‘da düz çatılar kullanılır
ve sonuçta kutu Ģeklinde bir görsel algı ortaya çıkar.
Ġklime bağlı olarak geliĢen yeĢil dokunun kimlik karakterine etkisi de oldukça
fazladır. Görsel algılamada yapay oluĢumla beraber ön plana çıkan yeĢil doku farklı
dokularda olmasıyla kentin kimliğine ayrı bir renk katar. Örneğin; Ġstanbul‘da Boğaz
kıyılarındaki yeĢil dokuyla, Akdeniz kıyılarındaki yeĢil doku birbirinden oldukça
farklıdır ve dolayısıyla yerleĢimin kimliğine kattıkları anlam da farklı olmaktadır.
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ġekil 2.16: KaĢ – Begonvil Çiçeği
Kentsel mekanlarda yer alan, sıcak iklim bölgelerdeki hurma ve palmiye ağaçlarının,
Ege Bölgesi‘ndeki zeytin ağaçlarının, Akdeniz‘deki narenciye, muz ağaçlarının kente
belirgin bir özgünlük kazandırdığı söylenebilir (Örer, 1993). KaĢ kentinde olduğu
gibi Akdeniz kentlerinin çoğunda ev balkon ve pencerelerinden sarkan çiçekler kent
görüntüsünü oldukça çekici kıldığı gibi yapılara ayrı bir renk katmaktadır.
Bir yapının inĢasındaki temelin önemi ne ise bir kentsel mekanın içindeki jeolojik
koĢullar o derece önem kazanmaktadır. Kent mekanının jeolojik yapısı, kentin
yoğunluğu, karakteri ve kentin geleceği açısından önemlidir. Jeolojik yapı, yapıların
boyutları ve yüksekliklerini etkilemesi yanında teknolojisini de etkilemektedir
(Ayan, 1985).
Kentlerin jeolojik yapısı, kentlerin yerleĢim karakterine etki eden en önemli
bileĢenlerden biridir. ÖzdeĢ (1972), bunu dünyanın birçok önemli kentlerinden örnek
göstererek Ģöyle açıklamıĢtır. New York‘un Manhattan yarımadasının gökdelenlerle
dolmasının sadece bir takım spekülatörlerin baskısıyla olmadığını, daha çok sağlam
olan kaya zeminin yüksek yapıların inĢaatını kolaylaĢtırdığı ve ona olanak sağlamıĢ
olmasından bahsederek, bugün New York‘u New York yapan siluetin elde
edilmesinde jeolojik yapının önemli rol oynadığını belirtmiĢtir.
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ġekil 2.17: Peri Bacaları
Kent ve mimari yapı elemanlarını etkileyen Foça taĢı, Ankara taĢı, ÇeĢme taĢı, Efes
Mermeri gibi jeolojik yapı unsurlarının sahip olduğu morfolojik özellikleri nedeniyle
görsel, eğitsel ve turistik açıdan da bölge, ülke ve dünya çapında kentlere kimlik
kazandırdığı bilinmektedir. Kent siluetinde etkili olan farklı jeolojik yapıların
mekansal anlamda farklı kimlik oluĢumlarına neden olduğu söylenebilir.
Travertenlerin Pamukkale‘ye, Peri Bacalarının Göreme‘ye kattığı mekansal kimlikler
birbirinden oldukça farklıdır.
Yapay Çevreden Kaynaklı Kentsel Kimlik BileĢenleri
Kentsel kimliğin oluĢumunda Ģüphesiz yapılaĢmıĢ çevrenin etkisi büyüktür. Yapma
çevre barınma ihtiyacı gibi temel ihtiyacı karĢılamasının yanı sıra bireyin kendini
ifade Ģeklini de yansıtır. Ocakçı‘ya (1994) göre yapay çevre kimlik elemanlarının
değerlendirilmesinde görüntü, konum ve anlam faktörü önemlidir.
-

Görüntü faktöründen kasıt yapay çevre elemanı objenin, formu, strüktürü,
biçimi, dokusu vb. özellikleri simgeler,

-

Konum faktörü ise objenin doğal çevre elemanları ile iliĢkisini anlatan
objenin için bulunduğu yer olarak tanımlanır,

-

Anlam faktörü; objenin iĢlevsel önemini ve yapay çevre bütününde kazandığı
sembolik değere iĢaret eder.

Yapay çevreden kaynaklı kimlik bileĢenleri; yerleĢim ölçeği, donatı ölçeği ve sembol
olmuĢ elemanlar olmak üzere 3 grupta toplanabilir (Ünügür, 1996). Yapma çevreyi
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doluluk – boĢluk iliĢkisiyle de tanımlamak mümkündür. Sokak dokusu, kapalı ve
açık mekan ile görsel malzemeler kentsel kimliğin tanımlanmasında rol
oynamaktadır (Worskett, 1969). Shirvani (1985) ise yapay çevre elemanlarını, yapı
formları, açık alanlar, dolaĢım sistemi, fonksiyonlar ve iĢaretler olarak 5 grupta
toplamaktadır. Özetle yapılı çevre; eylem-anlam-strüktür bütünlüğünde kente kimlik
kazandıran bir bileĢen olarak değerlendirilebilir.
Yapay çevreden kaynaklı kimlik bileĢenlerinin tespitinde sıkça kullanılan bir diğer
sınıflandırma ise daha önceki bölümde belirtiliği üzere Lynch‘e (1960) aittir. Lynch,
insanların kentin biliĢsel haritasını çıkararak zihinlerine yerleĢtirmelerinde etkili
olan; yollar, sınırlar, odak noktaları, bölgeler ve nirengiler olmak üzere 5 eleman
belirleĢmiĢtir.
Gordon Cullen (1996), tüm bu yapay çevre bileĢenlerinin bir kentin görünümünü
oluĢturduğunu belirtir. Literatürdeki benzer birçok araĢtırmacının endiĢesi kentlerin
giderek kimliksizleĢmesi yönündedir. AraĢtırmacıların çoğu yapay çevreyi kendi
yöntemleri ile sınıflandırarak bileĢenlerini ortaya koymuĢlardır. Bu çalıĢma
kapsamında ise, aks bütününde yapay çevre yerleĢim ölçeği ile donatı ölçeğinde
olmak üzere iki grupta ve tek bir yapı bağlamında konum, görüntü ve anlam
üçlüsünün biraradalığı çerçevesinde incelenmiĢtir.
YerleĢim ölçeğindeki yapay çevre bileĢenleri baĢlıca; yol, yapı, sınır, bölge, odak ve
nirengilerden oluĢur.
Kent kimliğini belirleyen ve kiĢilerin kentsel imgelerinde etkili olan yollar sadece
hareketlerin yer aldığı ve eriĢilebilirliği sağlayan fiziksel mekan olmaktan öte
toplumsal yaĢamın en canlı ortamlarıdır. GeçmiĢten günümüze kent dokusu
incelendiğinde yolların toplumsal yaĢamın bir yansıması olduğu görülür. Örnek
olarak Paris‘in geniĢ caddelerinin halk ayaklanmalarına karĢı yönetimin caddenin
tamamına hakim olabilmesi üzerine açıldığı savunulur. Diğer bir örnek olarak ise
Osmanlı Kentleri‘ndeki dar sokaklar ise alçakgönüllülüğü temsil eder.
Yollara karakter kazandıran en önemli elemanların yapılar olduğu söylenebilir.
Yapılar yolları ve meydanları çevreler ve form oluĢturur. Yapıları kentsel doluluklar
olarak da tanımlamak mümkündür. Bir kentin yapay çevreden kaynaklı kimlik
bileĢenleri analiz edildiğinde yapılar önem kazanır.
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Yapılar kadar, yapının açık mekanla buluĢma noktası olan ara yüzler de kimlik
açısından önemli öğelerdir. Yapı blokları boyunca oluĢturulan geri çekmeler,
doluluk-boĢluk iliĢkileri, girinti ve çıkıntılar, bina yüksekliği gibi karakteristikler
yolun özelliğini de belirlemektedir. Kentsel doluluklar yani yapıların yanı sıra açık
alanlar/boĢluklar da kente kimlik kazandıran diğer elemanlardır. Doluluk boĢluk
iliĢkisinin iyi kurgulandığı bir kentte, kentin kendini daha iyi ifade ettiği kimliğini
daha baĢarı yansıttığı söylenebilir. Paris kenti yollar ve yapılar arasındaki uyum
açısından iyi bir örnektir.

ġekil 2.18: Haussmann‘ın Paris Kentinde açtığı bulvarlar
Kentin kimliğini en iyi yansıtan diğer bir eleman ise nirengi noktaları diğer bir
deyiĢle sembol olmuĢ elemanlardır. Nirengi noktaları yön ve mesafe göstermek için
referans noktası olarak alınabildikleri gibi aidiyet hissinin oluĢmasında da
etkilidirler. Nirengi noktalarının veya sembol elemanlarının zaman zaman bir kenti
tek baĢına tarif ettiği söylenebilir. Sembol elamanlar kentin belirgin bir kimliğinin
oluĢmasında, tanınmasında kimi zaman ise maddi açıdan bir potansiyel
oluĢturmasına sebep olan öğeler olarak değerlendirilebilir.
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ġekil 2.19: Pisa Kulesi – Ġtalya
Ġtalya‘da Pisa Kulesi, Fransa‘da Eiffel ve New York‘ta özgürlük anıtı gibi yapıtlar
içinde bulundukları kentlerin simgesi halindedir.
BeĢeri Çevreden Kaynaklanan Kentsel Kimlik BileĢenleri
Kentsel kimlik bileĢenlerinde dikkate alınması gereken bir diğer öğe beĢeri çevredir.
BeĢeri çevreyi sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik olmak üzere iki grupta ele almak
mümkündür. Kültürü; bir toplumun öğesi olarak bireyin kazandığı bilgi, beceri,
gelenek, yetenek, alıĢkanlık vb özellikleri içine alan bir bütün olarak tanımlamak
mümkündür. Rapoport‘a (1989) göre kültür; dünya görüĢü, değerler, yaĢam Ģekli ve
eylemlere kadar uzanan bir Ģemanın temelidir. Dolayısıyla bir toplum sosyo-kültürel
yapısı; kuĢaktan kuĢağa aktarılan toplumsal tecrübeler, görüĢler, inançlar, töreler vb.
değerler bütününden oluĢur.
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Birey ve toplum sosyo-kültürel çevreyi oluĢturan temel elemanlardır. Ocakçı ve
Southworht‘e (1995) göre sosyo-kültürel çevreden kaynaklanan kimlik elemanları Ģu
Ģekilde sıralanabilir;
-

Demografik yapı (nüfus büyüklüğü, yapısı, cinsiyet dağılımı, yaĢ grupları vb.)

-

Kurumsal yapı (politik ve yönetsel, ekonomik, hukuksal, askeri, dini vb
sosyal hizmetler yapısı)

-

Kültürel yapıya yönelik alt elemanlar (teknoloji, yaĢam biçimi, sanat vb)

Kültürel değerlerin mekan üzerindeki belirleyiciliği yapılaĢmıĢ çevre incelendiğinde
somut bir Ģekilde görülmektedir. Örnek olarak Bozcaada kentsel dokusu
incelendiğinde iki farklı form görülmektedir. Rum yerleĢmesindeki grid sokak
dokusuna karĢılık olarak Türk yerleĢmesinde organik yapılaĢma göze çarpmaktadır.

ġekil 2.20: Bozcaada hava fotoğrafı
Konut dokusu, toplumsal duruĢ, sözsüz iletiĢim, kamusal-özel alanlar, arazi
kullanımı beĢeri çevrede kimliği oluĢturan öğeler olarak sıralanabilir. Bazı kentlerde
kentsel kimliğin oluĢumunda Madrid Boğa GüreĢleri gibi folklorik özellikler ön
plana çıkmaktadır (Hacıhasanoğlu ve Hacıhasanoğlu, 1995). Bunların dıĢında
toplumun istihdam yapısı da kentsel kimliği etkilemektedir.
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2.3 Bölüm Sonucu
Kent mekanlarının Ģekillenmesinde, mekan kullanıcılarının fiziksel çevre ile
iliĢkileri, mekanı algılamaları, anlamlandırmaları ve bu fiziksel çevre içindeki
davranıĢları, önemli rol oynamaktadır. Bu anlamda kent planlamasında/tasarımında
mekan insan iliĢkisinin iyi kavranması gerekmektedir. Bu bölümde insan mekan
iliĢkilerini anlamada temel kavramların neler olabileceği ve detayları tartıĢılmaya
çalıĢılmıĢtır.
ĠnĢan mekan iliĢkisi en temelde bireyin çevresini algılamasıyla baĢlar. Çevresini
algılayan bireyin içinde bulunduğu mekanı zihninde resmetmesi kiĢinin mekansal
imajına iĢaret eder. Kentsel imaj ise en iyi Ģekilde Lynch‘in (1960) sınıflandırması ile
tanımlanabilir. Ġyi bir kent imajı kentin okunabilirliği ile yakından ilgilidir. Bu
bağlamda kentlerin iyi bir yol kurgusunun, doğru belirlenmiĢ sınırlarının, karakterleri
tanımlı bölgelerinin, kentin odakları olarak nitelendirilebilecek noktalarının ve kenti
tasvir etmeyi sağlayacak, referans noktası olarak alınabilecek iyi tasarlanmıĢ sembol
elemanlarının olması gerekmektedir. Kent yaĢantısının kiĢilerde bıraktığı duyusal ve
düĢünsel izler olan kentsel imaj aynı zamanda kent kimliğinin oluĢmasında da
etkilidir.
Kent kimliği ise değiĢik kültür katmanlarının üst üste binmesi sonucu, zaman içinde
değiĢebilen, diğer kentlerle karĢılaĢtırıldığında benzersiz bir yapı gösteren dinamik
bir süreçtir. Kentsel kimlik, en geniĢ anlamı ile bir kenti tanımlayan ve diğerlerinden
ayıran, belirleyici nitelikteki bileĢenler bütünü olarak açıklanabilir. Kent kimliğini,
Ģehirdeki değiĢimler ve değiĢkenler olduğu kadar, sabit değiĢmezler de
belirlemektedir. Kent kimliğini en iyi tanımlayan bileĢenler ise beĢeri, doğal ve
yapay çevreden kaynaklı elemanlardır.
Kent sürekli değiĢim yaĢayan organik bir yapıdır. Günümüzde teknolojinin de
etkisiyle bu değiĢim daha hızlı yaĢanmakta kentler giderek büyümekte ve
geliĢmektedirler. Hızlı ulaĢım stilleri kentler arasındaki mesafeleri ortadan kaldırmıĢ
dolayısıyla insan, kültür, bilgi alıĢveriĢini kolaylaĢtırmıĢtır. Bu bağlamda kentlerin
birbiriyle olan iliĢkisi daha da artmıĢ, birbirinden etkilenen kentler hızlı nüfus artıĢı,
yüksek teknoloji, göç vb etmenlerle birbirine benzemeye baĢlamıĢ ve kimliklerini
yitirmiĢlerdir.
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Bu anlamda kentsel tasarımcılara önemli roller düĢmektedir. Kent kimliğinin yok
olmaması ve daha sağlıklı, yaĢanabilir kentler yaratılmasında kentin potansiyel
beĢeri, doğal ve yapay çevre varlıklarının iyi tanımlanması ve bu varlıklar üzerine
tasarımların oturtulması gerekmektedir.
Temel kavramlardan hareketle oluĢturulan bu bölümün ardından çalıĢma alanına
altlık oluĢturabilmek ve dünyadaki diğer kentlerde önemli sayılabilecek caddelerin
kimlik bileĢenlerini analiz etmek adına bir sonraki bölümde dört adet örnek alan
incelemesi yapılmıĢtır.
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3.

KAMUSAL ALAN VE KENTSEL MEKAN KAVRAMLARI

Kamusal alan, insanlar tarafından gerçekleĢtirilmiĢ, insan yapısı nesnelerden oluĢan
ve insanlar tarafından ortak olarak paylaĢılan bir dünya olarak tanımlanmaktadır.
(Hannah, 1998). Bu dünyada birlikte yaĢamak özünde bir nesneler dünyasını ortak
olarak paylaĢmak anlamına gelebilmektedir.

