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FİZİKSEL VE İŞLEVSEL ÇEKİM NOKTALARININ KENTSEL GÜVENLİK
ALGISINA ETKİSİ: İSTANBUL-BALAT ÖRNEĞİ
ÖZET
Kentsel doluluk ve boşluklara; sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel ve fiziksel,
katmanların eklemlenmesiyle oluşan kent dokuları, içinde barındırdığı doğal ve yapay
kentsel mekân öğeleri yoluyla kullanıcılara çeşitli çevresel uyaranlar iletmektedir.
Mekân kullanıcıları, kendilerine iletilen çevresel uyaranları, birey kaynaklı faktörlerin
etkisinde algılama süreçleri ile almakta, zihinde anlamlandırmakta ve bunun
sonucunda mekânsal kararlar vermektedir. Fiziksel çevre öğeleri; mekân
kullanıcılarının sosyo-psikolojik ve fiziksel özellikleri, geçmiş deneyimleri, dikkat ve
anlık duyuları ile renk, büyüklük, yoğunluk, biçim gibi çevre kaynaklı faktörlerin
etkisiyle imgeye dönüşebilmektedir. Bu bağlamda; tarihsel, ekonomik, sosyal,
simgesel ve estetik niteliklerden/değerlerden bir ya da birden fazlasını taşıyan fiziksel
ve işlevsel çekim noktaları, kullanıcıların algılama süreçleriyle de ilişkili olarak imge
değerine sahip olabilmektedir. Güçlü imgeler içeren ve bu sayede imgelenebilirliği
yüksek olan kentler ya da kent parçaları, görsel olarak daha kavranabilir olduğu için
mekân içerisinde kolay hareket edebilme, kolay yön bulma ve buna bağlı keyifli,
konforlu kullanıcı deneyimleri ve güven hissi/algısı sağlamaktadır. Bu nedenle
imgelenebilirlik ve güçlü kent imgeleri, kullanıcıların kentsel güvenlik hissini olumlu
yönde etkileyen bir özelliktir. Bu çalışmanın amacı, kentsel mekân içerisinde yer alan
fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının imge değerlerini belirlemek, yaya hareket ve
yönelmelerini nasıl etkilediğini incelemek ve kentsel güvenlik algısı arasındaki ilişkiyi
ortaya koymaktır.
Çalışma kapsamında, hem fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının yoğun olarak
bulunduğu hem de bölgesel düşük muhit ve yapı kalitesi, ıssız ve terk edilmiş alanların
mevcut olduğu İstanbul ili Fatih İlçesi’nde bulunan Balat bölgesi, çekim noktası-yaya
yönelme tercihleri-kentsel güvenlik algısı ilişkisini incelemek için çalışma alanı olarak
seçilmiştir. İlk etapta, alanda fiziksel doku bileşenleri; açık alan ağ sistemi ve arazi
kullanımı analizleri yapılmıştır. İkinci etapta alanın ekonomik, sosyal, tarihsel,
simgesel ve estetik özellikler taşıyan fiziksel ve işlevsel çekim noktaları ile Kırık
Camlar Kuramı, Savunulabilir Mekân Kuramı, Rasyonel Tercih Kuramı ve Çevresel
Stres Kuramı’na göre kentsel güvenlik hissinin zayıf olduğu alanlar irdelenmiş,
yoğunlaştığı alanlar tespit edilmiş ve mekânsallaştırılmıştır. Üçüncü etapta, daha önce
mekânı deneyimlememiş 110 kişilik bir katılımcı grubu ile çekim noktası-rota
belirleme-kentsel güvenlik algısı/hissi ilişkisi üzerine bir alan çalışması
gerçekleştirilmiştir. Bir saatlik çalışma kapsamında katılımcılar, kendilerine verilen
yol ağı haritası üzerinde çalışma alanındaki rotalarını ve yönelme tercihlerini etkileyen
çekim unsurunu belirtmiş, ayrıca geçtikleri bağlantılar içerisinde hissettikleri kentsel
güvenlik hissini Likert ölçeği kullanarak puanlamıştır. Dördüncü ve son etapta ise,
fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının yoğunlaştığı alanlar ile kentsel güvenlik
algısının/hissinin yüksek ve düşük olduğu alanlar, katılımcı grubundan edinilen
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verilerle çakıştırılarak yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda, bireylerin
fiziksel ve işlevsel çekim noktalarını algılamasında ve yönelmesinde, bu noktaların
büyüklük, proporsiyon, renk, biçim gibi niteliksel özelliklerinin önemli olduğu
görülmüştür. Fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının niteliksel özelliklerinin yanı sıra,
sayıca fazla ve bütünleşik olması, bir başka deyişle niceliksel ve yoğunluğa bağlı
özelliklerinin de bireylerin bu noktaları algılamasında ve yönelmesinde etkili olduğu
sonucuna varılmıştır. Ayrıca fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının niteliksel olarak
güçlü, sayıca çok, çeşitli ve bütünleşik olduğu yerlerde, kentsel güvenlik hissinin
yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: fiziksel ve işlevsel çekim noktaları, mekânsal algılama, mekânsal
yönelme, kentsel güvenlik, Balat.
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THE EFFECT OF PHYSICAL AND FUNCTIONAL POINTS OF
ATTRACTION ON URBAN SECURITY PERCEPTION: THE CASE OF
ISTANBUL-BALAT
SUMMARY
Urban textures, which are formed as a result of the combination of physical, sociocultural and socio-economic layers through different urban solids and voids, transmit
various environmental stimuli to users through their artificial and natural urban space
elements. Since human beings are in constant interaction with their environment by
nature, urban space users receive and interpret the environmental stimuli conveyed to
them with individual perception processes, make decisions and perform spatial
behavior in this direction. Perception, which is the first stage of this process, consists
of the physiological stage that begins with the reception of environmental stimuli with
the sense organs and the psychological stage that provides the meaning of the received
information in the mind, is affected by both environmental and individual factors.
Color, size, density, movement and orientation of other pedestrians, amount of light,
shape, proximity, depth, light-shadow, brightness, expansion, number, aspect ratios,
shape-ground, continuity, repetition, rhythm, proportion, similarity, closure, diversity,
order, sound and smell are the environmental factors that affect perception and age,
gender, education level, character traits, knowledge, lifestyle, value judgments, needs,
socio-economic status, profession are the individual-based factors that affect
perception. Perception has two important processes, ‘‘Selective Attention’’ and
‘‘Organizing’’. Selective Attention is the selective perception of many data received
by the senses under the influence of various factors, since the brain has a limited
capacity to form a meaningful perception by processing the information received from
the senses. In addition, perception is the work of organizing the received data in the
mind with various principles. Environmental stimuli can transform into images at the
end of the perception processes by passing through the physical and sociopsychological characteristics, instantaneous senses, past experiences and visual
attention filters of the users with the effect of other environmental factors. Landmarks
are one of the important elements in the image of the city can be classified through
various concepts such as can be seen from close or far distances, its visuality, meaning,
structure, social, historical, symbolic, economic and aesthetic value.
In this context, physical and functional points of attraction, which have one or more of
the social, historical, symbolic, economic and aesthetic qualities, can have a strong
image value in relation to the perception processes of the users. Cities or parts of cities
that contain strong images and thus have high imaginability, provide easy
comprehension, easy wayfinding, easy movement, comfortable and enjoyable user
experiences. For this reason, imageability is a feature that positively affects users'
perception of urban security. Urban security means that individuals living in the city
feel safe while meeting their needs and maintaining their mutual relations and it is the
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state of being able to lead their lives in peace and in a safe environment. It can be
studied together with spatial crime theories that examine places that will increase the
probability of crime. "The Theory of Broken Glass (Windows)", ‘‘Defensible Space
Theory’’, “Rational Choice Theory” and "Environmental Stress Theory" are some
important spatial crime theories.
Although spatial security theories deal with different spatial elements and concepts
such as damaged buildings, out-of-function landscape elements, uncollected garbage;
graffiti has weak/ bad visual quality and meaning, high-rise and crowded residential
blocks, the useless and idle ground floors, the planning mistakes and the wrong
positioning of the buildings, crowded and incorrectly organized public spaces,
unlocked doors, the presence of derelict and derelict structures environmental stressors
(noise, crowd, pollution, poor housing quality, poor neighborhood quality, traffic
congestion etc.), most fundamentally, they argue that derelict and uninhabited spaces
and spaces where disorder are not corrected are open to crime and create a negative
perception of security.
In this context, the aim of the study is to determine the image values of the physical
and functional points of attraction in the urban environment, to examine the effects on
pedestrian movements and orientations, and to examine the effect on the formation
and change of the perception of urban security. In scope of the study, Balat and its
surroundings (part of Fener and Ayvansaray), which is in Fatih District in Istanbul
province was chosen as the study area to examine the relationship between the
attraction point and the sense of urban security because in Balat both physical and
functional points of attraction and regional low environment and building quality,
desolate and abandoned areas are intense. The study was carried out on Saturdays, in
the afternoon, in bright and sunny weather due to the pedestrian density in the area in
August, September and October 2020. The participant group was limited to 20-60
years of age due to map reading competence and the risk that the COVID-19 Pandemic
poses for advanced age groups.
The study is built on the basis of human and environmental interaction, perception and
perception of urban security, and is shaped on concepts in different disciplines such as
city and regional planning, urban design, psychology, criminology and statistics. In
the first stage, physical texture analyzes of the selected sample area (texture, solidvoid, building condition, number of building floors, building type, registration status,
topography, open space, transportation, flooring, land use) were made in detail. In the
second stage, the physical and functional points of attraction in the sample area were
examined separately according to their economic, aesthetic, social, historical and
symbolic features and values, and then concentrated areas were identified and mapped.
In addition, according to Broken Windows Theory, Defensible Space Theory, Rational
Choice Theory and Environmental Stress Theory, the areas where the sense of urban
security is weak were examined, their concentrations were determined, mapped and
urban security zoning was created. In the third stage, a field study was conducted with
a subject group of 110 people who had not experienced the place before, on the
relationship between attraction point-routing-urban security. Within the scope of the
study, the subjects stated the route they determined on the road network map given to
them and the attraction factor affecting their orientation preferences at each junction
point, and also scored the sense of urban security they felt in the connections they
passed using a Likert scale. In addition, pedestrian movements, their density and the
most preferred routes in daily life at each connection in the sample area was
determined by the pedestrian counting of all streets on Saturday afternoon. In the last
xx

stage, the areas where the physical and functional attraction points are concentrated
and the areas with a high sense of urban security are interpreted by overlapping. In
addition, the data were compared with the pedestrian movement routes and intensities
in daily life.
As a result of the findings, it was seen that the presence, density and continuity of the
attraction points positively affect the orientation preferences of the pedestrians.
According to the data, there is a linear relationship between pedestrian movements and
attraction points, and pedestrians move towards the attraction points in the urban space.
This situation was observed both in the selection of the entrance gate to the area and
in the rest of the route determination processes in the study. Where attraction point
density increase, participant/subject pedestrian density also increases. This also applies
to general pedestrian density. In addition, it is among the findings that the quality of
the attraction points, as well as the quantity, have an effect on perception and
orientation preferences. The factors that most affect the orientation preferences of the
participants are the architectural attraction points. After the architectural attraction
points, the attraction points for commercial activities, the physical environment, the
landscape and topography, and the reinforcements and the social-cultural elements
come respectively.
In addition to environmental factors, it has been observed that individual-based
characteristics such as gender, education level and age are also effective in orientation
preferences. According to the data obtained, while women tend to focus more on
architectural and aesthetic details, men tend to focus more on commercial details. As
another prominent factor, women and the elderly prefer flat areas with less slope, while
men and young people tend to lean more towards the slope. In addition, pedestrian
density is higher on streets with a high sense of security, but the relationship between
pedestrian density and attraction point is stronger than its relationship with the
perception of security.
Although spatial perception and security issues are a common subject of study in both
planning and psychology disciplines, the existence and shape of the relationship
between city images and urban security perception has not been studied. In this respect,
examining the existence and form of the relationship between the existence of
landmarks (physical and functional points of attraction with social, historical,
symbolic, economic and aesthetic qualities) from urban images and the perception of
urban security contributes to both the planning and psychology literatures. In addition,
it plays an important role in the formation of interactions and intersections of
perception-identity and urban/spatial security issues in further research. In addition to
the aforementioned research, it will also contribute to many disciplines that relate to
people and space, especially urban design, in the field of application.
Keywords: physical and functional points of attraction, spatial perception, spatial
orientation, urban security, Balat.
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1. GİRİŞ
Kent dokuları, kentsel doluluk ve boşlukların farklı şekillerde bir araya gelmesiyle
oluşmakta; fiziksel, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik katmanların da bu yapıya
eklemlenmesi sonucu yaşayan bir organizma halini almaktadır. Zaman ve mekân,
coğrafya, tarih ve tarihsel süreç içerisinde meydana gelen savaş, istila, yangın, deprem,
sel gibi afetler, kültürel değerler, yaşayış biçimi, mimari unsurlar vb. insan faktörü
içeren ya da içermeyen pek çok olay kent dokularını farklılaştırmaktadır. Kent
dokularının oluşmasında ve farklılaşmasında önemli bir diğer faktör kentsel açık
mekân sistemidir. Sokak, cadde, meydan, park gibi kentsel boşluklar, farklı yaya
hareketlerinin gerçekleştiği ağ sistemlerini oluşturmaktadır (Kürkçüoğlu ve Ocakçı,
2015). Sokak ve caddelerin genişliği, uzunluğu, daireselliği, eğimi, ilişkili olduğu arazi
kullanımları; meydanların büyüklüğü, formu, işlevleri ve kullanımları ile parkların
ölçeği ve işlevleri gibi niteliksel özelliklerin farklılaşması, kent dokularının ve buna
bağlı olarak yaya hareket ve davranışlarının çeşitlenmesine yol açmaktadır. İnsan ve
çevre etkileşimi ekseninde değerlendirilebilen yaya hareket ve davranışları; açık alan
ağ sistemi ve arazi kullanımı gibi fiziksel doku özellikleri, bireylerin kendine özgü
amaçları, tercihleri ve yine bireylerin mekânları farklı algılama süreçlerinin
arakesitinde gerçekleşmektedir (Kürkçüoğlu ve Ocakçı, 2015; Barlas, 2014).
Kent dokuları, içerdikleri yapay ve doğal kentsel mekân unsurlarının niteliksel
özellikleri aracılığıyla, doğrudan veya dolaylı olarak kullanıcılara çeşitli çevresel
uyaranlar iletmektedir. Kullanıcılar ise çevresel uyaranları fiziksel ve sosyo-psikolojik
özellikler, anlık duyular, geçmiş deneyimler ve görsel dikkat gibi bireye özgü algılama
süreçlerinin etkisi altında almakta, anlamlandırmakta ve bunun sonucunda mekân
içinde kararlar vermektedir. Kullanıcılar, yaş, cinsiyet, kültür, sosyo-ekonomik durum,
meslek, kişilik özellikleri ve algı gibi kullanıcıya özgü (birey kaynaklı) faktörlerin
etkisiyle renk, büyüklük, yoğunluk, diğer yayaların hareketleri, biçim gibi mekân
unsurlarını zaman içerisinde imgeye dönüştürebilmektedir. ‘‘Seçici Dikkat’’ ve
‘‘Örgütleme’’ gibi süreçler, çevre öğelerinin imgeye dönüşümünde rol oynayan algısal
süreçlerdir (Kürkçüoğlu ve Ocakçı, 2015; Lynch, 1960; Göregenli, 2018; Cüceloğlu,
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2019). Bu bağlamda sosyal, tarihsel, simgesel, ekonomik ve estetik niteliklerden bir
ya da birkaçını taşıyan fiziksel ve işlevsel çekim noktaları; kullanıcıların algılama
süreçleri ile ilişkili olarak imge unsuru olabilmektedir. Bir ya da birden çok özelliği
barındırarak öne çıkan, dikkat çeken, algılanabilirliği ve kavranabilirliği kolay, imge
değeri yüksek olan kısaca ‘‘güçlü imge’’lere sahip ve bu sayede imgelenebilirliği
yüksek olan kent parçalarının mekânsal okunabilirliği ve kavranılabilirliği de yüksek
olmaktadır. Bu tür kentsel mekânlar; kolay yön bulma-hareket edebilme ve buna bağlı
konforlu, keyifli kullanıcı deneyimleri ile güven hissi sağlamaktadır. Bu bağlamda
imgelenebilirlik ve güçlü imgeler, kullanıcıların kentsel güvenlik algısını da olumlu
yönde etkileyen bir özelliktir (Lynch, 1960; Lynch, 2010; Steck ve Mallot, 2000;
Köseoğlu ve Önder, 2011).
Türk Dil Kurumu’na göre güvenlik, “Toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan
yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet” olarak ifade
edilmekte olup kişilerin fiziksel, ruhsal, can ve mal güvenliğinin sağlanması; maddi
ve manevi açıdan güven içinde olması halidir (Kaypak, 2013). Bir diğer ifadeyle
güvenlik, zarara uğramama algısı ve duygusudur. Bu nedenle güvende olan kişi korku
içinde olmamaktadır (Buzan, 1991; Karabulut, 2009). Kentsel güvenlik ise kentte
yaşayan bireylerin ihtiyaçlarını karşılarken, sosyal hayatlarında ve karşılıklı
ilişkilerinde kendilerini güvende hissetmeleri, huzurlu ve emniyetli bir ortamda
hayatlarını devam ettirebilmeleri anlamına gelmektedir. Kentsel güvenlik her birey
için bir ihtiyaç ve hak olup güvenliğin önünde bir engel olan suç kavramı ise hukuksal
normların ihlali sonucu oluşmaktadır. Disiplinlerarası bir olgu olan suçu araştıran ve
inceleyen ana disiplin kriminoloji olmakla birlikte; suç hukuk, sosyoloji, psikoloji,
şehir planlama, Coğrafi Bilgi Sistemleri gibi farklı disiplinlerde de ele alınmaktadır
(Düzgün, 2007).
Suçun bir türü olan kentsel suç kavramı, şehir planlama disiplini altında
incelenmektedir. Planlamanın kentsel suç üzerine yoğunlaşan alanı, suçun mekânda
gerçekleşmesinden yola çıkılarak suçu önleyici mekânlar tasarlanması prensibini konu
edinmektedir. Bu alandaki çalışmalar planlamanın kaliteli, güvenli, eşit ve yaşanabilir
mekânlar yaratma amacına büyük katkı sunmaktadır. Türkiye’de ve dünyanın daha
pek çok kentinde sanayileşme sonrası istihdam olanaklarının azlığı, ekonomik
sorunlar, yaşam kalitesinin düşük olması gibi nedenlerle oluşan kırdan kente göç ve
20. yüzyıldan itibaren girilen küreselleşme süreci ile kentsel nüfus artmış; kentlere
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yığılmış nüfus ile birlikte yabancılaşma artmış ve toplumun denetlenebilirliği
azalmıştır. Kentsel suçun nedenleri, türleri ve sonuçları çeşitlilik göstermektedir.
Önemli olan suçun cezalandırılmasındansa işlenmesine engel olabilmek ve bu konuda
gerekli tedbirleri almaktır. Suçun önlenmesine yönelik tedbir ve uygulamalar ise her
geçen gün çeşitlenmekte ve gelişmektedir. Suçun önlenmesi ve kentsel güvenliğin
artırılmasına yönelik mekânsal düzenlemeler, “Kırık Camlar Kuramı”, “Savunulabilir
Mekân Kuramı”, “Rasyonel Tercih Kuramı” ve “Çevresel Stres Kuramı” gibi çeşitli
kentsel güvenlik kuramlarından doğmaktadır. Kentsel güvenlik kuramlarına göre
bakımsız, metruk yapı ve öğelerin bulunduğu, kuytu, terk edilmiş, ıssızlık hissi veren,
gürültülü, kalabalık, düşük konut ve muhit kalitesine sahip mekânlar; suç işlenme
ihtimalini artırması nedeniyle mekân kullanıcıları tarafından güvensiz olarak
algılanmaktadır (Doğan ve Sevinç, 2011; Koca ve Erkan, 2019; Steg ve diğ, 2015).
Kentsel

mekânda

güçlü

imgelerin

bulunması,

mekânsal

okunabilirliği,

kavranılabilirliği ve imgelenebilirliği artırmaktadır. Bu durum kullanıcılara kolay yön
bulma-hareket edebilme imkânı, konfor ve güven sağlamaktadır (Lynch, 2010).
Buradan

hareketle,

kentsel

mekândaki

güçlü

imgelerin

dolayısıyla

da

imgelenebilirliğin, kentsel güvenlik algısı üzerinde etkili bir özellik olduğu
düşünülmektedir.
1.1 Çalışmanın Amacı, Araştırma Soruları ve Hipotezleri
Tez çalışması insan-çevre etkileşimi ana başlığında, fiziksel ve işlevsel çekim
noktaları, mekânsal algı, kentsel doku içerisindeki yaya yönelimleri ve kentsel
güvenlik algısı arakesitinde oluşturulmuştur. Tez çalışmasının amacı, kentsel çevrede
yer alan fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının bir işaret öğesi/nirengi noktası olarak
algılanabilirliğini ve kavranabilirliğini/okunabilirliğini irdelemek, yaya hareket ve
yönelmelerini ne ölçüde ve nasıl etkilediğini incelemek ve kentsel güvenlik algısına
olası olumlu/olumsuz etkilerini sorgulamaktır. Bu bağlamda temel olarak aşağıdaki
araştırma sorularına yanıt aramak hedeflenmiştir:
•

Kentsel doku içindeki fiziksel ve işlevsel çekim noktalarından hangilerinin
algılanabilirliği ve imgelenebilirliği daha yüksektir? Algılama ve imge
oluşumu süreçlerinde hangi özellikler diğerlerine göre ön plana çıkmakta ve
çevresel öğenin imge değerini artırmaktadır?
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•

Kentsel doku içindeki fiziksel ve işlevsel çekim noktaları, yaya hareketleri ve
yönelmelerini nasıl etkilemektedir? Hangi çekim noktası unsurlarının yaya
hareketlerini yönlendirme gücü daha yüksektir?

•

Kentsel güvenlik algısının oluşmasında/değişmesinde, fiziksel ve işlevsel
çekim noktalarının bir rolü var mıdır? Varsa hangi ölçüdedir?

Çalışmanın ana araştırma hipotezi ve alt hipotezleri ise şu şekilde belirlenmiştir:
Ana Araştırma Hipotezi:
•

Kent dokusu içindeki fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının varlığı, kentsel
güvenlik algısını arttırmakta/olumlu yönde etkilemektedir.

Alt Hipotezler:
•

Kentsel doku içindeki fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının varlığı ve
yoğunluğu ile yaya hareketleri (yoğunluk, yönlenme, rota tercihleri) arasında
anlamlı ve doğru orantılı bir ilişki bulunmaktadır.

•

Kentsel doku içindeki fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının algılanabilirliği
ve imgelenebilirliği; cinsiyet, yaş, eğitim gibi kullanıcı kaynaklı fizyolojik ve
sosyo-psikolojik özelliklere bağlıdır.

•

Kentsel doku içindeki fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının algılanabilirliği
ve imgelenebilirliği; çekim noktalarının türüne, yoğunluğuna ve sürekliliğine
göre değişmektedir.

•

Yaya yoğunluğunun arttığı/azaldığı kentsel doku bölgelerinde kentsel güvenlik
hissi doğru orantılı olarak artmakta/azalmaktadır.

1.2 Çalışmanın Kapsamı ve Sınırları
Çalışmanın kapsamı ve temel kurgusu; insan ve çevre etkileşimi ile kentsel güvenlik
algısı üzerinde yoğunlaşmakta olup fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının yaya
davranış ve yönelmeleri ile kentsel güvenlik algısını/hissini nasıl etkilediğini
irdelemektedir:
•

İnsan ve Çevre Etkileşimi: (1) Mekânsal algılama ve dikkatin uyarılması,
mekânsal davranış ve yönelme, kent imgesi ve kimlik, mekânsal okunabilirlik
süreçlerinin incelenmesi; (2) bu bağlamda, örneklem alanındaki ekonomik,

4

estetik, sosyal, tarihsel ve sembolik değere sahip fiziksel ve işlevsel çekim
noktalarının irdelenmesi ve haritalandırılması; (3) yaya hareket ve yönelmeleri
ile en çok tercih edilen güzergâhların analizi;
•

Kentsel Güvenlik: (1) Kentsel güvenlik kavramı ile Kırık Camlar Kuramı,
Savunulabilir Mekân Kuramı, Rasyonel Tercih Kuramı ve Çevresel Stres
Kuramı’ nın incelenmesi (2) ve ilgili kuramların örneklem alanında irdelenerek
haritalama ve kentsel güvenlik bölgelemelerinin oluşturulması;

•

İnsan ve Çevre Etkileşimi ile Kentsel Güvenlik İlişkisi: (1) Oluşturulan
haritaların ve elde edilen verilerin birleştirilmesi ve yorumlanması.

Çalışma alanı olarak, hem fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının yoğun olarak
bulunduğu hem de bölgesel düşük çevre/muhit ve yapı kalitesi, bakımsız, metruk, ıssız
ve terk edilmiş alanların da yer aldığı İstanbul ili Fatih İlçesi’ne bağlı Balat bölgesi
seçilmiştir. Çalışma alanının büyük kısmı Balat Mahallesi sınırları içerisinde (Fener
ve Balat Semtleri), küçük bir kısmı ise Ayvansaray Mahallesi sınırları içinde
bulunmaktadır. Çalışma alanı için büyük ölçüde düzenli/ızgara doku ve sivil
mimarinin yoğunlukta olduğu alanlar seçilmiş; dokunun düzensizleşmeye ve
betonarme yapılaşmanın yoğunlaşmaya başladığı alanlar çalışma alan sınırına dahil
edilmemiştir.
Çalışmada, fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının, yaya yönelimleri ve kentsel
güvenlik algısı üzerindeki etkisi incelenmekte olup verilerin mekânı kullanan diğer
yayaların yönelimleri ile karşılaştırılması önem taşımaktadır. Genel gözlem ve
incelemeler sonucunda yaya yoğunluğunun fazla olduğunun tespit edilmesi nedeniyle
alan çalışması (denek grubu) için cumartesi günü öğleden sonra saatleri seçilmiştir.
Fiziksel ve işlevsel çekim noktaları ile mekânsal güvenliğe dair parametrelerin
görünürlüğü ve denek grubu tarafından algılanabilmesi önem arz ettiği için çalışma
gün ışığının etkin olduğu saatlerde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yaya hareketlerinin
rahatlığı açısından çalışma açık ve güneşli havalarda yapılmıştır. Genel olarak hava
koşullarının uygunluğu, COVID-19 Pandemisi ve vaka sayıları, sokağa çıkma
yasakları ve pandemiye bağlı kapanmalar göz önünde tutularak çalışma 2020 yılı
Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştirilmiştir. Alan çalışmasında denek grubu;
harita okuma ve işaretleme yetkinliği arandığı için 20 yaş ve üstü, COVID-19
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Pandemisi’nin ileri yaş gruplarındaki risk faktörü düşünülerek 60 yaş altı bireyleri
kapsamaktadır.
1.3 Çalışmanın Yöntemi
Çalışma alanı seçimi için İstanbul ilinde bulunan fiziksel ve işlevsel çekim
noktalarının mevcut olduğu ve yoğunlaştığı kent parçaları ile olumsuz/zayıf kentsel
güvenlik hissi yaratabilecek mekânsal öğelere sahip kent parçaları ayrı ayrı
incelenmiştir. Ortaklaşan alanlar içerisinde denek grubu çalışması için ulaşım
kolaylığı da gözetilerek Balat Bölgesi çalışma alanı olarak seçilmiştir.
Tez çalışması; insan ve çevre etkileşimi ile kentsel güvenlik algısı temelleri üzerinde
kurgulanmış olup şehir ve bölge planlama, kentsel tasarım, psikoloji, kriminoloji ve
ı̇ statistik gibi farklı disiplinlerde yer alan kavramlar üzerinde şekillenmiştir. Bu
kapsamda çalışmada kullanılan yöntemler aşağıda verilmiştir.
Fiziksel Yapı Analizleri: İlk etapta, seçilen örneklem alanın fiziksel doku analizleri
(ada dokusu, doluluk- boşluk, bina durumu, bina kat sayısı, bina cinsi, tescil durumu,
topoğrafya, açık alan, ulaşım, zemin döşemesi, arazi kullanımı) detaylı olarak
yapılmıştır.
Algı-Davranış Nitelikleri Analizi: İkinci etapta, örneklem alanında yer alan fiziksel
ve işlevsel çekim noktaları, ekonomik, estetik, sosyal, tarihsel ve sembolik
özelliklerine/değerlerine göre ayrı ayrı incelenmiş; yoğunlaştığı yerler tespit edilmiş
ve mekânsallaştırılmıştır. Ayrıca, Kırık Camlar Kuramı, Savunulabilir Mekân Kuramı,
Rasyonel Tercih Kuramı, Çevresel Stres Kuramı’na göre kentsel güvenlik hissinin
zayıf olduğu alanlar irdelenmiş, yoğunlaştığı yerler tespit edilmiş, mekânsallaştırılmış
ve kentsel güvenlik bölgelemeleri oluşturulmuştur.
Yaya Hareketleri ve Güvenlik Algısı Analizi: Öncesinde mekânı hiç
deneyimlememiş 110 kişilik denek grubuyla çekim noktası-rota belirleme-kentsel
güvenlik hissi ilişkisi üzerine bir alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma
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kapsamında denekler, kendilerine verilen yol ağı haritası1 üzerinde belirledikleri
rotalarını ve her birleşim noktasında yönelme tercihlerini etkileyen çekim unsurunu
belirtmiş, ayrıca geçtikleri bağlantılar içinde hissettikleri kentsel güvenlik hissini
Likert ölçeği2 kullanarak puanlamıştır. Ayrıca, örneklem alanındaki her bir bağlantıda
yaya hareketleri, yoğunlukları ve gündelik hayatta en çok tercih edilen güzergâhlar;
cumartesi öğleden sonra saatlerinde tüm sokaklarda yapılan yaya sayımı ile tespit
edilmiştir. Hangi tür fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının hangi sokaklarda
yoğunlaştığı, hem algı-davranış nitelikleri analizinde hem de alan çalışması sonucu
tüm katılımcıların altlık haritalarının çakıştırılması ve her sokak için yazılan fiziksel
ve işlevsel çekim noktalarının mod değerinin hesaplanmasıyla ortaya konulmuştur.
Güvenlik hissi ise katılımcıların geçtikleri her sokakta -3’ten +3’e kadar verdikleri
güvenlik hissi puanların (anlamlı bir veri elde etmek için 7 ve daha altı kez puanlanan
sokaklar çıkarılıp) aritmetik ortalaması ve medyan değerlerinin hesaplanıp
mekânsallaştırılmasının ardından her iki değerlendirmenin çakıştırılması ve ortak
olarak 2 puan ve üzeri değer alan sokakların mekânsallaştırılması ile elde edilmiştir.
Süperpozisyon ve Değerlendirme (Harita Süperpozisyonu ve İstatistiksel
Analizler): Fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının yoğunlaştığı alanlar ile kentsel
güvenlik hissinin yüksek olduğu alanlar çakıştırılarak yorumlanmıştır. Ayrıca veriler,
gündelik hayattaki genel yaya hareket güzergâh ve yoğunlukları ile de
karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda, fiziksel ve işlevsel çekim
noktalarının niteliksel ve niceliksel özellikleri ile bütünleşikliğinin, bireylerin fiziksel
ve işlevsel çekim noktalarını algılamasını, yönelmesini ve bu bağlamda kentsel
güvenlik hissini nasıl etkilediğine yönelik çıkarımlar yapılmıştır (Şekil 1.1).

1

Yol Ağı Haritası (Street Network Map): Alan sınırları içinde deneklerin kullanabileceği her türlü yol,
merdiven vb. bağlantı unsurlarının çizgisel, bu bağlantı unsurlarının kesişimlerinin noktasal olarak ifade
edildiği altlık harita
2
(-3) çok güvensiz, (-2) güvensiz, (-1) kısmen güvensiz, (0) nötr, (+1) kısmen güvenli, (+2) güvenli,
(+3) çok güvenli
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Şekil 1.1 : Çalışmanın yöntemi.
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2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: MEKÂNSAL ALGIDAVRANIŞ VE KENTSEL GÜVENLİK ALGISI
Mekânsal algı ve kentsel güvenlik arakesitinde kurgulanan tez çalışması, kentsel doku
içerisindeki fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının kentsel güvenlik algısına etkisi;
çekim noktalarının yaya hareketleri ile ilişkisi; çekim noktalarının algılanabilirliği ve
imgelenebilirliği ile bunları etkileyen faktörler; yaya yoğunluğu ile kentsel güvenlik
hissi ilişkisi konuları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda kavramsal ve kuramsal
çerçeve, çalışmanın kapsamında da belirtildiği gibi insan- çevre etkileşimi ile kentsel
güvenlik kavramları temelinde inşaa edilmiştir.
İnsan ve çevre etkileşimi içerisinde; öncelikle mekânsal algılama konusunda, algının
nasıl gerçekleştiği, algılamaya etki eden birey kaynaklı ve çevre kaynaklı faktörler,
seçici dikkat ve örgütleme gibi algı süreçleri ve dikkatin uyarılması kavram ve
konularına değinilmiştir. Mekânsal davranış ve yönelme konusunda; davranışın
oluşumu, davranışın oluşmasında etkili birey kaynaklı ve çevre kaynaklı faktörler ile
bu sürece etki eden faktörler irdelenmiştir. Kent imgesi ve kimlik konusunda; imge,
imgelenebilirlik, kent imgesini oluşturan unsurlar ve bu unsurlardan nirengi
noktaları/çekim noktaları detaylıca incelenmiştir. Çalımanın bir diğer ayağı olan
kentsel güvenlik bölümünde, güvenlik ve suç kavramlarına ve bu kavramların farklı
disiplinlerdeki yansımaları ile birlikte özellikle kentsel güvenlik ve kentsel suç
kavramlarına değinilmiştir. Suçun oluştuğu mekanların özellikleri, suçun önlenmesi
ve kentsel güvenliğin artırılmasına yönelik mekânsal düzenlemeleri konu alan Kırık
Camlar Kuramı, Savunulabilir Mekân Kuramı, Rasyonel Tercih Kuramı ve Çevresel
Stres Kuramı gibi suç- mekân ilişkisi kuramları irdelenmiştir.
2.1 Kent Dokusu ve Açık Alan Ağ Sistemi
Kent, en temel fiziksel anlamlarıyla coğrafi ağların toplamı, sabit ve yerleşik bir alan,
kalıcı ve dayanıklı bir barınaktır. Fiziksel boyutunun yanı sıra sosyal bir olgu olan
kent, en küçükten en büyüğe farklı ya da benzer amaçları ve bunlara bağlı olarak
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aralarında çatışmalar ve iş birliği fırsatları olan toplulukların toplamı ve
organizasyonudur. Bir diğer boyutuyla kent, ekonomik bir organizasyondur;
işgücünün çeşitlendiği ve sektörlere göre özelleştiği alanlardır (Mumford, 1937).
Toplum sembolü niteliği taşımakta ve ekonomik, toplumsal, siyasal olguların birer
parçası ve yansıtıcısı olmaktadır (Lynch, 2010). Latince’de uygarlık (civilization) ve
kent (city, civitas); Arapça’da medeniyet, medeni ve kent (medine); Yunanca’da kent
(polis) ve siyaset (politiae) sözcüklerinin aynı kökten kaynaklandığı bilinmekte olup
kentlerin uygar yaşamın merkezi olarak düşünülmesi nedeniyle, kibarlık (civilité) ve
görgü (urbanité) sözcükleri de kent sözcüğünün kökünden türetilmiştir. Dolayısıyla
kent ve uygarlık kavramları oldukça yakın ilişkilidir (Keleş, 2005).
Kentler, kentsel doluluk ve boşluklara; coğrafi konum, sosyal, mekânsal, ekonomik ve
kültürel özelliklerin eklemlenmesiyle oluşan yaşayan bir organizmadır. Kent dokusu,
iki ve üç boyutlu yapay ve doğal kentsel unsurların bir araya gelmesiyle oluşmaktadır.
Söz konusu unsurların bir araya geliş şekli ile zaman ve mekân faktörleri, coğrafi
özellikler, mimari unsurlar birleştiğinde kent dokuları farklılaşmaktadır. Sokak,
meydan

vb.

kentsel

boşlukların

oluşturduğu,

farklı

yaya

hareketlerinin

gerçekleşmeşini sağlayan kentsel açık mekân sistemi, kent dokularının oluşmasında
ve farklılaşmasında önemli rol oynamaktadır. (Kürkçüoğlu ve Ocakçı, 2015). Farklı
araştırmacılar, kent dokularını farklı şekillerde sınıflandırmaktadır. Unwin (1920)’e
göre kentsel dokular düzenli/planlı ya da düzensiz/plansız olabilmektedir. Düzenli
kentsel dokular, çizgisel, dairesel, diyagonal ve ışınsal olarak farklılıklar
gösterebilmektedir. Lynch (1981)’e göre, kentler, dokuları açısından yıldız (ışınsal)
kentler, uydu kentler, lineer kentler, dikdörtgensel ızgara/grid kentler, grid kentler
(eşkenar dörtgen, üçgen, altıgen vb.), barok eksenel kentler, dantel kentler, içe dönük
kentler (orta çağ İslam şehirleri gibi), iç içe kentler ve diğer kentler (megaform, yüzen
şehirler, su altı şehirleri, yer altı şehirleri vb.) olarak sınıflandırılabilmektedir. Frey
(1999) de kentleri Lynch gibi dokularına göre tanımlamakta ve çekirdek kentler, yıldız
(ışınsal) kentler, uydu kentler, lineer kentler, çok merkezli ağlar/bölgesel kentler
olarak gruplamaktadır (Marshall, 2005’te atıfta bulunulduğu gibi) (Şekil 2.1).
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Şekil 2.1 : Kentsel doku türleri (Marshall, 2005; Kürkçüoğlu ve Ocakçı, 2015).
Kentsel açık alan ağı, doku tipolojisini belirleyen en önemli unsurdur (Zorlu, 2008).
Kentsel açık alan ağı, genellikle aktivitelerin ve insanların toplandığı noktasal ve
ulaşımı ve geçişi sağlayan çizgisel mekânların bir araya gelmesi ile oluşmaktadır.
Noktasal mekânlara meydanlar, parklar, ticaret merkezleri ve pazar alanları; çizgisel
mekânlara ise sokak, cadde, merdiven, pasaj gibi her türlü yaya ve taşıt yolu örnek
verilebilmektedir. Mekânın noktasallık/ çizgisellik özelliği ile buna bağlı kullanım
şeklini, en/boy oranları belirlemektedir. Mekânın eni ve boyunun arasındaki farkın az
olduğu mekânlar, noktasal (toplanma) olarak değerlendirilirken; farkın fazla olduğu
mekânlar çizgisel (hareket) olarak nitelendirilmektedir (Ashihara, 1981; Booth, 1989;
Kürkçüoğlu ve Ocakçı, 2015). Mimar ve kentsel tasarımcı Camillo Sitte’ye göre, bir
mekânın boy ve en oranın 3:1’den fazla olması durumunda binaların çatı çizgileri
birbirine yakınlaşmakta ve ufuk çizgisinde kaybolmaktadır. Bu tür mekânlar daha
dinamik olup kullanıcıyı harekete yönlendirmektedir (Moughtin ve Mertens, 2003’te
atıfta bulunulduğu gibi).
Bunun yanı sıra, Ashihara (1981), kentsel mekânları negatif ve pozitif olarak ikiye
ayırmaktadır. Negatif mekânlar; algılanabilirliği düşük, görsellik ve işlevsellik
açısından olumsuz olan ve genellikle içbükey forma sahip mekânlardır. Pozitif
mekânlar, algılanabilirliği yüksek, konforlu, güvenli ve genellikle dışbükey formdaki
mekânlardır. Buradan hareketle, mekânın formunun, mekânsal algı ve aktivite türünü
etkilediği söylenebilmektedir (Kürkçüoğlu, 2015).
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Trancik (1986)’e göre kentsel dokunun şekillenmesinde üç ana teori vardır. Bunlar
Şekil-Zemin Teorisi, Bağlantı Teorisi ve Yer Teorisi’dir.
•

Şekil-Zemin Teorisi (Figure-Ground Theory): Kentsel mekân, kentsel
doluluklar (şekil) ve kentsel boşlukların (zemin) bir araya gelmesi ile
oluşmaktadır. Şekil ve zeminlerin farklı düzen, ilişki, hiyerarşi, ölçü ve
geometrilerle bir araya gelmesi, kentlerdeki doku farklılıklarını yaratmaktadır.
Odak noktası oluşturan, sosyo-kültürel, politik ve ekonomik anlamlar
içerebilen ve kent içinde merkezi bir görevde bulunan kamusal yapılar ve
anıtlar; konut, ticaret ve çalışma alanları gibi fonksiyonlar üstlenen ve kentin
büyük bir kısmını oluşturan yapı adaları, kentsel dolulukları oluşturmaktadır.
Ulaşım ve hareketin yanında yüz yüze iletişime olanak yaratarak sosyalleşmeyi
sağlayan kentin koridorları ve ana strüktürü olan

cadde, sokaklar ve

meydanlar; rekreasyon ve dinlenme amaçlı kullanılan yeşil alanlar olan parklar
ve bahçeler; genellikle yarı kamusal mekânlar olan ve geçiş sağlayan geçitler
ile konut adalarında ortak kullanım, ticaret yoğunluklu yapı adalarında ise
dolaşma, alışveriş, dinlenme ve eğlenme amaçlı kullanılabilen yapı adası
içlerindeki avlular; nehirler, dereler, kanallar gibi doğrusal-açık kent öğeleri
ise kentsel boşlukları oluşturmaktadır.
•

Bağlantı Teorisi (Linkage Theory): Bir kent elementini ya da parçasını
diğerine bağlayan yol, cadde, bulvar gibi çizgiler, kentin önemli bağlantılarıdır.
Kentin söz konusu dolaşım dinamikleri, kentsel formu üretmekte ve
şekillendirmektedir. Bağlantı ve hareket, kent dokusunun şekillenmesinde
oldukça önemli bir parametre olmakla birlikte, mekânı tanımlama konusuda
zayıf kalabilmektedir.

