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SEMPOZYUM ÇAĞRI METNİ
“Söylem ve Eylem” teması ile 08-11 Aralık 2016 tarihlerinde Antalya`da düzen-

lenecek olan Peyzaj Mimarlığı 6. Kongresi öncesi etkinlikler kapsamında 7-8 

Ekim 2016 tarihinde Ankara Altınpark Fuar Merkezi`nde 1. Kentsel Tasarım 

Sempozyumu düzenlenecektir.

 6-9 Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleşecek olan “Flora & Garden 1. Peyzaj ve 

Bahçe Mobilyaları Fuarı” kapsamında gerçekleşecek sempozyumda 6. Kongre 

temamız olan “Söylem ve Eylem” kent bağlamıyla tartışmaya açılacaktır. 

Gerçekleşecek sempozyum, Kentsel Tasarım kavramını; “Mevzuat ve Kuram, 

Kentsel Tasarım Paradoksu, Kent ve Kentlinin Sosyo Kültürel Bağlamında 

Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım Eğitimi, Kentsel Tasarım ve Kent Ekolojisi, 

Kentler Neye Dönüşüyor?» konularında tartışmaya açacak ve «Kentsel Tasa-

rım Yarışmaları» konusunda gerçekleşecek kapanış paneli ile son bulacaktır.

Odamız çatısı altında ilki düzenlenecek olan Kentsel Tasarım Sempozyumu, 

gelişen dünyada her geçen gün yeniden üretilen kentlerin, hangi parametre-

lerle okunması gerektiğini kentsel tasarım paydaşlarıyla tartışmaya açacaktır.

 

1. Kentsel Tasarım Sempozyumu  
Düzenleme Kurulu





AÇILIŞ
KONUŞMALARI
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I. KENTSEL TASARIM SEMPOZYUMU

PEYZAJ MİMARLIĞI ve KENTSEL TASARIM
Sayın Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanım, değerli akademisyenler, de-
ğerli konuklar, sevgili öğrenciler; hepinize TMMOB Peyzaj Mimarları Odası adına hoş 
geldiniz diyorum ve saygıyla selamlıyorum.

Hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulum adına saygıyla selamlıyorum. 

Hepiniz hoşgeldiniz. 

Bugünlerde tekrar üretilen ve yeniden yorumlanan kentlerimizin geçmişine baktığımızda; 

Gelişen sanayileşme ve buna bağlı olarak üretilen kentsel doku, 20. Yüzyılın Türkiye-
si’nin tarıma dayalı bir sosyo-ekonomik toplumsal yapıdan sanayi toplumuna doğru plan-
sız geçişi, kente ilişkin yapılan her müdahale ile de yeni bir kaosu beraberinde getirmiştir.

Günümüzde ise gezegenimiz ölçeğinden bakarsak; 

Küreselleşme ile tüm zamanların en büyük insan yerleşimlerinin 2007 yılından bu yana 
gezegenin nüfusunun yarısından fazlasının kentlerde yaşamakta olduğunu ve bunun so-
nucu olarak, sosyal ayrımcılık, artan çevre bozulmasını üreten faktörler de katlanarak 
büyümekte, kentlinin ihtiyacı olan açık ve yeşil alan miktarı ise artmaktadır. 

Kenti, kültürel kimlik ve ekolojik bütünlük bağlamında; geçmiş, bugün ve gelecek arasın-
daki bağlantıları sağlayacak bir anahtar faktör algılamak gerekmektedir.

Kentsel tasarım, kestirmeden cevap vermek gerekirse, bizler için mekanın örgütlenme-
sidir. 

Mekanların örgütlenme süreçleri ise bir çok parametreyi kendi içerisinde barındırdığı 
gibi birçok meslek disiplininin ortak eylemlilik alanıdır. Bu eylemlilik, kapalı, yarı açık 
ve açık mekanların birlikte örgütlenişi olarak düşünüldüğünde ve mekânsal örüntü ba-
kımından yarı açık ve açık mekan olgusunun kentlinin ortak paydaşı olduğu doğrusuna 
ulaşabiliriz.

Ayşegül ORUÇKAPTAN
Peyzaj Mimarları Odası Genel Başkanı
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Tam da burada, mekanların birer toplumsal bellek alanları olduğuna vurgu yapmak ge-
rekmektedir.   

Kentsel tasarım, kentin kimliğine ve o kent içerisinde yaşayan kullanıcının temel gerek-
sinimlerine ve davranışlarına uygunluk göstermeli, tarihsel bağlamıyla arasındaki bağı 
modernist bir yaklaşımla ele almalıdır. 

Kentsel tasarım yada planlama eylemi için; yaşanabilirlik, algılanabilirlik, uygunluk, eri-
şilebilirlik ve yönetim kıstas olarak alınabilir. 

Bugün kentin ve kentlinin ihtiyacına cevap üretemediği konusunda ortaklaşılan bir mev-
zuat ekseni bulunmaktadır. 

Çıkarılan yasa ve yönetmeliklere rağmen,  kentlerdeki yatay ve dikey eksen insan ölçeği-
ne üzerine taşmış, sosyolojik olarak mekanın başkalaşımına neden olmuştur/olmaktadır.

Tamda burada kentsel dönüşümden hasbel kader bahsetmek gerekmektedir.

Kentsel Dönüşüm; mekanın soylulaşması, mekanın yitimi kavramlarıyla eş anlamlı bir 
kavram haline gelmiş, toplum, insan, kamu yararı ve sağlığı açısından hoyratça bir yeni-
den yitim kendini tekrar etmektedir.  

Günümüzde bütün meslek disiplinleri iyi ve daha doğru bir çalışma yapabilmek için bir-
birine ihtiyaç duyarken, kentlerin planları, kapsayıcı ve çok paydaşlı bir sürecin ürünü 
olarak ortaya konmalı, ülke ve kamu yararına çıkartılan yasa ve yönetmeliklerde ise erkin 
tutumu son derece önemlidir. 

İmar planları hazırlanırken kentin kimliğine, sosyolojik dokusuna, topoğrafyasına, ikli-
mine, gelenek ve göreneklerine dikkat edilmeksizin yapılan müdahaleler, “hadi şuraya 
da konut yerleştiremedim yeşil alan olsun” diyen zihniyete beraberce karşı durmak zo-
rundayız. 

Zorundayız ki, bizden sonra gelecek kuşaklar halen sokaklarında yürüyebildikleri, park-
larında dolaşabildikleri, meydanlarında buluştukları kentlerde yaşasınlar.

Gerçekleşecek sempozyumun tüm bu süreçlere cevap üreteceğini umut ediyor, hepimize 
kolay gelsin diyorum.
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I. KENTSEL TASARIM SEMPOZYUMU

Sevgili konuklar; kentlerimizin hızla gelişmekte olduğu günümüzde, doğanın bozuldu-
ğu, kentlerin birbirine benzediği, sıradanlaştığı, yaşanabilir mekanlarımızı yavaş yavaş 
kaybettiğimiz, kısacası, kentlerimizin sürdürülebilir ve yaşanabilir olmaktan uzaklaştığı 
hepimizin malumlarıdır. Oysaki sağlıklı bir çevreyi korumak, sağlıklı bir kentleşmeyi 
sağlamak adına, yaşam mekanlarımızın yeniden ele alınması, kimlikli kent karakterleri-
nin özgün kalitesini kazanmak adına, sürdürülebilir bir bakışla, kentlerimizin yeniden ele 
alınması gerekmektedir.

Bu noktadan hareketle, Bakanlığımızca yürütülen çalışmalarımızda, sadece bugünü değil, 
geçmişten gelen kültürel ve sosyal kimliği dikkate alan, geleceği düşünerek, yaşanabilir, 
kimlikli kentsel çevreleri tasarlayabilmek bizim temel hedeflerimizi oluşturmaktadır.

Yaşadığımız dönüşümlere uyum sağlamaya ve yeniden yapılanmaya imkan sağlayacak 
ve yöresel mimari ile kültürel değerlerimizi mekana yansıtan, kimlikli ve nitelikli mekan-
ların oluşmasında kentsel tasarım kavramı, Bakanlığımız için önemli araçlardan birisidir.

Bu bağlamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, planlama ve kentsel tasarımın birlikte 
ele alındığı, çevreye duyarlı, insan odaklı, modern mimari tekniklerle geleceğin şehircilik 
vizyonuna sahip bir anlayışla, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle 
işbirliğini sürdürmek niyetindeyiz. 

Geçen hafta Bakanlık olarak, Kentsel Tasarım Dairesi olarak, biliyorsunuz, kentsel ta-
sarım rehberlerine ilişkin bir çalıştay yaptık, bir arama konferansı. Burada bunu söyle-
mekten çok mutluluk duyuyorum, burada gördüğüm birçok arkadaşın bize destek oldu-
ğunu gördüm kendi çalışmamızda. Onlara buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu 
projemizi inşallah yakında kamuoyuyla paylaşacağız ve kentsel tasarım kavramı altında 
bu projemizden elde ettiğimiz sonuçları sizlere inşallah sunacağız. Aynı şekilde, biz de 
bu çalışmadan, bu sempozyumdan belli katkılar, belli sonuçlar alıp, kendi çalışmamızda 
kullanmayı düşünüyoruz.

Kısacası, Bakanlık olarak, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerle bu kapsamda birlikte 
çalışmaktan, birlikte üretmekten büyük umutlarımız, büyük hedeflerimiz var. Umarım, 
bu kavramın birlikte değerlendirilmesiyle birlikte, mekanlarımızın yanaşanabilir ve nite-
likli mekanlar olmasına hep birlikte katkı sağlayacağız.

Ayşegül DİNÇ YALÇIN
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Tasarım Daire Başkanı
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Şimdi ben özellikle şunu anlatmak istiyorum: Bilindiği gibi, 2011 yılına kadar 
mevzuatımızda, Kamu İhale Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Toplu Konut 
İdaresi Kanununda kentsel tasarım kavramı birçok şekilde geçti. Ancak, Bakanlığımızın 
kuruluş kanunudur, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname; bu kanunla birlikte ilk 
kez kentsel tasarım kavramı, onama olarak, kentsel tasarım planlarının, projelerinin 
onanması Bakanlığımızın görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Bunu şu anlamda 
çok önemsiyoruz: Bugüne kadar ilk kez bu kanunla birlikte kentsel tasarım kavramının 
onanması görev ve yetkisi mevzuatımıza geçmiştir. Tabii, daha yolun çok başındayız, çok 
daha şeyler yapmak zorundayız; ama bu ilktir, bu önemlidir. Bu kavramın meşrulaşması 
açısından çok değerli görüyoruz bunu. Başlangıç olduğunu daha önce de belirtmiştim; 
umarım, ikincil mevzuatların çıkmasıyla bu kavramı daha da güçlendireceğiz. Kavramın 
güçlenmesi de yaşanabilir mekanların oluşmasına katkı sağlayacak.

Sonrasında, 2012’de, biliyorsunuz, 6306 sayılı Afete Maruz Alanlarda Dönüşüm Kanunu 
diye bildiğimiz kanun çıktı. Bu kanunla da kentsel tasarımla birlikte kentsel tasarım pro-
jelerini hazırlama görev ve yetkisi tekrar Bakanlığımıza verildi. Sonrasında bence devrim 
niteliğinde olan yönetmeliğimiz çıktı. Bu yönetmelikte de imar planlarıyla birlikte kent-
sel tasarım projelerinin kurgulanması görev ve yetkisi tekrar Bakanlığımıza verildi. Yine 
2014 yılında Mekansal Alanlar Tip İmar Yönetmeliğiyle de kentsel tasarım projesinin ne 
olduğu, nasıl hazırlanması gerektiği mevzuatımıza girdi. Kentsel Tasarım Dairesi olarak, 
Bakanlığımızca onaylanan plan ve projelerin nasıl hazırlanması gerektiğine ilişkin yöner-
geyi yine 2015 yılında hazırladık ve ikincil mevzuat olarak Bakanlığımızda yayınlandı. 
Kentsel tasarım rehberlerine ilişkin çalışmamızdan az önce bahsetmiştim. Umarım 2016 
yılı sonuna kadar bu rehber de çıkacak ve belediyelerimizde, özellikle yerel yönetimle-
rimizde kentsel tasarım rehberlerinin nasıl hazırlanması gerektiğine ilişkin bir kılavuz 
olarak belediyelerimizin hizmetine sunulacak.

Sonuç olarak söylemek istediğim şu: Bu kavramın, bu gerekliliğin, bu farkındalığın top-
lumumuzla paylaşılması ve sonrasında mekanlarımızın bu bilinçle birlikte tekrar şekil-
lenmesini inşallah hep birlikte göreceğiz.

Bakanlığımızın Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü kapsamı altında çalışan bir daire-
yiz biz. Dediğim gibi, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 2012 yılında 
kurulmuş bir daireyiz, genç bir daireyiz. Kentsel tasarımın meşrulaşması ve yasal çizgile-
ri düzenleme aracı olması açısından kaydedilen ilerlemeyi, başarıyı göstermek açısından, 
az önce söylediğim 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 6306 sayılı Kanun önemli 
gelişmelerdir. Yeterli değildir, ama başlangıç için önemli gelişmeler olduğunu düşünü-
yorum.

Bu süreçte, gerek yerel yönetimlerimizin, gerek sivil toplum kuruluşlarımızın, gerekse 
meslektaşlarımızın bu konuya eğilmesiyle, karakterimizi, kültürümüzü, beğenilerimizi 
belirten, bize özgü nitelik taşıyan kentsel tasarım anlayışıyla nitelikli mekanlara ulaşabi-
leceğimiz umuduyla, hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. (Alkışlar)
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I. KENTSEL TASARIM SEMPOZYUMU

Değerli katılımcılar, değerli akademisyenler, değerli öğrenciler, değerli meslektaşlar, 
Peyzaj Mimarları Odasının değerli yöneticileri, Daire Başkanlığından gelen değerli ar-
kadaş; hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu adına sevgi ve 
dostlukla selamlıyorum. Peyzaj Mimarları Odamızın düzenlediği Kentsel Tasarım Sem-
pozyumunda aranızda bulunmak benim için büyük bir mutluluk.

Sözlerime öncelikle 10 Ekimde yitirdiğimiz 101 canımızı anarak başlamak istiyorum. Bi-
liyorsunuz, üç gün sonra 10 Ekim katliamının birinci yıldönümü. Örgütleyicileri arasında 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin de bulunduğu Emek, Barış ve Demokrasi 
Mitingi kana bulanmıştı Ankara Garı’nın önünde. Biz, bu katliamın faillerinin, azmet-
tiricilerinin, bu ortamı hazırlayanların, bu katliamın yaşanmasında suiistimalleri bulu-
nanların yargı önüne çıkarılmasını ve hak ettikleri cezayı almalarını istiyoruz. Bu yönde 
vereceğimiz mücadele hiçbir şekilde bitmeyecek.

10 Ekimden sonra da ülkemiz gerçekten karanlık bir yıl yaşadı. Otobüs bekleyen kar-
deşlerimiz öldürüldü, düğün evlerimiz kana bulandı, ülkemiz bir katliamlar ülkesi hali-
ne geldi. Biz bu katliamların sorumlularını aslında biliyoruz. Ülkemizdeki laik yaşamı 
bitirenlerdir bu katliamların sorumlusu. Suriye’deki ateşe odun atarak, ülkemizi cihatçı 
örgütlerin bir merkez üssü olarak kullanmasına yol açanlardır. Ardından gelinen süreç, 
önlenen bir darbe girişimi ve içerisinde yaşadığımız OHAl, olağanüstü hal. 

Bizler, mühendisler, mimarlar, bilimden beslenen bir meslek disipliniyiz. Dolayısıyla, 
bilimdir bizim temel besinimiz. Bilim ise özgür ortamlarda gelişir. OHAL gibi bir dikta 
rejimi, bizlerin mesleki olarak gelişmesinin önünde de engeldir. Bu nedenle, biz, darbe-
lerin panzehirinin olağanüstü haller olmadığını söylüyoruz. Darbelerin panzehiri demok-
rasidir, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işletilmesidir. OHAL uygulamalarıyla 
birlikte, meslek alanlarımızı da ilgilendiren birçok konuda, bir gecede, apansız, Türki-
ye’nin dört bir tarafını talana açan torba yasalar çıkartıldı. İçerisinde meslektaşlarımızın 
da bulunduğu 100 bine yakın çalışan, akademisyen görevden el çektirildi. 

Burada bir kez daha ifade etmek istiyorum; TMMOB, mühendislik ve mimarlık meslek-
leri demokrasiden ayrı düşünülemez. Bu nedenle de TMMOB’nin mücadele başlıkların-

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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dan birisi emek mücadelesidir, demokrasi mücadelesidir. Bizler, mühendisler ve mimar-
lar, gelişen bir Türkiye istiyoruz, üreten bir Türkiye istiyoruz, uygar bir Türkiye istiyoruz, 
dünya kültürüne katkısını artıran bir Türkiye istiyoruz. Bu nedenle de bu tip sempozyum-
lar düzenliyoruz. Mesleki bilgi birikimimizi, ülkemizin kalkınması, gelişmesi, ülkemizin 
her toprağının bu ülke yararına kullanılması için etkinlikler yapıyoruz; bilim insanlarını 
bir araya getiriyoruz, meslektaşlarımızı bir araya getiriyoruz, bilgi alışverişini sağlıyoruz, 
sorunları masaya yatırıyoruz, çözüm önerilerini ortaya çıkarıyoruz, raporlaştırıyoruz, bu 
ülkeyi yönetenlerin kullanımına sunuyoruz. Bugünkü Kentsel Tasarım Sempozyumu da 
bu çalışmalardan birisi.

Kentsel tasarım çok önemli günümüzde. Biliyorsunuz, yeni liberal sistem besinini kent-
sel yağmalardan alıyor. Kentsel talan, kentsel yağma neredeyse ülkemizin her zerresine 
kadar uzanmış durumda. Bu nedenle, sempozyumun konusunu kentsel tasarım olarak 
belirleyen Peyzaj Mimarları Odamızı kutluyorum.

Bu konuda tabii ki çok çalışmalar yaptık. Şimdiye kadar bu konuda yaptığımız çalışma-
lardan öne çıkan başlıkları da sizlerle paylaşmak istiyorum.

Kentin planlanması ve yaşanacak bir yer haline gelmesi sorusunun yanıtını temelde halkın 
talepleri belirlemelidir. Ancak, ne yazı ki, günümüz Türkiye’sinde planlamanın gerekleri-
ni halkın talepleri değil, rant belirlemektedir, birinci öncelik rant olarak ele alınmaktadır. 

Kentleşme sürecinde merkezi ve yerel yönetimlerin siyasi istismara dayalı uygulamaları, 
tarım, orman ve yeşil alanların imara açılması, kamusal alanların özelleştirilmesi gibi 
politikalarda gerçek anlamda planlama reddedilmektedir.

Ülkemizde 80’lerden bu yana konut ve kenti çevreleyen ortamlarda doğal ve kültürel 
varlıkların yağması artarak sürdürülmüştür. Özellikle son dönemlerde izlenen birçok 
haber ve olaydan ve görülen binlerce dava dosyasından da anlaşılacağı gibi, yerel yö-
netimler merkezi vesayet altında birer çıkar tezgahı gibi çalışmaktadır. Tüm kentsel ka-
musal hizmetlerin pervasızca özelleştirilmesi; planlama, imar, kentsel altyapı ve ulaşım 
hizmetlerinde yolsuzlukların artması, kentsel rantın yandaş ve varsıl kesimler lehine yön-
lendirilmesi, birçok yerel yönetimin temel icraatı olmuş durumdadır. 

Kentleşme ve kamu arazilerinin değerlendirilmesi hiçbir şekilde birbirinden ayrılamaz. 
Sağlıklı kentleşmenin, kentsel tasarımın temel çözümü doğru planlama kararlarından 
geçmektedir. Bu açıdan, özellikle kamu arazilerinin kamu yararına dönük olarak değer-
lendirilmesi, kentte yaşayanlar için gerekli olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının artı-
rılması sağlanmalıdır.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası gündeme gelen askeri alanların planlanmasında da 
bu husus göz önüne alınmalı; bu alanlar, eğitim, kültür, yeşil alan olarak kullanılmalı ve 
hiçbir şekilde ranta açılmamalıdır.

Metropollerimizin çoğu için acil planlamalar yapılmalıdır. Ekolojik onarım paketleriyle 



17

I. KENTSEL TASARIM SEMPOZYUMU

kentlerimizin soluk alıp verebilmesi sağlanmalıdır. Kentsel rehabilitasyon çalışmalarına 
öncelik verilmeli, kentlerde koruma alanları siyasi iktidarlardan özerk bir yapıya kavuş-
turulmalıdır. Kentleşme ve çevre ilişkisi doğru kurulmalı, kent korumacılığı ve bölgesel 
planlama sosyal içerikli bir şekilde ele alınmalıdır. Planlama süreçleri kent meclislerince 
denetlenebilir olmalı, mevzi uygulama planları kaldırılmalı, imar ve orman afları yasak-
lanmalıdır.

TMMOB, kent yaşamını ilgilendiren konularda, insan sağlığı, doğal ve sağlıklı çevre gibi 
konuların yanısıra, engelli, hasta, çocuk ve kadın duyarlı planlama, hizmetlere erişim 
gibi kavramları referans almaktadır. TMMOB, kentlerimizde var olan sorunların aşılma-
sı, sağlıklı kentsel çevrelerin oluşturulması konusunda toplumun büyük bölümünü dışla-
yan, halkın katılım ve denetimine kapalı yerel yönetim biçiminin aşılmasını temel olarak 
görmektedir. TMMOB, kent halkının ve meslek örgütlerinin demokratik katılımını ve 
denetimini sağlayacak bir anlayışın geliştirilmesine önem vermektedir. 

Bunlar, TMMOB’nin yapmış olduğu çalışmalardan öne çıkan konu başlıkları.

Bu çerçevede, sempozyumunuzun başarılı geçmesini diliyor, hepinizi bir daha sevgi ve 
dostlukla selamlıyorum. (Alkışlar)
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Yrd. Doç. Dr. OKTAN NALBANTOĞLU
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

Sayın TMMOB Başkanım, Peyzaj Mimarları Odası Başkanı, kamu ve özel sektörün de-
ğerli yöneticileri, temsilcileri, değerli meslektaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu kentsel tasarım meselesi, yaklaşık 80’li yıllardan beri, çok uzun soluklu bir süreçte, 
ama oldukça yoğun bir şekilde tartışılıyor. Aslında önemli bir mesele. Bu kentsel tasarım 
ortamının özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ve birçok sorunla, özellikle son 
yıllarda birçok sorunla boğuşmakta olan ülkeler için de çok önemli bir mesele olduğunu 
görüyoruz. 

Geçtiğimiz 10-15 günlük süreçte de çok enteresan toplantılara katıldık. Öncelikle, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığının organizasyonunda yürütülmekte olan kentsel tasarım rehberi 
hazırlanma sürecinin şu anda bir taraftan yürüyor olması oldukça önemli. Diğer taraftan, 
hafta başında, yine Orta Doğu Teknik Üniversitesinde düzenlenen bir kentsel tasarım 
konferansı vardı. Onun devamında da, ilk defa, peyzaj mimarları, içinde bulundukları 
bu süreci biraz da tanımlamak ve bundan sonraki süreçteki rollerini de anlatabilmek, ta-
nımlayabilmek adına önemli bir organizasyonu şu anda gerçekleştiriyorlar. Bu anlamda 
ve bu bağlamda da aslında 1. Kentsel Tasarım Sempozyumu olarak adı konuldu. Bundan 
sonraki süreçte her yıl bence bu sempozyumu yenilemek gerekir. Çünkü Türkiye gerçek 
bir laboratuar şu anda; o laboratuarı da hep beraber, bu süreci hep beraber izleyeceğiz, 
göreceğiz, nerelere gidiyor diye.

Bir taraftan ha bire kentsel tasarım, kentsel tasarım diyoruz; ama kentsel tasarımı böyle 
bir terminatör gibi de görmemek lazım. Yani sanki kentsel tasarım meselesi çözülürse 
kentlerin bütün problemleri çözülecekmiş gibi de bir hava yaratılıyor; aslında öyle bir şey 
değil. Kentsel tasarım, tam bir örgütlenme biçimi aslında, doğru örgütlenmeyi tanımlıyor. 
Yani diyelim ki böyle kentsel meseleler var bugün, bu kentsel meseleleri çözmek üzerine 
de ciddi bir organizasyona ihtiyaç var, bu organizasyonun adı aslında kentsel tasarım. 
Yani meseleye biraz böyle bakmak lazım. 

Kentsel tasarım hazırlama rehberindeki yapılan tartışmalarda, ben maalesef o çalıştayın 
yarım gününe katılabildim, sabah oturumuna, oradaki sunumları da izledim. Kentsel ta-
sarım rehberinin hazırlanması sürecinde... Bu rehberin önemli bir rehber olacağını düşü-
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nüyorum, yani kentlerin örgütlenmesi anlamında özellikle belediyelere önemli bir rehber 
oluşturacağını düşünüyorum, diğer kamu kurumlarına da. Ancak, bir taraftan da o kentsel 
tasarım rehberinin kapsamının ve içeriğinin doğru kurgulanmasının çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Mesela o gün hep kurgulanan şey şuydu: Kentlerdeki kültürel çeşitliliği, 
bağlamı ön plana çıkaracak, marka kentleri ön plana çıkarabilecek, daha yaşanabilir bir 
kentsel çevreyi kurgulamak adına bir yaklaşım olarak kurgulanıyordu. Ancak, bu kentsel 
tasarım rehberinin özü, niteliği, kapsamı çok kritik. Orada bir eşik var gibi geliyor bana; o 
eşiği eğer aşarsak, bu sefer tek tip kentsel gelişim modelleriyle de karşı karşıya olabiliriz. 
Yani o rehberin gerçekten kavramsal boyutlarıyla meseleyi ortaya koyup, her bir kentin, 
her bir kentsel yaşam mekanının kendi konteksti içinde yeniden kurgulanabilmesine ola-
nak tanıması lazım. Çünkü bu bir yönetmelik gibi ortaya çıkıp da, bundan sonra herkesin 
elini kolunu bağlarsa ve kapsam belli bir eşiği aşarsa, gerçekten tek tip bir örgütlenme 
modeline gitme tehlikesi de var. Özellikle burada değerli yöneticilerin de olduğu bir or-
tamda bu konuyu dile getirmek istedim, bence bu çok önemli.

Tabii, kentsel tasarım meselesinin ilgilenmesi gereken önemli konu başlıkları var. Ben 
bunlardan bazılarını şöyle bir çıkarmaya çalıştım. Bunlardan birisi kent morfolojisi. 
Kentlerimiz çok ciddi anlamda değişiyor-dönüşüyor. Bu yeniden oluşacak olan kent 
morfolojisinde kentsel tasarımın rolü ne olacaktır, bence biraz bu meseleye kafa yormak 
gerekiyor. Mesela şöyle bir filmi hızlandırdığınız zaman, aslında kentleri de hızlandırdı-
ğınız zaman, yani hızlı bir film şeridi haline getirdiğiniz zaman, Türkiye’de kentlerde çok 
ciddi bir dönüşümün yaşandığını görebiliriz ve ben, Türkiye’deki bu kentsel dönüşüm 
sürecinin dünyanın başka bir yerinde yaşandığına da inanmıyorum, o derece hızlı. Mülte-
ci meseleleri, göç meseleleri... Görüyorsunuz, kentler sürekli dinamik, sürekli bir hareket 
halinde, bir yerden bir yere savruluyorlar. Yani bugün yaşadığınız kentin içinde 10 sene 
sonra başka bir kentsel tipoloji ve morfolojide yaşayacağımızdan emin olabilirsiniz. Böy-
lesine bir hızlı dönüşüm süreci yaşanıyor. Bu, kent topografyalarını değiştiriyor aslında. 
Kentsel topografyanın değişimine yönelik nasıl önlemler alınacağına dair birtakım öngö-
rülerin şimdiden geliştirilmesinde fayda var.

Tabii, bir taraftan önemli konulardan birisi ekonomi. Kentsel ekonomi politikalarıyla be-
raber tasarımın nasıl barışacağı, bağdaşacağıyla ilgili meseleleri de tartışmak lazım. So-
nunda hiçbir şeyi ekonomiden bağımsız düşünmek olanaklı değil. Ekonomi ve tasarımın 
bir aradalığını mutlaka sağlamak gerekir diye düşünüyorum.

Kentsel yenileme, en çok tartıştığımız konuların başında geliyor belki de. Bu kentsel 
yenileme metodolojisi ne olacak? Kentler dönüşüyor, kentsel dönüşüm metodolojilerini 
nasıl kurgulayacağız? Kentlerimiz, maalesef, tamamen yanlış kentsel dönüşüm modelle-
riyle bugün kurgulanıyor. Bunun birçok nedeni var tabii; bunu tek başına kamuya yük-
lemek de zor. Çünkü bizim şahıs olarak, yani bir kentli olarak da sorumluluklarımızı bir 
çok noktada yerine getiremediğimizi, yani rantın peşinde koşmamızdan ötürü kamuyu 
çok fazla sıkıştırdığımızı, kentlerin yanlış dönüştürülmesinde de çok önemli rolümüz ol-
duğunu da bir taraftan düşünmemiz gerekiyor.



21

I. KENTSEL TASARIM SEMPOZYUMU

Tabii, en önemli konulardan birisi, kentsel açık-yeşil alan sistemi bu süreç içerisinde nasıl 
etkilenecek konusu. Bugün için kentsel tasarım olarak tanımlanan meselelerin birçoğun-
da aslında açık ve yeşil alanlarımızı kaybediyoruz, vadilerimizi kaybediyoruz. O derece 
bir şeye geldi ki, neredeyse bugün, Ankara’dan örnek vermek istiyorum, Altın Oran pro-
jesi, İmrahor Vadisi’nin önünde önemli bir duvar, Dikmen Vadisi’nin bundan sonraki 
süreçte yapılması istenen uygulamaları vadinin önünde çok önemli bir engel. İstanbul’da 
yaşanan bir Zorlu Center süreci var, biliyorsunuz, Ulus Vadisi’ni de içine alan bir sistem-
de kentin rüzgar koridorlarının tıkanması anlamında... Bu, aslında bir taraftan kentlerde 
ciddi bir meteorolojik depresyon yaratıyor; kentler neredeyse nefes alamaz hale geldiler. 
Bu bağlamda, kentsel açık-yeşil alan sisteminin, yaşanabilir, sürdürülebilir kentlerin çok 
önemli bir öğesi olduğunu mutlaka bilmek gerekiyor.

Bu sempozyum aslında tam da bu süreçte kentlere peyzaj mimarlığı müdahalesi mis-
yonunu da üstleniyor. Bu bağlamda çok önemli. Ve bu tarihsel buluşmaya ev sahipliği 
yapan Peyzaj Mimarları Odasının, kentsel tasarım alanında bugün buradaki çok çeşitli di-
siplinlerden meslek insanlarının birlikte yarattığı ortamı oluşturması bakımından önemli 
bir misyon oluşturduğunu düşünüyorum. Buraya gelen konukların misyonlarına baktığı-
mızda da, Odanın bu bağlamda kararlı ve katılımcı bir model sağlamış olmasını da çok 
değerli buluyorum.

Sempozyumun gerçekten iyi geçmesini, hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkürler. (Alkış-
lar)
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KENTSEL TASARIM: KURAM – PRATİK – 
EĞİTİM

EĞİTİM – KURAM – PRATİK
Kenti var etmek, kenti tasarlamak kimin işidir, yetkisindedir?

Modern tapınaklara dönüşen AVM’ler bile kentleşiyor!

Pratik Kuramı Takip Eder! Kuram Pratiği?

Söz Gümüşse Eylem Altındır.

Bu sunuşumda esas niyetim özellikle kentsel tasarım bilgi alanında, teori ve pratik arasın-
da, var olduğu söylenen ‘sözde’  karşıtlığı tartışmak. Bir hikayecikle başlamak isterim: 
Jon Lang 1970’lerde yaptığı sunumu 2005 yılında aşağı yukarı aynı içerikle tekrarladığını 
söylediğinde meslektaşları nedenini sormuş: Lang kentsel tasarıma bakışla ilgili tartış-
maların pek değişmediğini, kendisini bir bilim kurgu filmin içinde gibi hissettiğini “bir 
gün mutlaka gerçekleşecek” mottosuyla hareket ettiğini söylemiş. Elbette kendimi Lang 
yerine koymak gibi bir derdim yok ancak hocam, meslektaşım ve arkadaşım Zuhal Ulu-
soy’la 2001 yılında yaptığımız bir çalışmayı hatırladım ODTÜ Kentsel Tasarım Sempoz-
yumu’nda üç gün önce Lang’i dinlerken. Başlığımız “Arada bir Tasarım Alanı: Kentsel 
Tasarımda Farklı Duruşlar” idi. Evet 15 yılda pek bir şey değişmedi. 

Tasarım alanlarında, eğitim süresince kazanılan bilgi ve meslek pratiği arasında keskin 
bir ayrım olduğu, özellikle meslek uygulayıcıların kabul ettiği, yaygın bir düşünce. Bu 
sözde-ayrım, bazı tasarım okullarının ders programlarında yer alan kuramsal derslerin 
ve tasarım stüdyolarının bütünleşik olmamasından kaynaklanmaktadır. Burada benim 
önermem, kuram ve tasarımın, tüm tasarım-odaklı çalışma alanlarında var olan kavram-
sallaştırılma sürecinin her aşamasında aslında bir biçimde bütünleşmiş olmasıdır. Dola-
yısıyla, ‘kuram ve tasarım’, ‘kuram ve pratik’, ‘eğitim ve uygulama’ kavram çiftlerindeki 
karşıtlıkların içsel ayrılıklar değil kurumsallaşmanın, bilgi sınıflamalarının ve disipliner 
sınırlamaların belirli bazı uygulamalarının sonucu olduğunu söylemek istiyorum.
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Kuram Tasarıma karşı: TANIM İKİLEMİ

Kuram ya da Teori Webster Sözlükte tariflendiği biçimde bir grup olguyu açıklamak 
için kullanılan ilkelerin genel ifadesidir veya bilim ve sanatın prensipler ve yöntemlerle 
uğraşan dallarıdır. Kuram yapılacak olanın kavramsallaştırılmış biçimi, olma durumu ve 
yapma yöntemidir. Dagobert’in Felsefe sözlüğünde tanımlandığı şekilde herhangi prob-
lematik bir şeyin hipotetik evrensel boyutudur. Eski Yunan’da izlemek anlamına gelen 
‘theoria’yı, kuramı, problematik konuyu anlama, kavramsallaştırma, anlamlandırma ve 
yapma yolu olarak tanımlamaktayım.

Temel bilimlerde teorinin anlamı biraz dar, bir kuram ancak aksi kanıtlanıncaya kadar 
doğrudur. Dönemine ışık tutar. Evet su 100 santigrat derecede kaynar. Sosyal bilimlerde 
durum farklı. Elbette bilimin bu ayrımları da tartışılabilir, birçok yöntemi paylaştıkları 
ve disipliner sınırlar zaman zaman ayrışamadığı için ancak sosyoloji, tarih, coğrafya gibi 
alanlarda kuramlar sırayla değil birlikte var olabilirler. 

Tasarım kuramları ise çok farklı bir çerçeve çiziyor. Love 2002 yılında tasarım teorisi-
nin, tasarımın disiplinlerin kesiştiği doğası gereği çatılmasının ve anlaşılmasının çok zor 
olduğunu söyler. Tasarım pratiğini gerçekleştiren mesleklerden bağımsız olarak, kuram 
merkezinde çok geniş, çok dar, uyumsuz, belirsiz, çoklu, tutarsız, farklı gibi kavramları 
barındırdığından ortak bir zemin bulmak zordur. Çok iyi tanımlanmış ve üstünde bü-
tün mesleklerin uzlaştığı bir alanı yoktur. Örneğin mimarlık kuramı tasarım ürünlerini 
anlamak, yorumlamak ve bir sınıflamaya tabii tutmak için söylem çerçeveleri kullanır. 
Tasarım kuramı ise farklı tasarımcıların deneyimlerine açıklanabilir ortaklıklar kurmak 
için bilişsel süreçleri deşifre eder ve anlaşılır kılmaya çalışır.  Diana Agrest’in belirttiği 
gibi kuram, tasarım üretilirken ideolojik bir filtreleme yapmaktır.

Kuram ve Tasarım: UYGULAMA ve ÇERÇEVE

İki çeşit pratik önemli: ‘Kuram ve Tasarım’ pratiği ‘Eğitim ve Meslek’ pratiği.     Dün-
yamıza bir yapı, çerçeve uyarlıyoruz. Kuram aracılığıyla algılıyor, olay ve olgulardan 
belli sonuçlar çıkartıyor ve davranıyoruz. Kuramı hassas bir biçimde, bazı genel ilkeler 
çerçevesinde, gerçek ve güncelin organizasyonunda kullanırız. Etimolojik olarak La-
tin kökenli olan practica business yani iş demektir. Audi Aristotales’e referans verir ve 
praxis’i mantığa bağlı kuramsal tasarım fikirlerinden farklı olarak, insanın etik ve politik 
yaşamını da kapsayan düşünce ve eylem dünyası olarak tanımlar. Aslında bu tanım daha 
önce söylemeye çalıştığım tasarım pratiğine yakın bir açıklama: hem süreç hem ürün ola-
rak bakıldığında tasarım mesleği kuramın yöneylemsel bir çerçeveye oturtulması demek.

Tasarım sayesinde KURAM: TASARIM EĞİTİMİ PRATİĞİ

Tasarım eğitimi, tüm mimarlık alanlarını kapsayarak, belirli objektiflerle ve onlara ulaş-
mak için gerekli araçlarla yapılan kurumsal bir süreçtir. Tüm mimari okullar bu uygu-
lamaları, içinde bilgi alanı için gereken derslerin, stüdyoların veya atölyelerin olduğu 
müfredatlar aracılığıyla gerçekleştirir. Burada eğitim tarihi, yöntem ve tekniklerini anlat-
mak değil amacım ancak bu okulların aynı zamanda söz konusu olan meslek için faaliyet 
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kodlarının ve davranış biçimlerinin öğrencilere aktarıldığı yerler olduğunu hatırlamamız 
gerek. Böyle olunca da Malcolm’un da belirttiği gibi üniversite eğitimi müfredatları eleş-
tirel bakışın platformları olmalıdır. Ecole des Beaux-Arts, Bauhaus ayrımına girmiyorum 
hiç, muhtemelen eğitim oturumunda yer alacaktır.

Meşhur eğitim kuramcısı Schön tasarım stüdyosu eğitiminin öğrencileri “düşünen pratis-
yenler” e dönüştüren ortamlar olduğunu söyler, eski dilde “mütefekkir uygulamacılar”. 
Stüdyolar bir anlamda tasarım eyleminin simülasyonlarının yapıldığı ortamlar olduğu 
için öngörülen gerçekliği de temsil etmektedir. Burada temel sorun üniversite ve gerçek 
dünya arasındaki uçurumdur.

Kentsel Tasarım: SONSÖZ

Kentin çok boyutlu varoluşu yalnızca planlara, rakamlara, istatistiklere, politik kararlara, 
modellere, kullanım şemalarına ve kısıtlamalarına indirgenemez. Bu tür araçlar kenti mo-
dellere sığdırmaya çalışırken kentsel ortamların ve barındırdıkları yaşamın kurgulanma-
sında yetersiz kalır, ayrıca henüz deneyimlenmemiş kentsel eylemleri dışlayacağından kı-
sıtlayıcıdır. Ancak, her kent parçasının biçimi, barındırdıkları, bağlamıyla kurduğu ilişki, 
dolayısıyla kimliği kendine özgü. Bunun ötesinde, kentin çeşitli bölümlerinin geçirdiği 
değişimin niteliği ve hızı, her kentlinin ve toplumun mekan algısı ve kente katılımı çok 
farklı boyutlar içeriyor. Kentin çok boyutlu olarak kurgulanmasını içeren kentsel tasarım 
yukarıda sayılan sakıncaları aşmayı amaçlıyor. Bu duruşta kentsel tasarımın bir etkinlik 
alanı olarak ortaya çıkmasının öncelikli gerekçeleri olmayan ölçek, mesleki tanım ve 
yetki sınırları tartışmaları da yersiz kalıyor. Çünkü, bu yaklaşıma göre, kentsel tasarım bir 
ölçek konusu değil bir ‘yaşam tarzı’, yer, insan, nesne ve başka birçok etmenin birbiriyle 
ilişkili olarak bağlamı oluşturduğu bir tasarım tavrı. Bu yaklaşımın esası da nesnelerin 
kendilerinden çok birbiriyle ilişkisinin, bağlantıların ve arada kalan mekanların üzerinde 
yoğunlaşması. Böyle tanımlandığında kentsel tasarım, farklı dinamikleri içerme potansi-
yeli nedeniyle, kentlerin ‘kendiliğindenliği’ni sağlayacak mekanizmaların oluşturulması-
na olanak tanıyor.

Kentsel tasarımın özünde olan ‘arada’ olma durumu, bağlamcılığı, göreceliliği ve değiş-
kenliği nedeniyle kentsel tasarımın ne olduğu veya ne olması gerektiği nereden bakıldı-
ğına, neyin kentsel tasarım konusu olduğuna, tasarımın sınırlarının nasıl tanımlandığına 
göre değişebiliyor. Mekan, yer ve nesne tasarımıyla ilintili çeşitli mesleklerin kentsel 
tasarımda kendine bir yer bulması mümkün. Buradan yola çıkarak, kentsel tasarımın tanı-
mının, ne tür kararlar içereceğinin, bunların nasıl temsil edileceğinin her durum için yeni-
den belirlendiğini söyleyebiliriz. Kentsel tasarım, yapılacak müdahelenin içeriğine, sınır-
larına, nerede duracağına, ölçüsü ve düzeyine, içeriğin belirlenmesinde hangi alanlardaki 
bilgilere başvurulacağına, bu sürece kimlerin katılacağına ve nasıl temsil edileceklerine 
göre de değişebilir. Bunların ötesinde, kentsel tasarımı konu edinen çeşitli kurumlar da 
bu alanın çeşitli yanlarını ve boyutlarını vurgulayarak farklı duruşları temsil ediyorlar. 
Örneğin, kentsel tasarım fikir yarışmalarında fikirlerin niteliği önem kazanıp önerilerin 
kapsamı ve sınırları sorun olmazken, uygulamada kentsel tasarım ürününün hem niteliği 
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hem de sınırları açısından net olarak tanımlanması gerekiyor, dolayısıyla işin pratiği öne 
çıkıyor. Meslek kurumlarının kentsel tasarıma yaklaşımının temel sorunu ise bu alanın 
pratiğini kimlerin yapacağı. Böylesine bir müelliflik ve yetki kaygısı kentsel tasarımın bir 
ölçek konusuna indirgenmesine yol açabiliyor. Her meslek alanı kentsel tasarımı kendi 
kavramsal çerçevesi içinde tanımlayarak bu durumu mutlaklaştırıyor. Bu kurumsal ba-
kışların hepsinin kendi içinde tutarlı olduğunu, her birinin kentsel tasarıma bakışında bir 
doğruluk payı olduğunu söyleyebiliriz. Tasarım mesleklerinin her biri, kendine özgü ni-
telikleri ve mesleki becerileri kentsel tasarıma yansıtabilir. Mimari yaklaşımın kentsel ta-
sarımda oynayacağı rol mekanın üç boyutlu kurgulanması, tasarım dili, anlamı ve mesajı 
açılarından tanımlanabilir. Buna karşılık, hem fiziksel olarak projenin ana sistemlerinin 
oluşturulmasında hem de toplumsal açıdan kamu yararının gözetilmesinde planlama 
mesleği ve temsil ettiği değerler öne çıkacaktır.Peyzaj mimarlığı, yere/zemine bağımlı-
lığı ve zamanın önemli bir tasarım etmeni olarak kullanılmasındaki birikimi sayesinde, 
gerek fiziki bağlamın gerekse doğanın ve doğal elemanların anlamlı bir biçimde tasarıma 
katılmasına olanak sağlar.

Üçüncü olarak, kentsel tasarımın disiplinlerarası bir çalışma alanı olarak, bilginin üre-
tilmesinde de ‘arada’, hatta ‘aracı’ bir durumu yansıttığını söyleyebiliriz. Böylece, di-
siplinler bir yandan kendi yaklaşımlarını değişik bir ortamda deneyip geliştirme olanağı 
bulurken, diğer yandan da kentsel tasarımın kuramsal yapısının oluşmasına katkıda bulu-
nabilirler. Kentsel tasarıma katkısı olan meslek ve disiplinler elbette bunlarla sınırlı değil. 
Hukuktan mühendisliğe, işletmeden ekolojiye, toplumbilimden ekonomiye pek çok mes-
lek ve disiplinin, doğrudan tasarıma katılmasalar da, kentsel tasarım ürünlerine etkileri 
olabilir. Bu alanların bir kentsel tasarım projesinde üstlendikleri rol ve katkı dereceleri de 
tasarım konusuna göre farklılaşacaktır. Herbirinin bilgi üretme, kullanma ile kendini ifa-
de etme biçimi ve dilinin farklı olması kentsel tasarım açısından bir zenginlik ve çeşitlilik 
kaynağı olarak algılanmalı.

Kentsel tasarım projeleri hem ölçekler arası olmaları hem de ara mekanların / eşiklerin 
tasarımlarıyla ilgilenmeleri açısından ‘arada’ ürünler. Kentsel tasarım projelerinde üst 
ölçeklerde planlama kararlarından kent mobilyaları, işaret levhaları gibi ürünlerin tasarı-
mına kadar geniş bir ölçek yelpazesinin bütünlük içinde ele alınması genelde beklenilen 
bir durum. Ayrıca, kentsel tasarıma konu olan alanların pek çoğunun eşik durumları içer-
mesi, yapılaşmamış ya da yapılar arasında kalan boşluklar, ara mekanlar ve Trancik’in 
dediği gibi ‘kayıp alanlar’ için tasarım yapılması da ‘arada’ olmanın bir başka ortaya çıkış 
biçimi. M. Foucault’nun Heterotopia kuramı, M. Auget’nin non-place (yok-yer) kavramı, 
iletişim teknolojileri, internet ve sosyal medyayla gelen yeni kent anlayışları da bir başka 
sunuşa kalsın.  

Kentsel tasarım yazınında da farklılıklar bulmak mümkün; kimi doktriner ve reçeteci 
olarak yaklaşırken, kimi tarihsel bir bakışı vurguluyor, bazıları disipliner bağlantıları öne 
çıkartırken, diğerleri de süreç olarak tanımlıyor. 

Kentsel tasarım aralarında seçim yapmayı gerektiren ‘ya o ya da bu’ durumundansa, fark-
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lı duruşları barındıran ‘hem o hem de bu’ diyebilmeyi gerektiriyor. 

Kentsel tasarım eğitimi ilk kez 1960’da Harvard Üniversitesi›nin, ‹ne mimarlık ne de 
planlama mesleklerinin doldurmayı başaramadığı tehlikeli boşluğu doldurmak’ amacıyla, 
bir yıllık ‘Kentsel Tasarım Meslek Stüdyosu’nu başlatmasıyla ortaya çıkmış (Ellin, 1996, 
ss.224-225).
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Herkese iyi günler. 

Açılış konuşmalarında Oda Başkanımız Ayşegül Hanım ile Oktan Bey, “Burada kentleş-
menin güzel bir örneğini yaşıyoruz” dediler. Esasında bu sorunların en büyük kaynağı, 
süreç yönetimiyle ilgili sıkıntılarımızın olmasıdır. Süreç yönetimi, ülkemizdeki planla-
manın, tasarımın bütün eylem alanlarına da yansımaktadır. Devamlı bir sorun çıkıyor, 
sorunu çözmek için başka bir eylem yapıyoruz, bu eylem ile yeni sorun, yeni çözüm 
arayışları devam ediyor. Anlık düşünme, anlık davranma, anlık sorunları çözebilme nok-
tasında bir yaklaşımımız var. Aslında artık şehirlere biraz daha farklı yaklaşmamız ge-
rekiyor. Bir önceki konuşmacımızın belirttiği gibi, kuramda üniversitelerimiz çok ileri 
düzeyde; ancak, pratikte ciddi sıkıntılarımız var. Kuram ile pratiği bütünleştirmeyle ilgili 
sıkıntılarımız var. Bu nedenle, süreç planlamasını önemsiyorum.

Aslında burada yaşadığımız ortamın birtakım aksaklıkları olması beni hiçbir zaman için 
endişelendirmiyor. Çünkü burada konuşulacak konular daha çok önemlidir. Hiç unut-
mam, Hababam Sınıfı’nın bir filminde, okulun binası ranta kurban olmak üzere satılı-
yordu ve Mahmut Hoca, “Okul sadece dört duvar arasında değil, her yerde yapabiliriz ve 
öğrenebiliriz” diyordu. Önemli olan şu: Ankara’da son 10 gün içinde ciddi anlamda kent-
sel tasarımla ilgili toplantılar yapıldı. Üniversiteler bu tip toplantıları çok yapıyor. Mimar 
Sinan 25 senedir yaptığı toplantılar ile kentsel tasarımın öncülüğünü yaptı. Geçen hafta 
ODTÜ uluslararası bir kentsel tasarım sempozyumu gerçekleştirdi fakat kamu kurumları 
veya meslek odaları bu konuda biraz geri kaldı. Bu tip toplantıların birini de Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı yaptı. Ama meslek odalarından Peyzaj Mimarları Odası bir adım daha 
giderek, bunun pratikte nasıl eyleme dönüştürülebileceği, kuramın nasıl daha iyi bir hale 
getirilebileceği ve daha yaşanabilir mekânlarda nasıl yaşanabileceği üzerine bu toplantıyı 
organize etti. Asıl önemli olan nokta da bence budur. Sonuçta meslek odasının bu sürece 
girmesi kuram ve pratik arasındaki bütünleşmeyi sağlaması açısından çok önemlidir. Şe-
hir Plancıları Odasının üyesiyim, buna benzer bir toplantının organizasyonu için devamlı 
konuşuluyor, gerekli fedakârlıkları yaparak bunu gerçekleştirmeyi düşünmemize rağmen 
hâlâ gerçekleştiremedik. Ama önemli olan, kuramdan pratiğe geçerken, meslek odaları 
ve kamu kuruluşlarının, özellikle belediyelerin ve bakanlıkların bu konudaki eylemleri ve 
deneyimlerinin tartışılması önemlidir.
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“Mevzuatta ve Strateji Belgelerinde Kentsel Tasarım” başlıklı konuşmamda size kentsel 
tasarım konusunun mevzuattaki ve strateji belgelerindeki yerini anlatacağım. Tabii, bura-
daki amacım, Bakanlığın yapmış olduğu çalışmaları sizlere övmek değil, sadece sizlerle 
paylaşmak,  sizleri bilgilendirmektir. Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalarda çoğu hoca-
mızla birlikteyiz; salonda ağırlıklı olarak genç arkadaşlarımız var, onların da bu konuda 
bilgi sahibi olmalarını sağlayacağım.

Ülkemizde çarpık yapılaşma temel sorunumuz ve bu sorunun çözümünde ise temel kav-
ram şehirciliktir. Özellikle kentleşme yerine şehircilik kelimesini kullanmak gerekir. 
Baykan Hocamızın yorumu ile Şehircilik kavramını açıklamak gerekirse; planlama, mi-
marlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarımı kapsayan bir kent yapma sanatı 
olarak değerlendirilebilir. Bütün bu mesleklerin birlikte çalışarak, bir şehircilik kültürü 
üretmesi önemlidir. Bu yaklaşımda kentsel tasarım, kentsel yerleşmelerin bütünündeki 
politikalar ile kentsel morfoloji ile uyumlu, kentsel planlamanın devamlılığı içinde kent-
sel yaşam kalitesini artırıcı eylem olarak tanımlanmaktadır.

Üstteki resmi görüyorsunuz. Bugün bütün kentlerimizin genel görünümü aşağı yukarı 
buna benzer şekildedir. Plancılarımız, mimarlarımız, peyzaj mimarlarımız belirli mesleki 
deneyimi ve bilgisine rağmen, bütün kentlerin morfolojik yapısı, yeni oluşumu, kentsel 
yaşamı bu gördüğünüz gibi oluşmaktadır. Kentsel mekânlar için üretilen projeler, tasa-
rımdan bağımsız belirlenmiş yapılaşma haklarıyla, yani imar planlarıyla, biçimlenmekte-
dir. Kentlerin biçimlenmesinde kent planlama yaklaşımı yerine imar plancılığı yaklaşımı 
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ağırlıktadır. Benim unvanım kent plancısı, ama ülkemizde kent planlama yapamıyoruz, 
imar plancılığı yapıyoruz. Ayşegül Hocam da konuşmasında bahsetti, köşelerde kalan 
tanımsız yerler yeşil alan veya açık alanlar olarak ayrılırken; en güzel yerler ticari alan-
lar, konut alanları vesaire gibi birtakım kullanımlara ayrılıyor. Bu bağlamda mekânın yer 
aldığı özgün kentsel çevreyle bağlantılarını yeterince kuramamış yapılaşmalar ile şehir-
lerimizi, “kimliksiz” ve “betonlaşmış” gibi birtakım sıfatlarla tanımlamaya başlıyoruz.

Aslında ülkemizde kentsel tasarım deneyimleri hiç azımsanmayacak düzeydedir. Özel-
likle kentsel tasarım yarışmaları bu deneyimin önemli bir uygulama alanıdır. Kuramla 
birlikte kentsel tasarım yarışmaları pratikte birtakım uygulama sonuçlarını ortaya koy-
maktadır. Ülkemizdeki kentsel tasarım projelerinin etkinliğinin artırılması için birkaç 
noktaya değineceğim. Bunlardan birincisi Kent Planlamadır. Kentsel tasarım projelerinin 
planlama sürecinden soyutlanarak parçacı üretilmesi nedeniyle kent ile entegre olama-
dığı görülmektedir. Kentsel mekânda sorunların ne olduğu ve saptanan sorunun nasıl 
çözümleneceğine ilişkin yöntemin belirlenmesinde kent planlamanın bize ciddi katkılar 
sağlayacağını unutmamalıyız. İkincisi ise kent kültürü ve kimliktir. Kentsel tasarım pro-
jeleri sadece kentin fiziksel dokusunu değiştirmekle kalmamakta, ayrıca kentsel yaşam 
ya da kent kültürünü de etkilemektedir. Yerin doğasına, sorunlarına ve potansiyellerine 
uymayan ve yerel halkın dışlandığı kentsel yaşam vizyonu yaratılamamış uygulamalar 
ile kent kültürü ve kimliği olumsuz etkilenecektir. Sonuncusu ise Şeffaflık ve katılımdır. 
Kentsel tasarım projeleri ile kentsel kararlarda demokratik bir sürecin işletilerek halkın 
bilgilendirildiği, yerel ve kent sakinlerinin eşit bir ortak olarak görüldüğü süreçlere ola-
nak sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. Kentte yaşayan insanların; yaşadıkları meka-
na, sokağa sahip çıkmaları gerekir. Evlerine nasıl sahip çıkıyorlarsa, parsellerine nasıl 
sahip çıkıyorlarsa, sokaklarına, parklarına, doğasına da sahip çıkmaları gerekiyor.

Hocamız Kentsel tasarımın önemli kuramlarını çok güzel anlattı. Bu nedenle zamanı ida-
reli kullanmak açısından buraları hızlıca geçeceğim.
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Kentsel tasarımın kuramında temel ilkeler şunlardır; kentin ekolojik dengesinin kurulma-
sı, yaşanabilir yaşam parçalarının oluşturulması, estetik-kimlikli mekânların üretilmesi 
ve kentin daha yaşanabilir hale getirilmesi için kentin üretim süreci önemli kavramlardır. 

Kentsel tasarıma ilişkin tartışılan veya netleşmemiş konular var. Resimde imar planı ve 
kentsel tasarım projesini görüyorsunuz. İmar planları ile kentsel tasarım arasındaki farkı 
zaten hepimiz biliyoruz; ama bugüne kadar tam olarak kentsel tasarımın ne olduğunu “ta-
nım olarak” ortaya koyamadık veya ortak bir tanımda uzlaşamadık. İkinci önemli konu 
da, yetki ve yetkinliğin kurumsallaşamamasıdır. Yada başka bir deyişle meslek alanına 
ve uzmanlıklara saygıyla ilgili birtakım sorunlarımız var. Son konu ise pratiğin en önemli 
noktalarından bir tanesi, hukuki altyapının oluşmasında, kentsel tasarımın meşrutiyeti ile 
ilgili sorunlarımız bulunmaktadır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bildiğiniz gibi, kentleşme ve imar politikası kapsamında, 
mekânsal planlama, imar ve kentsel altyapı, kentsel dönüşüm ve coğrafi bilgi sistemle-
riyle ilgili önemli işlevler üstlenmiş ve kentlerin kentsel estetiğini, mekânsal kalitesini, 
kültürel değerlerini ve çevresel duyarlılığını en üst düzeye çıkartmak için kentsel tasarım 
çalışmalarına, 2011 yılında, başlamıştır.

Dünyada 1950’li yıllarda tartışılan kentsel tasarım konusu, ülkemizde 1980’li yıllarda 
Mimar Sinan Üniversitesi’nin öncülüğünü yaptığı kentsel tasarım sempozyumlarıyla 
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akademik gündeme girmiştir. Türkiye’de kentsel tasarımın tarihsel sürecine baktığımız 
zaman, Eskişehir Fuar Alanı isminin kentsel tasarım yarışması olarak ilanı ile literatür-
de “urban design”ın kentsel tasarım olarak anılmaya başladığı tarih 1981 yılıdır. 1985 
ve 2002 yıllarında da kentsel tasarım yarışmaları yönetmelikleri çıkarılmıştır. Özellikle 
2002 yılında çıkan yönetmelik, kentsel tasarımın niteliklerini tanımlayan, açıklayıcı bil-
gileri barındıran bir yasal belgedir. 

2010 yılından itibaren de KENTGES belgesinin yasallaşması var. KENTGES, “Bütünle-
şik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı” belgesidir. Bu belgenin oluşumunu kısaca 
özetlemeye çalışayım. 2010’da resmi olarak strateji belgesi oldu, ama 2007 yılında teknik 
içerik hazırlıklarına Bakanlıkça, içinde bulunduğum teknik grup ile başladık ve Kentleş-
me Şurası olarak yaklaşık 1.5 yıl boyunca, 300 katılımcıyla, farklı zamanlarda 11 günde 
toplantılar düzenleyerek hedefler, stratejiler ve eylem oluşturulmuştur. Sonuçta ülkemi-
zin kentleşmesini yönlendirecek strateji belgesinde 100 adet eylem ortaya konulmuştur.

2011 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname-
siyle kentsel tasarım yeni bir mevzuat ile eylem alanını biraz daha pratiğe yayma çalış-
maları başlamıştır. 6306 sayılı Kanun, halk dilinde söylenen haliyle Kentsel Dönüşüm 
Kanunu ile kentsel tasarıma ilişkin birtakım yeni içerikler tanımlanmıştır. 2014 yılında 
çıkarılan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğiyle de kentsel tasarımın mevzuatta içerik 
ve tanımı netleştirilmiştir.



Mehmet Nazım ÖZER

36

Bildiğiniz gibi, bakanlıkların eylem planları, bakanlıkların yürüttüğü projelerde hükü-
metin programları etkili oluyor. 65. Hükümetin programını incelediğiniz zaman, “Yaşa-
nabilir Mekânlar ve Çevre” başlıklı 4. bölümünde “kimlik ve yaşanabilirlik” ifadelerinin 
geçtiği birçok madde var. Hükümet programında yer alan ifadeler şöyledir; İnsan dostu 
şehir, özgün kimliğini koruyan şehirler, kentlerde değişim, yaşam tarzlarının geliştiril-
mesi, kente ruh kazandırılması, akıllı kentlere yönelik tekniklerin - teknolojilerin geliş-
tirilmesi, çevre dostu, estetik ve katılımcılık gibi birtakım önemli kavramlar yer alıyor. 