Kamusal alan bireylerin farklı

konumları ile farklı bakıĢ açılarından yaklaĢtıkları ortak ilgi ve iletiĢim alanıdır.
Kitle iletiĢim araçlarının özel alana girmesiyle birlikte kamusal alanın her yerde
olduğu da söylenebilir. Günümüzde kamusal alan ifadesi bir yandan siyasal iktidara
vurgu yapıldığında siyasal kararların alınarak kamu gücüne dayalı olarak bunların
uygulandığı yerler bakımından kullanılabilirken diğer yandan toplumun devlet
karĢısında kazanımlarının ifade edildiği ve siyasal güçle organik bir iliĢkide olmadığı
yer anlamında kullanılabilmektedir. Ancak bu çalıĢma genelinde kamusal alanın
fiziki anlamı üzerinde durulmuĢ, kamusal alanın kentsel fiziksel mekan çerçevesinde
karakteristiklerine değinilmiĢtir.
Yeni bilgi ve iletiĢim teknolojilerin yaygınlaĢmasıyla günümüzde kamusal alanın
soyut bir alan olarak yeniden biçimlendiği de savunulmaktadır. Sanal olarak yeniden
yaratılan kamusal alan ile fiziksel olarak kamusal mekânlar arasında tarih boyunca
var olmuĢ olan iliĢki ortadan kalkmaktadır. Bu görüĢe göre, kamusal alanın somut
mekânlardan soyut mekânlara taĢınmasıyla kent mekânları da kaçınılmaz olarak
dönüĢecektir. Ancak, kamusal kent mekânlarının tamamen ortadan kalkmasının
toplum yaĢamında yoksunluk ve bireyler bazında büyük bir yalnızlık getirecek
olması gerçeği bir yana, sanal mekanların kamusal yaĢamın yerini tam olarak
almaları bir ütopyadan ileri gidecek gibi görünmemektedir.
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3.1 Kamusal Alan Tanımı
Kamusal alan, modern toplum kuramlarında, toplumun ortak yararını belirlemeye ve
gerçekleĢtirmeye yönelik düĢünce, söylem ve eylemlerin üretildiği ve geliĢtirildiği
ortak toplumsal etkinlik alanına iĢaret etmek için kullanılan kavramdır. Kamusal alan
tanımı ilk kez 1962 yılında Jürgen Habermas'ın "Kamusal Alanın Yapısal
DönüĢümü: Burjuva Toplumunun Bir Kategorisi Üzerine AraĢtırmalar" adlı
kitabında ele alınmıĢtır. Habermas kamusal alanı, "özel Ģahısların, kendilerini
ilgilendiren ortak bir mesele etrafında akıl yürüttükleri, rasyonel bir tartıĢma içine
girdikleri ve bu tartıĢmanın neticesinde o mesele hakkında ortak kanaati, kamuoyunu
oluĢturdukları araç, süreç ve mekanların tanımladığı hayat alanı" olarak tanımlar. Bu
tanıma bakılarak kamusal alanın kamuoyunu oluĢturan alan olduğu sonucuna
varılabilir.
Kamusal mekanlar, kent sakinlerinin birbiriyle iletiĢim kurduğu, çeĢitli aktiviteleri
gerçekleĢtirdikleri, iç mekanların devamı olarak kent ve toplum yaĢamının geçtiği
mekanlardır. Toplumun tüm bireylerinin kullanımına açık olan, park, bahçe, yol,
meydan, avlu, vb. gibi mekanlardır. GeçmiĢ dönemlerde kamusalın anlamı kamu
yararına olan ile eĢ düĢmektedir. Günümüzde ise, daha çok herkesin gözü önünde
olan anlamına gelmektedir. Kamusal mekan ise içinde bulunduğu çevrede yasayan
insanların, hem yapılı çevreyle hem de birbirleriyle karĢılıklı iliĢkiye geçtikleri ortak
kullanım alanları olarak tanımlanabilir. Bir baĢka tanımla kamusal mekan, toplu
yaĢam senaryosunun gözler önüne serildiği sahnedir. Bir Ģehrin parkları, meydanları,
sokakları insanoğlunun değiĢimine yön ve sekil verir. Bu dinamik kamusal mekanlar,
Ģehre hareket için yollar, iletiĢim için düğüm noktaları, eğlence ve dinlence için
umumi yerler sağlayarak yerleĢik hayatın önemli bir parçasını oluĢtururlar. (Carr vd.,
1992) Avrupa Konseyi (1986) kamusal mekanları ve önemlerini aĢağıdaki gibi
tanımlamaktadır:
Kamusal açık alanlar, Ģehir mirası için önem teĢkil eder,
Bir Ģehrin mimari ve estetik bakımdan güçlü bir elemanıdır,
Önemli bir eğitimsel rol oynar,
Çevrebilimsel yönden ve sosyal etkileĢim için önemlidir,
Toplum geliĢimini güçlendirir
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Özellikle kiĢilerin psiko-sosyal gerilimlerini dengelemeye yardımcı olur
Bir toplumun eğlence ve bos zaman ihtiyaçlarını karĢılamakta önemli rolü vardır,
Çevresel geliĢim içinde ekonomik bir değeri vardır. (Woolley, 2003)
Günümüzde kamusal mekan olarak; caddeler, sokaklar, meydanlar, parklar, pazar
yerleri, ulaĢım mekanları, çeĢitli etkinliklerin gerçekleĢtirilmesi için ayrılmıĢ
mekanlar, kıyı rekreasyon mekanları gibi kent kullanıcılarının dıĢ dünya ile bir araya
gelebileceği dinlence ve eğlence mekanlarını örnek verebiliriz. Bu çerçevede
kamusal mekanlar:
1- Parklar: Kent parkları, mahalle parkları, semt parkları
2- Meydanlar: Kent ölçeğinde meydanlar, transit noktalarda yer alan meydanlar,
yapılar arası küçük meydanlar, caddelerin kesiĢim noktalarındaki küçük ölçekli
meydanlar, anıtların çevrelerindeki meydanlar
3- Caddeler ve yol aksları: Kaldırımlar, yayalaĢtırılan alanlar
4- Oyun alanları: Çocuk oyun alanları, oyun için kullanılan boĢ alanlar.
5- Rekreasyon alanları: Spor ve piknik alanları, kıyı bantları
6- AlıĢveriĢ alanları: Pazar alanları, alıĢveriĢ caddeleri olarak sınıflandırılabilirler
(Korkmaz& Dülger Türkoglu, 2003).
Kamusal alan özel ve kamusal olmak üzere temelde ikiye ayrılır. Ancak bu iki alanın
arasında yarı-kamusal ya da yarı-özel olarak nitelendirilebilen ara yüzler
bulunmaktadır. Günümüzde geliĢen teknoloji, globalleĢme gibi etmenler kamusal
alan tanımına yeni açılımlar getirmiĢtir. Postmodernizm, tüketim gibi kavramlarla
bütünleĢen yeni kamusal alan yeniden tanımlanmaktadır. Özel mülkiyete ait topluma
açık büyük kapalı alıĢveriĢ merkezleri günümüzde kamusal alan çalıĢmalarına en çok
konu olan olgulardan biri olmuĢtur.
Yeni teknolojik devrimlerle hızlanan yaĢam zaman-mekan kavramını yeniden
sorgulamasına neden olmuĢtur. GloballeĢmenin etkisiyle bireylerin en büyük
sosyalleĢme alanı sokaklar, caddeler ya da meydanlardan çok internet üzerinden
eriĢilen sosyal ağlar haline gelmiĢtir. Bu nedenle bir sanal kamusal alan olan internet
birey-davranıĢ/yer-kimlik vb. mekansal çalıĢmalara dahil edilebilir.
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3.2 Kamusal Alan Olarak Caddeler
GeçmiĢte demokratik kentsel mekân olarak kullanılan cadde, günümüzde dolaĢım
iĢlevini yerine getiren bir unsura indirgenmiĢtir. Schulz, (1971) caddeyi ve sokağı
daha kolay düĢünülebilen bir form, geçmiĢte de, bölgenin ve kasabanın karakterini
bir bütün olarak, ziyaretçiye yoğun bir Ģekilde sunan ―küçük bir evren‖ olarak
tanımlamaktadır.
Jan Gehl‘e (1987) göre kentsel dıĢ mekan yaĢantısı fiziksel çevre koĢullarına göre üç
farklı bölümde incelenebilir. Bunlar; zorunlu-vazgeçilemez aktiviteler, isteğe bağlı
aktiviteler ve sosyal aktivitelerdir. Binalar arasındaki dıĢ mekan yaĢantısı, birlikte
yaĢamayı anlamlı ve keyifli kılan tüm aktivitelere bağlıdır. Onlarla birlikte Ģekillenir.
Planlama kararları, kentsel yaĢamda iyi veya kötü koĢullar oluĢturmada, yaĢanabilir
ya da canlılığın olmadığı bir kent oluĢturmada büyük bir önem taĢımaktadır. Bu
bağlamda Jan Gehl‘e göre iki tip kentten söz edilebilir.
Birincisi, aralarındaki mesafenin fazla olduğu çok katlı binaların bulunduğu, araç
trafiğinin yoğun olduğu alanlardır. Ġkincisi ise yakın iliĢki içerisinde biçimlenen
yapılardan oluĢmuĢ, yaya yoğunluğunun fazla olduğu, sokaklarda kentsel dıĢ mekana
yönelik iyi alanların bulunduğu, kamu binalarının, iĢ alanlarının ve konut alanlarının
birbirleriyle yakın etkileĢim içerisinde olduğu yerlerdir.
Öte yandan bugün ise cadde, binaların Ģimdiki yoğunluğu ve gittikçe artan motorlu
trafiğin bir sonucu olarak geçmiĢ özelliklerini kaybetmiĢtir. Genel olarak caddenin
mekân-formu

haritada

kuzey-güney,

doğu-batı

arasındaki

uzaklık

olarak

tanımlanmaktadır.
Doğru bir form haline gelmesi için, cadde figürsel/Ģekilsel bir karaktere sahip
olmalıdır. Bu da yüzeyin sürekli olarak sınırlandırılması aracılığıyla elde edilir ki bu
belli bir yoğunluğu öngörmekle kalmaz ve tarihsel olarak bu değiĢim, geçit-caddesi
(promenade) kavramı ile bağlantılıdır (Alexander, 1977). Rapoport (1987), cadde
kullanımında kültürün etkilerini göstermek için Hindistan örneğini kullanır: Ġlk
bakıĢta, caddeler, göz alıcı derecede aktivite çeĢidi ve buna bağlı olarak farklı sesler,
kokular ve görüntüler gibi görünen Ģeylere ortam sağlamak içindir. Hayvanların,
insanların, bisikletlerin, insanların çektiği bisikletlerin (rickshavw), kamyonların,

54

otobüslerin kafa karıĢtıran karmaĢası sürekli devam eder. Aktiviteler, olağanüstü
güzel bir zeminde ve birbiriyle yakın çakıĢma içinde karıĢırlar/iç içe geçerler.
Caddelerde hız, önemli bir etmendir çünkü belli bir zaman aralığında kiĢinin ne
gözlemlediğini belirler. ġehrin imajı, zaman hakkında taraflı/farklı görüĢlerin bir
bütün oluĢturması ile Ģekillenir. Bu nedenle, bir Ģehrin algılanması dinamik ve
olayların sıralamasına belli bir sıraya göre olur. Hız, bu taraflı görüĢleri etkiler.
Rapoport (1987), yayalı ve yüksek hızlı çevrelerin algısal olarak birbiriyle
kıyaslanamayacağını, böylece, çatıĢmanın/zıtlığın sadece arabalar ve yayalar
arasında değil, (yavaĢ) ve (hızlı) hızlar ve aynı zamanda yumuĢak ve sert ya da düz
ve düzensiz hareket tipleri arasında da olduğunu söylemektedir. Yüksek hızlar, uzak
görüĢler, düzenli kıvrımlar, büyük ölçekli düzenli ritimler, geniĢ simetrik mekanlar,
belirli değiĢikliklere sahip tasarımlar gerektirir. Halbuki yavaĢ hızlar, kısa görüĢler,
yönde ani değiĢiklikler, küçük ölçek, dar simetrik olmayan mekânlar, detaylılık ve
karmaĢıklık içeren tasarımlar gerektirir.
1933 yılında Atina da yapılan Uluslararası Modern Mimari Kongresi CIAM
(Congress Internationaux d'Architecture Moderne) sonucu ortaya çıkarılan Atina
SözleĢmesi

mimari

ve

Modern

Akımın

Ģehir

planlamasındaki

teorisini

belirginleĢtirmiĢtir. Caddelerin sadece eriĢim ve ulaĢım için bir araç değil, aynı
zamanda sosyal ifade biçiminin sahne aldığı mekanlar olarak tanımı yapılmıĢtır.
Tanım olarak cadde, en az hareket kadar çevrili mekân ve aktivite sağlayan çok
fonksiyonlu bir mekandır. Temel iĢlevleri Ģunlardır:
• TaĢıtlar ve yayalar için sirkülasyon,
• Binalara eriĢim ve yine binalar için ıĢık sağlama ve
• Elektrik, su, telefon gibi kamu hizmetleri için bir rota,
• Özellikle araçlar için depolama mekanı,
• Ġnsan etkileĢimi ve sosyalleĢmesi için kamusal mekanın, geçit törenleri ve
protestolardan

tesadüfî

karĢılaĢmalara

beklenmektedir.
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kadar

her

iĢleve

cevap

vermesi

3.3 Cadde Kimliğinin Dünya Kentlerindeki Örneklerle Değerlendirilmesi
YapılaĢmıĢ çevreden kaynaklanan kimlik elemanları en genel anlamda açık-kapalı,
sürekli-sınırlı, tekrar eden - tekrar etmeyen olmak üzere ikiz karĢıtlık gösteren
oluĢumlarla açıklanmaktadır (Ocakçı, 1993). Bu anlamda Ģehrin sokakları ve
caddeleri, yapılaĢmamıĢ – sürekli – tekrar eden özellikler gösterirler. Bu olguların
dıĢında form, görüntü, konum, anlam gibi faktörler kimlik elemanlarının
değerlendirilmesinde etkilidir.
Kentlerin Ģekillenmesinde kuĢkusuz paradigma kaymalarının etkisi büyüktür.
Modernizm, postmodernizm, politik müdahaleler, küreselleĢme gibi olgular kentleri
etkilemiĢ dolayısıyla kent kimliklerine de yön vermiĢtir. Bu anlamda kentlerin ana
arteri niteliğindeki caddelerin kimliğini araĢtırırken yapılı çevreden kaynaklı kimlik
elemanlarını saptamanın yanı sıra demografik, kurumsal ve kültürel yapı
elemanlarını da ortaya koymak gerekmektedir.
ÇalıĢmanın bu bölümünde alan çalıĢmasıyla karĢılaĢtırılabilir bir altlık oluĢturmak
adına farklı ülkelerden 4 farklı cadde incelenmiĢtir. Caddelerin incelenmesinde
tarihsel geliĢimleri, konumları ve mekansal geliĢmesine etki eden önemli unsurlar
üzerinde durulurken fiziksel çevreden kaynaklı kimlik öğelerinin sıralanmasında
internet arama motorları ve gezi rehberlerinden yararlanılmıĢtır. BeĢeri çevreden
kaynaklı kimlik öğelerinin tespitinde ise caddelerin mekansal geliĢim süreçleri
incelenirken saptanan ipuçları ve eski kartpostallar etkili olmuĢtur.
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3.3.1 Gran Via – Madrid
Gran Via (esas anlamıyla ―Büyük Yol‖) Ġspanya‘nın baĢkenti Madrid‘in ana
caddelerinden biridir. Bu cadde Calle de Alcala‘da baĢlar ve Ġspanya Meydanı‘nda
sona erer. Gran Via turizm ve eğlence açısından kentin önemli bir referans
noktasıdır. Bu caddenin ikinci büyük özelliği ise tiyatrolar ile ilgili ünüdür. Ancak
son yıllarda bazıları kapanmıĢ diğer bir kısmı ise büyük baĢarı getiren müzikal
tiyatrolara çevrilmiĢtir. Bu nedenle Plaza de Callao ve Ġspanya arasındaki bu alan
Madrid‘in Broadway Caddesi olarak anılmaktadır. San Luis ve Plaza de Callao
arasındaki bölümü ise birçok uluslararası zincir mağazalara ev sahipliği yapmaktadır.
Ġspanya Ġç SavaĢı baĢlamadan üç ay önce, Ġspanya Ġkinci Cumhuriyeti, solcuların
etkisi altında kalarak bazı sokaklar isimlerini değiĢtirmiĢtir. Caddenin ilk iki parçası
Avenida de la C.N.T (C.N.T Caddesi) olarak adlandırılmıĢtır.

ġekil 3.1: Gran Via Caddesi Sokak Adları
Ġç SavaĢı baĢladığı zaman Ġspanya Cumhuriyeti‘ne sağladığı yardım dolayısıyla
cadde Avenida de Rusia (Rusya Caddesi) olarak yeniden adlandırılmıĢ, ancak kısa
zaman sonra ismi Avenida de la Union Sovietica (Sovyetler Birliği Caddesi) olarak
tekrar değiĢtirilmiĢtir. Fakat cadde, Francisco Franco‘nun ulusal kuvvetlerinin devam
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eden bombardımanlarından dolayı Avenida de los obuses (Havan Topu Caddesi)
olarak popüler bir lakap almıĢtır. Bu bölgeye saldırıların devam etmesinin sebebi en
önemli sebebi olarak ise ―Edificio de Telefonica‖ nın (Ġspanyol telefon Ģirketi) bu
sokakta bulunması gösterilmektedir.
SavaĢın sonlanmasının hemen ardından isyancıların Madrid‘e girmesiyle birlikte
sokağın adı değiĢmiĢ ve onların en büyük politik figürlerinden biri ve faĢist parti
―Falange‖nin kurucusunun ismi olan Avenida de Jose Antonio (Jose Antonio
Caddesi) ile yeniden adlandırılmıĢtır. Ġspanya demokrasisi altında bulunan sosyalist
vali tarafından yirmiyeydi sokak ismi ve caddenin en sade ismi Gran Via (Büyük
Yol) ile düzeltilinceye kadar 1981 yılına değin bu durum sürmüĢtür.

ġekil 3.2: Gran Via 1910
Ondokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren kentin merkezi ile kuzeybatısı arasında
geçiĢi kolaylaĢtırmak için tarihi Ģehir merkezinin labirent benzeri sokaklarının
geniĢletilerek transit bir yol açılması fikri ortaya atılmıĢtır. 1862 yılında, Puerta del
Sol reformuyla birlikte cadde için bir plan hazırlanmıĢtır. 30‘dan fazla parselin
istimlaki ile 13 metre geniĢliğinde yol yapımını öngören plan yürürlüğü girmemiĢtir.
3 Mart 1886‘da, Alcala Sokağı‘dan baĢlayıp San Marcial Meydanına (Bugünkü
Ġspanya Meydanı) kadar uzanan kentin doğu-batı yönünde çapraz bir cadde açılması
onaylanmıĢtır. Mimar Carlos Velasco, Alcala Sokağı‘nı Ġspanya Meydanına
bağlamak için üç seçenek sunmuĢtur. Proje 25 veya 30 metre geniĢliğinde ve ana
caddeleri kavĢaklarla bağlayan geniĢ bir cadde ön görmektedir.

Proje aynı yıl

Temmuz ayında uygulanmaya baĢlanmıĢtır. 1888‘de Mimar Velasco‘nun vefatı, yöre
sakinlerinin karĢıtlığı ya da bütçe yetersizliği gibi nedenler projenin durdurulmasına
engel olamamıĢtır. Bu projeyi diğer benzer Avrupa Ģehirlerinde gerçekleĢen cadde
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projelerinden ayıran bir nokta ise Velasco‘nun tüm yolu ahĢap kaplamayı önermesi
olmuĢtur.

ġekil 3.3: Gran Via Caddesi istimlak sekmeleri
Caddenin bugünkü halini almasında 3 aĢamalı bir istimlak planı izlenmiĢtir. Üç
sekmeye ayrılan caddenin ilk bölümü 534 metre geniĢliğindedir ve San Marcial
Meydanından baĢlayıp Callao‘da sona erer. Bulvarın toplam uzunluğu 1316 metre
olup 25 metre geniĢliğindedir. Proje o dönemde Madrid‘in en büyük kentsel
müdahalesi olarak kayıtlara geçmiĢtir.
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ġekil 3.4: Gran Via Caddesi – Metropolis Binası
Yeni yol, en son mimari tarzdaki büyük binaları yapabilme yeteneğine sahip
mimarlar için fırsatlar yaratmıĢtır. Calle de Alcala‘dan baĢlarken göze ilk çarpan
bina, hepsinin en meĢhuru Edificio Metropolis veya Metropolis Binası‘dır. Kentin
simgesi olan Jules & Raymond Février Heykeli ise mimarların yaptığı bir tasarımdan
sonra 1907 ve 1911 arasında inĢa edilmiĢtir. Ancak orijinal heykel 1975‘de Zafer
heykeli ile değiĢtirilmiĢtir.
Gran Via‘nın biraz ilerisinde sol tarafta baĢka bir kent simgesi daha bulunur, Edificio
Grassy, 1917‘de inĢa edilen küçük kuleli baĢka bir köĢe binadır. Ġspanya
Telekomünikasyon Ģirketi için 1926 ve 1929 yılları arasında inĢa edilmiĢ olan
Avrupa‘nın ilk gökdeleni Telefonica Binası caddenin her noktasından görülebilme
özelliği ile önemli bir referans noktasıdır. 88 m‘lik (270 ft‘lik) bina, Madrid‘deki en
uzun bina olup ve Amerikalı Louis S. Weeks tarafından tasarlanmıĢtır.
Yapılı çevre bir kentsel algı açısından en dikkat çekici unsurlardır. Yapılı çevreden
kaynaklı kimlik elemanlarına en büyük örnek Ģehirde yer alan özellikli binalardır. Bu
anlamda Gran Via cadde kimliğini ve kültürünü yansıtan özellikli binalar yukarıda
sıralanmıĢtır.
Plaza de Espana‘nın biraz daha ilerisinde Gran Via, El Callao savaĢından sonra Plaza
del Callao adını alan küçük bir meydanla kesiĢir. Bu meydan, yaklaĢık altı sinema
salonuyla Madrid sinemasının kalbidir. Bina yasalarındaki son değiĢiklikler sinema
salonlarının daha kazançlı alıĢveriĢ merkezlerine dönüĢmesine izin vermiĢ, bölgenin
bu özellikli yapıları giderek kimliğini kaybetmeye baĢlamıĢtır.
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Gran Via‘nın Plaza de Espana‘ya denk gelen son bölümü 1925 ve 1929 arasında inĢa
edilmiĢ, Edificio Espana ve Torre de Madrid isimli iki gökdelen tarafından domine
edilen geniĢ bir meydandır. Meydanlar Gran Via cadde kimliğini tanımlayan diğer
kentsel alanladır.
Gran Via‘da yer alan memnuniyetin ve hayalin beyaz perdesine benzetilen yüksek
beyaz cepheler, caddede modernitenin kendisi olarak tasvir edilmektedir (Parsons,
2003). Madrid metropolünün bir mikrokozmozu olan Gran Via uzun yıllar boyunca
içinde yer aldığı kenti reddeden bir modernite sergilemiĢtir. Ancak bu kültürel kimlik
ironik bir biçimde Ģekil değiĢtirmiĢtir. Franco Ulusal güçlerinin bombardımanına
direnen Telefonica Binası bu caddenin ve Madridlilerin direniĢinin simgesi haline
gelmiĢtir.
3.3.1.1 Gran Via Caddesi kentsel kimlik bileĢenleri
Caddenin kentsel kimlik bileĢenleri analiz edildiğinde özellikle yapay ve beĢeri
çevreden kaynaklı kimlik öğelerinin baskın olduğu görülmektedir. Gran Via Caddesi
Madrid

Kenti‘nin

alıĢveriĢ

ve

eğlence

konusunda

ana

arterleri

olarak

nitelendirilmektedir. Bu cadde, kültürel geçmiĢi ve günümüzdeki iĢlevi ile kent
içinde önemli bir noktadadır.
Gran Via doğal çevre ele alınarak incelendiğinde, tipik bir Avrupa Caddesi yapısı
sergiler. Topografya açısından kentin bütününden ayırt edici bir özelliği
bulunmamaktadır. Akdeniz ikliminin görüldüğü bu bölge denize uzak olması
nedeniyle bitki örtüsünde dikkat çekici öğeler ön plana çıkmamıĢtır. Gran Via
Caddesini özgün kılan doğal çevre bileĢenlerinden çok yapılı çevresi ve beĢeri
bileĢenleridir.
Caddenin kültürel arka planına ve kurumsal yapısına bakıldığında politik, ideolojik
idari vb. faktörlerin caddeyi Ģekillendirme etkili olduğu görülmektedir. Gran Via,
etkilendiği kültürel, politik ve idari olaylar çerçevesinde yıllar boyu değiĢik
biçimlerde adlandırılmıĢtır. Bir kente veya bir caddeye kimliğini veren en önemli
öğelerden bir de nasıl adlandırıldığıdır. Bu durum cadde kimliğinin oluĢmasında
büyük rol oynamıĢtır.
Kent kimliğini etkileyen diğer bir öğe ise o kente yapılan müdahalelerle ilgilidir.
Gran Via‘da yapılan istimlakler cadde strüktürünün değiĢmesine yol açmıĢtır.
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Strüktür bir yerin kimliği ile birlikte imajını oluĢturan önemli bir faktördür. Caddenin
yıkımlar ile geniĢletilmesi kullanıcıların algısı, yerin imajı ve dolayısıyla kimliği
üzerinde değiĢikliklere yol açmıĢtır. Gran Via‘nın yıkımı ve yenilenme projesinin üç
sekmesi ayrı politikacı olan Peñalver, Pi I Margal ve Dato‘ya ithaf edilmiĢtir
(Morley, 2010).