•

Yer Teorisi (Place Theory): Yer teorisi, Şekil-Zemin Teorisi ve Bağlantı
Teorisi’nin bir adım ötesine geçerek bu teorilere insan ihtiyaçlarını, kültürel,
tarihi ve doğal bağlamı da eklemektedir. Ayrıca Yer Teorisi, mekâna özgü
form ve detayların, mekâna büyük bir zenginlik kattığını savunmaktadır (Şekil
2.2).
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Şekil 2.2 : Kentsel dokunun şekillenmesi (Trancik, 1986).
Rob Krier’e göre kentsel yapay çevreler, meydanlar ve sokaklar olmak üzere iki ana
elemandan oluşmaktadır. Krier, kentteki meydan (toplanma) ve sokak (hareket)
ilişkisini, evdeki oda (toplanma) ve koridor (hareket) ilişkisine benzetmektedir (Krier,
1979; Topçu, 2011). Meydanlar, kentin en önemli elementlerinden biridir ve kentteki
ticari ve kamusal binaların bulunduğu, sembolik değer taşıyan alanlardır. Meydan,
kendisini çevreleyen binalarla tanımlı hale gelirken aynı zamanda bu binaların da
sergilenmesinde önemli bir avantaj sunmaktadır. Meydanlar, önemli sivil binaları, dini
yapıları, idari yapıları, heykelleri, çeşmeleri vb. kullanımları içerebilmektedir. Aynı
zamanda, insanların buluştuğu ve sosyalleştiği yerlerdir.
Meydanlar, fonksiyon ve formlarına göre iki şekilde gruplanabilmektedir: Paul Zucker
(1959)’e göre form açısından kapalı (closed) meydanlar, hâkim (dominated)
meydanlar, çekirdeksel (nuclear) meydanlar, grup (grouped) meydanlar ve amorf
(amorphous) meydanlar olmak üzere beş farklı meydan formu bulunmaktadır. Sitte
(1901) ise meydan formlarını geniş meydanlar ve derin meydanlar olmak üzere ikiye
ayırmaktadır. Meydanların geniş ya da derin olması ise meydanı domine eden yapının
karşısında durarak anlaşılabilmektedir. Bunun yanı sıra, Vitruvius (1960)’a göre,
meydanın büyüklüğü hizmet ettiği nüfusla orantılı olmalıdır. Ayrıca meydanlar,
barındırdığı aktivitelere ve fonksiyonlara göre farklılaşmaktadır. Aktivite, meydanın

13

canlılığı açısından büyük öneme sahiptir ve aynı zamanda meydana görsel çekicilik de
sağlamaktadır (Moughtin ve Mertens, 2003).
Sokak, iki boyutlu bir şerit, iki yüzeyini konut ve dükkanların oluşturduğu çizgisel bir
aks, iki yüzü bitişik binalarla çevrili üç boyutlu mekân gibi fiziksel özellikler; iki
mekân arası hareketin gerçekleştiği yer, farklı mekânlar arası iletişimin kurulduğu yer,
yürüme veya taşıt vasıtasıyla seyahat eyleminin gerçekleştiği yer gibi işlevsel
özelliklere değinilerek tanımlanmaktadır. Sokaklar, düzlük-eğrilik, uzunluk-kısalık,
genişlik-darlık, açıklık-kapalılık gibi farklı özellikleriyle farklı formlara sahiptir.
Bunun yanı sıra sokak formu, ölçek, oran, zıtlık (kontrast), ritim ve bağlantısallık gibi
özellikler ile de incelenebilmektedir. Ayrıca, sokaklar yaya yolu ve taşıt yolu olarak
işlevlerine göre de farklılıklar gösterebilmektedir (Moughtin ve Mertens, 2003). Sokak
ile yol arasındaki temel fark yolun bir ulaşım işlevi varken sokağın daima bir yere
ulaşması zorunlu değildir. Sokaklar farklı uzunlukta olabilmektedir, ancak kesintisiz
bir sokak uzunluğunun yaklaşık olarak 1500 metrenin üzerinde olması durumunda
insan ölçeği kaybolmaktadır. Sokaktan bir manzaranın görünmesi ve manzaranın
görülme süresi ise sokağı özel kılan bir özelliktir; Paris’teki Champs-Élysées
Bulvarı’nın sonundaki “Zafer Takı” bu duruma örnek gösterilebilir (Rykwert, 1982;
Barlas, 2014).
Sokaklar, mekânsal örgütlenme bakımından da farklılık göstermektedir; bu açıdan
sokağı, konut sokakları ve ticaret sokakları olmak üzere iki gruba ayırabilmek
mümkündür. Konut sokaklarında, kamusal ve özel mekânlar arasında denetimli bir
geçiş sağlamak için yarı özel mekânlar bulunmaktadır. Mekânlar arasında görsel,
işitsel ve kokuya ilişkin duyumlar var olsa da fiziki geçişin minimize edilmesi
amacıyla duvar, çit, çalı gibi engelleyici unsurlar kullanılabilmektedir. Bu bağlamda,
ön bahçeler ve kortiller olmak üzere iki tür yarı özel mekândan söz edilebilmekte olup
söz konusu mekânlar, özel mekânın kamusal mekâna açılan ve iki mekân arası ilişkiyi
kurması nedeniyle hem kamusal mekâna yeterince yakındır hem de kamusal
mekândan fiziki engeller/sınır belirleyicileri yoluyla ayrılmaktadır.
Sembolik açıdan ele alındığında ise konut sokakları, içerdiği fiziki/mekânsal
parçaların hiyerarşik örgütlenmesiyle birey ve toplum arasındaki devingen ilişkileri
temsil etmektedir (Barlas, 2014). Ticaret sokakları ise fiziki/mekânsal bileşenlerin
işlevleri bakımından konut sokaklarından farklılık göstermekte olup söz konusu
mekânsal bileşenler, kamusal mekânlar ile geçiş mekânları arasındaki bağlantıyı
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çoğaltmak üzere düzenlenmektedir. Bu nedenle ticaret sokaklarındaki geçiş mekânları,
genellikle yarı kamusal mekânlar şeklinde karşımıza çıkmakta ve kamusal ile özel
mekânlar arası ayrımı belirleseler de çoğunlukla fiziki engellerle bireylerin geçişlerini
sınırlamamaktadırlar. Konut sokaklarına göre daha sembolik bir ayrımı ifade etmekte
olup arkadlı ve kolonlu sokaklar bu duruma örnek oluşturmaktadır. Söz konusu
bileşenler, sadece mekânlar arası hiyerarşi sağlamayıp bireyleri iklimsel koşullara
karşı koruma görevini de görmekte ve dolayısıyla sokağın, bireylerin güvenlik
gereksinmesini karşılama işlevine de katkıda bulunmaktadırlar.
İkinci olarak ticaret sokaklarındaki dükkân ve mağazalar mülkiyet bakımından özel
mekânlar olsa da kuramsal ve fiziksel olarak herkesin ulaşabileceği mekânlardır.
Dolayısıyla konut sokaklarındaki özel mekânlardan farklıdır ve yarı kamusal olarak
nitelendirilmektedir. Bu bağlamda ticaret sokakları, bir omurga işlevini gören kamusal
mekâna bağlanmış dükkân ve mağazaları da içine alan genişlemiş geçiş mekânlarından
oluşmaktadır. Son olarak ticaret sokakları, kalabalık olmasının bireylerde bir
anonimite duygusu uyandırması nedeniyle hareket ve ilişkiyi geliştirmekte, bireylerin
benlik gelişimini etkilemektedir. Anonimite duygusunu hisseden birey, daha özgür
davranışlar sergilemektedir ve benliğine uygun hareket edebilme imkânı bulmaktadır
(Moughtin ve Mertens, 2003; Barlas, 2014).
2.2 İnsan ve Çevre Etkileşimi
İnsan davranışları, belirli bir fiziksel ve sosyal çevrede oluşmaktadır. Çevre, bireylerin
dışında kalan, kişinin anlamlı bütünler oluşturduğu, çeşitli özellikleriyle bireylerin
davranışları üzerinde etkili olan bazı kurallara ve işlevlere sahip bir bütündür (Barker,
1968; Göregenli, 2018). Bu bağlamda kent, insan davranışlarının oluştuğu önemli bir
çevredir. İnsan yaşadığı kenti ya da çevreyi fiziksel özellikleriyle seçip
anlamlandırmakta, zihninde örgütlemektedir (Göregenli, 2018).
Çevrenin insan davranışları üzerindeki etkileri her zaman bir merak konusu olmuştur.
Bu konuyu psikolojinin bir alt dalı olan çevre psikolojisi temel almaktadır. Çevre
psikolojisi kavramı, fiziksel çevre ve insan davranışları ilişkisinin incelenmesi
şeklinde tanımlanabilmektedir (Gifford, 2002; Göregenli, 2018). Çevresel psikoloji
çalışmalarının başlangıcı 1950’li yıllarda psikolog, psikiyatrist ve mimarların ortak
yürüttüğü araştırmalara dayanmaktadır. Ancak 1960’lı yıllara kadar çevresel psikoloji
çalışmaları laboratuvar ortamında sürmüştür. Çevre psikolojisi birçok kaynağa göre;
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İkinci Dünya Savaşı sonrası, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki sosyal gelişmeler,
özellikle de kadın ve çevre hareketlerinden doğmuştur. 1960’larda kentleşmenin hız
kazanmasıyla gürültü, kirlilik, çevre problemleri gibi çeşitli sorunlar ortaya çıkmış,
çeşitlenmiş ve yoğunlaşmıştır. Bu durum, kente dair interdisipliner ilginin artmasına
neden olmuştur. Kentin sadece yapıların ve yolların bir araya gelmesinden ibaret
olmadığının anlaşılmasıyla araştırmalar, insan-çevre ilişkisine yönelmiştir. Çevre
psikolojisi kavramı, ilk kez Ittelson tarafından 1964’te New York’ta düzenlenen bir
konferansta kullanılmıştır. 1960’ların sonu ve 1970’lerin başında, Barker, Lewin,
Ittelson gibi araştırmacılar yaptıkları çalışmalarla çevresel psikoloji alanına büyük
katkıda bulunmuşlardır. Sonraki yıllarda, sadece fiziksel çevrenin değil; fiziksel
çevrenin sosyal özelliklerinin de davranış ve çevre psikolojisi üzerindeki etkisi
anlaşılmıştır (Göregenli, 2018).
Lewin (1951)’e göre çevresel psikolojinin en önemli temellerinden biri insan
davranışının, insan ve çevre ilişkisinin bir fonksiyonu olması fikridir (Göregenli,
2018’de atıfta bulunulduğu gibi). Bir başka deyişle davranış, bireyin içinde bulunduğu
çevre, bağlam içerisinde ele alınmalıdır (Göregenli, 2018). Çevre psikolojisi, insan ile
yapılı ya da doğal çevre arasındaki etkileşimle ilgilenmektedir. Hem çevrenin davranış
üzerindeki etkilerini hem de davranışın çevrede meydana getirdiği değişimleri
incelemektedir. Farklı disiplinlere ait birçok faktör bu sürece dâhil olduğundan, çevre
psikolojisinde disiplinler arası iş birliği önem taşımaktadır.
Çevre psikologları, çevre psikolojisinin mekânsal boyutu nedeniyle mimarlık, şehir
planlama, iç mimarlık ve coğrafya gibi disiplinlerle; kuramsal ve metodolojik boyutu
nedeniyle sosyal ve bilişsel psikoloji ile; çevresel boyutu nedeniyle de çevre
bilimcilerle iş birliği içinde çalışmaktadır. Çevre psikolojisi, insan çevre etkileşimini
konut yakın çevresi, mahalle-semt, kent parçası ya da kentin tamamı, bölge ve ülke
gibi farklı ölçeklerde ele alabilmektedir. Ölçeğe göre ele alınan problemler ve çözüm
önerileri de farklılık göstermektedir. Çevresel psikoloji çalışmaları, yapay ya da
gerçek ortamda gerçekleştirilebilmektedir. Çevre psikolojisinde, diğer disiplinlerde de
olduğu gibi niceliksel ve niteliksel metotlar kullanılabilmekte olup anket çalışmaları,
laboratuvar deneyleri, simülasyon çalışmaları, alan ve vaka çalışmaları söz konusu
metotlardan bazılarıdır (Steg ve diğ, 2015). Çevresel psikoloji, mekânsal algılama
süreçleri, mekânsal davranış süreçleri, mekânsal kimlik ve bellek, çevre sorunlarının
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insan üzerindeki etkileri, mekânsal güvenlik gibi araştırma alanlarını içinde
barındırmaktadır.
2.2.1 Mekânsal algılama ve dikkatin uyarılması
İnsan, çevresi ile sürekli etkileşim halindedir (Çakcı ve Çelem, 2009; Surat, 2017).
Algı, duyular yoluyla çevreden alınan bilginin seçilmesi, zihinde düzenlenmesi,
yorumlanması aşamalarını kapsamaktadır (Kalın, 2004; Surat, 2017). Çevrenin
algılanması, çevrenin uyaranlarının duyu organları ile alınıp anlaşılıp tanınması ve
buna bağlı karar verme ve seçim yapma sürecidir (Rapoport, 1977; Önem ve
Kılınçarslan, 2005). Algılama, insanın çevreden bilgi alması ve bu bilgileri zihinde
gruplayarak organize edip anlamlandırması süreci olup; çevresel uyarıcıların duyu
organları ile alınmasını sağlayan fizyolojik süreç ve alınan duyusal bilginin zihinde
yorumlanmasını sağlayan psikolojik süreç olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır
(Norberg-Schulz, 1966; Kürkçüoğlu, 2015).
Çevreyi tanımlamak ve algılamak, tüm canlılar için oldukça önemli ve gereklidir.
İnsan doğası, bilgi edinme ve edinilen bilgiyi kullanma yönünde genetik eğilime
sahiptir (Kaplan, 1973; Göregenli, 2018). Bunun için canlılar, çevrenin renk, biçim,
hareket, ışık, koku, ses gibi çeşitli özellik ve uyarıcılarından yararlanmaktadır. Kentin
algılanmasında, tüm duyular süreç içinde yer almaktadır (Lynch, 1960; Lynch, 2010).
Duyular, alıcı hücreleriyle dış çevredeki fiziksel enerjiyi alması, sinirsel yani kimyasal
enerjiye çevirmesi ve beyne iletmesi evrelerinden sonra, söz konusu sinirsel enerji
beyinde işlenmektedir. Bu sürece algılama, sonuç ürüne ise algı denilmektedir
(Cüceloğlu, 2019).
Algı sürecinde, algıyı etkileyen birey ya da çevre kaynaklı birçok etken bulunmaktadır.
Kişinin kentte yaşama süresi, ulaşım biçimi, yolculuk sıklığı, yaşı, cinsiyeti, eğitim
düzeyi, mesleği, bilgi birikimi, sosyo-ekonomik durumu, yaşam tarzı, değer yargıları,
gereksinimleri, harita okuma bilgisi, kişilik değişkenleri, karakter özellikleri, mekânı
algılama şekli, geçmiş deneyimleri ve bu deneyimlerin getirdiği analiz ve karşılaştırma
becerisi gibi faktörler kentin algılanmasını etkileyen birey kaynaklı faktörlerdendir
(Sayar-Avcıoğlu ve Akın, 2017; Lynch, 2010). Bu açıdan algı, duyusal malzemeyi
işleme tarzıdır. Dünyaya doğrudan bakmak ile gözleri kapatıp dünyayı düşünmek
arasında bu nedenle fark vardır (Arnheim, 2012).
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Birey kaynaklı faktörlerin yanı sıra, algıyı ve dikkati etkileyen çevre kaynaklı birçok
etken bulunmaktadır. Bu etkenlerin dikkati uyarma sıklığı farklıdır. Bu etkenleri dört
gruba ayıracak olursak, birinci ve dikkati en çok etkileyen etkenler arasında renk,
büyüklük ve yoğunluk, diğer yayaların hareket ve yönelişleri sayılabilir. İkinci
gruptaki etkenler, ışık miktarı, biçim, yakınlık, derinlik gibi özelliklerdir. Üçüncü
grupta, ışık-gölge, parlaklık, genişleme, sayı ve en-boy oranları yer alırken son grupta
ise şekil-zemin, süreklilik, tekrar ve ritim, proporsiyon, benzerlik, kapalılık, çeşitlilik,
düzen, ses ve koku gibi özellikler yer almaktadır (Broadbent, 1958; Kürkçüoğlu ve
Ocakçı, 2015; Diker ve Erkan, 2017).
Algı ve dikkatin, aşinalık, simetri, kontrast, karmaşıklık ve algısal akıcılık gibi birçok
faktörden etkilendiği bilinmektedir (Zajonc, 1968; Hekkert, 2006; Shemes ve diğ.,
2015). Garner (1974)’a göre algısal akıcılık, kişinin bir nesneyi ne kadar kolay, hızlı
ve akıcı algıladığı ile ilişkilidir ve estetik hazzı artırmaktadır. İnsanların simetrik
şekilleri tercih etmesi bu durumla açıklanabilmektedir. (Shemes ve diğ., 2015’te atıfta
bulunulduğu gibi). Buna ek olarak, daire ve altıgen kullanılarak yapılan bir algı
çalışmasında, her ikisi de simetrik olsa da kişiler daha karmaşık ve açısal bir şekil olan
altıgen yerine daha kolay algılanabilir ve kavisli bir şekil olan daireyi tercih etmiştir
(Bar ve Neta, 2008; Shemes ve diğ., 2015). Ibrahim ve Mikhail (2016)’e göre ise
tanımlı ve kapalılık özelliğine sahip mekânlar, tanımsız mekânlara göre daha çok
tercih edilmekte, hareketi artırmakta ve daha olumlu bir duygu yaratmaktadır (Şekil
2.3).

Şekil 2.3 : Algılamayı etkileyen faktörler (Broadbent, 1958; Kürkçüoğlu ve Ocakçı,
2015; Sayar–Avcıoğlu ve Akın, 2017; Lynch, 2010; Diker ve Erkan, 2017’den
üretilmiştir).
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Algının biyolojik boyutuna bakıldığında, insan vücudunda bulunan, uyarıları almakta
uzmanlaşmış reseptörler, bazı enerji türlerine seçici tepki göstermektedir. Farklı
yapıda olan bu reseptörler, farklı enerji türlerine karşı seçici tepkide bulunmaktadır.
Örneğin göz, ışık dalgalarına; kulak, ses dalgalarına; dil, kimyasal enerjiye karşı seçici
tepki göstermektedir. Bu sayede duyum ve algılama süreçleri başlamaktadır
(Cüceloğlu, 2019).
Duyular, kullanım sıklığına göre birincil ve ikincil olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Günlük hayatta daha çok kullanılan görme ve işitme duyusu birincil; daha az kullanılan
koklama, dokunma ve tatma duyuları ise ikincil duyu olarak ifade edilmektedir
(Cüceloğlu, 2019). Görme duyusunun temel maddesi ışıktır. Göz, geniş
elektromanyetik dalga spektrumunun küçük bir bölümü olan görünür ışığı görebilme
yetisine sahiptir. Kırmızı, mavi ve yeşil ışığın temel renkleri olup diğer ışık renkleri
bu renklerin karışımından elde edilmektedir. Ayrıca göz, algılama sınırı en gelişmiş
duyu organıdır. Bu nedenle, görsel yolla edinilen bilgilerin, diğer duyu organlarıyla
edinilen bilgilere göre daha kalıcı olduğu genellemesi yapılabilmektedir (Çakcı ve
Çelem, 2009; Surat, 2017).
Algılamanın, ‘‘Seçici Dikkat (Selective Attention)’’ ve ‘‘Örgütleme’’ olmak üzere iki
önemli süreci vardır:
Seçici Dikkat (Selective Attention): Duyular, dış çevredeki uyarıcıların birçoğunu
yakalamaktadır. Ancak insan, bu uyarıcıların bir kısmını seçerek algılamaktadır.
Çünkü beynin, duyulardan alınan bilgileri işleyerek anlamlı bir algı oluşturma
kapasitesi sınırlıdır. Bu nedenle beyin, çeşitli faktörlerin etkisiyle uyarıcıları seçmekte
ve algılamaktadır. Seçimi etkileyen faktörlerden ilki uyarıcıyla ilgili değişkenlerdir.
Çevresel uyarıcılar, çeşitli özellikleri sayesinde dikkat çekmektedir. Değişkenlik
gösteren uyarıcı, aynı hareketin tekrarı, uyarıcının büyüklüğü, uyarıcının şiddeti vb.
bu özelliklere örnek gösterilebilmektedir. Aynı zamanda renkli uyarıcılar, renksiz
uyarıcılara; parlak renkler, soluk ya da mat renklere; ana renkler, ara ya da karışık
renklere; ana renkler arasında ise kırmızı ve mavi, sarı ve yeşile göre dikkati daha çok
çekmektedir. Seçimi etkileyen faktörlerden ikincisi ise algılayan ile ilgili
değişkenlerdir. Kişisel beklentiler, ilgiler, gereksinimler ve inançlar algısal seçimleri
etkilemektedir (Cüceloğlu, 2019).
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Örgütleme: Algı bir örgütleme işidir. Çevresel öğeler, zihinde gelişigüzel
konumlanmış nesneler olarak değil, derlenmiş ve organize edilmiş şekilde
anlamlandırılmaktadır. Bir başka deyişle, bir bütünü oluşturan parçalar ayrı ayrı
nesneler halinde değil, bütün olarak algılanmaktadır. Bu nedenle algı, kendisini
oluşturan girdilerin toplamından daha fazlasını ifade etmektedir. Bu bağlamda algısal
psikoloji üzerinde ilk çalışmaları yapan Alman Psikologlar, Gestalt ilkelerini ortaya
koymuştur. Gestalt ilkeleri; şekil-zemin, tamamlama, devamlılık, yakınlık, benzerlik
vb. algıyı etkileyen organizasyon kurallarıdır.
(a) Şekil-Zemin (Figure-Ground): Algılamada bir şekil ve bir zemin vardır.
Şekil, arka fonu oluşturan zemin içerisinde anlam kazanmaktadır. Şekil daha yakındır,
nesne izlenimi vermektedir, biçimi vardır; bu nedenle de zemine göre daha iyi
hatırlanmaktadır. Şekil ve zemin birbiri ile yer değiştirebilmektedir. Ancak göz aynı
anda hem şekli hem de zemini algılayamamaktadır.
(b) Tamamlama (Closure): Bir nesnenin tümü görülmese de algılama
sürecinde tamamlanarak bir bütün olarak görülmektedir. Özellikle nesnelerin daire,
üçgen ve çokgen gibi kapalı bir geometrik şekli tamamlama eğilimleri durumunda,
bireyler tarafından geometrik şekiller olarak algılanmaktadır.
(c) Devamlılık (Continuity): Aynı yönde giden ya da benzer özelliklere sahip
nesneler, birbirleri ile ilişkili olarak algılanmakta ve tek birim gibi görülmektedir.
(d) Yakınlık (Proximity): Birbirine mekânsal olarak yakın olan nesneler bir
grupmuş gibi birlikte algılanmaktadır.
(e) Benzerlik (Similarity): Boyut, doku, renk, şekil vb. birbirine benzeyen
nesneler algısal olarak bir bütün şeklinde algılanmaktadır (Cüceloğlu, 2019; Koç ve
Bulut, 2014).
(f) Basitlik (Simplicity): Basit, simetrik, düzenli biçimler daha kolay
algılanabilmektedir (Koç ve Bulut, 2014).
Algılama süreçleri, iç ve dış etkenlerin etkisi altında biçimlenen süreçlerdir. Dış
etkenler, bireyin içinde bulunduğu fiziksel çevreden kaynaklanan süreçler; iç etkenler
ise çevreden alınan duyusal verilerin işlendiği psikolojik süreçlerdir. Örüntü
algılaması, hareket algılaması ve derinlik algılaması iç etkenlerden bazılarıdır. Örüntü
algılaması, bildiğimiz bir nesneyi farklı hallerde de olsa tanıma durumudur. Bir
üçgenin farklı büyüklüklerde ya da doğrultularda da olsa yine üçgen olarak tanınması
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bu duruma örnek olarak gösterilebilmektedir. Hareket algılamasında ise değişen şekil
ya da zemin nedeniyle art arda uyarılan nöronlar, hareketi beyne aktarmaktadır ve
böylece hareket algılanmaktadır. Derinlik algısına etki eden ve üçüncü boyutun
algılanmasını sağlayan birçok özellik mevcuttur. Bu özelliklerden bazıları gözün
görüşü ve kesişme açıları gibi göz yapısına bağlı olmakla birlikte bazıları araya girme
(araya giren ve görüntüyü kapatan nesnenin önde yani yakında, görüntüsü kapanan
nesnenin ise uzakta algılanması), görüntü zayıflaması (yakındaki nesnelerin net
uzaktaki nesnelerin bulanık görünmesi), örüntü gradyanı (yakındaki nesnelerin
ayrıntılı, uzaktaki nesnelerin ayrıntısız görünmesi), yükseklik (yüksekte bulunan
görüntülerin daha uzakta, alçakta bulunan görüntülerin daha yakında algılanması),
göreli büyüklük (büyük olan nesnenin yakında, küçük olan nesnenin uzakta
algılanması) gibi nesneye bağlı özelliklerdir (Cüceloğlu, 2019).
Kısaca algı, fiziksel çevrenin içerdiği bilgilerin duyu organları yardımı ile filtrelenip
seçilerek alınması, zihinde düzenlenip organize edilmesi ve anlamlandırılıp
yorumlama süreçlerini kapsamaktadır. Algı süreci sonrası zihinde anlamlandırılan
çevresel uyarıcılara verilen tepkiler ise davranış olarak adlandırılmaktadır.
2.2.2 Mekânsal davranış ve yönelme
Mekânsal davranış, mekânsal algı ile yakından ilişkilidir. Hatta mekânsal algının
mekânsal davranışın temelini oluşturduğunu söylemek mümkündür. Fiziksel çevreler,
tüm canlılar için çok çeşitli davranışlara ev sahipliği yapmaktadır. Örneğin bir bitki
yer çekimi yönüne ya da ışığa doğru yönelebilmekte, hayvanlar diğer canlıların
hareketine ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hareket etmektedir. Tüm canlılar
içinde insan, mekânsal algı ve davranış konusunda en karmaşık özelliklere sahiptir
(Gibson, 1950). Mekânsal davranış, insanların çevrelerini kullanışları ile ilgilidir.
Dışarıdan doğrudan gözlenebilmekle birlikte tartışmalı sonuçlara neden olmaz,
genelde netlik içermektedir. Çalışma konu ve alanlarına göre farklı mekânsal davranış
düzeyleri mevcuttur (Barlas, 2014).
İnsanda davranışın oluşmasında etkili önemli bileşenler dürtüler ve algılamadır.
Dürtüler, davranışı yönlendirmekte ya da oluşmasını sağlamakta olup gereksinmeler
ile ilişkilidir. Dürtüler, gereksinmeler ve insan davranışları ile ilgili birçok araştırma
ve model bulunmakla birlikte Leighton’ın çatışan temel duygular kademelenmesi ile
Maslow’un insan gereksinmeleri hiyerarşisi aralarında en çok öne çıkanlardır.
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Leighton’ın çatışan temel duygular kademelenmesi modeli, ‘‘fiziki güvenlik, cinsel
tatmin, sevilme, düşmanlığın dışavurumu, sevginin dışavurumu, kabullenilme,
spontane olma, kişi ya da kişilerin toplumdaki yerlerine göre davranışları yönlendirme,
bir grup üyesi olma ve bu üyeliğin devamının sağlanması ve ahlaki bir düzene ait
olma’’ gereksinmelerini içermektedir. Bu gereksinmelerden bazıları (fiziksel
güvenlik, spontane olma vb.) çevreden mekanik olarak karşılanabilirken bazıları (bir
grup üyesi olma ve bu üyeliğin devamının sağlanması vb.) sembolik olarak
karşılanmaktadır (Barlas, 2014).
Maslow’un insan gereksinmeleri hiyerarşisi ise gereksinmeleri en güçlüden en zayıfa
bir hiyerarşi içinde ele almaktadır. Hiyerarşi güçlüden zayıfa doğru açlık, susuzluk
gibi fiziksel/fizyolojik gereksinmeler; iklim şartları, diğer insanlar ve canlılardan
korunma gibi güvenlik gereksinmeleri; bir gruba ait olma, arkadaşlık, akrabalık gibi
ait olma ve sevgi gereksinmeleri; başkaları tarafından yüceltilme ve beğenilme
gereksinmeleri; insanların yetenekleriyle ilgili başarılı olma gereksinmeleri;
öğrenmeyle ilgili bilişsel gereksinmeler ve güzellikle ilgili estetik gereksinmelerdir.
Çevre, Leighton’ın modelinde olduğu gibi bu insan gereksinmelerden bazılarını
(fizyolojik gereksinmeler, güvenlik gereksinmeleri vb.) mekanik olarak karşılarken
bazılarını (ait olma ve sevgi gereksinmeleri, yüceltilme ve beğenilme gereksinmeleri,
başarılı

olma

gereksinmeleri,

estetik

gereksinmeler

vb.)

sembolik

olarak

karşılamaktadır. Kısaca çevre, insan gereksinmelerini karşılarken fizyolojik,
psikolojik ve toplumsal kaynaklarını ayrı ya da birlikte kullanmaktadır. Ancak
hiyerarşideki güçlü gereksinmelerin daha çok çevrenin fizyolojik kaynakları, daha az
güçlü gereksinmelerin ise çevrenin psikolojik kaynakları ile karşılandığı genellemesi
yapılabilmektedir (Barlas, 2014; Kula ve Çakar, 2015).
İnsan davranışını etkileyen önemli bir diğer etmen algılamadır. ‘‘2.1.1. Mekânsal
Algılama ve Dikkatin Uyarılması’’ başlığı altında ayrıntılı olarak incelenen algı,
çevreden duyu organları yardımı ile bilgi edinme ve edinilen bu bilgilerin zihinde
yorumlanma sürecidir. Bunun için insan vücudunda, çevresel ve merkezi sinir sistemi,
kaslar, iç salgı bezleri birlikte çalışmaktadır. İnsanda sinir sistemi, tüm vücuda
yayılmış elektrokimyasal bir ağ olup çevresel ve merkezi sinir sistemi olarak iki grupta
incelenebilmektedir. Çevresel sinir sistemi, duyu organları, kaslar, iç salgı bezleri ve
iç organlar ile beyin ve omurilik yani merkezi sinir sistemi arasındaki ilişkiyi
kurmaktadır. Çevresel sinir sistemi, aldığı bilgiyi merkezi sinir sistemine getirmekte
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ve merkezi sinir sisteminin değerlendirip verdiği kararları uygulamak için gerekli
‘sinirsel emirleri’ ilgili kaslara götürmektedir. Bu süreç sonucunda ise davranış
meydana gelmektedir (Şekil 2.4).

Şekil 2.4 : Mekânsal davranışın oluşması (Cüceloğlu, 2019’dan üretilmiştir).
Merkezi sinir sisteminin önemli bir parçası olan beyin, bilinen en kompleks
yapılardan biri olup insan davranışını etkileyen süreçler beyin kabuğunda yer
almaktadır. Örneğin cisimden gözümüze gelen ışığın, göz yuvarlağının arka
kısmındaki retinaya düşmesi ile görme sinirleri uyarılmakta ve elektrokimyasal enerji
oluşmaktadır. Çevresel sinir sistemi yardımıyla beyin kabuğundaki görme ile ilgili
bölüme iletilmektedir. Görme olayı bu şekilde gerçekleşmektedir.
Davranışı etkileyen bir diğer faktör iç salgı bezleridir. Kanalsız bezler olarak da bilinen
iç salgı bezleri herhangi bir kanal olmadan salgılarını (hormon) direkt kana
vermektedir. Hormonlar, salgılandığı yerden kan yoluyla vücudun diğer yerlerine
taşınmaktadır. Hormonun türüne ve gittiği yere göre de vücudun tepkisi ya da
davranışı

farklılaşmaktadır.

Örneğin

adrenalin

(epinefrin

hormonu)

adrenal/böbreküstü bezlerinden salgılanmakta olup kan basıncını artırmakta ve kanı
sindirim organlarından alarak çizgili kaslara göndermekte, böylelikle kişiyi acil
durumlara hazırlamaktadır. Davranışı etkileyen faktörlerden bir diğeri ise genetik
faktörlerdir. Çoğu çalışmanın sonucunda ortaya çıkan bilimsel görüş, genetiğin bireyin
temel eğilimlerini ve davranışının üst ve alt sınırlarını belirlediği yönündedir
(Cüceloğlu, 2019).
Algı ile ilgili çok çeşitli araştırma ve kuramlar mevcuttur. Algı kuramlarının bazıları,
algının duyusal deneyimlere bağlı olduğunu savunurken bazıları ise çevresel veriye
dayalı olduğunu savunmaktadır. Algılamanın, beynin duyulardan alınan bilgileri
işleyerek anlamlı bir algı oluşturma kapasitesinin sınırlı olduğunu ve bu nedenle
çevresel verilerin filtrelenerek alındığını savunan ‘‘seçici dikkat’’ ve çevresel öğelerin
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gelişigüzel konumlanmış nesneler olarak değil, derlenmiş ve organize edilmiş şekilde
anlamlandırıldığını savunan ‘‘örgütleme’’ olmak üzere iki önemli süreci vardır. Bu
bağlamda Gestalt ilkeleri zihinsel örgütlemeyi açıklamada önemli bir yere sahiptir.
Ayrıca, algılama süreçleri, iç ve dış etkenlerin etkisi altında biçimlenen süreçlerdir
(Barlas, 2014; Kürkçüoğlu, 2015; Cüceloğlu, 2019; Koç ve Bulut, 2014). Dış etkenler,
örüntü, hareket, derinlik gibi bireyin içinde bulunduğu fiziksel çevreden kaynaklanan
süreçler; iç etkenler ise kişinin karakter özellikleri, bilgi birikimi, yaşam tarzı, değer
yargıları, gereksinimleri, deneyimleri gibi psikolojik süreçlerdir.
Yayalar, kentsel mekânda kentsel boşluklar içinde hareket etmektedir. Bu bağlamda
kentte, hareketin gerçekleştiği yer, kentsel boşluklar yani kentsel açık alanlardır.
Ancak kentsel dolulukların da yaya hareketi üzerinde oldukça büyük bir etkisi
bulunmaktadır. Kentsel doluluklar, yayalar için bir nirengi/ çekim noktası
oluşturmaktadır, böylelikle yaya hareketini yönlendirmektedir. Aynı zamanda kentsel
doluluklar, yayaların içinde hareket ettiği kentsel boşlukları şekillendirdiğinden yaya
hareketini yönlendirmede etkilidir. Bu nedenle yaya hareketini, kentsel doluluk ve
boşluklar bir bütün olarak etkilemektedir (Çubuk, Yüksel ve Karabey, 1978;
Kürkçüoğlu ve Ocakçı, 2015).
Yaya hareketlerinin bir alt bileşeni, yayanın bulunduğu bir noktadan gitmeye karar
verdiği diğer noktaya gitmesi sürecidir. Kitazawa ve Batty’e göre (2004) bu süreç;
bilgi edinme, varış noktası seçimi, güzergâh seçimi ve yerel hareket olmak üzere dört
temel bölümden oluşmaktadır. Bilgi edinme süreci, varış noktası ile ilgili önceden bilgi
edinmeyi içermektedir. Böylelikle, tercih edilecek rota ve yayanın hareket süresi
önceden belirlenebilmektedir. Bir diğer bölüm olan varış noktası seçimi, bilgi edinme
sürecinde elde edilen bilgiler ışığında, ulaşılması hedeflenen noktanın belirlenmesidir.
Varış noktasının belirlenmesinde, erişebilirlik düzeyi, ulaşım süresi, ulaşım maliyeti
gibi faktörler de etkilidir. Güzergâh seçimi bölümü ise varış noktasına giderken hangi
rotanın kullanılacağı ile ilgilidir. Diğerleri ile kıyaslandığında güzergâh seçimi süreci,
değişikliklere ve ani kararlara daha açıktır. Bu karar değişikliklerinde, zaman faktörü,
kentsel mekândaki fiziksel unsurlar, bireylerin estetik ve değer yargıları ile ilgili
tercihler etkilidir. Bu durum bireylerin aynı mekânda farklı güzergâhları
kullanmalarına yok açmaktadır. Yerel hareket ise yayanın güzergâh boyunca
karşılaştığı doğal ve yapay engellerin (duvarlar, yükseltiler, diğer yayalar vb.)
hareketini ve hızını yönlendirmesi sürecidir.
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Bradshaw (1993)’a göre yaya hareket ve davranışlarını, insan, doğal ve yapay fiziksel
çevre ile zaman faktörleri etkilemektedir. Yayaların bireysel özellik ve tercihleri,
çevredeki yayaların hareketi, miktarı, yönelimleri, gürültü miktarı gibi özellikler insan
faktörü içinde yer almaktadır. Yaya hareket ve davranışlarını etkileyen fiziksel çevre
faktörleri arasında, topoğrafya ve eğim, hava koşulları, doğal peyzaj ve manzara gibi
doğal; arazi kullanımı, kapalılık (bina yüksekliği ile yol genişliği arasındaki oran),
yapay peyzaj öğeleri ile bunların işlevsel ve görsel kalitesi, yönlendirici ve
bilgilendirici öğeler gibi yapay etkenler sayılabilmektedir. Yaya hareket ve
davranışlarını etkileyen bir diğer faktör ise zaman faktörüdür. Mevsim, ay, hafta, gün,
saat gibi farklılıklar yaya hareket ve davranışında da farklı etkilere sahiptir (Özer,
2006’da atıfta bulunulduğu gibi; Kürkçüoğlu ve Ocakçı, 2015). Söz konusu zaman
dilimlerindeki

farklılıklar,

uyarıcıları

ve

yoğunluklarını

değiştirebilmektedir

(Kürkçüoğlu ve Ocakçı, 2015).
Ayrıca, bireyin içinde bulunduğu çevrelerin uyarıcı kaynakları fiziksel kaynaklar,
işlevsel kaynaklar ve hareketli kaynaklar olarak üçe ayrılmaktadır. Fiziksel uyarıcı
kaynakları, mekânı oluşturan yapılı çevre bileşenlerinin biçim, malzeme, renk, doku
özellikleri; doluluk-boşluk oranları ve bunların birbirleri ile olan ilişkileridir. İşlevsel
uyarıcı kaynakları, mekânın işlevi nedeniyle kullanıcıda imge oluşturan kaynaklardır.
Örneğin yaya hareketi ile mekândaki ekonomik aktiviteler arasında da doğrusal bir
ilişki söz konusudur. Hareketli kaynaklar ise genellikle kalabalık ve kalabalığın
hareket yönü ile ilişkilidir; çünkü bireyin psikolojisini ve tercihlerini etkilemektedir
(Zacharias, 2001; Kürkçüoğlu ve Ocakçı, 2015) (Şekil 2.5).