Bu Hükümet programı sonunda Bakanlığın oluşturmuş olduğu stratejik planda da daha 
yaşanabilir mekânlara, sağlıklı, güvenli ve mekân kalitesi yüksek yerleşmelere ve en 
önemlisi de marka şehirlere değiniliyor.  Ama marka şehirler ile kimlikli kentler arasında 
ciddi bir fark var. Burada vurgulanmaya çalışılan konu Şehirlerin sunduğu değerlerin 
ortaya çıkarılması ve bu değerler ışığında Şehirlerin Kimliği’nin geliştirilmesi hedeflen-
mektedir. İlk strateji belgesinde marka şehirler kullanılıyordu; son yıllarda ise kimlikli 
şehirler olarak kullanılıyor. Kimlikli şehirler kavramını daha fazla benimsiyoruz.
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Az önce belirtiğim gibi 2010 yılında yayınlanan KENTGES belgesi, hepinizinde bildiği 
gibi, üç önemli ekseni olan bir belgedir. Bunlar; ekonomik ve toplumsal, yerleşmelerin 
mekân ve yaşam kalitesi ile mekânsal planlama sisteminden oluşan üç temel eksen bulun-
maktadır. Strateji belgesi, 2023 yılına kadar, merkezi ve yerel düzeyde, yaşam ve mekân 
kalitesini artırmaya yönelik 100 somut eylemden oluşan, kentleşme ve imar konularında 
yol haritasını belirleyen bir strateji belgesidir. Bu strateji belgesi 19 hedefi, 42 strateji-
yi ve 100 eylemi barındıran önemli bir çalışmadır. Bu strateji belgesinin temel amacı, 
sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yerleşme ve kentleşme ile yerleşme ve mekânsal 
planlamanın alan, tema ve boyutlarını kapsayan, mekâna ilişkin sektörleri bütünleşik 
bir yaklaşımla ilişkilendiren, temel ulusal politikalarla uyumlu bir belge elde edilmesi-
dir. KENTGES’in temelini oluşturan, Kentleşme Şurasıdır. Şûra kapsamında kurulan, 
10 farklı komisyondan biri olan, “Kentsel Miras, Mekân Kalitesi ve Kentsel Tasarım 
Komisyonu”, ülkemizin kültürel ve doğal değerlerinin korunarak geliştirilmesi, kentsel 
mekân kalitesinin artırılması ve tasarım odaklı sorunlardan yola çıkarak, yeni bir yapılan-
ma önerisi geliştirmeyi amaçlamıştır.
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Komisyon, kentsel miras ve kentsel tasarım olarak iki temel konuya odaklanmıştır. Yal-
çın hocamız da o komisyonun bir üyesiydi. Komisyonun yapmış olduğu çalışmalarda, 
temel olarak üç tane sorun alanı belirlendi: Kent parçalarına yönelik strateji ve tasarım 
yoksunluğu, merkezi ve yerel yönetimlerin kentsel tasarıma ilişkin eksik bilgilerinin bu-
lunması, bilgi ve deneyimlerinin fazla olmaması ve kentlerin kimliğinin geliştirilmesi 
için rehberlerin kılavuzların hazırlanmasıdır. 

Açılış konuşmaları sırasında Oktan hocam da bahsetti, kentsel tasarım süreci bir yönet-
melik tarzında ele alınmamalıdır. Burada önemli olan belediyelere yol gösteren bir kı-
lavuz olduğunun unutulmamasıdır. Kentsel tasarım rehberlerine ilişkin konuyu Feridun 
Hocamız, birazdan detaylı olarak anlatacak. Ancak bu konuyla ilgili altının çizilmesi 
gereken konu, her belediyenin kentsel tasarım rehberi hazırlarken nelere dikkat etme-
si gerektiğinin belirlenmesidir. Mesela bugün Bakanlığımıza ulaşan birkaç tane kentsel 
tasarım rehberi var, tek bir meslek disiplininin hazırlamış olduğu rehberler. Biz bunları 
önlemeye çalışıyoruz, farklı meslek disiplinleriyle birlikte çalışılmasını istiyoruz. Zaten 
bizim kentsel tasarım rehberleri projesini yürüten ekibin üyeleri içerisinde şehir plancısı, 
mimar, peyzaj mimarı, grafik tasarımcı gibi meslek üyelerinden oluşan 6 hocamız ile 
sosyologlardan tutun, ekonomistlere kadar çeşitli farklı disiplinlerden deneyimli 12 da-
nışman hocamız bulunmaktadır. Farklı meslek disiplinlerinden hocalarımızın bulunması 
tasarım rehberlerinin geliştirilmesi açısından önemlidir. Bir de kentsel mekânın biçimlen-
mesinde süreç yönetiminin tasarım ilkeleriyle birlikte ele alınabilmesi de bir diğer önemli 
husustur.
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KENTGES Belgesi, 2010 yılından itibaren Hükümet tarafından onaylanmış bir belgedir. 
KENTGES belgesinde kentsel tasarım, mekânsal planlama sistemi içerisinde birinci he-
def olarak konulan ve strateji belgesini oluşturulan iki tane önemli eylem var: Kentleşme 
ve imar konularında uygulamalar Ar-Ge çalışmalarıyla desteklenmeli. Bu stratejinin eyle-
mi ise mekânsal planlama ve kentsel tasarım konularında el kitaplarının hazırlanmasıdır. 
İkinci önemli nokta da, nitelikli kentsel tasarım plan ve projelerinin elde edilme yöntem-
lerinin geliştirilmesi. Bizim herhalde 2017-2018 yıllarında önem vereceğimiz konulardan 
bir tanesi de bu olacaktır diye düşünüyorum. Bunun sorumlu kuruluşu, ilgili kuruluşları, 
gerçekleşme dönemi ve eylem türleriyle ilgili ciddi olarak birtakım tanımlamalar bulun-
maktadır. Bir diğer önemli konu da yerleşmelerin mekan ve yaşam kalitesinin artırılması, 
yani hedef olarak kent kimliğini korumak ve geliştirmektir. Kent rehberlerinin hazırlan-
ması, kent kimliğine ilişkin araştırmaların yapılması ve kimliğe yönelik özgün tasarım 
rehberlerinin hazırlanmasıdır. Sonuçta; Kentleşme Şurası ve KENTGES Strateji Belgesi 
ile Kentsel Tasarımın meşrulaşmasında çok önemli ve somut adımlar atılmıştır. Hatta 
Belgenin Kentsel Tasarım bağlamında taşıdığı önem ise; mevcut imar yönetmeliklerinin 
yeniden ele alınması için yasal bir yönlendirme yapmış olmasıdır.
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Aslında biz bu projelere başlarken, bugün ihtiyacımız doğrultusunda kentsel tasarım reh-
berleri projesi hazırlanmasının temel dayanağını bu strateji belgeleri oluşturmaktadır. 
Kalkınma Bakanlığı, teklif edilen projenin Hükümetin programına, strateji belgelerine, 
kendi eylem planlarına, Hükümetin belirlediği tedbirlere göre önerilmesini beklemekte-
dir. 

Esasında kentsel tasarım kavramı mevzuatta yok deniliyordu; ama demin de bahsettiğim 
gibi, Kamu İhale Kanununa bağlı Yarışmalar Yönetmeliğinde kentsel tasarıma ilişkin 
tanımlar bulunmaktadır. Yönetmelik, kentsel tasarım kavramının niteliğini çok net olarak 
açıklıyor. Bunun ötesinde, kentsel tasarımın ne olduğunu tanımlayan önemli bir madde 
de var; yani kentsel tasarım proje yarışmalarının ne olduğunu (Madde 3’te), fikir yarışma-
larının ne olduğunu ve kentsel tasarım projelerinin nasıl hazırlanması gerektiğini temelde 
anlatan en önemli ve ilk mevzuattan bir tanesidir. Diğer kanunlara baktığımız zaman, 
2863 sayılı Kanunda, Kültür ve Tabiat Varlıklarının olduğu yerde, sokak sağlıklaştır-
maları ile bağlantılı olarak kentsel tasarım kavramı geçmektedir. Diğer kanunlarda ise 
kentsel tasarım sadece kavram olarak geçmekte; içerik olarak, nasıl yapılacağına ilişkin 
bir hüküm bulunmamaktadır. 
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5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda da kentsel tasarım projeleri kavramı geç-
mekte; “Meydan, bulvar, cadde ve anayolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını 
sağlamak kentsel tasarım projelerine uygun olarak yapılır” ifadesi yer almaktadır. Ama 
kentsel tasarım projesi nedir, neye göre yapılır, nasıl olur, buna ilişkin bir tanımlama 
bulunmamaktadır. Yine Toplu Konut Kanununda birtakım maddeler var. 5104 sayılı Ku-
zey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunun da ise kentsel tasarım projeleri ile 
konut, sosyal donatı, çevre düzenlemesi, teknik altyapı projeleri, müşavirlik, kontrolörlük 
gibi, sadece kavram olarak yer almaktadır.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda ve ilgili yönetmeliklerinde 
kentsel tasarım projelerinin nasıl teslim edilmesi gerektiğine ve içerik olarak ne tür bilgi-
leri içerebileceğine ilişkin hususlar ortaya konulmaktadır. Hatta 6358 sayılı Expo Antalya 
Kanununda kentsel tasarım projeleriyle ilgili bir ödül kısmı bulunmaktadır. Teknoloji 
Geliştirme Bölgelerinin planlanması ve projelendirilmesinde kentsel tasarım projesine 
göre yol, meydan, park, otopark, yeşil alan ve benzeri gösterimler ile oluşan kot değerle-
rinin Bakanlığa verilmesinden bahsedilmektedir. 

Görüldüğü gibi yaklaşık 19 tane kanunda kentsel tasarımın tanımı geçiyor. Ama asıl 
önemli olan 3194 sayılı İmar Kanununda kentsel tasarıma ilişkin herhangi bir açıklama 
veya ifade geçmiyor. Kanunun ilgili yönetmeliği olan Mekânsal Planlar Yapım Yönet-
meliğinin 4. Maddesinde kentsel tasarım projesinin tanımı açıklanırken, 30. Maddesinde 
ise içerik ve ilkeleriyle ilgili açıklamalar yer almaktadır. Yönetmeliğin en önemli nokta-
larından birisi de Estetik Komisyonların ismini Kentsel Tasarım Değerlendirme Komis-
yonu adı altında değiştirerek tasarımın salt estetik değerleri içermediğine vurgu yaptığını 
düşünüyorum.
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644 KHK ile kentsel tasarım projelerini yapmak, yaptırmak ve onaylamak yetkisi ilk defa 
bir kuruma verildi. Aslında Bakanlığın bu yetkisi dönüşüm alanları ile sınırlı kalmaktadır. 
Zaten Bakanlığın, ülkemizde üretilen bütün kentsel tasarım projelerini onaylamak gibi bir 
hedefi ve sorumluluğu olamaz. Belki birkaç yıl sonra kentsel tasarım sadece belediyele-
rin, yerel yönetimlerin elinde olması gereken bir araç olarak ta tanımlanabilir. 6306 sayılı 
Kanunda da kentsel tasarım projesinin nasıl elde edilmesi gerektiği ortaya konuluyor. 
Bu kanuna göre kentsel tasarım projelerinin imar planlarıyla birlikte hazırlanması isteni-
yordu. Üçüncü boyutta, daha farklı yaşam kalitesini ortaya koyabilecek bir belgeyi, imar 
planıyla birlikte, bu planı onaylayacak mercilere sunulması çağdaş, yaşanabilir, sağlıklı, 
nitelikli fiziksel çevrelerin oluşturulabilmesi açısından önemlidir. Mevzuatta, kentsel ta-
sarım projesinin nasıl hazırlanması gerektiğine ilişkin birtakım kararlar var. Mesela bura-
da afet olduğu için, afet riskinin azaltılması, korunması, geliştirilmesi, enerji verimliliği 
ve iklim duyarlılığı gibi birtakım konulara referanslar vermektedir. 

OTURUM BAŞKANI- Nazım Bey; size ayrılan sürenin son 5 dakikası.

MEHMET NAZIM ÖZER - Sayın Başkan, biraz daha hızlanarak bitireceğim.

Demin de bahsettiğimiz Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, kentsel tasarımın içeri-
ğine ilişkin, Kentsel tasarım projeleri ölçeği ve niteliğine göre farklı ayrıntılar içerebi-
leceğini, buna yönelik birtakım ilkeler oluşturulduğu, ayrıca kentsel tasarım projelerinin 
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incelenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin hükümlerin bulunduğu görülmektedir.

Yine Kentsel Tasarım Daire Başkanlığının yapmış olduğu birtakım çalışmalar var. Kent-
sel Tasarım Şubesi Bakanlıkta 2011 Ağustosunda kuruldu, Kentsel Tasarım Dairesi ise 
2013 Haziranında kuruldu. Kentlerin, kentsel estetiğini, mekânsal kalitesini, kültürel de-
ğerlerini ve çevresel duyarlılığını üst seviyeye çıkarmak için kentsel tasarım projelerini 
gerçekleştirmek için çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmaların en 
önemli noktalardan bir tanesi kentsel tasarım projeleri, diğeri ise kentsel tasarım rehber-
leridir. Bu iki yaklaşım belirtiğim gibi bir sürecin önemli aşamalarıdır. 

Bakanlığımızın, Daire Başkanlığımızın çalışmalarında bir yönerge çalışması var, bu ta-
mamlandı, rehber çalışması da devam etmektedir. Yönerge çalışmasını çok hızlıca geçe-
ceğim. Yönergenin dayanağı 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedir. Burada kent-
sel tasarım projesinin, kentsel tasarım rehberinin ve komisyonun tanımı var. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığına teslim edilecek kentsel tasarım projesinin hedeflerini, ilkelerini, 
nasıl hazırlanacağına dair içeriği ve teslimine yönelik birtakım hususları tanımlamakta-
dır. Yönetmeliğin temel noktalarından bir tanesi de inceleme ve bunun değerlendirmesi 
ile kabul sürecidir. Bu süreçte Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonunun önemli 
sorumluluğu ve görevi bulunmaktadır. Komisyon üyeleri; mimar, şehir plancısı, peyzaj 
mimarı olmak üzere 5 asıl, 5 yedek üyeden oluşuyor. Şu anda peyzaj mimarı, şehir plan-
cısı ve mimarın oluşturduğu bir komisyonumuz var. 

Bizim aslında kentsel tasarım rehberlerinin hazırlanma projesinde birtakım kavramlar 
var, buraları zaman darlığı nedeniyle hızlı geçeceğim; çünkü hocamız onunla ilgili çalış-
malardan bahsedecek. 

Kentsel tasarım rehberleri; sürdürülebilir, güvenli, sağlıklı, yaşanabilir ve kimlikli yaşam 
çevrelerinin oluşturulması amacıyla rehberlerinin hazırlanması ve uygulanmasına dair 
önerilerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, rehberlere ilişkin içerik, konu ve kapsamın 
belirlenmesidir. Aslında bu çalışmanın temel amacı; ilgili idarelere tasarım rehberi ha-
zırlama yönteminin öğretilmesidir. Bu bağlamda belediyelere rehberlerin uygulamasına 
yönelik kılavuz ve tavsiye niteliğinde kararları içerecek bir çalışmadır. Çalışmaya göre 
Belediyelere standart bir format, inceleme tablosu yerine; sadece sürecin yönetimiyle 
ilgili yönlendirme yapılması hedeflenmektedir. Özellikle de bu rehberde amaçladığı-
mız, uygulama ve denetlemeye ilişkin sürecin tanımlanmasıdır. Bu çalışmadan sonra da, 
büyük ihtimalle 2017 senesinde, kentsel tasarım rehberlerinin pilot uygulama projesini 
yürüteceğiz.  Elde edilen bu modeli bir yerleşmede test ederek, mevzuatla ilgili çalışma-
larımıza elde edilen deneyimler doğrultusunda devam edeceğiz.

Biraz zamanımı aştım, ama kusura bakmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
Yapılan çalışmaları mümkün olduğunca kısa ve öz olarak anlatmaya çalıştım. Beni din-
lediğiniz için teşekkür ederim.
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OTURUM BAŞKANI- Yok, aşmadınız zamanınızı; aşsaydınız ben uyaracaktım zaten. 

Bu güzel sunumu için Nazım Bey’e çok teşekkür ediyoruz. (Alkışlar)

Tabii, bizi mutlu eden şey şu: Ne Hükümet programında, ne de KENTGES’te bizi endi-
şelendirecek, rantla ilgili, kentsel rantla ilgili hiçbir cümle, madde yok. Demek ki kent-
lerimizin geleceğinden bu anlamda endişe duymamıza da gerek yok. Bu bizi ferahlattı 
doğrusu. Bunun için teşekkür ediyoruz.



Öğr. Gör. Feridun DUYGULUER
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
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 - Efendim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Kentsel tasarımla ilgili, Nazım Beyin de dediği gibi, son 10 gün içinde üçüncü toplantıyı 
yapıyoruz. Bugün diğer toplantılardan farklı olarak, kentsel tasarımın mevzuat ile olan 
bağlantısının daha fazla konuşulduğunu görüyoruz. Ben mevzuatla ilgili biriyim, ama 
kentsel tasarım gündeme geldiği zaman, “kanunla düzenleme yapılması gerekir” gibi bir 
cümleyi  uygun bulmuyorum. Yani bu konunun mevzuattan önce ele alınması gereken 
teknik ve mesleki hususları var. Mesleki olarak bazı ortak görüşlerin belirlenmesi ve 
kentsel tasarımın teknik dilinin karmaşadan kurtarılmasından sonra, mevzuat çalışma-
larına girilebilir. Zaten Dünyada da mevzuat odaklı gelişmemiş; pratikte kabul edilmiş 
birçok informel ortamları var.

Burada benim konum “kentsel tasarım rehberleri”.  İfade olarak anlaşılması kolay bir 
kavram gibi; ama içerik olarak çok kaygan, son derece soyut, istediğiniz esneklikle ele 
alınabilecek bir kavram.  

Genellikle 1970 sonrası gündeme geliyor. 1973’teki İngilizlerin Essex kentsel tasarım 
rehberi ilk rehber olarak çeşitli yayınlarda yer alırken; Amerikalılar 1971’de San Fran-
cisco Planı bağlamında hazırlanmış olan rehberin ilk olduğunu iddia ediyorlar. Ama 
uzmanlar, böyle bir yarışa girmekten ziyade, konunun içeriğiyle ilgili birtakım üstün-
lükleri anlatmaya çalışıyorlar. San Francisco rehberinin içeriği çok kısıtlı; Essex rehberi 
ise kapsamı ile ilk önemli örnek doküman. Oldukça içerikli. Yol ve sokak peyzajlarıyla 
ilgili bölümler var. 2005’de revize ediliyor. “Peyzaj yapısı” (landscape structure) gibi 
özel bir bölümü de var. Diğer taraftan, San Francisco’lular da 1979’da rehberde revizyon 
yapıyorlar. Rehberlerini güncelliyorlar. Ve şimdi, 2016’da yeni kentsel tasarım rehberi 
taslağını hazırlanmışlar; fazlasıyla iddialılar.

Bu türlü rehberler dünya ortamında çok çeşitlilik gösteriyor.

Birincisi, ülkesel rehberler: Örnek: İrlanda. Ülke sathında ne türlü politikalar, stratejiler, 
ilkeler belirleneceğini anlatan bir rehber. Büyük alanlar, sokak peyzajı, meydanlar ve 
binalar ana konular olarak yer alıyor.

İkincisi, tematik rehberler: Özel bir tema kapsamında hazırlanan kentsel tasarım rehber-
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leri var. Örneğin konut, sokak veya yeşil gibi temalar olabiliyor.  Amerika’dan bir örnek, 
Austin kentinin  “büyük sokaklar kentsel tasarım” rehberi var. Sokak peyzajı elemanları 
çok önemseniyor. Hangi sokağa hangi ağacın dikileceği belirlenmiş. Örneğin karaağaç 
tipleri, meşeler, selviler vs., hangi yol üzerinde veya hangi sokak köşesine yerleştirilmesi 
gerekir gibi detaylara rehberde yer vermişler. Bu tür detayın yer alması gerekir mi? Tar-
tışılabilir.

Üçüncüsü, kentin bir bölgesine, bir mahallesine veya kent merkezine odaklanan rehberler 
var. Örneğin Southampton kent merkezi rehberi, yine İngiltere’de. Peyzajcı diliyle ko-
nuştuğumuzda, söz konusu rehber içinde “karakter alan analizleri” yer alıyor.

Ülkemize geldiğimizde, Fatih Belediyesi’nin yaptığı, bana göre kapsamlı bir çalışma. So-
kak peyzajıyla ilgileniyorlar. Sokak peyzajının hazırlanmasında ve projelerinin uygulan-
masında elde edilen bilgiler ile bir “kapsamlı sokak envanteri” oluşturmaya çalışıyorlar.  

İzmir’de Kemeraltı bölgesi için hazırlanmış bir rehber var; koruma imar planıyla ilgili. 
Plan notuna eklemişler. Plan notuna rehberin eklenmesi, tartışılması gereken bir konu, 
belki de tartışabiliriz. Koruma konularında rehberin yönlendiricilikten çok, yaptırımcı 
(bağlayıcı) olma gibi bir durumu var.. 

Bu örnekleri çoğaltabiliriz.  Ama temel konu “rehber çeşitliliğinin” dikkat çekmesi. Bir 
gruplandırma yaptığımızda, hem ülkemiz için, hem dünya ortamı için; ve konunun daha 
etkin algılanabilmesi için, bu rehber çeşitliliğini bir kademelenmeye oturtabiliyoruz. 
Ülke, bölge, kent, semt gibi, mekânsal ölçek kademelenmesi şeklindeki yaklaşım, kap-
samlı bir anlayış oluyor. Çünkü kentsel tasarımın varsayımı şu: kentsel tasarım sadece 
yapı ölçeğinde, yapı toplulukları ölçeğinde veyahut mahalle ölçeğinde değil, bölge öl-
çeğinde, ülke ölçeğinde de ele alınabilecek bir konu ve bir politika. Baykan’ın tezidir, 
“Urban design is a policy” der. Tabii, sadece Baykan demez, diğerleri de ona benzer 
şeyler söyler.

SALONDAN- Jonathan Barnett’in sözüdür aslında.

Öğr. Gör. FERİDUN DUYGULUER- Tabii. Ama Türkiye’de Baykan Günay’dır. Kulak-
larını çınlatalım..

Rehber çeşitliliğini kademelenmeyle açıkladıktan sonra, rehberin amacı nedir dediği-
mizde,  bilgilendirme ve yönlendiricilik hususları ön plana çıkıyor. “Yönlendiricilik”, 
konunun can damarı. Bağlayıcı olmama. Zaten mevzuata niye hemen girmeyelim deme-
min ana sebebi de bu. Mevzuata girelim dediğinizde, mecbursunuz, kısıtlayıcı birtakım 
konular, cümleler ve tanımlar yapmak zorundasınız. Ama yönlendiricilik ayrı bir şey. 
Avrupa Birliğinde de çok önemsenen bir konu. “Informal documents”, ve “soft law” gibi 
araçlarla bağlayıcı olmayan kurallar oluşturuyorlar.  Kişiler ve kurumlar gönüllü olarak 
katılıyor. Tabii, gönüllü olarak katılmalarını sağlamak için de cazibe yaratıcı hazırlıklar 
yapmanız gerekiyor.  Rehberler işte tam buraya oturuyor. Alternatif üretme, motivasyon 
sağlama temel konu; tasarımcının bu rehberlerden ipuçları alması bekleniyor.
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Rehberler genel olarak hangi konularla ilgileniyor? İlk önce ilkeler var, üst düzeyde ya-
pıyorsanız, hocalarımız da söyledi, 7 adet, 8 adet, kimine göre 100 adet kentsel tasarım 
ilkeleri var. Genellikle 7 adetlik bir kabul var, ama temelde ilkeler üst normlar olarak 
konuşuluyor. Ayrıca, tipolojiler var; cephe tipolojileri, yol tipolojileri, kesitler, kent mo-
bilyaları... Örneğin, bir otobüs durağının çizimi bile gerektiğinde 20 adet gösterim ge-
rektiren, o yerin özelliğine göre çizilmiş durak alternatifleri var. Tasarım alternatifleri, 
yanlış-doğru ikilemi, ve standartlar yer alıyor bu rehberlerin içinde. Ama en çok çalışılan 
konu, tipolojiler; o bölgenin yerel özelliğiyle ne türlü bir tipoloji çıkarabilirim ki, o ti-
polojiyi devam ettirecek bir tasarım projesi ortaya koyalım. Tipoloji konularının ayrıca 
tartışılması gerekir. Her zaman tipolojiye bağlı kalmak doğru olmayabilir.

Biraz önce söylediğimi tekrar edeceğim; rehberlerin özellikle yönlendirici olma görevi 
var, ama bağlayıcı durumları da var. İkili bir durum. Koruma konularıyla bağlantılıy-
sanız, doğal ve tarihi koruma durumlarında “yönlendiricilik / yaptırımcılık terazisini” 
dikkate almamız gerekir. Koruma projelerinde tasarım rehberlerinin yönlendiricilikten 
ziyade yaptırımcı (bağlayıcı) olmasına dikkat ediliyor. Tabii, Bakanlığın Yönetmeliğinde 
de yazıyor: rehberlerin bir tavsiye dokümanı olduğu:; bağlayıcılığı yoktur; ama koruma 
alanları için yaptırımcılık hususunun dahil edilmesi gerekir diye düşünüyorum.

Mevzuat konularında, Daire Başkanı Ayşegül Hanım ve Şube Müdürü Nazım Bey, bazı 
hususlara değindiler. Bu bağlamda, kentsel tasarım rehberlerinin nasıl uygulamaya ko-
nulduğu hususuna bazı açıklamalar getirelim. Türkiye’de rehberler üç usulde uygula-
maya giriyor. Birinci örnek (Tarsus Belediyesinin de yaptığı gibi) plan notu olarak, plan 
notunun içine yerleştiriliyor. Aslında bu yöntem son yılların yöntemi değil; Allah rahmet 
eylesin, Kemal Ahmet Aru, İrfan Bayhan gibi plancılarımız,  planların eklerinde konut 
tipleri, yol kesitleri falan sunarlardı. O zaman rehber demiyorlardı. İkinci örnek plana ek 
bir doküman olarak veriyorlar; plan raporu gibi. Üçüncü yöntem, planla bağlantılı olma-
yan bir  kitap şeklinde hazırlanıyor;  ilgililerin bilgilerine sunuyorsunuz.

Şimdi geliyorum sonuçlara; bazı değerlendirmeler yapacağım.

Kentsel tasarım konusu planlama süreci içinde gelişiyor. Planlama sürecinden kopuk hu-
susları da var. Ama şu anda bu iş, kentsel tasarım konusu, tamamen planlamayla bağlantı-
lı; mekansal strateji planlarından mimarlık projesine giden, uygulamaya ve inşaata kadar 
giden sürecin içinde yer alıyor.

Bu süreçte bir tarafta planlama, bir tarafta mimari proje olunca, biz kentsel tasarıma “ara 
ölçekteki iş” olarak bakıyoruz. Genellikle de bu ara ölçek ifadesi çok kullanılıyor. Tabii, 
bu ara ölçekte, mimar mı, plancı mı, peyzajcı mı yer alacak dediğimizde, bir tartışma baş-
lıyor. Bu sorunu çözemediğimiz için, ne diyoruz; “Bu çok disiplinli bir uzmanlık dalı.”  
Kentsel tasarımın bir disiplin değil, çok disiplinli bir uzmanlık dalı olduğu söyleniyor. 
Bu cümlenin bence kesinlikle tartışılması lazım. Çünkü bir zaman gelecek, bu “bir disip-
lin” olacak. Bir meslek olacak. Şehir planlama, peyzaj mimarlığı da zamanında bu türlü 
tartışılmış çünkü; hep mimarlıktan kopup gelmişler. Bence kentsel tasarım çok disiplin-
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li olarak açıklanmaya çalışılması konuyu zayıflatıyor. “Ortak dil” deniliyor. Ortak dili 
değil, bu işin “dili” olacak. Kentsel tasarım işinin bir disiplin olması lazım. Ha, bugün 
göremeyeceğiz, ama 25 sene sonra bunun muhakkak bir disiplin olduğunu göreceğiz.

Tabii, bir de “mesleki değer yargıları” var. Peyzajcılar, plancılar, ve mimarlar kentsel 
tasarıma farklı yönlerden bakıyorlar. Peyzajcının yazdığı rehber ile plancının yazdığı 
rehber çok çok farklı. O zaman ifade edebiliriz ki, kentsel tasarım bir “bulanık ortam” 
içinde bulunuyor. Bu bulanıklığı da asla olumsuz olarak kullanmıyorum. Bu bulanıklık, 
nasıl sıcak ile soğuk arasında ılık varsa, nasıl siyah ile beyaz arasında gri varsa, öyle bir 
bulanıklık. Siyah ile beyazı tanımlayabiliyorsunuz; ama griyi çok farklı renk tonlarıyla 
tanımlayabilirsiniz. Kentsel tasarım da aynen bu şekilde. Kentsel tasarım da bir “olumlu 
bulanıklık” içinde. Zaten “yapay zeka” bağlantılı projelerde, hep bu bulanık mantıkla ça-
lışılıyor. Bu ortam kentsel tasarımın  informel olarak devam etmesini ve zenginleşmesini 
de sağlıyor. Bunun bana göre çok büyük önemi ve yararı var.

Şimdi geliyorum ülkemiz açısından bazı değerlendirmelere. Sadece kentsel tasarım için 
değil, planlama ve projelendirme işlerinde, dört konuda maalesef pek başarılı olamıyo-
ruz. (i) Katılım konusunda başarılı olamıyoruz; (ii) bağlam konusunda verimli olamıyo-
ruz; (iii) sürdürülebilirlikte etkin  olamıyoruz. Mevzuatın içinde 22 adet kanunda sürdü-
rülebilirlik ifadesi var; uygulama ise, maalesef yazıldığı gibi değil. (iv) Dördüncü konu 
da denetim konusu. Nazım Beyin dediği gibi, kentsel tasarım denetimi ayrı bir iş, yani 
öyle sadece imar denetimi falan gibi değil. Özetle, kentsel tasarım gündemlerimiz içinde, 
söz konusu 4 sorunun kaçınılmaz olarak ele alınması gerekiyor.

Tabii, bunları böyle konuşurken, yine planlamayla bağlantılı bir şey söyleyeceğim. Plan-
lama sistemi içinde konuyu çözelim dediğimizde iki soru karşımıza çıkıyor. Kentsel ta-
sarımı mevcut planlama sistemine içine mi yerleştirelim? ; yoksa, mevcut planlama sis-
temini değiştirdikten sonra mı kentsel tasarımı ele alalım? Böyle iki başlıklı bir gündem 
olabilir, ikisi de heyecanlı gündemler. 

Örneklerle başladık, yine  bir örnekle bitirelim. Dikkate alınması gereken bir uygulama: 
Yeni Zelanda’da kentsel tasarım.

Yeni Zelanda, 2005 yılında kentsel tasarım rehberi olarak bir protokol doküman hazırlı-
yor. (New Zealand Urban Design Protocol, Çevre Bakanlığı). Bu Protokol dokümanı 40 
sayfalık bir kitapçık.  İmzacılar  (signatories) dedikleri kişiler veya kurumlar  (tasarımcı-
lar, müteahhitler, proje sahipleri vs) protokolü kabul ettiklerini belirliyorlar. Ve bu Proto-
kolü imzalayan kişiler, tasarımcılar, girişimciler, yatırımcılar, Bakanlıktan veya belediye-
sinden birçok konuda teknik ve mali yardım görüyorlar. En önemlisi, bu protokole göre iş 
yapıyorsanız, bakanlıkta veya belediyede beklemiyorsunuz; çünkü neyin yapılması belir-
lendiği için, proje tesliminde ve onayında zorluk çekmiyorsunuz. Bizde proje verilir, ve 
bir çok eksiklik nedeniyle geri almak zorundasınız. Projenin eksikliklerinin giderilmesi 
epey zaman alır. Yeni Zelanda’da söz konusu süreci yaşamıyorsunuz. Peki, bu Protokol, 
Yeni Zelanda’nın Kentsel Tasarım Potokolü hangi mevzuat içinde yer almış? Öyle imar 
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kanunu, çevre kanunu gibi bir kanun yok Yeni Zelanda’da. Çünkü Yeni Zelandalılar 
epey bir zaman önce imar kanunlarını, çevre kanunlarını, vs vs , hepsini, (64 kanunu) 
iptal etmişler; sadece bir kanun kalmış; onun adı da “Resource Management Act,” Yani 
“Kaynak Yönetim Kanunu”. Bütün konuları, planlama, mimarlık, proje vs konularını -bir 
madencilik konusu hariç- bu kanuna göre ele alıyorlar. Her türlü planlama ve proje için 
bu kanuna göre izin alınıyor. Tabii, Protokolü de söz konusu kanuna bağlamışlar. 

Bizde ise kentsel tasarımı, İmar Kanunu’nun içine mi yoksa Kültür ve Tabiat Varlıkla-
rı Kanunu’nun içine mi yerleştirelim şeklinde öneriler oluşuyor. Bu husus, hemen bir 
kanunla çözülecek gibi değil. Bir taraftan da şöyle öneriler var: “Efendim, o zaman, bir 
kentsel  tasarım kanunu hazırlayalım.” Bana göre en tehlikeli yol. Çünkü bizim imar mev-
zuatımızda karışık bir düzen var, çok başlılık var. Bunu çözemiyoruz. Mekansal Planlar 
Yönetmeliği çok önemli bir adımdır, ama kentsel tasarım için daha farklı bir yol izlen-
melidir.

Yeni Zelanda örneğini verdikten sonra, dünyada da tartışılan katılım konusuna bir ila-
ve ile açıklık getirmeden geçmeyelim. Katılımın çeşitli söylemleri ve uygulamaları var. 
Katılım olgusunun bir planlanma işi olduğunu İlhan Tekeli hocamız hep belirtmiştir: ka-
tılım sürecinin planlanması.  Kentin katılım için hazırlanması ve vatandaşların katılım 
için teşvik edilmesi; katılım cazibesinin  sağlanması gerekiyor. Eğer süreçlerde sorunlar 
yaşamak istemiyorsak, kentsel tasarım projelerinde katılımın planlanmasını önemli bir 
sorumluluk olarak değerlendirmemiz kaçınılmaz. 

Hepinize teşekkür ediyorum. (Alkışlar)



Enise Burcu DERİNBOĞAZ
Praxis Peyzaj
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Merhaba.

Bu oturumda sonuncu olmanın sorumluluğunu hissediyorum. Şimdiye kadar çok güzel 
sunumlar dinledik. Ben ise biraz daha konuyu kuramdan ve mevzuattan pratiğe doğru 
çekeceğim ve kendi ofisimin işlerinden örneklerle, neler yapmaya çalıştığımızı, kentsel 
mekanda tasarımı nasıl algıladığımızı ve bu işi Türkiye’de taşıyabileceğimiz eşikleri ko-
nuşacağım. Bu kapsamda tartışmayı pratiğe çekebilmek adına dört projemizden bahse-
deceğim.

Burada farklı ölçekler göreceğiz. Bu da Ayşegül hocamın bahsettiği ölçek konusuyla 
aslında oldukça örtüşüyor. Kentsel tasarımın ölçeğinin ne olduğu ya da peyzajın nerede 
başladığı, kentsel tasarımın nerede bittiği ile ilgili soruları biz hep kendi içimizde so-
ruyoruz, sorguluyoruz, kendi pratiğimizi ya da praksisimizi icra ederken. Bu soruların 
cevabını ararkenki yolculuğumuz aslında bu projelerin karşılığı...

Tabii, ben peyzaj mimarı olduğum için, kentsel tasarıma peyzaj perspektifinden bakıyo-
rum ve hep sorduğum soruların başlangıcı peyzaja dayanıyor.

Peyzajın ilk anlamlarına baktığımızda, kır resmi, doğa, bahçe gibi en temelindeki kav-
ramların üzerine şehirciliği konuşmaya başladığımızda konu biraz daha kompleks hale 
geliyor ve buna pek çok katman ekleniyor. Dolayısıyla yapma biçimimizi peyzaj mimar-
lığının temel yöntemleri üzerine geliştirmemiz gerektiğini fark ediyoruz.

İlk göstermek istediğim proje aslında bir proje değil, deney; bir şey tasarlamadan önceki 
yöntemimizi sorgulayan belli aşamaları içeriyor. Tohum Karaköy projesinde bizden 
istenen şey şuydu: Karaköy’deki şu an Kadıköy vapurlarının kalktığı iskele vardır, 
hatırlarsanız, onun birkaç sene önce dubaları yıkılmıştı ve o dönemde oradaki meydanın 
nasıl bir hale dönüşeceğiyle ilgili tartışmalar yürütülüyordu. Bizden de buraya bir fikir 
önerisi getirmemizi istediler. Biz de bu meydanı tasarlamadan önce, bu meydanın 
gerçekten sorunları neler, burayı nasıl analiz edebilirizi konuşmaya başladık. Normalde 
yaptığımız proje analiz yöntemlerinin aslında oranın ihtiyaçlarını tespit etmekte yeterli 
kalmadığını fark ettik ve buraya bir yerleştirme yaparak, onun nasıl dönüştüğünü izleye-
lim ve ihtiyaçları ondan sonra belirleyelim istedik. Çıkan sonuçları tasarıma girdi olarak 
aktaralım noktasında bir yerleştirme yaptık. Burada yaptığımız şey, aslında çok düşük 
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bütçeli, kendi ürettiğimiz modülleri oraya bırakmak ve bunun dönüşümünü belli bir sü-
reçte, yani her gün oraya giderek ve kaydederek, neye dönüştüğünü gözlemlemekti. 

Hazırladığımız beş modülü burada görebiliyorsunuz. Gün gün bunları farklı yerlerde, 
her gittiğimizde farklı amaçlara hizmet ederken bulduk. 1 haftanın sonunda bir kısmı 
yok oldu, bir kısmı 2 sene boyunca orada kullanılmaya devam etti. Bu ise bize şunu 
gösterdi: Bunu yapmadan önce biz burada güzel bir peyzaj tasarımı olsun, insanlar rahat 
gölgeliklerde otursun gibi birçok tespitle konuya başlayabilecekken, burada aslında temel 
ihtiyacın oradaki esnafın depolama alanları olduğunu keşfetmiş olduk ve bu yeni bir bilgi 
olmuş oldu bizim için. Bu proje bir sonraki aşamaya geçmedi; ama bizim yapma biçimi-
mizi, analiz biçimimizi sorgulamamıza yardımcı oldu.

Şimdi zoom out yaparak daha büyük bir ölçeğe geçiyorum. Bu bir yarışma projesi, Ka-
dıköy Belediyesinin açtığı. Burada bizim ilk kentsel rehber denememiz yer almıştı, yeni 
yeni kentsel tasarım rehberi meselesinin konuşulmaya başlandığı bir dönemde. Tipoloji-
leri nasıl belirleyebiliriz, bunun içinde ne olmalı, belediyeye nasıl uzun vadeli bir altlık 
sağlayabiliriz ki bundan faydalanmaya devam etsinler ya da bu böyle bitmiş bir şey midir, 
devam edebilmeli mi, ne sıklıkta güncellenmeli gibi soruları sorduğumuz. Aynı zamanda 
tasarımla ilgili fikirler de vardı burada. Söğütlüçeşme transfer merkezinin yapılacağı dö-
nemde, hem oradaki transfer merkezinin yapılması, hem Kurbağalıdere Vadisi’nin dönü-
şümünü içeren bir projeydi. Bu aynı zamanda şimdi yine yarışmalarda çok sık karşımıza 
çıkan, su-dere yatağı ıslahı-kanal problemleriyle başa çıkmaya çalıştığımız bir projeydi. 
Burada yapmaya çalıştığımız şey, oradaki dere yatağını doğal haline dönüştürmek değil, 
biraz daha gerçekçi sınırlar içinde kalarak, kanalı erişilebilir bir hale getirmekti. Tabii, 
Kurbağalıdere’nin de çeşitli yöntemlerle temizleneceğini öngörerek.

Yine daha çok suyla ilgili düşündüğümüz başka bir yarışma projesi. Bu proje, Beylikdü-
zü Yaşam Vadisi. Turenscape ile Praxis ortaklığında yaptığımız bir proje. Üçüncü ödü-
lü kazandı. Kurbağalıdere’den ölçeği çok daha büyük. Hâlâ vadi özelliğini koruyan bir 
alan burası, İstanbul’da nadir kalan yeşil alanlardan bir tanesi ve gerçekten bir vadiye 
dönüşmesi beklentisiyle açılmış olan yarışmaya verilen bir cevap aslında bu proje. Bu-
rada yapmaya çalıştığımız şey şu oldu: Peyzaj şehirciliği kuramını da tüm prensipleri 
ile içinde barındıran bir öneri bu. Peyzajın yönettiği bir şehircilik olarak adlandırabiliriz 
peyzaj şehirciliğinin iddiasını. Burada da gerçekten peyzajın yönettiği bir disiplinlerarası 
katmanlar dizisi önerdik. Bizim için en önemli başlık hidrolojiydi. Çünkü vadide şu anda 
hayal ettiğimiz o dokuyu canlandırabilecek su debisi yoktu ve bu su debisini nasıl artıra-
biliriz konusunu düşünerek tasarımı geliştirdik. 

Belli koruma zonları oluşturduk, su için ve flora, fauna, habitat için. 50 yıllık döngü-
sünü tasarladık. Yani burada bunun uygulanabilirliğini tartışmayı bir kenara koyarak, 
uzun vadeli bir plan yapmadan bu peyzajın iyileştirilemeyeceğini düşünerek, 50 yıllık 
vadeli bir zaman çizelgesi tasarladık. Tabii, su ve peyzaj söz konusu olduğunda toprak 
ve jeoloji çok önem kazandığı için, onlarla ilgili önlemler ve stratejiler geliştirildi. Ve 
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sonuçta farklı su sistemlerini içeren bir infrastrüktür çıkmış oldu ortaya. Çok ciddi bir 
mühendislik altyapısı gerektiren bir altyapı önerisiydi bu. Çünkü toplanan bütün sular 
belli noktalarda biriktirilerek, yeraltı suyuyla farklı yerlere aktarılarak, alanın bütün 
ihtiyacını karşılayacak bir şekilde kurgulandı.

Aslında Kurbağalıdere’de de tasarım rehberinde önemli bir konu şuydu. Bu işin eko-
nomisi, yani hayata geçirelebilirliği için gereken maddi kaynaklar nasıl sağlanmalı? 
Yani böyle bir projenin, hiçbir belediyenin kendi başına altına giremeyeceği kadar ciddi 
bütçelere ihtiyacı olduğunu biliyoruz. PPP, public private partnership modelini biraz da 
burada hayata geçirme iddiasıyla zaten bütün bu yükü ağır olduğunu bildiğimiz projeyi 
önerdik. Türkiye’de yapılmış örneği var mı bilmiyorum, ama bu ve benzeri modelleri 
daha fazla konuşmak, denemek lazım ve bazı yaklaşımlar geliştirmek lazım diye düşünü-
yorum. Çünkü dünyada artık parklar bu şekilde yapılıyor ve bu saatten sonra eğer büyük 
alanları rehabilite etmek istiyorsak, bu tip modelleri de geliştirmemiz şart. İşin ekonomik 
kısmı, işletme boyutu gerçekten önemli. Bu da bu modeli ifade ediyor.

Yine biraz daha alt ölçeğe iniyoruz ve Beşiktaş’ta Şairler Sofası Parkı’nda hazırladığımız 
yerleştirmeyi göstererek sunumuma son vereceğim.

Beşiktaş Belediyesi büyük bir çiçek festivali düzenledi ve bu projede festival kapsamında 
Şairler Sofası Parkı’nda yer buldu. Biz de burada, belki biraz tepki olarak, çiçek festivali-
ni peyzaj festivali olarak gördük ve peyzaj sadece çiçekten oluşmaz fikriyle, konuyu biraz 
aydınlatmaya çekmeye çalıştık ve parkların akşam-gece kullanımlarıyla ilgili alternatif 
olabilecek bir fikir öne sürmek istedik. Şairler Sofası Parkı, Behçet Necatigil, Cahit Sıtkı, 
Orhan Veli’nin statülerinin olduğu, çok önemli bir park. Şiir dizelerinden, mısralarından 
yola çıkarak bir konsept geliştirdik. O konsept de aslında her biri kendi başına elde üre-
tilmiş, birbirine benzemeyen nesnelere dönüştü ve belli bir animasyonla hareket eden, 
kullanıcıya akşam farklı bir deneyim sağlayan, parkta bir çekim noktası oluşturan bir 
yerleştirme oldu. 

Şimdi, bunun videosu ile sunuşumu tamamlamak istiyorum.
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KENTSEL TASARIM PARADOKSU
Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Değerli dinleyenler; gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü pek çok kişi “Acaba ne konuşa-
cak’’ der gibi. Bu insanı heyecanlandırıyor. Bir de sizleri hayal kırıklığına uğratmamak 
gibi de bir görevim var. Bazı söylemlerle söze başlamak istiyorum.

Kentsel tasarım paradoksu... .Önce ‘’Paradoks’’ nedir diye. Türk Dil Kurumunun söz-
lüklerine baktım; o sözlükte, paradoks, yanıltmaç, çatışkı, çelişki sözcüklerinin karşılığı 
olarak kullanılıyor. Türkçeye de Fransızcadan geçen bir sözcük. Kelimenin kökeni eski 
Yunancadan geliyor, paradoks kelimesinden geliyor; karşıt gelişen düşünce anlamını ta-
şıyor. Yani bir düşüncenin karşıtı olarak gelişen düşünce anlamını taşıyor.. Çok eski,bir 
sözcük olmasına , klasik dönemde kullanılmasına rağmen, 17. Yüzyıldan itibaren batı 
dillerinde yer almaya ve kullanılmaya başlıyor. Paradoks, karşıt düşünce içeren iddia, sav 
ya da tez ya da kabul görmüş bir düşünceyle çelişen, gelişen karşıt bir ifade anlamında 
da çokça kullanılmış. 

Buradan hızla kentsel tasarıma geçelim, anlatacağım fablı hepiniz bilirsiniz; yalancı ço-
banın hikâyesi. 

Köy halkı, köyün sürüsüne bakmak üzere bir çobanla anlaşıyor. Çobanın referansları 
çok iyi, yalnız bir kusuru var, çok şakacı bir çoban. Hayvanları alıp otlağa gidiyor; ama 
oradan bir düdük veya bir bağırma sesiyle, “Kurtlar sürüyü bastı” şeklinde bir ifadeyle 
köylüleri çağırıyor. Köylüler canhıraş gidiyorlar. Çobanı kurtarmak için değil tabii, hay-
vanları kurtarmak için. Ama bakıyorlar ki ortada ne kurt, ne de hayvanlara zarar veren bir 
şey var. Şakacı çoban diyor ki, “Ben size şaka yaptım.” Bunu birkaç kez tekrarlayınca da 
artık köylülerde yalancı çobana inanıp otlağa gitmiyorlar sonuncusunda gerçekten kurtlar 
sürüyü basıyor, çoban bağırmaya başlıyor, ama yine şaka yaptığı gerekçesiyle köylülerin 
hiçbiri ne çobanı, ne hayvanları kurtarmaya gitmiyorlar hem çoban hem sürü telef olup 
gidiyor.

Buradan şöyle bir kıssadan hisse çıkarmak istiyorum: Galiba bizim kentsel yaşam tarzı-
mızda, biçimimizde ve yapılanmamızda da artık çobanlar bağırmaya başladılar; ama biz 
hâlâ o çobanların şaka mı yaptığını, ciddi bir şeyler mi söylediğini pek anlayamıyoruz. 
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Acaba neden anlayamıyoruz?

Türkiye’nin gerek kentsel, gerek kırsal (kent-kır kavramını pek ayırmak istemiyorum 
çünkü daha sonra kent yerine şehir kavramını kullanacağım) planlamasında tasarım zaten 
önemli bir boyuttur, her zaman vardır, var olmuştur. Yerleşimlerimizde her zaman yara-
tıcılık önemli bir arayış olmuştur. Yani geleneksel yerleşim yapımız bir planlama değil 
bir tasarımdır. Dolayısıyla, biz şimdi yeniden bir şeyi keşfetmenin peşine gitmekle belki 
birazcık yanılgılı ve ters duruma düşüyoruz.

19. Yüzyıl, bilimsel şehircilik kavramının çok güçlü ve kuvvetli görüldüğü bir dönemdir. 
İlk defa şehirlerdeki yaşam biçimlerinin sorgulandığı, şehirlerin yeniden yapılandırılma-
ya başlandığı, dönüştürülmeye başlandığı bir dönem. Bizde ne olmuş bu? Biz gelenek-
sel şehircilikten, bilimsel şehirciliğe geçememişiz. Gecekondulaşma başlamış,. Topkapı 
Sarayı’na bakın. Topkapı Sarayı bana göre bir gecekondu yerleşimdir. İsteyen padişah, 
beğendiği köşeye kendi kasrını, köşkünü yapmıştır. Ne imarı vardır, ne planı vardır, Top-
kapı sarayının arazisi bitince, bu sefer İstanbul’da Boğaziçi parsellenmeye başlanmıştır, 
kasırlar, köşkler saraylar yapılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla, batıda, gelişmişlikle bir-
likte bilimsel şehirciliğin başlaması olgusu bizde çok geç ortaya çıkmıştır. Belki Abdül-
mecit dönemini bir ölçüde bilimsel şehirciliğin başlangıcı olarak söyleyebiliriz; şehircilik 
anlamında bir şeylerin yapıldığı bir dönemdir. Ancak, asıl bilimsel şehircilik olgusu Mus-
tafa Kemal Atatürk zamanında Cumhuriyet’le başlamıştır. 

Pek çok yerde anlattım, burada sadece başlığına ve anekdotuna değinmek istiyorum. Ata-
türk’ün belki de en önemli devrimlerinden bir tanesi Şehircilik ve Yeşil devrimidir Ben 
bunu parça parça, değişik vesilelerle anlattım., , Gerçekten ilk defa Türk şehirleri Atatürk 
zamanında bilimsel bir plan ve içeriğe kavuşmuştur. Anadolu’nun, yanlış bilmiyorsam 
23 kentinde -eğer yanılıyorsam bilenler bunu düzeltsin-birbirine yakın aralarla imar plan-
ları yapılmaya başlanmıştır. Hem de yabancı uzmanlar tarafından. Jansen’ler, Proust’lar 
bu amaçla Türkiye’ ye davet edilmişler,başta Başkent olmak üzere Anadolu’yu bilimsel 
şehircilik anlayışıyla yeniden inşa etmişlerdir.. Bu çok önemli bir şeydir. Bunun yapılış 
amacı hiç şehirleri düzgün hale getirmek falan değil, şehirlerdeki yaşamı düzgün hale 
getirmek, şehirlerdeki sosyal yaşamı çağdaş uygarlığa yakışacak biçimde ortaya koymak 
içindir.

Siz, 1928 yılında, Başkent’te mebusların, bürokratların oturacağı bir ev bile yokken, eğer 
o kente önce parklar, o kente önce meydanlar yapıyorsanız, o kente tiyatrolar yapıyorsa-
nız, size o dönemde iki kelime söylerler; ya dahi derler, ya deli derler. Gerçekten de o iki 
uç birbirine çok yakın olduğu için, dâhilik ile delilik arasında yapılan olaylardır bunlar 
ve iyi ki de yapılmıştır, bugün bile bunların üstesinden gelemiyoruz .Yalnızca meydan 
adlarını değiştirerek iyi bir şeyler yaptığımızı sanıyoruz Sözlerimin başında anlattığım 
gibi yalancı çobanlar o kadar çok oldu ki,artık olanlara ve yapılanlara bizlerde duyarlı 
olmaktan çıktık..

Tarihi geçmişe biraz baktıktan sonra, şimdi biraz da günümüze gelmek istiyorum. Yani 
kentsel tasarım günümüzde nedir?
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Kentsel tasarım nedir? Ben bilmiyorum. Bunu da çok ciddi söylüyorum. “Kentsel tasa-
rım nedir?” diye bana sorarsanız, benim size vereceğim tek cevap, bilmiyorumdur. Ama 
şundan çok eminim ki, şimdi hepinize birer kâğıt dağıtsam ve hepinize “Kentsel tasarım 
nedir?” diye sorsam, burada ne kadar insan varsa hepsinin farklı görüşte olduğunu gö-
rürüz. Buna yüzde yüz eminim. Dolayısıyla, kentsel tasarımı bir kaba, bir şekle, bir bi-
çime sığdırmak öyle çok kolay bir olay değildir. Bilmediğim için de, beni de konuşmacı 
yaptıklarında acaba şimdi ben bilmediğim bir konuda ne söyleyeyim diye düşündüm. 
Sonra evde kitaplarıma baktım. Amerikan Planlama Birliğinin 2006 yılında çıkardığı bir 
kitap elime geçti, 350 sayfalık falan, kocaman. “Urban Design Plans, Planing  and Urban 
Design Standarts” başlığını taşıyor. Yani “Kentsel Tasarım Planları, Planlaması ve Kent-
sel Tasarım Standartları.”, içinde kentsel tasarımı tariflemiş, Diyor ki, “Kentsel tasarım, 
planlama ve mimarlık arası bir disiplindir.” Bakın, ölçekten falan bahsetmedim. Sadece 
bildiğiniz birtakım disiplinlerden bahsettim. “Planlama ile mimarlık arasında gidip gelen 
bir disiplindir” diyor. Yani şu kadarı şunundur, bu kadarı bunundur değil. Gerçekten, 
baktığınız zaman  doğru olduğunu görüyorsunuz.

Bunu neden söylüyorum? ya da benim yorumum şöyle: Kentsel tasarımın belirli bir mes-
lek disiplini yoktur. Kentsel Tasarım meslek disiplini, adına mimarlık dediğimiz genel 
disiplinin içindedir. Ancak, bizde bu biraz yanlış anlaşılıyor; mimarlık ya da mimar de-
yince sadece yapı mimarları aklımıza geliyor ya da aklımıza öyle sokuluyor. Hâlbuki 
mimarlık çok geniş kapsamlı bir kavram, altında pek çok mimarlık alt disiplini barındıran 
bir kavram. Aynen mühendislikte olduğu gibi. Mühendislik dediğimiz zaman nasıl akla, 
mimar gibi tek bir ad gelmiyorsa, mühendis dediğimiz kavram, ihtisasına göre, inşaat mü-
hendisi, gemi mühendisi, çevre mühendisi oluyorsa... Alt tanımlamaları varsa mimarlıkta 
öyle. Ama bizim mimarlarımız: 1955’teki Mimarlık Yönetmeliğine, “Diğer ilgili meslek 
disiplinleri oluşuncaya kadar, mimarlar o meslek disiplinlerinin de- mimarlık üst başlık-
ları olduğu için- görevini ifa ederler” diye bir madde konmuş. Biz pek incelemiyoruz bu 
hususları, incelemediğimiz için de ne olduğuna tam karar veremiyoruz.

Gerçekten de, baktığınız zaman, mimarlık kavramının altında pek çok disiplin var. Yapı 
mimarları var, peyzaj mimarları var, şehir mimarları var, endüstriyel tasarımcılar ya da 
endüstriyel tasarım mimarları var. En basitiyle siz kentsel tasarımın içinden kent mo-
bilyasını ayırabiliyor musunuz? bu kentsel tasarımın, mimarlığın dışındadır diyebiliyor 
musunuz? Söyleyemezsiniz. Dolayısıyla da kentsel tasarım ilgili tüm mesleklere ve bu 
mesleklerin kullandığı ölçeklere kadar gidiyor. Ve o ölçeğin kullanıcısı, ihtisas sahibi 
bunu kendi ihtisası doğrultusunda ya da uygun gördüğü bir ölçekte mesleğini gerçekleş-
tirmiş oluyor.

Dolayısıyla, kentsel tasarım için bir ölçek sınırı da koymak yanlıştır.

Deniliyor ki, “Efendim, 1/200’e kadar mimari ölçek vardır, 1/1000’den itibaren de kent-
sel ölçek başlıyor ya da şehirsel ölçek başlıyor, ikisi arasında da kentsel tasarım vardır.” 
Hayır, böyle bir şey yok, ben bilmiyorum, bana da pek fazla güvenmeyin, bilmiyorum 
diye başından söyledim evet bu tür söylemlerin doğruluğunu bilmiyorum, bilemiyorum. 
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Bana göre kentsel tasarımda böyle bir ölçek sınırlaması ve kavramı olamaz. Kentsel 
tasarım da ölçek 1/1’den başlıyor, hatta 2/1’ler, 5/1’lere kadar gidiyor, 1/100000’lere, 
1/500000’lere kadar gidiyor. “Planlama ölçeği.” Hayır, öyle bir şey söz konusu değil.  Bu 
yalnız; planlama ölçeği değil ki, aynı zamanda tasarım ölçeği. Ama boyut olarak, ölçek 
olarak planlamanın benimsediği bir ölçek., Kentsel tasarım dediğimiz kavram farklı bir 
kavram ve farklı bir ölçek değil. Yani bunu ölçekle sınırlandırmaya veya kavramla sınır-
landırmaya girdiğiniz zaman da yanlış yapmış oluruz.

Kitap devam ediyor. Diyor ki, kentsel tasarım  “Kapsamlı bir planlama ile ortaya ko-
nulan politikaları üç boyutlu fiziksel forma dönüştürür. Kentsel tasarım projeleri, ka-
musal mekânın kendisi ve bu mekânı sınırlayan yapıların bütününden oluşan kamusal 
alanın tasarımı ile ilintilidir. Kentsel tasarım, bu mekânları bütünleşik olarak ele alır 
ve kentlerdeki farklı bileşenlerden sorumlu disiplinleri de aynı çatı altında toplamayı 
amaçlar. Kapsamlı planlamaya karşılık, kentsel tasarım projeleri genellikle kısa vadeli 
hazırlanmakta, alan ve projeye özel olarak oluşturulmaktadır’’ (APA, 2006).

Yani demek ki bir özelliği daha var; bu projeler özellikle günün koşullarına, bizdeki de-
yişle, mana ve ehemmiyetine binaen hazırlanabiliyor, ama daha sonra kısa vadede başka 
şeylere de dönüştürülebiliyor. Yani bir tür, benim anlayışıma göre, biraz kentsel şov ya 
da gösteri alanları olarak da ortaya çıkıyor.

 “Kentsel tasarım planının temel bileşenleri arasında planın kendisi, yapılar için oluşturu-
lan tasarım kılavuzunun hazırlanması -ki sabahtan beri onun tartışmasını yapıyoruz.- ka-
musal mekânın tasarımında (açık alanlar, sokaklar, kaldırımlar ve binalar arasında ya da 
etrafında oluşan avlular) ve yapılaşmanın kamu yararı çerçevesinde kurgulanması olgusu 
vardır. Bu kapsamda, yapılaşma, yerleşim, güneşlenme ve rüzgâr yönelimi öncül konular 
olmaktadır” (APA, 2006).