ġekil 3.5: Yapım aĢamasındaki Gran Via Caddesi - 1922
Caddenin kültürel geçmiĢinin yanı sıra günümüzde taĢıdığı anlam göz önünde
bulundurulduğunda, caddenin Madrid Kenti için önemli bir imaj öğesi olduğu kabul
edilebilir. GeçmiĢten bu yana kent için önemli bir turizm, alıĢveriĢ ve eğlence
mekanı olan cadde ayrıca tiyatro, sinema ve müzikaller ile ünlüdür. Madrid'in
Broadway'i olarak bilinen bu bulvar günümüzde en önemli alıĢveriĢ, konaklama ve
turizm merkezidir. Cadde ile özdeĢleĢen tiyatro ve müzikaller kentin ekonomik ve
turistik açısından geliĢmesine katkıda bulunmaktadır. Bu tip etkinlikler geçmiĢe
kıyasla azalmıĢ olsa da caddenin kimliği açısından önem teĢkil etmektedir. Cadde
tiyatro ve müzikallere ev sahipliği yapmasının yanı sıra sinemalara sahne olması
nedeniyle de sadece kent içinde değil ülke bütününde bilinirliği yüksek bir mekan
olarak tanımlanmaktadır.
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ġekil 3.6: 1950‘lerde Gran Via
Caddenin kent içindeki mekansal konumu, strüktürü ve yapıları ise oldukça dikkat
çekicidir. Yapay çevreden kaynaklı kentsel bileĢenler incelendiğinde kentin
tamamında simge haline gelmiĢ yapıları gerek mimarileri gerekse geçmiĢten
günümüze taĢıdıkları anlam açısından önem taĢımaktadır. Caddede yer alan
Metropolis Binası tüm kent için bir kimlik öğesi niteliğindedir.

ġekil 3.7: Metropolis Binası
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3.3.2 Paulista Caddesi - Sao Paolo
Pulista Caddesi (Avenida Paulista, Portekizce‘de Paulista, Sao Paulo eyaletinde
doğmuĢ olanlara denir) Brezilya‘nın Sao Paulo Ģehrindeki en önemli caddelerden
biridir. 2.8 kilometrelik bu iĢlek cadde geniĢ bir alıĢveriĢ, finans ve kültürel aktivite
alanıdır. 1960‘lardan bu yana cadde, Ģehirdeki en önemli iĢ merkezlerinden biri
olarak kimlik kazanmıĢtır. Ayrıca Latin Amerika‘nın en kapsamlı Modern Sanatlar
Müzesi‘ne (MASP) ev sahipliği yapmaktadır. Sao Paulo‘daki en yüksek noktalardan
biri olması nedeniyle birçok radyo ve televizyon istasyonlarının alıcılarını bir araya
getirir. Caddeye ulaĢım bir metro ve birçok ana otobüs hattı ile sağlanmaktadır.
Aralık 1981‘de resmi olarak açılan cadde, Latin Amerika‘daki en pahalı konut alanı
olarak gösterilmektedir.

ġekil 3.8: Paulista Caddesi genel görünüm
Avrupai ve arabesk temalı çok sayıdaki gösteriĢli malikanelerin yerleĢim yeri olan bu
cadde 1950‘lerden itibaren dikeyde geliĢmeye baĢlamıĢtır. Neo-Klasik, Hindu Stili
ve Orta Doğulu mimarisindeki yapılar vergilendirmelere bir tepki olarak ayaklanan
çoğu öğrenci ve sanatçı tarafından tahrip edilmiĢtir. Günümüzde görülmeye değer tek
malikane, uzun caddenin baĢlangıcındaki Praça Osvaldo Cruz‘a yakınında bulunan
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―Casa das Rosas‖dır. Casa da Rosas 1980‘lerin sonunda kültürel bir merkeze
dönüĢmüĢtür.

ġekil 3.9: 1910 yılında Paulista Caddesinden bir görünüm
Paulista, Trianon olarak bilinen Parque Siqueira Campos‘a, küçük bir kır parkına ve
Sao Paulo Sanat Müzesi‘ne (MASP – Museu de Arte de Sao Paulo) ev sahipliği
yapmaktadır. MASP, Renoir, Picasso, Trasila do Amaral ve diğer modernist
Brezilyalı sanatçıların ulusal ve Avrupai tablo, eskiz ve heykel koleksiyonlarının
yanı sıra binasının olağanüstü modern mimarisiyle de bilinmektedir. 9 de Julho
Caddesini gören iki dikey beton kolonla destekli asılı pencereler, tek bir beton
bloktan yapılmıĢ bir sergi odası bulunmaktadır. ġehrin en önemli referans
noktalarından biridir.

ġekil 3.10: Sao Paolo Modern Sanat Müzesi
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Bu cadde, daha yeni ve daha güneyinde bir cadde olan Avenida Berrini ve Avenida
Brigadeiro Faria Lima boyunca dünyanın en büyük finansal enstitülerinden
bazılarına ev sahipliği yapar ve Sao Paulo eyaletinin ekonomik gücünün simgeler.
Sao Silvestre Maratonu her yıl bu cadde üzerinde gerçekleĢtirilir. Yerel futbol
kulüplerinin ve dünya kupası turnuvalarının kutlamaları ve siyasi mitinglerin sahnesi
de Paulista‘da yapılır. Cadde, baĢından sonuna kadar altında çok etkili bir Ģekilde
iĢleyen Sao Paulo metro sistemine sahiptir. Hala oldukça yeni ve yapılanma altında
olan bu hat Ģehrin doğu ve batı yakasını birbirine bağlayan mavi hata (kuzey-güney)
daha ilerisi olan sarı hata (Villa Sonia-Luz) transferleri vardır ve bir vasıta batı
yakasındaki Vila Madalena Ġstasyonu ile kuzey Barra Funda Kırmızı Ġstasyonu
birbirine bağlar.
Paulista, sıklıkla New York‘taki 5. Cadde ile kıyaslanır. Daha geniĢ çift Ģeritli iki
taĢıt yoluna sahip olmasına rağmen, daha çok finansal, kültürel ve ticari durumu ile
kıyaslanır. En büyük kavĢakları Avenida Brigadeiro Luis Antonio, Rua Augusta,
Haddock Lobo ve Rua da Consolaçao‘dur. Buna paralel olarak Cincinato Braga, Bela
Vista/Paraiso tarafındaki Joaquim Eugenio de Lima ve Jardins tarafındaki Alameda
Sanatos ve gösteriĢli Coronel Oscar Freire‘dir. Oscar Freire‘nin zengin binaları, lüks
kıyafet mağazaları, restoranları ve gurme dükkanlarıyla dünyanın en güzel
sokaklarından biri olduğu söylenir.
Ayrıca bu bölge, Maria Imaculada Kız Lisesi, Angelican Saint Paul‘s Lisesi, Dante
Alighieri Lisesi, Ġngiliz Dil Enstitüsü, Sao Luis Üniversitesi ve Lisesi, Casa di
Cultura Italiana ve Objetivo gibi özel okullarıyla da meĢhurdur.

Paulista

Caddesi‘ndeki kültür merkezleri arasında sergilerin sık görüldüğü Paraiso‘daki Casa
da Rosas‘ın yakınındaki Centro Cultural Itau, MASP metro istasyonunun
yakınındaki Centro Cultural FIESP/CIESP bulunmaktadır. Hospital Alemao Osvaldo
Cruz, Paulistano Clinicas, Emilio Ribas ve Beneficencia Portuguesa gibi Sao
Paulo‘nun en iyi hastanelerinin bazıları da bu bölgede bulunur. Tres Merkezi,
Conjunto Nacional, Winston Churchil Binası, Gazeta ve Paulista alıĢveriĢ merkezi
kahve dükkanlarına, internet hizmetlerine, restoranlara, büfelere, marketlere ve/veya
sinema salonlarına sahiptir. Geri kalan malikaneler ve bankaların bazıları Noel
mevsiminde kalabalığı resim çekmeye teĢvik edecek Ģekilde her yıl dekore edilir.
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3.3.2.1 Paulista Caddesi kentsel kimlik bileĢenleri
Caddenin kentsel kimlik bileĢenleri analiz edildiğinde topografya, iklim, bitki örtüsü
vb. doğal özelliklerden kaynaklı kimlik öğeleri bulunmamaktadır. Bir önceki örnek
cadde olan Gran Via‘da olduğu gibi Paulista Caddesi‘nde de yapılaĢmıĢ ve beĢeri
çevreden kaynaklı kimlik öğeleri ağırlıktadır.
YerleĢim ölçeği ve kent bütününde incelemek gerekirse, cadde Sao Paolo‘nun
modernist kentsel dokuna uyumlu bir Ģekilde, grid sokakları dik kesen bir geniĢ bir
arter görünümündedir. Caddenin çift Ģeritli yapısı hızlı trafiğe elveriĢlidir. Cadde
topografik anlamda olmasa da yapılaĢma yönünden Ģehrin en yüksek noktasıdır. Bu
anlamda Ģehrin siluetini ve görüntüsü oluĢturmaktadır.

ġekil 3.11: Paulista Caddesi‘nin panaromik görüntüsü
Artan Vergilere ve Askeriye yönelik protesto niteliğinde tahribatlar ve küreselleĢme
önceleri birer katlı bahçeli malikanelerin günümüzde yerini gökdelenlere
bırakmasına sebep olmuĢtur. Yüksek katlı yapılarıyla cadde kent merkezinin MĠA
içerisinde yer alır. Cadde boyunca yok geniĢliği süreklilik gösterir ancak proporsiyon
cadde boyunca farklılaĢmaktadır (Bkz ġekil 3.12).

ġekil 3.12: Paulista Caddesi‘nin üç farklı noktasından alınan Ģematik kesitler
YerleĢim ölçeğinde modernist bir yapı sergileyen caddede yapı ölçeğinde nirengi
noktası niteliğinde bir çok bina bulunmaktadır. Bu binalardan en önemlisi kent, ülke
ve hatta Güney Amerika için kritik bir konuma sahip olan Modern Sanat Müzesidir.
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ġekil 3.13: FIESP - Sao Paolo Sanayi Federasyonu Binası
Sao Paolo Sanayi Federasyonu Binası ise Ģehrin en sembolik binaları arasında yer
almaktadır. Caddenin MĠA üzerinde yer alması yapılaĢmanın da bu amaca hizmet
eden bir strüktür izlemesine neden olmuĢtur. AlıĢveriĢ ve finans iĢlevine yönelik
yüksek yapılaĢma caddenin küresel dünya sisteminin hemen hemen yeni geliĢen tüm
kentlerde görülebilen bir strüktür izlemesine neden olsa da caddenin yakın çevresiyle
oluĢturduğu tezat yapılaĢmıĢ çevre anlamda kente ve caddeye ayrı bir kimlik
kazandırmaktadır (Bkz ġekil 3.14).

ġekil 3.14: Bahçeli ve az katlı konut alanı Jardins‘ten Paulista‘nın görünümü
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3.3.3 Paseo de la Reforma - Mexico City
Paseo de la Reforma 2. Meksika Ġmparatoru Maximillian I zamanında inĢa edilmiĢ,
12 kilometre uzunluğunda bulvardır. Açıldığı dönemde Ġmparatoriçe‘nin Yolu
anlamına gelen Paseo de la Emperatriz olarak adlandırılmıĢtır. Günümüzdeki ismi
ise 19. yüzyıldaki BaĢbakan Benito Juarez‘in liberal reformlarına gönderme
yapmaktadır.
Bu geniĢ cadde kenti diyagonal kesen bir hat izlemektedir. 1860‘larda Ferdinand von
Rosenzweig tarafından tasarlanan bu bulvar sonraları Avrupa‘nın Champs Elysées
veya Ringstrasse gibi büyük bulvarlarını model almıĢtır. Caddenin oluĢum süreci
Ġmparator Maximillian‘ın imparatorluk konutunu Chapultepec Kalesine direk olarak
bağlama isteği ile baĢlar. Bu cadde ile imparatorluk konutu ve kent merkezi arasında
doğrudan bir bağlantı yolu oluĢturulması amaçlanmıĢtır.

ġekil 3.15: Paseo de la Reforma Caddesi‘nin kuĢbakıĢı görünümü
Bulvar eski yürüyüĢ yolunun köĢesinden itibaren modern bir çizgi sergiler.
Kuzeydoğu‘ya doğru devam eden bulvar Tlatelolco‘ya ulaĢır ve sonrasında ikiye
bölünür. Cadde Santa Fe‘ye ulaĢtığında bir yürüyüĢ yolundan çok otoyol halini alır.
Bu cadde anıtlar açısından da oldukça zengindir. Meksika ve Amerika tarihinin
birçok olayını ve kiĢisini temsil eden anıt burada yer almaktadır. Ayrıca Meksika‘nın
1938‘deki endüstrisini ve petrol rezervlerini temsil eden çeĢme bulvarın önemli
yapıları arasındadır.
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Bulvarda yer alan önemli anıtlardan bir diğeri de El Angel de la Independencia
olarak bilinen Kanatlı Zafer anlamına gelen uzun kolon Ģeklindeki yapıdır. 1910
Meksika SavaĢı‘nı simgeleyen ve savaĢın önemli aktörlerini içeren figürlerden
oluĢur. Bulvarın ortalarında ise Devrim anıtı yer alır. Bu yapı dört arklı büyük bir
kubbedir. Yapının orijinali parlamento binasının bir parçası olacak Ģekilde Porfirio
Diaz döneminde tasarlanmıĢ ancak Meksika Devrimi nedeniyle tamamlanamamıĢtır.

ġekil 3.16: Reforma Caddesi konutları
Paseo de la Reforma BaĢbakan Diaz zamanında elit ailelerin konutlarının
yoğunlaĢtığı bir bulvar olmuĢtur. Avrupa mimarisinden esinlenen bu evlerden çok
azı günümüze gelebilmiĢtir. Birçoğunun yerini ofis binaları almıĢtır. Bulvar boyunca
eski mimarisini koruyan bina ile karĢılaĢmak mümkün değildir. Ancak Diaz rejimi
elitlerinin bolluğunu simgeleyen birkaç dağınık yapı görülebilir.
Modern binaların birçoğu sıradan olarak değerlendirilirken artdeko tarzındaki Loteria
Nacional ve iĢlevselci IMSS binası bu yapılar arasından sıyrılır. Bulvardaki evler ve
ofisler önceleri Meksika Federal Hükümeti‘nin desteği ile yapılanmıĢ olup
günümüzde banka ve komisyoncuların tekeli altına girmiĢtir. Yeni yapılan binaların
çoğu çağdaĢ çizgiler izlemekte ve ofis binaları olarak kullanılmaktadır.
Bulvar ABD, AB, Japonya ve Peru olmak üzere birçok konsolosluk binasına ev
sahipliği yapmaktadır. Meksika Borsa Binası ve eski ticaret binası da burada yer
almaktadır.
Günümüzde Reforma bir çok lüks otel, restoran, ofis binası, kamusal sanat sergileri,
yeni yapıları ve turistik mekanları barındırmaktadır. Cadde Meksikalılar için
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geleneksel bir kutlama ve protesto alanı haline gelmiĢtir. Çoğu protesto yürüyüĢleri,
gösteriler, zafer kutlamaları bu caddede yapılır.
Mexico City yerel yönetimi 2000 yılı itibariyle caddede kentsel düzenleme ve
yenileme

programı

baĢlatmıĢtır.

Yenileme

programı

mevcut

bahçelerin

düzenlenmesini ve yenilerinin oluĢturulmasını, yaya alanlarının temizlenmesi ve
düzenlenmesini, yeni yürüyüĢ yollarının yapılmasını kapsamaktadır.
3.3.3.1 Passeo de la Reforma Caddesi kentsel kimlik bileĢenleri
Reforma, Mexico Kenti için doğal, beĢeri ve yapay kimlik bileĢenleri güçlü bir
kentsel akstır. Sembolik yapılara sahip olan bu aks aynı zamanda kültürel arka planı
ve manevi anlamıyla kentin ve Diaz Rejiminin önemli simgelerinden biri halindedir.
Caddenin kimlik analizi yapılırken, doğal çevre bileĢenleri detaylandırıldığında kent
bütününde yapılaĢmıĢ çevre içerisinde kentlinin nefes alabileceği ağaçlıklı yolu
dikkat çekici bir kimlik öğesi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Caddenin orijinal
isminde yer alan Passeo yani yürüyüĢ yolu kelimesi bu kimlikle birebir örtüĢen bir
tutum sergiler.

ġekil 3.17: 1870 ve 2000 yıllarında caddenin görünümü
Orijinalinde Ġmparator‘un Yolu olarak bilinen cadde; düz ve keskin hattı ile iki yanı
ağaçlıklı formunu 1870 yılından günümüze kadar koruyabilmiĢtir. Mexico Kenti‘nin
eğimsiz arazini dimdik kesen bu cadde geçmiĢteki strüktürünü aynen korumaktadır.
Ġmparator Maximillian‘ın imparatorluk konutunu Chapultepec Kalesine direk olarak
bağlama isteği ve ardından caddenin günümüzdeki halini almasında Diaz Rejiminin
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etkisi caddenin planlama stratejilerinde üst yönetim müdahalelerini göstermektedir.
Nitekim caddenin bu kurumsal kimliğini en iyi gösteren yine caddenin adı yani
Refom Yolu‘dur.

ġekil 3.18: Chapultepec‘ten caddenin görünüĢü
Bazı kentlerin kimliğinin oluĢmasında folklorik özelliklerin etkili olduğu daha önceki
bölümlerde örneklerle açıklanmıĢtır. Reforma‘nın da kimliğinin oluĢmasında üst
yönetim müdahalesi gibi etmenler söz konusudur. Bu anlamda cadde günümüzde
kutlamalar, törenler, protestolar ve geçitler için en çok kullanılan kentsel mekandır.

ġekil 3.19: Reforma Caddesi‘nde Askeri Geçit

Caddenin kurumsal altyapısının yanında günümüzde toplumsal birlikteliği ve aidiyeti
korumaya yönelik kentli için özel bir rolü bulunmaktadır. Rejimin, zaferlerin,
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zenginliğin simgeleri anıtların yanı sıra bulvar yürüyüĢ yolu olma özelliğini uygun
bir Ģekilde yerine getirmektedir. Pazar günleri araç trafiğine kapanan bu geniĢ cadde
kentlinin yürüyüĢ, bisiklete binme gibi sosyal aktivitelerini yerine getirmesine imkan
verir.