Şekil 2.5 : Davranışı etkileyen faktörler (Özer, 2006; Kürkçüoğlu ve Ocakçı,
2015’ten üretilmiştir).
2.2.3 Kent imgesi ve kimlik
İmge en genel tanımıyla, duyu organlarıyla algılanan bir nesnenin bilince yansıyan
benzeri, hayal, imaj olarak tanımlanabilmektedir (TDK). İmge, anlık duyuların ve
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geçmiş deneyimlerin ortak ürünüdür ve dış dünyanın zihinde oluşturduğu görseldir
(Lynch, 2010). Bailly (1977)’e göre algının imgeye dönüşmesi süreçlerinde, fiziksel
çevreden dokunma, duyma, görme, koklama gibi duyumsal filtrelerle alınan uyarılar
kültürel, sosyal, ekonomik ve psikolojik faktörlerin etkisiyle imgeye dönüşmektedir
(Göregenli, 2018’de atıfta bulunulduğu gibi). Kentsel imge ise kentsel çevrenin ortaya
koyduğu öğeleri, gözlemcinin birçok etken çerçevesinde seçmesi, zihinde düzenlemesi
ve anlamlandırması sonucu oluşan imajdır. Kentsel imgenin yaratımı, gözlemci ile
gözlenen arasında çift yönlü bir süreçtir. Gözlemcinin gördükleri dış forma dayansa
da dikkatini nereye yönelttiği, gördüklerini düzenleme ve yorumlama şekli imgeyi
etkilemektedir. İmgenin oluşumunda, yaş, cinsiyet, kültür, sosyo-ekonomik durum,
meslek, kişilik özellikleri ve algı faktörü önemli rol oynadığından aynı çevre, farklı
kişilerde farklı imgeler oluşturabilmektedir. Bir başka deyişle, her birey kendi
imgesini yaratmaktadır. Kişilerin bireysel imgelerinin toplamı ise halk imgesini
oluşturmaktadır (Lynch, 2010).
İmgelenebilirlik ise gözlemcide güçlü imge yaratabilen fiziksel objenin niteliği olarak
tanımlanabilmektedir. Biçim, renk vb. görsel unsurların yanı sıra diğer duyulara da
hitap eden nesnelerin imgelenebilirliği daha yüksektir. İmgelenebilirlik, anlaşılırlık,
okunaklılık ve görünürlük kavramları ile benzeşir ve bu kavramları içeren bir kent
daha özel ve keyifli bir kenttir. Böyle kentlerde, gözlemci yönünü kolayca
bulabilmekte, çevresini iyi tanımakta ve rahat hareket edebilmektedir. Bir mekânın
sosyal ilişkiler ve tarih açısından anlamı, rolü ve hatta ismi, imgelenebilirliği
etkilemektedir (Lynch, 2010). Kent imgesi beş başlık altında toplanabilmektedir:
1. Yollar:
Yollar, bireylerin alışkanlıkları ya da gereklilikler doğrultusunda kullandığı
doğrusal öğrelerdir. Sokaklar, caddeler, bulvarlar, yaya yolları, toplu taşıma
hatları, kanallar, demiryolları vb. yollara örnek gösterilebilmektedir.
Genellikle bireyin kent imgesinde baskındır; çünkü birey yolların
üzerindeyken çevresel öğeleri algılamakta ve bütünle ilişki kurmaktadır.
Cepheler ise yolları tanımlamakta önemli yer tutmaktadır.
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2. Kenarlar:
İki bölge arasında sınır oluşturan ve sürekliliği doğrusal olarak bölen öğelerdir.
Kıyılar, demiryolları, duvarlar, orman sınırı, yerleşim sınırı vb. kenarlara örnek
verilebilmektedir.
3. Düğüm/Odak Noktaları:
Kentin toplanma noktalarıdır. Aynı zamanda faaliyetlerin bir araya toplandığı
noktalarıdır. Meydanlar, kavşaklar vb. odak noktalarına örnektir.
4. Bölgeler:
Kentin çeşitli özellikleriyle birbirinden farklılaşmış bölümleridir. Bireyler,
psikolojik olarak da farklı özellikte bir çevrenin içine girdiğini hissetmektedir.
Konut bölgesi, merkezi iş alanı, sanayi bölgesi, çarşı bölgesi vb. alanlar
bölgeye örnektir.
5. İşaret Öğeleri/Nirengi Noktaları:
Noktasal referans kaynaklarıdır. Birçok açıdan ve uzak mesafelerden dikkat
çeken ve görülen öğelerdir. Sembol değeri vardır. Bina, heykel, anıtsal yapı vb.
örnek gösterilebilmektedir (Lynch, 2010).
Fiziksel gerçekliğin bu imgeleri, farklı bireyler tarafından farklı algılanabilmektedir.
Örneğin demiryolu, otoyol gibi hatlar üzerinde bulunan sürücü ve yolcular için bir yol
iken; yayalar için bir sınır oluşturabilmektedir. Bu imgeler arasında tamamen bir
ayrışma ve izolasyon yoktur. Kısacası kentsel imgeler, kentte iç içedir (Lynch, 2010).
Kent imgeleri, kentin kimliğinin oluşumunda oldukça önemli bir paya sahiptir.
İşaret öğeleri/nirengi noktaları, orijinal adı ile landmark, bir yeri işaret etmede
kullanılan öğedir. Kentsel çevrenin tanınmasında ve yer tarif edilmesinde önem
taşımaktadır (Abu-Obeid, 1998; Köseoğlu ve Önder, 2011). İşaret öğelerinin en
önemli özelliği, fiziksel ve anlamsal olarak eşi olmayan, hafızada kalan öğeler
olmasıdır. İşaret öğeleri net bir forma sahip olup fon ile tezatlık varsa kolaylıkla
tanımlanmakta; önemli, görülmeye değer ve hafızada kalıcı hale gelmektedir (Lynch,
1960; Köseoğlu ve Önder, 2011). Mısır Piramitleri, Pisa Kulesi, Eiffel Kulesi,
Kolezyum gibi yapılar işaret öğelerine örnek verilebilmektedir. Örneğin bir kentsel
mekândaki ibadet yapıları; boyutu, konumu, malzemesi, şekli ve mimari tarzı ile
çevresindeki yapılar arasında öne çıkarak fiziksel bir farklılık yaratmasının yanında
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taşıdığı sembolik, tarihsel ve kültürel değerle de farklılaşmakta ve kentin önemli
kimlik unsurlarını oluşturmaktadır (Diker ve Erkan, 2017). Ancak işaret öğelerinin
herkes tarafından bilinme ve tanınma gibi bir zorunluluğu yoktur. Mahalle ölçeğinde
kahvehaneler, muhtarlık, bakkal, türbe, çeşme, renk/şekil/malzeme farklılığı olan bir
yapı da işaret öğesi olabilmektedir (Köseoğlu ve Önder, 2011; Erkan-Biçer, 2002).
Steck ve Mallot’a göre işaret öğeleri, gözlemci ile işaret öğesi arası mesafeye bakılarak
lokal ve global olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Global işaret öğeleri çok uzaktan
görülebilen, local işaret öğeleri ise ancak çok yakın mesafelerden görülebilen işaret
öğeleridir (Steck ve Mallot, 2000; Köseoğlu ve Önder, 2011).
Santos-Delgado (2005) ise çalışmalarında, işaret öğelerini sosyal, tarihsel, sembolik,
ekonomik ve estetik olarak beş gruba ayırmıştır. Sosyal çekim noktaları, ibadet
alanları, parklar, okullar gibi insanları bir araya getiren ve etkileşim sağlayan yerlerdir.
Tarihsel çekim noktaları, tarihi olaylara ev sahipliği yapmış bu nedenle tarihsel önem
ve değer taşıyan yerlerdir. Anıtlar, mezarlar, önemli insanların evleri, tarihi yapılar,
meydanlar vb. tarihsel çekim noktalarına örnek gösterilebilmektedir. Sembolik çekim
noktaları, insanların görünce o mekânla ilişki kurmasını sağlayan öğelerdir. Ekonomik
çekim noktaları, fabrika, liman, otel, yeme-içme, alışveriş, ofis birimleri gibi
ekonomik değer taşıyan yerlerdir. Estetik çekim noktaları, mimari, peyzaj özellikleri
ile öne çıkan, estetik değeri olan ve bu özellikleri ile ayırt edilebilen yerlerdir (SantosDelgado, 2005; Köseoğlu ve Önder, 2011).
Raubal ve Winter (2002), işaret öğelerini özelliklerine göre görsel, semantik ve yapısal
çekicilik olarak üçe ayırmıştır. Cephe, şekil, renk gibi özellikler görsel çekicilik;
kültürel ve tarihsel önem semantik çekicilik; konum, düğüm noktaları, sınırlar ise
yapısal çekicilik ile ilişkilidir (Raubal ve Winter, 2002; Köseoğlu ve Önder, 2011)
(Şekil 2.6).
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Şekil 2.6 : İşaret öğelerinin sınıflandırmaları (Steck ve Mallot, 2000; SantosDelgado, 2005; Raubal ve Winter, 2002; Köseoğlu ve Önder, 2011’den üretilmiştir).
Kimlik kelimesi, toplumsal bir varlık olarak insanın nasıl bir kimse olduğunu gösteren
belirti, nitelik ve özelliklerin bütünü; herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan
özelliklerin bütünü olarak tanımlanmaktadır (TDK). Kimlik, ait olduğu varlığın
kendisinden öte aynı kategorideki bir başka varlık ile kıyaslanması sonucu
algılanabilen bir kavramdır. Bu nedenle, kimlik öğeleri, soyut dahi olsa algılanabilir
özelliklerdir (Balamir 1993; Kancıoğlu, 2005; Oğurlu, 2014). Kimlik bir varlığı
diğerlerinden ayıran ve onu kendine has yapan özelliklerdir. Bir başka deyişle, bir
nesnenin diğer nesnelerden farklı ve özgün olma durumudur (Lynch, 2010). Her
insanın kendine özgü yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, meslek, kişilik, psikolojik ve fiziksel
özellikleri, yani bir kimliği olduğu gibi kentlerin de kendilerine ait kimlik özellikleri
vardır (Sağsöz ve Zorlu, 1996). Buradan hareketle, kentsel ya da mekânsal kimlik,
bireysel kimliğe benzer şekilde o mekâna özgü özellikleri niteler. Kentler doğal çevre,
yapılı çevre ve sosyo-kültürel özellikleri ile farklı karakterlere sahip olup
birbirlerinden ayrılmaktadır. Bir kenti, diğer kentten ayıran ve farklı ve özgün kılan
her şey kentin kimlik unsurudur (Oğurlu, 2014; Önem ve Kılınçarslan, 2005). Kent
kimliği kente ait olan ve o kente değer katan unsurların toplamıdır. Bu kimlik
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unsurları, belirli alanlarda öne çıkmış olabilmektedir. Örneğin, kent bir dağın eteğinde
ya da deniz kenarında kurulmuş ise coğrafi kimlik özellikleriyle, tarihsel olaylara ev
sahipliği yapmış ise tarihi kimlik özellikleriyle, ticarette öne çıkmış ise ekonomik
kimlik özellikleri ile öne çıkmaktadır (Birol, 2007; Oğurlu, 2014).
Kent kimliği, sürekli olarak gelişen ve yaşayan, geçmişten geleceğe bir köprü
görevinde olan bir süreç, anlam ve değerler bütünüdür (Lynch, 1960; Çöl, 1998;
Topçu, 2011). Kent kimliği, doğal ve yapay çevre ile bu çevrelerin barındırdığı
mekânsal öğeler; tarihsel süreçler ve bu süreç içinde ev sahipliği yaptığı uygarlıklar;
herhangi bir devlete başkentlik yapıp yapmadığı; geçirdiği işgaller ve savaşlar;
depremler, seller, yangınlar; gelenek ve kültürel değerler; mimari; sosyo-kültürel ve
sosyo-ekonomik yapıdan etkilenmektedir. Ayrıca, coğrafi konum ile bu konuma bağlı
olarak doğu-batı kenti olma; topoğrafya, iklim, bitki örtüsü, deniz, karayolu,
demiryolu bağlantısı gibi her türlü coğrafi özellik; biyoçeşitlilik; mevcut yaşam
biçimi; ilk yerleşimden bugüne geçirdiği fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel
değişim ve evreler; başka kültürlere olan açıklık-kapalılık ve kültürlerle etkileşim gibi
birçok etken ile değişebilmekte ve bu özellikler çerçevesinde şekillenmektedir (Lynch,
1960; Ocakçı, 1993; Ocakçı, 1994; Ocakçı ve Southworth, 1995; Önem ve Kılınçaslan,
2005; Kaypak, 2010; Topçu, 2011).
Kentin topoğrafik özellikleri hem kent ölçeğinde hem de bina ölçeğinde kentsel
kimliği etkilemektedir. Ayrıca, yerleşimin iklim koşullarına göre, binalar ve kent de
farklı özelliklerle şekillenip bu özellikler kente kimlik kazandırmaktadır. İklim
koşullarına göre kentteki yapılar renk, malzeme, konum, çatı biçimi ve yönlenme gibi
mimari özellikleriyle farklılaşmaktadır. Ayrıca iklim, sokakların darlığını, genişliğini
ve yönelimini planlama ölçeğinde etkilemektedir (Topçu, 2011). Kubat (1995)’a göre
yol ağı, yol niteliği, yapıların yollarla ilişkileri; yapıların birbirleri ile boyutsal
ilişkileri; yapısal yoğunluk, yapılar arasındaki boş alanlar oranı, yapı sayısı gibi yapı
gruplarının bir araya gelişleri ve mekânsal ilişkileri kent kimliğini etkileyen önemli
elemanlardır. (Topçu, 2011’de atıfta bulunulduğu gibi). Benzer şekilde, Worskett
(1969)’e göre, yapay çevreyi oluşturan sokak dokuları, kapalı-açık mekânlar ve görsel
malzemeler kent kimliği üzerinde önemli etkiye sahiptir (Worskett, 1969; Topçu,
2011). Ünügür (1996)’e göre kent kimliğini etkileyen yapılı çevre elemanları; yerleşim
ölçeği, donatı ölçeği ve sembol elemanlar ölçeği olarak üç ölçekte incelenmelidir
(Ünügür, 1996; Topçu, 2011) (Şekil 2.7).
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Şekil 2.7 : Kentsel kimliği oluşturan bileşenler (Lynch, 1960; Ocakçı, 1994;
Kılınçarslan, 1995; Ünügür, 1996; Topçu, 2011).
Tüm bu özellikler, bireyin mekânda bilinçli ya da bilinçsiz olarak fikir, duygu, inanç,
tercih, değer, amaç ve davranışlarının şekillenmesine neden olmaktadır (Şentürk ve
Gülersoy, 2019). Kentsel kimliğin oluşumunda etkili tüm özellikler, mekân içindeki
kullanıcı deneyimleri ile anlam ve değer kazanmaktadır. Lefebvre (1996), kentsel
mekânının toplumları ve toplumların kimliklerini oluştuğunu, tersi şekilde toplumun
üretim biçiminde ya da kültüründe meydana gelen bir değişimin mekânın üretiminde
değişime neden olduğunu söylemiştir. Kısaca mekân toplumu, toplum mekânı
şekillendirmektedir.
Her kentli kentin farklı bölümleriyle farklı ilişkiler kurmaktadır ve kurdukları ilişkiler
bağlamında kent algıları farklılaşmaktadır. Bu nedenle kent, kendi içinde
değerlendirilmesinin yanı sıra kentlilerin gözünden de değerlendirilmelidir (Lynch,
2010). Relph (1976) de mekânın kimliğini insanların mekânsal deneyimlerini
inceleyerek açıklamaktadır. Relph’e göre mekânın kimliğini, bireylerin düşünceleri,
davranışları ve deneyimleri oluşturmaktadır (Relph, 1976; Şentürk ve Gülersoy,
2019). Prohansky, Fabian ve Kaminoff (1983) ise kent kimliğini anı, düşünce ve
duyguların bir araya gelmesi olarak tanımlamaktadır (Şentürk ve Gülersoy, 2019’da
atıfta bulunulduğu gibi). Benzer şekilde, Massey (1994)’e göre de mekânın kimliği,
salt mekâna ait özelliklerden değil kullanıcı ile mekân etkileşiminin sonucu olarak
ortaya çıkmaktadır (Massey, 1994; Oğurlu, 2014). Correa (1983)’ya göre kimlik bir
süreç içinde, o sürecin tüm unsurlarıyla oluşmaktadır (Correa, 1983; Oğurlu, 2014).
Bir başka deyişle, kimliğin oluşması için, özellik ve koşulların sürekliliği
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gerekmektedir. Bu özellik ve şartlardan bazıları, toplumun karakteri, kültürel miras ve
gelenekleri; coğrafya, topoğrafya, iklim gibi doğal faktörler; insan eli ile üretilmiş
unsurlardır (Kancıoğlu, 2005; Oğurlu, 2014). Faria ve Krafta (2003) ve Hillier
(2003)’e göre, kent mekânlar arası ilişkiyi oluşturmakta, kullanıcı bu ilişkiye bağlı
olarak çevreyi algılamakta ve kendi imgesini yaratmaktadır.
Lynch’in kent kimliğinin oluşumunda önemli bir yere sahip olduğunu belirttiği, yollar,
kenarlar, düğüm/odak noktaları, bölgeler ve işaret öğeleri/nirengi noktaları olmak
üzere kentin beş imgesinin içinden işaret öğeleri/nirengi noktaları ve yollar diğerlerine
göre baskın karakterdedir. Bu nedenle, işaret öğeleri/nirengi noktaları ve yollar, kent
kimliğinin oluşumu, algılanması ve ifadesinde de daha büyük bir paya sahiptir
(Türkoğlu, 2002; Oğurlu, 2014).
Mekânsal kimlik, mekânsal algı süreçleri ile doğrudan ilişkilidir. Mekânsal kimliğin
var olması, ancak kullanıcı ve kullanıcının mekâna ait özellikleri diğerleri ile
karşılaştırarak yorumlaması ve ayırt etmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu da ancak
algılama süreçleri ile gerçekleşmektedir (Bilsel, 2002; Topçu, 2011; Aydınlı, 1982;
Aydınlı, 1986; Bilsel, 2002). Algılama süreçleri, insanın mekân hakkında bilgi
edinmesi ve ondan yararlanmasını sağlarken, bu bilgileri soyutlayıp düşünceler haline
getirmesini de sağlamaktadır (Banerjee ve Southworth, 1990; Topçu, 2011).
Böylelikle, kentsel görünümün algılama süreçleri ile insanlar üzerinde oluşturduğu
etki, kentsel imge kavramını ortaya çıkarmaktadır. Somut ve soyut özellikleriyle,
insanın kente dair genel izlenimi olarak tarif edilen kent imgesi kavramı, kent
kimliğinin oluşmasında önemli bir süreçtir (Bilsel, 1999; Topçu, 2011). Lynch’e göre,
kentsel imge, kent mekânının kullanıcıda bıraktığı ‘‘duyusal ve düşünsel izlerdir’’. Bu
izler, kent kimliğini oluşturmaktadır (Lynch, 1960; Topçu, 2011).
Prohansky, Fabian ve Kaminoff (1983)’a göre, kentsel imge ile kentsel kimlik
kavramları genellikle birbirine karıştırılan ve birbiri yerine kullanılabilen
kavramlardır. Kentsel imge, kent ile kullanıcının duyuları üzerinden kurduğu zihinsel
etkileşim sürecini ifade ederken; kent kimliği, kentin kullanıcıya sunduğu sosyal,
kültürel ve mekânsal öyküye işaret etmekte, teklik ve özgünlüğü ifade etmektedir
(Topçu, 2011’de atıfta bulunulduğu gibi). Mekânları birbirine bağlayan noktaların,
işaret öğelerinin, yolların, sınırların, bölgelerin ve odak noktalarının kolay kavranabilir
olması, yön bulmayı kolaylaştırmakta, mekânın imgelenebilirliğini artırmakta,
mekânın tanınmasını ve hatırlanmasını kolaylaştırmaktadır (Köseoğlu ve Erinsel32

Önder, 2010’da atıfta bulunulduğu gibi). İyi bir imge, tüm bunların yanı sıra mekân
kullanıcılarına güven hissi de sağlamaktadır (Lynch, 2010).
2.3 Kentsel Güvenlik
Güvenlik kavramı, korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu
olarak tanımlanmaktadır. ‘‘Güvenlik’’ sözcüğü, güven kökünden türemiştir. Bu
bağlamda güvenlik, ‘‘toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi,
kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet’’ olarak ifade edilmektedir
(TDK). Güvenlik, kişilerin fiziksel, ruhsal, can ve mal güvenliği; bir diğer deyişle
maddi-manevi güven içinde olması, tehlike altında bulunmaması halidir. Güvenlik, dış
etkenlere bağlı pasif bir kavramdır (Kaypak, 2013). Güvenlik, bir duygu ve algıdır.
Güvenlik, zarara uğramama algısı ve bu nedenle de korku içinde olmamaktır. Arnold
Wolfers’e göre güvenlik, objektif olarak kişinin mevcut değerlerine yönelik herhangi
bir tehdidin olmaması; subjektif olarak ise kişinin mevcut değerlerine yönelik herhangi
bir saldırı olacağı korkusu taşımamasıdır (Buzan, 1991; Karabulut, 2009). Bir başka
deyişle toplumu oluşturan bireylerin, tehlike altında olmadan korunaklı ve huzur
içinde yaşamasıdır (Kaypak, 2012; Koca ve Erkan, 2019).
Maslow’un ‘‘İhtiyaçlar Piramidi’’nde, güvenlik ihtiyacı; beslenme, uyku, boşaltım ve
cinsellik gibi fizyolojik ihtiyaçlardan hemen sonra ikinci sırada yer almaktadır ve
zaruri ihtiyaçlar arasındadır. Toprak (2001)’a göre, güvenlik sadece insanlar için değil,
tüm canlılar için temel bir ihtiyaç ve haktır. Bunların yanı sıra güvenlik, kent yaşamı
ve aidiyet için de oldukça önemlidir, toplumsal refahın gerekliliğidir. Fiziksel çevre,
teknik ve sosyal altyapı, eğitim ve sağlık hizmetleri, istihdam olanakları ve ekonomi
gibi kentsel yaşam kalitesini oluşturan bileşenlerden biridir. Çünkü insanın huzur
içinde, özgür ve kaliteli bir şekilde yaşayabilmesi için hem maddi hem manevi olarak
kendini güvende hissetmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, insanın toplum içinde düzen,
disiplin ve güvene ihtiyacı vardır (Kaypak, 2013’te atıfta bulunulduğu gibi).
Güvenlik, insanoğlunun toplu ve yerleşik yaşama geçmesinden önce de bir ihtiyaç
olmuştur. İnsanoğlu, yabani hayvanlardan ve olumsuz çevre koşullarından korunmak
için kendine mağara, ağaç kovuğu vb. yaşama mekânları oluşturmuş; döneme göre
farklı materyallerden kesici ve delici aletler yapmıştır. Ancak toplu ve yerleşik yaşama
geçtikten sonra güvenlik ihtiyacı oldukça çeşitlenmiş, nüfusun artması ve
insanoğlunun gelişmesiyle birlikte sistemleşme sürecine girmiştir. Toplu yaşamanın
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güvenlik ihtiyacını artırması ve çeşitlendirmesinin yanı sıra; güvenlik ihtiyacı da
insanları toplu halde yaşamaya iten bir güç olmuştur. Toplumu oluşturan bireyler
siyasal bakımdan örgütlenlenerek birey-üstü bir varlık olan devletleri oluşturmuştur.
Bireylerin ve toplumun güvenliğini sağlamak ise devletin en önemli görevlerindendir
(Kaypak, 2013). Kaya (2008)’ya göre kentsel güvenlik, kentte yaşayan bireylerin
gerek ihtiyaçlarını karşılarken gerek karşılıklı ilişkilerinde kendilerini güvende
hissetmeleri; yaşamlarını huzur içinde ve emniyetli bir ortamda sürdürebilmeleridir
(Koca ve Erkan, 2019’da atıfta bulunulduğu gibi). Kentsel güvenlik kavramının
açıklanabilmesi için kentsel suç kavramının da irdelenmesi gerekmektedir.
2.3.1 Suç kavramı ve kentsel suç
Suç kavramı, hukuksal normların ihlali sonucu oluşmaktadır. Suç olgusu çok çeşitli
olup; kişiye, topluma, devlete karşı, hatta uluslararası olabilmektedir. Suç çeşitlerine
örnek olarak cinayet, hırsızlık, cinsel suçlar, şiddet suçları, yankesicilik, mala yönelik
suçlar, kaçakçılık, kamu düzenini bozan suçlar, meslek suçları ve organize suçlar
verilebilmektedir. Suç, evrenseldir; insanlık tarihi boyunca var olmuş ve olacaktır.
Çünkü toplum halinde yaşama durumu, çeşitli sosyal çelişkiler ve uyumsuzlukları da
beraberinde getirmektedir. Normların ihlali ve suç işlenmesi durumunda verilecek
cezalar ise ceza yasaları ile belirlenmiştir (Dönmezer, 1994; Kaypak, 2013).
Suç, disiplinlerarası ele alınması ve irdelenmesi gereken bir kavramdır. Suç olgusu,
kendi disiplini olan kriminoloji altında incelenirken hukuk, sosyoloji, psikoloji, şehir
planlama gibi disiplerin de çalışma konusu olmuştur. Aynı kavramın farklı
disiplinlerdeki karşılığını görmek, birbirleri arasındaki etkileşimleri anlamak,
kavramın bir bütün olarak ele alınmasını ve dolayısıyla konunun daha iyi
irdelenmesini sağlamaktadır. Suç olgusunun ana disiplini kriminoloji olmakla birlikte
suç; hukuk, sosyoloji, psikoloji, şehir planlama ve son zamanlarda da Coğrafi Bilgi
Sistemleri gibi farklı disiplinlerde de ele alınmaktadır. Söz konusu disiplinler hem
kriminolojiden etkilenmekte hem de kriminolojiyi etkilemektedir. Ayrıca suç
kavramının farklı disiplinlerde ele alınışını ve disiplinlerarası ilişkisini irdelemek ve
anlamak, suçun önlenmesinde geliştirilecek çözüm ile suç öncesi ve sonrası etkin
strateji ve politikaların belirlenmesi açısından önem taşımaktadır (Düzgün, 2007).
Sosyoloji disiplini suç olgusunu, toplumda meydana gelen suç ve suçun meydana
getirdiği sonuçlar bağlamında ele almaktadır. Tek bir suç tanımı olmadığı gibi, suç
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farklı toplumlarda farklı şekillerde ele alınmaktadır. Çünkü her toplumun içinde
bulunduğu koşullar ile tarihsel gelişim ve değişim süreçleri farklıdır. Sosyoloji,
temelde suçun nedenlerini bulmak üzerine yoğunlaşmaktadır (Düzgün, 2007).
Psikolojinin suç ile ilgili dalı adli psikolojidir. Adli psikoloji, bireyin suç davranışlarını
incelemektedir. Adli psikoloji, uygulamalı bir alan olup suçu irdeleme ve açıklamanın
yanında, suçu önlemeye ve azaltmaya da çalışmaktadır (Farrington, 2004; Düzgün,
2007).
Şehir planlama disiplininde ise suç olgusu, suçun mekânda gerçekleşmesinden yola
çıkılarak suçu önleyici mekânlar tasarlanması prensibini konu edinmektedir.
Planlamanın esas amaçlarından olan kaliteli, güvenli, eşit ve yaşanabilir mekânlar
yaratmak da ancak kentsel suç ve güvenlik kavramlarını göz önünde tutarak
gerçekleştirilebilmektedir. Sanayileşmeyle kırsalda artan istihdam sorunu ve buna
bağlı ekonomik sorunlar, kentsel hizmetlere erişim problemleri vb. nedenler ile kırdan
kente göçler artmış ve beraberinde kentsel nüfus da hızla artmıştır. Bunun sonucunda;
toplumdaki yüz yüze ilişkiler azalmış, yabancılaşma artmış ve toplumun
denetlenebilirliği azalmıştır. Ayrıca hızlı nüfus artışıyla kentlerde işsizlik, yoksulluk,
sosyo-ekonomik uçurumlar, barınma ve konut sorunları ile mekânsal ayrışmalar
meydana gelmiş ve gittikçe büyümüştür. Tüm bu olgular, kentsel suçu artıran faktörler
arasındadır. Kentsel suçun artışı, hem kentsel yaşam kalitesi hem de toplumsal hayata
entegrasyon açısından olumsuzluk yaratmaktadır. Kentsel suçun nedenleri ve
çeşitliliği gibi kentsel suçun türleri ve önlenmesine yönelik tedbir ve uygulamalar da
çeşitlenmekte ve her geçen gün gelişmektedir (Elliott, 1952; Düzgün, 2007; Koca ve
Erkan, 2019).
Diğer disiplinlerden farklı olarak şehir planlama, güvenlik mekân ilişkisi üzerinde
durmaktadır ve suçun önlenmesine yönelik mekânsal düzenlemeler de söz konusu
tedbir ve uygulamalar arasında önemli bir yer tutmaktadır. Güvenlik ihtiyacına bağlı
mekânsal düzenlemeler ise çeşitli kentsel güvenlik yaklaşımlarından doğmuştur.
Kentsel güvenlikte önemli olan, suçun cezalandırılmasındansa işlenmesine engel
olabilmek ve bu konuda gerekli tedbirleri önceden almaktır. Bu nedenle kentsel
tasarım süreçlerine güvenlik kavramını dahil etmek ve yere özgü olarak kurgulamak
gereklidir. Ayrıca güvenlik konut düzeyinde olduğu kadar, konut yakın çevresinden
kentin bütününe kadar her ölçekte önemlidir. Kentsel güvenlik kuramları, kentsel
mekânda suç işlenme potansiyeli en yüksek olan yerleri açıklamaktadır. Bir başka
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deyişle kuramlar, yanlış mekânsal düzenlemeler ya da düzensizliklerin suç oluşumuna
fırsat verdiğini öne sürmektedir. Bu açıdan suçun nedenini, sonucunu ve nasıl
işlendiğini anlamak; suçu işlendikten sonra cezalandırmak yerine işlenme ihtimalinin
ortadan kalkmasını sağlamaktadır (Koca ve Erkan, 2019).
2.3.2 Suç- mekân ilişkisi ve kuramları
İnsanın varoluşuyla suç kavramının ortaya çıkışı paralellik göstermektedir. Düzenli ve
özgür bir kent yaşantısı, ancak modern çağın gereklerine uygun kurallar ile
sürdürülebilmektedir. Bu nedenle güvenlik kavramı, insanlık tarihi boyunca daima
uygarlığın bir ölçütü olmuştur (Aksoy, 2007). Kentlerdeki suç kaynaklı güvenlik
sorunları, çözülmesi gereken öncelikli ve önemli sorunlardandır. Önceleri bilimsel
çalışmalar, suçu işleyen kişilerin özelliklerini konu alırken 21. yüzyılda suçun
işlendiği yerlerin özellikleri üzerine yoğunlaşmıştır. Bu ilgi suçun nedenlerini anlama
ve suçun önlenmesi ya da azaltılması için gerekli mekânsal müdahalelerinin
geliştirilmesi açısından önemlidir (Anselin ve diğ, 2000; Bilen ve Büyüklü, 2018). Suç
ile ilgili teorik modeller, suçun mekânsal dağılımındaki faktörleri incelediğinden ve
üretildikleri disiplinlere göre farklı suç önleme yaklaşımları sunduğundan kentsel
güvenliğin sağlanmasında kamu yöneticileri için önemli politika araçlarıdır (Bilen ve
Büyüklü, 2018).
2.3.2.1 Kırık camlar (pencereler) kuramı
Kırık Camlar Kuramı, çevredeki binalar, donatı elemanları, peyzaj elemanları, araçlar
gibi öğelerin fiziksel olarak iyi, düzenli, sağlam ve bakımlı olması üzerine gelişmiştir.
Çünkü tüm bu özellikler, o alan üzerinde bir kontrolün olduğunu ve bu durumun da
suçlunun yakalanabilir olmasını sağladığını göstermektedir. Dolayısıyla suçlu için
caydırıcı bir etken olup suç işlenme potansiyelini azaltmakta ve daha güvenli olarak
algılanmaktadır. Tersi olarak da bakımsız, metruk binalar ve araçlar, genelde
bireylerde olumsuz bir kentsel güvenlik algısı ortaya koymaktadır (Koca ve Erkan,
2019).
Aslında, ‘‘Kırık Camlar (Pencereler)’’, Wilson ve Kelling tarafından “Atlantic
Monthly” dergisinde yayımlanmış bir makalenin adı olup Wilson ve Kelling, ‘‘Kırık
Camlar (Pencereler)’’ kavramını bir metafor olarak kullanmıştır. Bu metaforun ortaya
çıkışında, ABD’li suç psikoloğu Philip Zimbardo ve öğrencilerinin gerçekleştirmiş
olduğu deneysel çalışma etkili olmuştur. Zimbardo ve öğrencileri, New York’ta
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bulunan Bronx ve Kaliforniya’da bulunan Palo Alto adlı yerleşim yerlerinde bir deney
gerçekleştirmiştir. Zimbardo ve öğrencileri, plakaları sökülmüş ve motor kapakları
açılmış aynı marka ve modeldeki iki otomobili bu yerleşim yerlerine bırakmışlardır.
Terk edilmiş algısı oluşturan bu araçlardan, sosyo-ekonomik düzeyi daha düşük ve suç
oranları yüksek olan bir yerleşim olan Bronx’ta bulunan araç 10 dakika içerisinde
tahrip edilmiş ve 24 saat içerisinde içi tamamen boşaltılmıştır. Palo Alto’da bulunan
araca ise bir hafta hiç kimse müdehale etmemiştir. Bir hafta sonra Zimbardo ve
öğrencileri Palo Alto’daki tahrip edilmeyen aracın bazı camlarını çekiçle kırmış ve
durumu tekrar gözlemlemeye başlamıştır. Söz konusu araç, birkaç saat içinde tahrip
edilmiş, içi boşaltılmış ve ters çevrilmiştir (Welsh ve diğ, 2015; Bilen ve Büyüklü,
2018). Bu deneydeki aracın camının kırılması ile ortaya çıkan durum, makaleye ve
kurama adını vermiştir.
Kırık Camlar Kuramı, kamusal düzenlemelerle suçun önlenmesinde fiziksel çevre
kalitesinin önemine ve rolüne dikkat çekmektedir. Kavramın temelinde, ‘‘bir mekânda
bir kırık pencere varsa ve kullanıcılar tarafından bu durum değiştirilmeye
çalışılmıyorsa, mekânda birden fazla kırık çerçeve olduğunda da kullanıcılar
tarafından önemsenmeyeceği ve daha fazla kırık pencerenin oluşmasına yol açacağı’’
düşüncesi yer almaktadır. Daha kapsamlı olarak kuram, düzensiz davranışların dikkate
alınmadığı, düzeltmek için bir çaba gösterilmediği yerlerde sahipsizlik ve
kontrolsüzlük

duygusunun

oluşacağını

ve

düzensizliğin

giderek

artacağını

öngörmektedir. Suç olayları ile mekân düzensizliği ve köhneleşmesi arasında çift
yönlü bir ilişki mevcuttur. Mekânın düzensizliği ve köhneleşmesi arttıkça suç olayları
artmakta, suç olayları arttıkça da mekânın düzensizliği ve köhneleşmesi artmaktadır.
Düzensizlik ile birlikte bu tür mekânlarda suç korkusu yaşanmakta ve daha ciddi suç
olaylarıyla karşılaşılmaktadır. Suç korkusu ile suç olaylarının artışı ise zamanla kentsel
çürümeye neden olmaktadır (Bilen ve Büyüklü, 2018).
Kırık Camlar Kuramı, mekândaki bakımsız, düzensiz, bozuk ya da kırık yapı ve
öğelerin varlığının sahipsizlik hissi uyandırması ve bu durumun zamanla daha büyük
tahribata yol açmasını konu edinmektedir. Bu bağlamda, mekânda bulunan bakımsız,
hasarlı ya da metruk binalar; bozuk, işlevini yitirmiş peyzaj elemanları (kent
mobilyaları, aydınlatma elemanları, zemin döşemeleri, reklam panoları vb.);
toplanmamış çöpler; görsel kalite ve anlamsal olarak zayıf/kötü duvar yazı ve çizimleri
bakımsızlık, düzensizlik, bozukluk algısı yaratmakta ve Kırık Camlar Kuramı
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içerisinde incelenmektedir. Önleme ve çözüm önerisi olarak binaların ve boş alanların
yeniden işlevlendirilmesi; peyzaj öğelerinde kaliteli ve sağlam malzeme kullanılması
ile periyodik bakım-onarımlarının yapılması gereklidir (Koca ve Erkan, 2019).
2.3.2.2 Savunulabilir mekân kuramı
Oscar Newman tarafından öne sürülen Savunulabilir Mekân Kuramı, bir çevrede
ikamet eden kişilerin, yönetim müdehalesi yerine kendi kendilerine o çevreyi koruması
anlayışına dayanmaktadır. Savunulabilir mekân kuramının temelinde aidiyet kavramı
bulunmaktadır. Çünkü aidiyet sahip çıkmayı ve sorumluluğu beraberinde
getirmektedir. Kendilerini bir çevreye, mekâna ait hisseden insanlar, o mekânı
koruyup kollama eğilimi göstermektedir. Bu açıdan, yüz yüze ilişkilerin geliştiği, aile
ve komşuluk ilişkilerinin mevcut olduğu yerler, kentin geri kalanına göre daha
güvenlidir. Çünkü böyle bir çevrede herkes birbirini tanıdığından, yabancılar daha
kolay ayırt edilebilmektedir. Suçlu, suç işlerken çevreden gözetlenip gözetlenmediğini
ve suçu işledikten sonra da kolay kaçıp kaçamayacağını düşünmektedir.
Savunulabilir Mekân Kuramı’na göre, kamusal, yarı kamusal, yarı özel ve özel alan
ayrımının bulunmadığı mekânlar; yüksek katlı, kalabalık konut blokları; işlevsiz ve
atıl kalmış zemin katlar; binaların planlama hataları ve yanlış konumlandırılması ile
oluşmuş kör ve kuytu mekânlar, ıssız (kimsenin bulunmadığı, tenha, genellikle dar ve
çıkmaz sokaklar) alanlar aidiyet hissini azaltması, mekânsal gözlenebilirliği ve kontrol
edilebilirliğinin zor olması nedeniyle suça açık mekânlardır. Newman (1996)’a göre
bu kuramda, suçlunun saklanma olanağını minimuma indirmek ve mekânın kontrol
edilebilirliğini artırmak amacıyla ışıklandırma seviyesinin optimum düzeyde oluşu;
çok katlı binalardan kaçınılması; aktif zemin kat kullanımı; kuytu mekânların
varlığının azaltılması; sokak ve meydan gibi kamusal alanların aktif olarak
kullanılması; kamusal-özel mekân kademelenmesini hissettiren tasarımlar; komşuluk
ilişkilerinin korunması; farklı sosyal grupların bir arada yaşamalarının teşvik edilmesi;
yönetim-polis-halk işbirliğinin sağlanması; yerel halkın sosyal örgütlenme yoluyla
sorumluluk ve aidiyet hissinin artırılması konuları önem taşımaktadır (Koca ve Erkan,
2019’da atıfta bulunulduğu gibi).
2.3.2.3 Rasyonel tercih kuramı
Rasyonel tercih kuramına göre suç işlemenin temelinde mantık ve akıl yürütme vardır.
Wilson (2017)’a göre suçlunun suç işlemesinde, suçun suçluya sağlayacağı potansiyel
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yarar ve karşılığında da potansiyel mâliyet etkenleri bulunmaktadır (Koca ve Erkan,
2019’da atıfta bulunulduğu gibi). Çünkü suçlu yaptığı seçimin risk almaya değip
değmeyeceğini hesaplamaktadır. Bu durum ‘‘(Potansiyel Yarar) – (Potansiyel
Mâliyet) = Seçim’’ olarak ifade edilebilmektedir. Suçlu, hesapları sonucunda, elde
edilecek kâr/potansiyel yarar, girilen riskin ortaya çıkarabileceği zarardan/potansiyel
maliyetten fazla ise suçu işlemeye karar vermektedir (Akers, 2000; Gül, 2009; Doğan
ve Sevinç, 2011).
Rasyonel tercih süreci birbirini takip eden iki aşamadan oluşmaktadır: Birinci aşamada
kişi, gerçekten suç işleyip işlemeyeceğine karar vermektedir. Alınan kararda, geçmiş
deneyimler, ahlaki değer yargıları, kişilik özellikleri, suça ilişkin kişisel deneyimler
etkilidir. İkinci aşama ise hangi suçun işleneceğine karar verilmesidir. Suçun türünü
ise içinde bulunulan koşullar etkilemektedir (Doğan ve Sevinç, 2011). Suçu işleme
kararı veren bir suçlu, öncelikle hedefine dair ipuçları toplamaktadır. Daha sonra bu
riski almaya değip değmeyeceğinin hesabını yapmakta ve çevreden gözetlenip
gözetlenmediğini, kolay kaçıp kaçamayacağını düşünmektedir (Clarke, 1997; Koca ve
Erkan, 2019). Kâr-zarar hesabı ve başarı olasılığı değerlendirmeleri bu aşamada
yapılmaktadır. Örneğin, hırsızlık yapacak bir kişi, hırsızlığı yapmadan önce evde
birinin olup olmadığı, eve nasıl gireceği ve bu girişin zorluğunu, evde değerli eşya
bulunup bulunmadığı gibi durumları analiz etmektedir. Bu analiz sonucunda, kişinin
başarılı olma olasılığı yüksekse ve elde edilecek kâr (evdeki değerli eşyaları çalmak),
olası zararlara göre (yakalanmak, ceza vb.) fazla ise hırsızlık gerçekleştirilmektedir
(Cullen ve Agnew, 1999; Doğan ve Sevinç, 2011).
Rasyonel

Tercih

Teorisi’ne

göre,

potansiyel

suçluların,

suç

eylemlerini

gerçekleştirdikten sonra elde etmeyi amaçladığı beklenti ve faydalar çeşitlilik
gösterebilmektedir. Örneğin hırsızlık ile elde edilecek maddi kazançtan, terör
eylemleri sonucu ortaya çıkan bazı siyasi kazançlara kadar postansiyel suçlunun
beklenti ve faydaları genişletilebilmektedir. Buradan çıkarımla, potansiyel suçlunun
kâr-zarar analizinde, kazanç sağlamak için girilen riskin/zararın yüksek olduğu algısını
oluşturmak alınabilecek en önemli tedbirlerdendir (Sevinç, 2008). Bir başka deyişle,
potansiyel suçlular için suç riskli hale getirilmeli, suç fırsatları azaltılmalı ve motive
eden unsurlara karşı tedbirler alınmalıdır. Örneğin, kamera ve izleme sistemleri,
kepenkler, sağlam ve kolay açılamayan kilitler, alarm sistemleri, özel güvenlik
görevlileri vb. hırsızlık suçu işlemeyi düşünen bir potansiyel suçlu için riski artıran ve
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suç işleme motivasyonunu azaltan önlemlerdir. Çünkü kişi tüm bu tedbirler ile suçu
işlemeye kalktığında kimliğinin tespit edilebileceğinin ve yakalanabileceğinin
farkındadır. Buna benzer örnekler, diğer suçlar için de çoğaltılıp çeşitlenebilmektedir
(Doğan ve Sevinç, 2011).
Rasyonel Tercih Teorisi’ne göre kent merkezleri, ticari caddeler gibi suçlunun anonim
olmasına imkan verecek kalabalık mekânlar; hatalı düzenlenmiş her türlü kamusal
alan; kilitsiz kapılar, kırık camların bulunduğu mekânlar; sahipsiz, terk edilmiş ve
çeteler tarafından ele geçirilmiş alanlar; yetersiz aydınlatılmış, ıssızlık hissi veren
kentsel mekânlar, failin ve hedefin aktif oldukları mekânların kesişim noktaları suç
için risklerin (potansiyel mâliyet/zarar) daha düşük olduğu alanlardır. Kırık Camlar ve
Savunulabilir Mekân kuramlarındaki mekânsal önlem ve çözüm önerilerinin yanında;
suçlunun suç işlemesini zorlaştırmak, kârını azaltmak, riski/zararı arttırmak
konularında mekânsal düzenlemeler yapmak önemlidir (Koca ve Erkan, 2019).
2.3.2.4 Çevresel stres kuramı
İnsanların çevresel taleplerinin, gürültü, kalabalık, kirlilik gibi önlenemez mâliyetleri
bulunmaktadır. Bu mâliyetlere çevresel stres denilmektedir. Çevresel stres etkenleri,
bireylerde stres, gerginlik, endişe ve huzursuzluk yaratabilmektedir. En genel beş
çevresel stres etkeni; gürültü, kalabalık, düşük konut kalitesi, düşük muhit kalitesi ve
trafik sıkışıklığıdır.
(a) Gürültü: İstenmeyen ses olarak ifade edilebilmektedir. Yüksek düzeyli ve
önlenemeyen

gürültü,

stres,

rahatsızlık,

kızgınlık

gibi

olumsuz

duygular

uyandırmaktadır.
(b) Kalabalık: Mekânda ihtiyaç duyulandan fazla yoğunluğu ifade etmekte ve bu
durumdan duyulan rahatsızlık kişinin yaş, cinsiyet, kültür ve kişilik özelliklerine göre
değişkenlik gösterebilmektedir. Kalabalık, bireylerde stres, gerginlik, endişe ve
huzursuzluk yaratabilmektedir. Genel olarak kalabalığın erkekler üzerindeki etkileri,
kadınlara göre daha fazladır.
(c) Düşük Konut Kalitesi: Düşük kalitedeki konutlarda (düşük kalite malzeme,
yüksek hanehalkı sayısı, oda yetersizliği, gürültü vb.) yaşayan kişilerde stres daha
yaygın gözlemlenmektedir. Aynı zamanda bu tür etkenler, bulundukları alanlar için de
huzursuzluk ve korkuya sebep olabilmektedir.

40

(d) Düşük Muhit Kalitesi: Belediye hizmetlerinin kalitesi, eğlenme ve dinlenme
imkanları, ulaşım kalitesi ve ulaşım modlarının çeşitliliği, görüntü kalitesi ve bakım
kavramları muhitin kalitesini belirleyen önemli parametrelerdir. Bu parametrelerin
olmaması ya da düşük seviyede olması muhit kalitesinin de düşük olmasına yol
açmaktadır. Bu durum her türlü mekân kullanıcısı üzerinde; stres, endişe, huzursuzluk
ve korku gibi olumsuz etkiler yaratabilmektedir.
(e) Trafik sıkışıklığı: Yoğun trafik, kişilerde stres artışına yol açmaktadır (Steg ve
diğ, 2015) (Çizelge 2.1).
Çizelge 2.1 : Suç-mekân ilişkisi ve kuramları (Doğan ve Sevinç, 2011; Koca ve
Erkan, 2019; Steg ve diğ, 2015).

2.4 Bölüm Sonucu
İnsan davranışları kentsel boşluklarda, fiziksel ve sosyal kentsel çevrede
gerçekleşmektedir. İnsan ve çevre sürekli etkileşim halinde olup bu etkileşimin ilk
basamağı çevrenin algılanmasıdır. Algılama, insanın duyu organları yoluyla çevreden
bilgi alması ve bu bilgileri zihinde gruplaması, organize etmesi ve anlamlandırması,
buna bağlı karar verme ve seçim yapma sürecidir (Kalın, 2004; Surat, 2017; NorbergSchulz, 1966; Kürkçüoğlu, 2015; Rapoport, 1977; Önem ve Kılınçarslan, 2005).
Algıyı etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Algıyı etkileyen kişiye bağlı faktörler;
yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, sosyo-ekonomik durum, meslek, bilgi birikimi, yaşam
tarzı, değer yargıları, gereksinimler, kentte yaşama süresi, ulaşım biçimi, yolculuk
sıklığı,

harita

okuma

bilgisi,

kişilik
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ve

karakter

özellikleri

vb.

olarak

sıralanabilmektedir (Arnheim, 2012; Sayar-Avcıoğlu ve Akın, 2017; Lynch, 2010).
Algıyı etkileyen çevresel faktörler ise renk, büyüklük ve yoğunluk, diğer yayaların
hareket ve yönelişleri, ışık miktarı, biçim, yakınlık, derinlik, ışık-gölge, parlaklık,
genişleme, sayı ve en-boy oranları, şekil-zemin, süreklilik, tekrar ve ritim,
proporsiyon, benzerlik, kapalılık, çeşitlilik, düzen, simetri, kontrast, karmaşıklık, ses
ve koku gibi özelliklerdir (Broadbent, 1958; Kürkçüoğlu ve Ocakçı, 2015; Zajonc,
1968; Hekkert, 2006; Shemes ve diğ., 2015).
Algılamanın, ‘‘Seçici Dikkat’’ ve ‘‘Örgütleme’’ olmak üzere iki önemli süreci vardır.
‘‘Seçici Dikkat’’ sürecine göre, duyular, dış çevredeki uyarıcıların çoğunu
yakalamaktadır. Fakat beynin, duyularla alınan bilgileri işleyip anlamlı bir algıya
dönüştürme kapasitesi sınırlı olduğundan; insan yakalanan uyarıcıların bir kısmını
seçerek algılamaktadır. Seçimi etkileyen faktörlerden birincisi uyarıcıyla ilgili
değişkenlerdir. Çevresel uyarıcılar, çeşitli özellikleri sayesinde dikkat çekmekte olup
uyarıcının değişkenlik göstermesi, bir hareketin sürekli tekrarı, uyarıcının büyüklüğü
ve şiddeti gibi özellikler buna örnek gösterilebilmektedir. Bunun yanı sıra renkli
uyarıcılar, renksizlere; parlak renk, soluk veya mat renge; ana renkler, ara veya karışık
renklere; ana renkler içinde kırmızı ve mavi renkler, sarı ve yeşil renklere göre dikkati
daha fazla çekmektedir.
Seçimi etkileyen faktörlerden diğeri ise algılayanla ilgili değişkenlerdir. Algılayanın
kişisel beklentileri, ilgileri, gereksinimleri ve inançları algı sürecindeki seçimlerini
etkilemektedir (Cüceloğlu, 2019). Bir diğer algılama süreci olan ‘‘Örgütleme’’ ise
çevresel

öğelerin,

zihinde

gelişigüzel

değil,

organize

edilmiş

şekilde

anlamlandırılmasıdır. Bütünü oluşturan parçalar ayrı ayrı değil, bir bütün halinde
algılanmaktadır. Bu bağlamda Gestalt ilkeleri ortaya konulmuştur. Bunlar, algıda bir
şekil bir de zemin olduğunu, şeklin daha yakın ve nesne izleniminde olduğunu
söyleyen şekil- zemin ilkesi; bir nesnenin tümü görülmese de bazı izlerle zihinde
bütüne tamamlanacağını ifade eden tamamlama ilkesi; aynı yönde giden, benzer
özelliklere sahip nesnelerin ilişkili olarak algılandığını söyleyen devamlılık ilkesi;
birbirine mekânsal olarak yakın olan nesnelerin bir grup olarak birlikte algılandığını
ifade eden yakınlık ilkesi; boyut, doku, renk, şekil vb. birbirine benzeyen nesnelerin
algısal olarak bir bütün olarak algılandığını söyleyen benzerlik ilkesidir (Cüceloğlu,
2019; Koç ve Bulut, 2014).
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İnsan-çevre etkileşiminin bir diğer konusu mekânsal davranıştır. Mekansal davranışın
temelini mekânsal algı oluşturmaktadır. İnsanda davranışın oluşmasında ‘‘dürtüler’’
ve ‘‘algılama’’ olmak üzere iki önemli bileşen bulunmaktadır. Dürtüler, gereksinmeler
ile ilgilidir. Algı ise çevreden duyularla alınan bilginin zihinde yorumlanma süreci
olup merkezi sinir sisteminde (beyinde) alınan kararlar, çevresel sinir sistemi
yardımıyla kaslara taşınmakta ve davranış oluşmaktadır (Cüceloğlu, 2019).
Bradshaw (1993)’a göre mekânsal davranışın bir alt konusu olan yaya hareketleri,
yayanın bulunduğu bir noktadan gitmeye karar verdiği diğer noktaya gitmesi sürecidir
(Kitazawa ve Batty, 2004’te atıfta bulunulduğu gibi).