Tasarımdan çıktık, planlamaya girdik. İlk söylenenler, tamamen doğal veriler. Ne oldu, 
tasarım nereye gitti? Zaten tasarıma baktığınız zaman, eğer bunları ön planda tutamaz-
sanız, sizin yaptığınız meydan eğer yapılar arasında sıkışıp kaldıysa, bir doğal havalan-
dırma, klimatizasyonu yoksa o meydana kimse gelmez. Ter atılan meydana kim gelir? 
Dolayısıyla, tasarım dediğiniz unsur, bir dikdörtgen çizelim, bir kare çizelim, birazını 
yeşil yapalım, birazını mavi yapalım falan değildir; içinde doğal unsurların en ideale 
yakın şekilde ele alındığı, düşünüldüğü ve çözümlendiği unsurlardır.

“Kentsel tasarım planları, kent merkezi, kıyı alanları, kampüsler, kentsel koridorlar, (Bu 
deyimlere lütfen çok dikkat edin, çok önemli şeyler.) mahalleler, karma kullanım gelişme 
ve geliştirme alanları ve özel proje alanları gibi pek çok alan için hazırlanmaktadır ve 
hazırlanmalıdır” (APA, 2006).

“Göz önünde bulundurulması gereken temel etmenler; mevcut doku, öneri gelişme alan-
ları, servis sunumu, sokak ve açık alan ağı, çevresel etmenler ve sürdürülebilir gelişme 
prensipleridir” (APA, 2006).

“Kentsel tasarım çalışmaları, kentsel tasarımcılar, mimarlar, peyzaj mimarları, Endüst-
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riyel Tasarım mimarları, plancılar, inşaat ve çevre mühendisleri, ekonomistler gibi pek 
çok disiplin arasında disiplinler arası işbirliğini gerektirmektedir. Bu bağlamda kentsel 
tasarımcının rolü, farklı uzmanlık alanlarının çalışmalarını bir araya getirerek sentezle-
mektir” (APA, 2006).

“Kentsel tasarım planı, projenin gerçekleşeceği koşullar, planı hazırlatan kurumun bek-
lentileri, siyasi ve sosyal konjonktür, finansman ve pazarlama gibi pek çok gerçekliğe de 
duyarlı olmak durumundadır” (APA, 2006).

“Kentsel tasarım planının hazırlanmasının amaçları; vizyon ortaya koymak, stratejiler 
geliştirmek, kısa ve uzun vadeli stratejiler geliştirmek, bu stratejileri gerçekleştirecek 
aktörleri ve gerçekleştirme takvimini belirlemek, iyi mekanlar yaratmak, mekan mar-
kalaştırmak, uzlaşı sağlamak, projeye dair tüm aktörler arasında anlaşma ya da uzlaşma 
kültürünü sağlamak gibi bir içeriği söz konusudur” (APA, 2006).

Daha detaya girmek istemiyorum, nasıl olsa sorularla siz bunları açacaksınız diye tahmin 
ediyorum. 

Bir şeyi söylemek istiyorum: Sabah denildi ki, “Efendim, kentsel tasarım 1950’li yıllar-
da Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan ve uygulanan bir husustur. Bana göre 
öyle değil. Amerika Birleşik Devletleri’nde belki 1950’li yıllardan itibaren çıkmıştır; ama 
kentsel tasarım ilk defa 17. Yüzyılın sonunda, 18. Yüzyılın başında Avrupa’da ortaya çı-
kan bir kavramdır ve şiddetle de uygulanmıştır. Yani bugün ah falan dediğimiz dünyanın 
belli başlı beş-on şehri bu kentsel tasarım boyutunun ve ürününün bugünkü yansımaları-
dır. Bu konuda çok somut örnekler de verilebilir.

Aslında içinde bulunduğumuz kent, Ankara da bir kentsel tasarım ürünüdür ve bu ürün 
o kadar güçlü ve kuvvetli yaratılmıştır ki, bugüne kadar da bütün gayretlere rağmen bo-
zulamamıştır.

Bilmiyorum, aranızda belki Ankara İmar Dairesi’nden arkadaşlar vardır, bilmeleri gere-
kir; Jansen’in bir nazım imar planı vardır ve o imar planının plan notlarını gördüyseniz, 
plan notlarının yarısı, Ruşen hocam, “Abartıyorsun” diyebilir bana, ama abartmıyorum, 
yarısı yazıysa, yarısı da resimdir ve o resimlere baktığınız zaman, işte 19 Mayıs Spor 
Kompleksinden tutun Bentderesi’ndeki suya dayalı rekreasyon tesislerine ya da Gençlik 
Parkı’ndan, Ankara Kalesi’nin siluetine kadar, o kadar çok kentsel tasarım örnekleriyle 
doludur ki ve bunların o kadar çoğu gerçekleştirilmiştir ki, Ankara aslında somut olarak 
da, bana göre bir kentsel tasarım kentidir, örneğidir ve her şeye rağmen de bu örnek 
kent bozulamamıştır, Yani bozma uğraşlarına rağmen bozulamamıştır. Bir tarafta kent-
sel tarımın en güzel örneği, Atatürk Orman Çiftliği, onun hemen önünde Yüksek Ziraat 
Enstitüsü, onun açık mekanları, kentsel tasarımın en güzel örnekleridir. Gerçi Atatürk 
Orman Çiftliği günümüzde bozuldu, ama Ziraat Fakültesi kentsel tarım örneği olarak pek 
çok darbe almasına rağmen hâlâ ayaktadır. Ama onu da şimdi tekrar bilmem kaçıncı kez 
parçalıyorlar, içinden yollar vesaire geçiriyorlar.

Bir de şunu hemen bir anekdot olarak anlatıp, sözlerime son vereceğim. Pek çok kişiye 
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söyledim, ama bütün salonun bilmesini istiyorum.

Türkiye’de kentsel tasarım lafı ilk defa 1980’li yıllarda Eskişehir Fuar Alanı’nın yarışma-
ya çıkmasıyla söz edilmeye başlanan bir husustur.. Yani resmi statüde mimarlık ve kent-
sel tasarım yarışması olarak çıkmıştır, başlığı böyledir. Jürisinde peyzaj mimarı yoktur, 
peyzaj mimarı danışman jüri üyesi olarak girmiştir. Ekip başı da eğer isterse danışman 
peyzajcı alacaktır. Ekip başı ya mimar olacaktır, ya şehir plancısı olacaktır.

O zaman, siz bilmezsiniz, pek çoğunuz genç nesilsiniz, bizim Peyzaj Mimarisi Derne-
ğimiz vardı; çok da iyi, çok da güçlü işler yapan bir dernekti. Ben de o tarihlerde derne-
ğin başkanıydım. Tabii, ben bu olayı şiddetle protesto ettim. Yapılan toplantıda, böyle 
bir oluşum içinde peyzaj mimarlarının yer alması gerektiğini, bunun tersi olan durumun 
külliyen yanlış olduğunu kendi dernek mensubu üyelerimize bildirdik. Danışman jüri 
üyemiz rahmetli Yüksek Özhan’dı, o da, ne yapsın, “Yahu, bir netice çıkmayabilir, ama 
ne yapalım” dedi ve danışman jüri üyeliğinden istifa etti. Tabii, bir sonuç çıkmadı Ko-
lokyumunda, ateşli nutuklar atıyoruz, benim de birazcık dilim hızlı ve keskin, konuşmacı 
olduğum için, atıp tutuyorum, gencim de. Kulakları çınlasın, İlhan Tekeli dedi ki, “Yahu 
Yalçın hoca, biz şuraya kentsel tasarım lafını, bilmem neyi koyuncaya kadar en az 20 
yılımızı harcadık, ancak yapabildik. Hele siz de bir 20 yılınızı harcayın bakalım, ondan 
sonra konuşalım.

Gerçekten, şimdi o 80’lere bakıyorum, 2000 yılında o danışman jüri üyesi olarak lütfen 
alınan peyzaj mimarlığı disiplini, bu sefer hem yarışmalarda şehirci, peyzaj mimarı, mi-
mar olarak devreye girdi, hem de jürilerde asıl jüri üyesi olarak yer aldı. Bir 20 yıl sonra, 
umuyorum ki, ben görürüm ya da göremem, büyük bir olasılıkla da göremeyeceğim, onu 
biliyorum, mutlaka ve mutlaka pek çok disiplin, hiç kendini küçümsemeden, azımsama-
dan bu tür oluşumlar içinde eşit olarak, eşdeğer olarak devreye girecektir. 

Son bir cümle ve söz olarak şunu söyleyeyim: Bu husus, ortak dilden ve ortak eğitimden 
geçer. Çünkü biz birbirimizin dilini anlamıyoruz. Ne şehirciler mimarların dilini anlıyor, 
ne mimarlar şehir plancılarının dilini anlıyor... Evet, ortak bir şeyler yapıyoruz, ama dille-
ri, birbirimizin dilini hala, çoğu kez anlamıyoruz, anlayamıyoruz. Dolayısıyla da Kentsel 
tasarımın ortak bir dilden gelmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyetinin kurduğu ilk üniver-
site olan Yüksek Ziraat Enstitüsünün başarısı, onun devamı Ankara Üniversitesinin ba-
şarısı işte böyle bir ortak dilde gizlidir. Bu ortak dil daha sonra ortadan kaldırıldı. FKB 
denilen bir ortak oluşum vardı. Kaldırılınca, üniversitelilik kavramı da kalktı ve ortak 
dilin dışında birtakım şeyler, söylevler ve işlevler oluşmaya başladı. Dolayısıyla, mutlaka 
ortak dile bir an evvel geçilmesi gerekir.

Nedir bu ortak dil? Zaten YÖK bunun -belki de YÖK’ün en olumlu ve güzel şeylerinden 
bir tanesidir- mimarlık fakültesi olan yerlerde peyzaj mimarlığı bölümlerinin mimarlık 
fakültesinin içine, mimarlık fakültesinin olmadığı, ama güzel sanatlar fakültesi olan yer-
lerde de güzel sanatlar fakültesinin içine alınması gerektiğini söyledi. Ama o da yeterli 
değil. Bütün bunların bir ortak dilde buluşmaları, en az 1 yıl veya 2 yıl ortak dili öğren-
meleri ve okumaları gerekiyor ki, ileride bu ortak dile göre hareket etsinler.
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Zamanın kısıtlılığı nedeniyle açamadığım yerleri, aşağıda verdiğim çeviride başlıklar ha-
linde bulabilirsiniz.

Kentsel tasarım, planlama ve mimarlık arası bir disiplindir. Kapsamlı planlama ile ortaya 
konan politikaları, üç boyutlu fiziksel forma dönüştürür. Kamusal mekânın kendisi ve 
bu mekânı sınırlayan yapıların bütününden oluşan kamusal alanın tasarımı ile ilintilidir. 
Kentsel tasarım, bu mekanları bütünleşik olarak ele alır ve kentlerdeki farklı bileşenlerden 
sorumlu disiplinleri de aynı çatı altında toplamayı amaçlar. Kapsamlı planlamaya karşın, 
kentsel tasarım projeleri genellikle kısa vadeli hazırlanmakta, alan ve projeye özel olarak 
oluşturulmaktadır(APA, 2006).

Kentsel Tasarım Planının temel bileşenleri arasında planın kendisi, yapılar için oluşturu-
lan tasarım kılavuzunun hazırlanması, kamusal mekanın tasarımı (açık alanlar, sokaklar, 
kaldırımlar ve binalar arasında ya da etrafında oluşan avlular), ve yapılaşmanın ‘kamu 
yararı’ çerçevesinde kurgulanması vardır. Bu kapsamda; yapılaşma, yerleşim, güneşlen-
me ve rüzgar yönelimi öncül konulardır (APA, 2006).

Kentsel tasarım planları, kent merkezi, kıyı alanları, kampüsler, kentsel koridorlar, ma-
halleler, karma-kullanım gelişme alanları ve özel proje alanları gibi pek çok alan için 
hazırlanmaktadır (APA, 2006).

Göz önünde bulundurulması gereken temel etmenler; mevcut doku, öneri gelişme alan-
ları, servis sunumu, sokak ve açık alan ağı, çevresel etmenler ve sürdürülebilir gelişme 
prensipleridir (APA, 2006).

Kentsel tasarım çalışmaları; kentsel tasarımcılar, mimarlar, peyzaj mimarları, plancılar, 
inşaat ve çevre mühendisleri, ekonomistler gibi pek çok disiplin arasında disiplinler arası 
işbirliğini gerektirmektedir. Bu bağlamda, kentsel tasarımcının rolü ise, farklı uzmanlık 
alanlarının çalışmalarını bir araya getirerek sentezlemektir (APA, 2006).

Kentsel tasarım planı, projenin gerçekleşeceği koşullar, planı hazırlatan kurumun bek-
lentileri, siyasi ve sosyal konjonktür, finansman ve pazarlama gibi pek çok gerçekliğe de 
duyarlı olmak durumundadır (APA, 2006).

Kentsel tasarım planının hazırlanmasının amaçları; 

• Vizyon ortaya koymak 

• Stratejiler geliştirmek

Kısa ve uzun vadeli stratejiler geliştirmek, bu stratejileri gerçekleştirecek aktörleri ve 
gerçekleştirme takvimini belirlemek 

• İyi mekanlar yaratmak

• Mekanı markalaştırmak

• Uzlaşı sağlamak

Projeye dahil tüm aktörler arasında anlaşma / uzlaşma sağlamak” (APA, 2006).
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“Kentsel Tasarım Proje süreci, kapsamlı planlamaya benzer şekilde, veri toplama ve ana-
liz, katılım ve diğer disiplinlerin dahli gibi süreçleri içermektedir. Ancak, üç boyutlu 
tasarım araçları yardımıyla fikirlerin somutlaştırılması ve alternatiflerin incelenmesi nok-
tasında, kentsel tasarım ayrışmaktadır (APA, 2006).

Kentsel Tasarım Proje Süreci;

• Kamuoyuna ulaşmak

Katılım, proje sürecinin en önemli bileşenlerinden biridir. Bu amaçla, projeden doğrudan 
etkilenen grup içerisinden temsil heyeti oluşturulması, odak grup çalışmaları ve katılım 
toplantıları gerçekleştirilmesi gibi pek çok yöntem kullanılmaktadır. Katılım süreci, ta-
sarım ekibine proje alanına dair olanaklar, kısıtlar ve beklentiler açısından pek çok girdi 
sağlamaktadır. 

• Paydaşların katılımı

Halk katılımın yanı sıra, projeye müdahil tüm paydaşlar arasındaki ilişkiler de önemlidir. 
Bu görüşmeler çift yönlü olarak fayda sağlamaktadır, tasarım ekibi paydaşların amaç ve 
kaygılarını kavramakta, paydaşlarda ise tasarım ekibine ve sürece dair güven oluştur-
maktadır.

• Disiplinler arası Ekip

Kentsel tasarım, kentsel tasarımcılar, mimarlar, peyzaj mimarları, plancılar gibi farklı di-
siplinler arası işbirliği gerektiren bir süreçtir. Bu disiplinlerin yanı sıra, ulaşım plancısı ve 
mühendisi, inşaat ve çevre mühendisi, konut ve piyasa analiz uzmanları, finansman da-
nışmanlık firmaları gibi pek çok farklı uzmanın da dahli ve entegrasyonu gerekmektedir. 

• Uygulama 

Projenin tasarımı kadar uygulanabilirliği de önemlidir. Finansman, gerekli izinlerin alın-
ması, planın onaylanması ve inşasına yönelik adımlar da bu süreçte önem kazanmaktadır. 

• Bir karar verme aracı olarak Tasarım

Farklı alternatiflerin sunumu ve tartışması aracılığıyla, tasarım süreci yaratıcı düşünmeyi, 
yenilikçiliği ve uzlaşmayı sağlamaktadır. Farklı alternatiflerin değerlendirilmesi sürecin-
de ise, fiziksel kısıtlar, mevzuat, piyasa mekanizmaları- maliyet fayda analizleri, fizibilite 
çalışmaları, etaplama, kamu yararı ve başka deneyimlerin sonuçları gibi pek çok açıdan 
inceleme yapılmaktadır (APA, 2006).

Kentsel tasarım plan raporu, içerik açısından ağırlıklı olarak görsel malzeme içermelidir. 
Bu bağlamda; şemalar, çizelgeler, üç boyutlu modeller, kesit ve görünüşler iletişim aracı 
olarak sıklıkla kullanılmaktadır. 

Kentsel Tasarım Plan Raporu İçeriği;

• Özet

• Mevcut Durum Analizi (yapılaşma, sokak ve açık alan ağı, arazi kullanım, topoğraf-
ya, boş alan ve binalar, çevresel etmenler vb.)

• Analiz Paftası (analiz verilerinin mekânsal olarak haritalanması, işaretlenmesi) 
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• Katılım Toplantıları Çıktılarının Özetlenmesi (proje alanına dair sorun, olanak ve 
beklentilerin tespiti)

• Gelişme programının oluşturulması (piyasa araştırmaları, konut ve ticari taleplerin 
eğilimlerinin analizi vb. )

• Kentsel Tasarım Planı (mevcut ve öneri bina, park, sokak, peyzaj vb. düzenlemeleri 
gösteren belge, gerçekleşecek projenin iki boyutlu temsili)

• Ulaşım Ağı Planı ve Sokak Kesitleri

• Açık Alan Ağı Planı / Şeması (açık yeşil alanlar, izler, yaya yolları, avlular, meydan-
lar, kamusal alanlar ve bunlar arasındaki bağlantılar)

• Perspektif Çizimler (projenin final görünümünün zihinde canlandırılması için önem-
lidir)

• Tasarım Kılavuzu (yapılaşma, yükseklik, bina çekme mesafeleri, mimari stil, oto-
park, sokak görünümü, sinyal sistemleri, malzeme ve sürdürülebilirlik ölçütlerinin 
belirlendiği kılavuz)

• Uygulama ve Etaplama Planı (kaynak yaratma, uygulama, denetleme, bütçe, etapla-
ma gibi planın gerçekleşmesini sağlayacak konuları içerir) (APA, 2006).

Kentsel tasarım, mimari ve planlama arasındaki ilişkiyi kurgulayarak, planlama politika-
larının mekânsallaşmasına ve bu yolla projelerin fizibilite çalışmalarının yapılabilmesine 
olanak sağlamaktadır (APA, 2006). 

Kentsel Tasarımın Uygulamadaki Rolü;

• Kamu Desteği (kamuoyu, projeyi zihninde canlandırabildiği için projeyi algılaması 
kolaylaşmaktadır).

• Bölgelemenin (Zoning) Uygulanması ve Mevzuata Uygunluk 

• Yatırım ve Finansman (mekan ve finansman ihtiyacının, yatırım bütçesinin öngörül-
mesine yardımcı olmaktadır).

• Pazarlama / Markalaştırma

• Uygulamacılara Çerçeve Sunmak (APA, 2006).

Kentsel Tasarım Planı Örnekleri;

• Mahalli Gelişim Planları

• Kent Merkezi Gelişim Planları

• Karma-Kullanım Gelişim Alanı Planlarını içermektedir.

Saygılarımı sunuyorum, çok teşekkür ediyorum, aldığım zaman için de çok özür diliyo-
rum.

Kaynakça:

American Planning Association. (2006). Urban Design Plans. Planning and urban design 
standards. John Wiley & Sons.
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Ben öncelikle Yalçın hocama çok teşekkür ederim. Öğleden sonra ilk konuşmayı yapmak 

hakikaten zordur, beni böyle bir yükten kurtardığı için ona müsaadenizle bir teşekkür 

etmek istiyorum.

Bugün benim anlatacağım yerel yönetimlerdeki yönetim pratiğimiz. Yerel yönetim prati-

ğinde neleri değiştirmemiz ya da geliştirmemiz gerekiyor, biraz bunlardan bahsedeceğim.

Aslında temel olarak aradığımız kavram, Yalçın hocamın söylediği ortak dil. Yönetimde-

ki ortak dili, tasarımdaki ortak dili nasıl yapabilirizi konuşacağım.

Sadece tasarım tarafında değil, yönetim tarafında da ortak dili anlamamız gerekiyor. Bi-

raz bu kavramlara değineceğim.

Buradaki örnekler 2007-2014 yılları arası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi örneği üze-

rinden gitmiştir, teorinin yanında tüm örnekler pratik uygulamalardan gelmiştir.

Özeti konuşacağız, kavramları konuşacağız, iş felsefesini konuşacağız, aslında yönetmeyi 

konuşacağız. Buradaki herkes bir şekilde yönetiyor. Belki tasarımdan biraz farklı bir 

boyut; ama yönetimin kamusal pratikte nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir bakış açısı 

getirmeye çalışacağız.

Biz, kamuda, belediye örneğinde baktığımız zaman, belediyeleri nasıl yönetiyoruz?

Bizim böyle bir organizasyon şemamız var. Her yerde bu organizasyon şeması var. Eğer 

bu bir işletme olsaydı, çıktıları da çok net olsaydı, geriye dönüşü, sigma 6 vesaire gibi 

birtakım yöntemlerle -ki kamuda da yapılabilir- kendi kendimizi revize edip geliştirebi-

lirdik. Ama kamu çok ucu açık bir alan ve bunu bu şekilde yönetmek zor. 

Evet, burada tanımlar yapıyoruz ; ama burada eksik olan bir şeyler var. Eksik olan ne? 

Eksiği arıyoruz.

Buradaki önemli şeylerden bir tanesi, liderlik. Kamudaki yönetim pratiğinde liderlik 

üzerine konuşmak lazım. Peki, lider kim kamuda? Belediyeden konuşuyorsak, Belediye 

Başkanı mıdır lider? Eğer tek kişiye bağdaştırıyorsak liderliği, bu kavramı biraz değiş-



Fuat ÖZÇÖREKÇİ

70

tirmemiz gerekiyor; bizim çoklu liderlik yapısına geçmemiz gerekiyor.Bu kısım çoklu 

liderlik kavramı çok önemli. 

Yapıda binlerce insan çalışıyor. Çoklu bir ortam olduğunda, bir ortak akıl oluşturacak-

sak, çoklu liderlik kavramına geçmek gerekiyor. Bu yapının içerisinde daire başkanları, 

daire başkanlarının altındaki çalışanlar, küçük liderler, altyapıdaki liderler, herkesin bir 

liderlik formatına doğru gelmesi gerekiyor. Bu liderlik formatı olmadan bu yapı istediği-

miz şekilde aşağı-yukarı çalışmıyor. Yapının bir aşağı-yukarı çalışması gerekiyor, yatay 

çalışması gerekiyor. 

O zaman, etkili lider nedir? Eğer en tepedeki insandan başlarsak, etkili liderin tanımı şu: 

Lider yetiştiren kişidir etkili lider. Eğer bir lider, lider yetiştirmiyorsa, “Sadece benim 

dediğim” diyorsa, oradaki liderlikten bir defa uzaklaşmak gerekiyor. Sahadaki herkesin 

gücüne, hayal gücüne, dünyasına, yaşam deneyimine ihtiyacımız var. Eğer çalışanları 

yüreklendirmiyorsa, o zaman, etkili liderlikten bahsetmiyoruz demektir. Ve temel 

olarak bütün bu organizasyonu etkileyen şey, aşağıdaki liderler ve yukarıdaki liderler, 

hep beraber bir senkranizasyon içinde çalışırsa bu yapı çalışıyor. Bu yapının birtakım 

özellikleri var. Mesela bir daire başkanı seçiyoruz; daire başkanı işini iyi yaptığı için 

seçiyoruz. Ama başka özelliklere ihtiyacı var. O zaman, dönüyoruz, Yalçın hocamın 

söylediği ortak dile ihtiyacımız var. Estetik yeteneği var mı, dezavantajlı gruplar için 

yüreğinde birtakım şeyler hissediyor mu, farklılıklara baktığı zaman farklılıkları algılama 

ve yönetme becerisine sahip mi? Ama biz sadece bakıyoruz, evet, çok iyi bir şey yaptığı 

için, getiriyoruz, orada yönetici yapıyoruz sadece iş bilgisi ile ama yetmez yönetmeyi 

bilmesi ve etkin liderlik yetenekleri olmalı. Bizim kamudaki yönetici tanımımızı geliştir-

memiz gerekiyor.

Dönüp soruyoruz: Biz liderlerden her soruya cevap vermesini bekliyoruz. Peki, lider her 

şeyi bilir mi? Bilmemesi lazım. Öyle allameyi cihan birisi yok zaten. Ortak aklı oluştur-

ması gerekiyor. Dolayısıyla, senkronize bir akıldan bakmak gerekiyor. Çünkü projelerde 

proje körlüğünü, iş körlüğünü vesaire konuşuruz. Eğer biz iradeyi tek bir noktaya bıra-

kırsak, çoklu liderlik modeline geçmezsek, o zaman, tek bir yapıdan liderlik yapmasını 

bekleriz ve bunun sonuçlarına da katlanmak zorunda kalırız. Buna gerek yok. Biz bir 

şey yapacaksak, bu salondaki herkesin beraber bir şey üretmesi gerekiyor. Çünkü ondan 

beraber faydalanıyoruz. Beraber faydalandığımız şeyi beraber dizayn etmemiz gerekiyor. 

Bunun için de hem ortak dile ihtiyacımız var, hem çoklu-etkili liderliğe ihtiyacımız var.

Organizasyondaki lider sayısını zaten konuştuk. Çok fazla lider olması lazım. Ben, çok 

basit bir şekilde, mesela Antep pratiğinden bir örnek vereyim. Belediyede kitap okuma 

kulübümüz vardı ve o kitap okuma kulübünün başkanı belediyenin marangozu; ilkokul 2 

terk. Hayatı boyunca hep eğitimci olmak istemişp, ama hiç eğitim yapamamış. Jack Wel-

ch’i bilenler var mı bilmiyorum, General Electric’in dünya çapında önemli CEO’sudur, 
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onun kitaplarını okutuyordu bize. İlkokul 2 terk, belediyenin marangozu. 

İçeriden insan yetiştiriyorsunuz, başka bir formata geçiyor.

Şimdi kavramları konuşacağız. Birtakım kavramlar var. 

Nasıl toplantı yapmalıyız? Kısa, sonuç alıcı, herkesin iştiirak ettiği, herkesin çalışarak 

geldiği toplantılar. Ama net. Sonucu da net, nedeni de net. Genelde biz şöyle yapıyoruz: 

Toplantılarda... Millet olarak bizim çok hızlı bir düşünme yeteneğimiz var. Öyle olunca 

toplantı gündeminin aslında biraz dışına çıkıyoruz. Toplantı gündeminin dışına çıkmak 

çok tehlikeli bir şey. O yüzden, mümkün olduğu kadar gündem içinde kalıp, sonuca ula-

şana kadar yapıp ve onu da maksimum yarım saat içerisinde bitireceğimiz toplantılar 

yapmalıyız.

Çok popüler bir kavram var; kurumsallaşmak. Kurumsallaşmak nedir? Kamunun 

içerisinde herkes kurumsallaşma kavramından vesaireden, birtakım şeylerden bahsediyor. 

Devletin kurumsal yapısı bellidir; devlet kurumsallığı nezaket ve zarafettir. Devletin ana 

kurumsal yapısı budur. Bunun üzerine bürokrasi yarattığımız, kağıt yığını yarattığımız 

bir kurumsallık kavramından tamamen uzaklaşmak gerekiyor. Herhangi bir belgeyi ve-

rin... Biz denedik mesela kendi belediyemizde. Herhangi bir belgeyi vatandaşın bir yer-

den bir yere dolaştırması için anlamsız yere en azından üç-dört defa başka yerlere imza 

attırıyor. Kendi kendimize bürokrasi yaratıyoruz, kağıt yaratıyoruz. 

Kurumsallaşmak kağıt yaratmak değildir. Kurumsallaşmak, neyi ne için yaptığınızın tanı-

mını vermektir. Eğer bu tanımı veriyorsak, neyi ne için yaptığımızın tanımını veriyorsak 

-ki akıllı insan bu demektir- kendimize özel, tailor made, yani terzi gibi kendimize özel 

bir kurumsallaşma dikmemiz gerekiyor. Ama işin özü, eğer devlet tarafındaysak, nezaket 

ve zarafettir. Bunun üzerine inşa edeceğimiz kurumsallığa ihtiyaç var. Yoksa sayfalar 

boyunca, şu yazı şuradan buraya gidecek, bu yazı buradan buraya gidecek, buradan buna 

gelecek vesaire; bunun kurumsallığımızı tanımlamaması gerekiyor. 

Kurumsallığın içerisine pratik bilgelik sokmalıyız. Pratik bilgelik dediğimiz şey, bir şeyi 

kullanıcı lehine yorumlamaktır. Çünkü birtakım kağıtlar yazıyoruz, birtakım formatlar 

yazıyoruz; ama bu formatları uygulamak gerekiyor. Uygulamada sorunlar çıkar. Sabah 

tartışıldı, Bakanlık bir şey yazıyor, öteki bir şey yazıyor vesaire, yapıyor, uygulamada 

arızalar çıkıyor. O zaman işte pratik bilgeliğe ihtiyacımız var. Kullanıcı lehine yorumlama 

pratiğine ihtiyacımız var. Temel olarak yapmamız gereken şeylerden bir tanesi bu.

Yine kavramlardan konuşuyoruz. Kamu tarafından baktığımızda, en temel soracağımız 

şeylerden bir tanesi de, “Nasıl faydalı olabilirim?” sorusunu sormaktır. Her gelen konuya 

bu şekilde bir yaklaşım ve refleks geliştirmek önemli. Çünkü yeni şey her zaman zordur. 

Yeni bir şeye doğru yaklaşım verebilmek için, ilk önce onu algılayabilecek bir yapıya 
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geçmek lazım. Doğru cevabı arıyorsak, doğru soruyu sormamız gerekiyor. Mevlana’nın 

dediği gibi, “Ne aradığını bil ki, şaşırmayasın.” O yüzden, bizim de temel olarak yapma-

mız gereken şeylerden bir tanesi, yaklaşımlardan bir tanesi, “Nasıl faydalı olabilirim?” 

yaklaşımıdır.

Peki, ekibi nasıl bu işlere motive edeceğiz? Bizde genelde şöyle bir şey var; “Projeleri 

büyük yapalım, büyük başarı hikayeleri yaratalım” vesaire gibi şeyler var. Ama adım 

atmak küçük bir şeydir. Küçük adımlar atalım, küçük başarı hikayeleri yaratalım. Çünkü 

başarı hikayesi pozitif bir şeydir ve insanları motive eder. Motivasyon için çok temel 

olarak buna ihtiyacımız var. Küçük başarı hikayelerine ihtiyacımız var ilk önce. Başarı 

pratiğimizi geliştirmeye ihtiyacımız var. İnsanlar başarılı oldukça, bir sonrakinde daha 

başarılı işler yaparlar. Ama bunun için öyle çok büyük şeyler yapmaya gerek yok. Küçük 

şeylerden başlamalıyız. Küçük gruplarla, küçük yapılarla. Ama başarılı olmak zorunlulu-

ğumuz var. Akıllı insanlar bir araya geliyorlarsa zaten başarılı olurlar.

“Küçük güzeldir” diye Schumacher’in güzel bir sözü var. Evet, hakikaten küçük güzeldir. 

Çünkü insanlar küçüğü yönetebilirler. Daha az sayıda insanla yönetiyorsunuz; daha az 

sayıda insanla yönettiğiniz her şeyi kontrol etmeniz çok mümkün. Etkili lider olmak 

için küçük gruplar yapacaksınız. O küçük gruplar içerisinde motive edeceksiniz. Bu 

motivasyon üzerinden birtakım şeyleri götürmek gerekiyor.

Bir diğer şey, çok temel olarak bizim yönetimde uyguladığımız şeylerden bir tanesi: Ya-

pacağını yaz, yazdığını yap. Söz uçar, yazı kalır. Hepinizin çok pratik olarak bildiği bir 

şey. Ama genelde biz konuşmayı çok sevip, yazmayı az seviyoruz. Ama yazarken de 

birtakım böyle abartılı raporlar, şunlar, bunlar değil; her şeyi özetiyle, her şeyi kıvamın-

da bir şekilde halletmek gerekiyor. Ama bu çok temel bir şeydir. Yazdığımız her şeyi 

yapmalıyız. Yapmalıyız ki inancımız gelişsin. İnancımız gelişsin ki daha büyük şeyler 

yapalım. Ve hep adım adım, küçükten büyüğe doğru giden bir yapı. Organizasyondaki 

en alttaki küçük liderlerden yukarıdaki lidere doğru giden bir senkronizasyon ve bunun 

beraber oluşturduğu bir pratikten bahsediyoruz.

Bu pratiği yaparken ödüllendirme kavramı var. İnsanları ödüllendirmeliyiz. Kamuda 

ödüllendirme işi hakikaten zor bir iştir; hani nasıl ödüllendireceksiniz, her şey böyle çok 

çerçeveli bir alanın içerisinde. Düşünen insan birtakım pratik yollar buluyor. Ki Türki-

ye’de bu işler çok daha kolay. Türk insanı babacan modeli, babacan yönetim modelini 

çok sever, onun en çok sevdiği modeldir. Eğer siz ekibinizle birlikte çalışıyorsanız, sa-

hada beraber oluyorsanız, onlara fiziki olarak dokunabiliyorsanız, onların yanında ol-

duğunuzu gösteriyorsanız, bu, en pratik ödüllendirme şekillerinden bir tanesidir. Ama 

bunun haricinde başka ödüllendirme şekilleri bulmalı mıyız? Evet, bulmalıyız. İnsanların 

vizyonunu açmak için birtakım projelere göndermek, birtakım yerlere göndermek vesaire 

gibi farklı farklı şeyler olmalı mı? Kesinlikle olmalı. 
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Ama ödüllendirme kavramı aslında bir nevi teşekkür kavramıdır. Teşekkür kültürünü 

getirmemiz gerekiyor. Yapılan şeylere teşekkür etmek gerekiyor, doğru şeylere teşekkür 

etmek gerekiyor. Yapı kendi içerisinde bir teşekkür kültürü oluşturmak zorunda.

Biz hep kötü işlerden sonra bir araya geliriz, “Aman, bu işi nasıl başaracağız?” vesaire. 

İşi başardığımızda kutlamıyoruz. Kutlama ve teşekkür kültürü ödüllendirmenin bir par-

çasıdır ve kesinlikle buna gelmek gerekiyor. İnsanlara ancak böyle dokunabiliriz. Onların 

gerçek düşüncelerini, hissiyatlarını algılamak, etkili liderlik için önemli. Döndük etkili 

liderliğe.

Ortak dil sadece burada değil, bütün dünyayla bir ortak dil geliştirmemiz gerekiyor. Viz-

yon sahibi olmamız gerekiyor. Kentsel tasarımlar yapıyoruz, birtakım ürünler üretiyoruz, 

hayal ürünü şeyler koyuyoruz, hayal kuruyoruz. Ama hayal kurarken, dünyada olup bi-

tenler var, dünyada olup bitenle bir şekilde entegre olmamız lazım. Nasıl entegre ola-

cağız? Eğer dünyadaki fikri hayata bir katkımız yoksa, biz dünyadan izole yaşıyoruz 

demektir, izole bir yönetim yapıyoruz demektir. “Ama her şey entegre oldu, dünya global 

oldu.” Peki, ne üretiyoruz biz dünya için? Üniversitelerde yaptığımız tartışmaları, üni-

versitelerde yaptığımız bilimsel çalışmaları bir tarafa bırakıyorum; kamusal tarafta ne 

üretiyoruz, nasıl entegre olacağız?

Çok pratik olarak yaptığımız şeylerden bir tanesi şuydu: Bilenler var mı bilmiyorum, 

internette Ted Talks diye bir program var; www.ted.com diye. En son 92 oldu galiba, 92 

dilde altyazılı konuşmalar veriyor. Dünyanın bütün önemli konuşmacılarının 5-20 dakika 

arasındaki konuşmalarını veriyor. Tam 7 yıl boyunca her hafta Ted Talks’tan uluslararası 

bir konuşmayı dinledik ve yorumladık. Çünkü dünya neyi tartışıyorsa, dünyaya entegre 

olmak için bizim de tartışmamız gerekiyor. Dünyayı algılamalıyız ki, biz de kendi prati-

ğimizin içerisinde yol bulalım. Bu kadar basit. İnterneti herkes kullanıyor, bilgisayarları 

herkes kullanıyor, ben çok iyi bir kullanıcı olmamakla beraber. Ama bir sürü yol var. Bu 

en pratik yollardan bir tanesi. Sadece 20 dakikanızı alıyor veya 15  dakikanızı alıyor. Off-

line olarak izleyebiliyorsunuz. Kimsenin İngilizce bilmesine gerek yok veya başka bir dil 

bilmesine gerek yok; Türkçe altyazılı. Balinaların hayatını da konuşuyorduk, çiçeklerin 

dünyasını da konuşuyorsunuz, renklerin dünyasını konuşuyorsunuz, neden evde çalışmak 

gerektiğini konuşuyorsunuz, ayakkabı nasıl bağlanırı konuşuyorsunuz; bir sürü farklı 

konu. Ama dünyada çok önemli konuşmacıların, mesela Barry Schwartz gibi çok önemli 

bir yönetim psikologunun yaptığı konuşmayı dinleyip, dünya hangi yönetim trendlerine 

gidiyor, bizde neden oluyor veya olmuyor, kendi pratiğimizi geliştirmek ve vizyonumuzu 

geliştirmek. Muhakkak ortak dilin yanına vizyoner bir ortak dil koymak gerektiğini de 

belirtmek istiyorum.

Sonra kamuda bizim tipik çalışma saatlerimiz var. Mesela biz kendi kendimize sorardık; 

“8, 12, 16; siz hangisisiniz?” diye. Ekibe bunları soruyorduk. Bunların hiçbiri değil; 24. 
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Birileriyle çalışıyorsanız, o kişilerin bütün hayatına entegresiniz demektir. Sadece fiziki 

çalışma mekanında bulunması sizi temsil ettiği anlamına gelmez; bulunduğu her yerde 

sizi temsil eder. Her an düşünüyordur. İnsanın düşünmesi o 8 saatte vesaireyle sınırlı de-

ğil ki. 24 saat içerisinde, uyku dahil olmak üzere, düşünebilir insan, beynini kodlayabilir. 

Dolayısıyla, herkesin 24 saatine talip olmak lazım. Ki bizim ülkemizdeki gibi, ilerleme-

miz gereken bir konumdaysak, muhakkak hep beraber bu kolektif akla doğru gitmemiz 

gerekiyor.

“Bilmiyorum, öyleyse varım.” “Öğrenmekten korkma.” Öğren Organizasyonlar diye bir 

yapı uyguladık. Temel olarak özeti şu, felsefesi şu: Biliyorum demek, öğrenmenin sı-

nırıdır aslında. Halbuki öğrenmek esastır; her gün yeni bir şey öğreniriz. “Bir yaşıma 

daha girdim” atasözü buradan zaten geliyor. Dolayısıyla, öğrenmenin esas olması lazım. 

İnsan beyni her şeye muktedirdir, her şeyi öğrenebilir; yeter ki öğrenme hevesi içerisinde 

olsun. Ve organizasyonlarımızı öğrenme temelli yapmalıyız. Öğrenme temelli, sorunun 

kaynağına götürür. İlk önce sorunu algılamak gerekiyor. Sorunu çözmek için, önce so-

runu algılamalıyız. Sorunu algılamazsak nasıl çözeceğiz?! Biz çok basit bir şekilde, bir 

açıdan bakıyoruz ve sorun böyle çözülüyor. Ama öteki tarafta başka bir dağ yaratıyoruz, 

öğrenme temelli olmadığımız zaman. O yüzden, organizasyonların öğrenci temelli hale 

gelmesi gerekiyor.

İş, eğlence... Çok basit olarak şunu söylüyoruz: Hayatımızın çok önemli bir kısmını, 

diyelim ki 12 saatlik bir kısmını ya da 11 saatlik kısmını –gidiş gelişler dahil olmak 

üzere- yüzde 50’ye yakın bir kısmını işyerinde geçiriyoruz. 8 saati uykuda geçirirseniz, 

geriye kalan zaman size 4 saat. Yani yaklaşık 6’da 1’i kadar. Hayatınızı mutlu geçirmek 

istiyorsanız... Bunu bir endeksle çarpsak, işyerindeki mutluluk katsayınızı artırmalısınız 

ki, hayatınızın mutluluk endeksinde artış meydana gelsin. O yüzden, işyerini mutlu bir 

çalışma yeri haline getirmek bir zorunluluk. Bu, bütün ekibin sorumluluğu.

Geldik kalite kavramına. Kalite nedir? Herkesin bir kalite tanımı var. Ama en temel ola-

rak kalite yapanı tarif eder. Biz bir ürüne kaliteli deriz; çünkü yapanı bilmediğimiz için. 

Ben Antepliyim, Antep’te beş yüz tane baklavacı var. Bu beş yüz tane baklavacının içe-

risinde, işte İman Çağdaş’tır, Koçak’tır, bildiğiniz üç-beş tane baklavacı vardır. Herkes 

aynı şeyleri kullanıyor, ama sadece o beş tane baklavacıya gidiyoruz. Oysa herkes aynı 

malzemeyi kullanıyor. Çünkü kalite temelde yapanı tarif eder, yani sizi tarif eder. O yüz-

den, kendi kalitemizi işe yansıtmamız gerekiyor.

Geldik işin son noktasına, burada bitiriyorum. Biz kimiz? Hepimiz, ben, siz, kimiz? En 

temel soru değil mi, hayatın temel sorusu bu değil mi; ben kimim, biz kimiz? Kavramsal 

bir şeye ihtiyacımız var. Organizasyonlarda, en başa geldik, böyle dikey bir organizas-

yonumuz var. Organizasyonlarımızın yatay olmasından bahsediyoruz; ama doğası gereği 

dikey olmak zorunda, iş yapış prosedüründen dolayı dikey olmak zorunda. Nasıl yatay 
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hale getireceğiz, nasıl tanımlayacağız kendimizi?

Cevap, en azından bizim bulduğumz cevap: Bizler mutluluk mühendisiyiz. Siz kentsel 

tasarımcılar, biz kamu yöneticileri, mutluluk mühendisiyiz. Çünkü insanları mutlu etmek 

üzerine çalışıyoruz, yaptığımız şeylerle insanların hayatını değiştirmek üzerine bir şey 

yapıyoruz. O yüzden, bizim yaptığımız işin temel tanımı mutluluk mühendisliğidir. 

Son olarak, geleceği hayal edenler inşa eder deyip; hayallerinizde sınır tanımamanızı ve 

çok güzel tasarımlar yapmanızı dileyerek sözlerime son veriyorum.

Çok teşekkürler. (Alkışlar)
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Merhabalar.

Efendim, ben sizlere, “Kentsel Açık Yeşil Omurgalar ve Kent Yaşamı” üzerine bir sunum 
yapacağım. Tabii, bu sunumum yaparken sizleri biraz tarih öncesine götüreceğim; yani 
antik kentten günümüze kadar olan geçmiş süre içerisinde ve bir kronolojik takvim içeri-
sinde. Antik kentten bugüne kadar geçen süre içinde birtakım kavramlarda kırılma nok-
talarını gözlemledik. Bu kırılma noktalarının bir tanesi, Milattan sonra olan İstanbul’un 
fethi, birinci sanayi devrimi, Fransız devrimi, ikinci sanayi devrimi, dünya savaşları gibi 
ve teknolojinin gelişmesi gibi olgular. Bu olgular bizim buradaki omurgalarımızı tama-
men değiştiriyor.

Efendim, sizlere ilk olarak Antik Yunan döneminden bahsedeceğim. 

Antik Yunan döneminde ilk açık alanlar, açık mekanlar agoralar olarak ortaya çıkar. Bu 
küçük yerleşim alanlarında, agoralar, kentin olmazsa olmaz meydanlarıdır. Bu meydan-
lar, toplanma yerleri, eğlence yerleri, sosyal aktivitelerin yapıldığı yerlerdir. Antik kentte 
dahi bu olgular ortaya çıkıyor. Yine o dönemde peyzaj mimarlığı açısından ilk bahçeler 
olarak akademi bahçelerini sayabiliyoruz. Bu gördüğünüz, 4. Yüzyılda Atina’da bilinen 
ilk akademi bahçesi. Buralarda yetişen bitkiler kutsal bitkiler olarak üretiliyordu ve tan-
rıya ithaf ediliyordu.

Antik Yunan döneminde ilk şehir planı, Hipodamus’u ortaya koyduğu Milet Planıdır. 
Milet Planı, gördüğünüz gibi, greet sisteme sahip, ilk kentsel tasarım olgularını ortaya 
koyan bir plandır. Burada fonksiyonel bir şehirciliği örnek olarak veriyor, ızgara ve kafes 
sistemi. Ki daha ileriki yıllarda bu şehir planlama, ızgara sistemini görmekteyiz.

Antik Roma dönemine geldiğimiz zaman, burada ortak mekanlar forum alanlarıdır. Bu 
forum alanları, agoralar gibi, yine toplanma mekanlarıdır. Yani Antik dönemde kesinlik-
le, bu tür küçük yerleşimlerde de olsa, ortak toplanma mekanları, yani açık alanlar önem 
kazanmaktadır.

Ortaçağ dönemine geldiğimiz zaman, ortaçağ döneminde, savunma amacına bağlı olarak 
kentler birtakım surlarla çevriliyordu. Bu surlarla çevrilmesinin amacı, tabii, düşmana 
karşı. Ama bunların yarattığı bir olgu vardı. Surları çok geniş tutamadıkları için, çünkü 
sınırlı bir arazi vardı, bu sınırlı arazide, bir de sert iklim koşullarından da etkilenerek, biti-
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şik nizam bir yapılanma ortaya konuldu, dar sokaklar ortaya konuldu, tasarlandı. Ortaçağ 
dönemindeki yerleşimlerde bu olguları görmekteyiz.

Rönesans dönemine geldiğimiz zaman, Rönesans meydanları gerçekten anıtsal bir ölçek, 
özellikle şaşalı bir form kazandırılmış mimariye sahipti. Görkemli, süslü, donatılı mey-
danlar olarak ortaya çıkar.

Yine Rönesans döneminde, “İdeal insan, ideal toplum, ideal kentte yaşamalı” temasıyla 
bir kent şeması ortaya koydular. Palmalova kenti, 1593 yılında. Bu kent şemasında da, 
çevresi tamamen yeşil alanlarla kaplanmış, iş merkezleri, eğlence merkezleri ve sokakları 
oluşturan bu kent şemasını daha ileriki yıllarda diğer kentsel tasarım olgularında da gör-
mekteyiz. Ki bu Rönesans döneminde ortaya çıkan, önerilen bir olgu.

17. Yüzyıla, Barok dönemine geldiğimiz zaman; bildiğiniz gibi, Fransa’da başlayan bir 
dönem bu. İtalya’da Rönesans, daha sonra Fransa’da Barok dönemi başladı. Buradaki 
yaşam biçimi Rönesanstakinden çok daha abartılı, çok daha görkemli; anıtsal öğelere yer 
veren bir meydan kavramı ortaya çıktı. Yine Barok döneminde, Rönesans döneminde 
olduğu gibi, bir objenin kuşatılmasına yönelik değil, burada objeler odak noktası oluştur-
mayı amaçlıyor. 

Bunlar, Plaza Novana’da, İtalya’da gördüğümüz çeşmeler ve obelistler.

Yine Barok döneminde, peyzaj mimarlığı açısından, tamamen doğal sanatı bırakarak, 
insan eliyle oluşturulan mekanlar, simetrik düzenler ve çiçek parterlerinin çok daha işlen-
miş olgularını görmekteyiz.

Yine Barok döneminde, Fransız Barok kavramları kent alanları planlamasında da etkisini 
göstermiştir. Bu tasarımdaki simetri kent planında da kendini ortaya koymuştur. Washin-
gton DC Pierre Lanfanne Planını ele aldığımız zaman, daha önce Antik dönemde gördü-
ğümüz Milet Planında olduğu gibi, ızgara kent şemasını önermiştir.

Tabii, en önemli kırılma noktası, sanayi devrimi; yani köleliğin kaldırılması ve Birinci 
Dünya Savaşı. 18. Yüzyılda gerçekleşen sanayi devrimi, toplum yapısını kökten değiştir-
miştir, toplumda yeni sınıfların oluşmasına yol açmıştır. Artık toplum köylülükten işçi-
liğe dönmüştür sanayi devrimiyle. İşte bu, kır-kent-göç ilişkisini daha kuvvetlendirmiş; 
bu etkileme, planlama, mimarlık, peyzaj mimarlığında yeni oluşumlara neden olmuştur.

Tabii, sanayi devrimi, 18. Yüzyıl ve 19. Yüzyılda yeni buluşların üretime katkısı nede-
niyle, yani buhar gücüyle çalışan makinelerin makineleşmiş endüstriye katılması ve bun-
ların gelişmesiyle tamamen Avrupa’daki sermaye birikimini artırmıştır. Sanayi devrimi 
ilk olarak Birleşik Krallık’ta ortaya çıkmış, daha sonra Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve 
dünyaya yayılmıştır.

Tabii, 19. Yüzyılda, sanayi devriminin etkisiyle kentler çok çabuk değişim içerisine gir-
miştir. Burada enerji, su ve ulaşım alanındaki yeni teknolojik bulgular kentin şekillenme-
sine neden olmuştur. Buradaki olgular sonucunda yeni kent kavramları ortaya çıkmıştır. 
Berlin’de altyapı yeni kanalizasyon sistemine göre değiştirilmiş; 1830’da Viyana’da, 
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Otto Wagner, ulaşım ve su yönetimi alanındaki teknolojik buluşlarıyla aynı etkiyi görü-
yor. Yine Viyana’da Otto Wagner’in 1850’lerde ortaya koyduğu... Viyana kentinin etrafı 
surlarla çevriliydi, ama çevresinde birtakım uydu kentler bulunmaktaydı. Bu uydu kent-
leri kentin bütünüyle birleştirmek için, tamamen surları kaldırdılar ve burada ulaşım sis-
temini, demiryolu ulaşım ağlarını getirdiler. Ki bu, Viyana’nın kentsel yerleşim olgusunu 
birdenbire değiştirmiştir.

Tabii, bu sanayileşme olgusu kentlerde birtakım büyük, temelli değişimler ortaya çıkar-
mıştır. Paris’in merkezinde özellikle köhneleşmiş alanların olması, çok fakir zümrelerin 
bu alanlarda yaşaması nedeniyle, buradaki bu köhneleşmiş alanların iyileştirilme çabala-
rını ortaya koyma çalışması başlamıştır. İşte Napolyon’un ortaya koyduğu plan, yeni ka-
nalizasyon sistemleri, havalandırma, hava sirkülasyonu, mezarlık yerlerinin seçimi gibi 
alanları ortaya koyuyor. Tabii,bunun nedeni de 20 bin kişiyi öldüren kolera salgını; o 
kolera salgınının sonucunda böyle bir karara vardılar.

Tabii, bu dönemde birtakım bulvarlar açıldı. Bu bulvarlardan bir tanesi, Ville De La Cite 
adını verdiğimiz, bugün Otel De Ville, yani belediye sarayının olduğu büyük alanlar. Bu-
rada görmüş olduğunuz büyük yapılar, önemli yapılar; açık alanlar da açık mavi alanlar. 
Koyu akslar ise, Paris’i bilenler çok iyi bilir, bu büyük akslardır.

Tabii, geniş bulvarların gelişimi Boulevard Osmanne’la beraber gerçekleşti. Zaten Os-
manne’la beraber açılan şey de Boulevard Osmanne adıyla tanımlanır. Burada 20 metre 
genişliğinde bulvarlar açıldı, bina cepheleri 20’şer metre yükseklikte, bina çatıları 45 de-
rece. Bina yüksekliğinin 20 metreyi geçmemesi, oraya güneş ve havalandırma sisteminin 
gelmesini sağlamak amacıyla yapılmıştır. Yine burada 10 sene içerisinde bina cepheleri-
nin iyileştirilmesi zorunluluğu getirilmiştir ve yeşil yollar haline konulmuştur.

Tabii, bu konu Barselona’da da ortaya çıkmıştır. Cerda Planı. 1859’da, ilk modern şehir 
plancılarından Il De Foni Cerda tarafından Barcelona’nın Eqcant bölgesinde bir tasarım 
ortaya konulmuştur. Barselona’da, gördüğünüz gibi, birtakım çıkmaz yollar, çok birbirine 
karışık alanlar, yaya, taşıt trafiği, tren gibi olguların olmadığı bir alan. Cerda buradaki 
planında şunu amaçlıyor: Buradaki kent planlamalarının esas amacı, yaşam koşullarının 
iyileştirilmesi. Daha ekolojiden falan hiç bahsetmiyoruz burada. İşte bu yaşam koşul-
larının iyileştirilmesi için bir greet plan hazırlıyor ve özellikle Barcelona’da diyagonal 
istikamette bir hava akımının olması için bu ortogonal yolları açıyor ve belirli kesişme 
noktalarında meydanlar ve yeşil alanlar öneriyor. Bu da bugünkü hali.

1850’lerden sonra sanayileşme ve kentleşme hareketi giderek hızlanıyor ve Avrupa’dan 
sonra Amerika’da da birtakım değişiklikler oluyor. 19. Yüzyılda “city beautiful”, yani 
güzel şehir hareketi başlıyor. Hareketin ortaya çıkışının nedeni, yine Amerika’da, New 
York’ta özellikle, yoksul iç mahallelerde kötü şartlarda yaşayan kentlilerin varlığının fark 
edilmesidir. Yani burası da yine, New York’ta, kırdan şehre göç eden işçi kesiminin, daha 
düşük gelirli insanların yaşadığı bölge. Tabii, buna bir çözüm bulmak gerekiyordu. Çün-
kü bu olumsuz koşullar toplumda huzursuzluk, şiddet, ekonomik kriz gibi sosyal konu-
ları ortaya çıkarıyor. İşte bunların, yoksulların yaşadığı, hayat koşulları son derece kötü 
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olan, pis ve sağlıksız ortamlarda yaşayan bu insanların yaşadığı ortamların iyileştirilmesi 
amaçlandı. Frederich Law Olmsted, peyzaj mimarlarının babası olarak biliriz kendisini, 
bu güzel şehir hareketini başlattı. Olmsted tek bir olguya değindi; “İnsanların temiz hava-
ya ve yeşil alana ihtiyacı vardır” dedi.

Tabii, o dönemlerde Avrupa’da gelişmiş olan bazı parkları gezdi; Londra’da Hyde Park, 
Fransa-Paris’te Tuileires Park, İngiltere’de Regency Park, Münih’te English Garden. Ta-
bii, bunlardan çok etkilendi ve belediye başkanlarını da götürdü. Bu etki belediye baş-
kanlarında farklı bir kavram oluşturdu ve Olmsted artık Amerika’da yeni bir olguyu, yeni 
bir kavramı başlattı; yeşil şehir hareketi. İlk önce New York’da, Philadelphia, Boston, 
Washington, Amerika’nın diğer bazı şehirlerinde de başladı. İlk olarak Cental Park ya-
rışması açıldı, ki Law Olmsted kazandı bunu. Burası bir bataklık alanıydı New York’un; 
farelerin cirit attığı, sağlıksız koşulların olduğu bir bölgeydi. Bu alanda bir sağlıklı yaşam 
parkı ortaya koydu.

Bundan sonra Boston’da böyle bir hareketi başlattı Olmsted ve ilk kentsel yeşil sistem 
kavramını ortaya koydu. Yani Franklin Park, Arnold Alberotum, Jameika Park, Olmsted 
Park gibi alanları yeşil yollarla birbirine bağlayarak, zincirleme bir yeşil sistem yaratma 
çabasını ortaya koydu. Burada park ve bulvar sistemlerini ortaya koydu ve ilk park yolla-
rını yarattı. Buffalo’da da aynı sistemi ortaya koydu; Denver Park, Front Park, Humbold 
Park ve bunları yeşil yollarla birleştirdi. 

Bouzard akımına falan girmeyeyim, zamanım çok az kalmış. Kavramsal değişimlere de-
ğineyim.

Burada kent planlaması açısından bahçe şehir kavramı önemli. Ebenezer Howard, 1902 
yılında yazmış olduğu “Garden City of Tomorrow” kitabında çok etkilenen bir olgu ya-
rattı. Üç tane magneti vardı; kent, kır ve kent-kır, bahçe şehir kavramı. Kentin güzel 
özellikleri var, kötü özellikleri var. Sosyal olanaklar, eğlence yerleri var, yüksek maaş 
var, yüksek kira gelirleri var, iş çeşitliliği var. Ama doğadan uzak, sosyal olarak... Kırda 
ise doğal güzellik var, parlak güneş var, diğerleri tamamen yok. Bahçe şehirde ise bütün 
bu olumlu özellikleri birleştiren bir özelliği ortaya koyuyor. 

Tabii, bahçe şehir kavramında en önemli özellik, kamu mülkiyeti açısından bu alanın sa-
tın alınması, dinlenme-eğlence yerleri açısından geniş bir yeşil kuşağın yaratılması, kente 
yayılması ve dönmesi, statik kent anlayışı. Tabii, İngiltere’de ... ve Welwyn şehirleri, 
bahçe şehir örneklerini yarattılar.

Yine İngiltere’den bir örnek vermek istiyorum. Abel Combee Planında ise üç tane yeşil 
bandımız var. Bir kent merkezi, kent merkezi etrafında bir yeşil bant, ondan sonra geliş-
me bölgeleri; onun dışında, daha büyük, tarımsal alanların olduğu yeşil bantlar. Ki bunlar 
kentsel yeşil sistemi ortaya koyan bir olgu. Mimarlıktaki Siyam’a da geçeceğim. Siyam 
kararında da önemli olan, yeşil dokunun bütünlüğünü korumak için binaların kolonlar 
üzerinde yükselmesi ve yeşil dokunun zeminden öbür tarafa geçmesi.

Yine sizlere Le Corbusier’nin Chandigarh şehrini örnek vereceğim. Bir iklim planlaması 
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olarak ortaya çıktı. Tabii, Chandigarh, sıcak bir bölge olduğu için, Le Corbusier, kuzey-
den gelen muson rüzgarlarını şehrin içine almak için büyük yeşil bantlar oluşturdu ve 
burada sosyal alanların ortaya konulduğu mekanlar oluştu. Ama bugün Chandigarh’ın 
yeşil şeması bu halde maalesef. Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerin sorunlarını bu-
rada görüyoruz.

Burada en önemli konu, gelmek istediğim konu, ekolojik farkındalık konusu. Birtakım 
kitaplar yazıldı, “Yabani Otlarla Mücadeleler” gibi. Bu şeylerde, “Design With Nature’ün 
yazarı Ian McHarg çok önemli bir olguya parmak bastı. Şimdiye kadar toplumlarda insan 
yaşamını iyileştirme, yani insan temalı, insan ağırlıklı bir yaklaşım varken, birdenbire, 
Ian McHarg diyor ki, “Artık bu ekonomi bizim doğal güzelliklerimizi, doğal mekanları-
mızı bozuyor. Ekonomi, ekoloji aleyhine işliyor.” Ian McHarg, tamamen ekoloji ağırlıklı 
bir planlamayı öneriyor. Ki burada hepimizin bildiği gibi, süperpoze programlarını, yani 
ulaşım, ekolojik değerler, su değerleri, tarımsal değerleri öne çıkartıyor. Ki bugün artık 
bu değerler çok boyutlu hale geldi bizim planlamalarda.

Yine kentsel yeşil sistem dediğimiz zaman, ben her zaman Münster Planını örnek gös-
teririm. Münster Planında da, gördüğünüz gibi, bir mevcut kent var, birinci yeşil halka; 
yani gezi aksı, bisiklet, koşu yolları. Şehir merkezi ile merkezden uzak bir bölgede yer 
alan ikinci bir halkamız var, şu halka. Üçüncü halka da tarımsal niteliği korunacak olan 
alanlar. Ki bunları yeşil bantlarla ortaya koyuyor.