ġekil 3.20: Reforma Caddesi‘nde bir Pazar günü
Reforma‘nın kimliğini oluĢturan öğelerin önemli bir kısmı beĢeri çevreden
kaynaklanmaktadır. Ancak kentin bütününde hatta tüm Latin Amerika‘da simge
haline gelmiĢ yapılar da cadde boyunca yer almaktadır. Cadde üzerinde bulunan
Latin Amerika‘nın en yüksek binası olan Torre Mayor bu yapılardan biridir. Kentin
hemen hemen her yerinden görülebilen bu bina cam ve çelik konstrüksiyon
strüktürüyle tipik bir gökdelen görünümündedir. Binadan, Mexico Kenti‘nin düz
arazi yapısı, yerleĢim dokusu oldukça iyi görülebilmektedir. Torre Mayor‘un yanı
sıra artdeko tarzındaki Loteria Nacional ve iĢlevselci IMSS binası göze çarpan ve
cadde kimliğini oluĢturan diğer yapılar arasında yer alır.
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ġekil 3.21: Torre Mayor – Mexico City
Yapay çevrede binaların yanı sıra anıtlar cadde kimliğinin en önemli öğelerini
oluĢturmaktadır. Caddenin ortasında yer alan El Angel de la Independencia olarak
bilinen Kanatlı Zafer anlamına gelen uzun kolon Ģeklindeki heykel kentin en önemli
simgesel yapısıdır. 1910 Meksika SavaĢı‘nı simgeleyen ve savaĢın önemli aktörlerini
içeren figürlerden oluĢan bu heykel belki de kentin geçmiĢten günümüze geçirdiği
kurumsal, kültürel ve demografik çerçeveyi en iyi Ģekilde yansıtmaktadır.
Meksika‘nın en geniĢ caddelerinden olan Reforma, heykelin yer aldığı bu noktada
120 metre geniĢliğe ulaĢır.
Reforma boyunca simgesel anlamları oldukça kuvvetli birçok yapı ve heykel ile
karĢılaĢmak mümkündür. Meksika‘nın 1938‘deki endüstrisini ve petrol rezervlerini
temsil eden çeĢme bulvarın bu yapılar arasındadır.
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3.3.4 Boulevard Haussmann - Paris
Hassmann Bulvarı, 2,35 kilometre uzunluğunda iki yanı ağaçlı, Paris‘in 8. ve 9.
Bölgeleri arasındaki geniĢ bir bulvardır. Baron Haussmann tarafından Napolyon III
desteğiyle açılmıĢtır. Caddenin iki yanında aynı yükseklikte devam eden apartman
blokları yer alır. Galeries Lafayette ve Au Printemps en çekici binalardır.

ġekil 3.22: Haussmann Bulvarı
Tüm Paris kentinde olduğu gibi Haussmann‘ın yaptıkları iĢler bu caddede de
modernizmin kentteki yansımalarını göstermeleri açısından ilginçtir. Yaratıcı yıkma
imgesini gerçekleĢtiren önemli modern figür olarak tanımlanmaktadır. 1853‘te Seine
vilayeti valisi unvanını alan Haussmann, III. Napoléon‘un kendisine verdiği ve
üzerinde yapımı önerilen caddelerin çizili olduğu Paris haritasından yola çıkarak
modern zamanların en büyük kent yenileme planlarından birini yürütmüĢtür. Kendi
adına taĢıyan bu bulvar da bu yenileme projelerinden biridir.
Ortaçağ ve Rönesans dönemlerine ait kent dokusunun önemli bölümünü yıkarak
yeni, bir örnek cadde duvarları inĢa etmiĢtir. Cadde geniĢliğinin iki ordu arabasının
geçeceği Ģekilde olması bu sayede kalabalıklar üzerinde kontrol sağlanması
hedeflenmiĢtir. En yoksul semtlerde ise binaların cepheleri için belli standartlar
getirilmiĢken bu cephelerin ardındaki sıkıĢ tıkıĢ ve havasız barınaklar planlamada
göz ardı edildiği yönünde eleĢtirilmiĢtir.
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ġekil 3.23: Haussmann Bulvarı ve Rue Italiens‘in kesiĢtiği meydan
Cadde Haussmann‘ın kendi adını taĢımasının yanı sıra ünlü Fransız edebiyatçı
Marcel

Proust‘un bu

caddede

yaĢamasıyla

da ün kazanmıĢtır. Bulvarın

tamamlanması Baron Haussmann‘ın vefatından sonra 8 aĢamada gerçekleĢmiĢtir.
Günümüzde kentin en önemli alıĢveriĢ aksı olan cadde geniĢ araç yolu, ağaçlıklı
kaldırımıyla kentlinin ve turistlerin sıkça kullandığı bir aks halindedir.
Caddenin günümüzde en önemli binası ve Paris için en lüks alıĢveriĢ merkezi olan
Galeries La Fayette 1893 yılında küçük bir tuhafiyeci dükkânının içinde moda
mağazası olarak açılmıĢtır. Haussmann Bulvarı'ndaki bu mağazanın tasarımı için
Georges Chedanne ve onun öğrencisi Ferdinand Chanut'u görevlendirilmiĢ olup 1912
yılında cam, çelik kubbe ve Art Nouveau tarzı merdivenle inĢa edilmiĢtir.
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3.2.1.1 Boulevard Haussmann kentsel kimlik bileĢenleri
Caddenin geliĢimine bakıldığında öne çıkan ve caddeye isim veren kiĢi olarak Baron
Haussmann, caddenin yanı sıra Paris kentsel kimliğinin oluĢumunda da en önemli
isimdir. Üst yönetim müdahalesinin oldukça kuvvetli hissedildiği Haussmann
operasyonlarından bu caddede nasibini almıĢ, kimliğinin oluĢumunda etkili olmuĢtur.
Bu anlamda caddenin kimlik bileĢenlerinde en etkili olan faktör açılıĢındaki yıkımlar
olmuĢtur.

ġekil 3.24: Yıkımlardan önce caddeden görünüm
Modernizme tepki olarak ortaya çıkan kuramlar çerçevesinde geçmiĢe saygı ve
dolayısıyla koruma kavramı güçlenmiĢ, modernizmin ve müdahaleci yapılaĢmanın en
büyük örneği olan Paris‘te yer alan bu bulvar da en son yapılaĢma düzenini
korumuĢtur. Ancak günümüzdeki sembolik anlamı değiĢime uğramıĢ kentin yıkım
sonrası açılan diğer bulvarlarından farklı olarak lüks otellerin, alıĢveriĢ merkezi ve
restoranların yer aldığı tüketim toplumuna hizmet eden bir kimliğe bürünmüĢtür.
Caddenin beĢeri çevreden kaynaklı kimlik öğeleri analiz edildiğinde kurumsal ve
kültürel altyapısından çok günümüz kapitalist sisteminin bir getirisi olan tüketim
mantığı ile anıldığı görülmektedir. Diğer bir deyiĢle Haussmann Bulvarı lüks sever
kentlinin ve turistlerin en uğrak yeri olarak bilinmektedir.
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Caddede yer alan Galeries La Fayette ve Au Printemps en büyük ve önemli yapılar
olarak, alıĢveriĢ açısından kentin en önemli mağazalarıdır.

ġekil 3.25: Galeries La Fayette
Noel zamanı caddenin renkli ıĢıklarla süslenmesi özellikle bu önemli iki binanın ıĢık
oyunlarıyla Ģıklıklarını yarıĢtırması adeta bir gelenek haline gelmiĢtir.

ġekil 3.26: Au Printemps
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3.4 Bölüm Sonucu
Kamusal alan insanlar tarafından gerçekleĢtirilmiĢ, insan yapısı nesnelerden oluĢan
ve insanlar tarafından ortak olarak paylaĢılan bir dünya olarak tanımlanmaktadır.
MetropolleĢmeye bağlı olarak kentlerin form ve ölçek değiĢtirmesi, yüksek teknoloji,
paradigma kaymaları gibi etmenler kamusal alanı da önemli ölçüde farklılaĢtırmıĢ ve
değiĢtirmiĢtir. Kamusal alanlar fiziksel ve sembolik olarak farklı anlamlar, farklı
özellikler ve iĢlevler taĢımaktadır. Günümüzde kamusal alanların kentsel mekânda
doğru programlanması, biçimlenmesi ve üretimine bağlı olarak özelliklerini
korumaları mümkündür. Bu anlamda kamusal alan / kent iliĢkisinin iyi tanımlanması
gerekmektedir.
ÇalıĢmanın bu bölümünde kamusal alan tanımı ve bir kamusal alan olarak caddeler
ve örnekleri üzerinde durulmuĢtur. Tezin kapsamı gereği kamusal alanlar kentsel
mekan içindeki açık alanlar olarak sınırlandırılmıĢtır.
Bir kentin ya da kentsel mekanın kimliğini analiz ederken Ģüphesiz kamusal alanın
içine girmek orada bulunmak gerekmektedir. Günümüzde farklı disiplinler tarafından
ele alınan ve farklı anlamların yüklendiği kamusal alanlar kentsel mekanın yanı sıra
çok farklı alanlarda yer alabilmektedir. Son konjonktürde teknolojinin ilerlemesiyle
internet, toplumların kendini ifade edebildikleri, sosyalleĢebildikleri yeni toplanma
mekanları yani kamusal alanlar olmuĢtur. Bu nedenle çalıĢmanın bu bölümünde
örnek caddelerin kimlik analizinde yeni kamusal alan olan internette caddelerin
kendilerini nasıl tanıttıkları, nasıl bir kimlik ortaya koydukları araĢtırılmıĢtır.
ÇalıĢmada ele alınan örnek caddelerin ikisi Avrupa Kıtası‘nda yer alırken diğer ikisi
Güney Amerika‘da yer almıĢtır. Paris ve Ġspanya‘dan seçilen örneklerde caddelerin
geliĢmiĢlik düzeylerini koruduklarını ancak geçmiĢe saygı çerçevesinde teknoloji
ürünü ve çok katlı yapılardan kaçındıkları gözlemlenirken Meksika ve Brezilya‘dan
seçilen örneklerde ise tam tersi durum gözlemlenmektedir.
Caddelerin Ģekillenmesinde öne çıkan unsurlara bakıldığında bir üst yönetim
müdahalesinin yanı sıra yıkımlar ve yeni yapılanma çalıĢmaları görülmektedir.
Caddelerin hepsi iĢ merkezlerinin ve önemli alıĢveriĢ merkezlerinin yer aldığı ticaret
aksları olarak sınıflandırılabilir. Güney Amerika‘da yer alan caddeler merkezi iĢ
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alanı üzerinde yer alırken Avrupa‘daki caddeler ise kentin en önemli alıĢveriĢ
akslarıdır. Caddelerde geliĢimlerine yön veren ve günümüzdeki iĢlevlerini belirleyen
beĢeri öğelerin yanı sıra özellikli binaları, cadde, kaldırım geniĢliği ve bina
yükseklikleri açısından yapay çevre bileĢenlerinden kaynaklı caddenin ve kentin
kimliğini

oldukça

etkileyen

karakteristik
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elemanları

bulunmaktadır.

Çizelge 3.1: Örnek Caddelerin kimlik bileĢenlerinin karĢılaĢtırılması
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Çizelge 3.2: Örnek Caddelerin kimlik bileĢenlerinin karĢılaĢtırılması (Devam)
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4.

ALAN ÇALIġMASI: BARBAROS BULVARI – BÜYÜKDERE AKSI

Kullanıcı algısına yönelik kentsel kimlik analizini konu alan bu çalıĢmada araĢtırma
sahası olarak Barbaros Bulvarı – Büyükdere aksı seçilmiĢtir. Daha önceki
bölümlerde de vurgulandığı üzere bu aksın seçilmesinde, aksın geçmiĢine dayanan
kurumsal yapısı, kent içindeki konumu ile fonksiyonu önemli etmenler olmuĢtur.
Nüfusu yaklaĢık 13 milyon olan Ġstanbul Kenti‘nin Avrupa Yakası‘nın ana aksı
sayılabilecek ve MĠA iĢlevi gören çalıĢma alanının alanın geliĢimine yön veren
dinamikler Ġstanbul bütününden indirgenerek açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.
ÇalıĢma alanına yönelik araĢtırmacının imaj analizine bu bölümde yer verilmiĢtir.
AraĢtırmacının gözlem ve entelektüel birikimine dayanan değerlendirmenin ardından
kullanıcılar ve uzmanlarla yapılan anketlerle çalıĢma desteklenmiĢtir. Alan
çalıĢmasının metodolojisi tanımlanmıĢ ve anket sonuçlarına dayanan istatistiki
veriler verilmiĢtir. AraĢtırmanın bulguları, anketlerden elde edilen sonuçlar ve saha
araĢtırması boyunca yapılan gözlemler ıĢığında aksın kentsel kimlik bileĢenlerinin
belirlendiği bir baĢlık olarak sunulmuĢtur.
Sonuç olarak aksın önemli kentsel kimlik bileĢenlerinin saptanmasının ardından aksa
yönelik kentsel tasarım stratejilerinin nasıl Ģekillenebileceği konusunda öneriler
geliĢtirilmiĢtir.
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4.1 Barbaros Bulvarı – Büyükdere Caddesinin Tarihsel GeliĢimi
Barbaros Bulvarı, Ġstanbul BeĢiktaĢ'ta, Barbaros Meydanı'ndaki anayol kavĢağından
baĢlayarak Yıldız'dan geçip Zincirlikuyu'ya kadar uzanan oldukça dik bir meyille düz
bir hat olarak çıkan geniĢ caddedir. Bugün Ġstanbul'un en önemli arterlerinden biri
olan Barbaros Bulvarı'nın yapımına Adnan Menderes döneminde Ġstanbul imar
faaliyetleri çerçevesinde baĢlanmıĢtır. 1956-1958 istimlâkleri sırasında BeĢiktaĢ
Meydanı ve çevresi oldukça büyük bir değiĢim göstererek sahil yolu geniĢletilmiĢ ve
buna paralel olarak, meydandan Zincirlikuyu'ya doğru oldukça sert bir eğime sahip
olan Barbaros Bulvarı açılmıĢtır.

ġekil 4.1: Barbaros – Büyükdere Caddelerinin kent içindeki konumu
Ġlk açıldığında halk arasında Yıldız Yolu olarak da bilinen ve kentin çeĢitli yönlerden
gelerek BeĢiktaĢ'ta düğümlenen trafiğini Zincirlikuyu ve Büyükdere Caddesi'ne
bağlayan yol, daha sonra Boğaziçi Köprüsü'ne de bağlanarak Avrupa-Anadolu
ulaĢımında da ana kavĢaklardan biri olmuĢtur. 1960'lara kadar iki yanında pek az
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bina bulunan, yer yer dutlukların, çayırların, küçük bahçeler içinde seyrek ve
mütevazı evlerin arasından geçen bulvarın iki yanı, 1960'lardan sonra çok hızlı bir
yapılaĢma sürecine girmiĢtir. Barbaros Meydanı'ndan Balmumcu KıĢlası'na kadarki
1,5 km'lik bölümünün geniĢliği 50 m, eğimi % 8'dir. Balmumcu'dan Zincirlikuyu'ya
kadar, yine gidiĢ ve geliĢ olarak ayrılan 30 m geniĢliğindeki refüjsüz bölümde eğim
% 2-3'tür.
Barbaros Bulvarının devamında baĢlayan Büyükdere Caddesi ise; günümüzde
gökdelenlerin ağırlıklı bulunduğu bir bölge özelliğini göstermektedir. Büyükdere
Caddesi, Ġstanbul‘un Avrupa yakasında, Esentepe, Zincirlikuyu, Levent, Sanayi ve
Maslak‘tan geçip Hacıosman yokuĢunda son bulur. Ġstanbul metrosuna, bankaların
genel müdürlüklerine, iĢ merkezlerine ve birçok gökdelene ev sahipliği yapan bu
cadde BeĢiktaĢ ilçesi ile solunda kalan Kağıthane ve ġiĢli ilçelerini birbirinden ayıran
bir sınır niteliğindedir.
Büyükdere Caddesi Ġstanbul‘un MĠA‘sı üzerinde yer alması ve su havzaları ile orman
arazilerinin bulunduğu kuzey kesimine doğru yönlenmesi nedeniyle de kentin bütünü
için ayrı bir önem taĢır. Aksın sanayi alanları, toptancılar, merkez otobüs terminali,
havaalanı, orman alanlarına yakın lüks konut alanları ve Tekirdağ‘a giden kıyıda
yoğunlaĢan ikinci konutlarla güçlü bağlantıları vardır (Kaptan, 1993‘ten aktaran
Gülen, 2006).
Kentteki iki Ģehirlerarası yolun (E-5 ve TEM) birbirine en yakın geçtiği nokta
olmasından ve birinci ve ikinci köprünün aksa bağlanmasından dolayı, Büyükdere
Caddesi‘ne eriĢebilirlik kentin diğer bölgelerine nispeten oldukça kolaydır. Akstaki
ana kullanım 90‘lı yılların baĢına dek sanayi iken, son 15 yılda giderek ofis ağırlıklı
kullanıma dönüĢmüĢtür. Ġstanbul‘un A sınıfı toplam ofislerinin %65‘i Taksim,
Büyükdere-Maslak ve BeĢiktaĢ‘ta yer almaktadır (ULI Market Profiles, 2000).