Varış noktasının

belirlenmesinde, erişebilirlik, ulaşım süresi, ulaşım maliyeti gibi faktörler; güzergâh
seçiminde zaman, kentsel mekândaki fiziksel unsurlar, bireylerin estetik ve değer
yargıları ile ilgili tercihler gibi faktörler etkilidir. Yaya, güzergâh boyunca doğal ve
yapay engeller (duvarlar, yükseltiler, diğer yayalar vb.) ile karşılaşabilmekte olup bu
engeller yayanın hareketini ve hızını yönlendirmektedir. Fiziksel çevrenin, topoğrafya
ve eğim, hava koşulları, doğal peyzaj ve manzara gibi doğal; arazi kullanımı, yapay
peyzaj öğeleri ile bunların işlevsel ve görsel kalitesi, yönlendirici ve bilgilendirici
öğeler gibi yapay etkenleri yaya hareket ve davranışlarını etkilemektedir. Yaya hareket
ve davranışını etkileyen bir diğer önemli faktör ise mevsim, ay, hafta, gün, saat gibi
zaman faktörüdür (Özer, 2006’da atıfta bulunulduğu gibi; Kürkçüoğlu ve Ocakçı,
2015).
Mekânsal algıya ilişkin bir diğer unsur olan kentsel imge, kentsel çevrenin ortaya
koyduğu öğelerin gözlemci tarafından çeşitli etkenler çerçevesinde, çevresel öğeleri
seçmesi, zihinde düzenlemesi ve anlamlandırması sonucu oluşan imajdır. Gözlemcinin
gördükleri fiziksel çevredeki dış formlara dayansa da dikkati ve dikkatini nereye
yönelttiği, gördüklerini düzenleme ve yorumlama biçimi imgeyi etkilemektedir.
Ayrıca, yaş, cinsiyet, kültür, sosyo-ekonomik durum, meslek, kişilik özellikleri ve algı
faktörü gibi gözlemci kaynaklı özellikler algıda önemli rol oynadığından aynı çevre,
farklı kişilerce farklı algılanabileceği gibi farklı imgeler de oluşturabilmektedir
(Lynch, 2010).
İmgelenebilirlik ise gözlemcide güçlü imge yaratabilen fiziksel objenin niteliği olarak
tanımlanabilmektedir. Görme duyusunun yanı sıra diğer duyulara da hitap eden
nesnelerin imgelenebilirliği daha fazladır. İmgelenebilirlik, gözlemcinin yönünü daha
kolay bulabilmesini, çevresini iyi tanımasını, rahat hareket edebilmesini ve kendini
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daha güvende hissetmesini sağlamaktadır (Lynch, 2010). Kent imgesi; bireylerin
alışkanlıkları ya da gereklilikler doğrultusunda kullandığı doğrusal öğeler olan yollar;
iki bölge arasında sınır oluşturan ve sürekliliği doğrusal olarak bölmekte olan sınırlar;
kentin ve faaliyetlerin bir araya toplandığı noktalar olan düğüm/odak noktaları; kentin
çeşitli özellikleriyle birbirinden farklılaşmış bölümleri olan bölgeler; noktasal referans
kaynakları ve sembolik öğeler olan işaret öğeleri/nirengi noktaları olmak üzere beş
başlık altında toplanabilmektedir.
Kent imgelerinden işaret öğeleri/nirengi noktaları için farklı araştırmacılar farklı
söylemlerde bulunmuş olup Santos-Delgado işaret öğelerini; insanları bir araya getiren
ve etkileşim sağlayan yerler olan sosyal; tarihsel olaylara ev sahipliği yapmış yerler
olan tarihsel; insanların görünce o mekânla ilişki kurmasını sağlayan öğeler olan
sembolik; ekonomiye ilişkin aktivitelerin gerçekleştiği yerler olan ekonomik; mimari,
peyzaj özellikleri ile öne çıkan öğeler olan estetik işaret öğeleri olarak beş gruba
ayırmıştır (Santos-Delgado, 2005; Köseoğlu ve Önder, 2011). Kentin imge öğeleri,
kentin imgelenebilirliğini artırmaktadır. İmgelenebilirliği yüksek kentsel çevrelerde
ise kullanıcılar kendilerini daha rahat ve güvende hissetmektedir. Bu bağlamda kentsel
imgeler (fiziksel ve işlevsel çekim noktaları) kentsel güvenlik kavramı ile ilişkilidir.
Kaya (2008)’ya göre kentsel güvenlik, kentte yaşayan insanların, ihtiyaçlarını
karşılarken, karşılıklı ilişkilerini ve yaşamlarını sürdürürken kendilerini güvende ve
huzurlu hissetmeleri, emniyetli bir ortamda sürdürebilmeleridir (Koca ve Erkan,
2019’da atıfta bulunulduğu gibi). Kentsel güvenlik kavramı, kentsel suç kavramı ile
de ilişkilidir. Suç, hukuksal normların ihlali olup kentsel mekânda işlenen suça kentsel
suç denilmektedir. Planlama disiplininin ana amaçlarından olan kaliteli, güvenli, eşit
ve yaşanabilir mekânlar yaratmak kentsel suç ve güvenlik kavramlarını göz önünde
tutarak, kentsel suçun azaltılmasını sağlayarak gerçekleştirilebilmektedir.
Suçun önlenmesi ve azaltılması için yapılması gereken mekânsal müdahalelerinin
geliştirilmesi açısından öncelikle suçun nedenlerini anlamak oldukça önemlidir
(Anselin ve diğ., 2000; Bilen ve Büyüklü, 2018). Bu bağlamda suçun mekânsal
dağılımındaki neden ve faktörleri incelediğinden ve farklı suç önleme yaklaşımları
sunduğundan suç-mekân ilişkisi kuramları önem taşımaktadır (Bilen ve Büyüklü,
2018). ‘‘Kırık Camlar (Pencereler) Kuramı’’, ‘‘Savunulabilir Mekân Kuramı’’,
‘‘Rasyonel Tercih Kuramı’’ ve ‘‘Çevresel Stres Kuramı’’ en bilinen suç-mekân ilişkisi
kuramlarındandır.
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İlk olarak ‘‘Kırık Camlar Kuramı’’na göre, bir mekândaki bakımsız, düzensiz, bozuk,
köhnemiş ya da kırık yapı ve öğeler, toplanmamış çöpler, kötü duvar yazı ve çizimleri;
sahipsizlik, kontrolsüzlük hissi uyandırmakta olup bu durum zamanla daha büyük
tahribata neden olmaktadır (Bilen ve Büyüklü, 2018; Koca ve Erkan, 2019).
Bir çevrede yaşayan kişilerin o çevreye aidiyet duyması, çevreyi sahiplenmesi ve
koruması anlayışına dayanan Savunulabilir Mekân Kuramı’na göre; kamusal-özel alan
ayrımının bulunmadığı mekânlar, yüksek katlı, kalabalık konut blokları, işlevsiz ve
atıl kalmış zemin katlar, kör ve kuytu mekânlar; aidiyet hissini azaltması, mekânsal
gözlenebilirliği ve kontrol edilebilirliğinin zor olması nedeniyle suça açık mekânlardır
(Koca ve Erkan, 2019’da atıfta bulunulduğu gibi).
Rasyonel Tercih Teorisi’ne göre, sahipsiz, terk edilmiş ve çeteler tarafından ele
geçirilmiş alanlar, yetersiz aydınlatılmış, ıssızlık hissi veren kentsel mekânlar, suç için
risklerin (potansiyel maliyet/zarar) daha düşük olduğu; bu nedenle de suç işleme
potansiyelinin daha yüksek olduğu alanlardır (Akers, 2000; Gül, 2009; Doğan ve
Sevinç, 2011; Koca ve Erkan, 2019).
Çevresel Stres Kuramı’na göre; gürültü, kalabalık, kirlilik, düşük konut kalitesi, düşük
muhit kalitesi ve trafik sıkışıklığı gibi çevresel stres etkenleri; bireylerde stres,
gerginlik, endişe ve huzursuzluk yaratabilmektedir. Bireylerde oluşan stres, gerginlik,
endişe ve huzursuzluğun seviyesi bireyin yaş, cinsiyet, kültür ve kişilik özelliklerine
göre değişkenlik gösterebilmektedir (Steg ve diğ, 2015).
Bu bilgiler ışığında, mekân kullanıcıları çevresel öğeleri birey kaynaklı özellikler,
çevre kaynaklı özellikler, seçici dikkat ve örgütleme süreçleri etkisinde almakta,
yorumlamakta ve imgeye dönüştürmektedir. Tarihsel, sosyal, sembolik, ekonomik ve
estetik değerden bir ya da birkaçını taşıyan kentsel öğeler, zihinde güçlü bir imge
oluşturabilmektedir. Zihinde güçlü bir imge oluşturabilen unsurları içinde barındıran
kentsel mekânların, okunabilirliğinin, kavranılabilirliğinin ve imgelenebilirliğinin
yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Bu tür mekanlarda, kullanıcılar daha kolay
yön bulma ve hareket edebilme imkânı yakalamakta ve kendilerini daha güvende
hissetmektedir (Lynch, 1960; Lynch, 2010). Buradan hareketle, imgelenebilirliğin
aynı zamanda mekândaki güvenlik algısını da olumlu yönde etkileyen bir özellik
olduğu çıkarımı yapılabilmektedir. Kentsel mekandaki güvenlik algısı/hissi ise ‘‘Kırık
Camlar (Pencereler) Kuramı’’, ‘‘Savunulabilir Mekân Kuramı’’, ‘‘Rasyonel Tercih
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Kuramı’’ ve ‘‘Çevresel Stres Kuramı’’ gibi kentsel güvenlik kuramları ile
irdelenebilmektedir.
Sonuç olarak, insan içinde bulunduğu kentsel çevrenin öğelerini algılamakta, algı
sonucu çeşitli davranış ve mekânsal yönelmeler gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda,
kentsel mekânın kimlik unsurlarından/güçlü imgelerinden nirengi noktaları (sosyal,
tarihsel, sembolik, ekonomik ve estetik niteliklere sahip fiziksel ve işlevsel çekim
noktaları) algı süreçleri sonucu mekânsal davranış ve yönelmeleri şekillendirmektedir.
Ayrıca imgelenebilirliği yüksek olan/güçlü imgelere sahip mekânlar kullanıcıyı daha
güvende hissettirmektedir. Tüm bu kavramlar ise birey kaynaklı ve çevre kaynaklı
faktörler etkisinde şekillenmekte ve değişiklik göstermektedir. Bu bilgiler ışığında,
fiziksel ve işlevsel çekim noktaları, yönelme tercihleri, birey ve çevre kaynaklı
faktörler ve kentsel güvenlik algısı/hissi arasındaki ilişkinin varlığı ve şekli bir alan
çalışması ile irdelenmiştir.
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3. BALAT

ÖRNEKLEM

ALANINDA

ÇEKİM

NOKTALARI

VE

GÜVENLİK ALGISI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Kavramsal ve kuramsal çerçevede, insan ve çevre etkileşimi bağlamında mekânsal
algılama, algı sonucu oluşan mekânsal davranış ve yönelme kavramları incelenmiştir.
Ayrıca, kent imgesi ve kimlik kavramları ile kentin önemli imge öğelerinden olan, algı
ve yönelmeyi etkileyen nirengi noktaları (fiziksel ve işlevsel çekim noktaları)
irdelenmiştir. Mekândaki güçlü imgelerin (fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının),
mekân kullanıcılarında güven hissini artırmasından yola çıkılarak kentsel güvenlik
kavramı ve suç-mekân ilişkisi kuramları da detaylıca incelenmiştir.
Alan çalışması, kavramsal ve kuramsal çerçevede yer alan kavramlar üzerinden
kurgulanmış olup algı, imge, davranış ve kentsel güvenlik ana başlıkları çerçevesinde
incelenmiştir. Algılamayı etkileyen birey kaynaklı faktörler, yaş, cinsiyet, eğitim
düzeyi,

meslek,

sosyo-ekonomik

durum,

karakter,

değerler

vb.

olarak

sıralanabilmektedir (Arnheim, 2012; Sayar-Avcıoğlu ve Akın, 2017; Lynch, 2010).
Ancak alan çalışmasında irdelenebilir ve anlamlı sonuçlara ulaşılabilir olduğundan
yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi parametreleri kullanılmıştır. Bu parametreler aynı
zamanda davranışı etkileyen birey kaynaklı faktörlerle de eşleşmektedir. Algılamayı
etkileyen çevre kaynaklı faktörler ise renk, büyüklük, yoğunluk, diğer yayaların
hareketi, ışık, biçim, yakınlık, genişleme, sayı, süreklilik, tekrar, proporsiyon,
benzerlik vb. özelliklerdir (Broadbent, 1958; Kürkçüoğlu ve Ocakçı, 2015; Zajonc,
1968; Hekkert, 2006; Shemes ve diğ., 2015). Bu faktörler, denek grubundan elde
edilen verileri yorumlamada kullanılmıştır.
Ayrıca, algılamanın iki önemli süreci olan ‘‘seçici dikkat’’ ve ‘‘örgütleme’’ süreçleri
ile ‘‘görüntü zayıflaması’’ kavramı alan çalışmasında elde edilen verilerin
yorumlanmasında öne çıkmaktadır. ‘‘Seçici dikkat’’ sürecindeki uyarıcının renk,
büyüklük, şiddet, hareket gibi değişiklikleri; ‘‘örgütleme’’ sürecindeki Gestalt ilkeleri
ve ‘‘görüntü zayıflaması’’ndaki uzaklık-yakınlık kavramları ile katılımcıların algı ve
yönelme tercihleri arasında bağ kurulmuştur (Cüceloğlu, 2019; Koç ve Bulut, 2014).
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Davranışı etkileyen faktörlerden hava koşulları (güneşli ve açık hava) ile zaman
faktörü (2020 Ağustos, Eylül ve Ekim ayları cumartesi günleri öğleden sonra) alan
çalışmasında sabit tutulmuştur. Davranışı etkileyen bir diğer önemli faktör olan diğer
yaya hareketlerinin de çalışma kapsamında yorumlanabilmesi için çalışma alanında
yayaların daha yoğun olması nedeniyle cumartesi günleri öğleden sonra saatleri
seçilmiştir.
Bunun yanı sıra alandaki işaret öğeleri, Santos-Delgado (2005)’nun gruplandırdığı
gibi: insanları ve aktiviteleri bir araya getiren, insanlar arası etkileşim sağlayan yerler
olan sosyal; tarihsel olayların yaşandığı yerler olan tarihsel; bulunduğu mekân için
sembol değeri taşıyan, insanların görünce direkt olarak o mekânla ilişki kurmasını
sağlayan öğeler olan sembolik; her türlü alışveriş ve ekonomiye ilişkin aktivitelerin
gerçekleştiği yerler olan ekonomik; mimari, peyzaj ve görsel özellikleri ile öne çıkan
öğeler olan estetik işaret öğeleri şeklinde incelenmiştir.
Çalışmanın kentsel güvenlik algısı bölümünde ise mekâna uygunluğu ve kapsayıcılığı
açısından Kırık Camlar Kuramı, Savunulabilir Mekân Kuramı, Rasyonel Tercih
Kuramı, Çevresel Stres Kuramları kullanılmış ve kentsel güvenlik hissinin zayıf
olduğu alanlar bu kuramlar doğrultusunda belirlenmiştir. Bu bağlamda, ‘‘Kırık Camlar
Kuramı’’nda yer alan bakımsız, metruk bina, bozuk ve işlevini yitirmiş peyzaj
elemanları, toplanmamış çöpler, billboardlar ve duvar yazıları; ‘‘Savunulabilir Mekan
Kuramı’’nda yer alan atıl kalmış zemin katlar, kör ve kuytu mekanlar; ‘‘Rasyonel
Tercih Kuramı’’nda yer alan terk edilmiş ve çetelerin ele geçirdiği alanlar, yetersiz
aydınlatılmış, ıssızlık hissi veren mekânlar; ‘‘Çevresel Stres Kuramı’’nda yer alan
gürültü, kalabalık, düşük konut kalitesi, düşük muhit kalitesi, trafik sıkışıklığı
kavramları alan çalışmasında kullanılmıştır (Şekil 3.1).
Kavramsal ve kuramsal çerçeve ışığında, çalışma alanındaki fiziksel ve işlevsel çekim
noktalarından hangilerinin daha çok algılandığı ve imgelenebilirliğinin yüksek olduğu;
çekim noktalarının tür, yoğunluk ve süreklilik gibi özelliklerinin algılanabilirlik ve
imgelenebilirlik üzerindeki etkisi; birey/mekân kullanıcısı kaynaklı faktörlerin algı ve
yönelmedeki rolü; çekim noktalarının varlığının ve yoğunluğunun yaya hareketleri ve
yönelmelerini nasıl etkilediği; esas olarak ise çekim noktalarının varlığının ve
yoğunluğunun kentsel güvenlik algısını nasıl etkilediği bir alan çalışması ile
irdelenmiştir.
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Şekil 3.1 : Kavramsal ve kuramsal çerçevede yer alan ve alan çalışmasında
kullanılan kavramlar.
ETAP 1-Örneklem Alanının Belirlenmesi: Çalışma alanı belirlenirken, kentsel doku
içerisinde tarihi, sosyal, ticari, estetik ve sembolik değerlere sahip fiziksel ve işlevsel
çekim noktalarının yoğun olarak bulunması göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca,
düşük muhit/çevre kalitesi (hizmetler, ulaşım kalitesi, görüntü kalitesi ve bakım),
düşük yapı kalitesi, kırık/bozuk, metruk, ıssız ve terk edilmiş öğe, yapı ve alanların
bulunması nedeniyle olumsuz bir güvenlik algısı yaratabilmesi göz önünde tutularak
büyük bir kısmı Balat Mahallesi sınırları; küçük bir kısmı ise Ayvansaray Mahallesi
sınırları içerisinde kalan, Fener-Balat-Ayvansaray hattında bir alan belirlenmiştir.
Çoğunlukla ızgara doku ve sivil mimarinin yoğunlukta olduğu alanlar, çalışma alan
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sınırına dahil edilmiş; doku değişiminin ve betonarme yapılaşmanın başladığı alanlar
sınırın dışında bırakılmıştır. Çalışma alanının kesin sınırlarına bakıldığında, alanın
kuzey sınırını Mürselpaşa Caddesi; batı sınırını Ferruh Kâhya Sokak, Çavuş Hamamı
Sokak, Hacı İsa Mektebi Sokak, Türkeli 1. Sokak, Hacı Rıza Sokak; güney sınırını
Söğütlü Bakkal Sokak, Ayan Caddesi, Hızır Çavuş Mescidi Sokak, Merdivenli Yokuş
Sokak, Kalpakçı Çeşmesi Yokuşu Sokak, Hacı İbrahim Sokak, Çorbacı Çeşmesi
Sokak, Kazancı Selim Sokak, Usturumca Sokak, Tevkii Cafer Mektebi Sokak,
Karadavut Sokak; doğu sınırını ise Camcı Çeşmesi Yokuşu Sokak oluşturmaktadır.
ETAP 2-Fiziksel Yapı Analizleri: (a) İlk olarak, seçilen çalışma alanın fiziksel doku
analizleri (ada dokusu, doluluk-boşluk, bina durumu, kat sayısı, bina cinsi, tescil
durumu, topoğrafya, açık alan, ulaşım, zemin döşemesi, arazi kullanımı) yapılmış; (b)
daha sonra, çalışma alanında yer alan fiziksel ve işlevsel çekim noktaları; ekonomik,
estetik, sosyal, tarihsel ve sembolik özelliklerine göre incelenmiş; yoğunlaştığı yerler
tespit edilmiş ve haritalandırılmıştır.
(c) Ayrıca, Kırık Camlar Kuramı, Savunulabilir Mekân Kuramı, Rasyonel Tercih
Kuramı ve Çevresel Stres Kuramı’na göre alanda yapılan gözlemlerle kentsel güvenlik
hissinin zayıf olduğu mekânlar irdelenmiştir. Bu bağlamda kırık yapı elemanlarına
sahip, bakımsız binalar; anlamsal ve görsel olarak zayıf ve kötü duvar yazı ve
çizimleri; kırık, hasarlı ya da bakımsız her türlü peyzaj öğesi; kapı önlerinde, kuytu
alanlarda ya da çöp kutularının yanında birikmiş ve saçılmış çöpler Kırık Camlar
Kuramı kapsamında belirlenmiştir. Kör duvarlar ve atıl kalmış zemin katlar ile
binaların yanlış konumlandırılması sonucu oluşmuş, gözetlenmesi zor kuytu mekânlar
Savunulabilir Mekân Kuramı kapsamında incelenmiştir. Kısmen ya da tamamen
yıkılmış ve terk edilmiş binalar ile kimsenin geçmediği, tenha, genelde dar ve çıkmaz
sokaklar Rasyonel Tercih Kuramı kapsamında belirlenmiştir. Düşük kalite malzeme,
zayıf/kötü görüntü kalitesi, bakımsızlık problemleri ve eskime/köhneleşmenin
görüldüğü alanlar yapı özelinde düşük bina kalitesi, alan özelinde ise düşük
muhit/çevre kalitesi olarak incelenmiş ve tümünün yoğunlaştığı yerler tespit edilmiş,
haritalandırılmış, kentsel güvenlik bölgelemeleri oluşturulmuştur.
ETAP 3-Yaya Hareketleri ve Güvenlik Algısı Analizi: Çalışma öncesinde çalışma
alanını daha önce hiç deneyimlememiş 110 kişilik bir denek/katılımcı grubu
belirlenmiştir. Denek grubu, çalışmada harita okuma ve işaretleme yetkinliği gerektiği
için 20 yaş ve üstü, COVID-19 Pandemisi’nin ileri yaş gruplarındaki risk faktörü
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düşünülerek 60 yaş altı bireyler ile sınırlandırılmıştır. Denek grubu belirlenirken
cinsiyet (kadın-erkek), eğitim düzeyi (ilköğretim-lise-lisans-lisansüstü) ve yaş grubu
(20-29/30-39/40-49/50-59) faktörleri göz önünde tutulmuş ve mümkün olduğunca eşit
bir dağılım göstermesi hedeflenmiştir.
Alana gelmeden önce katılımcılara telefon görüşmesi yolu ile çalışmanın yüksek lisans
tezi kapsamında yapıldığı ve elde edilen verilerin tez çalışmasında kullanılacağı,
çalışmanın cumartesi günü öğleden sonra Balat’ta gerçekleşeceği, bir saat süreceği ve
bir saatlik süre boyunca alanda yürüyecekleri bilgisi verilmiştir. Çalışmaya dahil
olmayı kabul eden katılımcılar ile katılımcıların uygunluk durumuna göre çalışma
alanında buluşmak için gün ve saat belirlenmiştir. Çalışmanın gerçekleştiği 2020 yılı
Ağustos-Eylül ve Ekim ayları içerisindeki cumartesi günleri öğleden sonra saatleri
mümkün olduğunca eşit şekilde (8-10 katılımcı/1 gün ve 2-3 katılımcı/1 saat)
katılımcılar arasında paylaştırılmıştır. Katılımcılar ile genelde Sveti Stefan Kilisesi
önünde (çalışma alanın dışında, alan girişlerine çok yakın, orta noktada, görünür ve
kolay bulunabilir olması nedeniyle) buluşulmuştur. Ancak talep eden katılımcılar ile
İstanbul’un Balat dışındaki başka noktalarında buluşulmuş ve katılımcılar alana
getirilmiştir. Katılımcılara herhangi bir yönlendirme yapılmamış olup çalışmadaki
motivasyonları hiç bilmedikleri bir mekânı keşfetme isteği ve merak duygusundan
gelmektedir.
Çalışmaya başlamadan önce katılımcılara ana cadde üzerinden alana giriş
yapabilecekleri üç kapının (sokak) fotoğrafları gösterilmiştir. (Katılımcılar, tekrar
diğer kapıya yürümemek için en son bulunduğu kapıdan başlama eğiliminde
olduğundan teker teker kapılara götürülmemiş, kapılarda bulunan yapı ve öğelerin
açıkça görülebildiği fotoğraflar üzerinden seçim yapılmıştır.)
Katılımcılar kapı seçimlerini yaptıktan sonra kendilerine bir altlık harita ve kalem
verilmiştir. Altlık haritada, kullanabilecekleri/geçebilecekleri her türlü yol çizgi ile
yolların kesişimleri ise daire ile gösterilmiştir. Bu bağlamda katılımcılar ile çekim
noktası-rota belirleme-kentsel güvenlik hissi ilişkisi üzerine bir alan çalışması
gerçekleştirilmiştir. Çalışma sırasında, denekler/katılımcılar, kendilerine verilen yol
ağı haritası üzerinde belirledikleri rotalarını ve her birleşim noktasında yönelme
tercihlerini etkileyen çekim unsurunu belirtmiş, ayrıca geçtikleri bağlantılar içinde
hissettikleri kentsel güvenlik hissini Likert ölçeği (-3 çok güvensizden +3 çok
güvenliye) kullanarak puanlamıştır. Bir saat sonunda katılımcılar oldukları yerde
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işaretleme yapmayı bırakmıştır. Çalışma boyunca katılımcıların alandaki insanlar ve
diğer katılımcılar ile iletişim kurmamaları istenmiştir. Diğer katılımcılarla
karşılaşmaları en aza indirgemek için çalışma alanında aynı saat içinde üçten fazla
katılımcının bulunmamasına özen gösterilmiştir.
Ayrıca, denek grubundan elde edilen veriler ile denek grubunun yoğunlukları ve en
çok tercih ettikleri güzergâhlar belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, alandaki yaya
yoğunlukları ve en çok tercih edilen güzergâhlar, cumartesi günü öğleden sonra
saatlerinde her sokakta yapılan genel yaya sayımı ile tespit edilmiştir. Her sokakta 10
dakikalık sayım yapılmış, her iki yönden yapılan geçişler sayılmış ve altı ile çarpılarak
bir saatlik genel yaya sayımı verisi elde edilmiştir.
ETAP 4-Süperpozisyon ve Değerlendirme: Son aşamada ise fiziksel ve işlevsel
çekim noktalarının niteliksel ve niceliksel olarak yoğunlaştığı alanlar [Santos-Delgado
(2005)’nun değerlere göre sınıflandırılan çekim noktaları (ekonomik, estetik, sosyal,
tarihsel ve sembolik değere sahip çekim noktaları) ile alan çalışmasından elde edilen
katılımcıların yönelme tercihlerini etkileyen çekim noktaları (mimari niteliklere ilişkin
çekim noktaları; fiziksel çevre, peyzaj ve topoğrafyaya ilişkin çekim noktaları;
donatılar ve sosyal-kültürel unsurlara ilişkin çekim noktaları; ticari faaliyetlere ilişkin
çekim noktaları) bir araya getirilerek değerlendirilmiştir.], kentsel güvenlik hissinin
yüksek olduğu alanlar (Kentsel güvenlik kuramları ve katılımcıların güvenlik hissi
puanlamaları göz önüne alınarak değerlendirilmiştir.), denek grubu ve genel yaya
yoğunlukları çakıştırılarak çeşitli çıkarımlar yapılmıştır. Elde edilen veriler
doğrultusunda, fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının niteliksel-niceliksel özellikleri
ile bireylerin (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi parametrelerine göre) çekim noktalarını
algılaması, yönelmesi ve kentsel güvenlik hissi üzerindeki etkisine yönelik çıkarımlar
yapılmıştır.
3.1 Konum, Çevresel İlişkiler ve Alan Sınırları
Kuzeyde Eyüp, batıda Zeytinburnu, kuzeybatıda Bayrampaşa ilçelerine komşu olan;
kuzeydoğusunda Haliç ve güneyinde ise Marmara Denizi bulunan ve Tarihi
Yarımada’nın tamamını kaplayan Fatih ilçesi, Suriçi denilen bölgede yer almaktadır.
Yüzölçümü 15,6 km2dir. Eskiden Eminönü ve Fatih olmak üzere iki ilçenin bulunduğu
Tarihi Yarımada, 29 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe giren 5747 sayılı kanunla, “Fatih”
adı altında tek bir ilçeye dönüştürülmüştür. Fatih ilçesi 57 mahalleden oluşmaktadır
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(Url-1). 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre Fatih’in nüfusu 396.594’
tür (Url-2). İlçe adını, 1453’te İstanbul’u fetheden Osmanlı padişahı Fatih Sultan
Mehmet'ten almaktadır. Balat, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan; kuzey batısında
Ayvansaray, batısında Derviş Ali, güney batısında Atik Ali, güneyinde Ali Kuşçu,
güney doğusunda Yavuz Sultan Selim Mahalleleri ile komşu olan, kuzey ve kuzey
doğusunda Haliç bulunan bir mahalledir. Balat semti, Fener Semti ile Ayvansaray
Mahallesi

arasında yer almakta olup Balat Mahallesi Fener Semti’ni de içine

almaktadır (Şekil 3.2). 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre Balat’ın
nüfusu 12.398’dir (Url-2).
Balat ve çevresi mekânsal ilişkilerine bakıldığında; Balat’ın kuzeyinde Haliç,
güneyinde Çukurbostan ve Çarşamba, batısında Ayvansaray, güney batısında ise Fener
yer almaktadır. Ayvansaray, Balat, Fener, Ayakapı, Cibali gibi mahalle ve semtlerin
Haliç’e paralel uzanan bir sahil yolu üzerinde yan yana konumlandığını söylemek
mümkündür. Söz konusu sahil yolu D-100 Karayolu ve Atatürk Köprüsü arasında;
Ayvansaray Caddesi, Mürselpaşa Caddesi, Abdülezelpaşa Caddesi, Kadir Has Caddesi
isimlerini almakta olup Ayvansaray, Ayvansaray Caddesi’ne; Balat, Mürselpaşa
Caddesi’ne, Fener, Abdülezelpaşa Caddesi’ne, Ayakapı ve Cibali ise Kadir Has
Caddesi’ne eklemlenerek sahil yoluna bağlamaktadır. Sahil şeridi batıda Ayvansaray
Caddesi üzerinden Savaklar Caddesi ile D100 Karayolu’na ve Haliç Köprüsü’ne
bağlanmakta olup; doğuda Abdülezelpaşa Caddesi’nden sonra gelen Kadir Has
Caddesi üzerinden Atatürk Bulvarı ve Atatürk köprüsü’ne bağlanmaktadır.
Özel aracın yanı sıra Balat’a toplu taşıma ile de ulaşım mümkündür. Eminönü
Meydan’dan Balat'a doğru hareket eden İETT Hatları ve özel halk otobüsleriyle ya da
Ayvansaray Metrobüs durağından Eminönü yönüne sahil boyunca yaklaşık on
dakikalık bir yürüyüşle Balat’a ulaşım sağlanabilmektedir. Ayrıca, yapımına 9 Kasım
2016 tarihinde başlanmış olan T5 Eminönü–Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay
Hattı’nın ilk etabı, Cibali ile Alibeyköy Cep Otogarı arasında inşa edilmiş ve 1 Ocak
2021'de kullanıma açılmıştır (Şekil 3.3). Hattın ikinci etabı tamamlanıp kullanıma
açıldığında ise Küçükpazar ve Eminönü istasyonları ile hat Eminönü’ne bağlanmış
olacaktır (Url-3). Ayrıca çalışma alanına deniz yolu ile de ulaşım sağlanabilmektedir.
Alanın Haliç kıyısında Fener ve Balat Feribot İskeleleri mevcuttur. Haliç Hattı,
İstanbul Şehir Hatları’na bağlı olup seferler, Üsküdar-Karaköy-Kasımpaşa-FenerBalat-Hasköy-Ayvansaray-Sütlüce-Eyüp

aksı
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boyunca

çift

yönlü

olarak

gerçekleşmektedir. Haliç Hattı seferleri, Pazar günü ve resmi tatil günleri haricinde her
gün yaklaşık olarak saatte bir gerçekleşmektedir (Url-4).

Şekil 3.2 : Çalışma alanının konumu (Url-3).
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Şekil 3.3 : Çalışma alanı çevresi ve mekânsal ilişkileri.
Bugünkü Fatih ilçesi, Roma İmparatorluğu’nun en önemli merkezlerinden biri olup
1058 yıl Bizans’ta, 469 yıl ise Osmanlı Devleti’nde başkentin en önemli merkezi
konumundadır. Bu özelliği nedeniyle farklı tarihsel süreçleri ve bu süreçlerin izlerini
Fatih’te görmek mümkündür. Yenikapı Marmaray çalışmaları esnasında ortaya çıkan
bulgularla Fatih’in tarihinin, 8500 yıl öncesine dayandığı görülmüştür. İstanbul'un
Fethi sonrası, Sultan II. Mehmed Han’ın emriyle İstanbul’un dördüncü tepesine Fatih
Cami inşaa edilmiş ve bu cami etrafında gelişmeler başlamıştır. Roma
İmparatorluğu’nun en önemli merkezlerinden biri olan, Roma mimarisi ve kenti
özellikleri gösteren Fatih, fetih sonrası hızla bir Osmanlı-Türk kenti halini almıştır.
Günümüze ulaşan cami ve medreseleri, çeşmeleri, ahşap evleri ve sokak dokusu ile
Osmanlı-Türk mimarisinin ve yaşam tarzının örneklerinden biri olmuştur. Dolayısıyla
Fatih, hem Roma ve Bizans’ın hem de Osmanlı’nın önemli eserlerini barındırmaktadır
(Url-1). Fatih ilçe sınırları içerisinde bulunan Fener, Balat ve Ayvansaray semt ve
mahalleleri de Fatih gibi başta mimarisiyle, tarihiyle, ticaret birimleriyle, sembolik
yapılarıyla öne çıkmıştır.
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Bu açıdan çalışma alanı olarak kentsel dokusu içerisinde, fiziksel ve işlevsel çekim
noktalarına bağlı algı ve davranışı irdelemek için tarihi, sosyal, ticari, estetik ve
sembolik olma gibi farklı niteliklere sahip fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının
yoğun olarak bulunması; aynı zamanda çekim noktalarının güvenlik algısı ile
ilişkisinin incelenebilmesi için ise düşük muhit ve yapı kalitesi, bakımsız, metruk, ıssız
ve terk edilmiş alanların mevcut olması gibi suç-mekân ilişkisi kuramlarında yer alan
kriterler göz önüne alınarak bir yerleşim alanı belirlenmiştir (Şekil 3.4).

Şekil 3.4 : Çalışma alanı genel görünümü.
Çalışma alanının büyük kısmı Balat Mahallesi sınırları içerisinde küçük bir kısmı ise
Ayvansaray Mahallesi sınırı içinde bulunmaktadır. Alan sınırlarının belirlenmesinde
bir diğer önemli kriter ise çoğunlukla ızgara doku ve sivil mimarinin yoğunlukta
olduğu alanlar seçilmiş; doku değişimi ile betonarme yapılaşmanın başladığı yerler,
yaya tercihlerini/yönelmelerini etkileyen çekim unsurları bakımından oldukça zayıf
olduğu için çalışma alan sınırına dahil edilmemiştir. Bu bağlamda çalışma alanının
kuzey sınırını Mürselpaşa Caddesi; batı sınırını Ferruh Kâhya Sokak, Çavuş Hamamı
Sokak, Hacı İsa Mektebi Sokak, Türkeli 1. Sokak, Hacı Rıza Sokak; güney sınırını
Söğütlü Bakkal Sokak, Ayan Caddesi, Hızır Çavuş Mescidi Sokak, Merdivenli
Yokuşu Sokak, Kalpakçı Çeşmesi Yokuşu Sokak, Hacı İbrahim Sokak, Çorbacı
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Çeşmesi Sokak, Kazancı Selim Sokak, Usturumca Sokak, Tevkii Cafer Mektebi
Sokak, Karadavut Sokak; doğu sınırını ise Camcı Çeşmesi Yokuşu Sokak
oluşturmaktadır (Şekil 3.5).

Şekil 3.5 : Çalışma alanı sınırları.
3.2 Balat’ın Tarihi ve Mekânsal Özellikleri
Balat semti, Fener Semti ile Ayvansaray Mahallesi arasında yer almaktadır.
Ayvansaray, Balat’ın kuzeybatısında yer alan bir mahalledir. Aynı zamanda, kara
surları ile Haliç surları’nın buluştuğu noktada konumlanan tarihi bir yerleşimdir. Çok
sayıda Bizans ve Osmanlı dönemi yapısını içinde barındırmaktadır. Ayvansaray
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kapısı, İstanbul’un Haliç kıyısındaki kapılardan biridir. Kapının eski adı olan Ay Mam
saray kapısının, adını Ay Mamas (Aya Mamas ya da Hagia Mamas) adlı bir azizden
aldığı düşünülmektedir. Daha eskilerde kapının önünde Ay Mamas için bir kilise ve
saray bulunmaktadır. Bizans’tan Osmanlı’ya kalan bu kilise ve saray, 5. yüzyıla ait
manastır-kilise ve 12. yüzyıla ait imparatorluk sarayıdır. Saray Osmanlı Dönemi’nde,
tavan yüksekliği nedeniyle halk arasında Eyvanlı Saray olarak adlandırılmış ve bu
durum zaman içinde Ayvansaray’a dönüşmüştür. Mahallenin adı da buradan
gelmektedir.
Balat’ın doğusunda bununan Fener semti de benzer şekilde Bizans ve Osmanlı dönemi
yapıları ve ahşap sivil mimarisi ile öne çıkmaktadır. ‘‘Fener’’ adının, Yunanca’ da
limana giren gemilere yol gösteren deniz feneri anlamındaki ‘‘Fanarion’’ dan geldiği
düşünülmektedir. Fener ile Ayvansaray arasında konumlanan Balat semti, Esnaf
Loncası Caddesi civarından başlayıp eskiden Kantemir Sarayı’nın konumlandığı
bahçeye kadar uzanmaktadır. ‘‘Balat’’ adının, Rumca saray anlamındaki
‘‘palation’’dan geldiği düşünülmektedir (Şenyapılı, 2009; Özbilge, 2018; Belge, 2002;
Akın, 1994).
Balat, İstanbul Yahudileri açısından tarihsel önemi olan bir semttir. 17. yüzyıldan 20.
yüzyılın ortalarına kadar semt sakinlerinin çoğunluğunu Yahudiler oluşturmaktadır
(Şenyapılı, 2009). Bizans Dönemi’nde de Balat’ta Yahudiler yaşamakta olup
İstanbul’un Fethi’nden sonra Makedonya’nın Kastorya kentinden gelen yaklaşık yüz
yoksul Yahudi aile Balat’a yerleştirilmiştir. Balat’a ilk getirilen Yahudi aileler,
geldikleri yerin adını taşıyan Kasturya Sinagogu’nu inşa etmiş ve çevresine
yerleşmişlerdir. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet gerek başkent İstanbul’un nüfusunu
artırmak gerek ticareti canlandırmak için Anadolu ve Balkanlar’dan da Yahudiler
getirerek Balat’a yerleştirmiştir. Fetih sonrası diğer gayrimüslimlere uygulanan
yasalar Yahudiler için de geçerli olmuş, ayrıca Yahudilere özerklik tanınmıştır. Ancak
Yahudiler hiçbir zaman Rumlardaki Patrikhane gibi merkeziyetçi ve hiyerarşik bir
yapı oluşturmamışlardır.
İstanbul’un Fethi sonrası Avrupa’daki dini baskı nedeniyle büyük bir Yahudi göçü
gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti, Yahudileri bir zenginleşme unsuru olarak görmüş
ve dönemin padişahı II.Beyazıd, İspanya ve Portekiz’den gelen 200.000 Yahudi’ye
İstanbul’un kapılarını açmıştır. Balat’ın Yahudi semti haline gelmesi ise 1660 yılında
gerçekleşen

Ayazmakapı

Yangını’ndan
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sonra

olmuştur.

Yangından

önce

Eminönü’nün Tahtakale, Bahçekapı, Yemiş İskelesi ve Balıkpazarı semtlerinde
Yahudi nüfus oldukça fazla olup Yahudiler bu semtlerde yahudhane olarak
adlandırılan ahşap evlerde yaşamaktadır. Yangın sonrası yahudhanelerin tamamına
yakını yok olmuştur. Bu nedenle, yangında evlerini kaybeden Yahudiler, Balat ve
Hasköy semtlerine yerleştirilmiştir. Böylelikle, İspanya ve Portekiz Yahudileri
Seferadlar, Doğu ve Orta Avrupa Yahudileri Aşkenazlar ve Bizans Yahudileri
Romaniyotlar, Balat’ta bir araya gelmiştir (Özbilge, 2018; Deleon, 1991; Belge, 2002).
Tarihsel süreç içinde Balat bir çok yangın geçirmiştir. Bu yangınlar nedeniyle Balat
ve çevresinin kentsel dokusu sürekli değişmiştir. Bugünkü dokusuna benzer şekilde
geçmişte de, sahil ve sahile yakın sur içi yerleşiminde geniş; sahile paralel ya da dik
olan, birbirini dik kesen cadde ve sokaklar (gridal sistem) mevcuttur. Bu alanın dışına
çıkıldığında ise yerleşim dokusu değişmektedir. Zaman içinde semtin sosyal dokusu
da değişiklik göstermiştir. Eskiden kıyıya yakın sokaklarda, kayıkçılar, gemiciler,
sokak satıcıları ve hamallar oturmakta olduğundan buralarda iskeleler, kayıkhaneler,
kahveler ve yahudhaneler bulunmaktadır. Varlıklı tüccar aileleri ise Sur içindeki
Dubek, Ahrida, Tahta Minare, İştipol ve Kasturya mahallelerinde yaşamaktadır. Tahta
Minare’nin altındaki mahallelerde az sayıda Rum, Surp Hıreşdagabet Kilisesi
çevresinde ise yoğun bir şekilde Ermeniler oturmaktadır (Özbilge, 2018; Deleon,
1991; Belge, 2002).
Evliya Çelebi’nin yazılarına göre buradaki Yahudiler’in büyük kısmı, kuyumculuk,
peynircilik, meyhanecilik, kumaş tüccarlığı, hekimlik ve bankerlikle uğraşmakta olup
Çıfıt Çarşısı dönemin sosyal ve ekonomik aktivitelerine ev sahipliği yapan ve
Yahudilerin dükkanlarının oldukça yoğun olarak bulunduğu bir çarşıdır (Şekil 3.6).
Zengin ve eğitimli Yahudiler, Osmanlı’da genellikle sarayla yakın ilişki içinde olup
saray doktorluğu, defterdarlık hatta vezirlik gibi görevlerde bulunmuşlar; birçok
yabancı dil bildiklerinden Osmanlı’nın Avrupa ile ilişkilerinde de önemli rol
oynamışlardır. Ancak 17. yüzyıldan itibaren etkisini gösteren kapitülasyonlar,
Yahudiler’in ticaretteki etkinliğine son vermiş ve bu durum Yahudileri ekonomik
olarak oldukça olumsuz etkilemiştir. Ekonomiye paralel olarak eğitim alanında da
gerilemişlerdir.
19. yüzyıla gelindiğinde Haliç sanayileşme ile birlikte yeni bir çehreye sahip olmuştur.
Bu durumdan Balat da etkilenmiş olup ekonomik seviyeleri nispeten orta ve üst
seviyede olan Yahudiler, önce Galata ve çevresine daha sonra Kurtuluş, Pangaltı, Şişli
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olmak üzere daha temiz ve sakin semtlere taşınmıştır. Bu nedenle 20. yüzyılda Balat,
sosyo-kültürel yapısında oldukça büyük bir değişime uğramıştır. Düşük gelir grubunda
olup Balat’ta kalan Yahudiler ise 1942’de yürürlüğe giren Varlık Vergisi nedeniyle
oldukça zor durumda kalmış ve 1948’de kurulan İsrail’e göç etmiştir.

Şekil 3.6 : Çıfıt Çarşısı eski fotoğrafı (Url-5).
Günümüzde Balat’ta, sinagogların yakınlarında yaşayan birkaç Yahudi’den başka
Yahudi kalmamıştır. Göç eden Yahudiler’in yerini ise Anadolu’dan İstanbul’a göç
edenler kısa sürede doldurmuştur. Ayrıca, 20. yüzyılın ortalarından itibaren, Haliç’in
özellikle üst bölümü deniz trafiğine elverişsiz hale gelmiştir. Taşıt yollarının artması
ve Haliç’e üçüncü köprünün inşaası, bölgedeki geleneksel ticareti oldukça etkilemiştir
(Özbilge, 2018; Deleon, 1991; Belge, 2002; Akın, 1994).
Köklü bir tarihi bulunan, Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık gibi üç İlahi dine
ve Yahudi kültürü, Rum kültürü, Osmanlı kültürü ve Ermeni kültürü gibi farklı ve
önemli kültürlere ev sahipliği yapmış olan Balat, Fener ve Ayvansaray’ın çalışma
alanına giren kısımlarında bu köklü tarihin, dinlerin ve kültürlerin pek çok izini
görmek mümkündür. Çalışma alan sınırında kalan birçok kilise, sinagog, cami; Fener
Rum Okulu, Ermeni Okulu; kültürlerin etkisiyle farklılaşan kent dokuları, sokaklar,
hamamlar, geçmişte öne çıkan sosyalleşme ve ticaret mekanları ile sivil mimari
örnekleri bulunmaktadır.
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Çalışma alanında tarihi, sosyo-kültürel, ticari, estetik ve sembolik değerleriyle öne
çıkan pek çok önemli yapı ve mekân bulunmaktadır. Camiler (Ferruh Kethüda Cami,
Tahta Minare Cami, Mesnevihane Cami, Tevkii Cafer Cami, İsmet Efendi Tekkesi
Mesciti, Cafer Subaşı Cami, Hacı İsa Cami, Hızır Çavuş Cami); kiliseler (Surp
Hıreşdagabet Kilisesi, Aya Yorgi Metokhi Kilisesi, Vlah Sarayı Kilisesi, Taksiahri
Rum Kilisesi, Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi); sinagoglar (Ahrida Sinagogu,
Çana Sinagogu, Balat Yanbol Sinagogu); okullar (Fener Rum Okulu, Ermeni Okulu
ve bitişiğinde Mehtap Sineması); ünlü restoranlar (Agora Meyhanesi); öne çıkan cadde
ve sokaklar (Çıfıt Çarşısı, Leblebiciler Sokağı, Hızır Çavuş Sokağı, Merdivenli Yokuş,
Sancaktar Yokuşu, Kiremit Caddesi, Vodina Caddesi); sur ve sur kapıları (Balat
Kapısı); saray ve müzeler (Kantemir Sarayı Müzesi); hamamlar (Tahta Minare
Hamamı) ve grafitiler, çalışma alanındaki önemli yapı ve mekânlardan bazılarıdır. Söz
konusu yapı ve mekânlar, çalışma alanının Ayvansaray kısmında, Vodina Caddesi
üzerinde ve Fener tarafında yoğunlaşmaktadır (Şekil 3.7).