Tabii, bu Münster kentinde, yeşil alan yönetmeliğinde birtakım alt başlıklar önerildi. Ye-
şil alan sistemi için bir rehber plan, rekreasyon için bir rehber plan, kırsal bölge için 
rehber plan, oyun alanları için rehber plan, küçük alanlar için rehber plan, mezarlıklar için 
rehber plan hazırlandı bu Münster’in planlamasında.

Tabii, artık çağımızda yeşil şehircilik dediğimiz zaman, yeşil çatılar ve dikey bahçelerden 
de bahsetmek mümkündür.

 21. Yüzyılda yeşil şehircilik teorisinin gelişmesi, parçalanmadan kompaktlaşmaya, yani 
ekoşehir teorisi, şehir ve doğa arasındaki ilişkiyle yoğunlaşır. Sosyolog ve kent teoris-
yenleri, küreselleşme, kentsel sürdürülebilirlik, ekoloji, ağ sistemleri, bilgi ve haberleşme 
teknolojileri gibi geniş alanların planlanmasıyla ilişkileri keşfetmişlerdir.

Burada İsveç’in ... kentinde karbondioksit emisyonunu azaltmada çok başarılı olmuş, 
2015 yılına kadar fosil yakıtlardan tamamen arındırılmış bir yerleşim amaçlanmıştır.

Peki, burada eko şehrin amacı nedir? Eko şehrin amacı, minimum ekolojik ayak izi bı-
rakmak, minimum kirlilik üretmek, araziyi etkin kullanmak, geri dönüşüm yapmak, atık 
enerjisini kullanmak, yani iklim değişikliğine minimum katkıda bulunmaktır.

Sürem bitti sanırım. Teşekkür ederim hepinize. (Alkışlar)
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Prof. Dr. AHMET İNAM (Emekli Öğretim Üyesi)- Hepinizi sevgi ve saygıyla selam-

lıyorum.

Bir kent tasarlamak, bir hayat tasarlamaktır diye düşünüyorum, bir yaşam tasarlamaktır 

diye düşünüyorum. 

Yaşam ile hayat arasında bir ayrım yaparak konuşmamı sürdüreceğim ve ondan sonra 

kentli olma meselesini açmaya çalışacağım.

Yaşam, bu gezegende varlığımızı sürdürmek için verdiğimiz mücadele alanını gösteriyor. 

Ekolojik, eko-biyolojik alan; yiyeceğimizi nereden bulacağız, nesilleri nasıl devam ettire-

ceğiz gibi sorunlardır yaşam sorunları. Yaşam sorunlarını çözdükten sonra, çoğu zaman 

da çözmeye uğraşıp bunların anlamlarını sorguladıkça hayat başlıyor. Kısaca, belki bir 

manada kültür dediğimiz, bilimin, sanatın, dünya görüşlerinin, inanç düzenlerinin olduğu 

alana da hayat diyorum.

Yaşamı ve hayatı tasarlama olanağımız var mı?  Elbette. Çünkü biz bir yaşam içine düşü-

yoruz. Dolayısıyla, hayat içine düşüyoruz, bir kültür içine düşüyoruz ve bunun yüzlerce, 

binlerce yıllık geçmişi var. Dolayısıyla, bu hayatı, bu yaşamı, yaşam denildiği zaman 

ekolojik alanı diyelim, nasıl düzenleyebiliriz, ne kadarı bizim irademizin içindedir? Geç-

mişte, yüzlerce, binlerce yıllık tarihi içinde yapılagelenler, sizin bundan sonra, gelecekte 

yapacaklarınızı belirliyor, etkiliyor. Ama yine de hiçbir şey yapamayacaksınız anlamında 

değildir. Elbette yapabileceklerimiz vardır. 

Bir kent belli belirlenimler içerisinde tasarlanabilir. Elbette biraz da bu işin ütopyasını 

düşünmeliyiz. Ayaklarımızın sıkı biçimde yere basması gerekir diyerek, düş gücümüzü 

çok da azaltmamamız, ufkumuzu da daraltmamamız gerekir. Asıl sorunun elbette yaşam 

sorunlarını çözdükten sonra hayatın sorunlarını ele alma olduğunu söyleyebiliriz. Ama 

burada tasarlanacak olan yaşamın ve hayatın nasıl olması gerektiği sorununa, bilgi, akıl, 
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düş gücümüzle çözüm aranması anlamlı değil midir?

Sanırım biz insanlar tarih boyunca da bu şekilde pek düşünmemişiz. Düşünenlerimiz el-

bette olmuştur. Yaşadığım mekân ne kadar bana yakışıyor, benim beklentilerime ne kadar 

yakışıyor? Çünkü mekân sizi insan olarak bilinçli ya da bilinçsiz bir biçimde belirliyor, 

etkiliyor. Mekân aynı zamanda size zamanı da dikte ediyor. Yaşadığınız mekân içerisinde 

tarihle olan bağlantınız, geçmişle olan bağlantınız, şimdiyi yaşayışınız, gelecek tasarım-

larınız, beklentileriniz, umutlarınız, düşleriniz belirleniyor, bunları mekân belirliyor. 

Mekânın güçlü biçimde belirleyiciliği, aslında iktidarların farkına vardığı bir şey olmuş-

tur. Faşist yönetimlerin şehir düzenlemelerine veya tasarladıkları yapılara baktığınız za-

man bunu görebilirsiniz.

İşte bu düştüğümüz hayatın içerisinde ve yaşam içerisinde sorun, kent olarak yaşamak 

zorunda olduğumuz için, bize yakışan kenti keşfetmekten  başka çaremiz yok. Biz mesela 

bundan 2500 sene önceki Yunan kentlerinde, polislerdeki gibi yaşayamıyoruz. Çünkü 

bir polis büyük ölçüde homojendi; bir agorası var, bir tapınağı var, yolları var, kültürle 

mekân arasında daha sıkı bir ilişki polislerde görülebiliyor. Ama şimdi metro-polislerde 

daha karmaşık bir yaşamın, dolayısıyla o yaşamın taşıdığı değerler dünyasının, yani ha-

yatın içindeyiz.

Bize yakışan hayatı yaşayabilmemiz, bu hayatı yaşadığımız mekânın, kentin nasıl düzen-

lenebileceği üstüne kafa yormakla başlıyor. Umduğumuz, beklediğimiz, düşlediğimiz, 

bizi daha insan gibi insan kılacak, insan olarak olanaklarımızı bize sezdirecek, umutları-

mızı yeşertecek mekân düzenlemelerinin nasıl olabileceğini düşündüren kentler oluştur-

mak bir zorunluk olarak gözüküyor.

İnsan, hayatını kurabilen, bunun için çabalayan, tasarlayan bir varlıktır. Bu kentlere, bu 

hayata mahkûm değiliz. Tutsağı değiliz yaşamımızın. Çok şeyler yapabileceğimizi düşü-

nüyorum. O açıdan, kentli olmanın bize birtakım sorumluluklar yüklediğini düşünüyo-

rum. Vaktimin elverdiği ölçüde, kısa kısa, bu sorumluluklara değinmek istiyorum.

İlki yaşamsal sorumluluktur. Bir kentte olmak, o kentin biz kentlilerin yaşamını sürdür-

mesine olanak sağlayan bir yapı içinde olmak demektir.  Elektriğinin, suyunun, havası-

nın, trafiğinin, ulaşımının ağır sorunlar çıkardığı, yapılan yapıların içindeki dostlukların, 

arkadaşlıkların rahat yaşanmadığı; daracık merdivenlerle çıkılan, incecik duvarlarla bö-

lünmüş, yemek kokularının, çocuk ağlamalarının ve karanlık pencerelerin, iç karartıcı 
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sokakların olduğu bir kentte, “Nasıl bir hayatımız olmalı, biz nasıl bir insanız?” sorusunu 

da çok fazla soramıyorsunuz. Çünkü yaşam altyapısını kuramamışsınız. Oysa insan sade-

ce yaşam içinde olan bir varlık değil, hayat içinde olan bir varlık. Onun sanatı, edebiyatı, 

bilimi, coşkuları, değerleri var. Dolayısıyla, yaşam sorunlarımızı halletmemiz; yaşana-

bilecek yolların, binaların, trafiğin, altyapının, kanalizasyonun, elektrik ulaşımının, su 

ulaşımının, işyerlerinin, bütün bunların büyük ölçüde sorun yaratmaması gerekir ki, hayat 

orada, eskilerin deyimiyle, neşvünema bulabilsin. 

Yaşam sorunları,  bize, yine yaşam altyapısı içerisinde, ekolojik-çevre sorunları, doğay-

la olan iç içeliğimizi bozmayacak bir kent düzeni içinde yaşama sorumluluğu getiriyor. 

Toplumsal sorumluluğumuz var; çünkü toplum olarak yaşıyoruz, kurumlarımız var, oluş-

turduğumuz topluluklar var, ait olduğumuz birimler var, aile var, daha geniş meslek top-

lulukları var, inanç toplulukları var, sanat toplulukları var.

 Ekonomik sorumluluklarımız var; çünkü kentin yaşayabilmesi, yaşamı sürdürecek eko-

nomik olanakların olabilmesiyle gerçekleşebilir. Yine yaşamın sürdürülebilmesi için 

siyasal sorumluluğumuz var. Kentin yönetimiyle ilgili, kenti yöneten, kentlerin olduğu 

büyük toplumun yönetimiyle ilgili sorumluluğumuz var. Toplumların içinde yer aldığı, 

ulusun, devletin, devletlerin içinde yer aldığı büyük dünya düzeninin yaşadığımız kentle 

yakından ilgili olduğunu bilmemiz gerekir. Dolayısıyla bizim kentimize duyduğumuz si-

yasal sorumluluk, bütün bu gezegene ve bu gezegendeki siyasal düzene, iktidar düzenine 

karşı duyduğumuz sorumlulukla ilgilidir. Dolayısıyla, yalnız belediyelere, yalnız soka-

ğımıza, yalnız apartmanımıza, yalnız evimize sıkışmış bir sorumluluktan söz etmiyoruz; 

sorumluluğumuzun, bir kentli olma, kentli olarak insan olma, insan olarak dünyalı ol-

makla ilgili bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum.

Arkadaşlar; etik sorumluluğumuz var, yaşamsal sorumluluğumuzun yanında. Örneğin, 

trafikte kimseye zarar vermeden araba sürmek, diğer sürücülerle birlikte birtakım haklara 

ve kurallara saygıyla gerçekleşebilir. Etik demek, bir anlamıyla, bir arada yaşama ilkeleri 

kuralları ve onları düzenleyen değerler demek. İnsanların farklılıkları içinde bir arada 

yaşamasına olanak sağlamayan bir kent düzeni herhalde bu gezegendeki hayatı zaman 

içerisinde yok edebilir. Onun için, kentli olmak, birlikte yaşamaya, “öteki” dediğimiz, 

bizden farklı, bizden farklı olduğu için saygı duymak durumunda olduğumuz insana, hay-

vana, bitkiye saygı anlamına geliyor.

Ve bizim estetik sorumluluğumuz var. Genellikle en çabuk harcanan veya omuz silkilen 
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sorumluluk, estetik sorumluluktur. “Aman canım işte, çıktık iki-üç kat, yeter yani; bu 

güzel olsa ne olur, olmasa ne olur! Estetiğe bu yaşamın telaşı içerisinde ne gerek var?” 

diyebiliyoruz kolayca. Yaşam bizi o kadar boğucu biçimde eline almış ki, hayatımız yok, 

sadece yaşıyoruz; sadece karnımızı doyuruyoruz, sadece ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bu 

bizi yaşama zincirlerle bağlıyor. Ama biz insanız ve o yaşamın taşıdığı hayata, değerler 

dünyasına, anlamlar dünyasına, sanata, bilime, kültüre, düşünceye, dünya görüşlerinin, 

yaşam anlayışının yorumlarının mana zenginliğine, hayatı tadabilmenin lezzet zenginli-

ğine ulaşmamızı engelliyor bu. Biz yaşadığımızı düşünüyoruz ve hayat diye bir şey bizim 

zaten semtimize uğramıyor. Çünkü kent, yaşama bile doğru dürüst izin vermediği için, 

hayatın perdelerini, olanaklarını önümüze açmıyor, değer yaşayamıyoruz. Sanat rutine 

bağlanıyor; işte perşembeleri tiyatroya gidilecek, git; filanca filme gidilecek, git. AVM 

denilen karışık yerlerde, ayaküstü atıştırılan birtakım sağlıksız tıkınmalarla, yine manevi 

gıdalar olarak tıkındığımız uyduruk filimler ve kitaplarla hayatımız yaşamımızın ayakları 

altında çiğneniyor, çoğumuz bunu masaj sanıyor!

Estetik sorumluluğunun çok önemli olduğunu, hatta yaşamsal sorumluluğumuzu yerine 

getirmekte çok etkili bir payı bulunduğunu düşünüyorum. Çünkü estetik sorumluluk için-

de edebiyatın, güzel sanatların, tiyatronun, folklorun yaşadığımız kentin geleneği için-

de taze atılımlarla canlandırılması bir kentli olarak bize estetik bir sorumluluk yükler. 

Ayrıca oyun oynamanın da başarılabilirse estetik bir boyutu var.   Estetik sorumluluk, 

oyun oynama sorumluluğunu da kapsar; içinde oyun oynayamadığım kent benim kentim 

değildir. Oyun oynayarak bütünleşebilirim kentlimle. Ama biz oyunları bile -örneğin fut-

bol- tamamen ticari bir kılığa soktuğumuz, onları oyun olmaktan çıkarıp, onlarla farklı bir 

kavga alanı yarattığımız için oyun ruhunu da kaybetmiş oluyoruz.

Son olarak, biz felsefecilerin tinsellik dediği, Batılıların spritual, sprituel, geistig dediği, 

bir mana sorumluluğumuz var. Yaşadığımız kentin, sokakların, evlerin, karşılaştığımız 

insanların, cafe’lerin, kahvelerin, toplantı yerlerinin, hatta yalnız kalmak istediğimizde 

gezdiğimiz parkların da bizi zenginleştiren manaları olması gerekir. İçinde dolaştığımız 

zaman bize hiçbir şey ifade etmeyen, eskilerin nevzuhur dediği, birdenbire peyda olmuş, 

tuhaf binalar, neden yapıldıkları anlaşılmayan garip ortamlar, parklar, sergi alanları, ya-

pılar; bunlar bizim mana hayatımızı ağır biçimde yaralıyor. Mana sağlığımız bozuluyor! 

(Noeziyatrik Bozukluklar diyorum bunlara!) İnsanın sadece biyolojik ihtiyaçları yok. Or-

ganizmamız mana ile yaşıyor arkadaşlar. Birçoğumuz bunun farkında olmadığımız için 

ağır sorunlar yaşıyoruz. Hayatımız tatsız tuzsuz, renksiz; karamsarız: “battık, ölüyoruz, 
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gidiyoruz” çığlıklarıyla soluk alıyoruz. Dolayısıyla, bu, başka birtakım somatik, psikolo-

jik, psikiyatrik, sosyo-psikolojik, birçok soruna yol açabiliyor.

O halde, kentli olarak bütün bu sorumluluklarımızı düşünüp, bunun bilincine vararak, 

gerçekleştirebileceğimiz yaşam alanlarını, hayat alanlarını  düşlemeliyiz. Düşlemekten 

korkmayalım arkadaşlar. Tasarlayalım. Hiç olmayacak... “Aa, bu mümkün değil yahu, 

Melih Bey böyle bir kente izin vermez” diyebilirsiniz. Olsun; biz tasarlayalım. Çünkü 

muhaliflere, farklılara, kıyıda köşede kalmışlara, hayal gücü yüksek olanlara, çılgınlara, 

bize yeni ufuklara, sıkıştığımız o yaşam cenderesinden bizi hayatın pırıltısına çıkaracak 

insanlara, düşçülere ihtiyacımız var, kent düşçülerine.

Teşekkür ederim. (Alkışlar)
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Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Ben aslında sempozyum denildiği için daha aka-
demik bir konuşma hazırlamıştım. Ama zannediyorum, benim izlediğim bölümlerinden 
anladığım kadarıyla, tartışmaya açık ve akademik bir konuşma pek beklenmiyor.

Peyzajcıların da sempozyum tasarımı değişik. (Gülüşmeler)

Sempozyumun peyzaj açısından tasarımı... İnşallah böyle değildir peyzajcılar. Biraz ülke 
gibi. Kaçınılmaz bir şey, hepimiz bu durumdayız, her yerde benzer şeyler oluyor. Bu 
karmaşa, belirsizlik, kuralsızlık ve insanların kural gördüklerinde bundan kaçma isteğiyle 
dolmaları son zamanlarda her alanda yaşadığımız durum. Bunu sempozyumlarda görü-
yoruz, bizim kongrelerde de çok benzer şeyler oluyor. Buna rağmen bir şeyleri tartışmak 
için bu saatte hâlâ özellikle genç arkadaşların olması sevindirici.

Psikiyatrinin kente bakışı, kentleşmeyle olan ilişkisi aslında hakikaten çok geniş bir alan. 
1970’lerde ilk psikiyatrik çalışmalar yapılıyor, 2000’lerden sonra da artık bu konuda çok 
araştırma yapılmıyor. Çok çalışma yapılmamasının  temel bir nedeni var; çünkü keşfe-
dilecek, bulunacak yeni bir şey yok artık, kent, kentlileşme, şehir ve insanın ruh sağlığı 
alanında. Bir gerçek var; şehirleşme ve şehir hayatı ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. Bu 
bulunmuş bir gerçek, artık bunu tekrar tekrar bulmak kimseye cazip gelmiyor. Hani “Şe-
hirde yaşıyorsanız, ruh sağlığınız kırsal alana göre daha kötüdür” gibi bir kabul var.

İki psikiyatrik hastalık özellikle kent ortamında kıra göre daha yüksek oranda görülüyor, 
yaygınlığı kente gidildiğinde hızla artıyor. Bunlardan birincisi depresyon, ikincisi de şi-
zofreni ve benzeri psikotik hastalıklar. Her iki hastalık da kentsel nüfusta kırsal nüfusa 
göre daha sık görülüyor. Daha önemlisi de var; tedavi başarısı da daha düşük. O yüzden, 
kırsal alanda yaşayan bir şizofreni hastasını tedavi etmek, kentte yaşayan bir şizofreni 
hastasını tedavi etmekten her zaman daha kolay. Bu somut gerçek bize bir şeyi gösteri-
yor: Kent içinde yaşamak insan ruhuna uygun değil mi acaba?

Buna psikiyatri birkaç açıdan bakıyor. 

Birinci açı, biyolojik açıdan bakmak. Biyolojik açıdan insan türü, homo sapiens, şehirde 
yaşayacak şekilde evrimleşmiş bir tür değil aslında. Ne demek istiyorum? 1 milyon yıldır 
var bizim türümüz yeryüzünde. Bu 1 milyon yılın son 100 bin yılında yaşayanlar bize 
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çok benziyorlar, hemen hemen bizim gibi insanlar; biraz daha kıllı olabilirler bizden, 
o kadar, başka bir farkları yok. Yani 100 bin yıl önceki insanlar hemen hemen bizim 
gibiydiler. Sadece 20 bin yıldır toplu halde yaşıyorlar ve sadece 200 yıldır da modern an-
lamdaki kentte yaşıyorlar. 200 yıllık dönemde yaşadıkları çevre, 1 milyon yıldır oluşmuş, 
evrimleşmiş yapıya hiçbir şekilde uygun değil. Sadece ruh sağlığıyla ilgili de değil bu 
söylediğim. Örneğin, aklı başında bir ortopedi uzmanına, “Alabileceğim en iyi ayakkabı 
hangisidir?” derseniz, size vereceği yanıt şu olur: “Ayaklarına hiç ayakkabı giymezsen, 
aslında en sağlıklı olan odur.” Çünkü insan ayağı ayakkabı giyecek şekilde evrimleşme-
miştir. O yüzden, ayağınıza ne giyerseniz giyin, ayakkabı ayak sağlığını bozacaktır gibi 
bir gerçek var ortada. Böyle bir durum zihnimizin, beynimizin biyolojik işleyişi için de 
geçerli. Şöyle sözler ediliyor: “İnsan taş devri beyniyle modern kentte yaşamaya çalışı-
yor.” Ve bu yüzden de bir sürü sorunu ortaya çıkıyor. 

Bu biyolojik gerçeklik üzerine kafa yorulmadan çok önce, bir sosyolog, Simmel, büyük 
şehir ve kentte yaşamanın insan zihnini nasıl olumsuz etkilediğine dair bir dizi gözlem 
yapmış. Bugün Simmel’in gözlemlerindeki bulgularının deneysel temellerini görebiliyo-
ruz.

Özet olarak aslında şöyle bir şey söylüyordu Simmel: Büyük şehirde, şehir ortamında 
yaşamak, insan zihnine, insan zihninin biyolojik yapısına aykırıdır. Bu ne demek? Bir 
kere, büyük bir uyaran bombardımanıyla karşı karşıya kalır insan beyni şehirde. Birincil 
bombardıman ses, ikincisi de hareket. Kırsal alanda yaşayan bir insan bu kadar çok sese 
maruz kalmaz, kentteki gibi, bu kadar büyük bir harekete de maruz kalmaz. Sürekli bir 
hareket ve akış halindedir kentteki insan ve bu akış, insan zihninin hepsini algılayıp, 
yorumlayıp, tepki verebileceği eşiğin çok çok üstündedir. Kaçınılmaz olarak, büyük şe-
hirde yaşayan insan, beyninin alabileceği, işleyebileceği uyaranın çok çok daha fazlasına 
sürekli maruz kalarak yaşar. Bu tür bir maruz kalmanın zihinsel sonucunun ne olduğunu 
biliyoruz; bir tür sersemlik hissi, gündelik dille söylersek, bir tür çevresinde olup biten 
her şeye dikkat edememe hali, sanki hafif bir sarhoşluk içinde dolaşıyormuş gibi olma 
durumu. Gerçekten de, kendinizden de düşünün, şehrin kalabalık noktalarında, çok fazla 
insanın olduğu yerde, çok sesin olduğu yerde algılarınızın giderek bozulduğunu, bir çeşit 
sarhoşluk halinde yürüdüğünüzü görürsünüz. Biteviye uyaranlar gelir. Bu uyaranların bir 
kısmı dikkat etmeniz gereken şeylerdir; üzerinize gelen araba, karşıdan karşıya geçmek, 
kırmızı ışık, sarı ışık, yeşil ışık, karşıdan gelene çarpmayacaksınız vesaire. Kırsal alanda, 
kırda yaşayan bir insanın ömrü boyunca göremeyeceği kadar çok insanı belki siz 1 saat 
içerisinde görürsünüz ve beynin bunu işlemesi, yorumlaması, anlaması ve buna dair bir 
tepki üretmesi biyolojik olarak mümkün değil. Sadece bu hal bile bir tür zihinsel yalıtıma 
yol açıyor. İşleyebileceğimizden çok daha yüksek bir uyaranla karşı karşıya kalıyoruz ve 
hafif bir sarhoşluk halinde geziyoruz. Bu hafif sarhoşluk hali kendi başına bizim sosyal 
yalıtılmışlık dediğimiz durumun ortaya çıkmasında başat bir etken.

Şimdi buradan hemen bir sıçrama yapalım. Kent, son derece kalabalık bir yerdir; ama 
aynı zamanda kıra göre insanların kendilerini aynı şiddette de yalnız hissettikleri bir yer-
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dir. Büyük bir yalıtım içinde kalırız kentte. Bu yalıtım her zaman kötü olmak zorunda 
değil, bazen de avantajdır. Kimsenin bizi tanımadığı bir yerde dolaşmak özgürleştirici 
bir etki de yaratır, bir fırsattır da aynı zamanda. O yüzden insanlar, genç sevgililer her 
zaman dolaştıkları yere değil de, kentin başka noktalarına giderler. Bu yüzden giderler, 
tanınma riskleri yoktur ortalıkta. Sokakta yürürken hem herkesi görürsünüz, hem kimse 
sizi tanımaz gibi bir hal vardır. Bunun özgürleştirici bir etkisi var, ama aynı zamanda da 
sürekli bir yalıtım altında yaşama hissine de neden oluyor.

Tek başına bu hal bile, bizim, kentte yaşarken, kent içinde yaşarken ruhsal olarak doğal 
halimizde yaşayamadığımızı gösteriyor.

Buradan şöyle bir soru çıkıyor o zaman: Acaba kentleri biyolojik sınırlarımız ve ola-
naklarımıza göre tasarlamamız mümkün mü? Eh, mümkün değil. Biyolojik sınırlarımız, 
kırda, bayırda, dağda dolaşmaya göre oluşmuş durumda. Kentte yaşamaya dair bir ev-
rimleşmenin geçmesi için yaklaşık 1 milyon yıl falan gerekiyor. 1 milyon yıl insan türü 
yeryüzünde kalacak mı, kalmayacak mı, o bile belli değil. O yüzden, bir, böyle bir soru 
var kafamızda: Biyolojik olanak ve sınırlarımıza göre bir kent oluşturulabilir mi? Ama bu 
soru, herhalde tartışmanın bu kısmı benimle ilgili olmayacak, ama zaten kentler bir akılla 
inşa edilen şeyler olmasa gerek. Yani kentleri inşa ederken ya da kentler ortaya çıkarken 
bir akılla ortaya çıkmıyorlar; hani şöyle yaparsak daha iyi bir kent olur ya da bir kent inşa 
edilirken, orada yaşayan insanları önceleyerek inşa ediliyor mu, bu sorunun yanıtını bu-
rada ben vermeyeceğim. Ama biliyoruz; çok mümkün gibi görünmüyor ve her nasıl inşa 
edilmiş olursa olsun, kent hayatı insanın zihnine aslında uygun değil.

Hiçbirimiz için uygun olmayan şey hepimiz için kendiliğinden normallik olacaktır. O 
yüzden, eğer şehirde yaşıyorsak, hepimiz aynı oranda bozulduğumuz için, aynı oran-
da beynimiz etkilendiği için, bu etkiyi bir diğerinde daha farklı göremeyiz. Nerede fark 
eder? Hastalık düzeyinde fark eder. O da gerçekten de pratikte öyle. Psikiyatrik hastalı-
ğı olan insanlar kırsal alana gittikleri zaman daha çok iyileşiyorlar. Çok basit örnekleri 
var. Yani Keçiören’de, Etlik’te, Dikmen’de, Ümitköy’de, hele bu yeni kurulan alanlarda, 
Yaşamkent gibi yerlerde vesaire, bir konutun 18. katında 2+1 evde oturan bir anne ile 
şizofren oğlunun hayattan yalıtılmışlığı ile 30 haneli bir köyde, çocuğun sabah çıkıp dağ 
bayır dolaşabildiği, tarlada muhakkak bir işin ucundan tutabildiği, köydeki herkesin onu 
tanıyıp, hoşgörüyle kabullendiği ortamı karşılaştırdığımızda, neden kırdaki şizofreni has-
tasının daha çabuk iyileştiğini, hayatının daha kolay geçtiğini ve annesine daha az yük 
olduğunu; şehirdekinin ise hem hastalığının daha kötü olduğunu, hem de ona bakım veren 
insanı da hastalandırdığını anlayabiliriz. Şehir zor. Psikiyatrik hastalar için çok daha zor. 
Ama hepimizde olumsuz sayabileceğimiz bir etki yaratıyor.

Bu etkinin şimdi bir de bir başka boyutuna varalım.

Şehre zannediyorum böyle bir örnek bir yapıymış gibi baktığımızda, şehirde yaşayan her-
kesin aynı ruhsal sorunları ya da aynı ruhsal değişimleri yaşayacağını varsaymamız bir 
yanılgı oluyor. Çünkü bir şehrin içerisinde insanlar aynı koşullarda yaşamıyorlar. Şehir 
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kendi içerisinde ekonomik durumla, sosyokültürel durumla, kimi zaman etnik durumla 
tabakalaşıyor ve birbirlerinden farklı şehir alanları oluşuyor. Kızılay’dan geçen insanların 
hepsinin aynı koşullarda Kızılay’dan geçtiğini söylememiz çok mümkün değil. Sade-
ce Kızılay’dan geçmek değil, Kızılay’dan geçtikten sonra gittikleri yerin de adının hep 
Ankara olmasına rağmen aynı şehir koşulları olduğunu söylemek de hiç mümkün değil.

Yine bununla ilgili benim bildiğim kadarıyla ilk gözlemler, Engels’in “İngiltere’de İşçi 
Sınıfının Durumu” adlı çalışmasında yer alıyor. O çalışmada, işçilerin yaşadığı mahal-
leler ile diğer insanlar arasındaki farkı anlattığı pasajlar var. O pasajlar bile bize ta 19. 
Yüzyıl başından itibaren aslında şehirde insanların aynı koşullarda yaşamadıklarını, aynı 
koşullarda yaşamadıkları için de içinde bulundukları koşulların yarattığı ruhsal değişik-
liklerin de hepsinde aynı olmadığını gösteriyor. 

Böyle baktığımızda, koşullar kötüleştikçe, kentin çeperine doğru gittikçe, daha yoksul 
alanlara gittikçe ruh sağlığının daha da bozulacağını düşünebiliriz. Ama bu her zaman 
geçerli değil. Çünkü şehrin çeperine giden, hatta doğru kullanıyor muyum bilmiyorum, 
ama gettolaşmış alanlarda yaşayan insanlar, evet, şehrin birtakım olanaklarının dışında 
kalıyorlar, ama başka olanaklar da kazanabiliyorlar. O yüzden hani, getto her zaman kötü 
ve olumsuz etki yaratan değil; o gettoda yaşayan insanların kendi kurallarına göre yaşa-
yabildikleri bir özgürlük alanı yaratabilmesiyle de aslında olumlu bir durum da olabili-
yor. Eski Ankara’yı düşünürsek, belli bir bölgeden gelen insanların belli bir mahallede 
oturmalarıyla aslında orada bir özgürlük alanı oluşuyor ya da hepimizin rahatlıkla örne-
ğin Çinçin’ e giremememiz, Çinçin’ deki insanların daha özgür bir hayatı yaşamalarını da 
sağlayabiliyor. Ne demek istiyorum? Kent, insan ruhunu, evet, olumsuz etkiliyor temel 
olarak. Ama bu olumsuz etkilerin içerisinde bir bölümü bir dizi farklı özgürlük alanları 
da oluşturabiliyor diye düşünmemiz gerekiyor.

Bunu şöyle bir şeye bağlayacağım: Bir örnek var, konfor ile ruh sağlığı ilişkisi açısından.

Afrika’da bir köyde, Birleşmiş Milletler yardım kuruluşu her eve içme suyu götürmeye 
çalışıyor. Köyün bütün kadınları karşı çıkıyorlar evlere içme suyu taşınmasına. Basit bir 
açıklaması var; çünkü içme suyu eve girdiğinde, kadınların içme suyunun alındığı kay-
nak noktasında bir araya gelme, kamusallaşma olanakları ellerinden kaybolacak ve içme 
suyu eve girerse o kulübenin içerisine hapsolup kalacaklar. Oysa her sabah kalkıyorlar, 
su almaya giderken kaynağın başında toplanıyorlar, aralarında konuşuyorlar, sosyal ilişki 
ağı oluyor, köyün düzeni, bilmem ne ilişkileri, konuşabiliyorlar.

Konfora biraz böyle bakmak gerekiyor. 

Ankara’ da psikiyatristlik yapınca en çok gördüğüm durum şu: Emekli maaşıyla Ümit-
köy, Yaşamkent’ e taşınan, taşındıktan 6 ay sonra depresyona giren yaşlı insanlar görü-
yorum çok fazla. Neden? Ayrancı’da otururken, konforlu bir Yaşamkent sitesine gidiyor; 
ama öyle bir sosyal izolasyonla karşı karşıya kalıyor ki, arkasından depresyona giriyor 
ve “Ben Ayrancı’da bakkalıma kadar tanıyordum” diyor. Aşağıda tenis kortu var, kapalı 
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havuz var, jimnastik salonu var, her şey var; ama o kişi depresyona giriyor. Neden? Çün-
kü konfor gibi görünen şey, aslında onun sosyal ağını, sosyal sermayesini mi diyelim, 
sermayeyi oluşturan yapıyı ortadan kaldırıyor.

Bir son şey söyleyip bitireyim.

Bu tartışmalar ideal bir kentin olamayacağını gösteriyor, en azından benim baktığım pen-
cereden. Hani kafamızda şöyle, bir kent şöyle olur diye düşünüp kent tasarlayamıyoruz. 
Hele tasarımcıların böyle bir güçleri olduğunu bile zannetmiyorum. Kent başka bir şekil-
de oluşuyor.

En son psikiyatrik araştırmalar yeşil alanla ilgili. Bir şey söyleyeyim: Hava kirliliği, evet, 
çok olumsuz ama ruh sağlığını olumsuz etkilediğini gösteren bir bilimsel kanıt yok. Gü-
rültünün var, ama hava kirliliğinin yok. 

Şöyle çalışmalar yapılmış arkadaşlar: Bir insanı, refüjdeki ağaç gibi yeşil değil de, ger-
çekten yeşil bir ortamın içerisine koyduğunuzda, hani bir koruya, parka, daha içeriye 
girdikten birkaç dakika sonra hem özgüveninde, yani benlik saygısında bir yükselme, 
hem de mutluluk hissinde artış olduğu defalarca kanıtlanmış durumda. Bu bize şunu gös-
teriyor: İnsan ne kadar yeşilliğin içerisindeyse -yememesi koşuluyla o yeşilliği- o kadar 
mutlu olabiliyor ve benlik saygısı artıyor. Bu, kentte nasıl kullanılır, ne yapılır, hani yü-
rürken, dolaşırken mutlaka bir yeşil alanın içinden geçmesini sağlayacak şekilde kent 
tasarlanabilir mi, ben bilmiyorum bu sorunun yanıtını. Ama psikiyatri olarak şunu biliyo-
ruz: Ne kadar yeşillik, ağaç, açık ortamda duruyorsa insan, gündelik hayatının bir bölü-
münde ve orada egzersizle duruyorsa -egzersizden kastımız, örneğin yarım saat boyunca 
oradan yürüyerek bir yere gitmek gibi- ruh sağlığı o kadar iyi oluyor. Bu nasıl politikaya 
dönüştürülür, dönüştürülmez, ayrı bir tartışma.

Bir şey daha ekleyeyim: Biz nasıl uğraşıyoruz kentle? Somut bir örnek söyleyip bitire-
yim.

TOKİ konutlarına kötü dedik, kentin çevresinde. Ama bizim fsrklı gözlemlerimiz var: 
Gecekonduya gelip, yerleşip, sonra oraya üç katlı apartman yapıp, bütün aile, anne, baba, 
çocuk, oğul, gelin, elti, baldız, bir arada yaşayan insanlar, TOKİ’ye gittiklerinde, o kapalı 
ortamdan her biri bir blokun başka katına gidiyor ve kadınlar özgürleşiyorlar aslında; 
kaynana baskısından kurtuluyor, elti rekabetinden kurtuluyor. O anlamda özgürleşiyor, 
hiyerarşinin dışına çıkıyor. Ama başka bir şey oluyor; bu konutlar kent merkezinden ne 
kadar uzaktaysa, kadın bu defa evin içerisine tek başına hapsoluyor. Yani geleneğin içe-
risinde tutsakken, bu kez yalnız kalarak hapsoluyor kadın. Özgürleşeyim derken, başka 
türden bir tutsaklığa dönüyor. Türkiye’de son 10-15 yılda böyle pratik, somut bir gözle-
mimiz var diyeyim ve bitireyim. (Alkışlar)
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Teşekkür ederim.

Bizim isimlerimizin karşısına “emekli öğretim üyesi” yazılmış; ben de hâlâ dimdik ayak-
ta durabildiğimizi göstermek için ayakta yapacağım sunumumu. (Gülüşmeler – Alkışlar)

Peyzaj Mimarları Odasına çok teşekkür ediyorum, yürekten teşekkür ediyorum, bize de 
bu toplantıda konuşma yapma fırsatını vermiş oldukları için; kendilerini kutluyorum aynı 
zamanda. 

Eğer benim konum “Kentsel Dönüşüm ve Kent” diye belirlenmiş olmasaydı, Selçuk 
Bey’in ve Ahmet Bey’in yaptığı konuşmalardan öğrendiklerime dayanarak, kentlilik, 
köylülük, kentlileşme ve sorumluluk kavramları üzerinde durmak isterdim. Eğer  kentsel 
dönüşüm konusunda birkaç noktaya değinebilirsem ve Bülent Bey bana 2-3 dakikalık 
zaman verirse, o konularda  düşündüklerimi de birkaç cümleyle dikkatinize sunmaya 
çalışacağım.

Bildiğiniz gibi, kentsel dönüşüm kavramını biz son 10-15 yıldan beri kullanmaya baş-
ladık. Daha önceleri kentsel dönüşüm yok muydu? Elbette ki vardı. Kentsel dönüşüm 
denildiğinde, gecekondu bölgelerinin iyileştirilmesini anlıyorduk biz; bu bağlamda. 
Bu kavram kullanılmaksızın, ayni şeyler düşünülüyordu hemen hemen. Kentsel dönü-
şüm, kentsel canlandırma, soylulaştırma ve benzeri daha birçok kavramın, Kentbilim, 
Şehircilik, Planlama, Tasarım, Kentsel Tasarım gibi konularda ders okutulan okullarda, 
kitaplarda kullanıldığını hepimiz biliyoruz.

1980’de, yani bundan 36 yıl önce benim Kentbilim Terimleri Sözlüğü adını taşıyan 
bir Sözlüğüm yayımlanmıştı. Baktım, orada “kentsel dönüşüm” den söz edilmemiş. 
“Kentsel yenileme” demekle  yetinmişim. Çünkü o tarihlerde kentsel yenileme terimini 
kullanıyorduk. Bildiğiniz gibi, kentler de, canlı varlıklar gibi, doğuyorlar, büyüyorlar, 
birtakım sorunlarla karşılaşıyorlar, onlar da birer toplumsal örgütlenme biçimi olarak 
birtakım sorunlarla karşı karşıya bulunuyorlar. Dolayısıyla, eskiyen kent kesimlerinin 
-köhneleşmiş diyoruz bazı durumlarda- zamanla yenilenmesi gerekebilir. Bu kesimlere 
birtakım toplumsal ve ekonomik yeni işlevlerin kazandırılması gerekebilir. Ama şunu he-
men rahatlıkla söyleyebiliriz: Bir plana dayanmayan, ulusal politikalardan ve planlardan 
kopuk, dönüşüm adı altında bir takım çalışmalar yaparsak, bunlar ülkede konut açığının 
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kapanmasına yardımcı olmadığı gibi, o adlarla amaçlanan hedeflere de bizi götüremez.

Kısaca şunu söylemek istiyorum: Bireysel açıdan, kentsel açıdan, ulusal ekonomi açı-
sından da, plansız, bölük pörçük, proje temeline  dayalı, dönüşüm adı altındaki birtakım 
uygulamaların sakıncalı sonuçlar doğuracağına işaret etmek istiyorum.

Kent yönetimleri, başta belediyeler olmak üzere, beklenmedik zamanlarda ve beklenme-
dik boyutlarda yeni yatırım olupbittileriyle karşılaşırlar bu koşullar altında. Plansız-proje-
siz b,r biçimde,Sokaklar kazılır, kaldırımlar kazılır, küçültülür, daraltılır, ağaçlar kesilir, 
yeni altyapı yatırımları yapmak gerekebilir, tesislerin ve kabloların yenilenmesi gerekir.

Kentsel dönüşüm için farklı farklı kavramların kullanıldığını biliyoruz. Az önce de söy-
lemiş olduğum gibi, bunlardan bir kısmı, başka ülkelerde, slum (yoksulluk yuvası) diye 
dilimize çevrilen yerlerin, yani yoksulluk yuvalarının temizlenip, ekonomik ve toplum-
sal  açıdan kentle bütünleştirilmesi, kente yeniden kazandırılması için atılan adımları 
anlatmak üzere kullanılıyor. Ama azgelişmiş ülkelerde ve özellikle Türkiye›de gecekondu 
bölgelerinin ıslahı şeklinde gündeme gelmiştir ilk olarak. Yani dönüşümden, bir yenile-
meyi anlamışızdır çoğu zaman.

İkinci olarak, kentlerin merkezi kesimlerinin yitirmiş oldukları ekonomik canlılık söz 
konusuysa, o ekonomik canlılığın eskisi gibi veya daha iyi bir şekilde kente yeniden ka-
zandırılması çabalarına dönüşüm diyoruz. 

Üçüncüsü, tarih ve kültür varlıklarının, mimarlık değerlerinin yoğun olarak bulunduğu 
kent kesimlerini ciddi bir şekilde koruma altına almak da dönüşüm çalışmalarının 
amaçları arasındadır.  

Dördüncü türü, afetlere maruz olan, insan elinden çıkan veya doğal afetlere maruz olan 
yerlerde, risk taşıyan alanlarda, riskli yapıların oluşturduğu alanlarda, bu yerleriı yapılaş-
maya ve yaşanmaya elverişli duruma getirmek için atılması gereken adımların bütününe 
dönüşüm diyoruz. 

Ayrıca, kentsel dönüşüm projeleri yoluyla -asıl amaç ve Türkiye’de son zamanlarda en 
çok üzerinde durulan, kentsel dönüşüm deyince akla gelen de budur- inşaat sektörüne 
kaynak aktarmak, yerli ve yabancı sermayedarlara yeni kazanç kapıları açmak da kentsel 
dönüşümün amaçları arasına girmiştir. Ülkemizde kentsel dönüşüm deyince ilk akla ge-
len şey de budur.

Ben geçen hafta İstanbul’daydım, Suadiye’de, Göztepe’de; tanıyamadım eski İstanbul’u. 
Her köşe başındaki binalar, afet riski taşıyor olsa da, olmasa da yıkılıyor. Amaç kazanç 
sağlamak. Ne yazık ki, bireyler olarak bizler de buna ön ayak oluyoruz, istekli oluyoruz 
ve bundan birçok şirketler para kazanmak için yola çıkıyorlar, birbirleriyle yarışıyorlar.

Bununla ilgili olarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları dernekleri var, zannediyorum 
Türkiye’de bunlardan 40 tane kadar var. Bunların 2011’de yapılan bir toplantısına o za-
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manın TOKİ Başkanının sunduğu bir bildiride şu sözler geçiyor: “Gelişmenin, zengin ol-
manın en temel öğelerinden biri gayrimenkuldür. Gayrimenkül yatırımlarının tetikleyici 
rolü vardır.” 

Bugün aşağıdan gelirken gördüğümüz çok sayıda, türlü yatırım malzemeleri, kentsel 
dönüşümün, inşaata yatırımın canlandırılması ve artan ölçülerde desteklenmesi halinde 
pazar bulacak ürünlerle dolu arkadaşlar. Bunlar birbirini bütünleyen, bu tetiklemenin so-
nucu olan ürünlerdir. Kınamıyorum; fakat kentsel dönüşüm kavramının son yıllarda ne 
kadar genişletildiğini ve tabiri caiz ise, amacından saptırılmış olduğunu gösteren örnek-
lerdir, saptamalardır bunlar.

Çünkü şunu belirtmek istiyorum; madem ki bu konuya girdik, birkaç cümleyle onu da 
söyleyeyim Sayın Başkan:  Sanayi ürünleri üretimini ön planda tutan ve girdileri açı-
sından yurtdışına bağımlı olmayan ciddi bir sanayileşme olmadıkça, büyüme bir ülkede 
süreklilik kazanamaz ve hakça bölüşüm olamaz. Zannediyorum ki, ülkemizde 10 yıldır 
yaşamakta olduğumuz kentsel dönüşüm adı altındaki etkinlikler, ülkemizin  hızlı sanayi-
leşme hamlelerinden, çabalarından giderek uzaklaşmakta olduğunu gösteren örneklerdir.

Kentsel dönüşüm adı konulmamış olmakla birlikte dönüşüm çalışmaları, az önce de be-
lirttiğim gibi Türkiye’de  son 50 yıldan beri zaten var. Adı dönüşüm olarak konmuş olma-
yan bu çalışmaların neler olduğunu sadece başlıklarıyla belirteyim sizlere.

Birincisi, 1966’da çıkmış olan Gecekondu Kanunumuzun yaklaşımıdır. 775 sayılı bu 
yasada ıslah, tasfiye ve önleme terimleri vardır. Islah dediğimiz, iyileştirme ve tasfiye 
de dahil olmak üzere, kentsel dönüşüm adını taşımayan kentsel dönüşüm çalışmalarının 
adıdır. 

Ayrıca 1990’larda Ankara Belediyesi, Portakal Çiçeği Vadisi, Dikmen Vadisi gibi bir-
takım projeler yürürlüğe koydu. Burada, o vadilerdeki gecekondu sahipleriyle belli bir 
anlaşmaya vararak, haksız olarak, sahibi olmadıkları arazilerde yarattıkları rantı, Bele-
diye, aslında kendi emekleri, kamunun emeği sonucunda değer artışlarını gecekondu sa-
hipleriyle paylaştı. 

Bu model uygulanıyor. Aradan 30 yıla yakın bir süre geçmiş olmasına karşın, bugün 
kentsel dönüşüm projelerini hazırlayanların ve uygulayanların ne yaptıklarına çok ya-
kından baktığımız zaman, burada “imar hakkı aktarımı”, “hak sahipliği” vesaire gibi, 
gerçekte hak kavramı içerisine sokamayacağınız birtakım artan değerlere el konularak 
artan rantı, paylaştırmanın bugün de gündemde olduğunu açık bir şekilde görüyoruz. Ka-
zanılmamış gelir olan rantın, değer artışında emeği olmayanlarla paylaştırılmasıdır söz 
konusu olan burada da.

2004 yılında Kuzey Ankara Girişi Projesi başlatıldı. Özel bir yasayla başlatıldı bu, bi-
liyorsunuz. 5104 sayılı Yasayla. O gün yapılan açıklamalarda amacı şöyle belirtilmiştir 
Esenboğa yolu üzerindeki Kuzey Ankara girişindeki kentsel dönüşüm uygulamalarının: 
“Amaç, fiziksel durumun ve çevre görüntüsünün geliştirilmesi, güzelleştirilmesi ve daha 
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sağlıklı bir yerleşim düzeni oluşturarak, kentsel yaşam düzeyinin yükseltilmesi.” Yet-
kililer, yaptıkları açıklamalarda şunları söylemişlerdir: “Esenboğa’dan kentimize gelen 
yabancı konuklara karşı mahcup olmamak için bu gecekonduları temizlemek istiyoruz.” 
Bana sorarsanız, şu yeşil, pembe, mor, renginin ne olduğunu tanımlamakta güçlük çek-
tiğim, geceleri ışıklandırılmış, 25-30 katlı bloklar var ya arkadaşlar, asıl “yüz kızartıcı 
olan” ,”estetik açıdan hiçbir değer taşımayan yapılaşmalar” bunlardır.

2005 yılında,  5366 sayılı Yasa çıkarılmıştır. “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Varlıkların 
Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması” başlığını taşıyan, çetrefil bir anla-
tımla, ne idüğü çok güç anlaşılabilen bir yasayla, ilçe belediyelerine, büyükşehir beledi-
yelerine, belediye sınırları dışında dail özel yönetimlerine, hem koruma alanlarında, hem 
de doğal afet bölgelerinde kentsel dönüşüm çalışmaları yapmak yetkisi tanınmıştır, Daha 
sonra Belediye Kanunumuzda 2005 yılından sonra yapılan bir değişiklikle, Belediye Ka-
nununun kentsel dönüşümle ilgili 73. Maddesinin alanı, kapsamı genişletilmiştir. Onlara 
da girmeyeyim. 

Fakat şunu görüyoruz: “Yetkili yönetim bu konularda belediyeler midir, yoksa merke-
zi yönetim midir?” sorusunu kendimize sorulduğunda; diyebiliriz ki,merkezi yönetim, 
gerçekte belediyelerin, halka yakın olan yönetimlerin üstlenmesi gereken bu işleri adım 
adım onların elinden almıştır. Ortaklaşmalar vardır, ortak projeler vardır; fakat son sözü, 
gerçekte merkezi yönetim söylüyor.

Türkiye, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şart’ının tarafı olarak, onu onaylamış bir 
devlet olarak yerel yönetimlerin özerkliği konusunda yüklenimler altına girmiştir. Kent-
sel dönüşüm gibi girişimlerin, yani yerel nitelikteki girişimlerin, ki konut da, kentsel 
dönüşüm de dahil olmak üzere, bunlar halka en yakın olan yerel yönetimler, yani bele-
diyelerce yerine getirilmesi gereken kamu hizmeti türleridir. Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı bunun böyle olmamsını gerekli kılmaktadır.. Bizde yapılmakta olan bunun 
tam tersidir.

En son adım, bugün uygulanmakta olan Afet Riskli Alanlarda Kentsel Dönüşüm Kanunu 
dediğimiz 6306 sayılı Yasanın 2012 yılında yürürlüğe girmesiyle atılmıştır. Onun birkaç 
özelliğine değindikten sonra sözlerimi bitireceğim.

Bugün uygulanmakta olan Afet Riskli Alanlarda Kentsel Dönüşüm Kanunumuz afet ko-
nusunu ön plana geçirmiştir. Türkiye’nin yüzde 90’a yakın bir bölümü afet riskine maruz 
olduğu için, aslında kentsel dönüşüm tanımı afetlelrle daraltmış, doğal afetlerle sınırlan-
dırmış olmakla birlikte bu çalışmaların yürütüleceği alanın genişlemesine yol açmıştır. 
Bunu tespit edelim. Amaç, inşaat sektörünü, taşınmaz mal alım-satımını, yapı malzemesi 
ticaretini, rant  yaratma ve paylaştırma işlevini, ekonominin canlılığı ve büyümesi için 
öncelikli araç durumuna getirmek.  İkincisi, az önce de söylediğim gibi, kentsel dönüşüm 
projelerinin uygulanmasında son sözü merkezi idarenin söyleyecek olmasıdır. Yetki, be-
lediyelerden merkezi yönetime doğru kaydırılmıştır. Ayrıca,” rezerv alan”, “riskli alan”, 
“riskli yapı” kavramları vardır yasada. Bu kavramların tanımlanmasında ve bu adı taşıyan 
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yerlerin belirlenmesinde belediyeler değil, merkezi yönetim, Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı, Bakanlar Kurulu son sözü söyleyecek idari merciler olarak görülüyor. Tabiii, bazen 
idari makamlarca bazen keyfi olarak da bu tanımlarla ilgili kararlar alındığı için  doğal 
çevre için risk oluşturabilecek adımlar atılmaktan da çekinilmemiştir. Bunu da açıkça 
görüyoruz.

Hukuk açısından dab izninizle bir iki noktaya değineyim.

Bugün uygulanmakta olan Kentsel Dönüşüm Yasamız, kentsel dönüşüm projelerinin 
uygulanmasının önünde engel oluşturabilen, ayak bağı olacağı düşünülen bazı konular-
da, o konularla ilgili kanunların uygulanmayabileceğini söylüyor. Bu yasaların hangile-
ri  olduğunu kendimize sorduğumuzda -isimlerini şimdi söyleyeceğim- hepsinin, çevre 
açısından, ekoloji açısından ne kadar yanlış uygulamalara yol açmaya elverişli bir açık 
kapılar oluşturduğunu derhal fark edeceksiniz. 

Bakın, r sırf kentsel dönüşüm projeleri uygulanabilsin diye hangi yasalar uygulamadan 
uzak tutulabiliyor: İmar Kanunu, Çevre Kanunu, Kıyı Kanunu, Askeri Yasak Bölgeler 
Kanunu, Zeytinciliğin Islahına İlişkin Yasa, Turizmin Teşvikine İlişkin Yasa, Mer’alarla 
İlgili Yasa, Boğaziçi Yasası, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasıyla İlgili Yasa ve 
böylece devam ediyor. Bunların hepsi çevre değerlerinin korunmasıyla ilgili olan önemli 
yasal  düzenlemeler içermektedir.

Bunlardan bir kısmını Anayasa Mahkemesi 2014 yılında iptal etmiştir haklı olarak. Daha 
da önemlisi, “Kentsel dönüşüm projelerinin uygulanmasına karşı çıkan ve mahkemele-
re kentsel dönüşüm kararlarının iptali için başvuranlar olursa, mahkemeler bu davalara 
bakarken yürütmeyi durdurma kararı veremezler” diye de bir hükmü var kentsel dönü-
şümle ilgili yasanın. Oysa Anayasamızın 36. Maddesi hak arama özgürlüğüyle ilgilidir. 
Nitekim, bir siyasi partimiz bunun iptali için  Anayasa Mahkemesine başvurmuştur ve 
Anayasa Mahkemesi yine 2014 yılında bunu iptal etmiştir.

Şöyle bağlayayım isterseniz: Toprağın artan değerlerinin paylaştırılmasında halk 
ve gelecek kuşaklar zarar görmemelidir kentsel dönüşüm projelerinden. İmar hakkı 
toplulaştırılması, imar hakkı aktarımı, hak sahipliği gibi kavramlar, aslında “hak olmayan 
bir hakkın belli bir toprak parçasını işgal edenlere aktarılması” anlamına geliyor büyük 
ölçüde. 

Ailelerin zorla evlerinden çıkarıldıklarını gösteren kentsel dönüşüm uygulamaları olmuş-
tur; Sulukule’de ve başka yerlerde. Bunun konut hakkıyla, insan haklarıyla, İnsan Hak-
ları Evrensel Bildirgesinin kurallarıyla bağdaştırılmasına olanak yoktur. Devlet olarak, 
belediyeler olarak mutlaka bu türlü aşırı uygulamaların uzağında durmak zorundayız. 
Kamu yararı temel amaç olmalıdır. Nitekim, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi olsun, 
onun uygulanmasıyla ilgili, Türkiye’nin taraf olduğu İkiz Sözleşmeler olsun, bu konuda 
bize önemli yükümlülükler yüklüyorlar. Bunları fiilen etkisiz ve  olanaksız  hale getir-
mekten uzak durmalıyız.
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Son nokta şudur: Kentsel dönüşüm sadece bir kentin fiziksel görünümünü,  kentin bir par-
çasının, semtinin fiziksel görünümünü iyileştirmek, güzelleştirmekle sınırlandırılamaz. 
Çünkü, kentsel dönüşüm, aynı zamanda o yoksulluk yuvalarında, gecekondularda, o 
bölgelerde yaşayanların ekonomik ve toplumsal durumlarıyla çok yakından ilgili olması 
gereken bir konudur. İstihdam olanakları düşünülmeden kentsel dönüşüm yapmak hiçbir 
anlam taşımaz. Manuel Castells ne demiş; “Eğer bu şekilde, yani yoksulluk yuvalarını 
düzeltmek için bir yerden alıp başka bir yere taşımak istiyorsanız, o zaman yoksulluğu 
kent içinde taşımış olursunuz. Önemli olan, yoksulluğun bir yerden alınıp başka bir yere, 
gecekondudan alınıp 30 katlı apartman dairelerine taşınması değil; fakat tümüyle orta-
dan kaldırılmasıdır”. Ne yazık ki, uygulamalarımız ülkemizde durumun böyle olduğunu 
göstermektedir.

Kentlileşme konusunda da bir şey söyleyebilir miyim?

OTURUM BAŞKANI- Buyurun hocam.

Prof. Dr. RUŞEN KELEŞ- Benim bir kitabım var. Derleme bir kitap. Adı, “İnsan, Çev-
re ve Toplum.” Değerli bir mimar arkadaşımın bir bölümü var bu kitapta; Adı Cengiz 
Bektaş. Mutlaka duymuşsunuzdur. Cengiz’in,  bu kitaptaki bölümünün başlığı şu adı ta-
şıyor: “Kültürel ve Güzeduyusal Kirlenme.” Başlık bu. Cengiz, Ahmet Bey’in söylediği 
gibi, “estetik kirlenme” konusuna değiniyor ve diyor ki: “Ne derseniz deyin, insanoğlu, 
kendi yaratmadığı ya da yaratılmasına katılmadığı çevreye sahip çıkmıyor, ilgilenmiyor 
bile doğru dürüst, yabancılaşıyor ona. Böylece başlıyor kültür kirlenmesi. Bir kez kültür 
kirlendi mi, ondan sonra her şey birbirini izliyor. Düpedüz söyleyeyim isterseniz: Kültür 
kirlendiği için sular kirleniyor, kültür kirlendiği için çevre kirleniyor, kültür kirlendiği 
için toprak kirleniyor.”

Ahmet Bey sorumluluktan da söz etti. Bununla bağlantılı olarak ben bir Fransız hukuk-
çusunun kitabını hatırlıyorum, Antoine Garapon isimli bir ünlü hukukçu. Kitapta diyor 
ki, “ Gerek Küreselleşme  ve liberal akımlar ve gerekse yaşadığımız koşullar karşısında 
artık bizim eskiden beri kullanmakta olduğumuz ”idari sorumluluk”, “cezai sorumluluk”, 
“mali sorumluluk” gibi kavramlar yetersiz hale gelmiştir; yeni sorumluluk kavramları 
aramak, bulmak zorundayız. Bulmak zorunda olduğumuz yeni sorumluluk kavramı “etik 
değerlere dayanan yeni bir sorumluluk” kavramı olmalıdır.” Ve şu terimi buluyor Gara-
pon: “Yurttaşlık sorumluluğu”.(“La responsabilité civique” diyor. Yurttaş olarak mutlaka 
belli bir sorumluluk duygusuyla davranmak zorundayız. Kentsel ve çevresel değerleri in-
san eylemlerinin mağduru olarak gören ve onlara karşı yöneltilen eylemleri çevreye karşı 
işlenmiş suç sayan yeni bir sorumluluk türüdür yurttaşlık sorumluluğu. 

Pek çok dostlarımız, Doğan Kuban başta olmak üzere, bunu kentlilik kavramı ile açık-
lamaya çalışıyorlar. Kentte yaşadığı halde kentlileşmemiş olan insan türünün topluma 
verdiği zararlardan sık sık söz ediyor Doğan haklı olarak. 

Bitiriyorum Sayın Başkan.
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Zaman zaman kentleşme konularını tartışırken bir karışıklığa yol açabiliyoruz. Kentleş-
me, nüfusun kentlerde büyümesi, yığılmasıdır. Ama kentlileşme, insan davranışlarına 
yön veren birtakım değerlerle ilgilidir. Bunu söylerken, kentte yaşayan insanların tavır 
ve davranışlarının köyde yaşayanlardan farklı olduğuna ilişkin bir önyargıya sahip olu-
yoruz. Acaba bu bir kentsoylu suçlama değil midir? Bunu böyle kabul etmemek lazım. 
Çünkü öyle insanlar vardır ki, kentte yaşar, ömrü boyunca Kadıköy’de yaşar, Şişli’de 
doğup büyümüştür, Kasımpaşa’da doğup büyümüştür, ama hâlâ köylülükten kendilerini 
kurtarabilmiş değildirler. Buna karşın, köyde doğup büyüdükleri, hiç köy dışına çıkma-
dıkları halde, kentte yaşayan yığınlarda rastlayamadığımız ölçüde, kentlileşmiş ve uygar-
ca davranışlara sahip olabilmişlerdir.  Bu nedenle, köylülük ve kentlilik kavramlarını bu 
bağlamda kullanırken dikkatli olmak zorundayız  diye düşünüyorum. 

Ama şu bir gerçektir ki, Ankara’da akşam saatlerinde metro kullananlarınız varsa içiniz-
de, Ankaray kullananlarınız varsa o kalabalık saatlerde, gözlemlemişsinizdir mutlaka. 
Bir istasyona varan aracın kapısı açıldığı zaman,  normal olarak içeridekilerin çıkmasını 
beklemesi gerekirken i vatandaşın, dışarıdakilerin hücumu içeridekilere çıkmak için fırsat  
bırakmamaktadır. Araba kullanmayan, dünyanın en güzel otomobillerini imal eden, fakat 
metro sistemini tercih eden kentlileşmiş  Japonların bunu yaptıklarını  kesinlikle göre-
mezsiniz. Nüfusları Türkiye’den 40-50 milyon daha fazla olduğu halde. 