87

ġekil 4.2: Barbaros Bulvarı – Büyükdere Caddesi 1946 Hava Fotoğrafı
Büyükdere Caddesi‘nin Ģu an bulunduğu yer 1940‘lı yıllara kadar tam bir kırsaldır.
Alandaki değiĢikliğe neden olan ilk giriĢimler Lütfü Kırdar‘ın belediye baĢkanlığı
döneminde gerçekleĢmiĢtir. Bu dönemde Dolmabahçe‘den Rumelihisarı‘na uzanan
ve BeĢiktaĢ‘ı Ģehre bağlayan anayol ile Zincirlikuyu- BeĢiktaĢ yolu ve Ihlamur
Caddesi‘nin niteliği yükseltilmiĢtir. BeĢiktaĢ iskelesinin arkasında bulunan sokaklar
istimlak edilerek Barbaros Meydanı açılmıĢtır. Zincirlikuyu-Büyükdere yolu Ġstinye
ve Tarabya bağlantılarıyla bir bulvar olarak yeniden inĢa edilmiĢtir. Bu yolun kent
içindeki baĢlangıcı kabul edilen Barbaros Bulvarı, BeĢiktaĢ‘ta yaĢam alanını ikiye
bölerek Zincirlikuyu‘ya bağlanmıĢtır.
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Ġstanbul 1950‘lerden itibaren, kent dokusu yoğunlaĢmasıyla beraber, kent dıĢına
yayılımı da içeren bir geliĢme göstermiĢtir. 1950‘lerle birlikte ülkenin sosyoekonomik ve toplumsal dönüĢüm sürecine girmesiyle birlikte kırdan kente göç
olgusu, sanayileĢme ve kentleĢme sürecinin hızlanması söz konusu olmuĢtur. Bu
geliĢime paralel olarak, 1950‘lerde 1.Levent konut alanının yapılması ve 1951-52
yıllarında ilaç fabrikalarının bölgeye yerleĢmesi sonucunda bölge küçük ölçekli
sanayi ve ticari iĢletmeler için bir çekim gücü oluĢturmuĢtur.
Günümüzde Barbaros Bulvarı – Büyükdere Caddesi Ġstanbul‘un gün içinde
yoğunlukla kullanılan en önemli caddelerindendir. Caddeyi günümüzdeki konumuna
getiren dinamikleri anlamak için Barbaros‘un açılıĢından bu yana uygulanan politik,
ekonomik, sosyal ve kentsel planlama anlamında müdahaleleri irdelemek
gerekmektedir.
4.2 Caddenin GeliĢiminde Ġzlenen Planlama Stratejileri
Tanzimat‘tan 2. MeĢrutiyet‘e kadar Ġstanbul için planlama ve kentsel geliĢme
stratejilerini yoğunlukla Tarihi Yarımada ve Beyoğlu bölgesini içermektedir.
ÇalıĢma alanı olan Barbaros Bulvarı – Büyükdere Caddesi‘ni etkileyen en büyük
geliĢme ise 1799‘da Levent KıĢlası‘nın inĢası ile baĢlamıĢtır. (Tekeli, 1994). Yıldız
Yolu olarak bilinen Barbaros Bulvarı 1881-1890 yılları arası Arnavut kaldırımı kaplı
dar bir sokak görünümündedir. Bu alanla ilgili olarak ilk planlama stratejileri
Prost‘un Ġstanbul Planı‘nı yapmak üzere davet edilmesiyle baĢlar. Prost Planında
boğaz boyunca belirgin tepeleri birbirine bağlamak için iki korniĢ yol önerilmektedir.
Ġlki Galata Köprüsünden baĢlayıp sahil boyunca Sarıyer‘e ilerleyen yol diğer ise
Taksim‘i Büyükdere Caddesi ile Kilyos‘a bağlayan akstır. Bu iki yol ile Beyoğlu ile
Boğaz arasında güçlü bir bağlantı kurulması amaçlanmıĢtır.
1950‘ye kadar Prost planıyla kentin kuzey yönünde geliĢmesi önlenerek, burası için
planlanan konutlara ve sanayi tesislerine gerekli izinler sağlanmamıĢtır (Cansever,
1993). 1950 ve 1965 arası Ġstanbul‘da emsalsiz bir kentleĢme görülmüĢtür. Yeni
politik rejim kentleĢme problemiyle baĢ edebilmek için yeni metotlar geliĢtirmiĢtir.
Tekeli (1994) çalıĢma alanını da oldukça etkileyen dönemin kent planlama
problemlerini 4 aĢamada sınıflar.
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Bunlardan ilki hızla artan nüfus ve bu artıĢtan doğan konut ihtiyacıdır. Bu dönemde
―gecekondu‖ hızla artan konut ihtiyacına yönelik en önemli çözümlerden biri
olmuĢtur. Ayrıca 1951 ve 1952 yılları arasında Bulgaristan‘dan Ġstanbul‘a göç ve
Menderes operasyonu olarak bilinen yıkımlar konut ihtiyacını daha da tetiklemiĢtir.
Ġkinci problem ise belediye sınırları içerindeki hızlı kümelenmeler ve sınırlar dıĢında
kalan alanlar ile ilgili olmuĢtur. Üçüncü problem hızla artan endüstriyelleĢme ve
beraberinde gelen endüstriyel alanlarla ilgilidir.
Dördüncü problem ise motorlu araç kullanımının artıĢına bağlı olarak trafik sonunun
ortaya çıkması ve hali hazırdaki yol ağının yetersiz kalmasıyla ilgilidir. Bu
problemleri çözmede merkezi yönetimin en büyük adımı 1580 no‘lu Belediye
Kanunu ile belediye sınırları içerisinde yeni bölgeler oluĢturulması ve çevre
belediyelerle entegrasyonun sağlanması üzerine olmuĢtur. Bu anlamda sorunların
çözümüne yönelik koordinasyon yerelden sağlanmıĢtır.
1956 yılında Adnan Menderes‘in baĢbakan seçilmesiyle il ve belediye sınırları
arasındaki ayrım ortadan kalmıĢ ve bu iki fonksiyon baĢbakanın etkisi altında
Ģekillenmeye baĢlamıĢtır. Dönemin önemli geliĢmelerinden biri de 6850 sayılı
istimlak yasasının 1956‘da yürürlüğü girmesidir. Yasanın meclisten geçmesinden 15
gün sonra BaĢbakan Adnan Menderes Ġstanbul‘daki operasyonlarına baĢlamıĢtır.
Ġstimlakler için Menderes‘in gücü ve etkisi dahilinde merkezi yönetimin kaynakları
kullanılmıĢtır.
Büyükdere Caddesi Taksim-ġiĢli-Büyükdere hattı olmak üzere Ġstanbul‘un
otoyollarından biri olarak iĢlev görmektedir. Bu cadde Taksim-ġiĢli arasındaki
istimlaklerle 30 metre geniĢliğine çıkarılmıĢ böylelikle ġiĢli 4 çevre yolu ile sahile
bağlanmıĢtır. Bu yollardan ilki 50 metre geniĢliğindeki Yıldız Yolu yani Barbaros
Bulvarıdır. BeĢiktaĢ‘tan baĢlayıp Zincirlikuyu‘da otoyol ile bağlanmaktadır.
3,5 yıl süren Menderes Operasyonları boyunca belediye sınırları içerisinde istimlak
edilen konut sayısı 7289‘a ulaĢmıĢtır. ―Operasyonların bizzat BaĢbakan Adnan
Menderes tarafından yürütülüyor olması ve istimlak hareketlerinin tarihi alanlara
yayılması ile kentsel geliĢme aktiviteleri daha önce hiç olmadığı kadar politik
gündemde yer almıĢtır‖ (Tekeli, 1994:124).
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Menderes operasyonlarına en büyük eleĢtirilerden biri yapılan çok sayıda istimlakler
ve topografyayı dikkate almadan inĢa edilen yollar üzerine olmuĢtur.

ġekil 4.3: Barbaros Bulvarı açılmasından hemen sonra
ÇalıĢma alanının Zincirlikuyu – Maslak hattını etkileyen geliĢmelerden baĢlangıç
noktası olarak Prost döneminde izin verilmeyen Levent konutlarının inĢası
sayılabilir. Artan konut ihtiyacına yönelik Emlak ve Kredi Bankası‘nın Levent‘teki
bu ilk toplu konut projesi düĢük gelir gruplarının konut ihtiyacını karĢılamaya dönük
planlanmıĢ olup daha sonra lüks konut alanlarına dönüĢmüĢtür.
Ayrıca Ġstanbul‘un merkezi iĢ alanının giderek bu bölgeye kayması bu caddenin
geliĢimi açısından çok büyük bir önem arz etmiĢtir. Tekeli (1994), 1950 sonrası
Ģekillenen MĠA‘nı 3 çekirdeğe ayırmıĢtır. BeĢiktaĢ ilçe sınırları içerisinde yer alan
Levent – Esentepe içe bu ayarıma göre 3. Çekirdek MĠA alanı olarak belirlenmiĢtir.
Mecidiyeköy, Levent, ġiĢli ve Bomonti çevresi sanayi alanları olarak yer almıĢtır. Bu
alan hızlı bir Ģekilde eczacılık, giyim, elektrikli aletler ve metal endüstrisine yönelik
büyüme yaĢamıĢtır. Ayrıca otomotiv bakım merkezleri bu alanda yer almıĢtır
(Tümertekin, 1967). 1950-1960 arası Zincirlikuyu-Levent arasındaki bölgede
sanayileĢme faaliyetleri hızlı bir Ģekilde devam etmiĢtir. Zamanla bu geliĢme aksın
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devamı olan Maslak ve Ayazağa bölgesine doğru yayılmaya baĢlamıĢ, yeni geliĢen
sanayiler bu bölgede yer seçmeye baĢlamıĢtır.
1960‘ların ilk yarısında Ġstanbul kent planlama stratejileri merkezi yönetim
tarafından yönlendirilmiĢtir. 1984 yerel seçimi sonrası Anavatan Partisi‘nin yönetime
gelmesi ile müdahale Ģekli artmıĢ ve farklı boyutlara ulaĢmıĢtır (Tekeli, 1994).
Ġstanbul‘un küresel kent projesi olarak ele alınması, Anavatan Partisi döneminde
neoliberal politika uygulamalarıyla baĢlamıĢ, bu projenin bir parçası olarak da
Büyükdere-Maslak aksının uluslararası iĢ merkezi geliĢimi ön plana çıkmıĢtır
(Öktem vd. 2005). Bu aksın geliĢimi gökdelenler temelinde yükseltilmiĢ ve
1970‘lerde baĢlayan büyük sermaye gruplarının genel merkez inĢa ettirme talepleri
de küresel kent projesine eklemlenmiĢtir.
Cadde‘nin geliĢimini etkileyen önemli bir geliĢme ise 1974 yılında Boğaz
Köprüsünün açılması olmuĢtur. Akstaki değiĢim de hızlanmıĢ, kentin geliĢimi kuzey
yönünde ilerlemeye baĢlamıĢtır. 1974 Nazım Planıyla Mecidiyeköy-Zincirlikuyu
arası ikinci derece merkez kabul edilmiĢtir. MĠA‘nın bu yönde geliĢmesi ile sigorta
Ģirketleri, yabancı bankaların Ģubeleri, büyük holdingler, çok uluslu Ģirketler bu aks
üzerinde yer almaya baĢlamıĢtır.
Ayrıca nazım planında alınan bir baĢka kararla üniversitelerin kent dıĢına çıkarılması
önerilmiĢ ve Ġstanbul Teknik Üniversitesi‘ne Maslak‘ta oldukça geniĢ bir arazi tahsis
edilmiĢtir (Öktem, 2005). Böylelikle aksın bugünkü geliĢimine yön veren önemli
dinamiklerden biri olan ĠTÜ Ayazağa Kampusu‘nun inĢasının ilk adımları atılmıĢtır.
Büyükdere-Maslak aksında yaĢanan diğer bir önemli geliĢme ise ordunun ―güvenlik
bandı‖ uygulamasıdır. Bu uygulamayla geliĢmesi yasaklanan alanlar orduya tahsis
edilerek koruma altına alınmıĢtır. Ayazağa‘da orduya tahsis edilen alan 1974 Nazım
Planı ile geniĢletilmiĢ, ancak 1970‘lerin sonunda ordu sahip olduğu alanları
daraltarak kentin kuzeyinden çekilmiĢ ve alanlarını küçültmüĢ, askeriyenin terk ettiği
alanlar ise aksın geliĢimine paralel olarak konut ve sanayi alanlarına dönüĢmüĢtür.
1970‘lerin sonunda merkezi iĢ alanı Esentepe ve Zincirlikuyu‘ya kadar ilerlemiĢtir.
Büyük toprak sahipleri bu bölgede yatırım yapma giriĢimlerinde bulunmuĢlarsa da,
Ġstanbul Nazım Plan Bürosu aksın bu yönde geliĢimine kentin kuzey bölgesindeki
orman alanlarını ve su havzalarını korumak amacıyla karĢı çıkmıĢtır. O yıllardaki
planlama politikaları kentin Marmara Denizi‘ne paralel geliĢimini öngörmektedir. Bu
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nedenle Büyükdere aksında yapılacak genel merkez inĢaatları önlenmeye
çalıĢılmıĢtır.
1984-1989 yılları arasında Ġstanbul‘un planlanması Anavatan Partisi‘nin iktidar
olmasıyla Bedrettin Dalan ve ekibinin denetimindedir. KüreselleĢmenin hakim
söylem olamaya baĢladığı bu dönemde Ġstanbul için önerilen kentsel politikalar, kenti
Ortadoğu ve Avrupa‘nın uluslar arası ticaret, kültür ve finans merkezi haline getirme
yönündedir. Bu giriĢim de uluslar arası sermayeyi çekmek için uygun altyapı ve
yapılaĢmanın oluĢturulmasını gerektirmektedir. Uluslararası kentin mekansal dokusu
bu dönemde gökdelenler, geniĢ otoyollar, lüks oteller, alıĢveriĢ merkezleri ve lüks
konut alanları ile tanımlanmıĢ, New York gibi Amerikan kentlerinden etkilenmiĢtir.
Bu dönemde merkezi yönetim, Ġstanbul‘un finansal gelirlerini ve yerel yönetimin
özerkliğini arttırmıĢ, planlama sistemine müdahale ederek plan yapma, onama,
uygulama ve değiĢtirme haklarını yerel yönetimlere devretmiĢtir. Dönemin belediye
baĢkanı Dalan, ağır sanayini kent dıĢına taĢınması, tarihi yarım adanın turizm alanına
dönüĢtürülmesi, uluslar arası iĢ merkezi yaratılması, beĢ yıldızlı otellerin, alıĢveriĢ
merkezlerinin ve lüks konut alanlarının inĢasının cesaretlendirilmesi ve merkezi iĢ
alanının ve turistik bölgelerin havaalanına otoyollarla bağlanması gibi operasyonlara
giriĢmiĢtir (Keyder ve Öncü, 1993).
Günümüzde

BeĢiktaĢ-Büyükdere

arasındaki

eksenin,

globalleĢen

dünyanın

taĢıyıcıları olan kesimlere yönelik olarak yapılaĢtırılması sürmektedir. Barbaros
Bulvarı-Maslak Yolu üzerinde yer alan otel-büro ve eksenin hemen paralelinde yer
alan lüks mesken mahalleleri, hem Ģehirden tecrit bir yaĢama biçimi imkanı sunan,
hem de onun güzelliklerinden görsel olarak mahrum bırakmayan izole bir
bütünlüğün parçaları halindedir. Bu yolu dik açıyla kesen ve hava alanına bağlayan
TEM Otoyolu da, diğer iĢlevlerinin yanı sıra, Ģehrin geri kalan kısmına değmeden
girip çıkmayı sağlayan bir tüp olarak da değerlendirilebilir.
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4.3 Cadde Genelinde Ġmaj Analizi ve Kimlik Öğelerinin AraĢtırması
ÇalıĢma alanın tarihsel geliĢimine bakıldığında caddenin baĢlangıcı olan Barbaros
Bulvarının açılmasından Büyükdere Caddesi‘nin günümüzdeki Ģeklini almasına
kadar özetle siyasi, beĢeri ve küresel olayların hakim sürdüğü söylenebilir. Caddenin
politik, sosyal ve kültürel irdelemesinin ardından fiziksel dinamiklerini anlamak
araĢtırmacının imajını yansıtmak adına önemlidir. Bu anlamda çalıĢma alanının
araĢtırmacı algısı açısından baĢlangıç noktası, kırılması noktası ve bitiĢ noktası
belirlenmiĢtir.
Bulvar kendisine bu ismi veren Barbaros Hayrettin PaĢa'nın türbesinin de içerisinde
bulunduğu bir düğüm noktasından baĢlangıç almaktadır. Kara ve deniz ulaĢımının
Ģehir içine yayılımı açısından önemli bir nokta teĢkil eden bu düğüm noktası kendi
içerisinde aksın nispeten en büyük problemlerini çıkarır ve de aynı zamanda da
çözmeye çalıĢır. YaĢanan problemlerin birçoğu burada bulunan kavĢağın daha eski
zamanlara dair olan ihtiyaçların karĢılanmasına yönelik planlanan eski tasarımı ve alt
yapısından kaynaklanmaktadır.
Karaköy, Ortaköy ve Anadolu Yakası tarafından gelen trafik yükünü toplayarak
Büyükdere aksına yönelten bulvar gün içerisindeki trafik durumuna bağlı olarak
ihtiyaçları nispeten karĢılayabilecek bant geniĢliğine sahiptir.

Aks üzerinde

ilerledikçe çeĢitli referans noktaları göze çarpmakta ve bu noktalar trafik akıĢına
negatif yük getirmektedir.
Bu noktaların ilki eski TansaĢ Market yapısının bulunduğu, bugünkü Nobel binasının
hemen alt kısmında kalan park ve durak alanıdır. Bulvar boyunca ilerledikçe
karĢımıza çıkan ikinci referans noktası, Boğaziçi Köprüsü sapağı, Yıldız Teknik
Üniversitesi giriĢi ve Sabancı Lisesi'ni de içerisine alır. Yıldız Köprüsü‘nü de içine
alan bu nokta bu caddenin ilk kırılma noktası niteliğindedir. Gerek Asya Kıtasına
açılan yolun bu noktada baĢlaması gerek yaya hareketlerini kısıtlaması gerekse kent
peyzajı açısından görece farklılık yaratmaktadır.
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ġekil 4.4: 1. Kırılma: BeĢiktaĢ Meydan – Yıldız
Bu noktadan sonraki alan konut yoğun bölge olup kentsel kimliği açısından
değiĢiklik arz eder. Bölgede Alyans Evleri olarak da bilinen Askeri Lojmanların
hakimiyeti gerek kentsel bellek açısından gerekse günümüzdeki korumacı site
anlayıĢı açısından hissedilmektedir.
Balmumcu mevkii geçilirken kentin iĢ yaĢamı kimliğinin daha ağır hissedildiği bir
bölgeye girilmiĢ olur. Bu da beraberinde yol üzerindeki birçok noktada yolcu
indirme ve bindirme noktalarının iyi planlanması ihtiyacını getirir. ATV binasının
bulunduğu ve biraz ilerisinde yer alan Gayrettepe KavĢağı ve alt yolu stratejik öneme
sahiptir.
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ġekil 4.5: Ġkinci Kırılma: Zincirlikuyu
Bu mevkiinin hemen ardından metrobüs duraklarının bulunduğu ve ters yönde
hareket eden araçlara daha çok problem çıkaran köprü kavĢağı bölümü gelir. Hemen
ardından gelen Zincirlikuyu durağı tabiri caizse ''damar tıkanıklığı'' etkisi
yapmaktadır. Bölümde artırılan bant geniĢliği daha sonradan eklenen yeni yollar ve
yaratılan kavĢaklar sebebiyle ihtiyaçlara güçlükle yanıt verebilmektedir. Bu nokta
ikinci bir kırılma noktası teĢkil eder.
Bu bölüm ardından aks üzerindeki yaya geçiĢi daha kontrollü bir hal alır ve bunun da
yardımıyla trafik akıĢı daha rahat seyreder. Metrocity ve Kanyon AVM giriĢlerinin
bulunduğu bölümlerde toplu taĢıma araçlarının kontrolsüz ve yer yer yetkisiz
gerçekleĢtirdiği dur kalklar trafiğe olumsuz etki etmektedir. Gökdelenlerin birbiriyle
yarıĢtığı, küreselleĢmenin daha da hissedildiği bu bölgede boĢ kalan alanlar sıkça
planlama ve mimarlık gündemine konu olacak nitelikte büyük projelere ve
spekülasyonlara neden olur.
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Ġstanbul‘un en yüksek gökdeleni unvanını inĢası halen süren Sapphire‘e kaptıran ĠĢ
Bankası Kulelerinin önü yayalar için adeta set niteliğindedir. Yaya olarak bu
gökdelenin önünden yürümek isteyenler kendilerini bir anda Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü giriĢinde bulabilirler. Bu noktadan sonra baĢlayan çeĢitli kavĢak ve alt
geçitler mekan algısını zorlaĢtırır. Hızlı trafiğe imkan veren yüksek yapılar içerisinde
algı fotografiktir.