Şekil 3.7 : Çalışma alanının tarihi ve önemli mekânları haritası.
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3.3 Kentsel Doku Nitelikleri
Kentler, kentsel doluluk ve boşlukların bir araya gelmesi ve sosyal, fiziksel, tarihi,
coğrafi pek çok farklı katmanın bu fiziksel yapıya eklemlenmesiyle oluşmuştur.
Mekân kullanıcıları, kentsel boşluklar içinde hareket ederken kentsel doluluklar ve
boşlukların niteliksel ve niceliksel özelliklerinden etkilenmektedir. Kullanıcı, mekânı
bu özelliklere göre algılamakta, mekân içerisindeki davranış ve yönelmelerine
yansıtmaktadır. Bu nedenle, çalışma alanınının doku niteliklerinin irdelenmesi önem
taşımaktadır. Bu amaçla ada dokusu, doluluk-boşluk, bina durumu, bina kat sayısı,
bina cinsi, tescil durumu, topoğrafya, açık alan, ulaşım, zemin döşemesi ve arazi
kullanımı analizleri yapılmıştır.
3.3.1 Doku bileşenleri
Çalışma alanı hibrit dokulu olup büyük bir kısmı ızgara dokudan oluşmaktadır. Izgara
dokunun, çalışma alanının Haliç’e yakın, düz ya da az eğimli kısmında, Balat’ın
Ayvansaray’a

yakın

olan

arka

taraflarında

ve

Fener’de

mevcut

olduğu

söylenebilmektedir. Ayrıca ızgara dokunun büyük kısmı, Rum ve Yahudi
yerleşimlerinden kalan alanlardır. Çalışma alanının geri kalan ve eğimin arttığı kısmı
ise bozulmuş ızgara ve organik dokudan oluşmaktadır. Bozulmuş ızgara ve organik
dokunun

büyük

kısmı

ise

Rum

ve

Yahudilerden

sonra

Balat’a

gelen

Müslüman/Osmanlı yerleşimlerinden kalmadır. Osmanlı yerleşimlerinin yanı sıra
Ayvansaray tarafında bulunan Ermeni yerleşimleri

(Surp Hıreşdagabet Kilisesi

çevresi) de bozulmuş ızgara dokudan oluşmaktadır.
Adaların şekilsel özelliklerinin yanı sıra boyutları da işlevlerine göre farklılık
göstermektedir. Konut adaları boyut olarak daha küçükken; ticaret, okul, ibadethane
ve yeşil alanların bulunduğu adalar daha büyüktür. Ayrıca ticaretin yoğunlukta olduğu
adalar çalışma alanının girişinde, düz alanda bulunmakta ve daha ince uzun formda
Haliç’e paralel uzanmaktadır. Çalışma alanının en büyük ve amorf yapı adası ise
Kantemir Sarayı duvarları ile çevrili saray bahçesidir (Şekil 3.8).
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Şekil 3.8 : Çalışma alanı yol dokusu analizi.
Çalışma alanının doluluk-boşluk analizine bakıldığında, alanın büyük bir kısmının
bitişik nizam, avlulu yapı adalarından oluşmakta olduğu görülmektedir. Bitişik nizam
avlulu yapı adaların ise çoğu konut adalarıdır. Kafe-restoran, antika dükkanları, butikmağaza, bakkal-market-eczane gibi ticaret birimlerinin yoğunlukta olduğu çarşı
bölgesindeki adalardaki yapılar da bitişik nizam olmakla birlikte genellikle ada içinde
boşluk bulunmamakta ya da konut adalarına oranla çok daha küçük boşluklar
bulunmaktadır.
Çalışma alanının sıkışık yapı dokusu içerisinde ilkokul, ortaokul, lise gibi eğitim
yapılarının bahçesi; kilise, sinagog, cami gibi ibadet yapılarının avluları ya da
bahçeleri boşluk oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra, çalışma alanındaki en büyük
boşluğu Kantemir Sarayı’nın bahçesi oluşturmaktadır. Kantemir Sarayı’nın hemen
arkasında bulunan Fener Rum Okulu ile Fener Rum Okulu’nun arkasında yer alan
Tevkii Cafer Cami ve İsmet Efendi Tekkesi Mesciti’nin konumlandığı mekânlar da
çalışma alanının güneydoğusunda bir hat olarak boşluk oluşturmakta, çalışma alanının
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geri kalan dokusundan ve yapı yoğunluğundan farklı bir yerleşim dokusu ve
yoğunluğu meydana getirmektedir. Ayrıca, dar bir sokak dokusunun bulunduğu
çalışma alanında, sokakların yer yer genişleyerek oluşturduğu açıklıklar haricinde
kamusal bir açık alan (toplanma alanı, meydan, park) bulunmamaktadır (Şekil 3.9).

Şekil 3.9 : Çalışma alanı doluluk-boşluk analizi.
Çalışma alanındaki binaların mevcut durum analizinden elde edilen verilere göre,
alanda iyi durumda 35 adet bina (%2.2), orta durumda 1328 adet bina (%85.2), kötü
durumda 181 adet bina (%11.2), harabe durumda 17 adet bina (%1) ve yıkık durumda
6 adet bina (%0.4) bulunmaktadır. Buna göre, alandaki binaların oldukça büyük bir
kısmının orta durumda olduğu görülmektedir. İyi durumdaki binaların büyük
çoğunluğu ise restore edilmiş cami, kilise, sinagog gibi ibadet yapılarından; eğitim
yapılarından, hamamlardan, bazı konut ve ticaret yapılarından oluşmaktadır. Kötü,
harabe ve yıkık durumdaki binalar ise belirli bir yerde yoğunlaşmayıp mekân
içerisinde dağılmıştır. Kötü durumdaki binalar, daha çok eskimiş, köhnemiş, kırılmış
duvar ve yapı elemanlarını barındırırmakta olup genellikle içinde insanlar yaşam
sürmektedir. Harabe binalar, genellikle duvarı/duvarları ya da duvarın bir kısmı
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yıkılmış, yapı elemanları olmayan yapılar olup içinde yaşamın devam etmesi mümkün
olmayan yapılardır. Yıkık durumdaki binalar ise neredeyse tamamen yıkılmış içi boş
yapılardır. Kullanım türüne bakıldığında, kötü durumdaki binalar, konut ve ticaret
kullanımlarına sahip yapılar iken harabe ve yıkık durumdaki binaların tamamı konut
yapılarıdır (Şekil 3.10). Kötü, harabe ve yıkık durumdaki yapılar, genellikle olumsuz
bir mekânsal güvenlik hissi yaratabilmektedir. Ayrıca bina durumu mekân içerisindeki
yönelme tercihlerinde de etkili olmaktadır. Ancak bina durumunun yönelme
tercihlerine etkisi birey kaynaklı faktörler etkisinde itici ya da çekici olabilmektedir.

Şekil 3.10 : Çalışma alanı bina durumu analizi.
Çalışma alanında yapılan kat sayısı analizine göre elde edilen bulgular
değerlendirildiğinde, alanda 1 katlı 92 adet (%6), 2 katlı 215 adet (%14), 3 katlı 462
adet (%30.2), 4 katlı 481 adet (%31.4), 5 katlı 225 adet (%14.7), 6 katlı 51 adet (%3.3),
7 katı 4 adet ve 8 katlı 2 adet (7 kat ve üstü için %0.4) bina bulunduğu tespit edilmiştir.
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Alanda en çok 4 katlı bina bulunmakta olup 4 katlıları takiben 3 katlı binalar da
oldukça yoğundur. Alandaki binaların yarısından fazlasını 3 ve 4 katlı binalar
oluşturmaktadır. Alandaki en düşük kat sayısı 1 en yüksek kat sayısı 8 olmakla birlikte;
7 kat ve üzeri binalar oldukça azdır. Bina kat sayıları, çalışma alanında belirli bir yerde
yoğunlaşmamış olup homojen dağılım gösterdiği söylenebilmektedir. Çalışma
alanının en öne çıkan simgelerinden olan Fener Rum Okulu 6 katlı olup, 7 ve 8. kata
çıktığı bölümleri bulunmaktadır. Eğimli bir alanda konumlanmış olması ve alandaki
diğer binalara göre oldukça yüksek bir yapı olması görünürlüğünü artırmaktadır (Şekil
3.11).

Şekil 3.11 : Çalışma alanı kat sayısı analizi.
Çalışma alanında bina cinsi analizi yapıldığında, alanda 1375 adet yığma (%84.8), 17
adet ahşap (%1), 191 adet betonarme (%11.8) ve 38 adet farklı cins (%2.3) yapının
mevcut olduğu görülmüştür. Betonarme yapıların; çalışma alanının Ayvansaray
sınırındaki Kırımlı Aslanbey İlkokulu etrafında, çarşı bölgesinde Vodina Caddesi
üzerinde ikinci girişe yakın kısımda, Merdivenli Yokuşu etrafında ve Fener Rum
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Okulu’nun arka kısımlarında yoğunlaştığını söylemek mümkündür. Ahşap binaların
da çarşı bölgesinde Vodina Caddesi üzerinde ikinci girişe yakın kısımda bir miktar
yoğunlaştığı söylenebilmektedir. Çalışma alanındaki cami, kilise, sinagog gibi ibadet
yapılarının ve hamamların tamamının yığma yapı olduğu görülmektedir. Eğitim
yapılarında ise hem yığma hem de betonarme yapılar bulunmaktadır. Fener Rum
Okulu, Tarık Us Ortaokulu gibi tarihsel olarak eski okullar yığma yapıyken Kırımlı
Aslanbey İlkokulu gibi günümüze daha yakın süreçlerde inşaa edilmiş okullar
betonarme yapıdadır. Ayrıca, betonarme yapıların, yığma ve ahşap yapılara göre daha
sonra inşaa edildiğini söylemek mümkündür (Şekil 3.12).

Şekil 3.12 : Çalışma alanı bina cinsi analizi.
Çalışma alanında tarihi ve kültürel değer taşıdığından koruma altına alınmış yapılar
incelendiğinde, 2 adet tescilli resmi yapı (%0.2), 33 adet tescilli anıtsal yapı (%2) ve
459 adet tescilli sivil mimari örneği (%28.3) bulunmakta olduğu görülmüştür.
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Bunların dışında kalan tescilsiz 1127 yapı (%69.5) bulunmaktadır. Tescilli resmi
yapılardan biri Fener Rum Okulu, diğeri ise Kantemir Sarayı bahçesinde bulunan tarihi
bir yapıdır. Ferruh Kethüda Cami, Tahta Minare Hamamı, Mesnevihane Cami, Tevkii
Cafer Cami, Hacı İsa Cami, Hızır Çavuş Cami ve Hamamı, Surp Hıreşdagabet Kilisesi,
Aya Yorgi Metokhi Kilisesi, Vlah Sarayı Kilisesi, Taksiarhi Rum Kilisesi, Meryem
Ana Rum Ortadoks Kilisesi, Ahrida Sinagogu, Çana Sinagogu, Yanbol Sinagogu ve
Ermeni Okulu tescilli anıtsal yapılardan bazılarıdır. Çalışma alanındaki sivil mimari
örnekleri ise genel olarak konut ve ticaret birimi kullanımındadır. Genellikle cumba
ve renkleri ile dikkat çekmekte olup az katlı yığma yapılardır (Şekil 3.13).

Şekil 3.13 : Çalışma alanı tescil durumu analizi.
Çalışma alanındaki açık alan ağ sistemi incelendiğinde, ilk olarak eğimin Haliç kıyı
çizgisine parallel uzanmakta olduğu, çalışma alanının Haliç’e yakın kısımlarının daha

68

düz ve eğimsiz olduğu iç kısımlara doğru ise eğimin arttığı söylenebilmektedir. Alanın
Ayvansaray’a doğru olan kısmında ve Fener’in ön taraflarında eğim az olduğu için
ızgara dokusu egemendir. Alanın en eğimli kısımlarından olan Medivenli Yokuşu ve
çevresi (Balat’ın orta ve arka kısımları) ile Sancaktar Yokuşu ve çevresinde (Kantemir
Sarayı bahçesi, Fener Rum Okulu ve arkası) ızgara dokusunun bozulduğu ve bina
yönlenmelerinin, eğim doğrultusunda şekillendiği gözlenmektedir (Şekil 3.14).

Şekil 3.14 : Çalışma alanının topoğrafyası.
Çalışma alanının Haliç kıyı şeridi, İBB Haliç Şair Nedim Parkı, Balat Parkı, Balat İBB
Spor Tesisleri, birkaç kafe ve en önemlisi Demir Kilise olarak da bilinen Sveti Stefan
Bulgar Kilisesi’ni içinde barındırmaktadır. Kıyı şeridi, rekreasyon, spor, yeme-içme
ve sosyo-kültürel özellikleriyle aktif bir yeşil alandır ancak çalışma alan sınırı dışında
bulunmaktadır. İç tarafta, yani çalışma alanı sınırları içerisinde ise Kantemir Sarayı
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bahçesi hariç büyük bir yeşil alan bulunmamaktadır. Bahçe içerisinde kafelerin olduğu
kısım aktif yeşil alan olup bahçenin büyük bir kısmı pasif yeşil alandır. Bunun yanı
sıra, çalışma alanının Ayvansaray’a doğru olan sınırında aktif bir yeşil alan olan
Mahmut Celalettin Ökten Parkı bulunmaktadır. Parkın içinde bir kafe olup Ayvansaray
’a doğru eğimle teraslaşmaktadır (Şekil 3.15). Bunun dışında çalışma alanında büyük
bir yeşil alan bulunmayıp, konut adaları içerisinde yer yer oldukça küçük yeşil alanlar
bulunmaktadır. Çalışma alanının büyük kısmı sert zemin olup yapı adaları avluları da
benzer şekilde sert zemindir; ancak sert zemin üzerinde ağaçlar ve sarmaşıklar
bulunmaktadır. Çalışma alanında yapı adaları, taşıt yolları ile çevrelenmiş olup ada
içleri yaya yol ve mekânlarından oluşmaktadır. Ancak bazı adaların ortaları ya da
kenarları otopark olarak da kullanılabilmektedir. Ayrıca alanda yer yer eğime bağlı
merdivenler de görülmektedir (Şekil 3.16).

Şekil 3.15 : Mahmut Celalettin Ökten Parkı.
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Şekil 3.16 : Çalışma alanı açık alan analizi.
Çalışma alanının ulaşım ilişkileri incelendiğinde, T5 Eminönü–Alibeyköy Cep
Otogarı Tramvay Hattı’nın yapımına 9 Kasım 2016 tarihinde başlanmış; ilk etabı,
Cibali ile Alibeyköy Cep Otogarı arasında inşa edilmiş ve 1 Ocak 2021'de kullanıma
açılmıştır. Hattın ikinci etabında ise Küçükpazar ve Eminönü istasyonları ile hat
Eminönü’ne bağlanmış olacaktır (Url-3). Çalışma alanı sınırının Haliç kıyısına Fener
ve Balat tramvay durakları girmektedir.
Ayrıca kıyıda Fener ve Balat Feribot İskeleleri mevcuttur. İstanbul Şehir Hatları’na
bağlı

olan

Haliç

Hattı,

Üsküdar-Karaköy-Kasımpaşa-Fener-Balat-Hasköy-

Ayvansaray-Sütlüce-Eyüp hattı boyunca çift yönlü gerçekleşmektedir. Haliç Hattı
seferleri, Pazar günü ve resmi tatil günleri hariç her gün yaklaşık olarak saatte bir
gerçekleşmektedir (Url-4).
Haliç’e paralel olarak sırasıyla Ayvansaray Caddesi ve Mürselpaşa Caddesi yer
almakta olup bu caddeler, Balat’ı diğer semtlere bağlayan ana yol (1.derece yol) olan
Haliç Sahil Yolu’nu oluşturmaktadır. Bu yollar üzerinde Fener, Köprübaşı, Balat
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Peron ve Balat olmak üzere dört adet otobüs durağı bulunmaktadır. Balat’ın ve çalışma
alanının ana yaya omurgasını (2.derece yol) ise yeme-içme ve alışveriş birimlerinin
üzerinde bulunduğu Vodina Caddesi ve Kürkçü Çeşmesi Sokak oluşturmaktadır.
Yıldırım Caddesi, Ayan Caddesi ve Lavanta Sokak da benzer şekilde yeme-içme ve
alışveriş birimlerinin üzerinde bulunduğu önemli (3.derece yol) yaya akslarındandır
(Şekil 3.17).
Çalışma alanı sokaklarının zemin döşemesi incelendiğinde, alanın batı kısmında
dikdörtgen blok şeklinde beton parke taşı, orta kısmında kilit taşı şeklinde beton parke
taşı ve doğu kısmında granit küp taş kullanıldığı görülmektedir. Alanda asfalt
kullanımı yok denecek kadar azdır. Bu durum çalışma alanı sokaklarının, yaya odaklı
olduğu ve taşıt hızının düşük olduğunu göstermektedir. Ayrıca estetik değere sahip
yapay peyzaj öğesi olduğundan zemin döşemesi mekânsal yönelme tercihlerinde
etkilidir (Şekil 3.18).

Şekil 3.17 : Çalışma alanı ulaşım analizi.
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Şekil 3.18 : Çalışma alanı zemin döşemesi.
3.3.2 Arazi kullanım
Çalışma alanının zemin kat arazi kullanımı incelendiğinde, konut (%79.3), ticaret
alanları (%18.4) ve sosyal altyapı (%2.3) olmak üzere üç ana kullanım mevcuttur.
Alandaki yapıların 1288 tanesi konut birimi olup çalışma alanındaki en yaygın
kullanımı oluşturmaktadır. Ticaret alanları içerisinde 241 adet kafe-restoran (%80.6),
8 adet vintage dükkanı-antikacı (%2.7), 4 adet atölye (%1.3), 4 adet PTT-banka şubesi
(%1.3), 36 adet bakkal-market-eczane (%12), 4 adet butik-mağaza (%1.3) ve 2 adet
spor salonu-yoga stüdyosu (%0.7) bulunmaktadır. Ticaret alanları içerisinde, kaferestoranlar %80.6’lık oranla en yaygın kullanımdır. Kafe-restoranları, bakkal-marketeczaneler ve vintage-antika dükkanları takip etmektedir. Ticaret birimleri, genel olarak
Vodina Caddesi, Leblebiciler Sokak, Lavanta Sokak, Sancaktar Yokuşu ve Yıldırım
Caddesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Çalışma alanının sosyal altyapısı incelendiğinde,
4 adet müze (%10.9), 5 adet kilise (%13.5), 9 adet cami (%24.3), 3 adet sinagog
(%8.1), 2 adet hamam (%5.4), 2 adet ilkokul (%5.4), 2 adet ortaokul (%5.4), 2 adet
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lise (%5.4), 1 adet karakol (%2.7), 1 adet araştırma merkezi (%2.7) ve 6 adet
konaklama tesisi (%16.2) bulunmaktadır. Sosyal altyapı alanları içerisinde, cami
kullanımı %24.3’lük oranla en büyük paya sahiptir. Camileri, konaklama tesisleri,
kilise, müze ve sinagoglar takip etmektedir (Şekil 3.19). Farklı arazi kullanımları gerek
sayıları gerek görünümleri ile mekân kullanıcılarının dikkatini çekmekte ve yönelme
tercihlerini etkilemektedir.

Şekil 3.19 : Çalışma alanı zemin kat arazi kullanımı.

74

3.3.3 Fiziksel/işlevsel çekim noktaları
Bölüm 2.2.3.’de detaylı bir şekilde aktarıldığı üzere Santos-Delgado (2005), işaret
öğelerini tarihsel, ekonomik, sosyal, sembolik ve estetik olarak 5 gruba ayırmıştır.
Tarihsel çekim noktaları, tarihsel olaylara ev sahipliği yapması nedeniyle tarihsel
önem ve değere sahip yer ve öğelerdir. Anıtlar, mezarlar, önemli insanların evleri,
tarihi yapılar, meydanlar vb. tarihsel çekim noktalarına örnek gösterilebilir. Ekonomik
çekim noktaları, fabrika, liman, otel, yeme-içme, alışveriş, ofis birimleri gibi
ekonomik değer taşıyan yer ve öğelerdir.
Sosyal çekim noktaları, ibadet alanları, parklar, okullar gibi insanları bir araya
gelmesini ve etkileşimini sağlayan yer ve öğelerdir. Sembolik çekim noktaları, o
mekan için sembolik değer taşıyan, insanların görünce direkt olarak o mekanla ilişki
kurmasını sağlayan yer ve öğelerdir. Estetik çekim noktaları, mimari, peyzaj vb.
özellikleri ile öne çıkan, estetik değeri olan, görsel haz uyandıran ve bu özellikleri ile
ayırt edilebilen yer ve öğelerdir (Santos-Delgado, 2005; Köseoğlu ve Önder, 2011).
Buradan hareketle, çalışma alanının işaret öğeleri, bir diğer deyişle fiziksel ve işlevsel
çekim noktaları incelenmiş; taşıdığı tarihsel, ekonomik, sosyal, sembolik ve estetik
değerlere göre gruplandırılmıştır.
3.3.3.1 Tarihsel çekim noktaları
Çalışma alanındaki 8 adet cami, 5 adet kilise, 3 adet sinagog, 2 adet hamam ve 2 adet
okul, yüzyıllardır tarihsel olaylara ev sahipliği yapması ve tarihsel değere sahip olması
nedeniyle, tarihsel çekim noktası olarak nitelendirilmiştir. Ferruh Kethüda Cami,
Tahta Minare Cami, Mesnevihane Cami, Tevkii Cafer Cami, İsmet Efendi Tekkesi
Mesciti, Cafer Subaşı Cami, Hacı İsa Cami ve Hızır Çavuş Cami; Surp Hıreşdagabet
Kilisesi, Aya Yorgi Metokhi Kilisesi, Vlah Sarayı Kilisesi, Taksiahri Rum Kilisesi ve
Meryem Ana Rum Ortadoks Kilisesi; Ahrida Sinagogu, Çana Sinagogu ve Balat Yanbol
Sinagogu; Fener Rum Lisesi; Ermeni Okulu, Kantemir Sarayı (Müzesi), Tahta Minare
Hamamı, Balat Çavuş Hamamı, çalışma alanındaki tarihsel çekim noktalarındandır
(Şekil 3.20).
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Şekil 3.20 : Çalışma alanında bulunan tarihsel çekim noktaları.
3.3.3.2 Ekonomik çekim noktaları
Çalışma alanında, 241 adet kafe-restoran, 8 adet vintage dükkanı-antikacı, 4 adet
atölye, 4 adet PTT-banka şubesi, 36 adet bakkal-market-eczane, 4 adet butik-mağaza,
2 adet spor salonu-yoga stüdyosu ve 6 adet konaklama tesisi bulunmaktadır. Ticaret
alanları içerisinde, kafe-restoranlar en yaygın kullanım olup kafe-restoranları, bakkalmarket-eczaneler ve vintage-antika dükkanları takip etmektedir. Ekonomik çekim
noktaları; Vodina Caddesi, Leblebiciler Sokak, Lavanta Sokak, Sancaktar Yokuşu ve
Yıldırım Caddesi üzerinde yoğunlaşmakta, çalışma alanının iç kesimlerinde doğru
oldukça seyrekleşerek dağılmaktadır. Özellikle Vodina Caddesi boyunca sıralanmış ve
Fener tarafında yoğunlaşmış konsept kafeler, vitrinleri ve sokağa taşan nostaljik
eşyaları ile vintage dükkanı-antikacılar, hem workshopların yapıldığı hem de ortaya

76

çıkan ürünlerin vitrinlerde sergilendiği cam ve seramik atölyeleri, çalışma alanı için
büyük bir çekim unsurudur (Şekil 3.21).

Şekil 3.21 : Çalışma alanında bulunan ekonomik çekim noktaları.
3.3.3.3 Sosyal çekim noktaları
Çalışma alanı içerisinde 4 adet müze, 5 adet kilise, 9 adet cami, 3 adet sinagog, 2 adet
hamam, 2 adet ilkokul, 2 adet ortaokul, 2 adet lise, 1 adet karakol, 1 adet araştırma
merkezi ve 6 adet konaklama tesisi bulunmaktadır. Tüm bu kullanımlar insanların bir
araya gelmesini ve insanlar arası etkileşimi sağlayan, ayrıca eğitim, kültür, ibadet,
konaklama vb. sosyal ihtiyaçların karşılandığı yerlerdir. Böylelikle çalışma alanındaki
sosyal çekim noktalarını oluşturmaktadır. Kiliseler, çalışma alanının Ayvansaray
tarafında, Kantemir Sarayı bahçesi içinde ve etrafında yoğunlaşmaktadır. Sinagogların
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da çalışma alanının Ayvansaray tarafında yoğunlaştığını söylemek mümkündür. Kilise
ve sinagogların konumlandığı bölgeler, Balat’ın en eski yerleşmelerinden olan Rum,
Yahudi ve Ermeni yerleşimlerinin olduğu bölgelerdir. Kilise ve sinagoglara göre
camilerin çalışma alanında daha homojen bir dağılım gösterdiği görülmektedir. Bu
durum, Osmanlı döneminde yapılan camilere ek olarak günümüzde çalışma alanında
ikamet edenler arasında Müslüman halkın oldukça büyük bir çoğunlukta olması ile
camilerin diğer ibadethanelere göre çok daha aktif kullanılması şeklinde
açıklanabilmektedir (Şekil 3.22).

Şekil 3.22 : Çalışma alanında bulunan sosyal çekim noktaları.

78

3.3.3.4 Sembolik çekim noktaları
Kırmızı rengi, Neobarok ve Neogotik tarzdaki mimarisi, yapı yüksekliği ve genişliği,
yüksek bir alanda konumlanması, görkemi, tarihselliği ve Haliç’in pek çok
noktasından görülmesi nedeniyle Fener Rum Okulu çalışma alanının en göze çarpan
ve ikonik yapılarındandır. Ancak tarihi, sosyal ve estetik değerlerinin ötesinde, her ne
kadar genellikle Fener Rum Patrikhanesi ile karıştırılsa da Fener Rum Okulu binası,
İstanbul’da ya da İstanbul dışında yaşayan birçok kişi tarafından bilinmekte ve
insanlara doğrudan Fener ve Balat’ı çağrıştırmaktadır.
Fener Rum Okulu’na göre daha az bilinmekle birlikte Tahta Minare Cami de çalışma
alanındaki diğer cami ve ibadethanelere göre oldukça ön plana çıkmış olup Balat’ın
sembol değerlerinden olmuş bir yapıdır. Özellikle sosyal medyanın yaygınlaşması ile
birlikte Balat’ın renkli ve cumbalı sivil mimari örnekleri de birçok kişi tarafından
bilinir ve Balat ile doğrudan ilişkilendirilir olmuştur. Bunlara Merdivenli Yokuş ve
Kiremit Caddesi’ndeki renkli ve cumbalı yapılar ile Sancaktar Yokuşu’ndaki dairesel
formlu, eski ve içi boş yapı örnek gösterilebilmektedir.
Yine sosyal medyanın yaygın kullanımı ile birlikte birçok semtte olduğu gibi Balat’ın
da renkli, konsept kafeleri oldukça bilinir olmuşur. Bu kafelerin başında vintage
konsepti ile Fener tarafındaki Naftalin Kafe gelmektedir. Ayrıca her ne kadar Agora
Meyhanesi şarkısı İzmir’deki Agora Meyhanesi’ne yazılmış olsa da Balat Agora
Meyhanesi de birçok kişi tarafından bilinmekte ve Balat’la özdeşleştirilmektedir.
Balat’a özgü olan ve Balat’ı hatırlatan söz konusu sembolik çekim noktaları birçok
Balat kartpostalı, magneti vb. hediyelik eşya üzerinde yer almaktadır. Ayrıca yerli ve
yabancı pek çok turist, hatta İstanbul’un farklı ilçe ve semtlerinde oturan insanlar
Balat’ın sembolik değerlerini görmek için Fener ve Balat’ı ziyaret etmektedir (Şekil
3.23).
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Şekil 3.23 : Çalışma alanında bulunan sembolik çekim noktaları.
3.3.3.5 Estetik çekim noktaları
Estetik çekim noktaları; mimari, peyzaj özellikleri ile öne çıkan, estetik değeri olan ve
bu özellikleri ile ayırt edilebilen yerlerdir. Çalışma alanında, 2 adet tescilli resmi yapı,
33 adet tescilli anıtsal yapı, 459 adet tescilli sivil mimari örneği ve 1127 adet tescilsiz
yapı bulunmaktadır. İsmet Efendi Tekkesi Mesciti’nin bulunduğu sokak ile Kantemir
Sarayı bahçesinin Vodina Caddesi’ne bakan tarafındaki taş duvarlar da mekandaki
estetik çekim öğelerindendir. Kantemir Sarayı bahçesinde bulunan iki görkemli çınar
ağacı başta olmak üzere Vodina Caddesi üzerindeki ağaçlar ve alanın pek çok yerinde
bulunan sarmaşıklar doğal peyzaj başlığı altında estetik çekim öğelerini
oluşturmaktadır. Doğal peyzajın yanı sıra sokak aydınlatmaları, kafe-resoranların
sokağa taşan renkli ışıkları, mobilyaları ve objeleri, rengarenk boyanmış merdivenleri,
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Minik Kalpler Balat Çocuk İyilik ve Aşevi’nin oyuncaklar ile bezeli cephesi gibi yapay
peyzaj elemanları da çalışma alanındaki estetik çekim öğelerindendir. Ayrıca çeşmeler
ve oldukça dikkat çekici olan grafitiler de çalışma alanında bulunan ve estetik değere
sahip olan çekim öğelerindendir (Şekil 3.24).

Şekil 3.24 : Çalışma alanında bulunan estetik çekim noktaları.
Fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının mekansal dağılımı, çalışma alanında nerelerde
yoğunlaştığının irdelenmesi amacıyla tarihsel, ekonomik, sosyal, sembolik ve estetik
çekim noktaları çakıştırılmıştır (Şekil 3.25). Fener Rum Okulu, tarihsel, sosyal,
sembolik ve estetik değerlere sahip olması nedeniyle çalışma alanındaki en güçlü
çekim noktasıdır, yüksek bir konumda bulunması, büyüklüğü, rengi ve görkemli oluşu
nedeniyle dikkat çekici olması da çekim gücünü artıran özelliklerdir. Fener Rum
Okulu’nu estetik, sosyal ve tarihi değerlere sahip olmaları nedeniyle çalışma
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alanındaki kilise, cami ve sinagog gibi ibadet alanları; hamam ve bazı okullar takip
etmektedir. Ferruh Kethüda Cami, Tahta Minare Cami, Mesnevihane Cami, Tevkii
Cafer Cami, İsmet Efendi Tekkesi Mesciti, Cafer Subaşı Cami, Hacı İsa Cami ve Hızır
Çavuş Cami; Surp Hıreşdagabet Kilisesi, Aya Yorgi Metokhi Kilisesi, Vlah Sarayı
Kilisesi, Taksiahri Rum Kilisesi ve Meryem Ana Rum Ortadoks Kilisesi; Ahrida
Sinagogu, Çana Sinagogu ve Balat Yanbol Sinagogu; Ermeni Okulu, Kantemir Sarayı
(Müzesi),

Tahta

Minare

Hamamı,

Balat

Çavuş

Hamamı

bunlara

örnek

gösterilebilmektedir. Çalışma alanında estetik değer taşıyan çok sayıda tescilli yapı
olup bir araya toplanmamış, alanın geneline yayılmış durumdadır. Estetik değer
taşıyan bu yapılardan bazılarında kafe-restoran, dükkan vb. kullanımlar da
bulunduğundan ticari değer de taşımakta ve daha güçlü çekim noktaları
oluşturmaktadır (Şekil 3.26).

Şekil 3.25 : Çalışma alanının çekim noktaları süperpozisyonu.
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Şekil 3.26 : Çekim noktaları süperpozisyonunun çekim gücü.
Çekim noktaları süperpoze edilip çekim gücü (şiddeti) ile birlikte değerlendirildiğinde,
Vodina Caddesi, Kürkçü Çeşmesi Sokak, Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak, Yıldırım
Caddesi, Leblebiciler Sokak, Lavanta Sokak, Çavuş Hamamı Sokak, Türkeli Sokak,
Ayan Caddesi, Hızır Çavuş Mescidi Sokak, Merdivenli Yokuş, Fener Külhani Sokak,
Akgül Sokak, Alay Sokak, Çimen Sokak, Tevkii Cafer Mektebi Sokak, Kiremit
Caddesi, Ustrumca Sokak, Mesnevihane Sokak, Sancaktar Yokuşu, Fener Kireçhane
Sokak’ın öne çıktığı görülmektedir. Çalışma alanındaki tarihi, sosyal, ekonomik,
estetik ve sembolik değerlere sahip çekim noktaları; bir başka deyişle fiziksel ve
işlevsel çekim noktaları nitelik ve nicelik olarak en çok yukarıda adı geçen cadde ve
sokaklar üzerinde yoğunlaşmıştır. Söz konusu cadde ve sokakların genellikle çalışma
alanı girişinde Haliç’e paralel uzanan ticaret yoğunluklu (ekonomik değere sahip)
akslar ve yer yer bu aksları dik keserek içeri doğru uzanan tarihi, estetik veya sosyal
değerlerin öne çıktığı hatlar olduğu söylenebilmektedir (Şekil 3.27).
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Şekil 3.27 : Çalışma alanında çekim noktalarının yoğunlaştığı akslar.
3.3.4 Kentsel güvenlik bölgelemeleri
Çalışma alanında var olan mekânsal güvenlik problemlerini ortaya koymak için, alan
Bölüm 2.3.2’de detaylı olarak açıklanan Kırık Camlar (Pencereler) Kuramı,
Savunulabilir Mekân Kuramı, Rasyonel Tercih Kuramı ve Çevresel Stres Kuramı
ışığında analiz edilmiştir.
Kırık Camlar Kuramı bağlamında çalışma alanındaki bakımsız, hasarlı ve kötü
durumdaki binalar; bozuk, işlevini yitirmiş peyzaj elemanları (kent mobilyaları,
aydınlatma elemanları, zemin döşemeleri, reklam panoları vb.); toplanmayan ve
çöplerin yığıldığı köşeler; görsel kalite ve anlamsal olarak zayıf/kötü duvar yazı ve
çizimleri tespit edilmiş ve haritalandırılmıştır. Buna göre bakımsız, hasarlı ve kötü
durumdaki binaların, bozuk, işlevini yitirmiş peyzaj elemanlarının, görsel kalite ve
anlamsal olarak zayıf/kötü duvar yazı ve çizimlerinin mekânın geneline yayılmış
olduğu; toplanmayan ve çöplerin yığıldığı köşelerin ise çalışma alanının güneyinde
daha çok bulunduğunu söylemek mümkündür.
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Savunulabilir Mekân Kuramı’na göre mekânsal gözlenebilirliği ve kontrol
edilebilirliğinin zor olması nedeniyle suça açık mekânlar olan işlevsiz ve atıl kalmış
zemin katlar; binaların planlama hataları ve yanlış konumlandırılması ile oluşmuş kör
ve kuytu mekânlar alanda tespit edilmiş ve haritalandırılmıştır. Buna göre işlevsiz ve
atıl kalmış zemin katlar ile kör ve kuytu mekanlar, çalışma alanının geneline yayılmış
olmakla birlikte, Fener Rum Lisesi’nin arka tarafı (çalışma alanının güneyi) ve
Ayvansaray tarafında Ermeni Okulu’nun etrafında (çalışma alanının batısı) oldukça
yoğunlaşmaktadır. Kuramın diğer bileşenlerinden olan çok katlı konutlara ise çalışma
alanında rastlanmamıştır.
Rasyonel Tercih Teorisi’ne göre suçlununun kolay yakalanma vb. zararını azaltarak
suç işlemesini kolaylaştıracak sahipsiz, terk edilmiş ve çeteler tarafından ele geçirilmiş
alanlar ve binalar; yetersiz aydınlatılmış, ıssızlık hissi veren kentsel mekânlar analiz
edilmiş ve haritalandırılmıştır. Buna göre kötü durumda ve terk edilmiş binaların
mekân geneline yayılmış olduğunu; yetersiz aydınlatılmış, ıssızlık hissi veren
sokakların ise çalışma alanının güneyinde, Kantemir Sarayı bahçesi etrafında
bulunduğunu söylemek mümkündür.
Son olarak, bireylerde stres, gerginlik, endişe, huzursuzluk ve korku yaratabilen
Çevresel Stres Kuramı bileşenleri düşük konut kalitesi (zayıf/kötü kalitedeki yapı ve
yapı elemanları ile eskime) ve düşük muhit/çevre kalitesi (zayıf/kötü görsel kalite,
çevresel eskime/köhneleşme) analiz edilmiş ve haritalandırılmıştır. Bunların, çalışma
alanının güneyinde ve Ayvansaray’a yakın yerlerde (çalışma alanının batısında)
bulunduğunu söylemek mümkündür. Kuramın diğer bileşenlerinden gürültü, aşırı
kalabalık ve trafik sıkışıklığı problemlerine bakıldığında, çalışma alanının
sokaklarının dar olmakla birlikte yaya odaklı olması, semt sâkinlerinin özel araç
sahipliğinin düşük olması, dışarıdan gelen kişilerin park yeri problemi yüzünden toplu
taşımayı tercih etmesi ya da araçlarını çalışma alanı dışında park etmeleri nedeniyle
alanda büyük bir trafik sıkışıklığı problemi görülmemektedir.
Çalışma alanında Vodina Caddesi ve çevresindeki ticaret aksları, kalabalık ve
kalabalığa bağlı gürültünün alanın geri kalanına oranla yüksek olduğu yerlerdir. Ancak
rahatsız edici düzeyde bir kalabalık ve gürültü olmayıp aksine buralardaki yaya
yoğunluğu çekici bir unsur oluşturmaktadır. Bu nedenle çalışma alanında gürültü, aşırı
kalabalık ve trafik sıkışıklığı problemlerine rastlanmamaktadır (Şekil 3.28).
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Şekil 3.28 : Kentsel güvenlik kuramlarına göre güvensizlik hissi veren mekânlar.
Kırık Camlar Kuramı, Rasyonel Tercih Kuramı, Savunulabilir Mekân Kuramı ve
Çevresel Stres Kuramı literatüründe yer alan mekânsal özellikler, alanda analiz edilip
haritalandırıldıktan sonra, yoğunlaştığı bölgeler tespit edilmiş ve kentsel güvenlik
hissinin zayıf olduğu alanlar ortaya konulmuştur. Buna göre güvenlik açısından en
problematik mekânların, çalışma alanının daha güneyi, Ayvansaray’a yakın yerler
(çalışma alanının batısı) ve Kantemir Sarayı’nın bahçesinin arka kesimleri (çalışma
alanının güneyi) olduğunu söylemek mümkündür. Bu durum çalışma alanının güneyi
ile Ayvansaray tarafında (batısı), bakımsız/metruk ve tamamen terk edilmiş binaların
oldukça yoğun olması, genel olarak alanın düşük muhit (görüntü kalitesinin zayıflığı,
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bakımsızlık, eskimişlik) ve düşük bina kalitesine (eskime, yapı elemanlarının kalitesi
vb.) sahip olması ve daha seyrek olarak konut adalarınında kuytu mekânların
bulunması ile dört kurama da ait güvensizlik algısı yaratan alan ve öğelerin
çakışmasından kaynaklanmaktadır.
Kantemir Sarayı’nın bahçesinin arka kesimlerinde ise kuytu mekânlarla sağır
duvarların yoğunlaştığı, ıssız sokakların, terk edilmiş binalarla bakımsız binaların da
çokça bulunduğu görülmektedir. Bu nedenle başta Savunulabilir Mekân Kuramı
olmak üzere Kırık Camlar ve Rasyonel Tercih Kuramları’nın olumsuz güvenlik hissi
yaratabilecek mekânsal öğeleri bu alanda çakışmaktadır. Ayrıca yer yer Fener’de ve
alanın kuzey tarafında (Yıldırım Caddesi üzeri) da kentsel güvenlik hissinin zayıf
olduğu mekânlar tespit edilmiştir. Bu alanlarda bakımsız veya terk edilmiş binalar ya
da kuytu mekânlar bulunmakla birlikte sayıca az olup daha seyrek konumlanmıştır. Bu
nedenle diğer alanlara göre daha az güvensizlik hissi mevcuttur (Şekil 3.29).

Şekil 3.29 : Güvensizlik hissi veren mekânların yoğunlaşması.
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3.4 Denek Grubu Çalışması
Cumartesi günü öğleden sonra saatlerinde, daha önce çalışma alanını hiç
deneyimlememiş 110 kişilik bir denek grubu ile çekim noktası-rota belirleme-kentsel
güvenlik hissi ilişkisi üzerine bir alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Denek grubu 52
kadın (%47) ve 58 erkekten (%53) oluşmaktadır. Katılımcılardan 17’si ilköğretim
(%15.5), 35’i lise (%31.8), 46’sı lisans (%41.8) ve 12’si lisansüstü (%10.9)
mezunudur. Katılımcıların yaşları 20 ile 60 yaş arasında sınırlandırılmıştır. Buna göre
20-29 yaş grubu katılımcı sayısı 35 (%31.8), 30-39 yaş grubu katılımcı sayısı 22
(%20), 40-49 yaş grubu katılımcı sayısı 30 (%27.3) ve 50-59 yaş grubu katılımcı sayısı
23 (%20.9)’ tür (Şekil 3.30).

Şekil 3.30 : Denek grubu demografik özellikleri.
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Çalışma kapsamında, katılımcılara kıyı hattı/ana aks üzerinden alana giriş
yapabilecekleri üç adet kapının (sokak/başlangıç noktası) fotoğrafları gösterilmiştir.
Katılımcılar, istedikleri kapıyı seçerek alana giriş yapmıştır. Sonrasında her
katılımcıya bir adet altlık harita verilmiştir. Altlık harita, çalışma alan sınırları
içerisinde kalan ve katılımcıların üzerine işaretleme yapabileceği her türlü yol,
merdiven vb. bağlantı unsurlarının kısmen soyutlanarak çizgisel ve bu bağlantı
unsurların kesişim noktalarının dairesel olarak ifade edildiği haritadır.
Sağ üst köşesinde yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi gibi algıyı etkileyen birey kaynaklı
faktörlerle ad-soyad, meslek vb. bilgilerin sorulduğu denek bilgileri kısmı ile hemen
altında çalışmanın yapılma nedeni ve şeklini (rota oluşturma-algılanan ve yönelme
nedeni olan öğeyi yazma-kentsel güvenlik hissini puanlama) detaylıca anlatan bir
bilgilendirme kısmı mevcuttur. Ayrıca, katılımcılara içinde bulundukları alan
çalışmasının yüksek lisans tezi için kullanılacağı bilgisi verilmiş ve onayları alınmıştır.
Katılımcılar, bir saatlik süre boyunca her kesişim noktasında durup istedikleri sokağa
yönelmiş ve böylelikle rotalarını oluşturmuştur. Rotanın başından sonuna kadar her
kesişim noktasında yönelme tercihlerini etkileyen çekim unsurunu kesişim noktası
üzerinde belirtmiş ve geçtikleri bağlantılar (sokaklar) içinde hissettikleri kentsel
güvenlik hissini Likert ölçeği (-3 çok güvensiz, + 3 çok güvenli olacak şekilde)
kullanarak puanlamış ve ilgili sokağın üzerinde belirtmiştir (Şekil 3.31).
Katılımcılar çalışma alanına seçtikleri kapıdan ayrı ayrı giriş yapmış olup
birbirlerinden etkilenmemeleri adına aynı anda az sayıda katılımcının (en fazla 3
katılımcı)

çalışma

alanı

içerisinde

bulunmasına

dikkat

edilmiştir.

Ayrıca

karşılaşmaları halinde birbiriyle, bunun dışında da çevredeki insanlarla sözlü
etkileşime geçmemeleri belirtilmiştir. Çalışma boyunca tamamen kendi istedikleri
doğrultuda mekân içerisindeki yönelmelerini gerçekleştiren (dikkatini çeken herhangi
bir unsura göre yönelme, geçilen sokaktan tekrar geçme vb.) katılımcılar bir saat
sonunda bulundukları noktada işaretleme yapmayı bırakmış ve çalışmayı
sonlandırmıştır.
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Şekil 3.31 : Tamamlanmış örnek altlık.
3.4.1 Çekim noktaları algılama ve rota oluşturma
Çalışma alanına Haliç’e paralel uzanan ikinci cadde olan Mürselpaşa Caddesi’nden üç
adet giriş kapısı bulunmaktadır. Katılımcılar alana girmeden önce her üç kapının da
fotoğrafını görmüş (yakınlık faktörüne göre kapı seçimi yapılmaması için) ve
istedikleri kapıyı seçerek alana giriş yapmıştır. Birinci kapı olan K1 kapısı, çalışma
alanının Fener kısmında bulunmaktadır. K1 kapısında, dikkat çeken öğelerin başında
çalışma alanının en güçlü çekim noktası olan (tarihi-sosyal-estetik-sembolik çekim
noktası) Fener Rum Okulu bulunmaktadır. Bu nedenle, K1 kapısının seçilmesindeki
en büyük etken olarak gösterilebilmektedir. Fener Rum Okulu’nu takiben, graffiti,
sarmaşık, renkli yapılar ve kafeler de katılımcıların ilgisini çekmekte olup K1
kapısının seçiminde rol oynamaktadır. K1 kapısı, 110 katılımcıdan 54’ü tarafından
seçilmiş olup en çok seçilen kapıdır.
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K2 kapısı, çalışma alanının ve Balat’ın ortasında yer almaktadır. Kapıda dikkat çeken
öğeler, Garanti Bankası, terk edilmiş iki katlı tuğla bir bina, antikacı ve sarmaşıktır.
K2 kapısı, 110 katılımcıdan 16’sı tarafından seçilmiş olup en az seçilen kapıdır. Az
seçilmesinin

nedeni

olarak

güçlü

bir

çekim

noktasının

bulunmaması

gösterilebilmektedir.
K3 kapısı, çalışma alanının Ayvansaray’a doğru olan kısmında yer almaktadır. Renkli
binalar, kafe ve dükkânların olduğu K3 kapısının en dikkat çeken öğesi ise sokağın
üzerinde oldukça yayılmış, bina cephelerinin de bir kısmını kaplamış sarmaşıktır.
Diğer kapılarda da sarmaşık yer bulunmasına rağmen K3 kapısındaki sarmaşığın
büyüklüğü ve konumu nedeniyle çekim gücü çok daha fazladır. K3 kapısı ise 110
katılımcıdan 40’ı tarafından seçilmiştir (Şekil 3.32) ve (Şekil 3.33).