Yani kentlilik ve yurttaşlık bilinci ve sorumluluğu zannediyorum son çözümlemede bu 
türlü gözlemlerimizle çok yakından ilgilidir.

Zamanımı geçirdim. Çok teşekkür ederim, sevgiler, saygılar sunarım. (Alkışlar)



Prof. Dr. Tarık ŞENGÜL
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
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Evet, son konuşmacıyım galiba. Burada kalan herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü 
gerçekten yoğun bir gün oldu. Umarım burada beklemeye değecek içerikte bir değerlen-
dirme yapabileceğim.

Tabii, biz eskiden Ruşen hocama falan özenirdik, hani böyle kentbiliminin duayeni ola-
rak. 

Hocam; kusura bakmayın, ama ben bugün burada Hatay’dan gelen belediye kocumuza 
özendim. Çünkü kafası çok açık, ne yapmamız gerektiği konusunda çok açık; “Şöyle 
yapın, böyle yapın... Hani bir yaşam koçu havasında anlattı. Galiba burada yok, onun için 
de rahatım. (Gülüşmeler)

Bizim kafamız o kadar açık değil, biz o kadar net değiliz ve gerçekten de net olunmaması 
gereken bir dönemde yaşıyoruz.

Ben, bu konuşmamda, peyzajcı arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza, coğrafyacılığı, me-
kanla uğraşmayı bir ortak paydası sayarak, belli uyarılarda bulunmak istiyorum aslında. 
Daha doğrusu, kendimiz için yaptığımız uyarıları... Ben şehir plancısıyım, siyaset 
bilimciyim aynı zamanda, ama mekanla uğraşıyorum. Orada kendimize yaptığım ya 
da yaptığımız uyarıların bazılarını sizlere yönelik de yapmak, belki önümüzdeki süreci 
düşünürken faydalı olur diye sizlere doğru genişletmek istiyorum.

Uyarı şu: Mekanı iyi anladığımızı düşünmüyorum. Hele ki içinde bulunduğumuz ko-
şullarda, kentlerimizi, coğrafyaları, mekanları yerleri iyi anladığımız kanaatinde deği-
lim. Onun için de hem mesleki olarak iyi müdahale edemiyoruz, hem de iyi mücadele 
edemiyoruz. Bunu basitçe bir bilişsel mesele olarak da görmüyorum. Hocalarım çok 
önemli uyarılarda bulundular; mekanı savunmak, kentleri savunmak, yaşam biçimimizi 
savunmak anlamında. Gerçekten, sadece bir meslek insanı olarak değil, vatandaş olarak, 
kentliler olarak da bir sorumluluğumuz var; önce kendimize, sonra topluma. Ama bunu 
yaparken, mekanı da iyi anlamak zorundayız. İşte orada kendimize bir uyarı yapmak 
gerektiğini düşünüyorum.

Peyzaj meselesine bakarken, önce şöyle bir değerlendirme yapmak istiyorum, biraz za-
man-mekan gelgitleriyle: Bir kere, bizden önce yaratılmış, artık sahipsiz olan, bir anlam-
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da eski, antik diyebileceğimiz, artık sahibi de bulunmayan mekanlardan söz ediyoruz. 
Mesela, Efes biraz öyledir. Hani biz bir uygarlık projesi olarak ne kadar onu sahiplenirsek 
sahiplenelim, onu üretenler ve o günün uygarlığının parçası olanlar artık yoklar. Onun 
için, bir antik mekan, antik peyzajdan söz edebiliriz. İkinci bir şey olarak, daha kalıntısal, 
rezidüel diyebileceğimiz mekanlar var. Bunlar hâlâ canlı mekanlar, ama başatlıklarını 
yitirmiş mekanlar, peyzajlar. Örneğin, gecekondu öyle bir yer artık. Bugünün gerçek-
liği içinde kendi dinamizmini belli ölçülerde üreten, ama artık bugünün gerçekliğinde 
yeri sorgulandığı için de kentsel dönüşüm uygulamalarının birinci hedefi haline gelen 
mekanlar. Onlar daha kalıntısal mekanlar haline gelmiş durumdalar. Bir üçüncü mekan 
ya da peyzaj olarak, daha baskın, hegemonik mekanlardan söz edebiliriz. Bugünün alış-
veriş merkezleri, bu türden büyük etkinliklerin yapıldığı yerler, etrafı çitlerle-duvarlarla 
çevrilmiş birtakım konut alanları, bugünün baskın mekanları. Bir de filizlenen mekanlar-
dan söz edebiliriz. Bugün böyle çok baskın biçimde görünmese bile, ucunu görüyoruz, 
filizleniyor ve geleceği haber veriyor bize. Örnek olarak, mesela Gezi’nin bir park 
yerinde kurduğu bir dayanışma kantini ya da “yeryüzü sofraları” dediğimiz şeyler bu tür 
denemeler. Ama hâlâ o filizlenen mekanları görmüyoruz. Zaten toplumsal krizimizin en 
önemli nedenlerinden birisi de bu; bu kadar kötü mekanlar ve toplumsal ilişkiler üretir-
ken, mekanlar filizlendiremiyoruz ya da sınırlı sayıda filizlendiriyoruz.

Uyarı dediğim nokta şu: Büyük ölçüde bizim bugüne yönelik değerlendirmelerimizde, 
hepimizin değerlendirmelerinde, daha çok rezidüel diyebileceğimiz kalıntısal mekanlar, 
yaşam biçimleri ve zamanlar üzerinden konuşuyoruz. Analizlerimizin yeterince hegemo-
nik ilişkileri ve daha da önemlisi, filizlenen ilişkileri içinde barındırmadığı kanaatinde-
yim. 

Şimdi buna yönelik olarak tekrar peyzaj meselesine döneceğim. Aslında şunu da itiraf 
etmeliyim: Bugün öğlen saatlerinde Selçuk’un bir uyarısıyla buradaki şeyi hatırladım, 
yani bu sempozyumda konuşmacı olduğumu. O arada da, kalan birkaç saatte, daha önce 
okuduğum peyzajla ilgili, mekanla ilgili şeylere şöyle bir bakayım dedim, ODTÜ’de kan-
tinde otururken.

Wiley’nin “Landscape” diye bir şeyi var, bilmiyorum baktınız mı; orada landscape me-
selesini bazı gerilimler üzerinden değerlendiriyor. “Landscape” kitabın ismi, iyi bir ki-
tap; İngilizcesi olan arkadaşlara tavsiye ediyorum, eğer okumadılarsa okusunlar, genç 
arkadaşlarımız özellikle. Orada peyzajı bazı gerilimler üzerinden tartışıyor. O gerilimler-
den birkaç tanesini, mekanı anlama meselesini sorunsallaştırdığım için, birkaç cümleyle 
özetlemek istiyorum.

Bir tanesi, yakınlık-uzaklık meselesi. Çünkü peyzaj dediğimiz şey, sonunda aslında bize 
hitap eden bir coğrafi görünüm ve onun sürekliliği olarak tanımlanıyor. Ama burada 
meselelerden bir tanesi, o mekanlara yakınlık ve uzaklığımız olarak karşımıza çıkıyor. 
Yani peyzaj dediğimizde, çoğu durumda, insanların, en azından sıradan insanların algıla-
rından bir tanesi, kendi görünüm alanlarındaki bir duruma yönelik yapılıyor. Ama bugün 
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geldiğimiz noktada, peyzaj dediğimiz, mekan dediğimiz yapılar, hem doğayı, hem insan 
elinin dokunduğu ikinci doğayı barındıran bir ilişki olarak, aslında çoğu durumda, yakın-
lıktan çok, bir uzaklığa referans veriyor.

Bakın, İstanbul’da, ben hep bu lafı duymuştum, ama Okmeydanı’na gittiğimde denizi 
görmemiş insanlar gördüm. 8, 10, 15 yıldır İstanbul’da oturup, deniz görmemiş insanlar 
gördüm. Bu gözlem önemli, sonunda tekrar döneceğim. Çünkü aynı insanlar, sizin-bizim 
karşı çıktığımız gibi, Kuzey Ormanları talan edilirken, kendileriyle ilişkilenmemiş bu 
mekanları da savunmuyorlar. Bunu da bir parantez olarak söyleyeyim.

İkinci bir gerilim olarak, Wiley, bize, bir gözlem alanı olarak peyzaj ile içine bir anlamda 
girdiğimiz, parçası olduğumuz, orada yaşadığımız peyzajı söylüyor. Bu aslında birinci 
soruyla ilişkili olmakla birlikte, aslında tam da Heidegger’ci anlamda yaşamın yaşanı-
lan yer haline geldiği, kendinize ait olduğu ve sizin parçanız ve sizin de onun parçası 
olduğunuz bir ilişki olarak bakmayı da olanaklı kılan ya da kılmayan bir şey. Biraz önce 
verdiğim örnekle ilişkili olarak yine, bu basitçe bir yakınlık-uzaklık meselesi değil; ama 
insanların, hiçbir zaman parçası olmadığı, içine giremediği mekanları kavrayabilmesi, 
gözlemleyebilmesi, bazı kendini ayrıcalıklı sanan ya da öyle olduğunu düşünen ya da 
öyle olan akademisyenlerden farklı bir durum yaratıyor. 

Ama bir yandan da bir başka şey olarak, göz ile mekan arasında kurulan ilişkiyi bir geri-
lim olarak Wiley önümüze getiriyor, tartışmaya açıyor. Buradaki mesele, bir algı olarak 
sadece neyi gördüğümüz değil, nasıl gördüğümüzle de ilişkili. Yani sizin yeşili gördü-
ğünüz yerde başka birisinin yükselen konut bloklarını gördüğü bir durumdan söz ediyor 
olabiliriz burada.

Son bir gerilim olarak da doğa ile kültür arasındaki bir gerilim olarak peyzaja bakıyoruz. 
Burada daha çok bizim bir anlamda doğaya sürekli müdahalemizin, onun dönüştürücülü-
ğünün, onda yarattığı tahribatların vesaire bir değerlendirmesini yapıyoruz.

“Bunlar, peyzaj konusundaki ana gerilimler olarak kabul ediliyor” diyor Wiley.

Uyarı yaptığım yer şurası: Bütün bu perspektiflerin geri planında, mekanı bir topografya 
olarak kavrayan bir anlayış var. Yani önümüzde bir topografya var, bütün dünyayı gezen 
bir topografya, belli yerlerde sınırlar var, kısıtlar var; ama biliyoruz ki, greetler üzerinde, 
birtakım yollar üzerinde aslında bir topografyanın üzerindeki bir peyzajdan, bir mekansal 
dokudan, kentlerden, kentler dizgesinden söz ediyoruz. Burada bu temsiliyet ya da bu 
vasıflandırmanın kendisinin bir gerçekliği var. Bu büyük ölçüde de bir ulus-devlet siyase-
tinin içinde anlamlandırılmış bir gerçeklik ve ulus-devlet tümüyle aşılmadığı bir durumda 
da bu gerçekliğin hem yaşamımızda, hem de siyaset tarzımızda bir yeri olacaktır. Ama 
bugün geldiğimiz noktada, bunun ötesine geçen ilişkilerin, yapıların, birtakım mekansal 
örüntülerin de ortaya çıktığını görüyoruz.

Mekana bir başka türlü bakmak gerektiği kanaatindeyim. Yani bunu kişisel bir şey olarak 
söylemiyorum, literatürde de öyle bakanlar var. Bu, daha farklı bir şey; topografik bir 
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anlayışın yerine, topolojik diyebileceğimiz bir mekan algısını koymaya başlıyor. Nedir 
bu algının şeyden farkı? Mesela bir kentin ölçeklendirilmiş bir haritası topografik bir 
haritadır. Yani ölçülüdür, bütün birimlerin birbirine göre konumlanışı gerçeklikte kar-
şılığını bulur. Ama örneğin bir Londra metrosu... Bizim metrolar için söylemiyorum; 
yani o kadar metrocuklar ki... Tamam, burası için de varsayabilirsiniz; ama Londra’daki 
metro örneğin, bir Paris metrosu topografik değil, topolojiktir. Aslında çok yanıltır, bin-
diğinizde bazı hatların görünenden çok daha uzun olduğunu görürsünüz. Çünkü oradaki 
temsiliyet bir geometrik ya da metrik ölçüyle verilen bir şey değildir, daha çok bağlantılar 
üzerinden verilir. Onun için de aslında yanıltıcıdır. Ama bir yandan da doğrudur. Niye 
doğrudur? O hatlar vardır ve o trenlere bindiğinizde, belli bağlantıları izlerseniz hedefi-
nize ulaşırsınız. Bunun bir başka ifadesi; örneğin bir Londra kenti -İstanbul örneğini de 
verebiliriz- New York’a İngiltere’nin birçok kentinden daha yakındır. Çünkü bağlantıları 
inanılmaz derecede güçlü buralarla. Dolayısıyla da Aberdeen kentine gitmek için harca-
yacağınız süreden daha az bir sürede New York’a gidebilirsiniz ve gelen giden sayısının, 
iletişimin de Londra ile New York arasında daha fazla olduğunu görürsünüz. Bu, topog-
rafik bir şey değil, topolojik bir ilişki; sadece bağlantılar üzerinden kuruyor coğrafyayı.

Bunun peyzaj için anlamı nedir? Ki bir kez daha söylüyorum, ben topografik temsili-
yetin tümüyle aşıldığı kanaatinde değilim; bunun bir gerçeklik olarak birçoğumuz için 
yaşandığını ve belli durumlarda herkes için yaşandığını biliyorum. Ama eğer gerçekten 
İstanbul’da, Okmeydanı’nda oturan bir insan Kadıköy’e ulaşamıyorsa, ne anlamı var o 
yakınlığın?! Ve New York’ta yaşayan biri, İstanbul’da, Kadıköy’de çok daha fazla otur-
muş, Boğaz’da rakısını içebiliyorsa, hangisi daha yakın?! 

Burada başka türlü bir mekan kurgusuyla karşı karşıya kalırız ve yaşamımızı hızla de-
ğiştiren bu ikinci senaryodur. Bu senaryo özellikle baskın mekanların senaryosu ve fi-
lizlenen mekanlara da ağırlığını koyuyor. Yani giderek kendisini topografik bir mekan 
ve peyzaj algısından arındıran ve mekanı giderek topolojik kullanan bir iktidar perspek-
tifinden söz ediyoruz. Niye yapıyoruz İstanbul’a en büyük havaalanını? Yılda kaç mil-
yon yolcu geleceği sürekli söyleniyor? Ve bütün bu algılama içinde Okmeydanı’ndaki 
insan nerede duruyor? Siyaset tam da bu noktada. Çünkü burada oturan hocalarımızın 
söylediği şey hep... Yani belli noktalarda, kültürüyle vesaireyle farklı olduğunu düşünse 
de mesela o Kadıköy’ü görmemiş insanın, yüreği biraz da o tarafta atıyor, onların da 
haklarını savunuyor kendi haklarıyla beraber. Ama karşımıza konulan mekan, peyzaj ve 
gerçeklik ve o mekanı şekillendiren anlayış buradan yola çıkmıyor.

Bakın, İstanbul altüst oluyor, tümüyle yeniden şekilleniyor. Özellikle peyzajı; kentin öte-
sinde, peyzajıyla birlikte söylüyorum. Bakın Kuzey Ormanlarına, su havzalarına, hava-
alanının yerine, Kanalİstanbul’a vesaire; altüst ediyorlar. Ve burada bize verilen siyaset 
anlayışı ve mekan algısı, bizim bugüne kadar gördüğümüz türden bir algıdan ve anla-
yıştan ve müdahaleden çok daha farklı, tümüyle topolojik. İstanbul’daki yurttaşın falan 
şeyi değil mesele. Bakın, “150 milyon yolcu gelecek” diyor; gelmezse farkını o ulusötesi 
şeylere, konsorsiyum haline geleceği varsayılan, ama bir türlü gelemeyen şirketlere öde-
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yeceğini söylüyor Hükümet. Burada bir kentin sürekliliği falan meselesi yok artık, bir 
başka türlü kuruyor kenti. 

Onun için, ikili bir yapıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bir yanda gecekondular, eski İstanbul 
ve şimdi öbür tarafta, sıradan insanlar için topografik, çünkü aşılması gereken engelle-
riyle vesaire, sabah çıkıp iki saat o yolu gidiyor, akşam iki saatte geliyor vesaire, ama 
kuzeyde başka tür bir kent kuruyor. Ve o kurgu ve o siyaset ve o peyzaj, bizim bildiğimiz 
siyasetin öngördüğü ya da o siyaset tarzının kendisine temel alacağı ve mücadele edeceği 
bir peyzaj değil. Siyaseti bu yeni ilişkilenme biçimine göre, yani mekanın sürekliliği 
ve topografik bir dağılımdan çok, ilişki ve konnektivite üzerinden, yani bağlantısallık 
üzerinden kuran, heterojenliği esas alan, seçici olan, dışlayan bir başka siyesetle karşı 
karşıyayız.

Soru şu: Bizim topografik olarak kurduğumuz siyaset bu siyasetle baş edebilir mi? Baş 
edebilecekse sorun yok. Çünkü gelen dünya çok daha karmaşık ve acımasız bir dünya. 
Ama baş edemiyorsa, başka türlü kurmak zorundaysak, yani bağlantısallığa bağlantısal-
lıkla yanıt vermek zorundaysak, o zaman, siyaseti de yeniden düşünmemiz gerekiyor.

Teşekkür ederim. (Alkışlar)
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Peyzaj Mimarları Odasına ve Ayşegül Hanım’a, beni bu önemli sempozyuma davet ettik-
leri için çok teşekkür ederim.

Gerçekten de, kentsel tasarım, üç tasarım disiplininin ara kesitinde, onların bir arada, her 
üç disiplinden kişilerin birbirinin dilinden anlayarak çalışmalarını gerektiren bir ortak 
alan, bir işbirliği alanı. Bir rekabet alanı değil, bir işbirliği alanı. Bir ortak dilin geliştiri-
lebilmesi için eğitim çok büyük önem taşıyor gerçekten. Çünkü eğitim süreci içerisinde 
mimarlara, şehir plancılarına ve peyzaj mimarlarına o ortak dili, yaklaşımı ve ortak ça-
lışma kültürünü verebilirseniz, mezun olduktan sonra birlikte çalışmaları daha kolay olur 
diye düşünüyorum.

Mimarlık disiplininde kentsel tasarım eğitimi ne zaman başladı diye baktığımızda; as-
lında şehir planlama alanının da 20. Yüzyıl başında yeni bir disiplin olarak doğduğunu 
ve ilk şehir plancılarının, ilk şehircilerin de mimar olduklarını düşünürsek, şehirciliğin 
mimarlığın içinden gelişmiş bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Bu disiplinin ilk doğduğu 
dönemde şehirci-mimarların, bugün kentsel tasarım diye adlandırdığımız yaklaşıma çok 
daha yakın, tasarım duyarlılıkları olan planlar yaptıklarını biliyoruz.

Türkiye’de mimarlık eğitiminde şehircilik ve kent tasarımı eğitiminin ilk defa 1930’larda, 
Güzel Sanatlar Akademisinde Ernst Egli’nin şehircilik seminerleriyle başladığını söyle-
yebiliriz. Ardından Seyfi Arıkan bu seminerleri sürdürüyor; Atatürk’ün mimarı olarak bi-
linen Seyfi Arıkan Türkiye’de modern mimarlığın öncülerinden, önemli bir mimar. İstan-
bul Teknik Üniversitesi’nde ise Şehircilik Kürsüsünü Gustav Oelsner kuruyor, kürsünün 
başkanlığını daha sonra uzun yıllar Prof. Dr. Kemal Ahmet Arû sürdürüyor. Mimarlık 
öğrencilerine bu kürsüde görevli öğretim üyeleri şehircilik eğitimi veriyorlar. 

ODTÜ, 1956 yılında, farklı bir sistemle kuruluyor. Mimarlık Fakültesi’nin müfredatı, 
İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulmuş olan Harvard School of Design üzerinden Bauhaus 
yaklaşımına göre oluşturuluyor. Kuruluşunu izleyen yıllarda, 1960’larda mimarlık müf-
redatı içerisinde iki dersin yer aldığını görüyoruz. Bunlardan biri, The City dersi; kent 
kuramlarının verildiği bir ders. Diğeri ise Urban Design stüdyo dersi. Büyük olasılıkla 
“kentsel tasarım kavramının” ilk defa bu bağlamda bir dersin adında yer aldığını söyle-
yebiliriz. Her iki dersi veren öğretim üyeleri arasında Tuğrul Akçura, Gönül Tankut ve 
Ahmet Gülgönen’in isimlerini görüyoruz. Şunu da burada söylemek lazım tabii: “Urban 



Prof. Dr. Cânâ BİRSEL

114

Design” (kentsel tasarım) kavramı da ilk defa 1956’da ortaya atılmış olan bir kavram. 
Harvard’da toplanan bir sempozyumda ilk defa José Luis Sert tarafından öneriliyor. O 
dönemde “survey” metoduna, matematiksel modellere dayanan bir şehir planlama yak-
laşımının giderek önem kazanması nedeniyle, bu yaklaşımdan farklı olarak, mimarlık ile 
şehir planlamanın ara kesitinde, tasarım duyarlılıkları olan bir yaklaşıma dayalı yeni bir 
uzmanlık alanı olarak “urban design” (kentsel tasarım) alanı ve epistemolojisi bu süreçte 
kuruluyor. Ondan sonra sırayla çeşitli Amerikan üniversitelerinde bunun derslerini gö-
rüyoruz. University of Pennsylvania’da, Philadelphia’da ilk defa bu konuda bir program 
açılıyor. Daha sonra İngiltere’de açılan programlar var.

Böyle kısa bir tarihçe verdikten sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde ne olmuş diye 
dönüp baktığım zaman; 1970’li yılların ikinci yarısında bu derslerin bir süre ortadan kalk-
tığını görüyoruz. Ardından 1985 sonrasında yeniden, City Planning Studio adı altında 
bir stüdyo ve Principles of City Planning and Urban Design adı altında iki dersin Gönül 
Tankut ve Baykan Günay tarafından verilmeye başlandığını görüyoruz. 1960larda dersin 
adında var olan “kentsel tasarım” nosyonunun “kent planlama” ile yer değiştirmesi ol-
dukça ilginç. Bu derslerle mimarlık öğrencilerinde, kentsel coğrafya ve kent sosyolojisi 
kuramlarının, şehir planlama ve kentsel tasarım nosyonları ile ilgili bir farkındalık oluş-
turulması amaçlanıyor. İkinci dönem ise City Planning Studio (Şehir Planlama Stüdyosu) 
küçük bir kentin ya da bir kent alanının planlandığı bir stüdyo dersiydi. Tabii, 1960ların 
sonlarında kurulan Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün bu dönemde eğitimini, yaklaşık 
yirmi yıldır farklı bir bölüm olarak sürdürdüğünü belirtmek gerekiyor.

Bugün mimarlık eğitiminde kentsel tasarım dersleri dediğimizde, kent ve kentsel tasa-
rım kuramlarının verildiği kuram dersleri ve kentsel tasarım atölyelerinden söz edilebilir. 
Bunların içerisinde, ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde ODTÜ’de yürüttüğümüz kuram dersi, 
yine, kent kuramları -kentsel coğrafya ve kent sosyolojisinin ürettiği bilgi ve kuramlar, 
kent planlama kavramları, planlama ölçekleri ve planlama türlerinin mimarlık öğrenci-
lerine tanıtılmasını amaçlıyor. Bunun yanı sıra, kentsel tasarım kavramlarını ve kentsel 
tasarım yaklaşımları üzerinde duruluyor ve dünyadan kentsel tasarım örnekleri ile des-
tekleniyor. 

Kentsel tasarım stüdyosu ise, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Bo-
logna düzenlemelerinden sonra, kredilerin azaltılması nedeniyle ayrı bir stüdyo olmak-
tan çıktı ve mimari tasarım stüdyoları içerisine entegre edildi. 4. sınıfın ilk döneminde 
Mimari Tasarım Stüdyosu kapsamında kentsel ölçekte tasarım konuları verilmesi bugün 
artık kurumlaşmış bulunuyor. Mimari Tasarım Stüdyosu’nda kentsel tasarım konuları ve 
kentsel tasarım ölçeklerinde projeler veriliyor. Buna karşılık diğer üniversitelerde -İs-
tanbul Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini hemen burada 
sıralayabilirim- gelenekten gelen biçimde, ayrı bir stüdyo veya atölye, kentsel tasarım 
atölyesi olarak mimarlık lisans müfredatında varlığını sürdürüyor.

Mimarlık eğitiminde kentsel tasarım dediğimizde, burada özellikle stüdyo eğitimine 
odaklanmak istiyorum. 
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Kentsel bağlamda mimari tasarımın da bir kentsel tasarım olduğunu düşünüyorum. Li-
teratürde de baktığımız zaman, kentsel tasarım kuramcıları kentsel tasarımın tanımını 
yaparken, tanımları arasına bunu da ekliyorlar: kentsel kontekstte, belirli bir yaklaşımla 
yapılan mimari tasarım da kentsel tasarım olarak tanımlanıyor kimi kuramcılar tarafından.

Kentsel Tasarımın bir diğer tanımı ise kentsel ölçekte yapılı çevrenin bütünsel tasarımı-
dır. Bütünsellik kavramı kentsel tasarımda özellikle önemli. Çünkü mimari tasarım daha 
tekil yapılara ve yapı gruplarına odaklanabilir; ama bütünsel olarak kentsel ölçekte yapılı 
çevrenin oluşturulması konusunun kentsel tasarım kapsamına girdiği açık. Bu bağlamda, 
konut yerleşimleri tasarımı, komşuluk birimi tasarımı, yerleşke tasarımı -ki bunun en iyi 
örneği üniversite yerleşkeleridir ve bence, geçmişte de yarışmalarla elde edilen üniversite 
kampüsleri, yapı gruplarının üçboyutlu tasarımını gerektiren birer kentsel tasarımdır. Bu-
rada bu üç boyutluluk konusu son derece önemli; kitleler, açık ve kapalı alanların bir ara-
da üç boyutlu bütünlüğü, birbirleriyle olan üç boyutlu ilişkileri kentsel tasarım açısından 
önem taşıyor. Kentsel tasarımın bir diğer tanımı ise, kamusal alanların ve dış mekânların 
tasarımını içeriyor. Bazen dış mekânlar kamusal olmayabilir, özel alan içerisinde de ola-
bilir. Dolayısıyla, meydanların, sokakların düzenlenmesi, açık etkinlik mekanlarının dü-
zenlenmesi ve yapılar arasında kalan dış mekânların tasarımı, kentsel tasarımın kapsamı 
içerisine giriyor.

Kentsel tasarım dersleri ve stüdyolarının hedeflerini, derslerin objektifleri ve öğrenim 
çıktıları kapsamında, şöyle sıralayabiliriz: 

Mimarlık öğrencilerine kentleri, kentin oluşum ve dönüşüm dinamiklerini, bu dinamik-
lerin ardındaki toplumsal ve kültürel nedenleri anlama farkındalığının kazandırılması,

Kentsel mekânı okuma ve çözümlemenin araçlarının kazandırılması,

Ölçekler arası ilişkileri anlama ve ölçekler arası tasarım yapma becerisi kazandırılması, 
(Bu bazen çok zor olabiliyor, mimarlık öğrencileri üst ölçekleri anlamakta zorluk çekebi-
liyorlar. Bir ölçekten diğerine geçiş ve her bir ölçeğin gerektirdiği farklı tasarım yaklaşı-
mı ve tekniklerinin kazandırılması gerekiyor.)

Kentsel tasarım ve mimari tasarım arasındaki ilişkilerin ortaya konulması. (Kentsel bi-
çimlenme ile mimari tasarım arasındaki karşılıklı ilişkilerin vurgulanması da çok önemli. 
Çünkü büyük ölçüde kentlerin yapılı çevreler olduğu ve tekil yapılar ve yapı gruplarından 
oluştuğu düşünülürse, mimari tasarım ile kentsel biçimlenmenin bu karşılıklı birbirini 
biçimlendiren ilişkisi üzerinde durmak özellikle önem taşıyor.) 

Kentsel yapılı çevrenin bir ilişkiler bütünü olduğunun aktarılması. (Az önce, üç boyutlu 
ilişkilerden söz ettim; ancak burada ilişkiler bütünü kavramını, bir sistem olarak kente 
bakılması anlamında kullanıyorum.)

Kentsel altyapı, açık kamusal mekanlar ve yeşil alanlar sisteminin oluşturulması.
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Yaşanabilir ve sürdürülebilir yapılı çevrelerin oluşumunda mimari tasarımın rolünün ve 
mimarın sorumluluğunun vurgulanması.

Kentsel tasarımın, kent planlama, peyzaj mimarlığı ve mimarlık disiplinlerinin ara kesi-
tinde, her üç disiplinin işbirliğini gerektiren disiplinlerarası bir uzmanlık olduğu; altyapı 
mühendisliği, ulaşım planlaması ve bunun gibi mühendislik alanlarıyla işbirliğinin yanı 
sıra, sosyoloji, çevre psikolojisi, imar hukuku, çevre hukuku ve bunun gibi alanlardan 
yararlanmayı gerektirdiği konusunda farkındalık geliştirilmesi de önem taşıyor.

Mimarlık eğitiminde kentsel tasarım derslerinin hedeflerini böylece sıraladıktan sonra, 
Mimari Tasarım Stüdyosu kapsamında verdiğimiz kentsel tasarım projelerinden örnekler 
sunmak istiyorum.

Bu, bu yıl vermiş olduğumuz proje konusu. Bununla başlamak istiyorum. ODTÜ’de, 
Mimarlık Bölümünde bu yıl stüdyolarda Ankara çalışmaya karar verdik. Öğrencilerimiz 
için olduğu kadar bizler için de, enerjimizi artıran, verimli bir düşünce ortamı olduğunu 
düşünüyoruz stüdyoların. Bu dönem, Mimarlık 4. Sınıf Stüdyosu’nda dört stüdyo grubu 
da, Ankara’nın merkezinde ve çeperlerinde dört ayrı alanda farklı kentsel tasarım sorun-
sallarına odaklandı. Bizim stüdyo grubumuzda AKM alanları 4. bölgeyi ve eski Havagazı 
Fabrikası alanını bir arada çalışıyoruz. 

Burası AKM 4. bölge, Gençlik Parkı, Stadyum ve Hipodrom’la devam eden AKM 
(Atatürk Kültür Merkezi) alanları içerisinde yer alıyor. Onun güneyinde eski Havagazı 
Fabrikasını, endüstri mirası olarak tescil edilmiş olduğu halde yıkılmış olan Havagazı 
Fabrikasını bu alanla bütünleşik düşünmek gerektiği kanısındayız. Her iki alan da bugün 
bir kentsel boşluk oluşturuyor; şu anda kötü kullanılan, parçalanmış, birbirinden bağım-
sız, yalıtılmış olan yapıların bir bütün oluşturamadan yan yana durduğu bir boşluk. Ana 
tasarım sorunsalımız, bu boşluğu yeniden kente kazandırmak, boşluğu tasarlamak. Cum-
hurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, yarışması 1992’de yapılmış olduğu halde bugüne kadar 
inşaatı bitirilememiş durumda ve bir boşluğun tam ortasında yer alıyor. Adliye binasının 
yakın gelecekte buradan kaldırılması söz konusu, bu yapıyı yıkmadan yeniden kullanımı 
da tasarım sorunsalının bir parçasını oluşturuyor. Ve Cer Modern Atölyesi. Cer Modern 
Sanat Merkezi bugün Ankara’da çok önemli bir aktivite odağı haline geldi; fakat insanlar 
buraya arabalarıyla gelip, çevrede başka hiçbir yere uğramadan arabalarıyla gidiyorlar. 
Dolayısıyla, bu alanın, örneğin Gençlik Parkı’yla ya da güneydeki alanlarla yaya ilişkisi 
kurulamıyor ve en önemlisi, buradan Atatürk Bulvarı’na yaya olarak çıkamıyorsunuz. Bu 
alan çevresinde ilişkiler sisteminin yeniden kurulması gerekiyor.

Ayrıca kentin merkezinde yer alan bu alanda, başkentin kimliğini oluşturan mimari mira-
sın dikkate alınması yanı sıra, bu alanın AKM alanları bütününde kentin ana yeşil altya-
pısının, yeşil omurgasının bir parçası olduğu ve ulaşım altyapısının üzerinde ise bir deği-
şim ve düğüm noktası olduğu üzerinde duruyoruz. Ankara’nın merkezinde bir kentsellik 
odağı, bir kentsel yaşam odağı oluşturmak üzere bir program oluşturulması ve birbirinden 
kopuk, dezentegre ve yalıtılmış olan parçaların bütünleştirilmesi ve kentle ilişkilendiril-
mesini amaçlıyoruz. 
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Geçen yılın ilk döneminde ise Prof. Dr. Mualla Erkılıç’la beraber yürüttüğümüz proje 
çalışmasında, deneysel bir yaklaşımla kentsel tasarıma yaklaşmıştık. Biliyorsunuz, son 
dönemde “ekolojik şehircilik” ve “ekolojik bilgelik” bir tasarım felsefesi olarak giderek 
önem kazandı. Ekolojik yaklaşımla, bir diğer deyişle, her şeyin birbirinin bütünü olduğu; 
doğal, tarımsal, kırsal, kentsel ve sosyal bütün olarak her şeyin birbirini etkilediği anlayı-
şından yola çıkarak yürütmüş olduğumuz bu stüdyo çalışmasında, Adana kenti üzerinde 
kentsel mekânda yenileşme (“regeneration”) sorunsalı üzerinde çalıştık. 

Ekoloji boyutunun çok önemli olduğu bir kent Adana. Seyhan Barajı bölgede yeni bir 
ekoloji oluşturmuş durumda. Doğal hayatı koruma bölgesi, çok değerli tarım alanları ve 
kentin çeperlerinde bugün hala tarımla birlikte yaşamaya devam eden yarı tarımsal-yarı 
kırsal mahalleler bulunuyor. Ve tabii, Seyhan Nehri çok önemli bir ekolojik öğe. Büyük-
şehir Belediyesi kentsel dönüşüm alanları saptamış durumda. Büyükşehir Belediyesi ve 
Seyhan Belediyesi ile düzenlediğimiz bir dizi seminerin ardından, onların bize önermiş 
olduğu alanlar üzerinde çalıştık. 

Bunlardan ilki tarihi merkez içerisinde yer alan Sarıyakup Mahallesi. Çok zengin bir ta-
rihi var Adana’nın. Kentin merkezi bugün hala kısmen tarihi merkez üzerinde yer alıyor. 
Buna karşılık, tarihi merkezin önemli bir bölümü 1998 depremiyle büyük ölçüde yıkılmış 
ve yıkılan yapı parselleri zamanla otoparklarla kaplanmış, kötü kullanılan bir durumda. 
Tarihi mahallelerde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden ve özellikle güneydoğudan göç-
menler yaşıyor. Son yıllarda ise Suriye’den gelen göçmenleri barındırıyor.

Bir diğer alan ise Seyhan Nehri’nin hemen doğusunda yer alan Cumhuriyet Fabrika-
sı-Karşıyaka Mahallesi. Burada az önce sözünü ettiğim gibi, tarımla birlikte yaşayan bir 
mahalle bulunuyor, tarımsal üretimin de küçük ölçekte sürdüğü, yarı kırsal-yarı kentsel 
bir yaşam sürüyor bu alanda. Bir endüstri mirası yapısı, Cumhuriyet Un Fabrikası alanın 
hemen batısında yer alıyor. Bugün depolama amaçlı kullanılan bu alan ile mahallenin 
bütüncül olarak ele alınması bu alandaki ana tasarım sorunsalını oluşturmaktaydı.

Döşeme Mahallesi ve Alman Fabrikası ise üçüncü alanı oluşturuyor. Burada da yine artık 
kullanım dışı olan bir fabrika, Adana’nın ilk çırçır fabrikalarından biri, eski Alman Fab-
rikası yer alıyor. Bu fabrikanın hemen güneyinde ise her zaman onunla birlikte yaşamış 
olan bir mahalle bulunuyor. Bu, büyük olasılıkla Osmanlı döneminin ilk ızgara planlı 
uygulamalarından birini oluşturuyor.

Göl Mahallesi ise Seyhan Barajı ile yeni kentsel gelişme alanları arasında arasında sıkış-
mış bir gecekondu mahallesi. Onun da yine kendine özgü bir ekolojisi var. Gerek doğal 
anlamda, gerek sosyal anlamda kullanıyorum ekoloji kavramını burada.

Stüdyoda önce; araştırmalar sonucunda toplanan bilgileri kent mekânıyla ilişkilendirerek 
haritalama (ve bilgiyi mekânsallaştırma) yöntemi olarak “mapping” yöntemiyle çalışıldı. 
Söz konusu haritalama yöntemiyle önce bilgi toplama, tarihsel analizler, kentsel gelişme 
analizleri yapıldı. Örneğin Adana kentinde bir çok tarihi fabrika, bugün artık kullanım-
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sız durumda bulunuyordu; öğrencilerimiz bunların mekândaki ilişkilerini irdelediler. Bu 
kapsamda, doğal peyzaj ve peyzaj dokusu, sosyal yapı analizi incelenen konular arasın-
daydı. Ardından her bir alanın 1/1000 ölçeğinde maketleri yapıldı.

Stüdyo çalışmalarımızı yürüttüğümüz bu süreçte, çalışmalarımızı Adana’da düzenledi-
ğimiz bir uluslararası workshop ile bütünleştirme olanağımız oldu. Paris-La Villette Mi-
marlık Okuluyla, 5 yıl süresince, hem ODTÜ, hem de daha sonra Mersin Üniversitesi 
Mimarlık Fakülteleri ile yürüttüğümüz workshop dizisine, bir dönem Uludağ Üniver-
sitesi, Çukurova Üniversitesi, Atina Ulusal Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi de 
katıldılar. Kasım 2015 başında Adana’da, ENSA Paris La Villette, Çukurova Üniversi-
tesi, ODTÜ ve Mersin Üniversitesi Mimarlık bölümlerinin katılımıyla düzenlediğimiz 
bu workshop’ta öğrenciler kentin tarihi merkezini çalıştılar. Yerinde, yaklaşık 10 günlük 
bir çalışma sonucunda öğrenci gruplarından, seçtikleri alt alanlarda mevcut mekânsal 
yapı ve toplumsal yaşam örüntülerini gözlemleyerek, belirli alt alanlarda noktasal kentsel 
tasarım önerileri geliştirmeleri istendi. Bu uluslararası workshop çalışmalarının ana fel-
sefesi, öncelikle kentte seçilen çalışma alanını, yapılı çevre ile gündelik yaşam örüntüleri 
arasındaki ilişkileri gözlemleme, kentlinin gereksinimlerini anlama, onlarla konuşarak, 
onlarla birlikte, noktasal, minimal müdahaleler yaparak alanda çevre kalitesine katkıda 
bulunma yaklaşımına dayanmaktaydı. Bu yaklaşım bugün “kentsel dönüşüm” adı altında 
bugün yapılmakta olan büyük müdahalelerle bütünüyle farklı bir kentsel tasarım yakla-
şımı oluşturuyor. 

Burada 4. Sınıf Mimari Tasarım Stüdyosu’nda geliştirilen kimi öğrenci çalışmalarından 
örnekler sergileyeceğim.  

Sarıyakup Mahallesinde çalışan öğrenciler, az önce belirttiğim uluslararası workshop’a 
katıldılar ve devamında çalışmalarını stüdyoda sürdürdüler. Tarihi kentsel çevrede kent-
sel ve mimari tasarım önerileri geliştirdiler. Kullanımsız durumdaki boşluklar, yapıların 
yıkılmış olduğu parseller ve üzerlerindeki otopark alanlarında, sosyal sürdürülebilirlik 
boyutunu dikkate alarak alternatif senaryolar oluşturdular. Kentsel dolgu yapan, kamusal 
alanları yeniden düzenleyen ve toplumsal sorunları ve potansiyeli yeniden kullanarak 
bu tarihi mahalleyi canlandırmaya ve sağlıklılaştırmaya yönelik projeler geliştirdiler. 
Özellikle bu alanda giderek yayılan ayakkabı imalathaneleri burada çok önemli bir sorun 
oluşturuyor. Burada örneğin bir öğrencimiz, bu sorunsal karşısında, alanın mevcut po-
tansiyelini değerlendirerek tasarım etkinliğini öne çıkaran, zanaat merkezleri ve atölyeler 
yapmaya yönelik sosyal boyutu olan bir proje geliştirdi.

Cumhuriyet Fabrikası çevresi ve Karşıyaka Mahallesi’nde çalışan öğrenciler, tarımsal ve 
artizanal üretimin kooperatifler altında örgütlenerek sürdürüldüğü, yarı kırsal-yarı kentsel 
yaşam biçimini öne çıkaran bir gelecek vizyonuna dayalı yerleşim önerileri geliştirdiler. 

Döşeme Mahallesi’nde çalışan öğrenciler ise genel olarak toplumsal duyarlılıkları öne 
çıkaran bir yaklaşımla projelerini geliştirdiler. Fakat burada farklı bir tasarım problema-
tiği daha öne çıkmaktaydı; mevcut ızgara planın korunması gereği, bu alanda tasarım 
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yaparken bir geometri egzersizini de gerektiriyordu. Üçboyutlu ızgara ve “mat building” 
önerileri bu alanda öne çıktı. Belediyenin bu alanı bütünüyle dönüştürme kararlılığında 
olduğunu biliyoruz. Fakat az sayıda kültür mirası yapının korunacak olması, gerçek an-
lamda bir kentsel koruma anlamına gelmiyor ne yazık ki. 

Son grup ise Göl Mahallesi’nde çalıştı. Burada Seyhan Barajının yarattığı göl ekolojisi-
nin dikkate alınması ve bu mahallede var olan yaşam örüntüleri ile değerlerinin anlaşılıp, 
o değerlerin geleceğe taşınması amaçlandı. Bu alan için TOKİ’nin bir projesi var, yüksek 
TOKİ bloklarının buraya gelmesi söz konusu. Öğrenciler ise bu alanda, Seyhan Barajı 
Gölü’nün karşı kıyısında yer alan üniversite yerleşkelerini de dikkate alan, toplumsal 
sürdürülebilirliği öne çıkaran senaryolara dayalı, mahallenin özgün karakteristiklerini ve 
peyzajını sürdüren, düşük yoğunluklu yerleşim önerileri geliştirdiler.  

İkinci dönemde ise KKTC’de Gazi Mağusa’da tarihi Suriçi bölgesinde bir mimari proje 
çalışması yaptık. Önceki dönemde çalıştığımız konu bir kentsel tasarım projesiydi, ikinci 
dönemde ise mimari projeye kentsel tasarım yaklaşımıyla yaklaşıldı. Tarihi kent içerisin-
de proje konusu olarak Performans Sanatları Akademisi, mimari program olarak verildi. 
Tarihi kenti canlandıracak bir işlev olarak bu programı önerdik. Tarihi kent dokusuyla 
bütünleşen bir kentsel ve mimari tasarım çalışmasıydı.

İlk kavramsal tasarım çalışmalarından da anlaşılacağı gibi, öğrenciler burada, tasarım 
kavramlarını yerin analizinden çıkaran, oradaki tarihi yapılı çevrenin üst üste katmanlaş-
masından üreten projeler geliştirdiler. Örneğin bir öğrenci, “land art” kavramını da kulla-
narak, alanda yukarıya doğru yapılaşmak yerine, kayanın içine oyarak bir tasarım geliş-
tirdi. Bu ekolojik sürdürülebilirlik boyutunu da gündeme getiren bir proje çalışmasıydı. 

Burada 1/500, 1/200, 1/100 ölçeklerde çalışılan bir mimari tasarım çalışması ile birlikte, 
tarihi kentsel doku içerisinde, kentle olan ilişkileri ören, örüntüler kuran, ölçeğiyle tarihi 
dokuya dikkat eden bir tasarım yaklaşımı benimsendi. Diğer bir deyişle, bu proje de bir 
kentsel tasarım yaklaşımı içermekteydi. Kentsel çevre içinde, bir tarihi çevre içinde çalış-
tığınız zaman, kentsel tasarım duyarlılıkları ve yaklaşımı ile mimari tasarıma yaklaşma-
nız ve kentsel tasarım araçlarını kullanmanız gerekiyor.

Teşekkür ederim. (Alkışlar)
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Günaydın değerli konuklar.

Ben, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge  Planlaması Bölü-
münde öğretim üyesiyim; ama lisans eğitimim mimarlık. 5 yıl mimarlık okudum, ondan 
sonra şehir planlama konusunda yüksek lisans ve doktora çalışmalarımı sürdürdüm ve ilk 
üniversiteye asistan olarak da Şehirsel Tasarım ve Yenileme Kürsüsünde göreve başla-
dım. 

Sunumuma başlamadan önce, izin verirseniz, bu sempozyumu düzenleyen ve beni davet 
eden Peyzaj Mimarları Odası yöneticilerine ve sevgili arkadaşım Ahmet Cengiz Yıldız-
cı’ya çok teşekkür etmek istiyorum.

Biz çalışmalarımızı, özellikle de eğitim çalışmalarımızı üniversite dışında da konuşmak 
ve tartışmak olanağını her zaman bulamıyoruz. Bu bizim için de gerçekten bir fırsat. O 
nedenle özel olarak teşekkür ederim.

Bu sunuşumda benden istenen, şehircilik eğitiminde kentsel tasarım konusunu irdelemek. 
O konuya da biraz değineceğim; ama daha çok bizim bir süredir yüksek lisansta uygula-
makta olduğumuz disiplinler arası, mimarlık, şehircilik ve kentsel tasarım bölümlerinin 
birlikte yürüttüğü -sanıyorum Türkiye’de şu anda yüksek lisans olarak tek- program hak-
kında bilgi vermeye çalışacağım.

Cana arkadaşım şehirciliğin mimarlıkla ilişkisini ayrıntılı olarak anlattı. İstanbul Teknik 
Üniversitesinde de 1974 yılına kadar bölüm yapılanması yoktu, hatta bölüm ifadesi de 
yoktu; Mimarlık Fakültesi ve bir tane lisans programı vardı. Yüksek lisans programı da 
yoktu; çünkü 5 yıllık eğitimle mimarlıkta, mühendislikte, yüksek mimar ya da yüksek 
mühendis unvanı alarak, doğrudan doktoraya başlıyorlardı, eğer akademik ilerlemeyi dü-
şünürlerse. 1973 yılına kadar da bir tek Şehircilik Kürsüsü vardı. 1973 yılında, mimarlık 
eğitimine destek vermek üzere, üç şehircilik kürsüsü kuruldu. Bunlardan bir tanesinin 
adı, Şehirsel Tasarım ve Şehir Yenileme Kürsüsüydü. Kİ ben orada göreve başladığı-
mı söyledim. Diğeri, Planlama Teorileri ve Metodu Kürsüsüydü. Üçüncüsü de Şehirsel 
Bölgeler ve Ulaşım Kürsüsüydü. Yaşı bana yakın olan izleyicilerimiz, çok sayıda yok 
burada, ama bu kürsüleri hatırlayabilirler. Özellikle Kemal Ahmet Aru, benim doktora 
hocamdı, Şehirsel Tasarım ve Yenileme Kürsüsünü o yürütüyordu, başkanı oydu. Plan-
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lama Teorileri ve Metodu Kürsüsünü de çok yakın tarihte kaybettiğimiz sevgili hocamız 
Hande Suher yürütüyordu. Şehirsel Bölgeler ve Ulaşım Kürsüsünün başında da yine bir 
süre önce kaybettiğimiz değerli hocamız Prof. Gündüz Özdeş vardı. Bütün bu kürsüler 
mimarlık eğitimine katkıda bulunuyordu. Ben de 5 yıllık mimarlık eğitimimin ikinci yı-
lından başlayarak şehircilik dersleri ve projeleri almaya başladım. 2, 3 ve 4. sınıflarda şe-
hircilik projeleri ve teorik dersleri vardı, oldukça güçlü bir şehircilik eğitimi görmüştük.

Şehirsel Tasarım ve Şehir Yenileme Kürsüsünün üyelerini burada tekrar edeyim; Kemal 
Ahmet Aru, Ayten Çetiner, İbrahim Şanlı, Yücel Ünal, Birol Baransu, Ahmet Cengiz 
Yıldızcı ve ben oluşturuyorduk.

Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir konu; bu Şehirsel Tasarım ve Yenileme Kürsü-
sünün iki üyesi mimar veya şehir plancısı. Zaten o zaman İstanbul Teknik Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesinde şehir plancısı yoktu. Ama Yücel Ünal, doktorasını Amerika’da 
kent planlama üzerine yapmış, hukuk mezunu bir üyemizdi. Ahmet Cengiz Yıldızcı ho-
camızla da öğrenciliğimden çalışmaya başlamıştım, o da peyzajcıydı. 

Şunu vurgulamak istiyorum: 1973 yılında, Kemal Ahmet Aru hocamız, İstanbul 
Teknik Üniversitesinde mimarlık eğitimi içindeki şehirciliğin bile çok disiplinli olması 
gerektiğini düşünerek, farklı disiplinlerden üyeler almıştı ve onların bize, muhtemelen 
bizim de onlara bu süreç içinde... Mimarlık içinde, tabii, daha ağırlıklı kentsel tasarımdan 
bahsedebiliriz. Gerçi planlama teorileri metodu, ulaşım gibi konularda da dersler vardı, 
ama... 

Mimarlık Fakültesi içinde yüksek lisans eğitiminin başlangıcı, 5 yıllık mühendislik-mi-
marlık diploma eğitiminden 4 yıllık lisans ve 2 yıllık yüksek lisans eğitimine geçildiği 
1974-75 yılına denk gelir. Lisansın ise 1969’da başladığını söyleyebilirim. Bu 4 yıl, 5 yıl 
tartışması sırasında. Ben bunların ilkiyim. 1969’da üniversiteye girdim ve bize 4 yıla in-
dirmediler, programı yine 5 yıl sürdürdüler, mimarlık programını ve bu nedenle ben 5+2, 
7 yıl okudum. Okuduğuma da hâlâ çok memnunum.

Bu dönemde Mimarlık Fakültesinde başlatılan mühendislik-mimarlık lisans sonrası ya-
pılanması içinde, şehircilik dalı içinde şehircilik yükseklisans programı başladı, doktora 
programı da sürdürüldü ve üyelerin önemli bir bölümü mimar olduğu için, kentsel tasarım 
dersleri, projeleri, şehir planlamanın daha üst ölçeklerinden, 1/5000 gibi, 1/10000 gibi, 
1/100000 gibi ölçeklerden çok, 1/1000, 1/500, hatta 1/200 ölçeklerde uygulamalar ve 
derslerle yapıldı.

Mimarlara verilen bu şehircilik yüksek lisans eğitiminin -mimarlık dışında başka bir li-
sans programı o zaman kabul edilmiyordu- planlama teorileri ve tekniklerinden şehircili-
ğe kadar, şehirsel tasarıma, şehir yenilemeye kadar pek çok konuyu içerdiğini, zorunlu ve 
seçmeli derslerden oluştuğunu söyleyebilirim.

İstanbul Teknik Üniversitesinde şehircilik alanında lisans eğitiminin başlangıcı ise 
YÖK’ten sonra, 1983 yılında başladı. Lisans programına ilk şehircilik öğrencileri 
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Mimarlık Fakültesinde... İki bölümlü oldu Mimarlık Fakültesi; Mimarlık Bölümü ve 
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü. İlk başlayan öğrenciler 1983’te başladılar ve 1987 
yılında mezun oldular. O zaman yüksek lisansta bir çeşitlendirme yapmak gerekti. Çün-
kü şehircilikle ilgili derslerin önemli bir bölümünü almış oluyorlardı lisans eğitiminde. 
Yüksek lisansta ise şehirsel tasarım yüksek lisans programı, bölge planlama yüksek lisans 
programı ve şehir planlama yüksek lisans programı olmak üzere üç yüksek lisans prog-
ramı oluştu. 

Şehircilik ve bölge planlama üzerinde durmayacağım.

Şehirsel tasarım ise yine şehircilik hocaları tarafından yürütülüyordu. Dışarıdan katılan 
hocalarımız da vardı, ama program Şehir ve Bölge Planlaması Bölümünün bir alt 
programıydı.

2002 yılına kadar bu şehircilik çatısı altında süren bir program oldu. Daha sonra mi-
marlık, şehir ve bölge planlama ve peyzaj mimarlığı anabilim dallarının ortak katkısıyla 
-2002’den beri sürdürüyoruz bunu- Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak, disiplinler 
arası kentsel tasarım yüksek lisans programı haline geldi.

Benim görebildiğim kadarıyla, biri tezsiz olmak üzere, Türkiye’de şu anda yüksek lisans-
ta yedi tane program var. Altısı tezli, biri tezsiz. Bunlar içinde Fen Bilimleri Enstitüsüne 
bağlı Kentsel Tasarım Anabilim Dalı kurularak 2013 yılında kentsel tasarım yüksek li-
sans programı yapılandı.

Ben, zaman olarak da biraz sıkışacağımı düşünerek, izin verirseniz, lisansı geçip, disip-
linler arası yüksek lisans programından bahsetmek istiyorum.

Bu, geniş kapsamlı ve içeriği 6 ilişkili boyutla tanımlanan bir program. Bu, sokak ve blok 
düzeninden başlayarak, kent boyutuna kadar değişik aşamaları içeriyor. Bu programda 
kentsel tasarımın morfolojik boyutuna, algısal boyutuna, görsel boyutuna, işlevsel bo-
yutuna, sosyal, ekonomik ve zamansal boyutuna değinen çeşitli dersler ve uygulamalar 
kurgulandı. Kentsel tasarım, doğal yapısı korunarak, kentsel yaşam kalitesini yükseltmek 
amacıyla, kentin ve kent parçalarının karakterini, biçimini, mimarlığını, estetiğini, an-
lamlarını, imgesini, konforunu, altyapısını, kentliler arasındaki iletişim ve mekansal ka-
rarlara ve etkinliklere katılma olanaklarını ve en önemlisi, kentin tarihsel geçmişiyle iliş-
kisini kurgulayacak ve yükseltecek, kaliteyi yükseltecek mekan ve yerleri üretme süreci.

Burada yine vurgulamak istediğim şey şu: Bu, biten bir proje değil, kentsel mekândan 
bahsediyoruz; bir süreç tanımlıyoruz. Tabii, ara ara durup, uygulamalara yönelik kararlar, 
projeler geliştiriyoruz; ama kentsel tasarım, bize göre, biten bir projeden çok, bir süreci 
tarif ediyor.

Temel ilkeleri: Yerleşmelerin çok katmanlı bir yapısı olduğunu dikkate alarak, kentin 
gelişme dinamikleri içinde, fiziksel yapısıyla birlikte, altyapı, ulaşım konuları ve sosyal, 
ekonomik, kültürel etkinliklerle oluşan işlevsel ve biçimsel özellikleriyle ilgilenen bir 
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program oluşturmaya çalıştık.

Burada da gördüğünüz gibi, çok üst ölçeklerden başlayarak, kent içindeki belirli problem 
noktalarından daha alt ölçeklere doğru, bina ölçeğine kadar, burada işte üç disiplinin, şe-
hir plancısının, mimarın ve peyzaj mimarının birlikte çalışma olanağı bulabileceği; hem 
kentin yeşil dokusu, hem ulaşım, hem de siluet, görsel etkiler yönünden birlikte çalışma 
olanağı sağlayabileceği konular seçmeye çalıştık.

Kentsel tasarımın temel ilkeleri olarak, burada da yine aynı şeyleri ilke olarak benimsedi-
ğimizi söyleyebilirim. Herhangi bir yer olabilir örnek. Mesela Tuzla’da çalıştık. Mesela 
Tokat’ta çalıştık, bir koruma alanı olarak. Kent ölçeğinden başlayarak, daha alt ölçeklere 
kadar inen, mevcut durumu irdeleyen, sonuçta bunları üçboyutta, maketle veya görsel-
lerle ifade eden... Dediğim gibi, her yer olabilir bu; İstanbul, İstanbul dışı. Ama buradan 
öğrencilerin önce birlikte bir fikir oluşturduğunu, gruplarda mümkün olduğunca, bazen 
sayılar denk düşmeyebiliyor, ama şehir plancısı, mimar ve kentsel tasarımcı olacak şekil-
de, önce irdeleme, analiz, sentez ve ana kararları geliştirme konusunda birbirleriyle tartı-
şarak... Bu yıl mesela 35 öğrencimiz var, talebin çok olduğu bir program. Bu 35 öğrenciyi 
4’er kişilik gruplara böldük ve mümkün olduğunca... Daha çok şehir plancımız var, şehir 
plancıları daha çok rağbet ediyor hâlâ. Mimarlarımız var. Peyzaj mimarlarımız da var. 
Onların sayıları biraz daha az olabiliyor, ama her grupta olmasına çalışıyoruz.

Ben detaya girmeyeceğim; sadece size, ölçeklerle nereden başlayıp bu eğitimde ve nasıl 
katkılarda bulunabildiklerini anlatmak istiyorum.

Doğrusu, en iyi projeleri seçerek de getirmedim, bunu biraz da dün akşam kurguladım. 
Lisans eğitimini hazırlamıştım aslında. Dünkü tartışmalardan belki böyle bir örneği ko-
nuşmanın, tartışmanın daha yararlı olabileceğini düşündüm.

Programın temel ilkeleri içinde, değişen dünya dengeleri karşısında kaybolan veya kay-
bolma sürecine giren yerel ve özgün değerleri korumada önemli bir uygulama aracı ola-
rak kentsel tasarımı değerlendiriyoruz ve öğrencilerimize öyle anlatmaya çalışıyoruz.

Programın vizyonunda da, kentlerin fiziksel form ve mekansal kalitesinin geliştirilmesine 
yönelik bir disiplin olan kentsel tasarım konusunda uzmanlaşan, konuyla ilgili kuram, uy-
gulama, yöntem ve süreçlere ait gelişmeleri değerlendiren kent tasarımcıları yetiştirmek 
var.

Misyonumuz da, alanın kuramsal ve metodolojik açılımlarıyla ilgili bilgi düzeyinin artı-
rılması, kentsel alanların mekânsal kalitesinin geliştirilmesine yönelik uygulama yetisi-
nin geliştirilmesi ve değerlerin kazandırılması.

Programın yapısına hızla girmek istiyorum.

İstanbul Teknik Üniversitesinin genel kuralları gereği, programın en az yüzde 30’unun 
İngilizce derslerden olması gerekiyor; yüzde 50 kadarının zorunlu, geri kalanının da 
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seçme derslerden oluşması gerekiyor. Ağırlıklı proje var. Projeler 6 saat ve 6 kredi. 2 
yarıyılda proje var. Zorunlu dersler, alanın temel kuram, yöntem ve teknik ve bunların 
bütünleşmesini ele alan proje ve uygulama derslerinden oluşuyor. Ayrıca bu program dı-
şından öğrencilerin, mimarlık bölümü içindeki derslerden, peyzaj mimarlığının içindeki 
derslerden alma şansları da var.

Tezler için temel araştırma alanları: Kentsel tasarım tarihi ve kuramı, koruma-yenile-
me-dönüşüm, kentsel morfoloji ve kent dokusu, insan ve çevre etkileşimi, kentsel tasarım 
projeleri ve uygulamaları. Bunlar hem projelerle, hem de teorik derslerle.