ġekil 4.6: Üçüncü Kırılma: Zincirlikuyu - 4 Levent

4. Levent ise caddenin daha önceki kısımlarından çok daha farklı ve kozmopolit bir
kimlik ortaya koyar. Gökdelenler, konut alanları, ticaret alanları, metro ve otobüs
duraklarının arasından sıyrılamayan bu bölüm nispeten yaya hareketlerinin
kolaylaĢtığı ve caddeden içeri dağılımların yaygınlaĢtığı bir alandır.
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Caddenin TEM ile olan bağlantısı ise diğer önemli bir düğüm noktasıdır. Caddeyi
dünya ile bağlayan noktalardan biri niteliğindedir. Bu noktadan itibaren Askeri
Bölge‘nin hakimiyeti hissedilmektedir. Belki de cadde boyunca en geniĢ sınır
niteliğindeki bu alan ve ardından gelen ĠTÜ Kampus alanı iki farklı bölgenin
yoğunlukla hissedildiği noktadır. Diğer bir bölge ise Plazaların yoğunlaĢtığı yolun
diğer kısmıdır.
Maslak metro çıkıĢına kadar üzerindeki gerginliği azaltarak ilerleyen aks bu
noktadan sonra gün içerisinde iĢ saatleri haricinde fonksiyonuna uygun olarak
iĢleyebilmektedir. Bu caddeyi sınırlayan nokta ise belirsiz olup yolun Sarıyer‘e kadar
devam ettiği düĢünülebilir. Caddenin bütünü ise küresel sisteme ayak uyduran City,
Tower, Center ve Plaza‘larla doludur.
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ġekil 4.7: AraĢtırmacının gözlem ve algısına dayalı imaj haritası
99
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4.3.1 AraĢtırmanın detaylı metodolojisi
ÇalıĢmanın alt sorularından olan ―AraĢtırmacının ortaya koyduğu imaj uzmanlar ve
kullanıcılar tarafından paylaĢılmakta mıdır?‖ sorusuna yanıt aramak ve çalıĢma alanı
hakkında araĢtırmacının gözlem ve algısına dayalı imaj bileĢenlerini desteklemek
adına basit rastlantısal yöntem kullanılarak toplam 100 kiĢiye anket uygulaması
yapılmıĢtır.
Katılımcılar uzman ve halk olmak üzere iki gruba uygulanmıĢtır. Ankete katılım
gösteren uzmanlar ise; mimarlık, peyzaj veya Ģehir planlama bölümünden mezun ya
da ilgili yüksek lisans dalında öğrenciliği devam eden kiĢiler olarak tanımlanmıĢtır.
Halk olarak tanımlanan katılımcılar ise uzun süreli periyotlarla çalıĢma alanında
karĢılaĢılan kiĢiler olarak tanımlanmıĢtır.
Analiz yöntemi olarak betimsel istatistik yöntemi seçilmiĢtir. Betimsel istatistik;
istatistik bilim alanında üç temel kısmından biridir. Sayısal verilerinin derlenmesi,
toplanması, özetlenmesi ve analiz edilmesi ile ilgili istatistiktir (Trochim, 2006).
Sosyal araĢtırma yöntemlerinde sıkça kullanılan bu metot yönetilebilir kantitatif
betimlemeler sunmaktadır. Bu yöntem kullanılarak frekans dağılım listeleri
oluĢturulabilir.
Anket 7 sorudan oluĢmaktadır. Katılımcılara cinsiyet, yaĢ, eğitim durumu olmak
üzere demografik veri elde etmek amaçlı sorular sorulmuĢtur. Kullanıcı ve kent
arasındaki bağı kurabilmek için kaç senedir Ġstanbul‘da yaĢadıkları ve nerede
oturduklarına dair iki soru yöneltilmiĢtir. Son iki soru ise katılımcıların çalıĢma
alanını kullanım sıklığı ve algısıyla ilgilidir.
Katılımcılara BeĢiktaĢ – Maslak arasında Barbaros – Büyükdere Caddesini tarif
etmeleri istenmiĢtir. Ancak çalıĢma alının nereden baĢlayıp nerede bittiği olgusu
katılımcının algısına bırakılmıĢtır. Bu doğrultuda Barbaros – Büyükdere Caddesinin
anket katılımcılarının algısına göre sınırlarını saptamak amaçlanmıĢtır.
Katılımcıların betimlemelerinden yola çıkarak cadde üzerinde en çok adı geçen bina,
kavĢak, sokak vb. kentsel alanların frekansları saptanmıĢ, birden çok değiĢkene bağlı
olarak değerlendirmesi yapılmıĢtır.
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4.3.2 AraĢtırmanın bulguları
Daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi çevresel algı; yaĢ, deneyim, entelektüel
birikim, cinsiyet gibi belirleyicilere göre değiĢkenlik göstermektedir. Ankete
katılanların %62‘sini 18-30 yaĢ arası grup oluĢturmaktadır.

ġekil 4.8: Ankete katılanların yaĢlara göre dağılım grafiği
Katılımcılar mekana yönelik betimlemelerinde bina adı, bölge adı, kavĢak adı ya da
ulaĢım sitemini anlatan tanımlamalarda bulunmuĢlardır. Ġki farklı yaĢ grubunun
frekansı yüksek ilk 10 yer tanımlaması Çizelge 4.1‘de verilmiĢtir
Çizelge 4.1: Ġki farklı yaĢ grubunun mekansal frekans dağılımı
YER
METROCĠTY
YTÜ
ATV
KANYON
ĠTÜ
METROBÜS
BEġĠKTAġ
MEYDANI
Ġġ KULELER
ZĠNCĠRLĠKUYU
CONRAD

18-30 yaĢ gurubu
% 38
% 38
% 37
% 35
% 34
% 28

YER
METROCĠTY
KANYON
ATV
MASLAK
4. LEVENT
Ġġ KULELER
ĠTÜ
METROBÜS
ZĠNCĠRLĠKUYU
LEVENT

% 22
% 22
% 22
% 21
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30-50 yaĢ
gurubu
% 18
% 17
% 16
% 15
% 13
% 12
% 12
% 12
% 12
% 11

ÇalıĢma alanın yaĢ gruplarına göre algılanmasında yine tüm katılımcılarca
benimsenen Metrocity AVM ilk sırada yer almaktadır. 18-30 yaĢ grubunun
çoğunluğunu uzmanların oluĢturması nedeniyle ĠTÜ ve YTÜ‘nin üst sıralarda yer
alması normal karĢılanabilir. Her iki yaĢ grubu için de bölgeler, ulaĢım nodları ve
nirengi noktaları mekansal algıları dahilindedir.
18-30 yaĢ arası anket katılımcıları aksın günümüzdeki fiziksel yapısı üzerinde
yoğunlaĢırken, 50 yaĢ üzeri katılımcılar tanımlarında günümüzde yer almayan
fiziksel yapılar ve ―eski‖ sıfatı üzerinde yoğunlaĢmıĢtır.
Cinsiyet birey algısının değiĢkenlik gösterdiği diğer bir faktördür. AraĢtırma
süresince katılımcılarda bay ve bayan sayısında eĢitlik sağlanmaya çalıĢılmıĢtır.

ġekil 4.9: Cinsiyete göre tanımlanan alan dağılımı
Yapılan tanımlamalar cinsiyet farklılığına göre analiz edildiğinde bayanlar alıĢveriĢ
merkezlerini ve üniversiteleri tanımlarken bayların çoğu ATV Binası‘nı söylemiĢtir.
Atatürk Oto Sanayi ve Harp Akademileri ise çok az sayıdaki bayan tarafından
algılanmıĢtır. Bu durum kullanıcıların ilgi alanlarına göre aksı algıladıklarını ve
cinsiyete göre aks üzerindeki algının farklılaĢtığını göstermektedir.
Mekan algısını etkileyen önemli bir faktör olan deneyime yine daha önceki
bölümlerde değinilmiĢtir. Bireyin çevresel bileĢenler ile ilk karĢılaĢması algısal
anlamda daha etkili olup zamanla algılamanın etkinliğini yitirdiği savunulmaktadır.
Zamanın algı üzerindeki bir diğer etkisi ise ayırt etmek ve bilmek ile ilgilidir.
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ÇalıĢma alanı hızlı trafiği içeren, yaya hareketlerinin çok elveriĢli olmadığı bir cadde
olarak nitelendirilebilir. ÇalıĢma alanını kapsayan Barbaros Bulvarı ve Büyükdere
Caddesinin tamamının yürüme mesafesi için uygun olmaması mekanın tamamın
yaya olarak algılanmasına engel olmaktadır. Bu nedenle katılımcıların mekanda
geçirdikleri zaman kısa süreli yaya hareketlerini ve/veya araç içerisindeki zamanı
içerir.

ġekil 4.10: Kullanım sıklığı analizi
Mekanda geçirilen zaman ve dolayısıyla mekan ile ilgili deneyimden yola çıkarak
katılımcıların kullanma sıklığı sorgulandığında her gün, haftada birden fazla, ayda
bir ve ayda birden fazla cevapları hemen hemen birbirine denk düĢmektedir.
Çizelge 4.2 : Kullanım sıklığına göre mekansal dağılım
HAFTADA
1'DEN
YER
HERGÜN YER
FAZLA
MASLAK
14 METROCĠTY
18
KANYON
12 KANYON
16
METROCĠTY
12 ĠTÜ
15
ZĠNCĠRLĠKUYU
12 YTÜ
15
ATV
11 ATV
13

AYDA
1'DEN
YER
FAZLA
YTÜ
17
METROCĠTY
15
ĠTÜ
14
KANYON
13
METROBÜS
12

AYDA
YER
1
ATV
15
ĠTÜ
11
KANYON
11
METROBÜS
11
METROCĠTY
11

Anketlerden elde edilen sonuçlara göre kullanım sıklığı ile mekansal algı üzerinde
bir değiĢkenlik görülmemektedir. Bu durum bireyin mekanda geçirdiği zamanla
algısının kaybolduğu tezi ile örtüĢmese de bu durumun yukarıda bahsedilen
kullanıcının bu caddede geçirdiği zamanın kısıtlığından ötürü fotografik algısına
giren öğelerin baskın çıkmıĢ olması olarak yorumlanabilir. Birbirine yakın olan bu
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verilerin kullanıcıların mekanla olan deyiminden öte mekandaki öğelerin
baskınlığından kaynaklandığı söylenebilir.
Çizelge 4.3: Mekan tanımında frekansı en yüksek olan yerler
YER
METROCĠTY
KANYON
ATV

TOPLAM
62
57
56

YTÜ
ĠTÜ
METROBÜS
ZĠNCĠRLĠKUYU
Ġġ KULELER

52
51
42
40
37

MASLAK
1. KÖPRÜ AYRIMI
CONRAD
BEġĠKTAġ MEYDANI
LEVENT
YILDIZ

36
31
31
30
30
29

TÜNEL
ASKERĠ LOJMAN

28
28

YER
SANAYĠ MAHALLESĠ
4. LEVENT
ZĠNCĠRLĠKUYU
MEZARLIĞI
PLAZALAR
SAPHIRE
ETĠLER SAPAĞI
SABANCI KULELERĠ
ATATÜRK OTO
SANAYĠĠ
TEM SAPAĞI
ASKERĠYE
BEġĠKTAġ IġIKLAR
SABANCI LĠSESĠ
4. LEVENT METRO
PLAZA HOTEL

TOPLAM
28
27
27
25
25
23
22

21
21
21
20
20
19
19
MĠNĠBÜS DURAKLARI 18
GARANTĠ BANKASI
17

Kullanıcılar tarafından caddenin algılanmasında baskın çıkan öğeler nirengi noktaları
olmuĢtur. Metrocity, Kanyon gibi alıĢ veriĢ merkezleri en çok dikkat çeken referans
noktaları niteliğindedir. Binaların dıĢında 1. Köprü ayrımı, Tünel (Balmumcu‘da yer
alan araç alt geçidi), Etiler Sapağı, Tem Sapağı gibi düğüm noktaları katılımcı
algısına giren diğer mekansal bileĢenlerdir.
Katılımcılar çoğunlukla binaların orijinal adlarını kullanmıĢ nadiren gökdelen, iĢ
merkezi gibi nitelendirmelerde bulunmuĢlardır. Plazalar olarak tanımlanan alan
Maslak Gökdelenlerinin olduğu yere denk gelmektedir. Çizelge 4.3‘te de
görülebileceği üzere katılımcılar mekan tasvirinde imaj bileĢenleri olan bölgeleri de
(BeĢiktaĢ Meydanı, Sanayi Mahallesi) sıkça kullanmıĢlardır.
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ġekil 4.11 : Uzmanların algısına dayalı mekansal sıralama
ġehir Planlama, mimarlık, peyzaj bölümlerinden mezun ya da halen ilgili dallarda
yüksek lisans öğrencisi olan uzman gurubuyla yapılan anketler sonucu alıĢveriĢ
merkezleri ve üniversiteler ön plana çıkmıĢtır. Uzmanlar ayrıca kent gündemine son
günlerde sıkça konu olan ĠETT garajını da tanımlamıĢ ancak bu alan sıkça söylenen
mekanlar arasında yer alamamıĢtır. Uzmanlar diğer katılımcılar gibi bina adları,
düğüm noktaları, ulaĢım nodları bölge adları gibi betimlemeleri tercih etmiĢlerdir.
Ancak az sayıda uzman katılımcı Zincirlikuyu Mezarlığını ―Her Canlı Bir Gün
Ölümü Tadacaktır‖ deyiĢiyle hatırlarken halktan hiçbir katılımcı bu noktaya dikkat
çekmemiĢtir.
Uzmanların anketleri bölgeleri, kavĢakları içeren, alanı kırılma noktalarına ayıran
tanımlamaları içermektedir. Uzmanların çoğu Barbaros

Bulvarı‘nın

Yıldız

Köprüsü‘ne kadar olan kısmının yürünebilir nitelikte olduğu ve sonrasında yeni bir
bölgenin baĢladığı konusunda hemfikirdirler.
Bu anlamda araĢtırmacının saptadığı kırılma noktaları uzmanların tasvirleriyle
örtüĢmektedir.
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ġekil 4.12: Halkın algısına dayalı mekansal sıralama
Halkla yapılan anketler sonucu Metrocity ve Kanyon Avm yine ön plandadır.
Halktan katılımcıların tanımları bina adlarına çok fazla indirgenmeden bölgesel
tanımlamalar içermektedir. Halkın anket sonuçlarına dayanarak elde edilen grafikte
Üst Geçit olarak tanımlanan alan sanayi mahallesi yakınlarını içermektedir.
Halktan katılımcılar günlük yaĢamlarında kullandıkları yeme içme, alıĢveriĢ
mekanlarını tarif ederken uzmanlar genellikle aksın metropol düzeyinde algılanan
yapısal öğelerini tanımlamıĢlardır. Örneğin; halk ile yapılan anketler sonucu
Barbaros Bulvarı boyunca yer alan yeme içe mekanları kafeterya, büfe ya da özel
isimleriyle adlandırılmıĢ, 4. Levent bölgesinde yer alan alıĢveriĢ mağazaları yine
aynı Ģekilde özel isimleri ve outlet mağazalar Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Uzmanlar ise
geçiĢler ve bağlantılar üzerine betimlemeler yapmıĢ olup, halk ile ortak olarak ġekil
4.11 ve 4.12‘de belirtilen fiziksel yapı ve bölgeler üzerinde durmuĢtur.
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ġekil 4.13: Anket sonuçlarının imaj öğelerine göre dağılımı
Daha önceki bölümlerde kenti tanımlayan imaj öğeleri; nirengi noktaları, düğümler,
sınırlar, bölgeler ve yollar olarak tanımlanmıĢtır. Aks boyunca katılımcıların algısına
yönelik yapılan çalıĢmada hangi imaj öğelerinin ağırlıklı olarak algılandığı ġekil
4.13‘te verilmiĢtir. Katılımcılar aksı tarif ederken çoğunlukla tek yapı bazında
nirengi noktalarını kullanmıĢlardır. Düğümlerin çoğunluğu ulaĢım araçları, üstgeçit
ya da altgeçit gibi öğelere yönelik olup, yollar geçiĢleri ve sapakları içermektedir.
Katılımcılar sınır olarak anlamlandırılabilecek tanımlamalar kullanmamıĢlardır.
Tanımlamaların %55‘ini tek yapı ölçeğindeki öğeler oluĢtururken düğüm ve ulaĢıma
yönelik tanımlamalar %10 olup aynı frekansta tekrarlanmıĢtır. Bu durum alan, bölge
sınır, düğümler, meydan ya da ulaĢım tipinden çok aks boyunca kullanıcıların
algısına giren öğelerin referans noktası olarak tanımlanabilecek binalar olduğunu
göstermektedir.
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Çizelge 4.4: Ġmaj Öğelerine göre tanımlama sıralaması
Nirengiler

KiĢi

Düğümler

KiĢi

Bölgeler

KiĢi

METROCĠTY

60

METROBÜS

41

ZĠNCĠRLĠKUYU

39

Yollar
1. KÖPRÜ
AYRIMI

KiĢi

KANYON

57

26

MASLAK

38

ETĠLER SAPAĞI 22

ATV

53

21
20

29

TEM SAPAĞI
ĠSTĠNYE
SAPAĞI

19

35

4. LEVENT
BEġĠKTAġ
MEYDANI

29

Ġġ KULELER
CONRAD

32

TÜNEL
BEġĠKTAġ
IġIKLAR
4. LEVENT
METRO
MĠNĠBÜS
DURAKLARI

18

LEVENT

29

FSM SAPAĞI

9

29

17

Tek yapı ölçeğindeki imaj öğelerinden Metrocity katılımcıların %60‘ının algısı
dahilindedir. UlaĢım noktası olarak ise Metrobüs en çok tanımlanan öğe olmuĢtur.
Bölgelerde ise Zincirlikuyu en baskın öğedir. Katılımcıların tanımlamalarına göre
yapılan analiz sonucu Metrocity, Kanyon, ATV Binası, ĠĢ Kuleler ve Conrad‘ın aksın
önemli nirengi noktaları olduğu söylenebilir. Aks boyunca algılanan en etkili ulaĢım
aracının ise aks boyunca ilerleyen Metro hattı ya da otobüs veya minibüs gibi
taĢıtlardan çok aksın sadece belli bir noktasından geçen Metrobüs olduğu
söylenebilir. 1. Köprü ayrımı ise frekansı en yüksek imaj öğesidir.
ÇalıĢma sırasında yöneltilen sorularla yaĢ, cinsiyet, eğitim faktörlerine göre aks
üzerinde kullanıcı algısının farklılaĢtığı noktalar analiz edilmiĢtir. Diğer bir değiĢken
olarak ise aidiyet duygusu ele alınmıĢtır. Aidiyet yere ait olma hissi ile bir gruba ait
olma hissini içerir. Bu anlamda kullanıcıların nerede ve kaç yıldır oturduklarına bağlı
olarak aksa yönelik algıladıkları objelerin neler olduğu saptanmaya çalıĢılmıĢtır.
Anket uygulaması aks boyunca saptanan belirli noktalarda yapılmıĢtır. Anketlerin
çoğunluğu aksın baĢlangıcı olarak kabul edilen BeĢiktaĢ Meydanı‘nda yapılmıĢtır. 1.
Levent Metro ve 4. Levent Metro diğer anket uygulama yerleridir. Katılımcıların
rastgele örneklem ile seçildiği çalıĢmada nerede yaĢıyorsunuz sorusunun analizinin
Avrupa ve Anadolu

Yakası olarak dağılımları ġekil 4.14‘te verilmiĢtir.

Katılımcılardan ikisi il dıĢında ikamet etmektedir.
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ġekil 4.14: Ġkamet yeri
Avrupa Yakası‘nda ikamet edenlerin %35‘i aksı haftada birden fazla kullanırken
Anadolu Yakası‘nda ikamet eden katılımcıların çoğunluğu ayda bir ya da iki kere bu
aksı kullanmaktadır.
Çizelge 4.5: Ġkamet yerine göre frekansı en yüksek yerler
Avrupa‘da ikamet edenlerin
tanımladıkları yerler
METROCĠTY
KANYON
ATV
YTÜ
ĠTÜ
METROBÜS
MASLAK
ZĠNCĠRLĠKUYU
Ġġ KULELER
CONRAD

%
62
60
51
49
46
42
38
36
35
29

Anadolu‘da ikamet edenlerin
tanımladıkları yerler
ĠTÜ
METROCĠTY
ATV
ZĠNCĠRLĠKUYU
KANYON
LEVENT
YTÜ
CONRAD
MASLAK
Ġġ KULELER

%
59
55
55
55
50
50
41
41
36
36

Ġkamet yerine göre frekansı en yüksek yerler analiz edildiğinde tüm araĢtırma
boyunca en çok tanımlanan alanlar her iki grup için de aynı çıkmıĢtır. Ġki farklı
yakada oturan katılımcıların çoğu yine alıĢveriĢ merkezlerini ve üniversiteleri
tanımlamıĢlardır.
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ġekil 4.15: Katılımcıların Ġstanbul‘da yaĢama süreleri
Katılımcıların %31‘i 10 yıldan az süredir Ġstanbul‘da ikamet etmektedir. 20 ile 30 yıl
arası süre ile Ġstanbul‘da yaĢayanlar çoğunluğu oluĢturmaktadır.
Çizelge 4.6: Ġstanbul‘da yaĢama süresine göre en çok algılanan öğeler
Sıra

1-10 yıl

11-20 yıl

METROCĠTY ĠTÜ

21-30 yıl

30-40 yıl

METROCĠTY

METROCĠTY ZĠNCĠRLĠKUY
U
KANYON
LEVENT

1.
2.