Şekil 3.32 : Çalışma alanına giriş kapıları.
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Şekil 3.33 : Denek grubu kapı seçimi.
Katılımcıların kapı seçimi cinsiyet faktörüne göre incelendiğinde, K1 kapısını
kadınların erkeklere göre daha çok tercih ettiği görülmektedir. Aynı zamanda tüm
kapılar arasından da kadınlar daha çok K1 kapısını tercih etmiştir. Bu durumun
oluşmasında K1 kapısında mimari ve estetik öğelerin (Fener Rum Okulu, renkli ve
farklı mimari detaydaki yapılar, grafiti vb.) diğer kapılara göre daha çok bulunması
etkilidir. Denek grubunun yanıtlarına göre, estetik ve mimari öğeler, kadınların ilgisini
daha çok çekmektedir.
K2 kapısı genelde olduğu gibi cinsiyet bazında bakıldığında da her iki grup için de en
az seçilen kapı olmuştur. Genelde olduğu gibi, güçlü bir çekim noktasının
bulunmaması cinsiyet bazında bakıldığında da seçimlerin az olmasına sebebiyet
vermiştir. K3 kapısına bakıldığında, erkeklerin bu kapıyı kadınlara göre daha çok
tercih ettiği görülmektedir. K3 kapısında kafe ve dükkânların bulunması bu durumda
etkilidir. Denek grubunun yanıtlarına göre, ticari faaliyetlerin erkeklerin kadınlara
göre daha çok ilgisini çektiği söylenebilmektedir. (Şekil 3.34)
Denek grubunun yanıtlarına göre, eğitim düzeyi bazında kapı seçimi incelendiğinde
ilköğretim mezunlarının daha çok K3 kapısını, lise mezunlarının K1 kapısını, lisans
mezunlarının K3 kapısını ve lisansüstü mezunlarının K1 kapısını seçtiği
görülmektedir. Bu açıdan eğitim düzeyi ile kapı seçimi arasında belirgin bir ilişkiye
rastlanmamıştır. Ancak zayıf çekim öğeleri nedeniyle K2 kapısının tüm eğitim grupları
için en az tercih edilen kapı olduğu ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip grubun bu
kapıyı hiç tercih etmediğini söylemek mümkündür (Şekil 3.35).
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Yaş bazında kapı seçimi incelendiğinde, 20-29 yaş grubunun daha çok K3 kapısını
tercih ettiği, diğer yaş gruplarının ise K1 kapısını tercih ettiği tespit edilmiştir. Ancak
diğer yaş grupları yani K1 kapısını tercih edenler, kendi içinde incelendiğinde yaş
arttıkça K1 kapısını seçme eğilimi artmaktadır. Denek grubunun yanıtlarına göre, yaş
arttıkça mimari ve estetik öğelere duyulan ilgi ve çekimin arttığı söylenebilmektedir
(Şekil 3.36).

Şekil 3.34 : Denek grubu kapı seçimi-cinsiyet dağılımı.

Şekil 3.35 : Denek grubu kapı seçimi-eğitim düzeyi dağılımı.
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Şekil 3.36 : Denek grubu kapı seçimi-yaş grubu dağılımı.
Kapı seçimleri yapıldıktan sonra her katılımcıya bir adet altlık harita verilmiştir.
Katılımcılar, bir saat boyunca istedikleri sokağa yönelmiş ve böylelikle rotalarını
oluşturmuştur. Daha sonra katılımcılardan elde edilen altlıklar çakıştırılmış ve sokak
bazında denek grubu yaya yoğunlukları tespit edilmiştir. Yaya yoğunluğu tespitinde
çift yönlü geçişler (gidiş-dönüşler) ayrı ayrı sayılmıştır. Bir sokaktan en çok 49
katılımcı geçmiş olup bazı sokaklardan hiç katılımcı geçmemiştir.
Katılımcı yoğunluğu gruplandırılarak koyu renk çok yoğun, açık renk az yoğun olacak
şekilde haritalandırılmıştır (Şekil 3.37). Buna göre, Haliç’e paralel uzanan, çalışma
alanının ve Balat’ın ana caddesi olan ve başta ticaret olmak üzere birçok kullanımı
içinde barındıran Vodina Caddesi en yoğun cadde olarak gözlemlenmiştir. Vodina
Caddesi’ni Kürkçü Çeşmesi Sokak, Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak, Yıldırım Caddesi,
Leblebiciler Sokak, Sancaktar Yokuşu, Mesnevihane Sokak, Tevkii Cafer Mektebi
Sokak, Çimen Sokak, Alay Sokak, Fener Külhanı Sokak, Akgül Sokak, Ayan Caddesi
ve Türkeli Sokak takip etmektedir. Söz konusu cadde ve sokaklar, ticaret birimlerinin;
cami, kilise ve sinagog gibi ibadet yapılarını taşımaktadır. Yaya yoğunluklarının, Hızır
Çavuş Köprübaşı Sokak ile Yıldırım Caddesi’nde kafe-restoranlardan, Vodina
Caddesi’nde kafe-restoranlardan ve çok çeşitli alışveriş olanaklarından, Leblebiciler
Sokak’ta hem kafe-restoranlardan hem dükkânlardan, Ayan Caddesi’nde ticari
unsurlar ve bunun yanı sıra Leblebiciler ile Lavanta Sokak’ın kesişiminde olup
yönlenmenin sağlanmasından, Sancaktar Yokuşu’nun yaya yoğunluğunun ise Fener
Rum Okulu’ndan kaynaklandığını söylemek mümkündür (Şekil 3.38).
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Şekil 3.37 : Denek grubu yaya sayımı.

Şekil 3.38 : Denek grubu yaya yoğunlaşması.
Denek grubu yaya sayımının yanı sıra çalışma alanında, genel yaya sayımı da
yapılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda, yaya yoğunluğu gruplandırılarak koyu
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renk çok yoğun, açık renk az yoğun olacak şekilde renklendirilmiş ve
mekânsallaştırılmıştır. Bu doğrultuda, çalışma alanında çarşı ve Fener tarafında yaya
yoğunluğunun fazla olduğu; Ayvansaray tarafı (çalışma alanının batısı) ve Kantemir
Sarayı bahçesinin arka taraflarında (çalışma alanının güneyi) ise yaya yoğunluğunun
oldukça az olduğu sonucuna varılabilmektedir (Şekil 3.39).

Şekil 3.39 : Genel yaya sayımı.
Buna göre, Vodina Caddesi ve Kürkçü Çeşmesi Sokak en yoğun yaya sirkülasyonuna
sahiptir. Vodina Caddesi ve Kürkçü Çeşmesi Sokak’ı; Leblebiciler Sokak, Lavanta
Sokak, Ayan Caddesi, Yıldırım Caddesi, Çimen Sokak ve Sancaktar Yokuşu takip
etmektedir. Adı geçen cadde ve sokaklar, Balat’ın kafe-restoran, vintage-antika
dükkânları, bakkal-market-eczane gibi ticaret birimlerinin üzerinde konumlandığı
yerlerdir. Ayrıca birçok cami, kilise ve sinagog gibi ibadet yapılarını da taşımaktadır.
Özel olarak Vodina Caddesi’nin yaya yoğunluğunun kafe-restoranlardan, Sancaktar
Yokuşu’nun yaya yoğunluğunun ise Fener Rum Okulu’ndan kaynaklandığını
söylemek mümkündür. Ayrıca Vodina Caddesi taşıdığı ticaret ve sosyo-kültürel
unsurların yanı sıra çalışma alanındaki en geniş caddelerden biri olup alanın ana yaya
omurgasıdır. Bu nedenle yaya yoğunluğu diğer cadde ve sokaklara göre oldukça
fazladır (Şekil 3.40).
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Şekil 3.40 : Genel yaya yoğunlaşması.
Denek grubu yaya sayımı ve genel yaya sayımı karşılaştırıldığında, her ikisinde de
Vodina Caddesi ve Kürkçü Çeşmesi Sokak’ın en fazla yaya yoğunluğuna sahip akslar
olarak öne çıktığı görülmektedir. Leblebiciler Sokak, Lavanta Sokak, Ayan Caddesi,
Yıldırım Caddesi, Çimen Sokak ve Sancaktar Yokuşu ise her iki sayımda da yüksek
yoğunluğa sahip olma özelliği ile ortaklaşmaktadır.
Katılımcılar, çalışma alanındaki her kesişim noktasında durup hangi sokağa
yöneleceğine karar verirken yönelme tercihlerini etkileyen çekim unsurunu
kendilerine verilen altlık harita üzerinde ilgili kesişim noktasında belirtmiştir.
Katılımcıların yönelme tercihlerini etkilememek adına kavramlar kendilerine önceden
verilmemiş çalışma sırasında yazılan kavramlar/fiziksel ve işlevsel çekim noktaları
gruplanmıştır. Katılımcıların belirttiği yönelme tercihlerini etkileyen çekim unsurları;
mimari nitelikler (yapı rengi, yapı şekli, yapı materyali, yapı elemanı, harabe bina,
tarihi/eski yapı, duvar, modern bina, bina yüksekliği ve çeşme); fiziksel çevre, peyzaj
ve topoğrafya (doğal peyzaj, yapay peyzaj, topoğrafya, dar sokak, manzara, gölge, ışık,
eğrisellik, açıklık ve sokak genişliği); ticari faaliyetler (vintage/antika dükkânı, kaferestoran, atölye, İncir Ağacı Kahvesi, bakkal-market–eczane, butik–eşya, seyyar
satıcı, Agora Meyhanesi, Sevda Gazozcusu, Ptt–banka, pansiyon ve pazar) ve
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donatılar ve sosyal-kültürel unsurlar (karakol, Fener Rum Okulu, grafiti, kilise, cami,
sinagog, hamam, okul, hastane, araştırma merkezi, spor kulübü, çamaşırlar, film seti
ve müze) olarak dört grupta toplanmıştır (Çizelge 3.1).
Ayrıca katılımcıların belirttikleri fiziksel ve işlevsel çekim noktaları ile SantosDelgado (2005)’nun sosyal, tarihsel, sembolik, ekonomik ve estetik değere sahip
çekim noktası sınıflandırılması eşleştirilmiştir. Buna göre mimari nitelikler ile fiziksel
çevre, peyzaj ve topoğrafyaya ilişkin çekim noktaları-estetik, ticari faaliyetlere ilişkin
çekim noktaları-ekonomik, donatılar ve sosyal-kültürel unsurlara ilişkin çekim
noktaları-sosyal,tarihsel ve estetik olarak ele alınabilmektedir (Çizelge 3.2).
Çizelge 3.1 : Çekim noktalarının gruplanması.
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Çizelge 3.2 : Denek grubu ve Santos-Delgado (2005) çekim noktaları eşleşmesi.

110 kişilik denek grubuyla yapılan alan çalışması sonucunda, katılımcıların yönelme
tercihlerini etkileyen çekim noktaları cinsiyet, eğitim düzeyi ve yaş grubu
parametrelerine göre incelenmiştir. Buna göre katılımcıların, çalışma alanındaki her
kesişim noktasında belirttiği çekim noktası yönelme/tercih nedeni; mimari nitelikler,
fiziksel çevre, peyzaj ve topoğrafya, ticari faaliyetler ile donatılar ve sosyalkültürel unsurlar olarak gruplandırılmıştır.
Çalışma kapsamında katılımcıların her bir sokak/bağlantı kesişim noktasında belirttiği
çekim noktası bir seçim sayısına tekabül etmektedir. Alan çalışmasından elde edilen
verilere göre, katılımcıların yönelme tercihlerini etkileyen unsurların en çok mimari
nitelikteki çekim noktaları olduğu görülmüştür. Bunu ticari faaliyetlere ilişkin çekim
noktaları; fiziksel çevre, peyzaj ve topoğrafyaya ilişkin çekim noktaları ile son olarak
donatılar ve sosyal-kültürel unsurlara ilişkin çekim noktaları takip etmektedir. Bu
verilerle, çalışmanın ana sorularından olan ‘‘Kent dokusu içindeki fiziksel ve işlevsel
çekim noktalarından hangisi yaya hareketlerini daha çok etkilemektedir?’’, ‘‘Kentsel
doku içindeki fiziksel ve işlevsel çekim noktalarından hangileri daha çok
algılanmaktadır? ve ‘‘Söz konusu fiziksel ve işlevsel çekim noktalarından hangilerinin
imgelenebilirliği daha yüksektir?’’ soruları cevaplanabilmekte olup (Şekil 3.41)
ilerleyen kısımlarda daha detaylı olarak ele alınacaktır.
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Şekil 3.41 : Denek grubu çekim noktası türüne göre seçim sayısı.
Denek grubunun yanıtlarından elde edilen veriler cinsiyete göre incelendiğinde, hem
kadın hem de erkekler için yönelme tercihlerini etkileyen unsurların en çok mimari
nitelikteki çekim noktaları olduğu görülmüştür. Bunu ticari faaliyetlere ilişkin çekim
noktaları; fiziksel çevre, peyzaj ve topoğrafyaya ilişkin çekim noktaları ile son olarak
donatılar ve sosyal-kültürel unsurlara ilişkin çekim noktaları takip etmektedir.
Verilerden çıkarılan bir diğer sonuç, kadınların sayıca erkeklerden 6 kişi az olmalarına
rağmen erkeklere göre çok daha fazla seçim yapmalarıdır. Bu durum kadınların
erkeklere göre daha çok kesişim noktasından geçtiğini, bir başka deyişle alanda daha
hızlı yürüdüğünü ve daha çok gezdiğini göstermektedir (Şekil 3.42).
Denek grubunun yanıtlarından elde edilen veriler eğitim düzeyine göre incelendiğinde,
tüm eğitim düzeyleri için seçimlerde, mimari niteliklere ilişkin unsurlar en çok tercih
edilirken donatılar ve sosyal-kültürel unsurlar en az tercih edilen çekim noktalarıdır.
İkinci ve üçüncü sıradaki çekim noktalarında ise ilköğretim ve lise eğitim düzeyine
sahip katılımcılar, daha çok ticari faaliyetlere ilişkin unsurlara göre seçim yaparken,
lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip katılımcılar daha çok fiziksel çevre, peyzaj
ve topoğrafyaya ilişkin unsurlara göre seçim yapmaktadır (Şekil 3.43). Denek
grubunun yanıtlarından elde edilen veriler yaş gruplarına göre incelendiğinde, önceki
bulgulara benzer şekilde tüm yaş grupları için seçimlerde, mimari niteliklere ilişkin
unsurlar en çok tercih edilirken donatılar ve sosyal-kültürel unsurlar en az tercih edilen
çekim noktalarıdır (Şekil 3.44).
100

Şekil 3.42 : Denek grubu cinsiyete göre çekim noktası türü seçimi.

Şekil 3.43 : Denek grubu eğitim düzeyine göre çekim noktası türü seçimi.
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Şekil 3.44 : Denek grubu yaşa göre çekim noktası türü seçimi.
3.4.1.1 Mimari niteliklere ilişkin çekim noktaları
Alan çalışması kapsamında katılımcıların yönelme tercihlerini etkileyen ve her
kesişim noktasında belirttikleri çekim noktalarından mimariye ilişkin unsurlar yapı
rengi, yapı şekli, yapı materyali, tarihi (eski) yapı, harabe bina, yapı elemanı, duvar,
modern bina, bina yüksekliği ve çeşmedir (Şekil 3.45).

Şekil 3.45 : Mimari niteliklere ilişkin çekim noktaları.
Elde edilen veriler doğrultusunda yönelme tercihlerini en çok etkileyen mimari unsur
tarihi (eski) yapılardır. Yapı rengi ve yapı şekli de yönelme tercihlerini etkileyen
mimari unsurlardandır. Katılımcılar kendilerine verilen altlık haritalarda çokça kez
tarihi yapılardan, mekânın tarihi havasından, rengarenk ve bitişik nizam cumbalı
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evlerinden bahsetmiştir. Yönelme tercihlerinde mavi renkli yapılar başta olmak üzere
ana renklerin daha çok seçim nedeni olarak yazıldığı görülmüştür. Ancak her yapı
rengi nedeniyle yönelen katılımcı renk belirtmediğinden sayısal veri olarak
sunulamamıştır. Kavramsal ve kuramsal çerçevede bahsedilen Seçici Dikkat
Modeli’nde de renkli uyarıcıların, renksiz uyarıcılara; ana renklerin, ara ya da karışık
renklere; ana renkler arasında ise kırmızı ve mavinin, sarı ve yeşile göre dikkati daha
çok çekmekte olduğu belirtilmiştir (Cüceloğlu, 2019). Alan çalışmasından elde edilen
veriler de bu durumu doğrular niteliktedir.
Çalışma alanındaki yapıların çoğunluğunu tarihi (eski) binalar oluştursa da alanda
yakın zamanlarda yapılmış modern binalar da bulunmaktadır. Ancak modern binalar,
tarihi (eski) yapıların aksine katılımcıların yönelme tercihlerini hiç etkilememiştir.
Bina yüksekliği ve çeşme de çalışma alanındaki yönelme tercihlerini en az etkileyen
mimari unsurlardandır. Bunun nedeni çeşmelerin az sayıda ve kötü durumda olması
nedeniyle göze çarpmaması ve birbirine yakın alanlarda bina yüksekliklerinin çok
değişkenlik göstermemesi nedeniyle dikkati çekmemesidir (Şekil 3.46).

Şekil 3.46 : Denek grubu mimari niteliklere ilişkin çekim noktaları seçim sayısı.
Denek grubunun yanıtlarına göre, mimari nitelikteki çekim noktaları cinsiyet
faktörüne göre incelendiğinde, her iki cinsiyet için de genelde olduğu gibi yönelme
tercihlerini en çok etkileyen mimari unsur tarihi (eski) yapıdır. Yapı rengi ve yapı şekli
de yönelme tercihlerini etkileyen mimari unsurlardandır. Bina yüksekliği ve çeşme ise
çalışma alanındaki yönelme tercihlerini en az etkileyen mimari unsurlardır. Kadınların
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yönelme tercihlerini yapı rengi, yapı şekli, harabe bina, yapı elemanı ve duvar
erkeklerden daha çok etkilerken; erkeklerin yönelme tercihinde tarihi (eski) yapı
kadınlara göre oldukça etkilidir (Şekil 3.47).
Denek grubunun yanıtlarına göre, mimari nitelikteki çekim noktaları eğitim düzeyi
faktörüne göre incelendiğinde, ilköğretim, lise ve lisans eğitim düzeyine sahip
katılımcıların yönelme tercihlerini, tarihi (eski) yapı başta olmak üzere yapı rengi ve
yapı şekli etkilemektedir. Lisansüstü eğitim düzeyine sahip katılımcıların yönelme
tercihlerini ise yapı rengi ve tarihi (eski) yapı başta olmak üzere yapı şekli ve yapı
materyalinin etkilediği görülmektedir (Şekil 3.48).
Denek grubunun yanıtlarına göre, mimari nitelikteki çekim noktaları yaş faktörüne
göre incelendiğinde, 20-29 yaş grubunun yönelme tercihlerinde en çok yapı renginin;
diğer yaş gruplarının yönelme tercihlerinde ise oldukça büyük farklarla tarihi (eski)
yapının etkili olduğu görülmektedir. (Şekil 3.49).

Şekil 3.47 : Denek grubu cinsiyete göre mimari niteliklere ilişkin çekim noktaları
seçim sayısı.
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Şekil 3.48 : Denek grubu eğitim düzeyine göre mimari niteliklere ilişkin çekim
noktaları seçim sayısı.

Şekil 3.49 : Denek grubu yaşa göre mimari niteliklere ilişkin çekim noktaları seçim
sayısı.
3.4.1.2 Fiziksel çevre, peyzaj ve topoğrafyaya ilişkin çekim noktaları
Alan çalışması kapsamında katılımcıların yönelme tercihlerini etkileyen ve her
kesişim noktasında belirttikleri çekim noktalarından fiziksel çevre, peyzaj ve
topoğrafyaya ilişkin unsurlar; doğal peyzaj (çınar ağaçları, sarmaşıklar vb.), yapay
peyzaj (renkli merdivenler, saksılar, aydınlatma elemanları, tabelalar, Balat Minik
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Kalpler Çocuk İyilik ve Aşevi’nin çok sayıda oyuncağın yer aldığı cephesi, yol
kenarında ve açıklıklarda yaratılan konsept mekânlarda kullanılan sokak mobilyası ve
eşyalar), topoğrafya (eğim, merdivenler), eğrisellik, açıklık, geniş sokak, dar sokak,
manzara (Haliç manzarası), gölge ve ışıktır (Şekil 3.50).

Şekil 3.50 : Fiziksel çevre, peyzaj ve topoğrafyaya ilişkin çekim noktaları.
Elde edilen veriler doğrultusunda yönelme tercihlerini en çok etkileyen fiziksel çevre,
peyzaj ve topoğrafyaya ilişkin unsur doğal peyzajdır. Katılımcılar kendilerine verilen
altlık haritada, yönelme nedeni olarak çokça kez alandaki görkemli çınar ağaçlarından
ve sarmaşıklardan bahsetmiştir. Yapay peyzaj ve topoğrafya da yönelme tercihlerini
önemli ölçüde etkileyen fiziksel çevre, peyzaj ve topoğrafyaya ilişkin unsurlardandır.
Alandaki renkli merdivenler, pencere önlerine konulan çiçek saksıları, konsept
kafelerin renkli masa ve sandalyeleri, ışıkları, tabelaları ile Balat Minik Kalpler Çocuk
İyilik ve Aşevi’nin renkli ve oyuncaklarla bezeli cephesi yapay peyzaj öğeleri olarak
katılımcılar tarafından çokça bahsedilen unsurlardır. Topoğrafya ve eğim konusu ise
cinsiyet ve yaşa göre itici ya da çekici olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Sokak
genişliği ve manzara yönelme tercihlerinin belirlenmesinde daha az rol oynarken
eğrisellik, açıklık, gölge ve ışık tercihlerde neredeyse hiç etkili değildir (Şekil 3.51).
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Şekil 3.51 : Denek grubu fiziksel çevre, peyzaj ve topoğrafyaya ilişkin çekim
noktaları seçim sayısı.
Denek grubunun yanıtlarına göre, fiziksel çevre, peyzaj ve topoğrafyaya ilişkin çekim
noktaları, cinsiyet faktörüne göre incelendiğinde, kadınlar için sırasıyla doğal peyzaj,
yapay peyzaj ve topoğrafya; erkekler için ise sırasıyla doğal peyzaj, topoğrafya ve
yapay peyzaj seçimlerde öne çıkmaktadır. İfade edilen doğal peyzaj ve yapay peyzaj
unsurları benzerlik gösterse de topoğrafya bağlamında eğim, cinsiyete göre farklılık
göstermektedir. Kadınlar daha düz ve az eğimli alanları tercih etme eğiliminde olup
erkekler ise eğimli alanları kadınlara göre daha çok tercih edebilmektedir. Ayrıca
gölge alanlar, kadınlar için bir seçim ve çekim unsuruyken erkeklerde gölgeye ilişkin
bir veri elde edilememiştir. Sokak genişliği konusunda kadınlar daha dar sokakları
tercih ederken erkeklerin daha geniş sokakları tercih ettiği görülmektedir (Şekil 3.52).
Denek grubunun yanıtlarına göre, fiziksel çevre, peyzaj ve topoğrafyaya ilişkin çekim
noktaları, eğitim düzeyine göre incelendiğinde, tüm eğitim düzeyleri için sırasıyla
doğal peyzaj, yapay peyzaj ve topoğrafya seçimlerde öne çıkmaktadır (Şekil 3.53).
Denek grubunun yanıtlarına göre, fiziksel çevre, peyzaj ve topoğrafyaya ilişkin çekim
noktaları, yaşa göre incelendiğinde, 20-29 ve 30-39 yaş gruplarında sırasıyla doğal
peyzaj, yapay peyzaj ve topoğrafya yönelme tercihlerini etkilerken; 40-49 ve 50-59
yaş gruplarında sırasıyla doğal peyzaj, topoğrafya ve yapay peyzaj yönelme
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tercihlerini etkilemektedir. Özellikle 40-49 ve 50-59 yaş gruplarında topoğrafya, daha
düz alanların tercih edilmesi şeklinde yönelmeyi etkilemektedir (Şekil 3.54).

Şekil 3.52 : Denek grubu cinsiyete göre fiziksel çevre, peyzaj ve topoğrafyaya
ilişkin çekim noktaları seçim sayısı.

Şekil 3.53 : Denek grubu eğitim düzeyine göre fiziksel çevre, peyzaj ve
topoğrafyaya ilişkin çekim noktaları seçim sayısı.
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Şekil 3.54 : Denek grubu yaşa göre fiziksel çevre, peyzaj ve topoğrafyaya ilişkin
çekim noktaları seçim sayısı.
3.4.1.3 Donatılar ve sosyal-kültürel unsurlara ilişkin çekim noktaları
Alan çalışması kapsamında katılımcıların yönelme tercihlerini etkileyen ve her
kesişim noktasında belirttikleri çekim noktalarından donatılar ve sosyal-kültürel
unsurlara ilişkin çekim noktaları; kilise, cami, sinagog gibi ibadet yerleri; müze, okul,
hastane, karakul, araştırma merkezi, spor kulübü, Fener Rum Okulu, grafiti,
çamaşırlar, film seti ve Tahta Minare Cami’dir (Şekil 3.55).

Şekil 3.55 : Donatılar ve sosyal-kültürel unsurlara ilişkin çekim noktaları.
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Fener Rum Okulu ve Tahta Minare Cami, çalışma alanında işlevinin ötesine geçerek
ve sembolleşerek öne çıktığı, katılımcılar tarafından da çoğunlukla ismi ile yazıldığı
için ayrı olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda rengi, büyüklüğü ve mimari tarzı ile Haliç
’in en görkemli ve öne çıkan yapılarından olan Fener Rum Okulu, yönelme tercihlerini
en çok etkileyen çekim noktasıdır. Bunu grafitiler ve Tahta Minare Cami ile çalışma
alanındaki diğer camiler ve kiliseler takip etmektedir. Okul, karakol, araştırma merkezi
ve spor kulübü yönelme tercihleri üzerinde oldukça az etkilidir. Çalışma alanında
büyük bir hastane bulunmamakla birlikte poliklinikler ve diş hekimi muayenehaneleri
toplu olarak bu şekilde ele alınmıştır. Ancak katılımcıların yönelme tercihlerinde etkili
olmadığı görülmektedir (Şekil 3.56).

Şekil 3.56 : Denek grubu donatılar ve sosyal-kültürel unsurlara ilişkin çekim noktası
seçim sayısı.
Denek grubunun yanıtlarına göre, donatılar ve sosyal-kültürel unsurlara ilişkin çekim
noktaları, cinsiyete göre incelendiğinde, her iki cinsiyet için de Fener Rum Okulu en
güçlü çekim noktasıdır. Bunu kadınlar için grafiti, cami, kilise ve Tahta Minare Cami;
erkekler içinse grafiti, Tahta Minare Cami, kilise ve cami izlemektedir. Kilise, cami,
karakol, grafiti ve çamaşırları, kadınlar yönelme tercihlerinde erkeklerden daha çok
belirtmiş olup; müze, sinagog, hamam, film seti ve Tahta Minare Cami ise erkeklerin
yönelme tercihlerinde daha etkili olmuştur. Okul ve Fener Rum Okulu yönelme
tercihlerinde her iki cinsiyet için eşit tercih edilirken; araştırma merkezi sadece
kadınlar, spor kulübü ise sadece erkekler tarafından tercih edilmiştir (Şekil 3.57).
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Denek grubunun yanıtlarına göre, donatılar ve sosyal-kültürel unsurlara ilişkin çekim
noktaları, eğitim düzeyine göre incelendiğinde, lise, lisans ve lisansüstü eğitim
düzeyine sahip katılımcılar için Fener Rum Okulu en güçlü çekim noktasıdır. Aynı
katılımcı grupları için Fener Rum Okulu’nu grafiti takip etmekte; kilise, cami ve
spesifik olarak Tahta Minare Cami öne çıkmaktadır. İlkokul eğitim düzeyine sahip
katılımcılar için ise sokaklarda karşılıklı binaların pencereleri arasına asılmış renkli
çamaşırlar, sinagog, hamam ve Tahta Minare Cami’nin çekim etkisinin yüksek olduğu
görülmektedir (Şekil 3.58).
Denek grubunun yanıtlarına göre, donatılar ve sosyal-kültürel unsurlara ilişkin çekim
noktaları, yaşa göre incelendiğinde, tüm yaş grupları için en güçlü çekim noktası Fener
Rum Okulu’dur. Bunu 20-29 yaş grubu için kilise, grafiti ve Tahta Minare Cami; 3039 yaş grubu için grafiti, kilise, cami ve Tahta Minare Cami; 40-49 yaş grubu için
grafiti, cami ve çamaşırlar; 50-59 yaş grubu için Tahta Minare Cami ve cami takip
etmektedir (Şekil 3.59).

Şekil 3.57 : Denek grubu cinsiyete göre donatılar ve sosyal-kültürel unsurlara ilişkin
çekim noktası seçim sayısı.
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Şekil 3.58 : Denek grubu eğitim düzeyine göre donatılar ve sosyal-kültürel unsurlara
ilişkin çekim noktası seçim sayısı.

Şekil 3.59 : Denek grubu yaşa göre donatılar ve sosyal-kültürel unsurlara ilişkin
çekim noktası seçim sayısı.
3.4.1.4 Ticari faaliyetlere ilişkin çekim noktaları
Alan çalışması kapsamında katılımcıların yönelme tercihlerini etkileyen ve her
kesişim noktasında belirttikleri çekim noktalarından ticari faaliyetlere ilişkin unsurlar,
vintage-antika dükkânı, kafe-restoran, atölye, PTT-banka, bakkal-market-eczane,
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butik-eşya dükkânı, seyyar satıcı, pansiyon, pazar ve spesifik olarak Agora Meyhanesi,
Sevda Gazozcusu, İncir Ağacı Kahvesi’dir (Şekil 3.60).

Şekil 3.60 : Ticari faaliyetlere ilişkin çekim noktaları.
Buraya kadar değinilen mimari niteliklere ilişkin çekim noktaları; fiziksel çevre,
peyzaj ve topoğrafyaya ilişkin çekim noktaları; donatılar ve sosyal-kültürel unsurlara
ilişkin çekim noktalarında bazı unsurlar diğerlerine göre öne çıkmış bazıları daha
geride kalmıştır. Ancak ticari faaliyetlere ilişkin çekim noktalarında kafe-restoranlar
diğer ticari faaliyetlere göre ciddi bir farkla tercih edilmiştir. Bu durum çalışma
alanındaki kafe ve restoranların sayısı; mekanda konumlanışı (yoğunluğu ve
bütünleşikliği); konseptleri, renkli masa-sandalye, tente, ışık, merdiven, duvar
yazısı/grafiti vb. unsurları barındırması ile açıklanabilmektedir. Alandaki bakkalmarket-eczaneler, vintage-antika dükkânları, atölyeler (cam, resim, sanat vb.) ile
butik-eşya dükkanlarının da yönelme tercihlerini etkilediği söylenebilmektedir.
Çalışma alanının Ayvansaray tarafında bulunan, gıda ve giyecek satılan küçük ölçekli
pazar ise yönelme tercihlerinde hiç etkili olmamıştır (Şekil 3.61).
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Şekil 3.61 : Denek grubu ticari faaliyetlere ilişkin çekim noktası seçim sayısı.
Denek grubunun yanıtlarına göre, ticari faaliyetlere ilişkin çekim noktaları, cinsiyete
göre incelendiğinde, hem kadın hem erkekler için kafe-restoranlar diğer ticari
faaliyetlere göre ciddi bir farkla öne çıkmış ve yönelme tercihlerini etkilemiştir. Daha
sonrasında kadınlar için vintage-antika dükkânları yönelme tercihlerinde daha
belirleyici olurken erkekler için bakkal-market-eczanelerin daha belirleyici olduğu
görülmektedir (Şekil 3.62).
Denek grubunun yanıtlarına göre, ticari faaliyetlere ilişkin çekim noktaları, eğitim
düzeyine göre incelendiğinde, tüm eğitim düzeyleri için kafe-restoranlar diğer ticari
faaliyetlere göre ciddi bir farkla öne çıkmış ve yönelme tercihlerini etkilemiştir.
Yönelme tercihlerini etkileyen unsurlar olarak kafe-restoranları takiben vintage-antika
dükkânları ile bakkal-market-eczaneler gelmektedir (Şekil 3.63). Denek grubunun
yanıtlarına göre, ticari faaliyetlere ilişkin çekim noktaları, yaşa göre incelendiğinde,
tüm yaş grupları için kafe-restoranlar diğer ticari faaliyetlere göre ciddi bir farkla öne
çıkmış ve yönelme tercihlerini etkilemiştir. Kafe-restoranları takiben yönelme
tercihlerini 20-29 yaş grubunda bakkal-market-eczaneler; 30-39 yaş grubunda
atölyeler; 40-49 ile 50-59 yaş grubunda ise vintage-antika dükkânları takip etmiştir
(Şekil 3.64).
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Şekil 3.62 : Denek grubu cinsiyete göre ticari faaliyetlere ilişkin çekim noktası seçim
sayısı.

Şekil 3.63 : Denek grubu eğitim düzeyine göre ticari faaliyetlere ilişkin çekim
noktası seçim sayısı.
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Şekil 3.64 : Denek grubu yaşa göre ticari faaliyetlere ilişkin çekim noktası seçim
sayısı.
Alan çalışmasında katılımcıların yönelme tercihlerini belirleyen çekim noktaları,
sokak başına en çok tercih edilen/sokağa sapma nedeni bakımından en çok tekrarlanan
unsur (mod) şeklinde haritalandırılmıştır. Buna göre ticari faaliyetlere ilişkin çekim
unsurlarının tercih sıklığının çalışma alanının girişe yakın yerlerinde (Vodina Caddesi,
Yıldırım Caddesi, Ayan Caddesi, Leblebiciler Sokak ve Lavanta Sokak üzerinde)
yoğunlaştığı görülmüştür. Çalışma alanının iç kısımlarında da market, bakkal ve
kafelere yer yer rastlansa da söz konusu cadde ve sokaklarda ticaret öğelerinin sayıca
çok ve cadde/sokak boyu süreklilik göstermesi tercih sıklığını artırmıştır. Donatılar ve
sosyal-kültürel unsurlara ilişkin çekim noktalarının ise Fener Rum Okulu’nun
bulunduğu Sancaktar Yokuşu, Tahta Minare Cami’nin bulunduğu Vodina Caddesi ve
Balat Yanbol Sinagogu’nun bulunduğu Lavanta Sokak’ta tercih sıklığının arttığı
görülmektedir. Fiziksel çevre, peyzaj ve topoğrafyaya ilişkin çekim unsurları ile
donatılar ve sosyal-kültürel unsurlara ilişkin çekim noktalarının daha çok tercih
edildiği sokakların ise çalışma alanında homojen dağıldığı söylenebilmektedir (Şekil
3.65).
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Şekil 3.65 : Sokak başına en çok tekrar eden çekim noktası (mod).
Buna göre 153 sokakta mimari nitelikteki çekim unsurları öne çıkmıştır. Söz konusu
mimari nitelikler 99 sokakta tarihi (eski) yapı, 7 sokakta duvar, 16 sokakta yapı şekli,
23 sokakta yapı rengi, 4 sokakta yapı materyali, 3 sokakta harabe bina ve 1 sokakta
yapı elemanı şeklinde dağılmaktadır. Mimari nitelikleri takiben 36 sokakta ticari
faaliyetlere ilişkin çekim unsurları öne çıkmıştır. Kendi içindeki dağılımı 28 kaferestoran, 1 İncir Ağacı Kahvesi, 1 atölye, 2 bakkal–market–eczane, 1 butik-eşya, 3
vintage–antika dükkânı şeklindedir. 27 sokakta fiziksel çevre, peyzaj ve topoğrafyaya
ilişkin çekim unsurları öne çıkmış olup 10’u doğal peyzaj, 3’ü dar sokak, 12’si
topoğrafya, 1’i manzara, 1’i yapay peyzaj şeklinde dağılım göstermektedir.
Sokaklardan 16’sında ise donatılar ve sosyal-kültürel unsurlara ilişkin çekim noktaları
öne çıkmıştır. Kendi içinde 7 cami, 1 Tahta Minare Cami, 3 Fener Rum Okulu, 1
sinagog, 3 kilise, 1 grafiti şeklinde dağılmaktadır.
Elde edilen veriler doğrultusunda, çalışma alanındaki sokakların yaklaşık üçte birinde
mimari nitelikteki çekim unsurları öne çıkmıştır. Bu durumda çalışma alanındaki pek
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çok yapınının tarihi olması, çok çeşitli ve canlı renklere sahip olması ile cumba,
dairesellik gibi farklı yapı şekillerine sahip olması önemli rol oynamaktadır. Tarihi
yapılardan sonra en çok öne çıkan unsur kafe-restoranlar olup ticari faaliyetlere ilişkin
çekim unsurlarının oldukça büyük kısmını oluşturmaktadır. Fiziksel çevre, peyzaj ve
topoğrafyaya ilişkin çekim unsurları göz önünde tutulduğunda alanın eğimli yapısı ile
topoğrafyanın, ulu çınar ağaçları ve geniş alanlara yayılmış sarmaşıklarla doğal
peyzajın öne çıktığı görülmektedir. En az sokakta öne çıkan donatılar ve sosyalkültürel unsurlara ilişkin çekim noktalarında ise camiler ve camileri takiben kiliselerin
öne çıktığı görülmektedir (Şekil 3.66).

Şekil 3.66 : Sokak başına en çok tekrarlanan çekim noktası oranları.
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3.4.2 Güvenlik algısı
110 kişilik bir grupla yapılan alan çalışması kapsamında, katılımcılar çalışma
alanındaki her kesişim noktasında yönelme tercihlerini belirlemiş ve rotalarını
oluşturmuştur. Oluşturdukları rota boyunca iki kesişim noktası arasında kalan her
sokakta, kendilerini ne kadar güvende hissettiklerini yani kentsel güvenlik hissini
Likert ölçeğine göre -3 en güvensiz +3 en güvenli olacak şekide, -3, -2, -1, 0, 1, 2 veya
3 olarak numaralandırılmıştır. Anlamlı bir sonuç elde edilebilmesi için 7 (Bir sokaktan
geçen maksimum denek sayısı 49 olup, denek grubu yaya yoğunluğu 0-7, 8-15, 16-23,
24-31, 32-39, 40-47, 48-55 şeklinde gruplandırılmış, güvenlik algısında en alt grup
elenmiştir.) ve daha az kez puanlanan sokaklar çıkarılıp geri kalan sokaklarda yapılan
tüm güvenlik puanlamalarının aritmetik ortalaması alınmış ve renklendirilmiştir. Buna
göre Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak, Yıldırım Caddesi, Vodina Caddesi, Ayan Caddesi,
Çilingir Sokak, Burçak Sokak, Hızır Çavuş Mescidi Sokak ve Sancaktar Yokuşu
kentsel güvenlik hissi en yüksek; Leblebiciler Sokak, Lavanta Sokak, Kürkçü Çeşmesi
Sokak, Hacı İsa Bostanı Sokak, Kiremit Caddesi, Çimen Sokak, Usturumca Sokak,
Mesnevihane Sokak, Akçin Sokak ve Fener Kireçhane Sokak kentsel güvenlik hissi
yüksek olarak görülmektedir (Şekil 3.67).
Elde edilen veriler doğrultusunda güvenlik hissi en yüksek cadde ve sokakların
özellikleri incelendiğinde, Vodina Caddesi Balat’ın ve çalışma alanının ana yaya
omurgası olmasının yanı sıra kafe-restoranlar, vintage dükkânlar, butikler ve marketler
gibi pek çok ticaret öğesinin; Tahta Minare Cami, Tahta Minare Hamamı, Kantemir
Sarayı vb. hem tarihi hem sosyo-kültürel unsurların; grafitilerin, doğal ve yapay peyzaj
öğelerinin, renk ve şekil gibi göze çarpan mimari detayların çokça bulunduğu bir
yerdir. Bu nedenle ekonomik, tarihi, sosyal, estetik ve sembolik değer taşıyan kent
öğelerini üzerinde taşıdığı söylenebilmektedir. Çalışma alanının diğer geniş ve önemli
cadde ve sokakları olan olan Ayan Caddesi, Yıldırım Caddesi, Hızır Çavuş Köprübaşı
Sokak ve Sancaktar Yokuşu da benzer şekilde pek çok ticaret öğesini ve estetik öğeleri
barındırmaktadır. Ayrıca Fener Rum Okulu gibi tarihsel, sosyal, estetik ve sembolik
değere sahip güçlü bir çekim noktasının Sancaktar Yokuşu’nda yer almasının da
güvenlik algısı üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Agora Meyhanesi, Sevda Gazozcusu,
cumbalı yapılar, sarmaşıklar ve aynacı, bakırcı, ayakkabı tamircisi vb. dükkanların
bulunduğu Leblebiciler Sokak ve eskinin Çıfıt Çarşısı olarak bilinen, günümüzde de
çarşı özelliğini sürdüren, pek çok dükkânın üzerinde bulunduğu Lavanta Sokak için de
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barındırdırdığı kentsel öğelerin kentsel güvenlik algısı üzerinde etkili olduğu yorumu
yapılabilmektedir. Güvenlik hissinin düşük olduğu cadde ve sokaklarda ise çekim
noktalarının niteliksel ve niceliksel olarak az olduğu; ayrıca eskimiş, terk edilmiş,
kırık/bozuk, ıssız/tenha yer, yapı ve kentsel unsurların bulunduğu söylenebilmektedir.

Şekil 3.67 : Denek grubu güvenlik algısı (aritmetik ortalama).
Yapılan alan çalışması kapsamında, katılımcıların geçtikleri her sokakta puanladığı
kentsel güvenlik hissinin, 7 ve daha az kez puanlanan sokaklar çıkarılıp geri kalan
sokaklarda yapılan tüm güvenlik puanlamalarının aritmetik ortalaması alındığı
durumda; 2,5 puanda 54 adet sokak, 2 puanda 54 adet sokak, 1,5 puanda 37 adet sokak,
1 puanda 12 adet sokak ve 0,5 puanda 1 adet sokak olduğu görülmüştür. Elde edilen
veriler doğrultusunda, yeterli sayıda kişi tarafından puanlanmış 158 sokağın yaklaşık
%70’inin ortalama 2 ve 2,5 puan aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda çalışma
alanı içerisinde bulunan sokakların çalışmanın gerçekleştirildiği gündüz saatlerinde
genel olarak güvenli algılandığını söylemek mümkündür (Şekil 3.68).
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Şekil 3.68 : Denek grubu güvenlik algısı puanları ve sokak sayısı (aritmetik
ortalama).
Ortalama ve medyan kavramları, bir veri kümesini yorumlamak için kullanılan
ölçütlerdir. Ortalama, veri kümesindeki her değeri dikkate almaktadır. Ancak veri
setinde aykırı değerler varsa ortalama, bu değerlerden etkileneceğinden verilerin
genelini doğru olarak temsil etmeyecektir. Bu durumda medyan daha iyi bir ölçümdür,
çünkü olağandışı değerlerden etkilenmemektedir. Özellikle güven algısında
katılımcıların kişilik özellikleri, geçmiş deneyimleri ve bazı anlık olaylar oldukça
önemli ve etkili faktörlerdir. Bu nedenle, aynı sokak için bazı katılımcılar kişilik
özellikleri, geçmiş deneyimleri ve çalışmanın yapıldığı anda yaşanan herhangi bir olay
nedeniyle genele göre çok yüksek ya da çok düşük puan verebilmektedirler. Örneğin
sokakta kedi-köpek bulunması, ani çıkan bir araba, trafik kazası, rahatsız/huzursuz
edici bir kişinin varlığı, kavga-gürültü, kişinin içinde bulunduğu duygudurum,
beğenileri/zevkleri, korkuları vb. kişinin normale göre oldukça farklı bir güvenlik
algısı içinde bulunmasına yol açabilmektedir. Bu nedenle aritmetik ortalamaya ek
olarak medyan kullanılması, istisnai durumların önüne geçecektir.
Aynı şekilde anlamlı bir sonuç elde edilebilmesi için 7 ve daha az kez puanlanan
sokaklar çıkarılıp geri kalan sokaklarda yapılan tüm güvenlik puanlamalarının medyan
hesaplaması yapılmış ve renklendirilmiştir. Buna göre Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak,
Yıldırım Caddesi, Vodina Caddesi, Ayan Caddesi, Çilingir Sokak, Burçak Sokak,
Hızır Çavuş Mescidi Sokak ve Sancaktar Yokuşu kentsel güvenlik hissi en yüksek;
Leblebiciler Sokak, Lavanta Sokak, Kürkçü Çeşmesi Sokak, Hacı İsa Bostanı Sokak,
Kiremit Caddesi, Çimen Sokak, Usturumca Sokak, Mesnevihane Sokak, Akçin Sokak
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ve Fener Kireçhane Sokak kentsel güvenlik hissi yüksek olarak görülmekte olup
aritmetik ortalama hesabı ile elde edilen kentsel güvenlik hissi verisi ile aynıdır.
Aritmetik ortalama hesabı ile elde edilen veriden farklı olarak medyan hesabı ile elde
edilen veride; Kamış Sokak, Hacı İsa Mektebi Sokak ve Kürkçü Çeşmesi Sokak da
kentsel güvenlik hissi yüksek olarak gözükmektedir. Surp Hıreşdagabet Kilise’sinin
Kamış Sokak’ta, Ermeni Okulu ve Kırımlı Aslanbey İlkokulu’nun Hacı İsa Mektebi
Sokak’ta, Ahrida Sinagogu ve Hacı İsa Cami ile pek çok kafe-restoranın Kürkçü
Çeşmesi Sokak’ta yer almasının bu durumda etkili olduğu söylenebilmektedir. Bu
bağlamda sosyal, tarihi, ekonomik ve estetik çekim noktalarının mevcut olduğu
mekânlarda kentsel güvenlik hissinin yüksek olduğu görülmektedir (Şekil 3.69).