Program Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı dedim. Anabilim dalı olarak yürütülüyor. Üç 
bölümden katkı var. Yürütme Kurulunda da aynı şekilde. Yürütme Kurulu başkanlığını 
şu ara ben yürütüyorum. Anabilim dalı başkanı olarak da görev yapıyorum. Ama bu de-
ğişebiliyor; değişik dönemlerde, dönem dönem Peyzaj Mimarlığından bir arkadaşımız 
olabilir ya da Mimarlık Bölümünden.

Burada başvuru koşullarımız görülüyor. Başvuru koşullarımızda sadece ve sadece, şu 
ara, eğitim ona yönelik olduğu için, mimarlık fakültesi olduğu için; başka örnekleri ince-
lediğimizde, sosyolog, ekonomist filan da girebiliyor, ama bizim şu andaki yapımız bu 
eğitime çok uygun olmadığı için, sadece peyzaj mimarı, mimar ve şehir plancısı kabul 
ediyoruz.

Kontenjan ve başvurulara baktığımız zaman; kontenjanımız 15-20 arasında değişiyor, 
çok da aşırı bir yığılma olsun istemiyoruz. 

Teknik Üniversitedeki yükseklisans programlarına göre başvuranları görüyorsunuz bura-
da; 49, 60, 65 gibi. Kabul edenleri de, kayıt yaptıranları da sarıyla görüyorsunuz.

Rekabetçi bir program durumunda şu anda.

Öğrenci sayılarına ve öğrencilerin geldikleri yerlere bakarsak; bunu geçen yıl mevcut 
öğrencilerimizi değerlendirerek yapmıştık. Gördüğünüz gibi, birer-ikişer bile olsa 
çok çeşitlilik var. Mülakatlarda buna da dikkat etmeye çalışıyoruz; sadece çeşitlilik, 
background’lar yönünden değil, değişik üniversitelerden, vakıf üniversitelerinden de 
katılım olsun istiyoruz. Teknik Üniversiteden Karadeniz Teknik Üniversitesine kadar 
değişik meslek alanlarından çok farklı öğrencilerimiz var.

Mevcut öğrencilerimize baktığımızda; 54 şehir ve bölge planlama, 43 mimarlık, 19 pey-
zaj mimarlığı, 1 tane de çift ana dal bitiren varmış geçen yıl.

Puanlara baktığımız zaman, puanların da oldukça iyi olduğunu ve şu anda Mimarlık Fa-
kültesi içinde not ortalaması açısından gayet iyi durumda. Hele de diğer üniversitelerden 
gelen arkadaşlarımız genellikle kendi üniversitelerinin birincileri, ikincileri falan oluyor-
lar. Öğrenci kalitemizden çok memnunuz.

Yatay geçiş de uygulanabiliyor tabii; onun koşulları da aynı.
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Öğrencilerimizi 1 yıl, eğitim biraz uzamış olsa bile, mutlaka yurtdışına gitme 
konusunda teşvik ediyoruz. Erasmus programlarını isteyen öğrencilerimiz için mutlaka 
gerçekleştiriyoruz, bir yol buluyoruz onlara.

Bunlar da Erasmus’la ilgili veriler. Antlaşmalı üniversitelerimizi burada görüyorsunuz. 
Bu da giderek her yıl artırılıyor.

Güz yarıyılı ve bahar yarıyılı derslerinde, söylediğim gibi; bunların çok ayrıntıyla üzerin-
den geçmeye gerek olmayabilir. Ama mesela kentsel temsiliyet gibi bir ders, arsa geliş-
tirme süreci gibi bir ders, tasarımın insan boyutu gibi bir ders, çeşitli derslerimiz, kentsel 
tasarım ağırlıklı derslerimiz var.

Tabii, kentsel tasarım ağırlıklı ders diye bir dersi kategorize etmek de demin söylediğim 
nedenle çok da doğru gelmiyor bana. Yani mesela bir psikoloji dersini, tasarımla ilişkili 
algı ve kimlik konularını düşündüğümüzde, ilgili olmayan bir ders kategorisine ben ko-
yamıyorum. Onun için, burada bana sorsanız, hangisi kentsel tasarımın katkısı, hangisi 
kentsel tasarım ağırlıklı deseniz, bu soruya yanıt veremeyebilirim. Çünkü bütün dersler 
esas olarak kentsel tasarımcı yetiştirmek üzere ve bu süreci tanımlamak üzere gerçekleş-
tirilmiş. Bu zaten özel bir kentsel tasarım programı; dolayısıyla bütün dersler doğrudan 
kentsel tasarımla ilgili.

Öğrencilere, öğrenme ve bilgi geliştirme, araştırma, sorgulama, sorumluluk alma, bilgiyi 
sunabilme, uygulamaya dönüştürebilme, etik değerlere bağlı kalabilme, öğretebilme 
ve toplumsal etki oluşturma, paylaşım ve akademik faydaya dönüştürme, kazanıma 
dönüştürme konusunda eğitimler vermeye çalışıyoruz.

Programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikler demin söylediğim başlık-
larda değerlendirilebilir.

Akademik Kurulumuzda şu anda 35 üyemiz var, mevcut 117 öğrenciye karşılık. Öğretim 
üyesi başına 3, 4 öğrenci düşüyor ve 117 öğrencinin 35’i de tez aşamasında.

Yürütme Kurulunu görüyorsunuz.

Şehircilik Akademik Kurulda 20 üye var; 9 mimarlıktan, 7 de peyzaj mimarlığından 
üyelerimiz katılıyor. Doğrudan Mimarlık Bölümünden kentsel tasarım konusuna ilgi 
duyan hocalarımız bu programda görev alıyorlar, tez yürütüyorlar.

Öğretim kadrosunun programa ait araştırma alanlarındaki deneyimlerine ve yayınlarına, 
projelerine çok önem veriyoruz. Burada yine öğretim üyelerinin yer aldıkları projeleri 
görüyorsunuz. Bunların bir kısmı benim tabii, kendiminkileri bulabildiğim için koydum. 
Eskişehir Riskli Alan Projesi (üçboyutlu ve kentsel tasarım) Prizren Koruma Planı. 
Bunlar döner sermaye işletmesiyle birlikte yapılan çalışmalar. Yani öğretim üyelerinin 
de sadece kuramsal değil, aynı zamanda uygulama alanında da deneyim sahibi olmalarına 
çok önem veriyoruz.
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Bu programı sürekli iyileştirmeye çalışıyoruz. Fen Bilimleri Enstitüsü bunu bütün prog-
ramlar için söylüyor tabii. Destek kadromuz, araştırma görevlimiz yok. Altyapının ge-
liştirilmesi için hâlâ çabamız var. Demin söylediğim gibi, sürekli Türkiye içindeki ve 
dışındaki programları da izliyoruz. Mesela bizim 36 kredimiz öğrencilere biraz fazla ge-
liyor. Ama bir ön hazırlık programımız yok. Bütün farklı disiplinlerden gelen öğrencileri, 
lisanstan bir ön hazırlık dersi ya da programı yapmadan, doğrudan yükseklisansa kabul 
ediyoruz; peyzajdan da, şehircilikten de olsa. Mesela mimar bir mezunumuz şehircilikte 
yükseklisans yapmak isterse, ön hazırlık olarak şehircilik lisanstan en az 12 kredi alması-
nı istiyoruz. Burada öyle bir şey yok.

Programları incelediğimizde; bizde 21 kredi var. 45 kredilik de programlara rastladık bu 
6 ya da 7 program içinde. Yurtiçinden benzer programları sürekli inceliyoruz. 

Yurtiçinden benzer programlar, yurtdışından benzer programlar yer alıyor burada.

Hangi dersler bizde eksik, yine hangi konular gündemde, bunları izleyip, programlara, 
özellikle genç arkadaşlarımıza bu konularda dersler açmalarını istiyoruz. Mesela Healt-
hy City bugünlerde çok revaçta. Böyle bir dersimiz yoktu. Dünyada bunu programlarda 
görünce, bir arkadaşımızdan rica ettik, böyle bir ders açıldı. Aynı şekilde Introduction to 
Visual Comunications in Urban Design dersini yeni açtı seçmeli olarak. Bunları sürekli 
izlemeye çalışıyoruz. Diğer üniversitelerde olup da bizde olmayan dersleri de geliştirme-
ye çalışıyoruz.

Demin söylediğim gibi, diğer programlardan da öğrencilerimize ders alma imkanı veriyo-
ruz. Her programdan danışmanın önerdiği her dersi de alabilir; ama mesela peyzajdan ya 
da mimarlık programlarından bu dersleri alabileceklerini söylüyoruz.

Son olarak, bu programı sürekli izlediğimizi, ders bazında anketler yaptığımızı, mezuni-
yet aşamasında öğrencilere çıkış anketi uyguladığımızı, işveren anketi yapmaya çalıştığı-
mızı söyleyebilirim. Öğrencilerle anketi daha kolay yapıyoruz; ama odak grup çalışması 
ve işveren anket çalışmasını her yıl yapabildiğimizi söyleyemem, hedefliyor olmamıza 
rağmen.

Bir de yine Fen Bilimleri Enstitüsünün bir uygulaması olarak, programı program içinde 
olmayan öğretim üyelerine değerlendirtiyorlar. Bu değerlendirmeler sonucunda genel-
likle olumlu sonuçlar çıkıyor. Ama en önemli problemimiz, benim şahsen yürütücü ola-
rak yaşadığım, herhangi bir bölüme bağlı olmadığımız için, Fen Bilimleri’ne doğrudan 
bağlı bir anabilim dalı olduğumuz için, sekretarya yönünden ve yönetim yönünden biraz 
sorunlarla karşılaşabiliyoruz.

Çok teşekkür ederim. Süremi biraz aştıysam da özür dilerim. Elimden geldiği kadar hızlı 
anlatmaya çalıştım, ama... Umarım dünden beri tartıştığımız disiplinler arası konuya yeni 
bir tartışma boyutu getirmiş oluruz.

Teşekkür ederim. (Alkışlar)
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Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler; sizleri saygıyla selamlıyorum.

Günlerce tartışsak son bulmayacak çok önemli bir konuya giriyoruz. 

Ben 1976 yılında Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden mezun oldum ve 
bölümün dördüncü dönem mezunuyum. Mezun olduktan sonra 1 yıl kadar 1976/77 yılla-
rında Ankara Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalıştım.  Vedat Dalokay Bele-
diye Başkanıydı. Sonra, bugün Milil Botanik Bahçesi olarak kabul edilen alanda Toprak 
Su Araştırma Enstitüsü vardı, 1 yıl da orada çalıştım. Yani 1 yıl  pratik içerisinde, proje 
çalışmaları ve uygulamaların içinde, daha sonra da araştırma enstitüsü içerisinde görev 
yaptım.

Üniversite önsesi çalıştığım bu iki kurumdeki çalışmalarım iki farklı yapı içerisinde Pey-
zaj Mimarlığı Mesleğinden beklentilerin ne olduğunun bir göstergesi olmuştur.  

Peyzaj Mimarlığının  misyonu nedir, bu mesleğin misyonu ne olmalıdır diye sorduğu-
muzda; daha önceden de hep konuştuğumuz, söylediğimiz  konu  şu: “Doğa, plan ve 
tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içerisinde inceleyen peyzaj mimarlığı, salt bilim, 
mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek, alan planlaması, tasarımı ve yönetimiyle 
uğraşan bir meslektir. Peyzaj mimarları bir yüzyıldan daha uzun süredir yaşanabilir bir 
çevre yaratmak amacıyla dünyayı şekillendirmektedir. Peyzaj mimarlığı, eğitim ve uy-
gulamadaki eylemleri, uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel örgütlenmeleri kapsamında 
planlamakta, yönetmekte ve geleceğe ilişkin görüşlerini oluşturmaktadır.”

Ülkemizde eğitim nasıl başladı ülkemizde,  kısaca bir özetlemek istiyorum.

Cumhuriyetin 10. yılı, 30 Ekim 1933 yılında Ankara’da Yüksek Ziraat Enstitüsü kuru-
luyor ve bu enstitüsünün kurucuları arasında da Almanlar var çoğunlukla, Alman bilim 
adamları. O zaman Süs Nebatları diye bir kürsü kuruluyor, rahmetli hocamız Sadri Aran 
da bu kürsüde. Peyzaj mimarlığının ilk çalışmalarını burada başlatıyor. Ama yaklaşımı, 
bitkinin bir dekorasyon amaçlı kullanımı, yani süsleme. Süs Nebatları çünkü. Yani bügün 
anladığız tasarım anlayışı . Böyle bir anlayış ile başlayan Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve 
Öğrenimi. Yavaş yavaş kendini geliştirmeye devam ederken, Türkiye’de 60’lı yıllarda 
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çok partili döneme geçiliyor. Kırdan kente göç, biraz özgürlüklerin artması , toplum-
da bazı değişiklikler, kentlerin etrafını sarmaya başlayan gecekondular; bunlar sorunlar 
yaratırken, o zamanki hükümet bu eksikliği hissediyor ve Mimarlık ve Şehircilik Okulu 
adında bir okul kurmaya karar veriyor. Ankara’da. Orta Doğu Teknik Üniversitesinin ilk 
temelleri. Ve 1954 yılında Harvard Üniversitesinin öğretim üyesi olan daha sonra da Pen-
silvanya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi dekanlığı yapan  Perkins’i ,  Türkiye›ye davet 
ediyorlar. Perkins, 1955 yılında bir eğitim konusunda bir rapor hazırlıyor. 

Bu raporun en temel girdisi şu: Yani bugünkü kentsel tasarımı  eğitim yapısının temelini  
tarif ediyor. Açıkça diyor ki, “Burada bir mimarlık ve şehircilik okulu kurulacak; ama bu 
okulun içerisinde mimarlık, peyzaj mimarlığı ve şehir planlamanın bulunkası gerekiyor 
mutlaka ve bunların ortaklaşa eğitimi sonucunda bireyler elde edilecek.” Ortaklık sade-
ce aynı çatı altında değil, ortaklaşa eğitim biçiminde gerçekleşmelidir. Daha sonra Orta 
Doğu Teknik Üniversitesinde bu çalışma Derya Yorgancıoğlu bir tez haline getiriliyor.  
Fakat 1956’da Mimarlık Fakültesi kuruluyor, daha sonra Şehir-Bölge Planlama. Ama 
yıllar geçiyor, 1968’de Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi içerisinde Peyzaj Mimarlığı 
Bölümünün kurulmasıyla birlikte Orta Doğu Teknik Üniversitesinin içinde peyzaj mi-
marlığı bölümü kurulmuyor. 

Türkiye’ de ilk Bölüm eğitimini başladığı A.Ü Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 
1968’de kurulduğunda 5 yıllık bir eğitim süresi var. O zamanki mühendislik eğitimi 5 yıl. 
3.5 yıl genel ziraat eğitimi 1.5 yıl da peyzaj mimarlığı eğitim yapılıyor. Yani önlisans-
lisans gibi ya da lisans-yükseklisans gibi. Çünkü çıkan yüksek ziraat mühendisi ünvanı ile 
mezun oluyor. 1983’te YÖK’ün kurulmasıyla birlikte üniversitelerde yeni bir yapılanma 
durumu ortaya çıkıyor. Mühendislik eğitimi 4 yıla düşürülüyor

 Ankara Üniversitesi 71’de ilk mezunlarını verdikten sonra Ege Üniversitesinde Peyzaj 
Mimarlığı Bölümü kuruluyor, daha sonra Adana’da Çukurova ümiversitesinde Peyzaj 
Mimarlığı Bölümleri eğitime başlıyor.  80’li yıllardan sonra da İstanbul’da Orman Fa-
kültesi içinde Peyzaj Mimarlığı eğitimi başlıyor.  4 yıllık bir eğitim süreciyle. Ancak bu 
dönemde  YÖK İsytanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinden 
mezun olanların peyzaj mimarı ünvenı alması konusunda bir karar veriyor.  O dönem-
de Ankara Ün.Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden mezun olan bir öğrenci-
miz, “Aynı isim altındaki bölümlerden  mezun olan kişilere aynı unvan verilir” olaması 
düşüncesinden dava açıyor. Bu dava üzerine, YÖK, dava sonucunu beklemeden, Türki-
ye’deki ilk peyzaj mimarlığı bölümünden mezun olan tüm öğrencilerin peyzaj mimarı 
unvanı almasına karar veriyor. Peyzaj Mimarlığını ayrı bir meslek alanı olarak unvanını 
elde etmesi bu tarihten sonra gerçekleşiyor. .

Bu dönemde ben de, bir öğretim üyesi olarak bu bölümün içerisinde görev yapmanın 
dışında, Peyzaj Mimarisi Derneği yönetiminde görev yapmaktaydım. 1990 tarihinde ise 
dernek başkanıydım. Bu durum karşısında hemen odalaşma çalışmalarına başladık. Artık 
ayrı bir meslek alanı olarak, kendimizi kanıtlamamız ve tanıtmamız gerekiyordu. Peyzaj 
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Mimarisi Deneği büyük uğraşılar sonucunda 1994 yılında PMO kurulması için başvuruda 
bı-ulunuyor ve Oda kuruluşu gerçekleşiyor. 

Fakat daha önce belirtilmiş olan  Perkins’in ortaya koyduğu rapor doğrultusunda bir eği-
tim düzenimiz yok. Ziraat fakülteleri içerisinde ve daha sonra orman fakülteleri içerisinde 
örgütlenen bir yapı içerisindeyiz.

Ben bölümden mezun olup, aradan 2 yıl geçip de bölüme döndükten sonra gerçekten 
çok önemli proje çalışmaları içerisinde kendimi buldum. İlk olarak İstanbul Dolmabahçe 
Sarayı çevre düzenlemesi, hemen bir sene sonra Antalya Yat Limanı, hemen arkasından 
Kuşadası Kisetepe, daha sonra Ankara Atatürk Kültür Merkezi gibi ülkemizin önem-
li noktalarını kapsayan alanlarda proje çalışmaları içerinde yer alma şansını elde ettim. 
Bu proje çalışmaları içerisinde Mimar/Şehir Plancısı gibi eş meslek alanlarının eksiklini 
önemli ölçüde hissedilmesi nedeniyle Bölümümüze önce Türkay Ateş asistan olarak alın-
dı. Aynı yıl deneyimli bir mimar olan Selçuk Pehlivanlı da bölümümüze asistan olarak 
sınava alındı sınavı kazanmasına karşın o günkü rektörün bazı nedenlerden dolayı onayı 
vermemesi sonucunda Mimar alımımız ertelenmiş oldu. Daha sonra tekrar mimar eksi-
ğini kapatmak için talepte bulunulmuş ve <mimar bir öğretim elemanının bölümümüzde 
yer alması sağlanmıştır.  

Kentsel tasarım eğitimi için de  buradan kısaca söyleyeceklerim :

İçinde bulunduğumuz 20. Yüzyıl, toplumsal, doğal ya da her iki kaynaklı arz ve taleplerin 
farklı mesleklerin salt mesleki vizyonlarıyla çözümlenebileceğinin anlaşıldığı, bu nedenle 
meslekler arası sınırların giderek eridiği, toplumsal ve/veya doğal ilişkilerde uzlaşmanın 
değil, ortaklığın konuşulduğu ve çeşitlilik içinde birlik kavramından söz edildiği bir 
dönemdir. Hızlı bir değişim içindeki bu yeni dönemde her meslek uluslararası ve ulusal 
bağlamda kendi vizyonunu yeniden ele alıp değerlendirirken, peyzaj mimarlığı da 
değişen vizyon içinde yeniden yapılanmanın arayışı içindedir. Mesleki sınırların giderek 
erimesi, ortak çalışma ortamlarının oluşabileceği ve küreselleşen dünyada uluslararası 
eğitim politikalarına uyumlu, yerel özelliklerin zenginleşmesine hizmet eden, ulusal 
gereksinmeleri de gözeten eğitim stratejilerinin uygulanabilirliği, kurumsal çatının, buna 
bağlı bölümlerin, birimlerin, bölümler arası etkileşimin ve bunlara bağlı mesleki eğitim 
sisteminin belirlenmesi olarak tanımlanabilir.

Yani bizim artık eğitim sistemimizi yeniden ele alıp tanımlamamız gerekiyor, ortaklaşa 
eğitimin mutlaka ortaya konulması gerekiyor.

Ülkemizde peyzaj mimarlığı eğitiminin kurumsal temeline, ilgili diğer planlama ve 
tasarım mesleklerinin çalışma sistemine, terminolojisine ve üretim süreçleriyle ilgili 
bilgiler yansıtılmış olmakla birlikte, uygulamalı eğitimde yerini bulamamakta, dolayısıyla 
meslekler arası etkileşimin ortak üretim ayağı gerçek yaşama aktarılamamaktadır. Ancak, 
son yıllarda ülkemizde bazı gelişmeler bulunmaktadır. Bu konuda en önemli iki adımdan 
burada söz etmekte yarar vardır.
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Bunlardan bir tanesi, mimarlık fakültesi bünyesinde mimarlık ve şehir ve bölge planla-
ma lisans eğitimi programlarına yansıyan peyzaj mimarlığı bölümlerine yer verilmeye 
başlanmış olmasıdır. Bunun ilk örneğini İstanbul Teknik Üniversitesi başlattı; ama daha 
sonra diğer mimarlıklar içerisinde de bunlar yer almaya başladı. Daha sonra da ziraat ve 
orman fakülteleri içerisinde yer alan bölümlerin mimarlık fakültelerine geçmeleri veya 
geçmek isteklerinin olduğunu da biliyoruz şu anda. Ege Üniversitesinin öyle bir kararı 
var; daha geçiş tamamlanmadı, ama geçeceklerini biliyoruz.

Günümüzde, geçmişte tamamen ziraat ve orman fakülteleri içinde eğitimlerini sürdüren 
peyzaj mimarlığı bölümleri son dönemde daha çok mimarlık fakülteleri içinde yer almaya 
başladı. Sayılarda bazı hatalar olabilir, ama üç aşağı beş yukarı böyledir. Mesela mimar-
lık fakülteleri içinde 13 tane bölüm var ülkemizde. Güzel sanatlar fakülteleri içinde 3, or-
man fakülteleri içinde 3, ziraat fakülteleri içerisinde ise 4 bölüm vardır. Yani bakıyoruz, 
yavaş yavaş mimarlığın içine eğitimin gerçekleştiğini görüyoruz. 

Peyzaj mimarlığı aslında bir mimarlık alanı. Olmamız gereken yer o. Yani bir başka yer-
de doğmuş olabilir, o günkü ülke koşulları bunu öngörmüş olabilir; ama biz gerçek yeri-
mizin nerede olduğunu belirleyip, orada çalışmalarımızı sürdürmek durumundayız. Bitki 
bizim için bir malzemedir, kullandığımız bir malzeme. Bugün mimar nasıl betonu, metali 
kullanırken, onun fizyolojisini çok iyi bilmek zorundaysa, onun zaman içerisinde nasıl 
etkileneceğini öğrenmek zorundaysa; bizim için de bitki, fizyolojisini bilmemiz gereken, 
zaman içerisinde nasıl değişkenlikler gösterecek onu öğrenmek zorunda olduğumuz bir 
malzemedir aslında. Öyle bakarsak, bunun üretimle çok da bağlantılı olmadığını görmüş 
oluyoruz.

Bazı mimarlık fakültelerinde biçimlenen kentsel tasarım yükseklisans programları ise 
yine ortak çalışma gereksiniminin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ancak, bu program, 
mimarlık ve kent planlama bölümlerinin ortaklığıyla yürütüldüğünden, peyzaj mimarlığı 
bölümünün eksikliği uygulamada yine beklenen sonucu sağlamamaktadır. Yani büyük 
bir eksiklik var burada.

Ülkemizde peyzaj mimarlığı ile ilgili diğer planlama ve tasarım mesleklerinin ortak 
eğitim ortamlarının olmaması, etik anlamda bu mesleklerin birbirlerini tanımalarını ve 
birbirlerini tamamlayan öğeler biçiminde bir arada, eşgüdüm içinde çalışmalarını da 
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum yasal ve yönetsel çerçeveye de yansımakta, 
sonuç olarak mesleki ürün üretim süreci, dolayısıyla yaşam mekanları bundan olumsuz 
yönde etkilenmektedir.

IFLA’nın, EFLA’nın söylediği bazı eğitimle ilgili konular var, onlara çok girmek 
istemiyorum. Çünkü onlar biraz daha özel, peyzaj mimarlığı konuları içinde. Burada çok 
farklı meslek alanları birlikte olduğumuz için...

Özetle şunu söyleyebilirim: 

Eğitimde ortaklık sağlayan çift ana dal ve yan dal uygulamaları, önlisans, tezsiz yük-
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seklisans, yıl sistemi yerine kredi sistemi, uygulamalı ders yükü ağırlığı gibi olanaklar 
yaratılmalıdır. 

Farklı okullardaki farklı uygulamalar kalite güvencesi ve kredi standartlarıyla güvence 
altına alınmalıdır. Avrupa da peyzaj mimarlığı eğitiminde belirli ortak kriterleri esas alma 
yolundadır. Farklı ülkelerde farklı uygulamaların neden olduğu denklik ve tanımayla ilgi-
li sorunların üstesinden ancak bu yolla gelinebilir. Ülkemizde peyzaj mimarlığı eğitimine 
devam eden ya da lisans eğitimini tamamlayan bir kişi, diğer Avrupa ülkelerinde eğitime 
devam edebilmeli ya da mesleki uygulama olanaklarını elde edebilmelidir.

Aslında 21. Yüzyılda peyzaj mimarlığı eğitimini dünya standartlarına taşımak, hatta öncü 
olmak, uygulamada farklı planlama ve tasarım mesleklerinin ortak çalışma becerilerini ve 
etiğini geliştirmede peyzaj mimarının üzerine düşen köprü meslek rolünü güçlendirmek 
ve son olarak, ülkemizde bir değişim süreci yaşayan planlama ve tasarım meslek eğitim 
sistemleri içinde kendi vizyonunu ortaya koyabilmek için yeniden yapılanma zorunlu 
hale gelmiştir.

Buraya kadar yaptığım açıklamalar ışığında, yeniden yapılanmanın temel ilkeleri ne ol-
malıdır? Yani bizim eğitimimizi bir kentsel tasarım eğitimi biçimine dönüştürmemizin 
en temel kuralları: 

Planlama ve tasarım bölümlerinin ortak eğitimi. 

Aslında ortak eğitim temelden başlayarak gelişmeli. Bu nasıl olabilir? Önlisans gibi, 1 
yıl, 1.5 yıl, 2 yıl ortaklaşmış bir eğitimden geçirilerek olabilir. 2 yıl ortak dersler, sonra 
transdisipliner bir yapı; bunlarla gerçekleşebilir. Son yıl da ortak mezuniyet tezi veya 
bireysel çalışma.

Bakın, teorik derslerle, bir sınıf içerisinde öğrencileri yan yana oturtarak bu ortaklığı sağ-
lamak mümkün değil. Mutlaka stüdyo ortamlarında bu ortaklaşmayı gerçekleştirmemiz 
gerekiyor. Bu son sınıfta da olabilir, diğer sınıflarda da olabilir; ortak stüdyoların mutlaka 
kurulması gerekiyor.

Paralel dersler ve zengin kadro. 

Bugün eğitim sistemimize baktığımızda, Türkiye’de özellikle son yıllarda gelişen ve hız-
la artan üniversiteler ve bunlara bağlı olarak da artan peyzaj mimarlığı bölümleri, mimar-
lık bölümleri, şehir planlama bölümlerinin durumlarını hepimiz biliyoruz. Özellikle de 
öğretim üyeleri bunların durumlarını çok iyi biliyor. Bazıları aynen sınıf hocası gibi tek 
bir hocayla götürülen bölümler halinde öğrenci mezun ediyorlar. Ben peyzaj mimarlığı 
bölümlerinin bu durumlarını biliyorum, mimarlıkta da bildiğim birçok bölüm var. Tek 
hoca veya iki hocayla öğrenci mezun ediyoruz. Türkiye’de pek çok yerde durum bu şe-
kilde. Zengin bir kadromuz yok.

Pratik ve seçmeli ders ağırlıklı ders programlarının mutlaka olması lazım. Yani öğrenci-
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lerin kendisini geliştirmek istediği konularda seçmeli dersler alarak bu konuda kendileri-
ni geliştirmelerine olanak sağlanmalı.

Her dönem stüdyo. Mimarlık bölümleri içinde her dönem stüdyo var. Ama mesela peyzaj 
mimarlığı bölümleri içerisinde, ki Ankara ilk kurulan bölümlerden bir tanesi, bizim tasa-
rımla ilgili üç tane stüdyomuz var. Yani tasarıma yönelik belli bilgilerin aktarılmasında 
gerçekten büyük problemler yaşıyoruz. Bunun mutlaka artırılması lazım.

Ancak 2003 yılında biz stüdyo çalışmalarına başlayabildik.  Yani 68’de başlayan, 72’de 
ilk mezunlarını veren Ankara Üniversitesindeki Peyzaj Mimarlığı Bölümü ilk stüdyo ça-
lışmasını 2003’te yapabildi. Jüri çalışmalarına bu yıl başlayabildi. Yani tasarım eğitimi 
ve planlama eğitiminin en temel noktalarından bir tanesi olan stüdyo çalışmasına biz o 
kadar geç başladık ki. 

Beklentilerimizi karşılamayan... Hani dedim ya, okuldan mezun olduktan sonra önce Be-
lediyede, sonra enstitüde çalıştım diye. Orada benim karşılaştığım, daha sonra mezun 
olan öğrencilerimin çalışma hayatlarında yaşadıkları problemleri hissetmeye çalıştığım 
kadarıyla, eğitimden kaynaklanan çok önemli problemleri var. Bunun sorumlusu da biz-
leriz, orada çalışan öğretim üyeleri. Onlardan biraz söz etmek istiyorum.

Örneğin biz peyzaj mimarlığı bölümleri içerisinde profesyonellerden yararlanmıyoruz. 
O kadar güzel pratikleri var ki. Ben, 5-6 yıl önceydi, Özgür Ecevit, mimar, birlikte derse 
girdik. Bana söylediği bir kelime benim tasarımla ilgili temel düşüncelerimde çok önemli 
değişikliklere neden oldu. Çok basit bir sözcük. Bir tasarımın, o mekanın gerektirdiği 
davranışların biçimlendirilmesi olduğunu bana küçük bir mesajla anlattı. Bizim birbiri-
mize anlatacağımız çok şeyler var aslında, bu meslek alanları olarak.

Staj diyoruz. Evet, stajlar şu iki yıl toplam 1.5 ay gibi kısı bir sürede gerçekleştiriliyor.
Kesinlikle yeterli bir süre değil pratik geliştirmek için. 

Planlama ve tasarım bölümleri arasında çift ana dal, yan dal, ETSC uyum, yıl sistemi 
yerine kredi sistemi dedik. 

Geniş yükseklisans olanakları, paket programlar. 

Aşamalı olarak İngilizce eğitime geçiş. (İstanbul Teknik Üniversitesinin yaptığı.) 

Stüdyolarda profesyonellerden yararlanma. Biraz önce söyledim, mutlaka yararlanmamız 
gerekiyor. Yani bizim yetiştirdiğimiz elemanlar serbest dünyada becerilerini o kadar çok 
geliştiriyorlar ki. Onların mutlaka bu mesleğe katkıları olacaktır, onlardan yararlanmak 
gerekiyor. 

Yeni kurulan bölümlerde gelişmiş bölüm öğretim üyelerinden yararlanma. 

Bölümlerde öğrenci sayısı çok fazla  80 kişi geliyor. Böyle bir eğitim yapılabilir mi. Çün-
kü biz böyle 5’er, 10’ar kişilik gruplarla birlikte çalışacağız, usta-çırak ilişkisi içerisinde 
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birlikte bir şeyler öğrenmeye çalışacağız. Ama 100 kişiyle olmuyor bunlar.

Bitirme tezi yerine bitirme projesi anlayışının tüm bölümlerde uygulanması gerekiyor. 
Mimarlıklarda yapılıyor, ama daha peyzaj mimarlığı bölümlerinde böyle bir şey yok. 
Bitirme projesi.

Stüdyolarda değerlendirmelerde jüri sisteminin tüm bölümlerde uygulanması gerçek-
leşmiyor.  Hâlâ jüri sistemini uygulamayan bölümlerimiz var. Ben peyzaj mimarlığı 
bölümleri için bunu söylüyorum; mimarlık ve şehir planlama bölümlerinde artık bu du-
rum oturmuştur.

Ders ve kredi saatlerinin azaltılarak, öğrencilerin özellikle son sınıflarda serbest saatleri-
nin artırılması yine önemli bir konu olmaktadır.  Ek ders ücretlerinin öğretim üyelerine 
sağladığı ek gelir pek çok gereksiz derslerin zorunlu olarak eğitimde yer aldığı bir durum 
yaratmıştır.Öğrencilerin kendileri ile ilgilenebilecekleri zamanları bulunmamaktadır. 

Mesleki örgütlenmenin önemi konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesi. Yani mezun 
oluyorlar, odalara kaydolmuyorlar. Aslında örgütlenme ne kadar güçlü olursa, o mesleğin 
ülkedeki güçlenmesi de o kadar hızlı ve güçlü bir şekilde oluşabilir.

Söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. (Alkışlar)
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Teşekkür ederim.

Herkese merhabalar. Uzun bir oturumu takiben, bir diğer oturumda yine birlikteyiz. 
Umarım bizim oturumumuz zamanında biter. Ben, kürsüye çıkınca genelde çok uzatan 
bir insanımdır; ama mümkün olduğu kadar özet geçmeye çalışacağım.

“Kentsel Tasarım ve Ekoloji” başlıklı bu oturum içerisinde benim anlatacağım konu, “su 
varlığı”. Çok da önemsediğimiz bir kavram. Çünkü kentsel tasarım yaparken, gerçekten 
suyu anlamadan ve suya hassas düşünmediğimizden, Kent”sel” anlamda seller ve diğer 
pek çok olumsuz durumla karşılaştığımız kötü deneyimler oluşuyor.

Aslında bu su olayı çok eskilere gidiyor; yerleşmelerle beraber oluşan bir durum. Milat-
tan Önce 1. Yüzyılda bile, Vitruvius, “Mimarlık Hakkında 10 Kitap” yapıtının 8 tanesini 
suya adamış; kentlerdeki suyun mekan yaratmadaki etkisi ve bunun aslında bir şekilde 
Roma kentlerinde yönetimiyle ilgili. Yani bu kadar da geçmişe giden bir kafa yorma 
durumu var suyla ilgili.

Sunumuma bu slaytla başlamak istiyorum. Bu, benim bir yükseklisans öğrencimin yaptığı 
peyzajda suyun etkin kullanımıyla ilgili bir tezden alınmış bir görseldir ve benim de son 
derece sevdiğim bir görsel. Çünkü bunun üst kısmında su, suyun paterni, deseni, suyun 
formu ve bir kenti yönlendirmedeki rolünü ve bunun sonucunda oluşan dokuyu görüyo-
ruz. Ve su açısından baktığımızda, aslında sağlıklı bir şekilde de duruma hakim olan bir 
kent dokusuyla karşı karşıyayız. Ama maalesef, alttaki imajlarda gördüğünüz gibi her 
yerde bu böyle olmuyor. Ben şu an ülkemizden birkaç tane görüntü koymama rağmen, 
aslında bu dünya genelinde de bir sorun. Yani o kadar da kendimize vurup, en kötüsünü 
biz yapıyormuşuz gibi düşünmemek de lazım. Dolayısıyla, bu ilişkinin kopuk olduğu 
kentlerde sürekli sorunlar, yaşam kalitesinin düşmesi, kent ekolojisinin gerilemesi söz 
konusu ve bunun bir şekilde, insanlar belki bunu bu kadar ekolojik-bilimsel algılamasa 
bile, insanların hayatını direkt etkileyen bir boyutu var.

Biz 2014 yılında Turenscape’i ziyarete gittik, öğrencilerimizle beraber. Dünyaca ünlü bu 
firmanın bürosuna girdiğimizde, bize bir sunum yaptılar ve çok etkileyiciydi. Sunuma 
önce buradaki bu kırmızı pabuçla başladılar. Çok detayına girmeyeceğim; çünkü dün Ad-
nan hocanın bir korsan bildirisi oldu bununla ilgili. Ben çok kısa geçeceğim. “Bu ninele-
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rimizin pabuçlarıydı” bu da  “Ninelerimizin ayağıydı” diyerek kendilerinin “Büyük ayak 
hareketi” olarak adlandırdıkları yaklaşımlarından bahsettiler, yani kentleşmeyle beraber 
çarpıklaşan bir estetik algısı ve bunun insanlara getirdiği yük üzerinden kenti nasıl bu-
günlere getirdik, bunu bize anlatmaya çalıştılar. Gittikçe daha doğalı kentlerimize sokma 
kapsamında yapılabilecekleri “kente karşı kır” (urban vs. rural) olarak adlandırdıkları 
stratejilerini anlattılar.

Dediğim gibi, dün daha detaylı olarak Adnan hoca da anlattığı için bunun detaylarına gir-
meyeceğim, internette de videoları vardır. Fakat burada yine sizlerle paylaşmak istediğim 
şey şu: Bizimle yaptıkları toplantı kapsamında 10 tane prensipten bahsetti Turenscape. 
“Biz her tasarımımızda mümkün olduğu kadar uygularız ve bütün tasarımlarımızı bir ara-
ya getirseniz, yaptığımız işi 10 tane prensiple özetleyebiliriz” dediler. Ki bunun da suyla 
ilgili olanlarını ben bugün buraya getirdim.

Ama burada özetlemek istediğim konu şu: Bu 10 maddenin yaklaşık 7 tanesi direkt suyla 
ilişkili ve hepsinden de ödül almışlar. Dolayısıyla, suya odaklanmak, tasarım anlamında, 
özellikle de kentsel tasarım anlamında gerçekten yaratıcılığımızı son derece tetikleyen 
bir koridor ve bu koridorun içerisine girdiğiniz zaman gerçekten çok da heyecan verici 
bir dünyayla karşılaşıyorsunuz. Buna ekolojik boyutuyla, sosyal boyutuyla, ekonomik 
boyutuyla, pek çok farklı boyutuyla değinebilirsiniz. Fakat bugünkü oturumumuz ekoloji 
oturumu olduğu için, ben bugünkü örnekleri bunun üzerinden, ekoloji üzerinden, onunla 
daha bağlantılı anlatacağım. Fakat çok daha farklı boyutlarının da olduğunu belirtmek 
isterim, kentsel tasarımda su olayının.

Turenscape’in stratejilerinden bir tanesi; “sıradan olanı değerlendirmek, mevcut olanı dö-
nüştürmek”. Burada demin bahsettiğim ödül almış parkla ilgili görselleri görüyorsunuz. 
Suyla ilişkisi hiçbir şekilde bozulmamış; fakat buna entegre olmuş bir tasarım. Turensca-
pe bunu regenerated tasarım olarak adlandırıyor.

İkinci stratejileri; “taşkınlardan korunmak, bununla ilgili süreci tasarlamak”. Ki aslında 
kentsel altyapı çalışmalarında yağmur sularının direkt kanalizasyona gitmesi, bir şekilde 
kentte su yönetimi dediğimizde, bunları yerin altına alarak, kanallardan geçirerek doğaya 
deşarj olayı, aslında herkesin şu taşkınlardan korkmasıyla başlayan bir durum. “Aman, 
sel olmasın, bunu engelleyelim.” Fakat bunu engellemenin yolu, bütün bu suları bir şekil-
de, sağlıksız bir şekilde bertaraf etmek değil, aslında bunlarla mümkün. Kentsel tasarım 
boyutuyla bakarsak, birincisi zaten sele meydan vermeyen bir kent planlaması yapmak. 
Herkesin bu konuda üstüne düşen bir görev var. Uygulayıcılara daha da çok iş düşüyor. 
Çünkü plancılar bu konuda hassas, biliyorum. Ve daha sonra diğer tasarım disiplinlerinin 
de bu konuya meyyal vermeyecek tasarımları geliştirmeleri gerekiyor.

Fakat Turenscape’in buradaki ilginç şeylerinden bir tanesi -ki bir sonraki tasarımlarında 
da var, üçüncü strateji olarak- “doğanın da iyileştirilmesini sağlamak”. Buna doğal süreç-
lerle iyileştirmek diyorlar kendileri. Ki burada da bir çöplük alanında yaptıkları çalışmayı 
görüyorsunuz. Bu alanı dönüştürürken, peyzajı bütün kentsel suyu toplayacakları bir alan 
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olarak kurgulamışlar. Zaten çoğunuz bu projelere hakimsiniz. Ve yıllar geçtikçe de, yani 
2003’ten itibaren Turenscape’in aldığı ödüller de genelde hep su temalı. Tabii ki burada 
bir ekolojik restorasyon var, alanın restorasyonu var, çoğunlukla bunlar bozulmuş, degra-
de alanlar; fakat bu tasarımların hepsinin bir şekilde suyla ilgili çok önemli bir ekseni var.

En sevdiğim örneklerinden bir tanesi -ki bu parkı bize kendileri gezdirdiler, kendi dille-
rinden de dinledik- “peyzajı, kirli suları arındırmak için canlı bir makine olarak görmek” 
stratejilerinden yola çıkarak tasarlamış oldukları Houtan Park, Şanghay’da. Gerçekten, 
alanın başına gittiğinizde gördüğünüz su kalitesi ile bütün parkuru tamamladığınızdaki 
çıkan suyun arasındaki farkı bilfiil kişisel olarak da gözle görülür şekilde deneyimle-
diğiniz -bunun zaten fiziksel anlamda da ölçümü mümkün- bir park düzeni. Ve bunun 
içerisinde yine geri dönüşümü ve endüstriyel kimliği de barındıran bir proje.

Bir diğer strateji, “kent genelinde taşkın parkları oluşturmak”. Yine taşkınla, selle, suyla 
ilişkili bir durum. Dün de Praxis bahsetmişti, yeşil sünger fikri. Yani kent içerisinde bir-
takım büyük rezerv alanları oluşturuyor ve çok yağmurlu zamanlarda kente gelen bütün 
yağmur suyunu bu tip alanlarda bir araya toplayarak, peyzajın bir sünger gibi bu suyu 
çekmesi ve bütün kente sel şeklinde yayılmaması üzerinden gelişmiş bir konsept.

Bir diğer stratejileri de “kent içinde lineer parklar” oluşturmak. Burada da aslında bir 
yeşil altyapı yaklaşımının direkt kent ölçeğinde uygulanmış halini görüyoruz. Lineer ko-
ridorlar son derece önemli. Kentin içerisinde, daha önce bahsettiğimiz projelerdeki gibi, 
nodlar dediğimiz, daha yüzeysel alanlar, daha geniş alanlar oluşturabileceğimiz gibi, li-
neer fırsatları da kullanmamız gerekiyor. Ki bu da yeşil altyapı olayının kente koyacağı 
katkıyı anlatan çok önemli bir proje ve nitekim, 2013’te bununla ilgili ödülü de almışlar.

Turenscape’in yedinci ve bugün değineceğim son stratejisi “Kent genelinde biyo çeşitli-
liği artırmak ve desteklemek”. Burada bir noktada kentlerin dayanıklılığı ve buna paralel 
olarak yaptığımız peyzajın dayanıklılığı devreye giriyor. Aslında kentlerin dayanıklılığı-
nı artırmak için peyzaj son derece önemli bir fırsat; ama acaba yaptığımız peyzajlar ne 
kadar dayanıklı? Bu dayanıklılık konseptini direkt peyzaj tasarımı üzerinden de sorgu-
ladıkları bir çalışmaları. Ve yine burada su önemli bir faktör. Bu ödüllü çalışmanın şu 
andaki halinden görüntüler görüyorsunuz.

Turenscape’in yaptığı işlerde bir şekilde bir algı yönetimi de var aslında. Yani küçük 
ayak “small foot” daki gibi, böyle sırf güzelleştirmeye, görsel olsun, zevke hitap etsin 
tarzında, son derece dar bir yapıyla yapılmış bir peyzaj parçasını alıp, büyük ayak “big 
foot”’daki gibi, daha doğallaştırmak, insanları kentin içinde doğayla buluşturmak üzerin-
den giden bir tasarımı kabul ettirmek. Zaman içerisinde Çin’deki bu konudaki algıyı da 
tabii ki değiştiren ve artık böyle bir görselliği gördüğünde, insanların, “…burada hiçbir 
şey yapmamışlar ki” gibi, Türkiye’de çok rastladığımız, ama ortaya konan başarılı örnek-
lerle artık Çin’lilerin ekolojik estetik anlamında olgunlaştığı bir durum söz konusu. Maa-
lesef ülkemizde bu noktadan çok uzaktayız, profesyonel projeler ve yarışma projelerinde 
oldukça doğal görünen, biyolojik çeşitliliği değerlendiren projeler hak ettikleri değeri 
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bulamıyor. Mesela Kızılırmak yarışmasında, geçenlerde sonuçları açıklanan yarışmada, 
derece değil de, mansiyon almamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi proje alanındaki 
biyoçeşitliliği değerlendiren ve tasarımı bu eksene ağırlıklı olarak oturtan bir yaklaşımı-
mızın olması.  Juri değerlendirmesinde projemizde önerilen pastoral peyzajın, Sivas için 
hiçbir şekilde uygun olmadığı, bunun alanda sadece birkaç ay “iyi etki” vereceği diğer za-
manda zayıf kalacağı yönündeydi.  Fakat Sivas’ın yüzde 90’ı pastoral ve her zaman “şık” 
olması aslında son derece küçük ayak sapkınlığında bir diretme. Ve bu da sevgili aka-
demisyenlerimizin yazmış olduğu bir rapordu. Dolayısıyla, hepimizin aslında mantalite 
olarak çağ atlamamız gerekiyor. Ve bu işleri  daha hassas yaklaşımlarla yaptıkça, kentsel 
tasarım bu konuları dert ettikçe, bizim topluma karşı olan sorumluluğumuz, çevreye karşı 
olan sorumluluğumuz da aslında çok daha iyi yerine getirilmiş olacak.

Uzak Doğu’da, tabii ki başta Turenscape etkisi olmak üzere, Koreliler, Japonlar, pek 
çok Uzak Doğu’daki iddialı tasarım firmaları ile akademi zaten bu konuya çok güzel 
değiniyor, örnekler çıkarıyor. Fakat yine unutmayalım ki, bunların hepsi son derece dibe 
vurduktan sonra ki bir çıkış hamlesi. Dolayısıyla, içinde bulunduğumuz durumu negatif 
düşünmek yerine, ülkemizde bu konuyla ilgili yaklaşımların azlığı, hatta tam tersi bir 
durumun olması bizim için bir fırsattır diye düşünüyorum ve demoralize olmamamızı 
öneriyorum.

Aslında sadece Uzak Doğu’da değil, dünya genelinde bu kentteki su döngüsünü, kent-
sel tasarıma entegre eden, estetik, ekolojik ve rekreasyonal kaliteyi iyileştiren, çevresel 
bozulmayı minimize eden yaklaşımlar var. Bunlar farklı isimlerle anılıyor. Amerika’da 
low-impact development dediğimiz, düşük etkili gelişim diye Türkçeye çevirebileceği-
miz bir şey var. Avusturalya tarafında, biraz Asya- Pasifik’e indiğinizde, suya hassas 
kentsel tasarım dediğimiz; İngiltere taraflarında, Avrupa’da daha hakim olan sürdürüle-
bilir kentsel drenaj sistemleri dediğimiz şeyler var. Ki aslında bunların hepsi farklı isim-
lerle anılsa da , kentteki su döngüsünün bir şekilde iyileştirilmesi ve bozulmuşsa eğer bu 
döngü, toparlanmasını sağlamayı hedef edinmiş yaklaşımlar.

Kent bize bu konuda ne tür imkanlar sunuyor?

Kent bir doğa parçası değil, burada bir yapısal durum var. Yağmurun düşmesiyle beraber 
başlayan bir süreç var aslında ve bu sürecin ilk başlangıcında da bizim bu elimizde olan 
miktarı bilip, bunu nasıl kullanacağımızı tasarlamamız gerekiyor ya da önceden karar 
verip, bunu da tasarlamamız gerekiyor. Dolayısıyla, kent içerisinde, topografyayı kulla-
narak bir su toplama, geçirimli yüzeyleri kullanarak suları toplama, geçirgenliği artırma, 
açık kanal sistemleriyle suyu toplama, hatta altyapıyla, ki binalarda atık su yönetimi, su-
lar toplanıyor, depolara konuluyor gibi daha çok yeşil bina sertifikasyonlarıyla yapmaya 
başladığımız, ama geçmişimizde sarnıçlarla bunu zaten yaptığımız böyle farklı sistemler 
var aslında; kentin her aşamasına, kentsel tasarımın her değdiği noktaya aslında bu işlemi 
yapabiliriz. Öncelikle bunların farkına varmamız gerekiyor.
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Sunumumun geri kalan kısmında, bu düşük etkili gelişim gibi konseptlerin genel olarak 
baz aldığı prensipler nelerdir, bunları sizinle paylaşarak devam etmek istiyorum. Ki aslın-
da çoğunun Turenscape’in yaptığı çalışmalarda birbirini referans alan konular olduğunu 
göreceksiniz.

Kent dediğimiz için, biraz daha genelden düşünmek lazım. İlk prensip diyor ki, “kentsel 
alanlardaki dere, nehir ve sulak alanları korumak”. Yani biz bunları koruyabilirsek, aslın-
da suya hassas bir kentsel tasarım işleminin ilk adımını zaten gerçekleştirmiş oluruz. Biz 
ülkemizde bunu ne kadar yapabilmişiz? Maalesef çok başarılı değiliz. 

Tuzla’daki Kamil Abdüş gölünün durumu karşınızda. Tuzla Tersanesinin gelmesiyle be-
raber lagünün ağzı kapanıyor ve göl 2001 yılında maalesef kuruyor. Sadece tuzlu su girişi 
değil, tatlı su girişinde de bütün hatların hepsi tersane üzerinden denize boşaltıldığı için, 
maalesef bu şekilde bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Ve şu an Büyükşehir Belediyesi tara-
fından buranın yeniden kentsel dokuya kazandırılması ve tersanenin varlığı, sanayinin 
varlığı ve konut dokusunun varlığına rağmen bu alanın yeniden yaşayan bir sistem haline 
gelmesi için birtakım talepler var. Biz burada yapmış olduğumuz tasarıma regenerated 
çalışmayı, iyileştirici çalışmayı daha uygun görüyoruz, strateji olarak.

Bu çalışmanın başlangıcında aslında çevre mühendisleriyle oturduk biz, lagün nedir, tek-
rar biz bu gölü lagün yapabilir miyiz diye kafa yorduk. Çünkü şu an iki yerden açıklık 
vermişler canlandırmak için; tuzlu su tamamen basmış, aslında bir tuzlu su gölü olarak 
çalışıyor. İlk prensibimiz, bu alanı öncelikle eski ekolojik durumuna mümkün olduğu ka-
dar yaklaştırmaktı. Ve bir modelleme sonucunda bu alana girmesi gereken tatlı su miktarı 
ortaya çıktı. Ama ortada tatlı su yok. Bunu nasıl elde edebiliriz?

Bu kapsamda ikinci prensibe geliyoruz. Burada da, “Dere, nehir ve sulak alanlara kent-
sel ortamdan katılan suların kalitesini artırmak” üzerinden Kamil Abduş gölü için acaba 
kentsel ortamdaki suları alırsak bir tatlı su girişi sağlanabilir mi?” sorusuyla yaklaştık. 
Tabii ki yetmiyor. Ama bir şekilde yardım ediyor. Dolayısıyla, bu olayı biraz kentsel 
ölçeğe çıkarıp, fırsatlarımız nedir, bunları irdeledik.

Bütün bu çalışmada yapılan pek çok analizler var. Mevcut altyapıdaki suyu, toprak duru-
munu, kentten ne kadar alabileceğimizi, pek çok faktörü bir araya getirerek, katmanları 
çakıştırdığımızda ve bunun üzerine tarihsel süreçte bu lagün nasıl değişmiş ve şu an nasıl 
küçülmüş buna baktığımızda birtakım izler çıktı ortaya. Ki aslında planlama anlamında 
bu parkın zonları ortaya çıktı. Çok farklı zonlar var. Yani bu suyun izlerini oluşturduğu-
muz bir kısmı var, daha sonra buna tampon bölge konulması lazım, ki yeniden başına 
aynı şeyler gelmesin, bir tampon oluşturma gerekliliği var, bir doğal SİT alanı var, sakız 
ağaçlarının korunması gereken... Dolayısıyla, ekoloji üzerinden giden; fakat “Tersane 
işçileri gün içerisinde gelip parkın daha çok burasını kullanır, Tuzla bölgesi buradan gi-
rer, Mercan günübirlik sabah yürüyüşünü şuradan yapar” gibi, birtakım kent dokuları ve 
kentliyi anlamak gibi bir tutumla da şekillenen ilk zonlarımız çıktı. Daha sonra tabii ki bu 
zonlar peyzaj yönetim zonları olarak da ortaya çıktı. 
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Burada oluşturduğumuz tasarımı görüyorsunuz. Bunun sonucunda kuşlara odaklanıldı. 
Birtakım parametreler geliştirildi, tasarımın uzun vadedeki başarılarını ölçebilmek için. 
Eskiden 44 tane kuş türü bu alana geliyormuş, şu an 24 geliyor. Bu proje uygulandık-
tan sonra -ki Eylül ayı içerisinde de başladı uygulaması- belirli dönemler içerisinde kaç 
tane kuş türünü bekliyoruz ve bunun için ne yapabiliriz şeklinde gelişen birtakım tasarım 
stratejilerine ek olarak tabii ki alanın rekreatif anlamda, insan kullanımları anlamında 
sağlayacakları faydalar da değerlendirildi.

Çok fazla anlatılacak şey var bu projeyle ilgili. Burası bir tersaneyle komşuluk ediyor 
diye, tersanenin siluet etkisini olumsuz düşünmek yerine, bunu çok olumlu bir faktör 
olarak görerek, birtakım geri dönüşümler, suyun kazanılması, belli çökelti alanları oluş-
turularak sezonsal olarak suların basması ya da sert yüzeylerdeki suların bir şekilde bu 
oluşturulan topografyalar, haznelerin içerisine belirli dönemlerde doldurarak, farklı pey-
zaj algıları -girişte direkt oluşmuş havuzcuklar gibi- oluşması sağlandı. 

Dün Praxis’in sunumunda bahsettiği küçük havuzcuklar-süngerler- aslında bizim proje-
mizde de birtakım su rezervleri olarak işin içine girdi ve hatta bu çocuk oyun alanların-
daki küçük havuzcuklara dönüştü. Burada bir noktada eğitimin aslında doğada başlaması 
gerektiği ve bununla ilgili ileride gelecek nesillerin çok daha saygılı ve aslında bu su 
olayıyla çok daha ilişkili bireyler olarak gelişmeleri için çocuk oyun alanı tamamen su 
üzerinden yeniden ele alındı ve bunun deneyimlenmesi için fırsatlar sunuldu.

Projenin enteresan taraflarından bir tanesi, hani en başta bahsediyordum ya, su nereden 
gelecek? Kenttekini toplayınca bir şekilde yetmiyordu, yapılan modellemelere göre. Pa-
şaköy Arıtma’da arıtılmış, fakat tam anlamıyla hâlâ kullanılması mümkün olmayan su-
yun alana getirilmesi, alanda oluşturulacak bir yapay sulak alan sistemiyle arındırılarak, 
farklı tekniklerle arındırılarak, göle katılması gibi bir strateji geliştirildi. Bununla ilgili 
de çevre mühendisleriyle son derece doyurucu çalışmalar yapıldı. Mesela tasarımda bir-
takım havuzcuklar var, bitkilendirilmiş. Su her bir havuzdan geçirildikçe, öncelikle ağır 
metallerden arındırılıyor, sonra diğer patojenlerinden arındırılıyor, en sonunda nitratını 
bırakıyor falan. Bu şekilde bir havuzlar sistemi var. Bunlarda ayarlandıktan sonra, yine 
tasarım içerisinde birtakım rezerv boşluklar oluşturuldu, ki yüksek volümde bir suyun 
gelmesi durumunda, bu alanların direkt havuzcuk olarak çalışması ve buradaki taşkın ya 
da suyun basması durumu önlensin. Dolayısıyla, sezonlara göre değişen çok daha esnek 
bir ekolojik duruşun burada oluşması gözetildi.

Suya hassas kentsel tasarımla ilgili bir diğer prensip, su kaynaklarını etkin sistemlerle 
yeniden kullanım yoluyla korumak. En önemli su kaynaklarımızdan bir tanesi dereler. 
Demin bir gölden, yüzeysel bir alandan bahsetmiştim, şimdi daha lineer bir yapıya gi-
diyoruz ve en önemlisi tabii ki derelerimiz. Fakat İstanbul’da çok ciddi bir doğal dere 
durumu yok; gördüğünüz gibi, bundan ibaret. Örneğin, bu imajda, buraya açılan bir kana-
lizasyon, bunun içerisinden boşaltılmış kirli sular, burada betondan yapılmış duvarlar ve 
tamamıyla beton bir kesit ve bunu İSKİ’nin sezonsal olarak temizleme çalışmaları görü-
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lüyor. Bunların (derelerin) kent içinde kullanılamama durumu var Türkiye’de. Bu proje 
Kağıthane’deki Cendere deresinin tasarımı ile ilgili. Burası Saadabat. Tarihten itibaren 
aklımıza gelen bir peyzaj. Peyzaj anlamında, dış mekan kullanımı anlamında aslında ilk 
deneyimlerimiz. Dolayısıyla, bunun tasarlanması gerekiyordu.

Bu projede vurgulamak istediğim konu ve bugünlerde aslında oldukça fazla miktarda 
hem yarışmalarda, bazı hocalarımızın yada meslekten arkadaşlarımızın da yaptığı uy-
gulamalar da; artık belediyeler yavaş yavaş derelerine odaklanmaya başladılar. Dereler 
konusu çok önemli; fakat hiçbirimizin henüz daha bir tane yapılmış bitmiş, net ortaya 
koyduğu, performansını ölçebildiği böyle bir projemiz yok. Bu tip tasarımları hepimiz 
yapıyoruz, bir gün uygulandığını görmek hepimiz için dönüm noktası olacak. Biz tasa-
rımcı olarak neleri gözettik?

Birincisi, bir Q olayı var, bir debi olayı var. Genelde İSKİ derelerin kapasitesini belirler-
ken Q200’e göre, yani 200 yıllık yağışa göre bir kapasite belirliyor. Bunun 500’e göre de 
ayarlandığı durumlar var. Dolayısıyla, 10 yıllık, 200 yıllık ve 500 yıllık yağış miktarları 
aslında sizin buradaki koridorunuzun kapasitesini ortaya koyuyor. Buradan yola çıkmak 
gerekir.

İkincisi, derenin kenar tipleri. Burada artık bir doğal dere bazı durumlarda mümkün, ama 
bazı durumlarda kent o kadar yaklaşmış ve daha yapısal bir duruşunuzun olması gereki-
yor ki onun kenti destekleyebilmesi için, bazı durumlarda da doğal bir kenar mümkün 
değil. Dolayısıyla, kenarları; daha yumuşak kenar ve sert kenar dediğimiz durumları da 
göz önünde bulundurmamız gerekiyor.

Bir başka şey de tabii ki biz derelerimizi kuru koridorlar olarak bıraktığımız için, su 
nereden gelecek, suyu nereden bulacağız bu derelere? Kore’deki örnekteki gibi sürekli 
içerisinden az da olsa, 5-10 santim de olsa bir su geçer halde bırakmak. Bunlar önemli 
konular.