KANYON

YTÜ

ATV
METROBÜS

ZĠNCĠRLĠKUY ĠTÜ
U
MASLAK
YTÜ

YTÜ

ATV

ĠTÜ
Ġġ KULELER

BEġĠKTAġ
MEYDANI
METROCĠTY

ETĠLER
SAPAĞI
ATV
TEM SAPAĞI GÜLTEPE
KAVġAĞI
ZĠNCĠRLĠKUY ATV
4. LEVENT
U
CONRAD
MASLAK
MASLAK

CONRAD

Ġġ KULELER

PLAZALAR

YTÜ

SABANCI
LĠSESĠ
SAPHIRE

KANYON

ASKERĠYE

ĠTÜ

LEVENT

BEġĠKTAġ
MEYDANI

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

40 Üzeri

KANYON

METROBÜS

ATV

4. LEVENT

ĠTÜ

ĠSTĠNYE
SAPAĞI
ZĠNCĠRLĠKU BEġĠKTAġ
YU
MEYDANI

Katılımcıların Ġstanbul‘da ikamet etme sürelerine göre aks boyunca algıladıkları
öğeler analiz edildiğinde; 1 ile 10 yıl ve 20 ile 40 yıl arası ikamet edenlerin yol
tarifinde kullandıkları isimler Metrocity ve Kanyon olmuĢtur.
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11 ile 20 yıl arası Ġstanbul‘da ikamet eden katılımcılar ise ĠTÜ ve YTÜ‘ni
tanımlamıĢlardır. 40 yıl üzeri ikamet eden katılımcılar ise çoğunluğun tanımladığı bu
öğelerin dıĢında Zincirlikuyu, Levent gibi bölge/mahalle adlarının yanı sıra ATV
binası tanımlamıĢlardır. 40 yıldan fazla Ġstanbul‘da ikamet eden katılımcıların
caddeyi kullanım sıklığına bakıldığında ise ayda bir ya da ayda birden fazla olduğu
görülmektedir.
40 yıl üzeri Ġstanbul‘da ikamet eden kullanıcıların tanımlamalarından yeni
yapılaĢmalardan uzaklaĢtığı geçmiĢten günümüze sabit kalan öğeleri ağırlıkla
kullandıkları görülmektedir. 10 yıldan az süredir Ġstanbul‘da ikamet eden kiĢiler ise
henüz inĢası bitmemiĢ olan Sapphire gibi yapıların yanı sıra tek yapı ölçeğindeki
öğeleri tanımlarında kullanmıĢlardır.
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4.3.3 Bulguların değerlendirilmesi ve aksın kentsel kimlik bileĢenlerinin
saptanması
YaĢ, cinsiyet, ikamet yeri ve süresi gibi değiĢkenlere göre analiz edilen anket
sonuçları doğrultusunda beklenenin aksine uzman ve halk gruplarında, algılanan
öğeler bazında büyük farklılıklar görülmemiĢtir. Analiz sonuçlarına göre en dikkat
çekici ayrım Ġstanbul‘da yaĢama sürelerine göre değerlendirmelerde olmuĢtur.
Farklı değiĢkenlere göre analiz edilen çalıĢmada, yaĢ kategorisinde 50 yaĢ üzeri
katılımcıların alanı günümüzde var olmayan yapılarla tanımlamaları ve tariflerinde
binaların geçmiĢlerini refere ederek anlatmaları dikkat çekicidir. Bu bağlamda
caddede kamusal bellek anlamında izler taĢıyan kentsel elemanların yer aldığı
söylenebilir.
Cinsiyete göre katılımcılar sınıflandırıldığında yine tüm kategorilerde en yüksek
tanınabilirliği olan alıĢveriĢ merkezlerinin yanı sıra yalnızca bay katılımcıların Oto
Sanayi ve Askeriye gibi erkek hakim iĢ ve kurumsal yapı kollarını tanımlamaları
dikkat çeken bir diğer nokta olmuĢtur.
Katılımcıların caddeyi kullanım sıklığı ve Ġstanbul‘da ikamet yerleri arasında
istatistiki açıdan bir iliĢki bulunmuĢtur. Anadolu Yakası‘nda ikamet eden
katılımcıların çoğunluğu ayda bir ya da iki kere bu aksı kullanmaktadır. Ġkamet
yerine göre kullanıcılar gruplara ayrıldığında dikkati çeken en büyük fark Avrupa
Yakası‘ndaki kullanıcıların Eski TansaĢ, Levent Hastanesi ve Ertuğrul Sitesinin de
içinde yer aldığı yaklaĢık 17 öğeyi tariflerinde eklerken Anadolu Yakası‘nda ikamet
eden kiĢilerden hiç biri bu mekanları tanımlamamıĢtır.
Anket katılımcılarının Ġstanbul‘da oturma sürelerine göre tariflerinde öne çıkan
elemanları analiz ederek hangi kentsel öğelerin kentsel aidiyeti daha iyi yansıttığı
saptanmaya çalıĢılmıĢtır. 11 ile 40 yıl arasında ikamet eden kiĢiler de Metrocity,
Kanyon, ĠTÜ, YTÜ ve ATV binaları en baskın öğelerdir. Türkiye‘nin en yüksek
gökdeleni olan Sapphire ise 1 ile 10 yıl arasında ikamet kiĢiler tarafından
tanımlanmıĢ olup 40 yıl üzeri ikamet eden kiĢilerin çoğunluğu ise ATV hariç bu
binaları tanımlamamıĢlardır. 40 yıl üzeri ikamet eden katılımcıların bölgesel bazda
tanımlamalarının sebebi bu katılımcılarının aksı yeterince kullanmadığı ve aksın
gerçek kullanıcılarının çalıĢan kesim ve genç kesim olduğu sonucu çıkarılabilir.
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ÇalıĢma alanının büyük bir kısmının trafik aksı olmasından ötürü araçta geçirilen
zaman yaya olarak geçirilen zamandan kimi yerlerde fazladır. Bu doğrultuda
kullanıcıların fotografik algısına ve sembolik algısına karĢılık gelen mekansal öğeler
analiz edilmeye çalıĢılmıĢtır.

ġekil 4.16: BeĢiktaĢ Meydanı Yıldız arası yaya hareketliliği
Aks boyunca yaya kullanımının en yoğun olduğu alan BeĢiktaĢ Meydanı‘dır.
BeĢiktaĢ Meydan‘dan Yıldız‘a kadar olan bölüm yayalar tarafından en çok kullanılan
alandır. Aksın bu bölümünde kaldırım geniĢliği, kent mobilyaları ve zemin kat
kullanımları yaya hareketliliğini arttırıcı niteliktedir. Aksın bu bölümünde
kafeteryalar, büfeler, bankalar, kırtasiyeler, tabelalar vb. birçok uyarıcının ardı ardına
yer alması nedeniyle referans olarak verilen öğeler konum, biçim ve ölçek olarak
sıyrılan Conrad ve YTÜ olmuĢtur. Yıldız‘dan Zincirlikuyu‘ya kadar olan bir sonraki
bölümde yine zemin kat kullanımı ve kaldırım geniĢliği yaya geçiĢlerine elveriĢlidir.
Zincirlikuyu‘dan itibaren aksta taĢıt trafiğinin hakimiyetinin arttığı ve yaya
kaldırımlarının elveriĢsizliği ile yaya hareketliliği durak noktaları dıĢında oldukça
azdır.

Tat Tower

Karayolları
Binası

ġekil 4.17: Zincirlikuyu 1. Levent arası yaya hareketliliği
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Bu bölümde yayaların hareketlerinin yoğunlaĢtığı iki nokta olan metrobüs ve
Zincirlikuyu durakları ve çevresi kullanıcılar tarafından sıkça referans verilen
noktalar olmuĢtur. Ġstanbul‘un ilk gökdeleni olan Karayolları Binası ise yakın
çevresinde yaya hareketliğinin çok az olması nedeniyle kullanıcılar tarafından
algılanmamıĢ ve referans noktası olarak verilmemiĢtir.

FSM Köprüsü Sapağı

ġekil 4.18: 1. Levent 4. Levent arası yaya hareketliliği
Yaya hareketliliğinin yoğunlaĢtığı bir sonraki bölüm ise 1. Levent 4. Levent arasıdır.
Metro giriĢ çıkıĢları, Metrocity ve Kanyon AVM önleri karĢılaĢma yerleri olarak
belirlenmiĢ olup yaya hareketlerinin yoğunlaĢtığı yerlerdir. 1. Levent ve 4. Levent
arasında yaya hareketliliğinde ciddi bir kopukluk gözlemlenmektedir. FSM Köprü
sapağı yaya hareketlerini kısıtlamıĢtır. Yaya kaldırımının bu sapakta sonlanması bu
kopukluğun en temel nedeni olarak söylenebilir. Yolun karĢı yakasında ise inĢaatı
devam eden plazalar, zemin kat kullanımının elveriĢsizliği, ĠEET garajı, ĠBB peyzaj
alanı vb. yerler yaya hareketlerinin en aza inmesine sebep olarak gösterilebilir. Aksın
bu bölümü çoğunlukla bir ulaĢım aracıyla katedilmektedir.
4. Levent‘ten Ayazağa‘na kadar olan bölümde ise özellikle outlet mağazalarının
önünde ve duraklarda hareketlilik tespit edilmiĢtir. Aksın geri kalan bölümünde ise
ĠTÜ Kampus‘u ve metro giriĢ çıkıĢlarında özellikle hafta içi iĢ saatleri arasında yaya
hareketliliği gözlemlenmektedir.
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Kullanıcıların algısından hareketle tarif ettikleri mekansal öğelerin ıĢığında bu aksın
kimlik öğelerinin saptanmasında beĢeri, doğal ve yapay çevreden kaynaklı
elemanların analizi yapılmıĢtır.
4.3.3.1 Doğal çevre kimlik bileĢenleri (Bitki Örtüsü, Ġklim, Topografya)
BeĢiktaĢ Meydanı‘ndan kıĢlaya kadar olan 1,5 km‘lik alanın eğimi %8 olup geniĢliği
50 metredir. Balmumcu Zincirlikuyu arası ise %2-3 eğime sahip olup 30 m
geniĢliğindedir.
ÇalıĢma alanı boyunca Barbaros Bulvarı‘nın eğitimi dıĢında topografya, bitki örtüsü,
iklim vb. doğal etmenler yönünden karakteristik bir özellikle karĢılaĢılmamıĢtır.
Gerek uzmanların gerekse halkın algısı araĢtırmacının bu tespiti destekler
niteliktedir. Meydandan Yıldız YokuĢuna kadar olan bölümde özellikle geniĢ
ağaçlıklı yol ve topografyanın etkisiyle oluĢan manzara noktaları aks boyunca tespit
edilen en önemli doğal çevreden kaynaklı kentsel bileĢen olarak tanımlanabilir.

ġekil 4.19: Yıldız‘dan Barbaros Caddesi ve deniz manzarası
Aksın kimlik öğesi olarak değerlendirilebilecek bir diğer özelliği ise denizle olan
yakın iliĢkisidir. Aks sahil Ģeridi boyunca ilerlememesine rağmen, baĢlangıç noktası
olarak tanımlanabilen BeĢiktaĢ Meydanı‘nın denizle buluĢması ve aks boyunca yer
yer manzara noktalarının yer alması ayrı bir kimlik kazandırmaktadır. Ayrıca aksın
devamı niteliğindeki Hacı Osman Bayırı Caddesinin yine denizle sonlanıyor olması
Boğaz‘ın iki noktasını karayolu ile birleĢtiren bir yol niteliği kazandırmaktadır.
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4.3.3.2 Yapay çevre kimlik bileĢenleri (YerleĢim Ölçeği, Donatı Ölçeği)
ÇalıĢma alanının kimliğini oluĢturan kentsel bileĢenlerin çoğunun yapılı çevreden
kaynaklandığı söylenebilir. ÇalıĢma alanı yapay çevreden kaynaklı yalnızca kendi
içinde değil Ġstanbul bütününde etkili kimlik öğelerini barındırmaktadır. Daha önceki
bölümlerde de değinildiği üzere yollar yapay çevreden kaynaklı kentsel kimlik
bileĢenlerinin önemli bir öğesidir. ÇalıĢma alanının kentsel bir aks olması açısından
kent bütününde değerlendirilebilecek kritik bir kimlik öğesidir. Aksın 1. Köprü ve 2.
Köprü ile iliĢkisi ve TEM yolu bağlantıları alanın tamamı ve kent bütünü için önem
arz etmektedir. Bu bağlantılar alanın diğer bölgelerle ve kentin dünya ile bağlantısı
açısından değerlendirildiğinde yapay çevreden kaynaklı kritik bir kimlik öğesi olarak
nitelendirilebilir.
UlaĢım tipleri ve eriĢilebilirlik açısından incelendiğinde metro hattının bu aks
boyunca ilerlemesi çalıĢma alanında saptanan diğer bir kimlik öğesidir. Ġstanbul
Metrosu‘nun tek bir hat üzerinde ilerlemesi ve bu hattın önemli bir bölümün aks
üzerinde yer alması, çalıĢma alanının eriĢilebilirliğini arttırmasının yanı sıra tren
hattının alanla buluĢtuğu yerler olan metro giriĢ çıkıĢlarının kullanıcı ve uzmanlar
tarafından sıklıkla algılanan bir kentsel donatı olması yapay çevre çerçevesinde
değerlendirilen bir diğer kimlik öğesine iĢaret etmektedir.
ÇalıĢma alanının Zincirlikuyu bölgesi ise gerek alanın kendi içinde gerekse kent
bütününde değerlendirilebilecek bir kimlik öğesi niteliğindedir. TaĢıt yolunun E-5 ve
1. Köprü bağlantıları ile Metrobüs istasyonu ulaĢım açısından bu bölgeyi önemli bir
odak noktası yapmakta ve kent bütünü için ayrı bir kimlik kazandırmaktadır.
Alan çalıĢması ve anket uygulaması boyunca saptanan en önemli kimlik öğesi ise
yapılara yöneliktir. Yapılan çalıĢma göstermiĢtir ki anket katılımcılarının mekana
yönelik imajı yapıların görüntü faktörü ve bu faktörün altında yatan iĢlevleri
doğrultusundadır. Aksın Ġstanbul MĠA‘sı üzerinde yer alması dolayısıyla yapılardaki
iĢlev bu amaca hizmet etmektedir. Bu anlamda aks üzerindeki alıĢ veriĢ merkezleri
olan Kanyon ve Metrocity yapıları iĢlev, konum ve görüntü faktörü yönünden
katılımcılar tarafından en çok algılanan öğeler olmuĢtur. Bu durum ise bu iki alıĢ
veriĢ merkezinin gerek bu aksa yüklenen merkezi iĢ alanı anlamı açısından gerekse
alan ve kent bütünündeki görüntü etkisi açısından kritik bir kimlik öğesi olarak
belirlenmesinde etkilidir.
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ġekil 4.20: Metrocity ve Kanyon AlıĢveriĢ Merkezlerinin hava fotoğrafı
Ġstanbul‘un ilk gökdeleni olan Karayolları Binası ise aks üzerinde yer alan önemli bir
binadır. Bina konum, görüntü ve anlam faktörünün biraradalığı çerçevesinde
incelendiğinde; anlam faktörünün baskın olduğu görülmektedir. Binanın konumuna
bakıldığında yaya kullanımının çok az olması ve Balmumcu Tüneli‘nin bu noktadan
geçmesi gerek yaya olan gerekse araç içinde olan kullanıcının bu binayı algılamasına
sebep olmuĢtur. Aksın bu bölümden itibaren biçim, ölçek ve cephe malzemesi
açısından baskın birçok yapının bulunması bu binanın görüntüsünü gölgede
bırakacak niteliktedir.
Binanın aks üzerindeki hareketlilik boyunca algılanmasını engelleyen bu niteliklerin
yanı sıra binanın içerisinde bulunduğu arazinin rant değeri, yine bu arazi üzerinde
halen inĢası süren iĢ merkezinin projelendirme aĢaması ve buna bağlı olarak binanın
yıkılıp yıkılmayacağı konusundaki spekülasyonlar Ġstanbul‘un bu ilk gökdeleninin
yarattığı anlam açısından kritik bir kimlik öğesi olarak saptanmasında etkili
olmuĢtur.
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ġekil 4.21: Zincirlikuyu Karayolları Binası
Karayolları Binası gibi bu aks için ilklerden biri olan Levent Konutları çalıĢma alanı
içerisindeki ikilemi yansıtması açısından önem arz etmektedir. Ġki katlı bahçeli
konutların karĢısında yer alan çok katlı gökdelenler yapılaĢmıĢ çevredeki iki zıt
kimlik öğesini betimlemektedirler.

ġekil 4.22: Levent Konutları
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4.3.3.3 BeĢeri çevrenin kimlik bileĢenleri
ÇalıĢma alanının beĢeri çevreden kaynaklı kimlik bileĢenleri analiz edildiğinde konut
dokusundaki farklılaĢma dolayısıyla demografik yapının özellikleri ile yerel ve
merkezi yönetimin geçmiĢten bu yana aks üzerindeki stratejik kararları nedeniyle
kurumsal yapıdaki değiĢiklikler ön plana çıkmaktadır.
Aksın beĢeri çevreden kaynaklı kimlik bileĢenleri incelendiğinde tarihinin ve
geliĢiminde izlenen aĢamalar dikkat çekicidir.