Şekil 3.69 : Denek grubu güvenlik algısı (medyan).
Yapılan alan çalışması kapsamında, katılımcıların geçtikleri her sokakta puanladığı
kentsel güvenlik hissinin, 7 ve daha az kez puanlanan sokaklar çıkarılıp geri kalan
sokaklarda yapılan tüm güvenlik puanlamalarının medyan değerinin alındığı durumda;
3 puanda 43 adet sokak, 2,5 puanda 28 adet sokak, 2 puanda 59 adet sokak, 1,5 puanda
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14 adet sokak, 1 puanda 5 adet sokak ve 0,5 puanda 8 adet sokak ve -2 puanda 1 adet
sokak olduğu görülmüştür. Buradan hareketle çalışma alanı içerisinde bulunan ve
yeterli sayıda kişi tarafından puanlanan 158 sokağın yaklaşık %82’sinin 2 puan ve
üzeri olarak puanlandığı, dolayısıyla çalışma alanının çalışmanın gerçekleştirildiği
gündüz saatlerinde genel olarak güvenli algılandığını söylemek mümkündür (Şekil
3.70).

Şekil 3.70 : Denek grubu güvenlik algısı puanları ve sokak sayısı (medyan).
Denek grubundan elde edilen güvenlik algısı puanlamalarının aritmetik ortalaması ve
medyan değerlerinin hesaplanıp haritalandırılmasının ardından her iki değerlendirme
çakıştırılmış ve ortak olarak 2 puan ve üzeri değer alan sokaklar ayrıca
haritalandırılmıştır. Elde edilen veriler sonucunda, Leblebiciler Sokak, Lavanta Sokak,
Vodina Caddesi, Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak, Yıldırım Caddesi, Sancaktar Yokuşu,
Akçin Sokak, Ayan Caddesi, Yarım Balat Sokak, Burçak Sokak, Hızır Çavuş Mescidi
Sokak, Çimen Sokak, Mesnevihane Sokak, Tevkii Cafer Mektebi Sokak, Usturumca
Sokak, Kiremit Caddesi, Çilingir Sokak, Hacı İsa Bostanı Sokak, Tamburacı Sokak ve
Türkeli 1. Sokak kentsel güvenlik hissinin en yüksek olduğu cadde ve sokaklar olarak
belirlenmiştir. Adı geçen cadde ve sokaklar, Balat’ın ve çalışma alanının yaya
yoğunluğu yüksek alanları olup; kafe-restoranlar, vintage dükkanları ve antikacılar,
butikler, bakkallar ve marketler gibi ekonomik; cami, sinagog, kilise, okul, müze gibi
sosyal; Fener Rum Okulu, Ermeni Okulu, Ferruh Kethüda Cami, Tahta Minare Cami,
Mesnevihane Cami, Surp Hıreşdagabet Kilisesi, Aya Yorgi Metokhi Kilisesi, Vlah
Sarayı Kilisesi, Taksiahri Rum Kilisesi, Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi, Ahrida
Sinagogu, Çana Sinagogu, Yanbol Sinagogu gibi tarihsel; cumbalı renkli yapılar,
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renkli kapı ve pencereler, grafitiler, ağaçlar ve sarmaşıklar, yapay peyzaj öğeleri,
çeşmeler gibi estetik değer taşıyan kentsel öğelerin yoğunlaştığı yerlerdir (Şekil 3.71).

Şekil 3.71 : Kentsel güvenlik hissinin en yüksek olduğu sokaklar.
Denek grubu kentsel güvenlik hissinin en yüksek olduğu sokaklar, kentsel güvenlik
kuramlarının haritalandırıldığı ve güvenlik açısından mekânsal problemlerin
yoğunlaştığı alanlar ile çakıştırıldığında büyük ölçüde uyumlu olduğu görülmektedir.
Mekânsal güvenlik problemleri daha çok çalışma alanının güney tarafında
yoğunlaşmakta olup kırmızı daireler ile gösterilmektedir. Denek grubu güvenlik
algısının en yüksek olduğu sokaklar ise büyük ölçüde bu dairelerin dışında
kalmaktadır. Dairelerin içinde kalan sokakların çoğu aritmetik ortalama ve medyan
bazında 2 puanın altında kalmıştır. Bu açıdan çalışma alanında irdelenen kentsel
güvenlik kuramları ile denek grubu güvenlik algısının örtüştüğü, mekânsal güvenlik
problemlerinin olduğu alanlarda denek grubunun da güvensiz hissettiği görülmektedir
(Şekil 3.72). Denek grubu güvenlik algısının yüksek olduğu sokakların çoğu dairelerin
(mekânsal güvenlik kuramlarına göre zayıf güvenlik hissi yaratan yerler) dışında kalsa
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da bazı sokaklar içinde kalmaktadır. Bu durum, birey kaynaklı faktörlerin etkisi ile
açıklanabilmektedir. Çünkü güvenlik hissi bazı genelgeçer kriterlere ve parametrelere
dayansa da temelde öznel bir olgudur. Ayrıca mekânsal güvenlik kuramlarına göre
zayıf güvenlik hissi veren öğe ve yerlere sahip mekânlarda, bir çekim unsurunun
bulunması denek grubu algısını olumlu yönde etkileyebilmektedir. Örneğin Fener
Rum Okulu’nun arkası, özellikle Savunulabilir Mekân Kuramı’na göre düşük güvenlik
hissi yaratacak unsurlara sahip olsa da tarihsel, estetik ve sosyal değere sahip
Moğolların Meryemi Kilisesi’nin görüldüğü sokaklar denek grubu tarafından daha
güvenli olarak algılanmıştır.

Şekil 3.72 : Güvenlik algısının yüksek ve düşük olduğu alanlar.
110 kişilik katılımcı grubunun geçtikleri her sokakta verdikleri güvenlik puanları
değerlendirilmiş olup her bir sokak için cinsiyet, eğitim düzeyi ve yaş grubu dağılımı
bazında medyan değeri hesaplanmış ve aynı medyan değerine sahip sokaklar söz
konusu parametrelere göre incelenmiştir. Buna bağlamda, cinsiyete göre güvenlik
dağılımına bakıldığında çalışma alanının her iki grup için de güvenli olduğu ancak
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kadınlara kıyasla erkeklerin alanı daha güvenli olarak algıladığı sonucuna varılmıştır
(Şekil 3.73). Eğitim düzeyine (Şekil 3.74) ve yaş grubuna (Şekil 3.75) göre güvenlik
dağılımına bakıldığında ise anlamlı bir veri elde edilememiştir.

Şekil 3.73 : Denek grubu cinsiyete göre güvenlik algısı.

Şekil 3.74 : Denek grubu eğitim düzeyine göre güvenlik algısı.
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Şekil 3.75 : Denek grubu yaşa göre güvenlik algısı.
3.4.3 Süperpozisyon ve değerlendirme
Genel yaya yoğunluğu ve denek grubu yaya yoğunluğu karşılaştırıldığında, her
ikisinde de yaya yoğunluğunun Vodina Caddesi, Yıldırım Caddesi, Ayan Caddesi,
Sancaktar Yokuşu, Çimen Sokak, Kürkçü Çeşmesi Sokak ve Leblebiciler Sokak
üzerinde arttığı görülmektedir (Şekil 3.76). Başta Vodina Caddesi olmak üzere
Yıldırım Caddesi ve Ayan Caddesi, çalışma alanının en geniş caddeleri olup sayı ve
çeşit olarak çokça kullanımı barındırmaktadır. Kafe-restoranlar, antikacılar, butikmağazalar, bakkal-market-eczaneler, banka, atölye vb. ticaret öğeleriyle ekonomik
değer taşıyan akslardır. Ayrıca Kantemir Sarayı bahçe duvarı ve beraberindeki ulu
çınar ağaçları, yapı cephelerindeki büyük grafitiler, Tahta Minare Cami ve Hamamı
gibi estetik, tarihsel, sosyal ve sembolik değere sahip pek çok öğe de Vodina
Caddesi’nde bulunmaktadır. Sancaktar Yokuşu ise Fener Rum Okulu, İncir Ağacı
Kahvesi ve Balat denilince akla gelen dairesel formlu içi boşaltılmış yapı ile öne
çıkmaktadır. Çimen Sokak, Kantemir Sarayı bahçe duvarı, bahçe içindeki kilise
kalıntıları, görkemli ağaçları ve Tarık Us Orta Okulu ile çekim sağlarken; Kürkçü
Çeşmesi Sokak kafe-restoranlar ve marketler; Leblebiciler Sokak ise girişte bulunan
Agora Meyhanesi, Sevda Gazozcusu, sarmaşıklar, ürünleri kaldırımlara taşan aynacı,
bakırcı, ayakkabıcı vb. zanaat iş yerleri ile dikkat çekmektedir.
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Şekil 3.76 : Denek grubu ve genel yaya sayımı/ yoğunluğu karşılaştırması.
Genel ve denek grubu yaya yoğunlukları ile çekim noktaları yoğunluğu
karşılaştırıldığında, Vodina Caddesi, Yıldırım Caddesi, Ayan Caddesi, Sancaktar
Yokuşu, Çimen Sokak, Kürkçü Çeşmesi Sokak, Leblebiciler Sokak, Türkeli Sokak,
Akgül Sokak, Fener Külhanı Sokak, Alay Sokak, Tevkii Cafer Mektebi Sokak ve
Mesnevihane Sokak üzerinde en az ikisinin ortaklaştığı görülmektedir. Buradan
hareketle yayaların yönelme tercihlerinde çekim noktalarının önemli rol oynadığı
söylenebilmektedir.
Başta çalışma alanının ve Balat’ın ana caddesi olan Vodina Caddesi olmak üzere,
yukarıda adı geçen cadde ve sokaklar; ticaret, sosyal donatı ve konut gibi pek çok
kullanımı içinde barındırmaktadır. Söz konusu cadde ve sokaklarda konumlanan renkli
kafe-restoranlar, antika dükkânları, butikler, marketler vb. ekonomik çekim öğeleri;
doğal ve yapay peyzaj elemanları, grafitiler, çeşmeler, cumba, renk gibi mimari
detaylara sahip sivil mimari örnekleri vb. estetik çekim öğeleri; okullar, cami, sinagog,
kilise gibi dini yapılar ile müzeler gibi sosyal çekim noktaları; Ferruh Kethüda Cami,
Tahta Minare Cami, Mesnevihane Cami, Surp Hıreşdagabet Kilisesi, Aya Yorgi
Metokhi Kilisesi, Vlah Sarayı Kilisesi, Taksiahri Rum Kilisesi, Meryem Ana Rum
Ortodoks Kilisesi, Ahrida Sinagogu, Çana Sinagogu, Balat Yanbol Sinagogu, Fener
Rum Okulu, Ermeni Okulu, Agora Meyhanesi gibi tarihsel ve başta Fener Rum Okulu
olmak üzere, Tahta Minare Cami, ünlenmiş konsept kafeler, renkleri, cumbaları ve

128

farklı formlarıyla ikonikleşen sivil mimari örnekleri gibi Balat için sembolik değere
sahip fiziksel ve işlevsel çekim noktaları yayayı çekmektedir (Şekil 3.77).

Şekil 3.77 : Yaya yoğunlukları ile çekim noktaları yoğunluğu karşılaştırması.
Denek grubu güvenlik algısı ile çekim noktaları yoğunluğu karşılaştırıldığında, yüksek
güvenlik hissi ile çekim noktalarının yoğunlaştığı yerlerin Vodina Caddesi, Yıldırım
Caddesi, Ayan Caddesi, Sancaktar Yokuşu, Çimen Sokak, Kürkçü Çeşmesi Sokak,
Leblebiciler Sokak, Lavanta Sokak, Akgül Sokak, Alay Sokak, Fener Kireçhane
Sokak, Hızır Çavuş Mescidi Sokak, Usturumca Sokak, Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak
ve Mesnevihane Sokak üzerinde ortaklaştığı görülmektedir. Bir başka deyişle, söz
konusu cadde ve sokaklarda hem tarihsel, sembolik, estetik, ekonomik ve sembolik
değere sahip fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının yoğunlaştığı hem de yapılan denek
grubu çalışması sonucu güvenlik hissi en yüksek çıktığı söylenebilmektedir.
Bir istisna olarak Mekânsal Güvenlik Kuramları ile yapılan kentsel güvenlik analizi
sonucu Fener Rum Okulu’nun arkası genel olarak kuytu ve ıssız mekânların, bakımsız
ve terk edilmiş yapıların bulunması nedeniyle mekânsal güvenlik problemleri olan ve
güvensizlik algısı yaratabilecek bir alandır. Ancak bu alana oldukça yakın olan
Moğolların Meryemi Kilisesi (Kanlı Kilise)’nin görülebildiği Usturumca Sokak ve
bitişik nizam, renkli, cumbalı yapılarıyla ünlenmiş Kiremit Caddesi’nin söz konusu
yapılarının bulunduğu kısmında denek grubu çalışmasına göre mekânsal güvenlik
algısı yüksek çıkmıştır. Buradan hareketle, çekim noktalarının yoğun olarak
bulunduğu yerlerde güvenlik algısının da yüksek olduğu sonucu çıkarılabilmektedir.
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Çünkü mekân kullanıcısı için güçlü bir imge niteliğindeki fiziksel ve işlevsel çekim
noktaları, mekanın imgelenebilirliğini, okunurluğunu ve anlaşılabilirliğini artırarak
kişilere güven hissi vermekte ve daha rahat hareket etmesine olanak sağlamaktadır.
Böylelikle, fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının varlığının ve yoğunluğunun, kentsel
güvenlik algısı ile yakın ilişkili olduğu hipotezi desteklenmektedir (Şekil 3.78).

Şekil 3.78 : Denek grubu güvenlik algısı ile çekim noktaları yoğunluğu
karşılaştırması.
Denek grubu ve genel yaya sayımı/yoğunluğu ile denek grubu güvenlik algısı
karşılaştırıldığında, yaya yoğunluğunun ve güvenlik hissi yüksek aksların, Vodina
Caddesi, Yıldırım Caddesi, Ayan Caddesi, Sancaktar Yokuşu, Çimen Sokak, Kürkçü
Çeşmesi Sokak, Leblebiciler Sokak, Lavanta Sokak, Akgül Sokak ve Mesnevihane
Sokak üzerinde ortaklaştığı görülmektedir. Tam tersine bakıldığında Hacı İsa Bostanı
Sokak’ın, Vodina Caddesi’nin, Fener Rum Okulu’nun ve Fener’in arka sokaklarının
hem güvenlik açısından zayıf olduğu hem de genel ya da denek grubu yaya
yoğunluğunun oldukça az olduğu çıkarımı da yapılabilmektedir. Buradan hareketle,
yayaların güven hissi veren, güvenlik algısının yüksek olduğu sokakları tercih ettiği
sonucu çıkarılabilmektedir (Şekil 3.79).
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Şekil 3.79 : Denek grubu ve genel yaya sayımı/yoğunluğu ile denek grubu güvenlik
algısı karşılaştırması.
Denek grubu ve genel yaya sayımı/yoğunluğu, denek grubu güvenlik algısı ve çekim
noktaları yoğunluğu karşılaştırıldığında, yaya hareketleri yoğunluğu ile çekim
noktaları yoğunluğunun Vodina Caddesi, Yıldırım Caddesi, Ayan Caddesi, Sancaktar
Yokuşu, Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak, Çimen Sokak, Kürkçü Çeşmesi Sokak,
Leblebiciler Sokak, Türkeli Sokak, Akgül Sokak, Fener Külhanı Sokak, Alay Sokak,
Tevkii Cafer Mektebi Sokak ve Mesnevihane Sokak

olmak üzere 14 sokakta

ortaklaştığı; yaya hareketleri yoğunluğu ile güvenlik hissi yüksek alanların Vodina
Caddesi, Yıldırım Caddesi, Ayan Caddesi, Sancaktar Yokuşu, Çimen Sokak, Kürkçü
Çeşmesi Sokak, Leblebiciler Sokak, Lavanta Sokak, Akgül Sokak ve Mesnevihane
Sokak

olmak üzere 10 sokakta ortaklaştığı görülmektedir. Elde edilen veriler

doğrultusunda, yaya yoğunluklarının hem çekim noktalarının niteliğinden ve
yoğunluğundan hem de olumlu/yüksek güvenlik hissinden etkilenmekte olduğu
sonucu çıkarılabilmektedir. Ancak verilere bakarak, çekim noktalarının yaya
yoğunluğu üzerindeki etkisinin güvenlik algısına göre daha fazla olduğunu söylemek
mümkündür. Yayalar, güvenlik hissi zayıf ama çekim noktası yoğun alanları tercih de
edebilmektedirler. Yaya yoğunlukları-çekim noktaları ilişkisi için ise ekonomik ve
sonrasında tarihi çekim noktalarının yaya yoğunluğundaki etkisinin diğerlerine göre
daha fazla olduğu söylenebilmektedir (Şekil 3.80).

131

Şekil 3.80 : Yaya sayımları, denek grubu güvenlik algısı ve çekim noktaları
yoğunluğu karşılaştırması.
Denek grubu ve genel yaya sayımı/yoğunluğu, denek grubu güvenlik algısı ve çekim
noktaları yoğunluğu karşılaştırıldığında, yoğunluklar (Denek grubu ya da genel yaya
sayımından en az birinde olan sokaklar kabul edilmiştir.) ile güvenlik hissinin Vodina
Caddesi, Yıldırım Caddesi, Ayan Caddesi, Leblebiciler Sokak, Lavanta Sokak,
Kürkçü Çeşmesi Sokak, Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak, Akgül Sokak, Çimen Sokak,
Sancaktar Yokuşu ve Mesnevihane Sokak üzerinde çakıştığı görülmektedir.
Böylelikle, yaya yoğunlukları, güvenlik algısı ve çekim notaları yoğunluğunun ilişkili
olduğu açıkça söylenebilmektedir (Şekil 3.81).
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Şekil 3.81 : Yaya sayımları, denek grubu güvenlik algısı ve çekim noktaları
yoğunluğu süperpozisyonu.
3.5 Bölüm Sonucu
Kavramsal ve kuramsal çerçevede detaylıca irdelenen insan ve çevre etkileşimi,
mekânsal algılama ve dikkatin uyarılması, mekânsal davranış ve yönelme, kent imgesi
ve kimlik kavramları ile güvenlik kavramı, kentsel güvenlik ve güvenlik hissi, suç
kavramı ve kentsel suç, suç-mekân ilişkisi ve kuramları, çalışma alanında mekânsal
olarak incelenmiştir. Bu bağlamda kent dokusu içerisinde fiziksel ve işlevsel çekim
noktalarından hangilerinin daha algılanabilir olduğu ve imgelenebilirliğinin yüksek
olduğu; fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının yaya hareketleri ve yönelmelerini nasıl
etkilediği; söz konusu çekim noktalarının varlığının kentsel güvenlik algısını nasıl
etkilediği Balat örneklem alanında gerçekleştirilen bir alan çalışması ile irdelenmiştir.
Kavramsal ve kuramsal çerçevede yer alan algı, imge, davranış ve kentsel güvenlik
kavramları üzerinden kurgulanmış olan çalışma, algıya ve davranışa etki eden birey
kaynaklı faktörlerden yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi parametreleri, katılımcıların
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yönelme tercihi ve güvenlik algısı üzerinde detaylıca incelenmiştir. Ayrıca, ‘‘diğer
yayaların hareketi’’ de davranışı etkileyen bir faktör olarak genel yaya sayımı ve denek
grubu yaya sayımı ile ortaya konulmuş ve böylelikle yönelme tercihleri, hem güvenlik
algısı hem de mekânsal olarak karşılaştırılmıştır.
Çalışma alanının belirlenmesi aşamasında, kentsel dokusu içerisinde, çekim
noktalarına bağlı algı ve davranışı inceleyebilme açısından önemli olduğundan tarihi,
sosyal, ticari, estetik ve sembolik değerlere sahip fiziksel ve işlevsel çekim
noktalarının yoğun olarak bulunması; çekim noktalarının güvenlik algısı ile ilişkisinin
incelenebilmesi için ise bölgesel düşük muhit/çevre ve yapı kalitesi, bakımsız, metruk,
ıssız/tenha ve terk edilmiş alanların mevcut olması göz önünde bulundurularak büyük
kısmı Balat Mahallesi içerisinde (Fener ve Balat Semtleri) küçük bir kısmı ise
Ayvansaray Mahallesi’nde bulunmakta olan bir çalışma alanı seçilmiştir. Alan
sınırlarını belirlenirken, çoğunlukla gridal doku ve sivil mimarinin yoğunlukta olduğu
alanlar seçilmiş; doku değişimi ile betonarme yapıların başladığı kısımlar çalışma alan
sınırına dahil edilmemiştir. Daha sonra, seçilen çalışma alanının fiziksel doku
analizleri (ada dokusu, doluluk-boşluk, bina durumu, bina katsayısı, bina cinsi, tescil
durumu, ulaşım ilişkileri, açık alan, zemin döşemesi, topoğrafya ve arazi kullanım
analizleri) detaylı olarak yapılmıştır.
Bir sonraki aşamada, alanda yer alan fiziksel ve işlevsel çekim noktaları, kavramsal ve
kuramsal çerçeveden gelen kavramlar olan ekonomik, estetik, sosyal, tarihsel ve
sembolik özelliklerine göre incelenmiş (Santos-Delgado, 2005); yoğunlaştığı yerler
tespit edilerek mekânsallaştırılmıştır. Fener Rum Okulu; kilise, cami ve sinagog gibi
ibadet yerleri; hamam; ilkokul ve liseler; konutlar; grafitiler, doğal ve yapay peyzaj
öğeleri vb. birçok öğe, ekonomik, estetik, sosyal, tarihsel ve sembolik olarak bir ya da
birden çok özellik/değer içerecek şekilde sınıflandırılmıştır. Çekim noktaları
süperpozisyonu ile çekim noktaları yoğunlaşması ve çekim gücü (şiddeti)
değerlendirildiğinde, Vodina Caddesi, Kürkçü Çeşmesi Sokak, Hızır Çavuş Köprübaşı
Sokak, Yıldırım Caddesi, Leblebiciler Sokak, Lavanta Sokak, Çavuş Hamamı Sokak,
Türkeli Sokak, Ayan Caddesi, Hızır Çavuş Mescidi Sokak, Merdivenli Yokuş, Fener
Külhani Sokak, Akgül Sokak, Alay Sokak, Çimen Sokak, Tevkii Cafer Mektebi
Sokak, Kiremit Caddesi, Ustrumca Sokak, Mesnevihane Sokak, Sancaktar Yokuşu,
Fener Kireçhane Sokak’ın öne çıktığı görülmektedir .
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Ayrıca, mevcut olan mekânsal güvenlik problemlerini ortaya koymak için çalışma
alanı,
-

mekândaki bakımsız, düzensiz, bozuk ya da kırık yapı ve öğelerin varlığının
sahipsizlik hissi uyandırması ve bu durumun zamanla daha büyük tahribata yol
açmasını konu edinen Kırık Camlar (Pencereler) Kuramı (bakımsız-hasarlı
bina, bozuk ve işlevini yitirmiş peyzaj elemanları, toplanmamış çöpler, görsel
kalite ve anlam olarak zayıf/ kötü duvar yazıları) bağlamında irdelenmiştir.

-

gözlenebilirliğin ve kontrol edilebilirliğin zor olduğu mekânların suça açık hale
gelmesini konu edinen Savunulabilir Mekân Kuramı (atıl kalmış zemin katlar,
kör ve kuytu mekânlar, sağır duvarlar) bağlamında incelenmiştir.

-

suçlununun zararını azaltarak suç işlemesini kolaylaştıracak sahipsiz, terk
edilmiş mekânları konu edinen Rasyonel Tercih Kuramı (terk edilmiş, harabe
yapılar, yetersiz aydınlatılmış, ıssızlık hissi veren sokak ve meydanlar)
bağlamında irdelenmiştir.

-

bireylerde stres, gerginlik, endişe, huzursuzluk ve korku yaratabilen mekânları
konu edinen Çevresel Stres Kuramı (düşük konut ve muhit kalitesi) ışığında
analiz edilmiştir. Söz konusu kuramlara dair unsurların yoğunlaştığı bölgeler
tespit edilmiştir. Buna göre Kırık Camlar (Pencereler) Kuramı ve Rasyonel
Tercih Kuramı’na ait unsurların alan genelinde dağıldığı; Savunulabilir Mekân
Kuramı’na ait unsurların çalışma alanının güneyinde Fener Rum Okulu
arkasında yoğunlaştığı ve Çevresel Stres Kuramı’na ait unsurların çalışma
alanının güneyinde ve batısında, Ayvansaray’a yakın yerlerde

(çalışma

alanının batısında) yoğunlaştığını söylemek mümkündür.
Bir sonraki aşamada, daha önce mekânı deneyimlememiş, 20-60 yaş arası, 110 kişilik
denek grubuyla, cumartesi günü öğleden sonra saatlerinde (Alana dışarıdan gelen/alanı
tanımayan kişi sayısının fazla olması ve bu durumun denek grubundan alınan verilerle
karşılaştırmaya elverişli olması nedeniyle cumartesi günü; çekim noktalarının ve
mekânsal güvenliğe dair parametrelerin rahatlıkla görülebilmesi için ise gündüz saati
seçilmiştir.) çekim noktası-rota belirleme-kentsel güvenlik hissi ilişkisi üzerine
çalışma gerçekleştirilmiştir. 110 kişilik denek grubunun, 52’si kadın ve 58’i erkek; 17
’si ilköğretim, 35’i lise, 46’sı lisans ve 12’si lisansüstü mezunu; 35’i 20-29 yaş, 22’si
30-39 yaş, 30’u 40-49 yaş ve 23’ü 50-59 yaş grubu olacak şekilde
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sınıflandırılabilmektedir. Katılımcıların yaşları harita okuması ve işaretlemesi
yapabilecek yetkinliğe sahip olması açısından 20 yaş üstü; çalışma COVID-19
Pandemisi sürecinde gerçekleştiğinden ve pandemi ileri yaştaki kişiler için daha büyük
bir risk teşkil ettiğinden 60 yaş altı ile sınırlanmıştır.
Çalışma kapsamında, katılımcılara alana ana aks/sahil yolu üzerinden giriş
yapabilecekleri üç adet kapının (sokak/başlangıç noktası) fotoğrafı gösterilmiş ve bir
tanesini seçmeleri istenmiştir. Katılımcılar, istedikleri kapıyı seçerek alana giriş
yapmıştır. Birinci kapıda (K1), dikkat çeken öğelerin başında çalışma alanının en
güçlü çekim noktası olan (tarihi-sosyal-estetik-sembolik çekim noktası) Fener Rum
Okulu bulunmakta olup K1 kapısının seçilmesindeki en büyük etkendir. Fener Rum
Okulu’nun dışında, grafiti, sarmaşık, renkli yapılar ve kafeler de katılımcıların ilgisini
çekmekte ve K1 kapısının seçiminde rol oynamaktadır. Sayı ve çeşit olarak en fazla
çekim noktasını barındırdığından, aynı zamanda çekim noktaları niteliksel olarak da
güçlü olduğundan K1 kapısı, 110 katılımcıdan 54’ü tarafından seçilmiş olup en çok
seçilen kapıdır.
İkinci kapıda (K2), Garanti Bankası, terk edilmiş iki katlı tuğla bir bina, antikacı ve
sarmaşık bulunmakta olup çekim noktalarının nitelik, nicelik ve çeşit olarak diğer
kapılara göre daha az olması nedeniyle K2 kapısı, 110 katılımcıdan 16’sı tarafından
seçilmiş olup en az seçilen kapıdır.
Üçüncü kapıda (K3), renkli binalar, kafe ve dükkânlar ile alanda oldukça yayılmış bir
sarmaşık bulunmaktadır. Diğer kapılarda da sarmaşık bulunmasına rağmen büyüklüğü
ve konumu nedeniyle çekim gücü çok daha fazladır. K3 kapısı ise 110 katılımcıdan 40
’ı tarafından seçilmiştir. Cinsiyete göre kapı seçimlerine bakıldığında, kadınlar daha
çok K1 kapısını tercih etmiştir. Bu durumda, K1 kapısında mimari ve estetik öğelerin
(Fener Rum Okulu, renkli ve farklı mimari detaydaki yapılar, grafiti vb.) bulunmasının
etkili olduğu çıkarımı yapılabilmektedir. K3 kapısına bakıldığında, erkeklerin bu
kapıyı kadınlara göre daha çok tercih ettiği görülmektedir. K3 kapısında ise kafe ve
dükkânların bulunmasının bu durumda etkili olduğu söylenebilmektedir. Eğitim
düzeyi-kapı seçimi arasında anlamlı bir veriye ulaşılamamış olup yaş bazında kapı
seçimi incelendiğinde, 20-29 yaş grubunun daha çok K3 kapısını tercih ettiği, diğer
yaş gruplarının ise K1 kapısını tercih ettiği tespit edilmiştir.
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Alan çalışmasından elde edilen verilere göre, katılımcıların yönelme tercihlerini en
çok etkileyen unsurların mimari nitelikteki çekim noktaları olduğu görülmüştür. Bunu
ticari faaliyetlere ilişkin çekim noktaları; fiziksel çevre, peyzaj ve topoğrafyaya ilişkin
çekim noktaları ile son olarak donatılar ve sosyal-kültürel unsurlara ilişkin çekim
noktaları takip etmektedir. Alan çalışması sonucu denek grubunun cevaplarından elde
edilen veriler cinsiyete göre incelendiğinde, hem kadın hem de erkekler için yönelme
tercihlerini etkileyen unsurların en çok mimari nitelikteki çekim noktaları olduğu
görülmüştür. Bunu ticari faaliyetlere ilişkin çekim noktaları; fiziksel çevre, peyzaj ve
topoğrafyaya ilişkin çekim noktaları ile son olarak donatılar ve sosyal-kültürel
unsurlara ilişkin çekim noktaları takip etmektedir.
Veriler eğitim düzeyine göre incelendiğinde, tüm eğitim düzeyleri için seçimlerde,
mimari niteliklere ilişkin unsurlar en çok tercih edilirken donatılar ve sosyal-kültürel
unsurlar en az tercih edilen çekim noktalarıdır. Bunların dışında ikinci ve üçüncü
sıradaki çekim noktalarında, ilköğretim ve lise eğitim düzeyine sahip katılımcılar,
daha çok ticari faaliyetlere ilişkin unsurlara göre seçim yaparken, lisans ve lisansüstü
eğitim düzeyine sahip katılımcılar daha çok fiziksel çevre, peyzaj ve topoğrafyaya
ilişkin unsurlara göre seçim yapmaktadır. Veriler yaş gruplarına göre incelendiğinde
ise önceki bulgulara benzer şekilde tüm yaş grupları için seçimlerde, mimari niteliklere
ilişkin çekim noktaları en çok tercih edilirken donatılar ve sosyal-kültürel unsurlar en
az tercih edilen çekim noktalarıdır.
Elde edilen veriler doğrultusunda yönelme tercihlerini en çok etkileyen mimari unsur,
tarihi (eski) yapıdır. Yapı rengi ve yapı şekli de yönelme tercihlerini etkileyen mimari
unsurlardandır. Tarihi (eski) yapıların aksine, modern binalar katılımcıların yönelme
tercihlerini hiç etkilememiştir. Bu durumun çalışma alanının tarihi atmosferinden
kaynaklandığı düşünülmektedir. Göze çarpmaması nedeniyle bina yüksekliği ve
çeşme de çalışma alanındaki yönelme tercihlerini en az etkileyen mimari unsurlardır.
Hem kadınlar hem de erkekler için yönelme tercihlerini en çok etkileyen mimari unsur
genelde olduğu gibi tarihi (eski) yapıdır. Kadınların yönelme tercihlerini yapı rengi,
yapı şekli, harabe bina, yapı elemanı ve duvar erkeklerden daha çok etkilerken;
erkeklerin yönelme tercihinde tarihi (eski) yapı kadınlara göre daha etkilidir.
İlköğretim, lise ve lisans eğitim düzeyine sahip katılımcıların yönelme tercihlerini,
tarihi (eski) yapı başta olmak üzere, yapı rengi ve yapı şekli etkilemektedir. Lisansüstü
eğitim düzeyine sahip katılımcıların yönelme tercihlerini ise yapı rengi ve tarihi (eski)
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yapı başta olmak üzere yapı şekli ve yapı materyalinin daha çok etkilediği
görülmektedir. Mimari nitelikteki çekim noktaları yaş faktörüne göre incelendiğinde,
20-29 yaş grubunun yönelme tercihlerinde en çok yapı renginin; diğer yaş gruplarının
yönelme tercihlerinde ise oldukça büyük farklarla tarihi (eski) yapının etkili olduğu
görülmektedir.
Çalışmadan edinilen veriler incelendiğinde, yönelme tercihlerini en çok etkileyen
fiziksel çevre, peyzaj ve topoğrafyaya ilişkin unsur, çalışma alanındaki görkemli çınar
ağaçları ile sokakların üstünü örten ve binaların ön cephelerine yayılan sarmaşıklar
nedeniyle doğal peyzajdır. Renkli merdivenler, pencere önlerine konulan çiçek
saksıları, konsept kafelerin renkli masa ve sandalyeleri, ışıkları, tabelaları ile Balat
Minik Kalpler Çocuk İyilik ve Aşevi’nin renkli ve oyuncaklarla bezeli cephesi vb.
yapay peyzaj öğeleri; cinsiyete ve yaşa göre itici ya da çekici olarak değişkenlik
gösterebilmekte olan topoğrafya ve eğim gibi öğeler de öne çıkan unsurlardandır.
Eğrisellik, açıklık, gölge ve ışık ise tercihlerde neredeyse hiç etkili olmamıştır. Hem
kadınlar hem de erkekler için doğal peyzaj tercihlerde öne çıkarken, kadınlarda yapay
peyzaj erkeklerde ise topoğrafya ikinci sırada gelmektedir. Topoğrafyaya bakıldığında
kadınlar daha düz ve az eğimli alanları tercih etme eğiliminde olup erkekler ise eğimli
alanları kadınlara göre daha çok tercih edebilmektedir. Ayrıca gölge alanlar da
kadınlar için bir seçim unsuruyken erkeklerden böyle bir veri elde edilememiştir.
Sokak genişliği konusunda kadınlar daha dar sokakları tercih ederken erkeklerin daha
geniş sokakları tercih ettiği görülmektedir. Eğitim düzeyine göre anlamlı bir veri elde
edilemezken, yaşa göre bakıldığında özellikle 40-49 ve 50-59 yaş gruplarında
topoğrafya, daha eğimsiz, düz alanların tercih edilmesi şeklinde yönelmeyi
etkilemektedir.
Donatılar ve sosyal-kültürel unsurlar arasında, rengi, büyüklüğü ve mimari tarzı ile
Haliç’in en görkemli ve öne çıkan yapılarından olan Fener Rum Okulu, yönelme
tercihlerini en çok etkileyen çekim noktası olup grafitiler ve Tahta Minare Cami ile
çalışma alanındaki diğer camiler ve kiliseler, Fener Rum Okulu’nu takip etmektedir.
Okul, karakol, araştırma merkezi ve spor kulübü ise yönelme tercihleri üzerinde
oldukça az etkilidir. Denek grubunun yanıtlarına göre hem kadınlar hem de erkekler
için Fener Rum Okulu en güçlü çekim noktasıdır. Bunu kadınlar için grafiti, cami,
kilise ve Tahta Minare Cami; erkekler içinse grafiti, Tahta Minare Cami, kilise ve cami
izlemektedir. Kilise, cami, karakol, grafiti ve çamaşırları kadınlar yönelme
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tercihlerinde erkeklerden daha çok belirtmiş olup; müze, sinagog, hamam, film seti ve
Tahta Minare Cami ise erkeklerin yönelme tercihlerinde daha etkili olmuştur. Okul ve
Fener Rum Okulu yönelme tercihlerinde her iki cinsiyet için eşit tercih edilirken;
araştırma merkezi sadece kadınlar, spor kulübü ise sadece erkekler tarafından tercih
edilmiştir. Lise, lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip katılımcılar için Fener Rum
Okulu en güçlü çekim noktası olup grafiti, kilise, cami ve Tahta Minare Cami öne
çıkmaktadır. İlkokul eğitim düzeyine sahip katılımcılar için ise sokaklarda karşılıklı
binaların pencereleri arasına asılmış renkli çamaşırlar, sinagog, hamam ve Tahta
Minare Cami’nin çekim etkisinin yüksek olduğu görülmektedir. Tüm yaş grupları için
en güçlü çekim noktası Fener Rum Okulu olup 20-29 yaş grubu için kilise, grafiti ve
Tahta Minare Cami; 30-39 yaş grubu için grafiti, kilise, cami ve Tahta Minare Cami;
40-49 yaş grubu için grafiti, cami ve çamaşırlar; 50-59 yaş grubu için Tahta Minare
Cami ve cami öne çıkmaktadır.
Ticari faaliyetlere ilişkin çekim noktalarında kafe-restoranlar diğer ticari faaliyetlere
göre ciddi bir farkla yönelme tercihlerinde etkili olmuştur. Bu durum çalışma
alanındaki kafe ve restoranların sayısı; mekânda konumlanışı (yoğunluğu ve
bütünleşikliği); konseptleri, renkli masa-sandalye, tente, ışık, merdiven, duvar
yazısı/grafiti vb. unsurları barındırması ile açıklanabilmektedir. Alandaki bakkalmarket-eczaneler, vintage-antika dükkânları, atölyeler (cam, resim, sanat vb.) ile
butik-eşya dükkânlarının da yönelme tercihlerini etkilediği söylenebilmekte olup gıda
ve giyecek satılan küçük ölçekli pazar ise yönelme tercihlerinde hiç etkili olmamıştır.
Denek grubunun yanıtlarına göre hem kadın hem erkekler için kafe-restoranlar diğer
ticari faaliyetlere göre ciddi bir farkla öne çıkmış ve yönelme tercihlerini etkilemiştir.
Kafe-restoranları

takiben

kadınlar

için

vintage-antika

dükkânları

yönelme

tercihlerinde daha belirleyici olurken erkekler için bakkal-market-eczanelerin daha
belirleyici olduğu görülmektedir. Tüm eğitim düzeyleri için de aynı şekilde kaferestoranlar diğer ticari faaliyetlere göre ciddi bir farkla öne çıkmış ve yönelme
tercihlerini

etkilemiştir.

Kafe-restoranları

takiben

yönelme

tercihlerinin

belirlenmesinde, vintage-antika dükkânları ile bakkal-market-eczaneler etkili
olmuştur. Yaşa göre incelendiğinde ise, tüm yaş grupları için kafe-restoranlar diğer
ticari faaliyetlere göre ciddi bir farkla öne çıkmış ve yönelme tercihlerini etkilemiştir.
Kafe-restoranları takiben yönelme tercihlerini 20-29 yaş grubunda bakkal-market-
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eczaneler; 30-39 yaş grubunda atölyeler; 40-49 ile 50-59 yaş grubunda vintage-antika
dükkânları etkilemiştir.
Çalışma kapsamında katılımcılar, kentsel güvenlik hissini Likert ölçeğine göre -3 en
güvensiz +3 en güvenli olacak şekide, -3, -2, -1, 0, 1, 2 veya 3 olarak
numaralandırılmıştır. Anlamlı bir sonuç elde edilebilmesi için 7 (bir sokaktan geçen
maksimum denek sayısının 49 olması nedeniyle) ve daha az kez puanlanan sokaklar
çıkarılıp geri kalan sokaklarda yapılan tüm güvenlik puanlamalarının aritmetik
ortalaması ve medyan değerleri hesaplanmış, her iki değerlendirme çakıştırılmış ve
ortak olarak 2 puan ve üzeri değer alan sokaklar haritalanmıştır. Buna göre Vodina
Caddesi, Yıldırım Caddesi, Ayan Caddesi, Sancaktar Yokuşu, Çimen Sokak, Kürkçü
Çeşmesi Sokak, Leblebiciler Sokak, Lavanta Sokak, Akgül Sokak ve Mesnevihane
Sokak’ta güvenlik algısı yüksek çıkmıştır. Ayrıca, katılımcı grubunun geçtikleri her
sokakta verdikleri güvenlik puanları değerlendirilmiş olup her bir sokak için cinsiyet,
eğitim düzeyi ve yaş grubu dağılımı bazında medyan değeri hesaplanmış ve aynı
medyan değerine sahip sokaklar söz konusu parametrelere göre incelenmiştir. Bu
bağlamda, cinsiyete göre güvenlik dağılımına bakıldığında çalışma alanının her iki
grup için de güvenli olduğu ancak kadınlara kıyasla erkeklerin alanı daha güvenli
olarak algıladığı sonucuna varılabilmektedir. Eğitim düzeyine ve yaş grubuna göre
güvenlik dağılımına bakıldığında ise anlamlı bir veri elde edilememiştir.
Ayrıca, çalışma alanındaki her bir bağlantıda yaya hareketleri, yoğunlukları ve
gündelik hayatta en çok tercih edilen güzergahlar; cumartesi öğleden sonra saatlerinde
yapılan yaya sayımı ile tespit edilmiş olup yaya yoğunluğunun Vodina Caddesi,
Yıldırım Caddesi, Ayan Caddesi, Sancaktar Yokuşu, Çimen Sokak, Kürkçü Çeşmesi
Sokak ve Leblebiciler Sokak üzerinde arttığı sonucuna ulaşılmıştır.
Son etapta ise elde edilen tüm veriler karşılaştırılarak değerlendirilmiş, fiziksel ve
işlevsel çekim noktalarının niteliksel ve niceliksel olarak yoğunlaştığı alanlar ile
kentsel güvenlik hissinin yüksek olduğu alanlar (daha önceden kentsel güvenlik
kuramlarıyla da bağdaştırılmış denek grubu güvenlik algısı/hissi verileri) çakıştırılarak
yorumlanmıştır. Ayrıca veriler, gündelik hayattaki yaya hareket güzergâh ve
yoğunlukları ile de karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda, fiziksel ve
işlevsel çekim noktalarının niteliksel ve niceliksel özellikleri ile bütünleşikliğinin,
bireylerin fiziksel ve işlevsel çekim noktalarını algılamasını, yönelmesini ve bu
bağlamda kentsel güvenlik hissini nasıl etkilediğine yönelik çıkarımlar yapılmıştır:
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•

Genel yaya yoğunluğu ve denek grubu yaya yoğunluğu karşılaştırıldığında
sokaklar genel itibariyle örtüşmektedir.

•

Genel ve denek grubu yaya yoğunlukları ile çekim noktaları yoğunluğu
karşılaştırıldığında, genel itibariyle örtüştüğü görülmektedir. Bu durumdan,
yayaların çekim noktalarına doğru yöneldiğini ve çekim noktalarının
yoğunluğunun yönelme tercihlerini olumlu etkilediği sonucu çıkarılmaktadır.
Başta Vodina Caddesi olmak üzere, örtüşen cadde ve sokaklar; ticaret, sosyal
donatı ve konut gibi pek çok kullanımı içinde barındırmaktadır. Başta renkli
kafe-restoranlar, antika dükkânları, doğal ve yapay peyzaj elemanları, dini
yapılar ve sivil mimari örnekleri olmak üzere pek çok unsur ve bu unsurların
mekânsal yoğunlaşması yayayı çekmektedir.

•

Denek grubu güvenlik algısı ile çekim noktaları yoğunluğu karşılaştırıldığında,
aynı cadde/sokaklar üzerinde ortaklaştığı görülmektedir. Buradan hareketle,
çekim noktalarının yoğun olarak bulunduğu yerlerde güvenlik algısının da
yüksek olduğu sonucu çıkarılabilmektedir. Lynch (2010)’e göre fiziksel ve
işlevsel çekim noktaları, bir gözlemcide güçlü bir imge yaratma olasılığı
taşıyan somut varlıklardır. Bir başka deyişle, fiziksel ve işlevsel çekim
noktalarının yoğun olduğu mekânlar, imgelenebilirliği yüksek mekânlardır.
İmgelenebilirliği yüksek mekânlar; anlaşılır, kolay okunur ve kavranır, yön
bulması kolay alanlardır. Bu bağlamda kullanıcı çevresini iyi tanır, güven
duyar ve rahat hareket eder. Dolayısıyla Lynch (2010)’in kentin kimlik
öğelerinden nirengi noktalarının oldukça geniş bir şekli olarak ele alınan
fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının varlığının ve yoğunluğunun, kentsel
güvenlik algısı ile yakın ilişkili olduğu ve bu çalışmanın temel aldığı hipotezi
desteklenmektedir.

•

Denek grubu ve genel yaya sayımı/yoğunluğu ile denek grubu güvenlik algısı
karşılaştırıldığında, genel itibariyle ortaklaştığı görülmektedir. Buradan
hareketle, yayaların güvenlik algısının yüksek olduğu sokakları tercih ettiği
sonucu çıkarılabilmektedir.