Yine Büyükşehir Belediyesiyle yapmış olduğumuz bir çalışmadan, burada gördüğünüz: 
biraz daha kentsel dönüşümün olduğu, büyük ofis binalarının, yeni rezidansların geldiği, 
çok yoğun dokunun ve bir noktada onların tabiriyle bir prestij koridoru olduğu kısım. 
Dolayısıyla biraz daha yapısal duruş, daha sert kenarlar, insanların su içinde bir kenardan 
diğer kenara geçebilmesi gibi pek çok stratejileri barındırıyor. Tabii, buna ulaşımı da 
entegre ediyorsunuz, raylı bir sistem buna eşlik ediyor.

Etraftaki kentsel doku çok etkiliyor tabii sizin tasarımınızı. Saadabat kısmında, orayı ge-
çip Haliç’e yaklaştığınızda biraz daha etraftaki doku değişiyor ve yeşil artıyor. Dolayı-
sıyla, tasarımınızın da tansiyonunun biraz daha düşüp, sakinleşmesi gerekiyor. Burada 
da yine yeri geldiğinde sert kenarlar kullanıp, yeri geldiğinde çok daha doğal bir dokuyu 
entegre etmeniz de mümkün oluyor.

Burada aslında bir sürü proje var benim size göstereceğim hepsi suyu baz alan bir duruşla 
şekillendi. Bunları hızlıca geçeyim. 
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Bu proje de Çırpıcı Enerji Parkı. Biz buna entegre tasarım dedik; çünkü pek çok yüzey 
üzerinden bu suyu nasıl birbirine entegre olarak geçirip temizleyebiliriz diye düşündük. 
Buradaki parkın tasarımında tamamıyla taşkın deseni alındı. Bu taşkın deseni aslında 
tasarımı yönlendirici altlık olabilir mi dedik ve taşkın desenindeki formlar ve şekiller 
bizim de tasarım kararlarımızı belirledi. Yani taşkın olduğunda suyun basacağı alanlar, 
basmayacağı alanlar üzerinden program ve mekan gelişti.

İTÜ Kampusu. Çok hızlı bahsedeceğim. İTÜ Kampusunda geçirimli yüzeylerin artırıl-
masıyla ilgili önemli bir proje yapıldı. 2014 yılında İTÜ Kampusunun sosyal mekanlar 
anlamında, yani barınması, yemesi, içmesi, o tip eğitim dışındaki sosyal donatı mekan-
larından bir görüntü görüyorsunuz burada. Maalesef, kentsel ısı adası etkisinin inanıl-
maz derecede olduğu bir durum görüyoruz. Bakın, asfalt ve otopark ve burada bir sosyal 
donatı mekanı var, bir kantin var, amacı da bir şekilde ders dışındaki aktivitelere hizmet 
etmek. Ve çınarlarla yapılmış bir yoldan ayırma banket. Olay bundan ibaretti ve İTÜ’nün 
imajına hiç yakışmıyordu.

Tasarım sonucunda, aslında bu çınarların altının hem asfalttaki suyu alabilecek şekilde, 
hem burada yapacağımız birtakım uygulamalarla, sert yüzeyler gibi görünüyor, ama bu-
rada bir geçirimli beton uygulaması yapılmıştır- buradan giren suları çok farklı şekilde, 
biraz aşağı indirip, biraz toplayıp, bitkilerle arındırarak bir çalışma yapılmasına karar 
verildi. Ve bu da Mart 2015’teki görüntümüz. Çalışmanın ilerleyen aşamalarını, yani 
geçirimli yüzeyin oluşturulma aşamalarını görüyoruz burada. Tabii ki mekan kalitesi, 
kullanım, kullanıcının davranışı ve kullanıcının artık o mekana gelmedeki amacı, yani 
sadece oraya alışveriş yapıp yemeğini yemek değil, orada vakit geçirmek için de geli-
yor olması ve bunu gözlemliyor olmamız son derece sevindirici. Bu da Mart 2016’daki 
durum. Tabii ki burada bitkiler kıştan henüz çıktığı için -görüyorsunuz, ağaçlar daha 
yeşermemiş- bioswaledeki yüzeyde bitki varlığı biraz daha az gibi görünüyor, nisan gel-
diğinde artıyor, hatta birtakım bitkilerin de katılımıyla daha görsel hale geliyor. Bu da 
temmuzdaki hali. Temmuz, siz de biliyorsunuz, en zorlayıcı, en kurak zamandır ama 
gördüğünüz gibi peyzaj canlılığını koruyor, çünkü o mevsimde aktif olan bitkiler bu defa 
olayı ele alıyor. Dolayısıyla, kendi kendini tamamen çevirebilen, hiçbir ekstra işleme tabi 
tutmadan oluşturabildiğimiz bir güzellik.

Burada vurgulamak istediğim şu: Bu son derece deneysel bir çalışmaydı. Geçirimli beton 
uygulamaları her yerde var; çağırıyorsunuz, getiriyorlar, döşüyorlar. Biz bunu yapmak is-
temedik. Bizim bu alanda tutmamız gereken, amaçladığımız belli bir su miktarı vardı, bu 
su miktarının belirli bir debiyle bu bioswaleden geçmesi gerekir; peki, bizim peyzajımız 
burada ne kadar bir fark yaratıyor, biz bunu ölçmek istedik. Dolayısıyla, İnşaat Fakülte-
sinin Malzeme Kürsüsündeki malzemecilerle beraber sınırsız sayıda, adamları resmen 
artık çıldırtacak kadar çok sayıda geçirimli beton denemesi yaptık. Ne kadar yaparsak 
ne kadar su geçiriyor diye defalarca denemeler yaptık. Hem görüntü olarak iyi bir şey, 
hem de ekolojik performans olarak çok iyi bir şey elde edene kadar adamlarla defalarca 
denemeler yaptık. Dolayısıyla, inşaat mühendisleriyle de çok yakın, onlarsız olmayan bir 
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sürece girdik. Daha sonra dedik ki, karbon ne kadar tutuyor, bir de bunu ölçelim. Bunlar 
C4 bitkileri. C4’leri biliyorsunuz, iklim değişikliğine karşı ileride peyzajın alması gere-
ken bitkisel tasarım durumu. Çünkü sıcaklık arttıkça bunların performansı yükseliyor, 
hatta su bile istemiyorlar. Dolayısıyla, son derece deneysel, sonuçlarını ölçebildiğimiz 
bir çalışmaydı.

Çok teşekkür ederim. 

Söylemek istediğim, bu su olayının ekolojik boyutu var; kentsel ortama biraz daha girdi-
ğinizde, formlar değişiyor, duruş daha farklılaşabiliyor, ekolojinin dışında, formal-infor-
mal, büyük-küçük olayı sahneye geliyor; hatta iyice bir alt ölçeğe indiğinizde mimariye 
destek veren, oradaki mekanın mimari bir unsuru gibi çalışan olaya dönüşebiliyor. Ki bu 
da şu an benim ilgilendiğim konu değil, fakat yine suyla ilgili eşit derecede düşünülmesi 
gereken bir şey.

Bu benim oğlum-prensim. Bir sürü prens ve prensesler var. Bunların geleceği için ger-
çekten peyzaj mimarları ve bütün kentsel tasarımın bileşenleri olan meslekler olarak so-
rumluluklarımızı bilerek tasarım yapmamız gerekiyor. Artık suyu bir görsel obje, mekana 
hareketlilik katma unsurun daha ötesine taşıma zamanı geldi.

Çok teşekkür ederim. Uzattığım için de özür dilerim. (Alkışlar)
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İSTANBUL ve MEYDANLAR ÜZERİNE 
DÜŞÜNMEK
Konuşmama beni Kentsel Tasarım Sempozyumu’na davet eden Peyzaj Mimarları Oda-
sı’na ve özellikle davete aracı olan Yrd. Doç. Dr. Oktan Nalbantoğlu’na teşekkür ederek 
başlamak isterim.  Peyzaj Mimarları ve Kentsel Tasarımcılar ile çalışma fırsatı bulduğum 
projeler, meslek hayatımda her zaman yeni ufuk açılmasına olanak sağlamıştır. Halihazır 
görev yaptığım Okan Üniversitesi’nde söz konusu alanlarda uzman öğretim üyeleri ile 
yakın çalışmanın öneminin bilincindeyim.  

Uzmanlık alanım mimarlık tarihi ve özellikle İstanbul tarihidir. Birikimimi sizlerle “İs-
tanbul ve Meydanlar Üzerine Düşünmek” başlığı altında paylaşmak isterim. Öncelikle 
sizlerin iyi bildiği bir kavramı anımsamaya çalışalım. Meydan sözcüğünün kökenine ba-
kınca sözlükte  “Düz, açık ve geniş yer, alan” veya “Yarışma ve karşılaşma yeri” ifadeleri 
karşımıza çıkar. Mimarlık sözlüklerinde ise tanım daha ayrıntılıdır: “Halkın toplandığı, 
çoğu binalarla çevrili, düz, açık ve geniş yer ve alan.” 

Dünyadaki önemli meydanları irdelemeye gelince, ABD’nin yılbaşı kutlamalarına kulis 
oluşturan ünlü Times Square’ının 1938, 1954 ve günümüz durumlarını gösteren görsel-
ler kıyaslandığında, aradan geçen yaklaşık 80 yılda mekan hissinde önemli bir değişim 
olmadığını açıkça görürüz. Kent mobilyaları ile dönemi yansıtan reklam panoları/taşıt 
araçları/kullanıcıların giyimleri değişse de mekan hissi, ölçek ve kullanım biçiminde 
süreklilik korunmuştur.  
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Rusya’nın yılbaşı kutlamalarına kulis oluşturan ünlü Kızıl Meydan’da ise durum biraz 
farklı.  Algıda mimari öne çıkar. Katedral meydanı domine etmektedir.  “İkinci Dünya 
Savaşının 70. Yılı” kutlamalarında ise düz, geniş ve sert zeminli alan algısı ve doğaldır ki 
siyaset kokusu öne çıkmaktadır. 

İstanbul’a ulaşmadan Çin’e bir yolculuk yaparsak, bir kenarında tarihi saray Yasak Şehir, 
diğerinde Mao’nun Mozolesi ile iki kenarında parlamento yapılarının konumlandığı Tie-
nanman Meydanı’nında da tarihi sürekliliğin yanı sıra politik arena algısını gözlemlemek 
olasıdır.
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Peki, ya İstanbul’da durum nasıl?

“Meydanlarımız yok” söylemini irdelemek üzere, bir yandan sizler hiç bilmiyormuşsu-
nuzcasına tarihi süreçte İstanbul’un meydanlarını tanıtmaya çalışırken, diğer yandan bu-
ralarda meslek gruplarımızdan beklenen su, yeşil ve aydınlatma unsurlarının kullanımını 
irdelemeye çalışacağım.  

Kent, Neo Roma adı ile Roma başkenti olduğunda bir sıfır noktası var: Milion Taşı. Mi-
lion Taşı’ndan başlayarak Kara Surları üzerindeki Altın Kapı’ya ulaşan ve topografyaya 
uygun düzenlenen ana aks Mese üzerindeki meydanlar sırası ile Augustaion, Constantine 
Forumu, Forum Tauri, Forum Bovis, Forum Arcadius olarak sayılabilir. 

Dönem tanımlamalarına göre Augustaion, Ayasofya/Büyük Saray/Hipodrom/Hamam ile 
sınırlanan, ortasında bir sütun üzerinde Justinianus’un at üzerinde tasvir edildiği heykeli 
bulunan, 13. yüzyıl başı Latin istilasında hasar gören meydandır. Bugün yerinde turistik 
tanıtımların yapıldığı ve su/yeşil/aydınlatma unsurlarının yer aldığı bir alanın olması, en 
azından boşluğun varlığını koruması nedeniyle süreklilik unsurunu korunmuştur. 
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Aks üzerinde yeni şekillenen bir meydan ise Sultan Ahmed Meydanı ya da Atmeyda-
nı’dır. Gerçekte burası 2. yüzyılda yapımına başlanan ve 4. yüzyılda tamamlanan bir 
yapı kalıntısının üstüdür: Bir yarışma alanı olarak tarihi Hipodrom. 13. yüzyıldaki La-
tin istilası sonrası Venedik’e taşınarak San Marco Kilisesi’ne yerleştirilen atlar özgün 
konumlarında işte bu yapının giriş cephesindeydi. 18. yüzyılda Melling ve 19. yüzyıl-
da Bartlett ve Allom gravürlerinde belgelenen Atmeydanı,  günümüzde turistik cazibe 
merkezidir. Roma’daki Colosseum’a benzer işlev ve kurguda ancak daha büyük ölçekteki 
yapının yerinde günümüzde kente nefes aldıran ve kent içinde tarihi sürekliliği sağlayan 
bir boşluk yer almaktadır. 

Bir sonraki tarihi meydan, Konstantin Forumu ya da günümüzdeki adıyla Çemberlitaş 
Meydanı. Dönem tanımlamalarına göre ortasında I. Constantin’in tanrı Apollon olarak 
tasvir edildiği bir heykel bulunuyordu. II. Beyazıd döneminde sadrazam tarafından inşa 
ettirilen Atik Ali Külliyesi Camisi söz konusu alandadır.  Günümüzde camiden artan 
bölüm Kapalıçarşı’ya hizmet eden bir otopark olarak kullanılmaktadır. Bu vesile inter-
nette rastladığım meslektaşlarımızın söz konusu tarihi meydan için hazırladığı bir düzen-
leme önerisini yorumsuz olarak paylaşmak isterim. 
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İstanbul’da bir zafer takı var mıydı? 

Roma’nın tarihi ve Berlin’in Paris’in 19. yüzyılda inşa edilen zafer taklarına benzer bir 
yapı, Nea Roma’da da uygulanmıştı: Forum Tauri’de Theodosios Takı. Günümüz Be-
yazıd Meydanı’nda boşluk süreklidir, ancak tak zamanla ortadan kalkmıştır. Beyazıt 
Külliyesi söz konusu meydana konumlanmıştır. Bab-ı Seraskeri olarak inşa edilen ve 
günümüzde İstanbul Üniversitesi’nin ana giriş kapısı olarak kullanılan yapı, konum ve 
ölçek olarak bize söz konusu takı anımsatmaktadır. Meydanın 20. yüzyıl başındaki fo-
toğrafları ile günümüz proje önerileri kıyaslandığında tarihin, sürekliliğin, topografyanın 
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hiçe sayıldığı; sert zemin uygulamaları ve steril hatta soğuk düzenlemeleri görmek tarih 
bilincindeki kişileri derinden yaralamaktadır. Tüm çağdaş önerilerde tarihi gelişimi dik-
kate almanın önemine dikkat çekmek isterim.   

 

Her birini işlevsel açıdan meydan olarak değerlendirmemiz gereken ve daha önce sayılan 
gezginler tarafından belgelenen Ayasofya, Beyazıt Camisi Avlusu, Sultan Ahmet Camisi 
Avlusu ve Eyüp Camisi Dış Avlusu ile diğer cami külliyelerindeki avlular, işlevlerini sür-
dürdükleri için avantajlıdır. Özgün konumlarını ve düzenlemelerini koruyabilmişlerdir.  

Konuşmamı bana tanınan süre ve tarih bağlamı nedeniyle tarihi yarımada ile sınırlı tu-
tarken bugünün meydanlarına da kısaca değinmek isterim. Yeni düzenlenen Yenikapı 
Meydanı, günümüz koşullarında politik işlev gereği tasarlanmış olup konum, kurgu ve 
düzenleme olarak tanımlanan tarihi meydanlardan oldukça farklıdır.  
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Tarihi yarımadaya sığmayan İstanbul’un gelişim bölgesi Galata yakasında 19. yüzyıl 
sonu- 20. yüzyıl başında oluşturulan Taksim Meydanı’nı hatırlatarak konuşmama son 
vermek istiyorum. 1940’larda Cumhuriyet Anıtı çevresinde şekillenen ve çağdaşı mey-
danlara benzer nitelikte, 1960’larda Atatürk Kültür Merkezi yapısı ile tanımlanan mey-
dan, günümüzde dahi kente nefes aldıran boşluklardan biridir. Meslektaşlarımız tarafın-
dan tasarlanacak projelerde, kente nefes aldırmanın, tarihi sürekliliğin ve nitelikli dönem 
eklerinin dikkate alınmasını, güzel kentimiz İstanbul’un tarihi mirasının her zaman his-
sedilmesini dilerim. 
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Beni dinlediğiniz için teşekkürler.



Prof. Dr. Şükran ŞAHİN
Ankara Üniversitesi
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Teşekkür ederim.

Tüm katılımcıları saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Konum, kentsel tasarımda ekolojik başarım. Aslında önceki konuşmacılar büyük ölçüde 

söylemek istediklerimi söylediler sanırım. Dolayısıyla, ben de sunu akışımı biraz değiş-

tirerek, öncelikle ekoloji konusunun önemini kendi deneyimlerim çerçevesinde vurgula-

mak istiyorum.  

Dikmen Vadisi Kentsel tasarım modeli olarak çok tartışılan; ancak daha çok sosyal bo-

yutlarıyla ele alınan bir vadiydi ve hep örnek gösterildi. Belki sosyal başarıları daha çok 

öne alındı; ama dikkatinizi çekmiştir muhakkak, ekolojik başarımı konusunda bugüne 

kadar tek cümle duymamışsınızdır. 

Bütün mesele de bu aslında. Ne kadar ekolojiden konuşursak konuşalım, tasarımlarımızla 

ya da çeşitli matematiksel sonuçlarla istediğimiz kadar anlatmaya çalışalım, o bir yaşam 

biçimi. Dolayısıyla, hani ekolojiyi de nerede kullanırım diye bakmaktansa, aslında onun 

bir parçası olarak, onun gözünden bakmak gerektiğiyle başlayayım konuşmama.

Yani bir tasarımcı ya da plancı olarak ben doğadan farklı bir şey değilim, aslında ta ken-

disiyim. Kendim için yapıyorum. Yapıyorum derken, aslında taşından, toprağından, ha-

vasından, suyundan ayrı değilim. Estetik tasarım, evet, o başka bir şey. İnsan olarak beni 

diğer canlılardan ayıran, öz irademle yapabildiğim yaratıcı kabiliyetim. Diğer işlemleri 

nöronların yaptığını biliyoruz zaten.

Dikmen Vadisini, bugün gelemeyen Sayın hocam Yalçın Memlük bana doktora konusu 

olarak verdi. Konu aslında akarsu peyzajlarıydı ve peyzaj potansiyeliydi. Nasıl ekolojiye 

dönüştü, onu anlatacağım.

Ben aslında bir kuzeni mimar, bir kuzeni peyzaj mimarı olan, dolayısıyla bütün çocuklu-

ğu onlara hayranlıkla geçmiş ve kesinlikle o işlerden birini yapmak istediğini çok iyi bi-
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len bir kişi olarak üniversite sınavına girdim. O kadar mutluydum ki bölüme girdiğimde. 

Ne var ki ilk yıl Ziraat Mühendisliği okudum. Devre arkadaşım olduğu için Oktan Hoca 

hatırlayacaktır; çok kıymetli hocamız Yüksel Öztan bir gün biz öğrencileri ilk iki yıl 

içerisinde bir gün bölümde topladı. - 2. sınıfa gelmişiz, biz hâlâ ziraat dersleri alıyoruz, o 

kadar mutsuzum ki; Sırf bu yüzden üniversite sınavına girdim tekrar, ben biyoloji okuya-

yım en iyisi dedim, kazandım da. Ama bırakamadım peyzajı. - Dedim ki Yüksel hocaya, 

“Hocam, biz bu sıralara ne zaman geleceğiz?” “İstediğin zaman gelebilirsin” dedi şakayla 

karışık. Yani peyzaj mimarlığı Ziraat Mühendisliği eğitim programlarından biriydi o za-

manlar. Bu nedenle ilk iki sene ziraat mühendisliği dersleri aldık. Çok önemli bir eğitim-

dir ziraat, ziraat mühendisi olmak ayrı bir sorumluluktur; ama ben peyzaj mimarı olmak 

istiyordum ve kesin olarak tasarımcı. Sonra doktoramda Yalçın hocanın öğrencisi oldum, 

bu da çok iyi bir şey, o tasarımcı; Hoca bana tez konusu olarak vadi peyzajları ve peyzaj 

potansiyeli konularını verdi. Örnek alan olarak da Dikmen Vadisi dedi.  Başladık. Hatta 

ODTÜ’nün düzenlediği Katılımcı Yaklaşım toplantısı vardı, o zaman ki bölüm başkanı 

Nur Sözen hocamız, ismini burada saygıyla anıyorum, beni o toplantıya birkaç söz sarf 

etmeye gönderdi. Söyledim de, hâlâ kayıtlardadır. Hocalarımın öyle bir özgüven vermiş 

olmaları da ne güzel! Teşekkür ediyorum kendilerine.

Dikmen Vadisindeki projeye baktım, Dikmen Vadisine baktım; bir yorum yapabilmem 

için, benim baktığım, yapısal olarak algıladığım şeyler yeterli değildi. Bir nörobilimcinin 

söylediğine göre, 10 trilyonda birlik alanı kapsayan görünür ışıkla algılıyorum ben mekâ-

nı. 10 trilyonda birlik kısım. Doğa açısından bakın lütfen. Yapısal olarak algılıyorum. 

Ama o zaman, bu kadar dar kapasiteyle, acaba tüm manzara bu muydu? peyzaj mimarı 

olarak; iyi-kötü diyebilmek için, doğru-yanlış diyebilmek için. 

O sıralarda, bir şans daha elde ettik ve 4-5 aylığına, 1 yıllık bir İspanya denemesinden 

sonra İtalya’da bulunma şansı elde ettim. Bologna Üniversitesinde. Doğal Kaynakların 

Ekonomisi Bölümünde. Ki dün Oktan Bey de ifade etti, ekonomi çok önemli; çok ih-

mal ettiğimiz diğer bir konu. Bologna Üniversitesinin bir kütüphanesi var, olağanüstü 

bir kütüphane. Bölümün de bir kütüphanesi var. Ben 4 ay, halinden son derece mutlu 

bir şekilde o kütüphanede durmadan okuma yaptım, hiç durmaksızın. İnternet yeniydi, 

kısıtlı olanaklarla birçok makaleye erişmiştim. Sonuçta anladım, demek ki gerçekten tüm 

manzara bu değil. Doğanın ritmi ya da orada oluşan peyzaj, akarsu peyzajı özellikle, onun 

kendi dinamikleri var, kendi ritüelleri var. Bir makale elime geçmişti; 70’lerde, su devini-

mine ilişkin çalışmalarında bir matematiksel formül geliştirmişler ve “Bu havzanın yüzde 

16’sı kentleşebilir” diye bir sonuca varabilmişlerdi. Ben sene 1994’ten bahsediyorum. 

70’lerden beri kullandıkları bir yöntem. Demek ki doğa bana bir şeyler söylemek istiyor 
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aslında ve halihazırda bilinen bir bilgi de var, yüzde 16’sı gibi bir rakamı söyleyebiliyor 

bana doğa, eğer analiz edebilirsem. Tabii, bilimsel bilgi gelişir, azalır, değişir, bunlar 

hep tamam. Ama demek ki doğa referans alınabiliyor. O zamanlar McHarg hayranlığı-

mız da oluşmuş ki aramızda onu burada bilmeyen yoktur sanırım. Yanlış da anlaşıldığını 

düşündüğüm bir bilim adamıdır. O, süreçlerden bahseder, ekolojik süreçler. Yaklaşımı 

basit bir çakıştırmadan ibaret değildir. Doğadaki süreçlerin, beynimizde nöronlar birbi-

riyle konuşuyor ya, tıpkı böyle doğadaki her bir öğenin birbiriyle konuşurken kurdukları 

cümleler olarak doğadaki süreçlerin, biçimi dolayısıyla peyzajı tanımlamada temel oldu-

ğunu söylemektedir. Zor olan da budur. İki insanın arasındaki etkileşimi bile tam olarak 

açıklayabilmek ne kadar zordur; düşünün artık, doğadaki bu diyaloğu, analiz etmek daha 

zor. Ama bize araçlar veriyor bazı bilim dalları; sosyal bilimler, doğa bilimleri. Ekolojik 

süreçlerin analizi önemli bir konu. Yani peyzajın fonksiyonu, işlevi dediğimiz şey bizim 

mesleki terminolojimizle. Bu arada doktoramda ekoloji konusunda derinlere daldıkça ta-

sarıma bir türlü geçemiyorum. Ekolojiye girdikçe planlamaya, planlamaya girdikçe reali-

teye. Yani planlama ve tasarım pratiğinde ekolojinin yerine. . Baktığımda, derin boşluk-

ları gördüm. Kimse doğayı dinlemiyordu bile. Ülkemizde tabii. Mevzuatta çok derin bir 

boşluk var. O zaman, nasıl anlatabiliriz ilgili kişilere ekolojiyi, doğayı, ekolojik süreçleri? 

Demek ki bu işin söylemi noksan dedim. Acaba bu ekosöylem dedikleri şey ne olsa gerek 

dedim bu sefer ve ekolojik felsefe üzerine okumalarıma başladım. 2000-2002 yılları arası 

tamamıyla ekolojik söylemi okudum. Bıraktım, şimdi buna ihtiyaç yok. Ama o zamanlar 

vardı; inanın, vardı. Şimdi herkes bu noktada. Çünkü niçini anlatmak için daha derinleş-

mek gerekiyor. Karşımızdaki kişiyi ikna etmek zorundayız.

Sunum konum olan şeyin, ekolojik başarım denilen şeyin aslında kendimizle ilgili bir şey 

olduğunu anlatmaya çalışacağım sunumumda.

Ne yapıyoruz kentsel tasarımda? Mamur kentsel mekânlar yaratmaya çalışıyoruz. Kim 

için? Tabii, başta insan için. Kentsel tasarımda insan için doğa ile doğa için doğayı ne 

zamanki eşitledik, işte o zaman gerçek anlamda yarınlardan söz edebileceğimize inanı-

yorum ben. 

Ailemle doğaya seyahatlerimiz çok olurdu. Ankara’nın dutu vardır, bilirsiniz ve bu ha-

ziranın sonunda olgunlaşır. Biz de dut toplamaya, daha doğrusu biz sadece değişiklik 

olsun diye, yani dutu yiyeceğimizden değil, öyle bir yere gittik, eski Kayseri yolunda. 

Ama oturacak yer bulamadık ağaçların altında, ailecek. Neden bulamadık? Çünkü her 

tarafa dutlar dökülmüştü ve pislik içerisindeydi, yapış yapış, dutlar yerde. Çok mutsuz 

bir şekilde, piknik masamızı, her şeyimizi aldık, geri dönecekken.... Bakın, bu çok ilginç 

bir hikayedir. Geri dönecekken, bir kara bulut bize doğru gelmeye başladı. Yıllar önce 
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olan bir şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bizimkiler gittiler, ben takıldım kaldım karabuluta. 

Bu kara bulut geldi, geldi, geldi, biraz önce beğenmediğimiz o çok yaşlı, devasa karadut 

ağacının -belki artık yoktur o, muhtemelen yoktur, kentleşti belki oralar- altına doğru 

pike yaptı. Kara bulut dediğim kuşlar yani. Ben izliyorum onları şaşkınlıkla. Çok hızla, 

saniyenin bilmem kaçta biri süre içerisinde ağacın altına inip sonra oradan uçup gittiler. 

Bizimkiler arabaya doğru giderken giderken, orada ne oldu bitti diye ben ağaca doğru 

geri gittim; baktım, artık yer tertemizdi. Bu, doğanın ritmi. Tekrar geri döndük, tertemiz 

ortamda, her şeyiyle doğal, bir tek yapılı, insan eliyle yapılmış şey yok. 

Benzer olayları Zir Vadisinde de yaşadım, Dikmen’de de. Dikmen Vadisi, çok iyi hatır-

lamıyorum, son derece güzel bir vadiydi. Şimdi de güzel, kötü demiyorum. Ama acaba 

bütün kentlinin kısa zamanda doğaya erişebileceği böyle bir alanı neden bu kadar değiş-

tirmek zorunda kaldık? Biraz daha bakımını yapalım, o zaten kendi ritmini kurabilir. Bir 

zamanlar orada beş tane gürül gürül su akan kaynağı varmış. Doktoram sırasında sadece 

bir tane kalmıştı. Şimdi o da yoktur muhtemelen. Neden? Çok basit; iklim değişikliği de-

ğil bunun sebebi, kentleşme. Yapısal olarak bakıyoruz alana çünkü. Ama bu gördüğünüz 

yapı içerisinde müthiş olaylar cereyan ediyor. ı.

Artık doğanın ritmini anlamak için; birtakım araçlar geliştiriyoruz. Ekolojik başarım gös-

tergeleri de bunlardan bir tanesi. 

Bir proje yapıldıktan sonra ekolojik başarımda neye bakacağım; biyoçeşitlilik korunmuş 

mu, su sağlıklı deviniyor mu, madde üretimi yeterince sağlıklı çalışıyor mu diye bakaca-

ğız. Başarım göstergelerinin belirlendiği bazı gerçek örnekler var. Benim en çok önerece-

ğim, Amerikan Peyzaj Mimarları Odasının da hazırlanma sürecinde yer aldığı peyzaj ta-

sarım projeleri ekolojik performans göstergeleri. Eğer tasarımımla enerji ihtiyacımı saha 

içerisinde sağlıyorsam, projenin puanı 5 üzerinden 5 oluyor, ya da katı atıklarımı saha 

içerisinde bertaraf edip geri dönüşümü yapıyorsam yine puanım 5 üzerinden 5 oluyor ya 

da kullandığım malzeme geri dönüşüm malzemesiyse 5 üzerinden 5 oluyor, vb. Bu şekil-

de birçok göstergenin bir arada değerlendirilmesiyle bir projenin ekolojik performansını 

ölçmek mümkün olabiliyor. Ölçülen değer üzerinden uygulanmış peyzaj projesi platin, 

altın, gümüş, bakır vb. sertifika dereceleri ile ödüllendiriliyor.

Henüz bu uygulama ülkemizde yok. ABD’de sivil girişim olarak verilen bu sertifika sis-

temi, Amerikan Çevre Bakanlığının Amerikan Peyzaj Mimarları Odasıyla birlikte baş-

lattığı bir çalışmayla ortaya çıkan ve sonuçta bir sertifikalandırma sistemine dönüşen bir 

pratik.
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Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum: Biz ekolojik başarımı ölçmek için matematiksel 

pek çok modeller üretebiliriz, göstergeler oluşturabiliriz. Ama esas olan, yaşama biçimi-

miz. Yani doğayla olan ilişkimize karar vermemiz lazım. Yeşil Politika kitabının yazarı 

olan Porritt insanları doğayla ilişkisine göre üç gruba ayırmıştır: Acaba mevcut endüstri-

leşmeden, sanayileşmeden arta kalan parçaları korumakla yetinen grup içerisinde miyiz 

ki Porrit bu kişileri çevreci olarak isimlendirir. Yoksa ekolojik performans vb araçlar ge-

liştirerek doğayla birlikte yaşamın başarılacağına inanan reformistlerden miyiz - ki Por-

rit çoğumuzun bu gurupta olduğunu söylemektedir. Üçüncü gruptakiler ise - ki azınlık 

gruptur- ekolojik başarım aslında yaşam biçimimizde önemli değişikliği gerektirir; öyle 

kıyıdan köşeden ufak tefek değişikliklerle bunu başaramayız demektedirler.

Teşekkür ederim. (Alkışlar)
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Bugün, buraya beni dinlemek için gelen genç meslektaşlarım olduğunu bilerek geldim, 

çok da heyecan duyarak geldim. Çok teşekkür ederim öncelikle. Ama, ben bugün Ahmet 

amcaya sunum yapacağım. Ahmet amca hakikaten ufkumu açtı.

Ahmet amca; çok özel bir adamsın.

Torunlar var galiba iki tane, değil mi?

AHMET TİYAR- Onlar gitti.

Prof. Dr. ALPER ÇABUK- Keşke onlar da olsaydı.

Allah iyi günlerini göstersin, bende de iki tane çocuk var; biri 3.5 yaşında, diğeri 12 ya-

şında. Ben onların geleceğini çok önemsiyorum. Tıpkı buradaki genç meslektaşlarımın 

geleceğini önemsediğim gibi. Senin söylediklerini de... Hakikaten çok özel şeyler söyle-

din ve bence bu ortama ciddi anlamda da renk kattın.

Bak, ben bir hikaye anlatacağım şimdi sana Ahmet amca.

Yıl 1999. İzmit’i, Gebze’yi bilir misin? Gebze. TÜBİTAK’ta çalışıyorum o dönemde. 

Öyle güzel bir yerde lojmanım var ki. Böyle tam tepenin üzerinde; baktığım zaman, ışıl 

ışıl, bütün körfezi görüyorum. Yani belki Sabancı’nın para verse alıp da göremeyeceği 

bir manzara var karşımda. Çok keyifli. İşten çıkış saatlerimi güneşin batışına göre ayarlı-

yorum. İşim varsa da mutlaka önce balkona çıkıyorum, güneşi batırıyorum -romantik de 

bir adamım ben- ondan sonra gidip işimi hallediyorum. 

Sonra bir gün ne oldu biliyor musun Ahmet amca; sonra bir gün, o meşhur deprem var ya, 

deprem oldu. 17 Ağustos depremi. Ve ben o gün neyi anladım biliyor musun; o gün ben, 

bu dünyanın, bu gezegenin gücünü, o kurduğumuz şehirlerin, o medeniyetlerin meydan 

okumayacağı kadar güçlü olduğunu anladım. O manzaraya bakarken keyif alıyordum ya 

hani, o manzaraya bakmak benim için ondan sonra ciddi anlamda bir zul oldu. Çünkü 

hafızamda olan o izler, o gözümü kapatsam da gördüğüm ve hâlâ aklımda kalmış olan o 

siluet, deprem sonrasında tamamen değişmişti. Gezegen, ondan bizim aldığımızı bizden 
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geri almıştı.

Biliyorsun değil mi depremi? 

Depremden hemen sonra Bozkurt Güvenç hocanın bir yazısı vardı, bence depremden 

sonra yazılmış en güzel yazılardan bir tanesiydi, söylenmiş en güzel sözlerden biriydi. 

Diyordu ki Bozkurt Güvenç hoca: “Japonlar karakter itibarıyla doğaya uyumlu olmayı 

isterler ve öyle binalar yaparlar ki, doğaya uyumlu olur yaptıkları binalar; depremler olur, 

depremlerle birlikte binalar da sallanır, zarar görmez. Amerikalılar karakter itibarıyla 

meydan okumacıdır, doğaya meydan okurlar, gezegene meydan okurlar; öyle binalar ya-

parlar ki, hakikaten tabiata meydan okur ve ayakta kalır. Biz ise her şeyi Allah’a emanet 

ettiğimiz için, afetler işte böyle sonuçlar doğurur.”

AHMET TİYAR- Ama Allah, “Eşeğini önce sağlam kazığa bağla, ondan sonra benden 

medet um” demiş. 

Prof. Dr. ALPER ÇABUK- Aynen öyle.

AHMET TİYAR- Yani sen önce kendine bak...

Prof. Dr. ALPER ÇABUK- Ona geleceğiz daha. 9 şeritli yola da geleceğiz daha.

AHMET TİYAR- Sen eşeğini sağlam kazığa bağla...

Prof. Dr. ALPER ÇABUK- Sağlam olsun tabii.

Benim konuşmamın amacı, afet riski altındaki alanlarda yapılması gereken kentsel dönü-

şüm çalışmaları anlamında nasıl bir kentsel tasarım olması gerektiği konusunda birtakım 

şeyler vurgulamak. 

Bir de Ahmet amcaya şöyle bir hikâye anlatmak istiyorum.

Zamanın birinde bir adam tek başına hüzünlü bir şekilde oturuyormuş. Onun hüzünlü şe-

kilde oturduğunu gören hayvanlar ona yaklaşıp şöyle demişler: “Seni böyle hüzünlü gör-

mek hoşumuza gitmiyor. Ne istiyorsan söyle, onu getireceğiz.” Adam, “İyi görebilmek 

istiyorum” demiş. Akbaba, buna karşılık olarak “Benim yeteneğimi alabilirsin” demiş. 

Adam, “Güçlü olmak istiyorum” demiş. Jaguar, buna karşılık olarak “Benim gibi güçlü 

olacaksın” demiş. Daha sonra adam, “Dünyanın gizemlerini öğrenmek istiyorum” de-

miş. Yılan, “Sana onları göstereceğim” diye yanıt vermiş. Öbür hayvanlarla da bu böyle 

devam etmiş. Adam onların verebileceği bütün hediyelere sahip olduktan sonra oradan 

uzaklaşmış. Sonrasında, geyik, öbür hayvanlara, “Adam artık birçok şeyi biliyor, birçok 

şeyi yapabilecek kabiliyette, ihtiyaç duyabileceği her şeye sahip. Şimdi hüznünün son 

bulmuş olması lazım” demiş. ... ... “İçinde bir boşluk var, asla doyuramayacağı bir açlık 

kadar derin. Bu onu hüzünlü olmaya ve sürekli istemeye yöneltmektedir. Almaya ve ... 
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devam edecektir. Günün birinde dünya şunu söyleyene kadar: “Tükendim, artık sana ve-

rebilecek hiçbir şeyim kalmadı.”

Ahmet amca; bu sene 9 şeritli yol istersin, o yol yapılır, ondan sonraki sene 11 şerit olsun 

istersin. Ne zamana kadar biliyor musun; dünya sana şunu söyleyene kadar: “Tükendim, 

sana verebilecek bir şeyim kalmadı artık.”

Son dönemde küresel iklim değişikliklerine bağlı afetlerde ciddi anlamda artış var. Son 

10 seneye baktığımızda, son 10 sene içerisinde küresel iklim değişikliğine bağlı afetlerde 

her yıl ortalama 1 milyon kişi evsiz kalıyor, her yıl ortalama 30-40 bin kişi küresel iklim 

değişikliklerine bağlı olan afetlerde hayatını kaybediyor, her yıl yaklaşık 200-300 milyar 

dolarlık maddi hasar oluşuyor. Türkiye’nin Merkez Bankası’ndaki para miktarı 100-120 

milyar dolar; ortaya çıkan hasar ortalama 200-300 milyar dolar, onun iki-üç katı büyük-

lüğünde bir rakam. 

Bu bize aslında şunu anlatıyor: Bizim stratejimiz ne meydan okuma olmalı, ne de Allah’a 

emanet etme olmalı. Tabii ki Allah’a emanet edeceğiz, ama tek başına Allah’a emanet 

etmeyeceğiz; senin dediğin gibi, öncelikle eşeği sağlam kazığa bağlayacağız, ondan son-

rasında Allah’a emanet etmeyi düşüneceğiz.

Çok keyif de aldığım bir yerdi, Manhattan’ın o meşhur İkiz Kuleleri’nin olduğu, Dünya 

Ticaret Merkezi’nin olduğu bölgesi. Bir gün, yine TÜBİTAK’ta çalışıyorum, haberlerde 

gördüm, kocaman bir Boing-767 o binalara çarptı ve ciddi anlamda binlerce insanın ha-

yatını kaybetmesine neden oldu.

Bilir misiniz, o bina yapılacağı zaman, hakikaten, işte o Amerikalıların meydan okuma 

kibri var ya, o kibirle, o binayı yapabilmek içi yıllarca beklemişler; projelendirmişler, bu 

işi yapabilecek, onu strüktürel anlamda çözecek ve uygulamasını yapabilecek bir adam 

aramışlar, bulamamışlar. Neticede birini bulmuşlar ve o binayı yapmışlar. Çünkü çok 

güzel bir yerde, böyle suyun kenarında, çok özel bir teknikle inşa edilmiş. 

O binalar, bizim aslında bugün 21. Yüzyıl dünyasında afet olarak nitelendirebileceğimiz 

boyutlarda ortaya çıkmış olan bir başka şeye referans veriyor. Bu, şu anda 21. Yüzyıl 

dünyasının en büyük sorunlarından bir tanesi, giderek artan terör olayları ve savaşlar ve 

buna bağlı olarak ortaya çıkan mülteci sorunu, insanların yer değiştiriyor olması.

Ben şöyle sesleneceğim, 21. Yüzyıl dünyasında ekolojiyi, fiziksel planlama ve tasarım 

eylemi içerisinde gözetmeyen meslektaşlarımıza: Siz artık ne yazık ki çağdışısınız, siz 

artık demodesiniz, siz artık bu çağa göre bir şeyler yapmıyorsunuz. Lütfen kendinize çe-

kidüzen verin ve yaptığınız bütün tasarım ve planlama eylemlerinin merkezine bu geze-

geni ve ekolojiyi yerleştirin. Aksi takdirde, yaptığınız binalar meydan okuma anlamında, 

bakarsınız sellere teslim olur, bakarsınız depremlerde yerle bir olur, hiçbiri olmazsa terör 
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olayları neticesinde ciddi anlamda hasar görür.

Dolayısıyla, 21. Yüzyıl dünyasında verilmesi gereken en önemli mesaj belki de, fiziksel 

planlama ve tasarım eyleminin doğrudan doğruya ekoloji temelli olarak şekillendirilmesi 

gerekliliği olsa gerek.

Bizde bu bağlamda 6306 sayılı bir Yasa çıktı geçtiğimiz yıllarda, biliyorsunuz. 6306 

sayılı Yasayla, aslında fiziksel planlama anlamında düşündüğünüzde, çok güçlü argü-

manları olan bir yasal-yönetsel çerçeve oluştu. Buna bağlı olarak aslında birçok, hani 

rantı düşünürseniz rantın önünde hiçbir şeyin duramayacağı, koruma anlayışının göz 

ardı edilebileceği, demir balyoz gibi bir yasa bu. Ama iyi niyetle bakarsanız, hakikaten 

ülkemizin şehirlerinin dönüşmesi anlamında da fırsata dönüşebilecek bir yaklaşımı 

içeriyor. 

Orada küçük bir video var, onu bir izleyelim. Ben merak ettim, dünya insanı geleceğin şe-

hirlerini nasıl görmek istiyor diye Google’a yazdım. Future of the city. City of the future 

yazınca da aynı şeyler çıkıyor. Google’da yazdığım zaman bunlar çıkıyor.

Galiba bizim ülkemizde bu kentsel dönüşüm kararlarını alan kişiler de Google’da böyle 

bir araştırma yapmışlar diye düşünüyorum.

Prof. Dr. ŞÜKRAN ŞAHİN- Birinci sayfaya bakmışlar.

Prof. Dr. ALPER ÇABUK- Aynen. Birinci sayfaya bakmışlar olasılıkla ve netice itibarıy-

la, yapılan uygulamalara baktığımız zaman, maalesef gördüğümüz şey bu.

“Peki, neden böyle yapmamamız lazım?” sorusunu sorduğumuz zaman, bir sonraki slayt 

anlatacak onu: Dünyanın sağlık durumu.

Dünya ekosistem sağlığı son 25 yılda yüzde 30 azalmış. Doğal ormanların alanı son 30 

yılda yüzde 13 azalmış. Doğal su ekosistem endeksi 25 yılda yüzde 50 azalmış. Deniz 

ekosistem endeksi 25 yılda yüzde 40 azalmış. Verimli topraklar 25 yılda yüzde 25 azal-

mış. Bunun yüzde 30’u Afrika’da, yüzde 27’si Asya’da, yüzde 18’i Latin Amerika’da.

Ahmet amca, ne anlama geliyor bu biliyor musun; Allah bağışlarsa, inşallah iyi günlerini 

görmek istediğimiz çocuklarımız, torunlarımız var ya, bu tablo, onların geleceğinin nasıl 

büyük bir tehdit altında olduğunu gösteriyor. Bu ne demek biliyor musun; soluduğumuz 

hava var ya, soluduğumuz hava, işte o soluduğumuz havayı muhtaç olduğumuz ormanla-

rın, ağaçların, oksijen kaynağının, ciğerlerimizin giderek yok olduğunu gösteriyor.

Diğer taraftan, hani biz soluduğumuzda karbondioksit veriyoruz ya, ya da evimizi ısıtmak 

için, elektrik enerjisi üretmek için, kömürden, petrolden, doğalgazdan yararlanıyoruz, ne 

çıkıyor, gaz çıkıyor; o gazları tutan, yani bizim zehirlenmememizi sağlayan denizlerin, 
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denizlerdeki mikroorganizmaların, canlıların giderek tahrip olduğunu gösteriyor. 

Diğer taraftan, orada yazan, doğal su endeksi dediğimiz şey, kullandığımız suyumuz, 

içtiğimiz suyumuz. Zaten verimli toprağın ne demek olduğunu anlatmayayım; onu sen 

bize anlatacaksın, daha iyi biliyorsundur bizden.

Yani bu şunu anlatıyor bize: Yakın bir gelecekte artık yaşamımızı sürdürmek için yeterli 

miktarda havaya, suya, toprağa sahip olamayacağız anlamına geliyor. Ki bunun etkilerini 

de bugün yaşıyoruz. Nasıl yaşıyoruz biliyor musun; hani bir sürü Suriyeli mülteci var ya 

şimdi bizde, 3 küsur milyon tane, işte bunun gibi, dünyada geçen yıl itibarıyla 60 milyon 

tane sığınmacı ve mülteci durumuna düşmüş insan var. Bu ne demek biliyor musunuz; 

dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1’i geçen yıl itibarıyla sığınmacı ve mülteci durumuna 

düşmüş. Neden biliyor musunuz; işte bu yüzden. İşte bizim doğru dürüst yönetemedi-

ğimiz bu gezegende kaynakları sınırsız zannedip de yaptığımız müdahaleler yüzünden. 

Giderek büyüttüğümüz, büyüttükçe içinde küçüldüğümüz kentlerimiz yüzünden. Ve sa-

dece aslında egolarımız için, cebimizdeki cüzdanın kabarıklığının biraz daha artması için 

vazgeçtiğimiz değerlerimiz yüzünden. İşte o 9 şeritli yollar yüzünden.

Sık sık seller oluyor dedim. Belediye başkanları çıkıyor, diyor ki, “Semavi bir olaydı.” 

Gayet tabii, semavi bir olay. “100 yılın afetiydi, afadıydı.” Yapacak hiçbir şey yok; bizim 

altyapımız harika tasarlanmış, planlanmış, uygulanmış, ama öyle bir yağış oldu ki, 100 

yılda bir görülecek bir yağıştı(!) O yüzden bu evler sular altında kaldı, o yüzden heyelan-

lar oldu, o yüzden insanlar hayatını kaybetti, insanlar o yüzden evsiz kaldı. Tıpkı dünyada 

her yıl itibarıyla evsiz kalan 1 milyon insan gibi. Tıpkı geçen yıl itibarıyla, diğer sebepler-

le, siyasi sebeplerle ortaya çıkan savaşlar, çatışmalar; küresel iklim değişikliklerine bağlı 

afetler gibi sebeplerle ya da insanların verimli topraklarını kaybetmeleri sebebiyle ortaya 

çıkan yoksulluk nedeniyle evlerini terk edip, mülteci ve sığınmacı durumuna düşmesi 

gibi.

Dolayısıyla, Ahmet amca, diyeceğim o ki, o yol var ya o yol, o yol bizim sonumuz olur, 

o yol bizim çocuklarımızın geleceğini karartır. 

Bir şey isterken Ahmet amcam, benim çocuklarım, benim torunlarım, tıpkı benim gibi o 

yeşil tarlalarda koşturabilsinler, temiz havayı soluyabilsinler, benim yediğim gibi sağlıklı 

besinleri yiyebilsinler, kümesteki tavuğun altında yumurta alıp onu yiyebilsinler, sağlıklı 

beslensinler, güzel bir gelecek onların olsun diye dileyelim.

Ahmet amcaya söyleyeceklerim bu kadar. (Alkışlar)

Ahmet amca; sana söz verecekler muhtemelen. Teşekkür ederim; iyi ki geldin.

OTURUM BAŞKANI- Hocam; bitirelim, ondan sonra.
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Prof. Dr. ALPER ÇABUK- Peki. O zaman, slaytları şöyle hızlıca bir geçelim.

Ben zamanı etkin kullanmak adına slaytları hızlıca geçtim. Dediğim gibi, Ahmet amca 

ufkumuzu açtı. 

Geçen sene bir yazı yazdım, ... International’da köşe yazısı. Çok da keyif aldım. Dün ... 

Sempozyumu’ndaydım, Adana’da. Orada baktım ESRE. Ki ESRE benim için çok özel 

bir yere sahiptir. Bu Arkinfo firmasının, Jack ..., meslektaşımız aynı zamanda. Onlar bu 

fikirden hareketle iki tane süper kahraman yaratmışlar; birisi Madman, diğeri Madgirl. 

Bayıldım bu fikre. Bu yazımda diyorum ki ben, işte bu sorunlardan bahsediyorum ve 

süper kahramanlardan bahsediyorum, en sonda da şu soruyu soruyorum: “Dünyada her 

5 saniyede bir insan açlıktan ve açlıkla ilgili hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. 

Düşünmüyor musunuz ki dünyanın 21. Yüzyılda yeni süper kahramanlara ihtiyacı var 

diye?” diyorum.

Bana göre, hakikaten, 21. Yüzyıl dünyasının, dünyaya nazikçe dokunacak süper kah-

ramanlara ihtiyacı var. İşte aslında nasıl bir kentsel dönüşüm olmalı, kentlerimizi nasıl 

şekillendirmeliyiz sorusunun cevabı da, dünyayı merkeze koyarak, onun özelliklerini 

ciddiye alarak, doğrudan doğruya yaptığımız tasarım ve planlama kararlarında ona 

uyumlu olmaya gayret ederek ve en önemlisi, dünyaya nazikçe dokunarak birtakım 

şeyleri yaparsak eğer, o zaman aslında yaptığımız şeyler bu dünyayı iyileştirmek adına 

atacağımız önemli adımlar olacak ve bunları yapan her birey de bana göre birer süper 

kahraman olacak. Yani aslında karşımda gördüğüm kitle, 21. Yüzyıl dünyasının süper 

kahramanları, eğer böyle yaparlarsa.

Benim süper kahramanım kim? McHarg. Hakikaten çok ilham aldığım ve kendime idol 

olarak benimsediğim bir kişi. Çok ciddi öngörüleri var. Frederich Steinner’ın “The Es-

sential Ian McHarg” kitabının en başında McHarg’a dair şöyle bir söz var: Diyor ki, 

“McHarg öyle birisiydi ki, öyle bir plancıydı ki, 21. Yüzyıl dünyasında bir sürü olay oldu, 

eğer hayatta olsaydı, bu afetleri vesaire, bunların hepsini tahmin eder ve ona göre plan 

kararları üretebilirdi. Bir tek 9/11 olaylarına karşı bir şey yapamazdı.” Bana göre onu da 

öngörebilirdi. Çünkü aslında bugün yaşadığımız olayların bir sürüsü doğrudan doğruya 

bizim gezegenin bize verdiği servisleri yeteri kadar yönetemememizle alakalı. Ve biz, 

planlama ve tasarım anlayışımızla bu servisleri iyi yönetemediğimiz için, bugün yaşadı-

ğımız olayların birçoğuyla yüz yüze geliyoruz. 

McHarg’ın kitabından bir-iki resim. 1969’da yazdığı “Design With Nature.” Bana göre 

baş kitap. Orada Staten ... için yaptığı planlama çalışmasından bir görüntü var, McHarg’ın. 

Kentleşmeye uygun olmayan zonları gösteriyor, kentleşmeye uygun zonları gösteriyor. 

Sağdaki iki resim, Sandy Kasırgası, 2012’deki Sandy Kasırgası sonrasında etkilenen 

alanları gösteriyor. Buna ilişkin bir hava fotoğrafı var. Baktığımız zaman, Mcharg’ın 
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aslında nasıl bir öngörü içerisinde olduğunu görebiliyorsunuz. Bu adam kahin değil. Bu 

adam sadece şunu yapan bir adam: Bu adam, yaptığı plan kararlarında merkeze, aynen 

benim söylediğim gibi, çevreyi, doğayı, doğanın özelliklerini koyup, ona bağlı olarak 

plan kararları üretmeye çalışan bir adam ve böyle yaptığı için, 1969 yılında yazdığı kita-

bında, 50 yıl sonrasının öngörüsünü plan kararına taşıyabilmiş durumda.

Son söz: 21. Yüzyıl dünyasının nasıl bir planlama, nasıl bir tasarım anlayışı olması ge-

rektiği sorusunun temelinde şu olmalı: Eğer merkeze çevreyi koymuyorsak, ekolojiyi 

koymuyorsak, gezegene uyumlu olmaya çalışmıyorsak, yer ve yeri oluşturan sistemleri 

anlamaya çalışmıyorsak, yaptığımız tasarım ve plan kararları doğrudan doğruya çevreyi 

tehdit eden kararlar olacak. Çevreyi tehdit ettiğimiz anda da aslında çevre de bizi afetlerle 

tehdit edecek.

Sabrınız için hepinize teşekkür ederim. (Alkışlar)
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 Değerli konuklar; tekrar merhaba. 

İçerik bağlamında çok önemli, tarihi bir sempozyuma hep beraber eşlik ediyoruz. 

Kadıköy Meydanı projesi ile aslında Kadıköy’ü anlamak, Kadıköy Meydanı’nın kent için 
önemini kavrayabilmek ve meydanın nasıl bir senaryoyla kurgulanabileceğine dair de 
birtakım ipuçları yakalamak üzere çalışmalarımızı yaptık. Kadıköy Meydanı projesi bir 
çok sorunu ve disiplini içinde barındırması nedeniyle önemli bir kentsel tasarım projesi-
dir bizim için. Bu süreci deneyimlemek de bizim için oldukça keyifliydi. Sonuç ürünün 
farklı meslek disiplinlerinden arkadaşlarımızın emekleriyle ortaya çıkmış olduğunu özel-
likle belirtmek istiyorum.

Kadıköy Meydanı bize çözüm üretilmesi gereken bir problem alanı olarak verildiği za-
man, önce mekanın röntgenini çekmeyi ve nasıl bir problemle karşı karşıya olduğumuzu 
anlamak üzere çalışmalar yaptık. İlk gördüğümüz şey Kadıköy’ün İstanbul’un Anado-
lu’ya açılan kapısı olması konusu idi. İnsanlar ilk defa İstanbul›a geldiklerinde, İstanbul 
siluetini aslında Kadıköy’den izliyorlar. Bu izlenimi edindikleri en önemli odak Haydar-
paşa Garı. Bilirsiniz, birçok Türk filmine de konu olmuştur. Köyünden heybesini alır, 
trene biner, ilk defa İstanbul’la Haydarpaşa’da yüzleşir, İstanbul’un inanılmaz silueti ilk 
defa karşısına Haydarpaşa’da belirir. Şu anda tren hattı aktif olarak çalışmıyor, ancak 
yapılan açıklamalarla hızlı trenin en son Haydarpaşa’ya geleceğini biliyoruz artık. Gerek 
tren, gerek deniz, gerek metro, gerek dolmuş, her türlü toplu taşım hattının gelip bağlan-
dığı müthiş bir düğüm noktası aslında Kadıköy. 
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Bir taraftan da Kadıköy o kadar canlı yaşayan bir ilçe ve merkez ki,  müthiş bir kentsel 
yaşama sahip. Kadıköy’ün bizi en çok etkileyen özelliği buydu. Kadıköy’ün merkezinde, 
denizden içlerine doğru gittikçe, müthiş bir kentsel yaşamdan söz ediyoruz, ama denize 
yaklaştıkça bu kentsel yaşam çözülmeye başlıyor. Sahil sadece ulaşılması gereken ulaşım 
nodu olarak kodlanmış. Yani bir yerden bir yere gitmek için bir araç. Kadıköy bir türlü 
sahiliyle beraber yaşayamıyor. “Böyle bir soruna nasıl müdahale edilebilir” diye düşün-
dük, ama bir taraftan da buranın ulaşım nodu olması da çok önemli bir kriter. 

Kadıköy meydanı ve yakın çevresine baktığımız zaman, geçmişten bugüne kıyının sürek-
li doldurularak yer kazanımı yapıldığını gözlemliyoruz. Kadıköy’ün hemen kıyı çeperin-
deki binalar aslında Kadıköy’ün eski yalısı. Kadıköy aslında ince bir sahil şeridine sahip. 
Dolgu alanları hiçbir zaman yaya öncelikli bir kullanım için değil, tamamen ulaşım ön-
celikli bir kulanım için işlevlendirilmiş. Kadıköy’ün Rasimpaşa Mahallesi olarak bildiği-
miz bölgesinde sokakların tümü denize doğru yönlendirilmiş olmasına rağmen, yaşanan 
kaotik durum nedeniyle hiçbir sokak aslında denizle buluşamıyor. Fiziki olarak yaşanan 
kopukluğun yanı sıra görsel anlamda da ciddi bir kopukluktan sözedilebilir. Rasimpaşa 
Mahallesi’nin yaya aksı bugün için bütünüyle otobüslerin ve dolmuşların depolama alanı 
olarak kullanılıyor. Bu çok önemli bir problem. Sırasını bekleyen otobüs ve dolmuşlar 
orada park ediyor ve saatlerce hiçbir şey yapmadan bekliyorlar. 
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Diğer taraftan tarihi Kadıköy Çarşısı’nın bulunduğu alan ise karmaşık bir kentsel dokuya 
sahip. Mekanın kendine özgü bir organik yapısı ve grid dokusu bulunmakta. Tarihi mer-
kez de tıpkı Rasimpaşa Mahallesi’nde olduğu gibi kıyı ile sağlıklı bir ilişki kuramıyor. 
Oldukça etkili bir kentsel dokudan sonra kendinizi trafik karmaşasının ve kentsel kao-
sun içinde buluyorsunuz. Merkezden daha ileri gidebilme içgüdünüsü kendinizde bula-
mıyorsunuz. Sonuç olarak sizi denize ulaştırmaktan yoksun bir kentsel merkezden söz 
ediyoruz. Denizle buluşamayan merkez, büzüşmeye başlıyor, yani kendi içine kapanıyor. 
O nedenle, kentsel yaşam bugün Rasimpaşa Mahallesi’nde de, Tarihi Çarşı’da da deniz-
den kopuk bir şekilde devam ediyor. 

Biz bunu tersine çevirebilir miyiz? Tersine çevirmekten kastımız merkezdeki yoğunluğu 
azaltmak değil; çünkü merkezde şu andaki mevcut yoğunluk çok nitelikli bir kamusal 
yaşamı da içinde barındırıyor. Ama buna karşın, “Merkezdeki insanları, sahille nasıl bu-
luşturabiliriz?” diye sorularımıza cevap aramaya çalıştık. 

Şu anda gördüğünüz imajlar daha önce yapmış olduğumuz yakın çevre ilişkileri. Merkezi 
kullanım, konut alanlarıyla beraber, Söğütlüçeşme Caddesi’nden esas ana bağlantı nokta-
sı orası gibi görünüyor. Bir de Rıhtım Caddesi ve onun devamındaki Tıbbiye Caddesi’yle 
bütünleşen bir ulaşım ağından söz edebiliriz. Taşıt toplutaşımından ayrı oldukça önemli 
bir deniz ulaşımından da söz edebiliriz burada. 
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Yakın çevredeki odaklara bakıyoruz, Altıyol çok enteresan. Yani gerçekten böyle bir ka-
musal alanı kendi bünyesinde oluşturmuş, bir tasarım müdahalesi olmadan kendi içinde 
oluşmuş bir kentsel odak alandan söz ediyoruz. Altıyol bu bakımdan önemli. Altıyol’un 
aksı da neredeyse zaten gelip denizle buluşuyor. Mevcut ulaşımlar da, deniz, metro, tram-
vay meydan çevresinde düğümleniyor. 
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Görsel etkileşim noktalarına baktığımızda dikkat ederseniz Rasimpaşa Mahallesi’nin ol-
duğu sokakların hepsi denize doğru yönlenmiş. Diğer taraftan, Tarihi Çarşı’nın olduğu 
yerden de, aslında ciddi bir engelle karşılaşmadığınız takdirde o alandan da denizle görsel 
ilişki kurabiliyorsunuz. Bana kalırsa, Tarihi yarımada silüetinin en güzel algılandığı yer 
aslında Kadıköy sahili.