Menderes‘in Ġstanbul‘un yeni

yerleĢim alanı olarak nitelendirilen bölgesinde yaptığı en büyük operasyon BeĢiktaĢ'ı
Zincirlikuyu'ya bağlayan Barbaros Bulvarı'nı açması ve bulvarı bu noktadan Maslak
Yolu ile uzatarak, yukarıdan Boğaz'ın kuzeyine indirmesidir. Bu aks Ġstanbul'un
günümüzdeki geliĢimine oldukça belirgin bir yön vermiĢtir. Ġstanbul‘da modernleĢme
hareketlerinin baĢlangıç noktalarından biri olan bu bulvarın Zincirlikuyu‘da
Büyükdere Caddesi ile birleĢmesi günümüzde yine kentsel bir hareketin ilklerinin
görüldüğü bir ortam yaratmıĢtır. Levent – Maslak hattının günümüzde stratejik
planlama çerçevesinde geliĢmesi kentin küresel sistemde yarıĢan kentler arasında yer
almasında etkili olmuĢtur.
Aksın bu stratejik rolünün konut dokusuna yansıması incelendiğinde ise yola cephesi
olanlar ve yakın çevredeki yapılaĢma arasında farklılık gözlemlenmektedir. Barbaros
Bulvarı‘nda binaların yola dönük cepheleri ofis, büro vb. faaliyetlerine yönelik
kullanılırken arka cepheler konut olarak kullanılmaktadır. Demografik yapıya
bakıldığında ise üniversite öğrencilerinin yoğunluğu dikkati çekmektedir. Bu durum
ticari faaliyetlerin kapsamını da belirlemekte olup, bölgede yer alan üniversitelerin
de etkisiyle ĢekillenmiĢtir. Kafeterya, kırtasiye, çeĢitli eğitim kursları sıkça
karĢılaĢılan ticari faaliyetlerdir.
ÇalıĢma alanının 1. Levent ve 4. Levent arasındaki bölümünde de yine ticari
faaliyetler hakimdir. Ancak bu bölümde finans, bankacılık, hizmet, inĢaat gibi
sektörlere yönelik holdinglerin yer aldığı görülmektedir. Dolayısıyla istihdam yapısı
caddenin bir önceki bölümüne göre farklılık gösterir. Konut dokusunda ise yüksek
katlı, özel güvenlikli ve son teknoloji yapılar göze çarpmaktadır.
ÇalıĢma alanının kimlik öğeleri analiz edilirken sadece yola cephesi olan yapılaĢma
ile sınırlı kalmak eksik olacaktır. Bu bağlamda aksın bu bölümünün yakın çevresi
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incelendiğinde alanın kimliğini oldukça etkileyen iki farklı konut dokusu dikkati
çekmektedir.
Levent konutları ve Gültepe Mahallesi iki farklı konut dokusu ile demografik ve
fiziki olarak birbirinden keskin bir çizgiyle ayrılmaktadır. Gültepe, Çeliktepe, Sanayi
mahallesi konut bölgesi Büyükdere - Maslak aksı üzerinde yer alan Plazaların ve iĢ
merkezlerinin hemen arkasında, çarpık kentleĢen konut alanlarıdır. 1950‘lerde kentin
boĢ alanlarından biri iken, 1957 yılında yerleĢime açılmıĢ olan Gültepe yerleĢimi,
1985 sonrası af yasalarının da etkisi ile gecekondu dönüĢüm sürecine girmiĢ ve
kentsel mekanda dönüĢümün gözlendiği alanlardan biri olmuĢtur. Bölgenin
ekonomik yapısını orta ve alt gelir grupları oluĢturmaktadır. Bölge planlı
oluĢturulmuĢ bir altyapıya sahip değildir. Planlı oluĢturulmuĢ merkezler ve açık
kamusal alanlar yer almamaktadır.
Levent semtinin çekirdeğini oluĢturan Levent Konutları 1960‘ta tamamlanmıĢ bir
bahçekent projesi niteliğindeki bir yerleĢimdir. Rant değerinin oldukça yüksek
olduğu bu bölgede lüks konut kullanımının yanı sıra iki katlı binaların iĢ yeri, mimari
ofis/mağaza ya da restoran olarak kullanımı da görülmektedir.
Toplumsal iliĢkiler göz önünce bulundurulduğunda BeĢiktaĢ Meydanı‘nın aks
boyunca yer alan en büyük karĢılaĢma alanı olduğu söylenebilir. Aksın
Zincirlikuyu‘ya kadar olan bölümünde yaya hareketlerinin yoğunlukta olması, yüz
yüze etkileĢimin (face to face interaction), toplumsal davranıĢların (manners) ve
sözsüz iletiĢimin (non-verbal communication) daha net gözlemlenmesine olanak
sunmaktadır. Zinirlikuyu‘dan itibaren ulaĢım Ģeklinin taĢıt trafiğine dönüĢmesi ve
kentsel açık alanların yoksunluğu bireyin sosyalleĢmesine engel olmaktadır.
1. Levent‘e bakıldığında kullanıcıların ulaĢım noktalarını, otobüs duraklarını ve
metro çıkıĢlarını zorunlu aktiviteler çerçevesinde kullandığı gözlemlenmektedir.
Aksın her iki yanında iĢ merkezlerinin yer alması çalıĢma alanının sakinlerinin
belirsizliğine neden olmaktadır.
ÇalıĢma bölgesi olarak seçilen Levent - Büyükdere - Maslak aksı üzerinde zemin kat
kullanımı, ağırlıklı olarak büro ve iĢ merkezi kullanımındadır. Zemin kat iĢlevleri,
büro ve güvenlik birimleri ağırlıklı olarak tespit edilmiĢtir. Kullanım yaya
potansiyeline hizmet / servis verecek imkan sağlayamamaktadır.
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AlıĢveriĢ merkezleri çalıĢma alanının en büyük toplanma alanını oluĢturmaktadır.
Aksın 4. Levent - Ayazağa arasında kalan bölümü yaya yollarının yetersizliği, hızlı
trafik akıĢı ve askeri bölgenin de etkisiyle aksın beĢeri bileĢenleri bağlamında
kopukluğa neden olmaktadır. Sonrasında yer alan ĠTÜ kampusu tamamıyla kendi
içine dönük olup metro giriĢ çıkıĢlarında ve otobüs duraklarında hareketlilik
gözlemlenmektedir.
Kent kimliği ve bileĢenlerinin analizinin planlama ve kentsel tasarım çalıĢmalarını
güçlendirildiği üzerinde daha önce de durulmuĢtur. Özellikle hızla geliĢen kentlerde
doğal, beĢeri ya da yapay çevre üzerine tehdit oluĢturulabilecek öğelerin iyi
saptanması gerekmektedir. Bu amaçla aks üzerinde belirlenen kimlik bileĢenlerinin
aksın sürdürülebilmesi ve güçlü bir aidiyet hissi yaratması adına güçlü ve zayıf
yanları ile oluĢturduğu fırsatlar ve tehditler belirlenmiĢtir.
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Çizelge 4.7: ÇalıĢma alanının kimlik bileĢenlerinin olumlu ve olumsuz elemanları
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ġekil 4.23: Uzmanların gözlem ve algısına dayalı imaj haritası
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ġekil 4.24: Halkın gözlem ve algısına dayalı imaj haritası
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ġekil 4.25: YaĢ gruplarına göre oluĢturulan imaj haritası
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ġekil 4.26: Ġkamet süresine göre oluĢturulan imaj haritası
131

132

4.4 Bölüm Sonucu
ÇalıĢma alanı baĢlangıcı olan Barbaros Bulvarı‘nın açılıĢ Ģeklinin ve devamında
Büyükdere Caddesi‘nin geliĢmesinin altında bit takım politik dayatmalar
görülmektedir. Barbaros‘un açılmasında bir üst yönetim müdahalesi söz konusu iken
Büyükdere Caddesi‘nin geliĢiminde ise özellikle 1990‘larda Türkiye‘nin de
küreselleĢen dünya ile bütünleĢme çabaları yönündeki kararlar etkili olmuĢtur. Bu
durum sonucunda aks değiĢime uğramaya baĢlamıĢ, insan ölçekli konut yerleĢimi
arazisinde büyük bankalara ait bloklar yükselmeye baĢlamıĢtır. 1980'lerden bu yana
Ġstanbul'un, Boğaz köprülerinin de katkısıyla kuzeye doğru büyümesiyle bu koridor
tek fonksiyonlu olarak çok katlı plazaların oluĢturduğu bir alana dönüĢmüĢtür.
Aksın bu dönüĢümü ve yüklendiği MĠA iĢlevi günümüzde kullanıcıların algısına etki
eden iĢlev ve yapılaĢmalar sunmaktadır. Kullanıcının kullanımıyla doğru orantılı
olarak en çok algıladığı elemanlar bu nedenle Metrocity ve Kanyon Avm olmuĢtur.
Yapılan incelemeler doğrultusunda saptanan en önemli unsur ise aksın kendini ifade
ediĢinde yapılı çevrenin ağır bastığı ve kullanıcının yapı fonksiyonuna, görüntüsüne
ve yapıyı kullanım oranına göre objeleri algılıyor olduğudur.
Örneğin, Balmumcu‘dan itibaren gerek yaya olarak gerekse araç içerisindeyken
görülebilen Tat Tower çoğu anket kullanıcısı tarafından algılanmamıĢtır. Anlamlı
algı açısının 45 derece olduğu varsayılırsa bina yola çok yakın bir konumdadır ve bu
durum algılanmasını güçleĢtirmektedir. Yapımına 1988 yılında baĢlanmıĢ olmasına
rağmen henüz kullanılmıyor olması ise kullanıcıların bu binaya dair bir fonksiyon
yükleyememesine

neden

olmakta

dolayısıyla

anlamlandırılmasını engellemektedir.
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bir

referans

noktası

olarak
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Tarihten bu yana kentlere yön veren birçok politik, sosyal, ekonomik ve mekansal
müdahale biçimi görülmüĢ, planlama stratejileri bu sürecin her basamağında var
olarak kentsel geliĢmeyi ĢekillendirmiĢtir. Günümüzde ise küreselleĢme fenomeniyle
birlikte kentler stratejiler, dönüĢümler ve vizyonlar dahilinde geliĢmeye baĢlamıĢtır.
Hızlı ulaĢım stilleri kentler arasındaki mesafeleri ortadan kaldırmıĢ dolayısıyla insan,
kültür, bilgi alıĢveriĢini kolaylaĢtırmıĢtır. Bu bağlamda kentlerin birbiriyle olan
iliĢkisi daha da artmıĢ, birbirinden etkilenen kentler hızlı nüfus artıĢı, yüksek
teknoloji, göç vb etmenlerle birbirine benzemeye baĢlamıĢ ve kimliklerini
yitirmiĢlerdir. Bu durum planlama ve kentsel tasarım çalıĢmalarında kent kimliğinin
ve bileĢenlerinin net bir Ģekilde ortaya konması gerekliliğini getirmiĢtir.
Ġnsan mekan iliĢkisi bağlamında yapılan araĢtırmalar göstermiĢtir ki bireyin mekan
içindeki davranıĢları mekan ile bağlantı kurabildiği oranda Ģekillenmektedir ve
bireyin sosyalleĢebilmesi kentsel kamusal açık alanların doğru organizasyonu ile
mümkündür. ÇalıĢma boyunca vurgulandığı üzere bireyin mekanla iliĢkisi mekanı
algılaması ile baĢlar. Bu anlamda kullanıcı algısından yola çıkarak mekanın
kimliğinin saptanması ve bu doğrultuda mekana yönelik kentsel tasarım
çalıĢmalarına altlık oluĢturabilecek öğelerin belirlenmesi bu çalıĢmanın ana konusu
olmuĢtur.
ÇalıĢmaya konu olan örnek caddelerde de görülebildiği üzere kentin ve/veya
caddenin kimliğini yansıtan en güçlü bileĢenler kullanıcılar tarafından en çok
algılanan ve benimsenen öğeler olmuĢtur. Cadde kimliğinin en yoğun hissedildiği
noktalar ise kullanıcıların sıkılıkla kullandığı ve kent genelinde stratejik öneme
sahip, görüntü, iĢlev ve konum yönünden diğerinden sıyrılan öğeleri barındıran
bölgeler olmuĢtur.
Tez çalıĢması boyunca incelenen 4 farklı caddenin yanı sıra araĢtırmanın ana sahası
olan Barbaros Bulvarı – Büyükdere Kentsel Aksı‘nda da benzer kentsel bileĢenlere
rastlanmıĢtır. Aksın kendini ifade ediĢinde yapılı çevrenin ağır bastığı ve kullanıcının
135

yapı fonksiyonuna, görüntüsüne ve yapıyı kullanım oranına göre objeleri algılıyor
olduğu tespit edilmiĢtir. Bu anlamda araĢtırmacının aksa yönelik ortaya koyduğu
imaj kimi yapı bazındaki öğeler hariç uzmanlar ve halk tarafından benimsenmiĢtir.
Söz konusu yapı bazındaki öğeler kullanıcı ve halk tarafından kullanılmıyor
olmasından ötürü araĢtırmacının imajı ile paralellik sergilememiĢtir.
AraĢtırma boyunca sıklıkla vurgulandığı üzere aksın kimliğini oluĢturan bileĢenler
yapma çevreden kaynaklı elemanlar olmuĢtur. Gerek dünya çapındaki örnek
caddelerde gerekse saha çalıĢmasına konu olan aksta saptanan en önemli kimlik
bileĢenin yapma çevreden kaynaklanıyor olması yapıların konum, görüntü ve anlam
faktörünün ön plana çıkmasından kaynaklanmaktadır. Yapıların iĢlevleri, yapıların
adları ve kullanım sıklığı halk ve uzmanlar tarafından benimsenmesinde ve caddenin
birer kimlik bileĢeni olarak belirlenmesindeki diğer etmenlerdir. Yapının adının
görünür olması ve iĢlevinin aks üzeride yaya veya araç ile hareket eden kullanıcılar
tarafından algılanması, yapının tanınırlığını arttırmaktadır.
Aksın ana fonksiyonu olan MĠA iĢlevine yönelik yapısal kimlik bileĢenlerinin yanı
sıra, konum ve görüntü faktörleri ile öne çıkan üniversitelerin, ATV binası gibi
özellikli binalar ile geçmiĢten günümüze sabit kalan öğeler ve bölgelerin aksın temel
kimlik bileĢenlerini oluĢturduğu görülmüĢtür. Kullanıcılar halk, uzman ve
araĢtırmacı olarak ele alındığında; uzmanlar; aksın metropol düzeyinde algılanan
yapısal öğeleri ile aks üzerindeki bölge, kavĢak ve kırılma noktaları üzerinde
dururken, halktan katılımcılar günlük yaĢamlarında kullandıkları yeme içme ve
alıĢveriĢ mekanlarını özel isimleri ile tanımlamıĢlardır.
AraĢtırmacının aksı algılaması ve anlamlandırması doğrultusunda oluĢturduğu
bireysel imaj ile ve uzmanların ve halkın aksı algılaması ve içinde bulunduğu
mekansal

kimliği

Ģekillendirmesinde

kullandığı

temel

bileĢenler

paralellik

göstermektedir. Bahsi geçen bileĢenler kullanım ve iĢleve göre belirlenen yapısal
öğeler olup aksın kimliğini yansıtan temel parçalar olmuĢtur.
ÇalıĢma boyunca Barbaros Bulvarı – Büyükdere Kentsel aksının Ġstanbul içindeki
önemli yeri, iĢlevi ve kendini ifade ediĢ biçimi üzerine saptamalar yapılmıĢtır.
Kullanıcı gruplarına göre farklılaĢan kimlik bileĢenlerinin saptanmasının yanı sıra
aksın beĢeri, yapma ve doğal çevreden kaynaklı kimlik bileĢenlerin olumlu ve
olumsuz yönlerine yönelik tasarım önerileri geliĢtirilmiĢtir.
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Yapma çevreden kaynaklı kimlik bileĢenleri göz önüne alındığında aks boyunca
BeĢiktaĢ Meydanı dıĢında odak niteliği taĢıyan alanların nitelik ve nicelik
bakımından yetersiz olduğu görülmektedir. Otobüs ve metrobüs durakları ile metro
giriĢ çıkıĢları yoğun toplanma mekanları olmakta, Metrocity ve Kanyon AlıĢveriĢ
Merkezi ise kapalı mekanlar olarak odak iĢlevi görmektedir. 4. Levent‘ten sonraki
bölümde kentsel açık alan olarak dikkat çekici nitelikte bir meydan bölgede yer
almamaktadır. Bu bağlamda aks bir bütün olarak ele alındığında aidiyet duygusunun
geliĢmesine engel olmaktadır. Ancak aks makro formda iĢlev, strüktür ve yüklendiği
vizyon açısından bütün olarak ele alınırken kendi içinde bileĢenlere ve sekmelere
ayrılarak incelenmelidir. Bu bağlamda Barbaros Bulvarı‘ndan Yıldız‘a kadar olan
bölüm fonksiyon ve yapılaĢmıĢ çevre anlamında bütünlük sergilemekte, kamusal
açık alan, kaldırım ve yol geniĢliği ve kent peyzajı açısından kullanıcının aks ile
bütünleĢebildiği bir tutum sergilemektedir. Conrad Oteli önündeki park kentlinin bu
bölümde kullanabileceği en geniĢ açık alandır. Gündüz ve gece kullanımına elveriĢli
zemin kat kullanımı aksın BeĢiktaĢ Meydanı‘na yakın olan bölümünü nispeten daha
canlı olmasına sebep olmaktadır.
ÇalıĢma alanının kimlik tespitine yönelik en büyük sorunsalı Zincirlikuyu‘dan
itibaren yüksek yapılaĢmanın ve hızlı trafiğin hakim olmasıyla baĢlar. Burada tespit
edilmesi gereken en önemli nokta ise aksın bu bölümünün yüklendiği iĢlev
doğrultusunda ortaya koyduğu kimliğin kullanıcı odaklı olup olmadığıdır.
Kullanıcı algısına bakıldığına daha öncede vurgulandığı üzere alıĢveriĢ merkezleri en
çok bilinen ve tanınan yerler olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bölgenin en zayıf yönü
bölgede çalıĢan ve ziyaretçilerin toplanacakları, dinlenip farklı etkinliklere
katılabilecekleri kamusal açık alanların olmayıĢıdır. Bu durum aksının her iki
yanında yer alan plazaların yarı özel kullanımları olan bahçelerinin içeri doğru
çekilmesiyle geniĢ kamusal alanlar meydana getirilmesi Ģeklinde çözülebilir. Bu tip
uygulamaların en iyi örnekleri New York kentinde görülmektedir. Gökdelenlerin
inĢasında çekme paylarının bırakılması ve bu alanların kamuya kullanımına
terkedilmesi

yönünde

uygulamalar mevcuttur.

Bu

gibi

kamusal

alanların

yaratılmasıyla aksa direk cephesi olmayan ancak bölgenin bütününde etkisi görülen
Gültepe ve Çeliktepe konut alanı sakinlerinin bölgeyi kullanım oranı yükseltilebilir.
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Aksın geri kalan bölümünde yer alan askeri bölge kamu kullanımı ve yaya
hareketliliği açısından sınır teĢkil etse de aksın giderek ormanlık alanlara doğru
ilerlemesinde sınırlayıcı bir etki yarabilir. Bu bölümde ise ĠTÜ kampusu önemli bir
rol üstlenmektedir. Mevcut durumda kampusun önündeki geniĢ metro giriĢ çıkıĢları
açık kamusal alan olarak doğru değerlendirildiğinde bölgeye canlılık getirmesi
düĢünülebilir. Ancak tüm bu kamusal alan yaratma çabalarının altında aksın merkezi
iĢ alanı olma iĢlevi gözardı edilmemelidir.
ÇalıĢma alanının BeĢiktaĢ Meydanı‘ndan Yıldız‘a kadar olan bölümü aks üzerinde
―yol‖ iĢlevini yerine getiren en iyi örnektir. Araç trafiği, yaya hareketleri, ara
sokaklar ve caddenin iki yakası ile bağlantılar, kent mobilyaları ve peyzajı dikkate
alındığında iĢlevini yerine getiren bir tutum sergilemektedir. Aksın bu bölümü
üzerinde kullanıcılar tarafından en çok rastlanan negatif yön binaların cephelerinde
yer alan tabelalar olmuĢtur. Aksın bu bölümündeki kullanıcı imajının pozitif yönde
Ģekillenmesi için tabelaların kentsel tasarım rehberiyle düzenlenmesi düĢünülebilir.
ÇalıĢma alanının Ġstanbul‘un Merkezi ĠĢ Alanı üzerinde yer alması kuĢkusuz
yerleĢim alanının iĢlevinin bu yönde Ģekillenmesinde etkilidir. Öne çıkan ve kimlik
öğesi olarak nitelendirilebilecek yapıların ise yine bu iĢleve yönelik olması
kaçınılmazdır. Ancak alanın belki de en kritik kimlik öğelerinden biri olan Levent
Konutlarının gerek taĢıdığı anlam gerekse yapısal özelliklerinden ötürü konut
iĢlevinden MĠA‘na hizmet eden ticaret iĢlevine dönüĢmesi endiĢe vericidir. Konut
alanının Büyükdere Caddesi‘ne cephesi olan yapılarının dönüĢerek ticaret iĢlevini
yerine getirmesi kaçınılmaz olacağı gibi bu önemli kimlik öğesi bölgenin tamamının
dönüĢmesinin önüne geçilmelidir. Nitekim BeĢiktaĢ Belediyesi‘nin Levent Bölgesi
Konut Alanını ―Prestij Bölgesi‖ olarak nitelendirmesi ve bölgenin sit alanı ilan
edilmesi gibi bu dönüĢümün önüne geçme çabaları mevcuttur.
Ġstanbul‘un ilk ve tek metro hattının büyük bir kısmının bu aks üzerinde yer alması
ve metronun caddeyle buluĢtuğu metro giriĢ çıkıĢ noktalarının önemi daha önce
vurgulanmıĢtır. Aks üzerinde ve kentin tamamında etkili bu kimlik öğesinin kentsel
mobilyalar ya da aydınlatma elemanlarıyla zenginleĢtirilmesi düĢünülebilir. Bu tip
çalıĢmaların en güzel örneği Paris metro giriĢlerinde görülebilir. Metro giriĢ çıkıĢları
aksın ve kentin kimliğini ve kendi anlamını temsil eder Ģekilde tasarlanabilir.
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Günümüzde Ġstanbul siluetini oldukça domine eden ve kentsel imajın önemli
öğelerinden olan çalıĢma alanındaki gökdelenler aks üzerinde birer kimlik öğesi
olarak saptanmıĢtır. Ancak bölgenin tamamının gökdelenlerle dolmasının ve aks
üzerinde birbirini kopyalayan ve sürekli dikeyde yükselen yapıların inĢasının önüne
geçilmelidir. Kent planlama provizyonuna bakıldığında MĠA iĢlevinin bu aks
üzerinde devam edeceği Ģüphesizdir. Ancak yeni yapıların; mevcut yapılaĢmanın
bulundukları konum ve anlamlarını dikkate alınarak ve özellikle aksın kuzeydeki
ormanlık alanlara yönelmesini de göz önünde bulundurarak inĢası düĢünülmelidir.
Sürekli aynı yükseklikle takip eden bir siluetten çok çevresine saygılı ve zıtlıkları
içinde barındıran bir yapılaĢma, çalıĢma alanının kimliği ve Ġstanbul kentsel kimliği
üzerinde etkili olacaktır.
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