•

Denek grubu ve genel yaya sayımı/yoğunluğu, denek grubu güvenlik algısı ve
çekim noktaları yoğunluğu karşılaştırıldığında, yaya hareketleri yoğunluğu
üzerinde, çekim noktaları yoğunluğunun, güvenlik algısına göre daha etkili
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olduğu

sonucuna

daha

fazla

ortaklaşan

sokak

olmasına

bakılarak

ulaşılabilmektedir.
•

Denek grubu ve genel yaya sayımı/yoğunluğu, denek grubu güvenlik algısı ve
çekim noktaları yoğunluğu karşılaştırıldığında, aynı cadde/sokaklar üzerinde
ortaklaştığı görülmektedir. Böylelikle, yaya yoğunlukları, güvenlik algısı ve
çekim notaları yoğunluğu arasında bir ilişki olduğu açıkça söylenebilmektedir.

•

Sonuç olarak, çalışmanın ana sorularından olan ‘‘Kentsel doku içindeki fiziksel
ve işlevsel çekim noktaları, yaya hareketleri ve yönelmelerini nasıl
etkilemektedir?’’ sorusuna, yaya yoğunluklarının, fiziksel ve işlevsel çekim
noktalarının yoğunlaştığı sokaklarla örtüştüğü ve yayaların bu çekim
noktalarına göre yönelme tercihlerini belirlediği yanıtı verilebilmektedir.
Çalışmanın bir diğer sorusu olan ‘‘Kent dokusu içindeki fiziksel ve işlevsel
çekim noktalarının varlığı kentsel güvenlik algısını nasıl etkilemektedir?’’
sorusuna ise fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının yoğunlukta olduğu
sokaklarlarla güvenlik hissi yüksek olarak puanlanmış sokaklar büyük ölçüde
örtüştüğünden, bireylerin çekim noktalarının yoğun olarak bulunduğu
sokaklarda kendilerini daha güvende hissettikleri sonucuna varılabilmektedir.
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4.. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER
İnsan davranışları, kentsel mekân içinde gerçekleşmekte olup hem kentsel mekândan
etkilenmekte hem de kentsel mekânı etkilemektedir. Bu bağlamda insan kentsel
mekânın öğelerini algılamakta ve buna bağlı karar (mekânsal davranış/yönelme
tercihleri) vermektedir (Kalın, 2004; Surat, 2017; Norberg-Schulz, 1966; Kürkçüoğlu,
2015; Rapoport, 1977; Önem ve Kılınçarslan, 2005). Algı sürecini etkileyen birey
kaynaklı faktörlerden, yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi alan çalışmasında birer parametre
olarak kullanılmıştır. ‘‘Yönelme tercihlerinde birey kaynaklı özellikler etkilidir.’’
maddesi altında alan çalışmasında; yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyinin, algı sürecini ve
yönelme tercihlerini nasıl etkilediği detaylıca açıklanmakta olup farklı cinsiyet, eğitim
düzeyi ve yaş gruplarının farklı yönelme tercihlerinde bulunduğunu söylemek
mümkündür. Algıyı etkileyen diğer birey kaynaklı faktörlerden sosyo-ekonomik
durum, meslek, bilgi birikimi, yaşam tarzı, değer yargıları, gereksinimler, kentte
yaşama süresi, ulaşım biçimi, yolculuk sıklığı, harita okuma bilgisi, kişilik ve karakter
özellikleri (Arnheim, 2012; Sayar-Avcıoğlu ve Akın, 2017; Lynch, 2010) ise yoruma
çok açık ve bu nedenle ölçümü zor olduğundan alan çalışmasında kullanılmamıştır.
Algıyı etkileyen çevre kaynaklı faktörler renk, büyüklük ve yoğunluk, diğer yayaların
hareket ve yönelişleri, ışık miktarı, biçim, yakınlık, ışık-gölge, sayı, süreklilik
(Broadbent, 1958; Kürkçüoğlu ve Ocakçı, 2015; Zajonc, 1968; Hekkert, 2006; Shemes
ve diğ., 2015) şeklinde sıralanabilmektedir. Algılamanın iki önemli süreci vardır.
Bunlardan ‘‘Seçici Dikkat’’ sürecine göre, duyular çevredeki uyarıcıların çoğunu
yakalasa da beynin, duyularla alınan bilgileri işleyip anlamlı bir algıya dönüştürme
kapasitesi sınırlı olduğundan; insan bu uyarıcıları seçerek algılamaktadır. Bu seçimde;
uyarıcının büyüklüğü, şiddeti, rengi, tekrarı vb. uyarıcıya ait değişkenler ile algılayana
ait değişkenler rol oynamaktadır (Cüceloğlu, 2019). Algılama süreçleri içerisinde öne
çıkan bir diğer kavram olan ‘‘Örgütleme’’ ise zihinde parçaların bir bütün olarak
organize edilmiş şekilde anlamlandırılmasını ifade etmektedir. Bu bağlamda, şekilzemin, tamamlama, devamlılık, yakınlık, benzerlik gibi Gestalt ilkeleri ortaya
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konulmuştur (Cüceloğlu, 2019; Koç ve Bulut, 2014). ‘‘Çekim noktalarının niteliği algı
ve yönelme tercihleri üzerinde etkilidir.’’ maddesi altında alan çalışmasında; algıya
etki eden çevre kaynaklı faktörler ile ‘‘Seçici Dikkat’’ ve ‘‘Örgütleme’’ süreçlerinin
uyarıcıya ait değişkenlerinin algı sürecini nasıl etkilediği detaylıca açıklanmakta olup;
özellikle renk, büyüklük, yoğunluk, sayı, süreklilik ve diğer yayaların hareket ve
yönelişlerinin, yönelme tercihleri üzerinde oldukça etkili ve doğru orantılı olduğunu
söylemek mümkündür.
Kitazawa ve Batty (2004)’e göre, mekânsal davranış içinde incelenen yaya hareketleri,
yayanın bulunduğu bir noktadan gitmeye karar verdiği noktaya gitmesi süreci olup
Bradshaw (1993)’a göre topoğrafya, eğim, hava koşulları, doğal peyzaj ve manzara
gibi doğal unsurlar; arazi kullanımı, yapay peyzaj öğeleri gibi kentsel mekândaki
fiziksel/yapay unsurlar ile birey kaynaklı özelliklerden etkilenmektedir (Özer, 2006’da
atıfta bulunulduğu gibi; Kürkçüoğlu ve Ocakçı, 2015). Yönelme tercihlerinde birey
kaynaklı özellikler etkilidir.’’ maddesi altında alan çalışmasında; farklı cinsiyet, eğitim
düzeyi ve yaş grupları için yönelme tercihlerinin de farklılaştığı ayrıntılı olarak
açıklanmaktadır.
Alan çalışmasında denek grubu yönelme tercihlerini etkileyen çekim noktaları
(deneklerin belirttiği yönelme tercihleri gruplandırılarak) mimari nitelikler, fiziksel
çevre, peyzaj ve topoğrafyaya ilişkin çekim noktaları, ticari faaliyetlere ilişkin çekim
noktaları, donatılar ve sosyal-kültürel unsurlara ilişkin çekim noktaları olarak
gruplanmıştır. Bu bağlamda ‘‘Çekim noktalarının niteliği algı ve yönelme tercihleri
üzerinde etkilidir.’’ maddesi altında denek grubunun yanıtlarına göre, katılımcıların
yönelme tercihlerini etkileyen unsurların en çok mimari nitelikteki çekim noktaları
olduğu; bunu ticari faaliyetlere ilişkin çekim noktaları; fiziksel çevre, peyzaj ve
topoğrafyaya ilişkin çekim noktaları ve son olarak donatılar ve sosyal-kültürel
unsurlara ilişkin çekim noktalarının takip ettiği ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu dört
grup kendi içinde farklı unsurları barındırmakta olup; söz konusu unsurlar yaya
yönelmeleri üzerinde az (modern bina, ışık, spor klübü, pazar vb.) ya da çok (tarihi
yapı, doğal peyzaj, Fener Rum Okulu, kafe-restoran vb.) etkiye sahiptir.
Ayrıca

‘‘Çekim

noktaları

yayaların

yönelme

tercihlerini

olumlu

yönde

etkilemektedir.’’ ve ‘‘Çekim noktalarının niteliksel ve niceliksel yoğunluğu ile
mekânsal sürekliliği algı ve yönelme tercihleri üzerinde etkilidir.’’ maddelerinin
altında detaylıca açıklandığı üzere; yaya yönelmelerinin çekim noktalarının
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yoğunluğu, niceliği, niteliği ve sürekliliği ile doğru orantılı olduğunu söylemek
mümkündür. Bu durum genel ve denek grubu yaya yoğunlukları ile çekim noktaları
yoğunluğunun akslarının büyük ölçüde örtüşmesiyle açıklanabilmekte ve çalışma
alanının çekim noktası açısından en yoğun akslarından Vodina Caddesi’nin aynı
zamanda en kalabalık aks olmasıyla örneklendirilebilmektedir.
İnsan-mekân ilişkisinin bir diğer unsuru olarak kentsel imge, kentsel çevrenin
öğelerinin gözlemci tarafından çeşitli faktörlere bağlı olarak seçilmesi ve zihinde
düzenlenmesi sonucu oluşan imajdır. Dikkat, yorumlama biçimi, yaş, cinsiyet, kültür,
sosyo-ekonomik durum, meslek, kişilik özellikleri gibi faktörler imgenin oluşmasında
etkilidir (Lynch, 2010). İmgelenebilirlik, gözlemcide güçlü bir imge yaratma olasılığı
taşıyan fiziksel objenin niteliği olarak tanımlanabilmektedir (Lynch, 2010).
İmgelenebilirliği doğrudan etkileyen kent imgelerinden işaret öğeleri/nirengi
noktaları, insanları bir araya getiren ve etkileşim sağlayan yerler olan sosyal; tarihsel
olaylara ev sahipliği yapmış yerler olan tarihsel; insanların görünce o mekânla ilişki
kurmasını sağlayan öğeler olan sembolik; ekonomiye ilişkin aktivitelerin gerçekleştiği
yerler olan ekonomik; mimari, peyzaj özellikleri ile öne çıkan öğeler olan estetik
değere sahip işaret öğeleri olarak beş gruba ayırılabilmektedir (Santos-Delgado, 2005;
Köseoğlu ve Önder, 2011).
İmgelenebilirliği yüksek kentsel çevrelerde ise kullanıcılar kendilerini daha rahat ve
güvende hissetmektedir. Bu bağlamda çekim noktaları çalışma alanında tarihsel,
ekonomik, sosyal, sembolik ve estetik değerlerine göre irdelenmiş, şiddeti (birden
fazla değere sahip olma) ve yoğunlaştığı akslar tespit edilmiştir. Ayrıca, denek grubu
yönelme tercihlerini etkileyen çekim noktaları (mimari niteliklere ilişkin çekim
noktaları, fiziksel çevre, peyzaj ve topoğrafyaya ilişkin çekim noktaları, ticari
faaliyetlere ilişkin çekim noktaları, donatılar ve sosyal-kültürel unsurlara ilişkin çekim
noktaları) ile karşılaştırılmıştır. Buna göre mimari nitelikler ile fiziksel çevre, peyzaj
ve topoğrafyaya ilişkin çekim noktaları, estetik; ticari faaliyetlere ilişkin çekim
noktaları, ekonomik; donatılar ve sosyal-kültürel unsurlara ilişkin çekim noktaları,
sosyal, tarihsel ve estetik olarak ele alınmıştır. Çekim noktaları ile ilgili oluşturulan
haritalar, hem yaya yoğunlukları hem de güvenlik hissi haritasıyla karşılaştırılarak
yorumlanmıştır.
Kentsel güvenlik, kentte yaşayan insanların, kendilerini güvende ve huzurlu
hissetmeleri, emniyetli bir ortamda hayatlarını sürdürebilmeleridir (Kaya, 2008; Koca
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ve Erkan, 2019). Bu bağlamda, suç, hukuksal normların ihlali olup en bilinen ve
çalışma alanına uygun suç-mekân ilişkisi kuramları, ‘‘Kırık Camlar (Pencereler)
Kuramı’’, ‘‘Savunulabilir Mekân Kuramı’’, ‘‘Rasyonel Tercih Kuramı’’ ve ‘‘Çevresel
Stres Kuramı’’dır. ‘‘Kırık Camlar Kuramı’’na göre, düzensiz, bozuk ya da kırık yapı
ve öğeler; sahipsizlik, kontrolsüzlük hissi uyandırmakta olup mekânı suça daha açık
hale getirmektedir (Bilen ve Büyüklü, 2018; Koca ve Erkan, 2019). Savunulabilir
Mekân Kuramı’na göre; atıl kalmış zemin katlar; kör ve kuytu mekânlar, kontrol
edilebilirliğinin zor olması nedeniyle suça açık mekânlardır (Newman, 1996; Koca ve
Erkan, 2019).
Rasyonel Tercih Teorisi’ne göre, sahipsiz/terk edilmiş alanlar ile yetersiz
aydınlatılmış, ıssızlık hissi veren kentsel mekânlar, suç potansiyelinin yüksek olduğu
alanlardır (Doğan ve Sevinç, 2011; Koca ve Erkan, 2019). Çevresel Stres Kuramı’na
göre; düşük konut kalitesi ve düşük muhit kalitesi gibi çevresel stres etkenleri;
bireylerde stres, gerginlik, endişe, huzursuzluk ve korku yaratabilmektedir (Steg ve
diğ., 2015). Söz konusu suç-mekân ilişkisi kuramları, çalışma alanında yapılan
gözlemlerle irdelenmiş ve haritalanmıştır. Ayrıca denek grubu çalışmasında yapılan
güvenlik hissi puanlamalarından (aritmetik ortalama ve medyan değerine göre her
ikisinde de 2 puan ve üzeri değer alan sokaklar) elde edilen verilerle güvenlik hissi en
yüksek akslar belirlenmiş ve kuramlardan elde edilen haritalarla süperpoze edilmiştir.
Süperposizyonun büyük ölçüde örtüştüğü, kuramlara göre düşük güvenlik algısı/hissi
yaratabilecek mekânların denek grubu tarafından da güvensiz olarak algılandığını
söylemek mümkündür ve tersi de geçerlidir.
Bu bağlamda, güçlü imgelere sahip mekânların imgelenebilirliğinin yüksek olduğunu
söylemek mümkündür. Lynch (1960)’a göre imgelenebilirlik, kullanıcılara mekânda
daha kolay yön bulma ve hareket edebilme imkânı sağlamaktadır ve kullanıcılar
kendilerini daha rahat ve güvende hissetmektedir. Bu bağlamda, güçlü imgelere sahip
mekânların imgelenebilirliğinin yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Lynch
(1960)’a göre imgelenebilirlik, kullanıcılara mekânda daha kolay yön bulma ve
hareket edebilme imkânı sağlamaktadır ve kullanıcılar kendilerini daha rahat ve
güvende hissetmektedir. Buradan hareketle, imgelenebilirliğin, dolayısıyla mekândaki
imgelerin, güvenlik algısını olumlu yönde etkilediği sonucu çıkarılabilmektedir. Alan
çalışmasından elde edilen verilere göre güvenlik hissinin en yüksek olduğu akslar,
yaya yoğunluklarının en yüksek olduğu akslar ve çekim noktası yoğunluğunun en
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yüksek olduğu aksların örtüştüğü (Vodina Caddesi, Yıldırım Caddesi, Ayan Caddesi,
Lavanta Sokak, Leblebiciler Sokak vb.) görülmektedir. Bu durum, ‘‘Yaya yoğunluğu,
güvenlik algısı ve çekim notaları arasında doğrusal bir ilişki mevcuttur.’’, ‘‘Yaya
hareketleri, yönelmeleri ve yoğunluğu üzerinde, çekim noktaları yoğunluğu, güvenlik
algısına göre daha etkilidir.’’, ‘‘Güvenlik hissi yüksek olan sokaklarda yaya
yoğunluğu fazladır.’’ ve ‘‘Fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının varlığı ve yoğunluğu
mekândaki güvenlik hissini artırmaktadır.’’ maddelerinin altında daha detaylı olarak
açıklanmıştır.
Balat örnek alanında 110 kişilik denek grubuyla gerçekleştirilen çekim noktası-rota
belirleme-kentsel güvenlik hissi çalışmasında elde edilen bulgular sonucunda, çeşitli
çıkarımlar yapılmıştır:
•

Çekim noktaları yayaların yönelme tercihlerini olumlu yönde
etkilemektedir:

Yaya hareketleri ile çekim noktaları arasında doğrusal bir ilişki olup yayalar, kentsel
mekân içerisinde çekim noktalarına doğru hareket etmektedir. Bu durum çalışma
içerisinde hem kapı seçimlerinde hem de geri kalan rota belirleme süreçlerinde
gözlemlenmiştir.
Kapı seçimine bakıldığında, K1 kapısı, katılımcıların yaklaşık yarısı (54/110)
tarafından seçilmiş olup en çok tercih edilen kapıdır. Bunun nedeni K1 kapısının sayı
ve çeşit olarak diğer kapılara göre en fazla çekim noktasını barındırması, aynı zamanda
niteliksel olarak da güçlü çekim noktalarını barındırmasıdır. Örneğin çalışma alanının
en güçlü çekim noktası olan (tarihi-sosyal-estetik-sembolik çekim noktası) Fener Rum
Okulu, K1 kapısında bulunmaktadır. Ayrıca K1 kapısının diğer öğelerinden grafiti,
sarmaşık, renkli yapılar ve kafeler de K1 kapısının seçiminde oldukça etkilidir. K1’i
takiben K3 kapısı, 110 katılımcının 40’ı tarafından seçilmiştir. K3 kapısında bulunan
renkli binalar, kafe ve dükkânlar ile görkemli sarmaşık katılımcıların yönelme
tercihlerinde etkili olmuştur. K2 kapısı ise yalnızca 16 katılımcı tarafından seçilmiştir.
K2 kapısında, Garanti Bankası, terk edilmiş iki katlı tuğla bir bina, antikacı ve
sarmaşık bulunmaktadır. Diğer kapılara göre K2 kapısında bulunan çekim noktaları
nitelik, nicelik ve çekim gücü olarak daha azdır. Bu durum çekim noktalarının
yayaların yönelme tercihleri üzerinde etkili olduğunu kanıtlamaktadır. Çalışmanın geri
kalanında, katılımcılara bir altlık harita verilmiş ve bir saatlik süre boyunca rotalarının
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tamamını (geçtikleri tüm sokakları) altlığa işaretlemeleri istenmiştir. İşaretlenen
rotalar çakıştırılıp katılımcı/denek yaya yoğunluğu çıkarılmıştır. Elde edilen
katılımcı/denek yaya yoğunluğu haritası ile çekim noktası yoğunluğu ve şiddeti
haritaları karşılaştırılmıştır. Çekim noktası yoğunluğu ve şiddetinin arttığı yerlerde,
katılımcı/denek yaya yoğunluğu da artmaktadır. Bu durum genel yaya yoğunluğu için
de geçerlidir. Çekim noktası yoğunluğu ve şiddeti haritası ile genel yaya sayımından
elde edilen yoğunluk haritası karşılaştırıldığında, yayaların çekim noktası yoğunluğu
ve şiddetinin fazla olduğu yerlerde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu durum ‘‘Kentsel
doku içindeki fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının varlığı ve yoğunluğu ile yaya
hareketleri arasında anlamlı ve doğru orantılı bir ilişki bulunmaktadır.’’ alt hipotezini
kanıtlamaktadır. Ayrıca, ‘‘Kentsel doku içindeki fiziksel ve işlevsel çekim noktaları,
yaya hareketleri ve yönelmelerini nasıl etkilemektedir?’’ araştırma sorusu elde edilen
verilerle yanıt bulmaktadır.
•

Çekim noktalarının niteliği algı ve yönelme tercihleri üzerinde
etkilidir:

Alan çalışması kapsamında her katılımcıya bir tane altlık harita verilmiştir. Bir saatlik
süre boyunca katılımcılar, altlık harita üzerinde rotaları boyunca her kesişim
noktasında, yönelme tercihlerini etkileyen çekim unsurunu belirtmiştir. Sonrasında
belirttikleri kavramlar gruplaştırılarak genelleme yapılmıştır. Buna göre yönelme
tercihlerini etkileyen çekim unsurları; mimari nitelikler (yapı rengi, yapı şekli, yapı
materyali, yapı elemanı, harabe bina, tarihi/eski yapı, duvar, modern bina, bina
yüksekliği ve çeşme); fiziksel çevre, peyzaj ve topoğrafya (doğal peyzaj, yapay peyzaj,
topoğrafya, dar sokak, manzara, gölge, ışık, eğrisellik, açıklık ve sokak genişliği);
ticari faaliyetler (vintage/antika dükkânı, kafe-restoran, atölye, İncir Ağacı Kahvesi,
bakkal-market-eczane, butik-eşya, seyyar satıcı, Agora Meyhanesi, Sevda Gazozcusu,
Ptt-banka, pansiyon ve pazar) ve donatılar ve sosyal-kültürel unsurlar (karakol, Fener
Rum Okulu, grafiti, kilise, cami, sinagog, hamam, okul, hastane, araştırma merkezi,
spor kulübü, çamaşırlar, film seti ve müze) olarak dört gruba ayrılmış ve analiz
edilmiştir.
Yapılan analizlerden elde edilen verilere göre, katılımcıların yönelme tercihlerini en
çok etkileyen unsurlar, mimari nitelikteki çekim noktalarıdır. Bunu ticari faaliyetlere
ilişkin çekim noktaları; fiziksel çevre, peyzaj ve topoğrafyaya ilişkin çekim noktaları
ile son olarak donatılar ve sosyal-kültürel unsurlara ilişkin çekim noktaları takip
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etmektedir. Mimari nitelikler içinde, tarihi (eski) yapı, yapı rengi ve yapı şekli yönelme
tercihlerini en çok etkileyen unsurlardır. Balat’ın tarihi atmosferinin, rengarenk ve
bitişik nizam cumbalı yapılarının bu çıkarımdaki etkisi büyüktür. Ayrıca, yönelme
tercihlerinde özellikle mavi renkli yapıların ve genelde ana renklerin daha etkili olduğu
görülmüştür. Bu durum, kavramsal ve kuramsal çerçevede detaylıca anlatılan ‘‘Seçici
Dikkat Modeli’’nde yer alan ‘‘renkli uyarıcıların, renksiz uyarıcılara; ana renklerin,
ara ya da karışık renklere; ana renkler arasında ise kırmızı ve mavinin, sarı ve yeşile
göre dikkati daha çok çekmekte olduğu’’ (Cüceloğlu, 2019) ifadesini kanıtlar
niteliktedir. Bunların yanı sıra, çalışma alanındaki bina yüksekliği ve çeşme öğeleri,
yönelme tercihlerini en az etkileyen mimari unsurlardır. Çalışma alanındaki modern
binalar ise tarihi (eski) yapıların aksine katılımcıların yönelme tercihlerini hiç
etkilememiştir. Bu durum çeşmelerin az sayıda ve kötü durumda olması, bina
yüksekliklerinin pek değişkenlik göstermemesi, modern binaların oldukça az ve
seyrek olması nedenleri ile dikkat çekmemesi şeklinde açıklanabilmektedir.
Fiziksel çevre, peyzaj ve topoğrafyaya ilişkin unsurlar incelendiğinde, yönelme
tercihlerini en çok etkileyen unsur doğal peyzajdır. Bu durumda çalışma alanında
bulunan görkemli çınar ağaçlarının ve sokakların üstünü ya da yapı cephelerini
kaplayan sarmaşıkların etkisi büyüktür. Doğal peyzajı takiben yapay peyzaj ve
topoğrafya da yönelme tercihlerini önemli ölçüde etkileyen öğelerdir. Çünkü çalışma
alandaki renkli merdivenler, çiçek saksıları, konsept kafeler ve kafelerin renkli
dekorasyonları, renkli ışıklar, tabelalar, sokak ve cephelerde kullanılan mobilyalar,
oyuncaklar, antika parçalar vb. yapay peyzaj öğeleri katılımcıların oldukça ilgisini
çekmektedir. Topoğrafya ve eğim unsuru, cinsiyet ve yaşa göre itici ya da çekici bir
öğe olabilmektedir. Sokak genişliği, manzara, eğrisellik, açıklık, gölge ve ışık gibi
unsurlar ise yönelme tercihlerinde oldukça az etkilidir. Bu durumun genişlik,
eğrisellik, açıklık, gölge ve ışık gibi kavramların daha somut/materyal olan doğal ve
yapay

peyzaj

öğelerine

göre

daha

zor

algılandığından

kaynaklandığı

söylenebilmektedir. Bunun yanı sıra çalışma alanının yüksek kesimlerinden Haliç’e
bakıldığında güzel manzara noktalarının olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bu
noktalar sayıca çok olmamakla birlikte, ulaşmak için belirli bir yokuş çıkmayı
gerektirmektedir. Katılımcılar genellikle eğimli alanlara göre daha düz alanları tercih
ettiklerinden manzara noktalarına çok ulaşamadıkları düşünülmektedir.
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Donatılar ve sosyal-kültürel unsurlar içerisinde rengi, büyüklüğü, mimari tarzı ve
sembolik değeri ile Fener Rum Okulu, yönelme tercihlerini en çok etkileyen çekim
noktasıdır. Fener Rum Okulu’nu grafitiler ve Tahta Minare Cami ile çalışma
alanındaki diğer camiler ve kiliseler takip etmektedir. Okul, karakol, araştırma merkezi
ve spor kulübü gibi unsurlar ise yönelme tercihlerini oldukça az etkilemektedir. Bunun
en büyük nedeni özellikle karakol, araştırma merkezi ve spor kulübünün yapı olarak
çok farklılaşmaması ve tabelalarının görünür olmamasıdır.
Ticari faaliyetlere ilişkin çekim noktaları içerisinde, kafe-restoranlar diğer ticari
unsurlara göre ciddi bir farkla tercih edilmiştir. Bu durumda çalışma alanındaki kafe
ve restoranların sayısı, yoğunluğu ve bütünleşikliği; konseptleri; kullandıkları yapay
peyzaj öğeleri (renkli masa-sandalye, tente, ışık, merdiven, duvar yazısı/grafiti vb.)
oldukça etkilidir. Kafe-restoranları takiben, bakkal-market-eczanelerin, vintage-antika
dükkânlarının, atölyelerin (cam, resim, sanat vb.), butik-eşya dükkânlarının da
yönelme tercihleri üzerinde etkili olduğu söylenebilmektedir. Ancak Ayvansaray
tarafında bulunan, pazarın yönelme tercihlerinde hiç etkili olmadığı görülmüştür. Bu
durumun pazarın küçük ölçekli olmasından ve dikkat çekmemesinden kaynaklandığı
düşünülmektedir.
Bu bağlamda ‘‘Kentsel doku içindeki fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının
algılanabilirliği ve imgelenebilirliği, çekim noktalarının türüne, yoğunluğuna ve
sürekliliğine göre değişmektedir.’’ alt hipotezinin çekim noktalarının türünün
algılanabilirlik ve imgelenebilirlik üzerinde etkili olduğu kısmı kanıtlanmaktadır.
Ayrıca elde edilen verilerle ‘‘Kentsel doku içindeki fiziksel ve işlevsel çekim
noktalarından hangilerinin algılanabilirliği ve imgelenebilirliği daha yüksektir?
Algılama ve imge oluşumu süreçlerinde hangi özellikler diğerlerine göre ön plana
çıkmakta ve çevresel öğenin imge değerini artırmaktadır?’’ ve ‘‘Hangi öğeler yaya
hareketlerini daha çok etkilemektedir? ‘’ gibi araştırma soruları da yanıtlanmaktadır.
•

Yönelme tercihlerinde birey kaynaklı özellikler etkilidir:

Yayaların yönelme tercihlerinde fiziksel çevrenin öğelerinin yanı sıra, bireyden
kaynaklanan özellikler de etkilidir. Bu durum çalışmada hem kapı seçimlerinde hem
de çalışmanın geri kalanı rota oluşturma kısmında görülmektedir. Örneğin
katılımcıların kapı seçimi, cinsiyet faktörüne göre incelendiğinde, K1 kapısını
kadınların K3 kapısını ise erkeklerin daha çok seçtiği görülmektedir. Yaşa göre kapı
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seçimi incelendiğinde, 20-29 yaş grubunun daha çok K3 kapısını tercih ettiği, diğer
yaş gruplarının ise K1 kapısını tercih ettiği görülmüştür. Kapı seçiminin yanı sıra, rota
oluştururken de birey kaynaklı özelliklerin yönelme tercihlerinde etkili olduğu
görülmüştür. Örneğin mimari nitelikteki çekim noktaları eğitim düzeyi faktörüne göre
incelendiğinde, ilköğretim, lise ve lisans eğitim düzeyine sahip katılımcıların yönelme
tercihlerini en çok tarihi (eski) yapı; lisansüstü eğitim düzeyine sahip katılımcıların
yönelme tercihlerini ise en çok yapı rengi etkilemektedir. Mimari nitelikteki çekim
noktaları yaş faktörüne göre incelendiğinde, 20-29 yaş grubunun yönelme
tercihlerinde en çok yapı renginin; diğer yaş gruplarının yönelme tercihlerinde ise en
çok tarihi (eski) yapının etkili olduğu tespit edilmiştir.
Fiziksel çevre, peyzaj ve topoğrafyaya ilişkin çekim noktaları, cinsiyet faktörüne göre
incelendiğinde, kadınlar için sırasıyla doğal peyzaj, yapay peyzaj ve topoğrafya
yönelme tercihlerinde etkiliyken; erkekler için ise sırasıyla doğal peyzaj, topoğrafya
ve yapay peyzaj yönelme tercihlerinde öne çıkmaktadır. Özellikle topoğrafya unsuru
cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Çalışmada kadınların daha düz, az eğimli
alanları tercih ettiği erkeklerin ise kadınlara göre daha çok yokuş ve eğimli alanları
tercih ettiği görülmektedir. Topoğrafyanın yanı sıra, gölge alanlar kadınların yönelme
tercihlerini etkilemekte iken erkekler için bir yönelme nedeni olmamaktadır. Kadınlar
daha dar sokakları tercih ederken erkeklerin daha geniş sokakları tercih ettiği de elde
edilen veriler arasındadır. Fiziksel çevre, peyzaj ve topoğrafyaya ilişkin çekim
noktaları, yaşa göre incelendiğinde, 20-29 ve 30-39 yaş gruplarında sırasıyla doğal
peyzaj, yapay peyzaj ve topoğrafya yönelme tercihlerini etkilerken; 40-49 ve 50-59
yaş gruplarında sırasıyla doğal peyzaj, topoğrafya ve yapay peyzaj yönelme
tercihlerini etkilemektedir. Özellikle 40-49 ve 50-59 yaş grupları, topoğrafyanın daha
eğimsiz ve düz olduğu alanları tercih etmektedir.
Donatılar ve sosyal-kültürel unsurlara ilişkin çekim noktaları, cinsiyete göre
incelendiğinde, hem kadın hem de erkekler için Fener Rum Okulu en güçlü çekim
noktasıdır. Fener Rum Okulu’nu kadınlar için grafiti, cami, kilise ve Tahta Minare
Cami; erkekler içinse grafiti, Tahta Minare Cami, kilise ve cami takip etmektedir.
Kilise, cami, karakol, grafiti, çamaşırları kadınlar yönelme tercihlerinde daha çok
belirtmiş olup; müze, sinagog, hamam, film seti ve Tahta Minare Cami’sini erkekler
daha çok belirtmiştir. Ayrıca çalışmada araştırma merkezi sadece kadınlar, spor
kulübü ise sadece erkekler tarafından tercih edilmiştir. Donatılar ve sosyal-kültürel
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unsurlara ilişkin çekim noktaları, eğitim düzeyine göre incelendiğinde, lise, lisans ve
lisansüstü eğitim düzeyine sahip katılımcılar için en çok Fener Rum Okulu, sonrasında
kilise, cami ve Tahta Minare Cami önemli bir çekim unsurudur. İlkokul eğitim
düzeyine sahip katılımcıların yönelme tercihlerinde ise çamaşırlar, sinagog, hamam ve
Tahta Minare Cami etkilidir. Donatılar ve sosyal-kültürel unsurlara ilişkin çekim
noktaları, yaşa göre incelendiğinde, tüm yaş grupları için en güçlü çekim noktası Fener
Rum Okulu olup bunu 20-29 yaş grubu için kilise, grafiti ve Tahta Minare Cami; 3039 yaş grubu için grafiti, kilise, cami ve Tahta Minare Cami; 40-49 yaş grubu için
grafiti, cami ve çamaşırlar; 50-59 yaş grubu için Tahta Minare Cami ve cami
izlemektedir.
Ticari faaliyetlere ilişkin çekim noktaları, cinsiyete göre incelendiğinde, hem kadın
hem de erkeklerin yönelme tercihlerinde en etkili unsur kafe-restoranlardır. Kaferestoranlardan sonra, kadınlar için vintage-antika dükkânları; erkekler için ise bakkalmarket-eczaneler yönelme tercihlerinde daha belirleyicidir. Ticari faaliyetlere ilişkin
çekim noktaları, yaşa göre incelendiğinde, tüm yaş gruplarında kafe- restoranlar
yönelme tercihlerini etkilerken; bunu takiben yönelmeler üzerinde 20-29 yaş grubunda
bakkal-market-eczaneler; 30-39 yaş grubunda atölyeler; 40-49 ile 50-59 yaş grubunda
vintage-antika dükkânları daha etkilidir. Buradan hareketle; kavramsal ve kuramsal
çerçevede de yer alan birey kaynaklı faktörlerden yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyinin
algı, davranış ve yönelme konularında farklılık yarattığı konusu bir kez daha
doğrulanmıştır. Diğer birey kaynaklı faktörler (sosyo-ekonomik durum, meslek, bilgi
birikimi, yaşam tarzı, değer yargıları, gereksinimler, kentte yaşama süresi, ulaşım
biçimi, yolculuk sıklığı, harita okuma bilgisi, kişilik ve karakter özellikleri) çok daha
büyük örneklem grupları ile çalışma gerektirdiğinden ve yoruma çok açık olduğundan
bu çalışmada ele alınmamıştır. Bu durum ‘‘Kentsel doku içindeki fiziksel ve işlevsel
çekim noktalarının algılanabilirliği ve imgelenebilirliği, cinsiyet, yaş, eğitim gibi
kullanıcı kaynaklı özelliklere bağlıdır.’’ alt hipotezini kanıtlamaktadır.
•

Çekim noktalarının niteliksel ve niceliksel yoğunluğu ile mekânsal
sürekliliği algı ve yönelme tercihleri üzerinde etkilidir:

Çalışma alanındaki genel yaya yoğunluğu ve denek grubu yaya yoğunlukları ile çekim
noktaları yoğunluğu karşılaştırıldığında, Vodina Caddesi, Yıldırım Caddesi, Ayan
Caddesi, Sancaktar Yokuşu, Çimen Sokak, Kürkçü Çeşmesi Sokak, Leblebiciler
Sokak, Türkeli Sokak, Akgül Sokak, Fener Külhanı Sokak, Alay Sokak, Tevkii Cafer
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Mektebi Sokak ve Mesnevihane Sokak üzerinde ortaklaştığı görülmektedir. Vodina
Caddesi, çalışma alanının ve Balat’ın ana yaya omurgası olup kafe-restoran, bakkalmarket-eczane, antika dükkânı gibi ticari; cami ve sinagog gibi sosyal ve tarihi; Tahta
Minare Cami gibi sembolik; sivil mimari, tescilli yapılar, renkli yapay peyzaj
unsurları, sarmaşık-ağaç vb. doğal peyzaj unsurları gibi estetik çekim noktalarını
içinde barındırmaktadır. Vodina Caddesi’ni takiben adı geçen cadde ve sokaklar da
özellikle ticari, tarihi, estetik ve sosyal pek çok çekim noktasına sahiptir. Başta renkli
kafe-restoranlar, antika dükkânları, doğal ve yapay peyzaj elemanları, dini yapılar ve
sivil mimari örnekleri olmak üzere pek çok unsur algı ve yönelme üzerinde etkilidir.
Böylece, yayaların yönelme tercihlerinde çekim noktalarının önemli rol oynadığı
söylenebilmektedir ve ‘‘Kentsel doku içindeki fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının
algılanabilirliği ve imgelenebilirliği, çekim noktalarının türüne, yoğunluğuna ve
sürekliliğine göre değişmektedir.’’ alt hipotezinin çekim noktalarının yoğunluğunun
ve sürekliliğinin algılanabilirlik ve imgelenebilirlik üzerinde etkili olduğu kısmı
kanıtlanmaktadır.
•

Fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının varlığı ve yoğunluğu mekândaki
güvenlik hissini artırmaktadır:

Alan çalışmasında elde edilen veriler sonucunda, denek grubu güvenlik algısı ile çekim
noktaları yoğunluğu karşılaştırıldığında, Vodina Caddesi, Yıldırım Caddesi, Ayan
Caddesi, Sancaktar Yokuşu, Çimen Sokak, Kürkçü Çeşmesi Sokak, Leblebiciler
Sokak, Lavanta Sokak, Akgül Sokak, Alay Sokak, Fener Kireçhane Sokak, Hızır
Çavuş Mescidi Sokak, Usturumca Sokak, Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak ve
Mesnevihane Sokak üzerinde ortaklaştığı görülmektedir. Bu çalışmada fiziksel ve
işlevsel çekim noktaları, Lynch (2010)’in ortaya koyduğu kentin kimlik öğelerinden
nirengi noktalarının geniş kapsamlı hali olarak ele alınmıştır. Fiziksel ve işlevsel çekim
noktalarının yoğunlukta olduğu mekanlar, imgelenebilirliği yüksek mekânlardır.
İmgelenebilirliği yüksek mekanlar da anlaşılır, kolay okunur ve kavranır, yön bulması
kolay alanlar olup bu bağlamda kullanıcı çevresini iyi tanımakta, güven duymakta ve
rahat hareket etmektedir (Lynch, 2010). Dolayısıyla bu çalışmanın ana hipotezi, Lynch
(2010)’in kentin kimlik öğelerinden nirengi noktalarının oldukça geniş bir şekli olarak
ele alınan fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının varlığının ve yoğunluğunun, güven
duygusunu artırdığı savından yola çıkarak kentsel güvenlik algısı ile yakın ilişkili
olduğudur. Elde edilen veriler sonucunda ‘‘Kent dokusu içindeki fiziksel ve işlevsel
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çekim noktalarının varlığı kentsel güvenlik algısını artırmaktadır.’’ ana hipotezi
kanıtlanmıştır. Bunun yanı sıra ‘‘Kent dokusu içindeki fiziksel ve işlevsel çekim
noktalarının varlığı kentsel güvenlik algısını nasıl etkilemektedir?’’ araştırma sorusu
da cevaplanmıştır.
•

Güvenlik hissi yüksek olan sokaklarda yaya yoğunluğu fazladır:

Alan çalışmasından elde edilen veriler neticesinde, denek grubu yaya yoğunluğu,
genel yaya sayımı/yoğunluğu ve denek grubu güvenlik algısı karşılaştırıldığında;
Vodina Caddesi, Yıldırım Caddesi, Ayan Caddesi, Sancaktar Yokuşu, Çimen Sokak,
Kürkçü Çeşmesi Sokak, Leblebiciler Sokak, Lavanta Sokak, Akgül Sokak ve
Mesnevihane Sokak üzerinde ortaklaştığı, güvenlik hissinin yüksek olduğu yerlerde
yaya yoğunluğunun arttığı; güvenlik hissinin düşük olduğu yerlerde ise yaya
yoğunluğunun oldukça azaldığı görülmektedir. Böylece, yayaların güvenlik algısının
yüksek olduğu sokakları tercih ettiği sonucu çıkarılabilmekte olup ‘‘Kentsel doku
içinde yaya hareketleri ile kentsel güvenlik hissi arasında anlamlı ve doğru orantılı bir
ilişki bulunmaktadır.’’ alt hipotezi kanıtlanmaktadır.
•

Yaya hareketleri, yönelmeleri ve yoğunluğu üzerinde, çekim noktaları
yoğunluğu, güvenlik algısına göre daha etkilidir:

Alan çalışması sonucunda elde edilen verilerden genel ve denek grubu yaya
yoğunlukları ile çekim noktaları yoğunluğu karşılaştırıldığında, Vodina Caddesi,
Yıldırım Caddesi, Ayan Caddesi, Sancaktar Yokuşu, Çimen Sokak, Kürkçü Çeşmesi
Sokak, Leblebiciler Sokak, Türkeli Sokak, Akgül Sokak, Fener Külhanı Sokak, Alay
Sokak, Tevkii Cafer Mektebi Sokak ve Mesnevihane Sokak üzerinde en az ikisinin
ortaklaştığı görülmektedir. Denek grubu ve genel yaya sayımı/yoğunluğu ile denek
grubu güvenlik algısı karşılaştırıldığında ise Vodina Caddesi, Yıldırım Caddesi, Ayan
Caddesi, Sancaktar Yokuşu, Çimen Sokak, Kürkçü Çeşmesi Sokak, Leblebiciler
Sokak, Lavanta Sokak, Akgül Sokak ve Mesnevihane Sokak üzerinde ortaklaştığı
görülmektedir. Yaya yoğunluğu-çekim noktası yoğunluğu, yaya yoğunluğu-güvenlik
hissi yoğunluğuna göre daha çok eşleşmekte olup bunun yanı sıra güvenlik hissi
yüksek olan bazı sokaklarda yaya yoğunluğunun çok olmadığı da gözlemlenmiştir. Bu
nedenle çekim noktaları yayalar için daha güçlü bir çekim faktörüdür.
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•

Yaya yoğunluğu, güvenlik algısı ve çekim notaları arasında doğrusal
bir ilişki mevcuttur:

Alan çalışmasından elde edilen denek grubu ve genel yaya sayımı/yoğunluğu, denek
grubu güvenlik algısı ve çekim noktaları yoğunluğu haritaları karşılaştırıldığında;
Vodina Caddesi, Kürkçü Çeşmesi Sokak, Yıldırım Caddesi, Leblebiciler Sokak,
Lavanta Sokak, Ayan Caddesi, Çimen Sokak ve Sancaktar Yokuşu’nun ortaklaştığı;
dolayısıyla çekim noktalarının yoğunlaştığı yerlerde güvenlik hissinin ve yaya
yoğunluklarının da arttığı görülmektedir.
Sonuç olarak, kentsel doku içindeki fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının, yaya
hareketlerinin/yönelmelerinin ve kentsel güvenlik hissinin her üçünün de birbirleri ile
bağlantılı ve aralarında doğru orantılı bir ilişki olduğu sonucuna varılabilmektedir.
Mekânsal algı ve güvenlik konuları, hem planlama hem de psikoloji disiplinlerinde
yaygın bir çalışma konusu olsa da kent imgeleri ile kentsel güvenlik algısı arasındaki
ilişkinin varlığı ve şeklinin irdelenmesi konusu üzerinde çalışılmamıştır. Bu açıdan,
kent imgelerinden nirengi noktalarının (sosyal, tarihsel, simgesel, ekonomik ve estetik
değere sahip fiziksel ve işlevsel çekim noktaları) varlığı ile kentsel güvenlik algısı
arasındaki ilişkinin varlığı ve şeklinin incelenmesi hem planlama hem psikoloji
literatürlerine

katkı

sağlamakta

olup,

ileri

araştırmalarda

algı-kimlik

ve

kentsel/mekânsal güvenlik konularının etkileşimleri ve arakesitlerinin oluşturulması
açısından önemli bir rol üstlenmektedir.
Ayrıca çalışma farklı kent dokularında, farklı özelliklere sahip çekim noktaları ve o
mekâna özgü suç-mekân ilişkisi kuramlarıyla test edilmeye; bireylerin mekân algısı,
yönelme tercihleri ve güvenlik hissi farklılıklarını ortaya koymak adına geliştirilmeye
açıktır. Bununla birlikte aynı çalışma alanında, kentsel güvenlik hissinin akşam ya da
gece saatlerinde test edilmesi farklı sonuçlara yol açabilecektir. Ancak böyle bir
durumda fiziksel ve işlevsel çekim noktalarının karanlıkta tam olarak görülememesi
göz önünde tutularak çalışma şekillendirilmelidir.
Çalışma, şehir planlama ve kentsel tasarım başta olmak üzere, insan ve mekân ile ilişki
kuran birçok disipline uygulama alanında da katkıda bulunacaktır. Şehir planlama ve
kentsel tasarım disiplinlerinin en önemli amaçlarından biri kaliteli mekânlar
yaratmaktır. Bu bağlamda mekân kullanıcılarının o mekânda kendilerini güvende
hissetmeleri oldukça önemlidir. Ayrıca mekânın kullanıcılar için çekici ve yönlendirici
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unsurlar içermesi de mekân kalitesini artırmaktadır. Çalışmadan elde edilen verilere
göre, fiziksel ve işlevsel çekim noktaları hem mekânın kullanıcıları için yönlendirici
ve çekici bir unsurken hem de güvenlik hissini artıran bir unsurdur. Bu nedenle kentsel
mekân tasarımında öne çıkarılması gereken bir konudur. Ancak fiziksel ve işlevsel
çekim noktalarının varlığı kadar durumu ve kalitesi de önem taşımaktadır. Kırık/yıkık,
bozuk ya da köhnemiş çekim noktaları, suç-mekân ilişkisi kuramlarında olduğu gibi
kullanıcılarda güvensizlik hissini de beraberinde getirecektir.
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