Proje kapsamında sayın Meryem Fındıkgil’den çok şey öğrendik. Meryem Hanım birgün 
dedi ki, “İstanbul en güzel Haydarpaşa’dan izlenir.” Gerçekten öyleymiş. Haydarpaşa’nın 
denize bakan cephesinde oturduğunuzda müthiş bir Tarihi Yarımada siluetiyle karşı kar-
şıya kalıyorsunuz ve müthiş bir günbatımı izliyorsunuz. Yani güneş aslında Tarihi Yarı-
mada’nın üzerine batıyor. 

Bütün bu meselelere çözüm bulmak adına analizler yaptık. Mevcut ağaçların tamamına 
yakınının proje kapsamında korunduğunu proje söyleyebiliriz. Bugün için yeşil alanlar 
maalesef çeşitli formlarda birtakım çitlerle çevrilmişler, Arkasında da şit bitkileri var. Bu 
günkü mevcut yeşil alanlara oturamıyorsunuz, yürüyemiyorsunuz, yeşili neredeyse hiç 
kullanamıyorsunuz diyebiliriz.
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Yine aynı şekilde, kentin kıyıyla birlikte tipolojisi ve odak alanlarının ilişkisine baktık. 
Kadıköy belli sekanslara ayrılmış durumda. Bu sekanslar bu geleneksel konut stokunun 
çok yoğun olduğu ve hatta bunların birçoğunun da koruma altına alınmış olduğu, üçüncü 
derece kentsel SİT, ikinci derece kentsel SİT alanları. Bugün oldukça sakinler, ancak son 
yıllarda hızlı bir dönüşüm serüveni yaşıyorlar. 

Diğer taraftan daha çok genç nüfusun barındığı tarihi merkez ve çevresi var, hemen ar-
kasında ise Moda bulunmakta. Moda daha çok konut alanı olarak kullanılıyor. Moda’da 
da diğer taraftan hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. Orada da konuttan ticarete geçişi izliyoruz. 

Proje alanında enteresan bir sosyokültürel yapı da var. Aslında yapmış olduğu-
muz proje ile tümü birden aynı potada eritiliyorlar. Alanda İstanbul’un bir çok ye-
rinde görülmeyecek tarzda mekana sahiplenme duygusu var. Buradaki halk ken-
disini Kadıköylü olarak tanımlıyor. Biraz da Modacıların tutuculuğu var, onu da göz 
ardı edemeyiz. Gerçekten bağlam burada çok kuvvetli. Bence en önemli konu bu.  
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Tüm bu alanların kıyıyla olan entegrasyonunu nasıl sağlayabiliriz diye birtakım analiz-
ler yaptık. Burada görünen o ki, kıyı boyunca tarihi merkezle beraber Haydarpaşa’nın 
da kentle entegrasyonu önem kazanıyor gibi görünüyor. Haydarpaşa’nın bu çerçevede 
kentsel dönüşüm modelindeki rolü ne olacak, onun tartışılması gerek. Bu çerçevede, Ka-
dıköy 1., 2. Proje etabı dışında Haydarpaşa’nın merkezle entegre olmasına yönelik öneri 
geliştirdik. Haydarpaşa’ya geliştirdiğimiz öneri aslında bizim kendi inisiyatifimizle geliş-
tirdiğimiz bir öneridir diyebiliriz. 
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Bu çerçevede ne yaptık, hızlıca ondan bahsedeceğim. 1. etapta Haldun Taner Sahnesi, 
eski hal. Aslında hâlâ burası bir kültür merkezi gibi kullanılıyor projede, ancak hal olarak 
kullanılsa sanki çok daha enteresan olabilir gibi geliyor bize de. Birbirinden ayrılmış, 
yaya dostu olmayan, bir ucundan bir ucunu hiçbir zaman yürüyemediğiniz sahil bandını 
yeniden ele alarak bütünleştirdik.

2. etapta, önemli bir Atatürk heykeli var. Atatürk heykelinin bulunduğu Atatürk anıtı 
aslında oldukça iyi bir konumda yerleştirilmiş. Baktığınız zaman, önemli bir yaya aksını 
tanımlıyor. Heykeli bu projenin önemli odak noktalarından birisi olarak ele aldığımızı 
söyleyebilirim. 

Bir de Haydarpaşa Gar sahası var tabii. Gar sahası dediğimiz zaman, arkasındaki liman 
Haydarpaşa ve meydan birleşiminden söz edebiliriz. Proje kapsamında Haydarpaşa’yı 
Kadıköy Meydanı’nın en önemli odak noktası haline getirdik; yani sadece bir ulaşım 
odağı değil, aynı zamanda gezilip görülen çok önemli bir kamusal alan niteliğine bürün-
dürüldü. 

Proje kapsamında en önemli darboğaz olan Et Balık Kurumu alanının bulunduğu alan 
kent parkı olarak tasarlandı ve oldukça geçirgen bir yeşil alan haline getirildi. Böylece 
meydanı Tarihi Haydarpaşa Garı ile bütünleştirdik. Haydarpaşa Garı’nın bulunduğu böl-
gede yer alan niteliksiz bir yapı stoğunun da yeniden reorganizasyonunun çok önemli 
olduğunu defalarca kuruma belirttik. Buraların bu kadar büyük metrekarelere ihtiyacı 
olmadığı, doğru bir mimari tasarımla bu alanın çok daha efektif kullanılabileceğine dair 
öngörülerimizi sunduk. 



183

I. KENTSEL TASARIM SEMPOZYUMU

Sonunda da ulaştığımız nokta aslında şöyle bir şey; Kadıköy meydanında bulunan dol-
muş ve otobüs duraklarını kaldırmayı önerdik. Buna karşılık sadece otobüslerin gelip, 
yolcularını alıp devam edebilecekleri yeni bir güzergah oluşturduk. Sahil boyunca zemin-
de ağaç kullanarak denize cepheli oturma ve dinlenme promenadı tasarlandı. Beşiktaş ve 
İdo iskelelerinin arkasında yer alan büyük boşluk bütünüyle kent çayırı haline getirildi, 
yani tamamen dinamik bir yeşil alan olarak bırakıldı. Gar sahasının çevresinde ise çevre-
ye hizmet eden büyük bir kentsel park fikri geliştirdik. 

Kadıköy’ün merkezinde bugün için, koşabileceğiniz, gezebileceğiniz, dinlenebileceğiniz 
açık yeşil alan eksikliği varken, Haydarpaşa Garı bu bağlamda önemli bir kentsel park 
alanı, önemli bir kentsel açık yeşil alan işlevi üstlenebilir diye düşünüyoruz. Et Balık 
Kurumunun da bulunduğu alanda Haydarpaşa Gar Meydanını tasarladık. Bugün Mey-
danı’nın bulunduğu alandaki otopark yeraltına alındı. Böylece Kadıköy Meydanı’ndan 
Haydarpaşa liman bölgesine kadar olan bölge yayalaştırılarak kamusal alan olarak dü-
zenlendi.
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Teşekkür ederim. (Alkışlar)
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Özer/Ürger Mimarlık
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Merhaba herkese. 

Öncelikle burada olmaktan çok mutluyum. Katılabildiğim kısımlarda beni besleyen, çok 
iyi konuşmalar dinledim. Bu sebeple tüm konuşmacılara çok teşekkür etmek isterim.

Bugün, Kıyı Kentleri konusunu, kıyı ve kent arasındaki ilişki problemini Antalya Büyük-
şehir Belediyesi ve Antalya Mimarlar Odasının ortak düzenlediği Konyaaltı Sahili Kent-
sel Tasarım Projesi yarışmasında birinci olan projemiz üzerinden tartışmak istiyorum. 
Keşke daha geniş bir sürede kıyı meselesini, kıyı-kent ilişkisini ele alma fırsatımız olsay-
dı; ama maalesef yok. Biz bu yarışmayı ekranda gördüğünüz ekiple birlikte yaptık. Hatta 
bu ekipten Barış ve Münire de buradalar. Değerli katkıları için onlara da teşekkür ederim. 

Aslında bugün yarışmada üretilen projeden çok, yarışma sonrasındaki süreçleri anla-
tacağım ve o süreçlerde üretilen ürünlere bakacağız birlikte. Bunun şöyle bir faydası 
olduğunu düşünüyorum; genel olarak: Kentsel proje elde etmek çok zor bir iş, bunu ya-
rışmayla elde etmek başka bir zorluk ve genelde de uygulama süreçleri hayal kırıklıkla-
rıyla bitiyor. Bunun sebebi genelde idarelerin tam olarak ne istediklerini hiçbir zaman 
bilmiyor olmaları. Bir fikir projesi yarışmasına çıkılıyor ve genelde idarenin istekleri 
jüriye doğru aktarılmıyor ve ya idareler bu istekleri üzerinde düşünmemiş oluyorlar; jü-
riye aktarılmayan bir vizyonla seçilen proje ete kemiğe büründüğünde, işvereni, siyasi 
iradeyi, belediyeyi korkutuyor ve genelde süreçler tıkanıyor. Biz Antalya’da bir şekilde 
düşe kalka ilerliyoruz. Dolayısıyla bu sürecin problemlerini de paylaşmak adına, bugün 
sizlerle yarışma sonrasındaki süreçlerde üretilen ürünleri sizlerle paylaşacağım. 

Biz ilk kıyı ve kent nasıl ele alınır diye bakmaya başladığımızda, bir problem tarifi ko-
nusu çıktı karşımıza. Bu problem tarifini de aslında biraz çokça örneği olan dünyadaki 
kıyı-kent problemini ele alan projeler üzerinden yapmaya başladık. Kıyı alanlarının nasıl 
yeniden ele alınacağı, milenyum sonu mal ve hizmetlerin artışıyla, kentleşmenin hızıyla 
kaybedilen açık alanların en kolay kazanılacağı alanlar olması sebebiyle üzerinde çokça 
düşünülmüş bir konu. Bazen bir sanayi tesisiyle kapatılmış, bazen bir limanla bölünmüş 
ya da bizim önerimizde olduğu gibi, önce iyi niyetlerle bir kıyı yolu olarak başlayıp sonra 
yıllar içinde bir otobana dönen yolla kopan kıyı-kent ilişkilerine dair ciddi bir külliyat 
mevcut. 
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Örneklere, biraz daha eleştirel yönden baktığımızda şunu fark ettik: Mimarlar, kent plan-
cıları, şehir plancıları, peyzaj mimarları iyi kötü fiziksel problemlerin üstesinden gele-
biliyoruz, fiziksel bağlantılar kurabiliyoruz; fakat bizim başarılı gördüğümüz örneklerin 
tamamına baktığınızda, kıyı ve denizi kentle fiziksel olarak buluşturmanın yanında, kı-
yıyı yaşamın ve kültürün bir parçası haline getiren örnekleri başarılı bulduğumuzu fark 
ettik. Yani çok şık, çok steril, iyi görünen tasarımlar yerine, aslında canlı kentsel yaşamı 
olan projelerin daha başarılı olduklarını gördük. Tabii, ben bir mimar olarak, bu duruma 
dair yaptığım tespit bunun bir programlama sorunu olduğu, doğru kentsel programları 
doğru şekilde yerleştirme ve bu programları esnek kılmanın iyi sonuçlar ürettiği oldu. Bu 
noktadan hareketle aslında as müdehaleci, mümkün olduğunca problemlerin odaklarına 
eğilmeye çalışan ve doğru programlama, insanlara oraya gelmek için sebepler üreten bir 
proje üretmeye çalıştık. 

Ben Antalyalı olduğum için alanın fiziksel problemlerine çok hâkimim. Yani sezonluk 
doluluklar, anlık boşluklar, yoğun saatlerde dramatik kişi adeti değişimleri, aynı profilden 
insanların aynı yere gitmesi, bütüne karışamamaları gibi birtakım sorunları farkındaydık. 

Bu fotoğraf Antalya’nın en klasik fotoğrafı. Çoğunuz biliyorsunuzdur zaten; bu fotoğraf, 
liman bölgesine müze önündeki terastan bakarken çekilmiştir. Hemen sağımızda müze 
var. Çok iyi bir bina. 

Bu fotoğrafa bakınca dedik ki kendimize, “Bu alan zaten iyi, yani yapacak da pek bir şey 
yok.” Çünkü müthiş bir kentsel açık alan var, kamusal alan başarılı, iyi kötü ulaşım ola-
nakları var. Dolayısıyla bizim yapmaya çalıştığımız şey, bu alana minimum müdahaleyle, 
biraz önce bahsettiğim doğru programlamayı kurmaya çalışmaktı. Bunu yaparken de en 
büyük sorun, alana yıllar içerisinde farklı farklı dönemlerde yapılan birbirinden fark-
lı nitelikteki müdahalelerdi. Bu müdahalelere odaklanarak, parçaların arasındaki ilişki 
problemlerini çözmeye çalışıp, mümkün olduğu kadar alanın mevcut ve harika olan doğal 
güzelliğini biraz daha ön plana çıkartmaya çalıştık. 

Bu alan çok büyük, 1 milyon metrekare, olduğu için anlatmak biraz zor. O yüzden  4 
parçada anlatmaya çalışacağım.

Yukarıda bahsettiğim amaçlara ulaşmak için her alan için bir takım stratejiler belirledik. 
Bunun en önemli kelimesi de ara yüz idi. Yapmaya çalıştığımız şey, kent / kıyı, dikey 
/ yatay , yaya / araç gibi karşıtlıkları beraber çözmekti. Örneğin aracın yalıtıldığı hızla 
gelip geçtiği, insanların tek başına yürüdüğü bir alan yerine, Kadıköy sunuşunun arka-
sından güzel denk geldi, aracın alan içinde dolaştığı ve alanın da bir elemanı olarak ele 
alındığı, yaya ve aracı birlikte düşünen bir düzen arayışına girmeye çalıştık ve ara yüzleri 
tasarladık. 

Burada, yolun geometrisiyle oynamak ya da paylaşımlı meydanlarda aracı dolaştırarak 
insanlarla beraber kurgulamak gibi birtakım karalarımız vardı. 

Ana problem olarak tanımladığımız doğru programlama için de, mimari ve kentsel plan-
lama olarak verimli bir altlık oluşturmamız gerekiyordu. Bu altlığı da, çok detayına gir-
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meyeceğim, kentin anlamlı yerlerinde bulunan açık alanlar ve bunların birbiriyle örülme-
si üzerinde kurmaya çalıştık. 

Bizim ilk masa başında konuştuğumuz şey alandaki farklı kullanıcılar arasındaki kopuk-
luktu. Yani burada yabancılar var, yerliler var, kentliler var, mahalleliler var; ama bunlar 
hiçbir zaman aynı anda burada değiller. Projenin hedefi bunları birbirine birleştirmek ve 
hep beraber birlikte çeşitli profillerin olduğu bir alan yaratmaktı. Ana kararlardan biri-
si, bu program örgüsünü kullanıcıların yoğunluklarına göre homojen bir şekilde dağıtıp, 
alanlara gitmek için onlara iyi sebepler sunmaya çalışmaktı.

Aslında bu, alanı en iyi anlatan imajlardan bir tanesi şu anda ekranda. Alanı anlatabilmek 
için bunu önce gösterdim. Burada Müze, burası, Antalya’da yıllardır var olan bir çarşının 
olduğu yer. Buradan sonra da Akdeniz Bulvarı ve liman. Bu da şu anda Migros Meydanı 
olarak tabir edilen yer, Dumlupınar Bulvarı. Burada Mini City ve Barış Parkı kısımları 
var.

Biraz önce bahsettiğim gibi, bunu parçalara böleceğim; çünkü hepsinin hikayesi biraz 
farklı. Bu noktada, biraz belediyeyle yaşanan süreci anlatmakta fayda var. 

Belediye ile ilk toplantıya gittiğimizde, bu projenin elde edilme metodu olarak bize ka-
mu-özel ortaklığı ifade edildi. Tabii, biz bir anda yerimizden zıpladık ve dedik ki, “bu 
proje gayrimenkul firmalarının masasına giderse, projeyi kaybedebiliriz.” Tamam, sade-
ce mimarın, kent plancısının masasında da kalmasın, sadece bizim tek başımıza yürüte-
meyeceğimiz bir süreç; ama yatırımcı müdahelesi bizi çok korkuttu. Ancak idare, “Başka 
bir şansın olamadığını” ifade etti. Birlikte projeyi kentin bileşenlerine sunmaya karar 
verdik. Buradaki düşüncemiz insanlar sahiplendiği bir projenin spekülasyona kurban git-
mesinin daha zor olacağı idi.” 10-15 toplantı yaptık herhalde, sürekli Antalya’ya gidip 
geldik bir ara. Kent Gönüllülerine, Kent Konseyine, barolara, odalara, Ticaret Odasına, 
herkese sunduk ve oradaki istekleri tek tek not edip, yarışma sonrası süreçte sivil toplumu 
projenin içine dâhil etmeye çalıştık. Bu birinci önemli kısmıydı. İkincisi de, bu projenin 
yönetilmesi açısından bir yönetim planının uygulamaya konulması konusunda en azından 
bir karar çıkartmayı başardık. 

İlk bakacağımız alan Beach Park alanı. Beach Park’ta yaptığımız şeyi yine minimum 
müdahale üzerinden anlatmaya çalışacağım. 

Bu gördüğünüz yeni otoparkların hepsi mevcut otoparkların yerlerine yapıldı. Gördü-
ğünüz çarşı da tam olarak eski çarşının yerine oturuyor. Amacımız esnek bir yerleşim 
stratejisiyle hiç ağaç kesmeden bu çarşıyı tasarlamaktı.  Bu esnek çerçeveyle fazla öne 
çıkmadan eski çarşının yapamadıklarını yapamaya odaklandık. Neyi yapamıyordu? Bu 
dikey bağlantı, falez hattı. Burası yaklaşık 30 metre yukarıda bir alan ve müthiş bir ka-
musal alan, fakat bu alanla yarışama alanının hiçbir bağlantısı yok. Dolayısıyla biz, müm-
kün olduğu kadar kollarını koruya uzatan, gerektiğinde amfi tiyatroyu kullanıp yukarı 
çıkabildiğimiz; ya da eski merdivenin izlerini koruyarak, onları restore ederek yeniden 
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yukarı bağlantılarını kurabildiğimiz daha dikine çalışan bir yapı elde etmeye çalıştık. Bir 
de kıyıdaki çarşının rolünü çalan eski tesislerin tamamını kaldırıp, burayı sadece paketli 
yiyeceklerin satıldığı bir alan haline getirdik. 

Yeni çarşının yoğunluğu konusundaki hikaye şöyle gelişti: Belediyeden yeni imar du-
rumlarını aldığımızda ortaya çıktı ki, bizim yarışmada kullandığımızın alanın iki kat daha 
fazla yapılaşma hakkı var. Bizden bunu doldurmamız isteniyor. Olur mu? olmaza mı? bir 
süre biz de kararsız kaldık. Yeni yapılar eklemeye çalıştık ancak içimize sinmedi. Kay-
gılarımızı Belediye ile birlikte yarışmayı açan ile Antalya mimarlar odası ile paylaştık. 
Onlar da bizim kaygılarımızı paylaştılar ve olaya müdahil olup bu alanın ön tarafındaki 
yarışmadan sonra eklenen tüm alanların iptal edilmesini sağladılar. Dolayısı ile yarışma-
nın tarafı olmalarının ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Kendilerine buradan da 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Bizim için çözülmesi gereken önemli bir sorunlardan biri de   çarşı ile kıyı arasındaki 
dikey bağlantılardı. Yeni tasarımda koruda arabanızı bıraktığınızda, denizi hâlâ görebili-
yorsunuz. Şu anda yaşanamayan bir deneyim bu. Bir yandan da gölgeli bir saçağın altın-
dan tüm alanı boydan boya kat edebiliyorsunuz. Antalya’da gölge altında yürümek çok 
önemli bir olay. Yeni çarşı,  doğu-batı bağlantısını da bu gölgeli yolla sağlamış oluyor. 
Ön taraftaki bütün o gereksiz duvarların tamamı kaldırıldı, ön taraf tümüyle çayır alanı 
olarak bırakıldı. 

Beach parkın hemen batısındaki bu alan Dumlupınar Bulvarı ve Olbia Meydanı. Bu alan-
dan yoğun trafik olduğu gibi kaldırılıyor. Bu sayede iki geniş kamusal alan birbiriyle 
birleşmiş oluyor. Bizim amacımız da bu bağlantıyı en iyi şekilde kurmak ve bu arayüze 
bir deneyim eklemekti. Burası, eski antik Olbia kentinin olduğu alan ve çok kıymetli. 
Ancak bu durum bugün unutulmuş halde. Bu bulvar geleneksel olarak eski Olbia Lima-
nı’na iniş hattı. Biz de bu inişi tekrar tasarlamak ve bu deneyimi tekrar alana kazandırmak 
istedik. Bu aksın denizle birleştiği noktada ise kentsel bir meydan buluyoruz. Bunun tek-
rar yarışmaya açılmasını önerdik belediyeye. Umarım, ikna oldular; ama bilemiyorum, 
bakacaklar. Çünkü burası, Beach Park ile kıyıyı limandan boydan boya keteden Akdeniz 
bulvarının kesiştiği yer ve bu açık meydan aslında bir daha düşünmeyi hak ediyor. 

Ekranda gördüğünüz alan da Akdeniz Bulvarı. Biraz önce, bizden önceki oturumda tartı-
şılan bir sürü şeyin anti-tezinin yapıldığı bir yer, yani ne yapılmaması gerekiyorsa yapılan 
bir yer. 5 değil belki, ama 3 şeritli bir yol, 3 şerit de burada var. Otoparkla da 4-4 oluyor-
lar. Çok hızlı bir trafik. Her yer beton. Sürekli fırtına sorunu var, su taşması sorunu var. 
İmar durumunun bize yaşattığı sorunlardan bir tanesi de bu alanda gerçekleşti: Alanın ka-
rayollarından tahsisi ile kıyı ve yolu ayıran duvarların tahsis sonunda karayollarına aynen 
iade edilmesi gerekliliği ortaya çıktı. Yani bu duvarlarının bu haliyle kalması gerekti. Biz 
de bunu bir tasarım girdisi haline getirmeye çalıştık. Bölgedeki araç şeritlerini mümkün 
olduğu kadar azaltıp, aracı yavaşlatıp, yaya ve aracın birlikte gezindiği bir kentsel alan 
haline getirmeye çalıştık. 
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Gördüğünüz planın detayına girmiyorum, ama burada kentle kurulan çok anlamlı 
birtakım bağlantılar var. Biz, bu kentle kurulan ana bağlantıları güçlü açık alanlar olarak 
kurguladık. Sonra bu açık alanları ara açık alanlarla birbirine bağlayıp, bu geçişlerdeki 
programatik değişimleri tasarlamaya çalıştık. Bunun için de bir menü geliştirdik. Bunu 
yapmamızın amacı esnek bir operasyon sağlamaktı. Biraz önce bahsettim, kentliler kıyı 
hakkında bir vizyon geliştirirler ve kıyı hattına sahip çıkarlarsa bu alanın sürekli yeni 
talepler doğrultusunda değişebilmesi gerekecektir.  Bu menüyü ile değişebilir bir çer-
çevenin içinde alanın tekrar tekrar dönüşebilmesinin önünü açmaya çalıştık. Bu menü 
nasıl bir şey? Çok detayına girmeyeceğim. Amacımız buradaki deneyimi biteviye tekrar 
eden değil de, değişen dönüşen bir şekilde kurgulamaktı.  Farklı kapalılıklar, açıklıklar, 
yükseklikler üretmek, biraz gömülme, yalnız kalma, kendini dinleme yerleri kurgulamak 
istedik. Eyvan, güneşlenme terasları, parklar ya da oyun alanları gibi programlar yerleş-
tirdik. Bu programların biraz önce gösterdiğim açık alan örgüsünün ihtiyaçlarına göre 
yerleşmesini önerdik.

En son olara da sistem kesitleri önerdik. Bunun da fazla detayına girmeyeceğim. Taşkın-
larda burayı bir şekilde alttan deşarj edebileceğimiz birtakım sistemleri geliştirdik. Bu 
gördüğünüz standart kıyı sistem kesiti. Diğerleri de alan genişliğinde ya da alan arkadan 
bir yeşil dokuyla saplandığında neler olabileceğine dair kesitler. Sonuçta bu farklı kesit-
leri birleştirilerek kıyıyı tasalardık.

Gördüğünüz gibi, mevcut duvarlar maalesef kalıyorlar. Bizim yapmaya çalıştığımız şey, 
bir şekilde bu duvarı aşmak, engelli geçişleri sağlamaya çalışmaktı. Ön taraftan bir yaya 
yolu, içeride programlar, sonra 2 şeride indirilmiş bir trafik yolu. 

Son alan müze meydanı. Müze meydanı için de bizim iki tane hayalimiz vardı; birisi, bu 
müzenin duvarlarının yıkılması, buradaki harika objelerin meydana saçılması ve buranın 
bir bütün olarak çalışmasıydı. İkincisi de, burada da müthiş bir hızlı yol var; bunu payla-
şımlı bir yol haline getirmek, aracı yavaşlatmak, biraz önce gördüğünüz müthiş manzara 
resminin arabayla da hissedilmesini sağlamak, hep birlikte yaşanılan, içinde tramvayın da 
geçeceği, bir meydan tasarlamaktı. 

Bu da ilk fotoğrafa hemen hemen yakın bir açı. ilk fotoğrafa ve bu son görsele birlikte 
bakmayı önemli buluyoruz. Asıl amacımız olan alana en az müdahale ettiğimiz ancak 
yeniden programlayabildiğimizi gösteriyor. Umarım, bundan sonraki süreç proje için iyi 
gider. Teşekkürler (Alkışlar)
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Değerli katılımcılar; öncelikle İzmirli meslektaşlarımızın, hocalarımızın selamlarını salo-
na ileterek konuşmama başlamak istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, Kültürpark, İzmir’in ve Türkiye’nin belleğinde önemli bir yere sahip, 
belki de Türkiye’nin ilk kent içi parkı olarak, nisan ayından bu yana artan tansiyonla ve 
yükselen eleştirilerle tekrar İzmir’in gündemine girmiş durumda. Bu nedenle bu sempoz-
yumda konu olarak, Kültürpark mekanının 1936 yılında başlayan yolculuğunun bugüne 
kadar nasıl seyrettiğini sizlere anlatmak istiyorum. 

İzmir’in iki önemli ve iç içe geçmiş simgesi olan Kültürpark ve İzmir Fuarı zaman içinde-
ki dönüşümlerini birbirinden ayırmak pek mümkün değildir. Kurtuluş savaşı sonrasında 
zaferin sembolü haline gelen İzmir’in değişen, -kalkınan ve modernleşen yapısını yan-
sıtan bu iki simgesinin gelişimi de birbirine paralel ilerlemiştir. 18. ve 19. Yüzyıllarda 
önemli bir ticaret merkezi haline gelen İzmir’in kurtuluşundan hemen sonra 13 Eylül 
1922’de başlayan büyük yangın, kentin silüeti ve fiziksel yapısı üzerinde önemli deği-
şimlere neden olmuştur. 22 yangını yarattığı ekonomik kayıpların yanı sıra kentin anısal 
değerlerini de kül etmesi nedeni ile kent tarihinde çok derin izler bırakmıştır. Bu felaketle 
18. Yüzyılın yarısı ile 19. Yüzyılda gelişen, merkezi iş mıntıkası tamamen yanmış ve 
nüfus yarı yarıya azalmıştır. Yangın kentin ticari kimliğinin yok olmasına ve umutların 
yitirilmesine neden olmuştur.

Bu umutsuz havayı ortadan kaldırabilmek ve Lozan Konferansı’nın devam ettiği günler-
de batılı devletlere bir mesaj verebilmek için ülkenin ve  özellikle de İzmir’in yeniden 
kalkınması amacı doğrultusunda Birinci Türkiye İktisat Kongresi ile kongre dahilinde 
gerçekleştirilen ve İzmir Fuarı’nın ilk adımı sayılan `Numune Meşheri’ İzmir’de düzen-
lenmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir 1. İktisat Kongresi Yerli Malların Numune 
Sergisi açılışında yaptığı konuşmada belirttiği “ Bu şehirde fuarlar kurun, sergiler 
açın…” temennisi ile sergiler süreci başlamış ve gelecekte hem İzmir’in hem de ülkenin 
gelişiminde önemli katkıları olan İzmir Fuarının ilk adımları atılmıştır.     I. 9 Eylül Sergisi 
1927 ve II. 9 Eylül Sergisi 1928 yıllarında “İzmir Sanatlar Mektebi’nde     açılmıştır. İz-
mir Sanatlar Mektebinin mekansal ihtiyaçları karşılayamaması sorunları, Behçet Uz’un 
31 yılında Belediye Başkanı seçilmesinin ardından, Panayır yeri olarak, Gazi Heyke-
li’nin arkasında bulunan ve yangının izlerinden temizlenilmesi istenilen, bugün üzerinde 
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Efes Oteli‟nin bulunduğu 32.000 m²’lik alan belirlenmiş ve taki Kültürpark’ın açılışına 
kadar bu alan sergilere ev sahipliği yapmıştır.  Dünya Ekonomik Buhranı nedeniyle 29-33 
tarihleri arasında sergi yada panayır yapılamamıştır. 

Bu dönemde, Henri Prost’un danışmanlığında Rene ve Raymond kardeşlerin hazırladığı 
plan 1925 yılında onaylanmıştır. Planda Fransız Planlama Okulu önerileri doğrultusunda 
diyagonal yollar etrafında şekillendirilen bir konut alanı önerilmiş ve bu alanın ortasında 
yakalaşık 60.000 m² lik bir parkın yapılması öngörülmüştür. 1934 yılında Belediye baş-
kan yardımcısı olan Suad Yurdkoru’nun 1933 yılında Sovyetler Birliği’nde düzenlenen 
bir spor organizasyonuna katılması ve burada Gorki parkı inceleme fırsatı bulması ile 
Kültürpark hayali kurulmaya başlamıştır. Suad Yurdkoru’nun, düzenli hale gelen Do-
kuz Eylül Panayırları için belirlenen panayır alanının, ilerleyen süreç içerisinde dar ve 
yetersiz kalacağı öngörüsü ile, İzmir ve Türkiye için bir kazanç olacak daha geniş ve 
kapsamlı bir fuar ile ürünlerimizi tanıtmak, satmak; çocuklar ve büyükler için daha yeşil 
alanlar, yazlık ve kışlık yüzme havuzları, paraşüt kulesi, tiyatro, sağlık müzesi gibi halkın 
kültürel ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için kurduğu Park hayali, dönemin belediye 
başkanı Dr. Behçet Uz’un öncülüğünde hayata geçirilmek üzere Kültürpark’ın yapım 
süreci başlatılmıştır. Burada Dr. Behçet Uz’un Kültürpark’ın üstlenmesi gereken fonk-
siyonlarla ilgili beklentileri çok önemlidir. Uz’a göre “Kültürpark bir halk üniversitesi 
olmalı. Halkın nefes alacağı, çeşitli bitkileri tanıyacağı, arada bir çocuğun nasıl büyütüle-
ceğini, sağlıklı bir insanın nasıl gelişeceği gibi konular hakkında fikir sahibi olabileceği 
fonksiyonlar içermeliydi.”

İzmir kentinin nüfusunun azalması sonucunda yeni konut talebinin yaratılamaması ve bu 
nedenle kentteki yangın görüntüsünün kaldırılamaması, Belediye Başkanı Behçet Uz’u 
Danger planında belirtilen parkı büyüterek gerçekleştirme yoluna itmiştir. Böylece mer-
kezde bulunan park alanı 60.000 m² büyüklükten 360.000 m²’ye yükseltilmiş ve Kültür-
park inşası için uygun hale getirilmiştir. 

Kültürpark’ın uygulanmasının başlangıcında kent içindeki bataklıklar kurutulmuş ve fuar 
alanına ilk düzen verilmiştir.  Tabakhane Deresi yeni bir çözüm ile denize aktarılmıştır. 
Uygulamada işin en zor ve uzun aşaması olan enkazın kaldırılması 34 yılının ikinci yarı-
sında başlamıştır. 1936  Fuarı’nın  açılış  tarihine  kadar yapılan  çalışmalar  ile,  alanda 
yangın  ile  harabe haline gelen 14.500 evin temel ve tonozları arındırılmıştır. Bu süreç 
içerisinde kurulan Kültürpark inşaat komitesi tarafından daha az maliyet ve daha hızlı 
sonuç için pratik çözümler üretilmiştir. Örneğin enkazın ardından ortaya çıkan büyük 
çukurların göl, büyük moloz yığınlarının tepe olması ve moloz taşları ile duvar örülmesi 
üretilen pratik çözümlerden birkaçıdır. Bu pratik çözümler inşaat sürecinde para sıkıntı-
sı nedeni ile giderleri azaltabilmek amacı ile uygulamaya konulmuştur. Belediye, park 
yapacağı bu alan için işe duvar ustaları alımı yapacağını gazete ve duvar ilanlarıyla tüm 
kentte duyurmuş, sürekli ve büyük bir inşaat işi olan Kültürpark yapımında çalışmak 
isteyen ustalar başvuruları sonrası sadece sözlü değil, uygulamalı da bir  sınav vermiş-
lerdir. Bu sınav ile başvuran her kişi, park çevresindeki duvarın 3 metrelik bölümünü 
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tamamlamıştır. Beklendiği gibi yüksek sayıda başvuru yapılmış ve sonuçta Kültürpark’ı 
çevreleyen uzun duvar bu sayede çok kısa sürede tamamlanmıştır. Kaliteye göre alım 
yapılacak olması nedeniyle duvar her usta tarafından büyük bir özen ve dikkatle örülmüş, 
ayrıca hemen hemen bedavaya mal olan Kültürpark duvarları için milyonlar harcandığı 
efsanesi de ortadan kalkmıştır. 

Beş  ayrı semt yönünde kapılar açılmıştır.  Fuara katılacak yerli ve  yabancı  kuruluşlar  
için  14  büyük  pavyon  inşaatı  mimarlar  Necmettin  Emre  ve Vedat  Ar  tarafından  
tamamlanmıştır.  İlk  yıl  Mısır,  Yunanistan  ve  Sovyetler  Birliği katıldıkları  organizas-
yonda  pavyonlarını  kendi  mimari  anlayışlarına  göre  inşa etmişlerdir.  Kültürpark’ın 
kuruluş aşamasında bitkilendirme çalışmalarında Rus araştırmacılar görev almıştır. İlk 
planda, Basmane ve Montrö kapıları arasında kalan alan botanik bahçesi olarak ayrılmış 
ve geliştirilen değişik bitkiler öncelikle bu alana dikilmiştir. Bitkilendirilmesi sürecinde 
Almanya›da peyzaj eğitimi gören Bedri Or’un önemli katkıları olmuştur.  Bu dönemde 
Dr. Behçet Uz, İzmir’de görev yapan bütün yabancı diplomatları yanına çağırarak, ken-
disine hediye olarak sadece ülkelerinden bitki varlığı getirmelerini istemiş ve bu sayede 
Kültürpark’ın içerisinde dünyanın çeşitli ülkelerinden hediye edilmiş bitki tür ve çeşitli-
liği oluşturulmuştur. 

Kültürparkın inşaat notlarına bakıldığında parkın kuzey, güney, doğu ve batısında büyük 
kapıların yapılması ve her kapının iç ve dış taraflarına bir meydan oluşturulacağı belir-
tilmiş. Bitkilendirme konusunda ise park içerisinde ayrılan her bölgenin kendisine özgü 
bir bitkilendirme yapısının olması ve bu şekilde ziyaretçi ilgisinin arttırılması ve sürekli 
canlı tutulması amaçlanmıştır. 

Kültürpark’ın temeli 1 Ocak 1936 tarihinde atılarak inşaat çalışmalarına başlanmıştır. 
Kültürpark’ın başlangıç planlamasında önerilen fonksiyonlar; Atatürk devrim müzesi, 
fuar pavyonları, fuar gazinosu, sağlık müzesi, tenis kortları, paraşüt kulesi, voleybol sa-
hası, açık tiyatro, kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun yerleri, Ege Ürünleri Müzesi, Akvar-
yum, Kuş Bahçesi, Stadyum, Hayvanat Bahçesi, Nebatat bahçesi, kapalı atış poligonu, 
garaj ve at kiralama yeri, tuvaletler, büyük oyun yerleri, otomobil gezinti yolu, motosik-
let, bisiklet gezinti yolu, atlı gezinti yolu, yaya gezinti yolu, küçük satış köşkleri ve giriş 
çıkış üniteleri olarak belirlenmiştir.

Ana planlama kapsamında, 1940’lı yıllara kadar 1937 yılında Sağlık Sergisi ve Para-
şüt Kulesi, 1938 yılında ise Suni Göl ve Hayvanat Bahçesi eklenmiştir. Ayrıca 40’lı 
yıllara varılmadan önce son olarak Kültürpark içerisinde Sergi Sarayı, Atış Poligonu, 
uluslararası yarışmalara uygun olarak tenis kortları ve binicilik sporu için konkurhipik 
pisti inşa edilmiştir.  Böylece 1938 yılında Kültürpark içerisinde eğlence fonksiyonuna 
dahil olan tüm birimler bir araya toplanılarak fonksiyonel olarak farklılaşan bölgeler 
oluşturulmuştur. 

1939 yılında Kültürpark alanı güney yönünde genişletilmiştir. Bu hamle ile birlikte Kül-
türpark alanı 360.000 m²’den 420.000 m² büyüklüğüne ulaşmıştır. Bu değişiklik yeni bir  
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Kültürpark planı oluşmuştur.

1940’lı yıllara bakıldığında 1940 yılında Atlı Spor Kulübü Binası ve Pisti,1946 yılında 
ise Yüzme havuzu ve arkeoloji müzesinin yapıldığı görülmektedir. Yine bu yıllarda Kül-
türpark’ın önemli fonksiyonlarından Hayvanat Bahçesi genişletilmiştir.

50’li yıllara bakıldığında İzmir Arkeoloji Müzesi’nin 1951 yılında, Kaskatlı Havuz ve 
Yatan Kadın Heykellerinin 1953 yılında ve Merkez Evlendirme Dairesi’nin ise 1956 yı-
lında yapıldığı görülmektedir. 50’li yılların ortalarına kadar olan zaman hem İzmir Fu-
arının hem de Kültürpark’ın geliştiği ve değiştiği yıllar olarak dikkat çekmektedir. Bu 
gelişmeye paralel olarak 1959 yılında Kültürpark’a baktığımızda Yerli-Yabancı-Kurum 
Pavyonları ile Bankaların, Müzelerin, Gazinoların, Eğlence Yerlerinin, Çocuk Bahçeleri-
nin ve Havuzların tamamlandığını görmekteyiz.

Ancak 1959’dan 1990 yılına kadar İzmir Fuarı’nın ekonomik getirilerinin ön plana çıktığı 
ve fuarın sürekli gelişme gösterdiği yıllar olmuştur. Böylece rant olgusunun öne çıkması 
ile birlikte “Bir halk üniversitesi” olmak üzere hazırlanan Kültürpark’ın temel işlevi göz 
ardı edilmiş, plansız ve gelişi güzel yapılaşma çalışmaları yürütülmüştür. Kültürpark ve 
dolayısıyla kent parkı işlevi göz ardı edilmeye ve unutulmaya başlanmıştır. 1969 yılında 
Kültürpark’ın yapısal yüzeyi büyük oranda artmıştır; Fuar  gelişme gösterirken, maalesef 
Kültürpark sürekli kan kaybetmeye başlamıştır.

Bu olumsuz gelişmelere paralel olarak yeşil dokuyu koruyabilmek için 1985 yılında Kül-
türpark 3. Derece doğal sit ilan edilmiştir.   

Rant olgusunun Kültürpark’ta ne kadar öne çıktığını gösteren en önemli gelişmelerden 
birisi 1990 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan “İzmir Fuarı Kültürpark 
Çevre Düzenlemesi ve Fuar Kompleksi Mimari Proje Yarışması”  olmuştur. Yarışma-
nın başlığı amacını net olarak anlatmaktadır: Bir kent parkında mimari proje yarışma-
sı! Üstelik şartnamede “Yarışmaya yalnız mimar odalarına kayıtlı olanlar katılabilir, 
ancak gerekli görülmesi halinde Peyzaj Mimarlarına danışılabilir» ifadesi ise şartnameyi 
hazırlayan belediyenin, mimarlar odasının ve kentin fiziksel planlaması ile ilgili olan kişi 
ve kurumların PARK KÜLTÜRÜ’nden ne kadar yoksun olduklarını belgelemektedir: 
Ayrıca bu durum, adı “Kültürpark” olan bu alanın belediyeler, mimarlar, esnaf ve halk ta-
rafından gerçek anlamda bir Kentsel Yeşil alan olarak kabul edilmediğinin de bir göster-
gesi olarak kabul edilebilir. Acı olan; kent imar planlarında 460.000 metrekarelik bu alan 
hep yeşil alan olarak hesaba girmiş ve hesapta yeterince metrekare yeşil alan görüldüğü 
için de İzmir’e yeni yeşil alanlar arama gereği duyulmamış olmasıdır.

O yıllarda Ege Peyzaj Mimarlığı Derneği olarak örgütlü mücadelelerini yürüten mes-
lektaşlarımız, yarışmaya yazılı olarak itirazda bulunmuş olsalar da, hem idareden hem 
de Mimarlar Odasından itirazları için bir yanıt bulamamışlardır. Maalesef Kültürpark’ın 
bir kent parkı olması gerçeğinden uzaklaşılarak mimari yarışma kapsamına alınan Kül-
türpark, yarışmaya katılacak meslek disiplini ve jüri üyeleri bakımından da gerçeklikten 
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uzak olmuştur.  Konu ile ilgili belediye tarafından düzenlenen panelde EÜZF Peyzaj Mi-
marlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aysel Bayraktar’ın da  konuşmacı olarak ilan edilmesi 
belki de suçluluk psikolojisi ile geliştirilen bir reflekstir. Ancak o gün mesleğimizi en 
üst seviyede temsil eden bu önderler maalesef yarışmaya olan itiraz seslerini daha fazla 
çıkartamamışlardır. 

Yarışma sürecinin başlangıcından itibaren Belediye ile ortak hareket eden Mimarlar 
Odası sonradan devre dışı bırakılınca yarışmaya büyük tepki göstermiştir. O dönemde 
Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten ve itirazlar nedeni ile görevini 
bırakan Şükrü Kocaöz, Merih Karaaslan ve Mürşit Günday ile oluşturduğu ekip ile ya-
rışmayı kazanmıştır.

Yarışma tartışmalarının ardından alanın statüsü Koruma Kurulu tarafından bir kez daha 
değerlendirmeye alınmış ve Kültürpark 2. Derece Doğal ve Tarihi Sit olarak tescil edil-
miştir. Kültürpark, tescilli 2. Derece Doğal Sit, aktif yeşil alan ve park olduğu için, mev-
cut yasa ve yönetmeliklere, planlama ilkelerine, imar mevzuatına göre, amacı dışında 
kullanılamaz ve yapılaştırılamaz. Yanlış plan kararları ile kent içinde sıkışıp kalması so-
nucunda “ekolojik olarak hassas bir bölge” niteliğine sahip olan Kültürpark’a yapılacak 
her türlü müdahale buradaki özgün doğal yapıya zarar verme riskini taşımaktadır.

Kültürpark konusundaki önemli süreçlerden birisi de 2004 yılında Kültürpark’ta yer altı 
otoparkı yapımına olanak tanıyan 1/5000’lik Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği ile 
yaşanmıştır. Bu dönemde Odamızın da öncülük ettiği İzmir İl Koordinasyon Kurulu tara-
fından hangi ağaçların taşınacağı, hangi ağaçların zarar göreceği, yakın gelecekte hangi 
ağaçların kuruyacağı, yeraltı su dengesinin nasıl etkileneceği, doğal siluetin nasıl olacağı, 
yapımı sonrasında  nasıl bir peyzaj oluşacağı, artan araç trafiğine bağlı olarak artacak 
olan egzoz emisyonlarının Kültür parkın doğal yapısına ve yeşil dokusuna verebileceği 
zararlara yönelik değerlendirme yapılması gerekliliğine ilişkin uyarılarını önemle vur-
gulanmış olmasına rağmen dava süreçleri tüketilerek otopark yapılmıştır. Günümüzde, 
ne yazık ki yeraltı otoparkının minimum katkısı ve maksimum zararı ortaya çıkmıştır. 
TMMOB bileşenlerinin itirazlarında ne kadar haklı olduğu şuan kapalı otopark üzerinde 
tek bir ağaç yetiştirilememesiyle görülmüştür.

2014 yılına geldiğimizde ise İzmir Fuarının Gaziemir’de yapılan yeni yerine taşınma-
sının gündeme gelmesiyle Kültürpark için yeni bir sürece girilmiştir. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafından Kültürpark’ın geleceğine yönelik “Ortak akıl toplantıları” yapılmaya 
başlanmıştır. Bu toplantılarda sözü edilenlerden kaygılanan TMMOB bileşenleri bir 
basın toplantısı düzenleyerek “Kültürpark’ta Kongre Merkezi İstemiyoruz” diyerek bir 
basın açıklaması yapmıştır. 

Kültürpark’ın geleceğini katılımcı bir yaklaşımla şekillendirmeye hizmet edeceği düşün-
cesi ile bu ortak akıl toplantıları tarafımızdan büyük bir memnuniyet ile karşılansa da 
sürece daha etkili nasıl destek olabiliriz düşüncesi ile 18 Ekim 2014 tarihinde “Peyzaj 
Mimarlarının Gözü ile Kültürpark” isimli bir çalıştay düzenlenmiş ve somut görüş ve 
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öneriler ile üretilen rapor İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başta ol-
mak üzere ilgili kişiler ile paylaşılmıştır. Bu çalıştayda Kültürpark’ın üstlenmesi gereken 
misyon;

Kent yaşamında ve kimliğinde etkisini güçlendirerek sürdüren,

Yanından değil içinden geçilen, içinde yaşanılan,

Günün her saatinde tüm İzmirlilerin ulaşabileceği, güvenli, modern ve cazibe yaratacak 
aktiviteleri içerisinde bulunduran,

Kentin tarihini anlatan, doğal ve kültürel miraslarına sahip çıkan,

Kentin geçmiş izlerini (politik, sosyal, kültürel, ekonomik, sanat) taşıyan,

Tasarım kenti İzmir anlayışını ve kentin tasarım konusundaki özgünlüğünü yansıtan, 

Aktif ve pasif rekreasyonel aktiviteleri barındıran,

Yeşil alan rezervini koruyarak geliştiren,

“Sürdürülebilirlik” fikrinin parkın her alanında dikkate alındığı, “Sürdürülebilirlik-Tasa-
rım-Teknoloji” üçgeninin tanımlandığı, 

İzmir’e ait ve İzmirli olan bir kent parkını İzmir’e yeniden kazandırmak olarak tanımlan-
mıştır.

Bu raporda özellikle Kültürpark’ın İzmir’in kent içi tek yeşil alanı olması özelliği nede-
niyle, İzmir’e sağlıklı yeşil ağ sistemi kazandırmanın başlangıç noktası olabilecek niteliği 
vurgulanmıştır. Benzer bir düşünce ile Dr. Behçet Uz da, “Kültürpark’ı tesis ederken 
Kadifekale ve Cici Park dışında başka bir yeşil alanın olmadığı ve Kaleden Kültürpark’a 
kadar adeta bir yeşil deniz olacak yeşil alanlar tesis etme” düşüncesini çeşitli yerlerde 
ifade etmiştir. Ayrıca Kültürpark’ı yeniden canlandırılabilmesi ve yaşanılmasının sağ-
lanabilmesi için çevresi ile birlikte ele alınmasının gerekliliği Odamızca vurgulanmıştır. 
Kapılardan duvarlara, yaya yollarından bitkisel varlığına kadar pek çok konuda somut 
görüş ve öneriler dile getirilen çalıştaya kamu-özel sektör çalışanları ile konusunda uz-
man akademisyenler katılmışlardır.

Ancak ne yazık ki ilerleyen süreçler katılımcılık ilkesinin çok da doğru yürütülemediğini, 
ortaya konulan proje ile anlatmıştır. Ne yazık ki İBBelediyesi müelliflik gerekçesi altında 
2016 yılında projeyi yeniden ve farklı işlevlerle revizyon projesi olarak kamuoyu önüne 
getirmiştir. Bu yarışmayı değerlendirdiğimizde mimari açıdan sadece Fuar Kompleksi ni 
içeriyor olması gerçekçidir. Bilindiği üzere Kültürpark›ın fuar kompleksi İzmir’in Gazie-
mir semtinde yapılan yeni yerine taşınmıştır ve profesyonel fuar işlevi fiilen sona ermiş-
tir. Ayrıca Kültürpark  1992 yılında 2. Derece Doğal Sit ve Tarihi Sit olarak tescil edilmiş 
ve statü değiştirmiştir. Bu işlev ve statü değişikliği 1990 yılındaki proje koşullarını ve 
dolayısı ile yarışma şartlarını geçersiz kılmıştır. 
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Kültürpark İzmir’in ve ülkemizin ilk kent parkıdır. Yunanlılar tarafından yıkılıp yakılan 
İzmir’in külleri üzerinde yükselen bir uygarlık mesajı olarak simgesel bir kültür mirası 
olarak da korunmalıdır. 420 000 m 2 ’lik bir alana kurulu olan ve 200 000 m2 ’lik yeşil 
alana sahip olan Kültürpark, ne yazık ki, İzmir’in kent merkezinde yer alan tek yeşil ala-
nıdır. Ancak, uzun yıllar boyunca İzmir Fuarı ile kesişen yolu bu temel işlevinin zaman 
içinde unutulmasına ve ekonomik kaygılar ile ele alınmasına neden olmuştur. Kültürpar-
kın kurucusu Dr. Behçet Uz 1968 yılında yeşil alan işlevinden uzaklaşılmasından duydu-
ğu rahatsızlığı “Bu ağaçların büyük bir çoğunluğunu 1937 yılında diktik. Şimdi bunların 
dimdik ayakta kalmasının nedeni nedir biliyor musunuz? Halk bunları korumasını bildi. 
Halk sahip çıkarsa yapılmayacak yoktur. 

Şimdi benim en büyük üzüntüm Kültürpark’ın binalarla dolması. Binalarla burayı 
öldürüyorlar.

Ağaçları böyle büyümüş gördüğüm zaman hissettiğim sevinç sonsuz. Bugün bunlarca 
vatandaşım faydalanıyor bunlardan. Binlerce çocuk gölgelerinde oynuyor. Bundan daha 
büyük mutluluk olamaz.” sözleriyle dile getirmiştir. Şimdi ise Fuarın taşınması ile Kül-
türpark’ı yeniden ele almak ve sağlıklı bir kent parkı olarak yaşatabilmek için elimize 
çok önemli bir fırsat geçmiştir. Ancak Belediyenin Müelliflik adı altında sunduğu proje  
sadece sermaye çevreleri  (İZTO, EBSO, İZSİAD, EGİAD gibi) tarafından desteklen-
mekte, sermayesi akıl ve bilim olan STK ve meslek odaları tarafından eleştirilmektedir. 
Öznesinde kültür ve sanat da olan Kültürpark’ın yeni projesinin yanında sanat ve kültür 
alanından kimsede gözükmemektedir. Öncelikle Kültürpark’ın peyzaj mimarlarının ön-
derliğinde multidisipliner bir ekip tarafından tasarlanması belediyeden beklenirken, bir 
yapı mimarına ekolojik hassas denge gözetilmeden bu alan tasarlatılmıştır. Bunun en bü-
yük kanıtı, alanın ağaç varlığına ilişkin çalışma yapan EÜZF ekibinin çalışmasını Ağus-
tos ayında belediyeye teslim etmesine karşın, Kültürpark projesinin belediye tarafından 
İzmir 1 Nolu Koruma Kurulu’na Nisan ayında teslim edilmesidir.

Yeni projenin kamuoyuna sunulmasından sonra, TMMOB İKK bileşenleri çok kapsam-
lı bir inceleme yapmış ve bir rapor hazırlayarak bunu kamuoyuna duyurmuştur. Yine 
Odamız da ayrıca bir rapor hazırlayarak, kamuoyuna Kültürpark konusundaki görüşlerini 
rapor ve video sunumlu rapor ile iletmiştir. 

Sonuç olarak;

KÜLTÜRPARK’ta öncelikle bir KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI yapılması zorun-
ludur.

Kent içerisinde kalan tek kent parkı olan Kültürpark’ta yeşil alan oranının %56 olması  
gurur duyulacak değil kaygı duyulacak bir orandır. Bir Kent Parkı’nda yaklaşık 190.000 
m2 nin yapısal öğeler, yollar  ve su alanları için ayrılması doğru değildir. 4,5 milyon 
İzmir’linin yaşadığı 2016 İzmir’ine ait  Kültürpark’ta yeşil alan hedefi  %70-80 ler ol-
malıdır.
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Kültürpark’ta ağaçların korunması esastır. Hiçbir şantiye ortamının yaşlı bireylerin 
hayatını kontrol altında tutamayacağı unutulmamalıdır. 

Su fakiri bir ülke olarak hem su sorunları hem de sürdürülebilirlik açısından Çim yüzey-
lerin mümkün olduğunca azaltılıp alanda bitkisel düzenlemelerle ağaç varlığının arttırıl-
ması gerekmektedir.

İZFAŞ’ın Kültürparktan çıkartılıp yerine özerk ve katılımcı bir yönetimi kurulmalıdır.

Kültürparkın ve çevresi ile birlikte kurgulanarak, güvenlik sorununun çözülmesi ve  çev-
resinin niteliğinin de arttırılması gereklidir. Böylece Kültürpark yeniden cazibe odağı ola-
cağından oteller başta olmak uzere ticari isletmelerin dolulukları artacak, taksicilerinde 
içerisinde olduğu çevresindeki diğer ticari faaliyetlerin gelişmesine katkı sağlanacaktır.

Bölgede eğer bir kongre merkezine gereksinim varsa bunun Kültürpark’ta değil İzmir’i-
mizin daha uygun bir yerinde yapılması planlanmalıdır.

Alandaki kaybolmuşluk hissi ortadan kaldırılmalıdır,

Sonradan ilave edilen tüm eklentiler sökülerek alandan çıkartılmalıdır,

Alana giriş daha çok noktadan sağlanarak kolaylaştırılmalıdır,

Görsel ve işitsel kirliliklere son verilmelidir,

Göl yeniden kurgulanmalı ve biyolojik gölet olarak fonksiyonlandırılmalıdır, 

Sanatsal ve kültürel faaliyetler Kültürpark’ın dokusuna uygun, mütevazi mekanlar içeri-
sinde gerçekleştirilmelidir.

Mevcut bitki varlığı onarılmalı ve tür çeşitliliği arttırılmalıdır,

Yapısal peyzaj öğeleri mümkün olduğunca doğal materyaller ile yenilenmelidir,

Paraşüt Kulesi-Pakistan Pavyonu-Kaskatlı Havuz-Gül Bahçesi-heykeller gibi tarihi bel-
lek olan alanların fonksiyonları geliştirilmeli ve yaşatılmalıdır,

Sökülmek üzere yapılan hangarlar alandan çıkartılarak burası ağaçlar ile yeniden bitkisel 
alan olarak tesis edilmelidir,

Yürüme yolları doğal malzemeler ile yeniden kurgulanmalı, küçültülmeli, azaltılmalıdır,

Bu ve benzeri önerilerle Kültürpark’ı yeniden cazibe merkezi yapmak mümkündür. Kül-
türpark bir “Kent Parkı” dır ve başka bir ana fonksiyona ihtiyacı yoktur. Kültürpark’ın 
doğal, kültürel ve sosyal yapısını daha sürdürülebilir uygulamalarla gelecek nesillere ta-
şıyabilmemiz mümkündür. 

Saygılarımla. Teşekkür ederim. (Alkışlar)

Özay YERLİKAYA – Dr. Nurdan ERDOĞAN
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Herkese merhaba diyorum. Peyzaj Mimarları Odasına, beni davet ettikleri için özellikle 
teşekkür ediyorum. 

Konunun başlığını ben seçmedim, Oktan Nalbantoğlu öyle dedi. Dolayısıyla aslında 
benim çok başka bir konuda konuşmak gibi bir hevesim olabilir doğrusu. İşin şakası 
bir yana, Hasanpaşa Gazhanesi… Bu arada, Hasanpaşa Gazhanesi İTÜ Mimarlık 
Fakültesinin bir projesidir, bir döner sermaye projesidir. Proje yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. 
Gülsün Tanyeli’dir. Projeyi ortaya çıkartan aslında Gazhane Gönüllüleri Derneğiydi. 
Çünkü 2000 yıllarına girmeden önce, birçok sanayi yapısında olduğu gibi, sanıyorum o 
günlerde Makine Kimya Enstitüsü, hurda demir olarak sökümleri sökümlere başlamıştı, 
hakikaten Gazhane Gönüllüleri Derneği bence çok ciddi bir atak yaparak konuyu İTÜ’ye, 
Prof. Dr. Afife Batur’a getirmişlerdir. Prof. Dr. Afife Batur, bu işi hakikaten çok ciddi 
olarak üstlendi ve bizim de içinde olduğumuz bir grubun (Yrd. Doç. Dr. Yıldız Salman, 
Yüksek Mimar Sevim Aslan, Yüksek Mimar Dr. Deniz Aslan, Dr. Kani Kuzucular) bu 
projeyi üstlenmesini istedi, biz de bu projeye büyük bir ekip olarak girdik. Çok ciddi bir 
ekip olarak girdik gerçekten. Grupta her disiplinden insanlar yer aldı. Çok fazla yerinde 
toplantı yapıldı süreç boyunca STK’larla vesaire. Sadece ben, herhalde 10-15’in üstünde 
sunuş yapmışımdır o dönem içinde. 

Öte yandan, galiba bir ilk oldu; yanlış hatırlıyor olabilirim, ama bir gazhanenin sanayi 
SİT’i olarak Koruma Kurulu tarafından ilan edilmesine sebep oldu bu girişimler. Ondan 
sonra da 1.5 senede sadece rölövesini Sevim Aslan üstlendi. Türkiye’de ilk ve bu anlam-
da değişik tekniklerin kullanıldığı çok ince bir rölöve yapıldı, arkasından aynı teknik şu 
andaki Bilgi Üniversitesi’nin kullandığı Silahtarağa tesisleri için de daha da gelişerek 
devam edildi. Hem mimarlık tarihi, hem restorasyon kürsülerinin katılımıyla ciddi bir 
envanter hazırlandı. 

Bu arada, proje grubumuzdan, şu anda aramızda olmayan Kani Kuzucular’ı da anmak 
istiyorum. Yine bizim restorasyon grubumuzdaydı. 

Sonuçta, birçok belediye sunuşu vesaire derken, dönemin İstanbul Belediye Başkanlı-
ğı’nın, önerilen konferans ya da çok amaçlı salonun sayısal yetersizliğini eksik bulması 
projenin askıya alınmasına neden oldu. Aslında tek kriter de o değildi, çünkü birçok da 
karmaşa vardı. Yani mülkiyet İETT’nin, Kadıköy ilçesinde, belediye var falan. Yani, 
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yönetilmesi de çok karışık bir durum vardı ortada. Aslında konu, Türkiye’de genel olarak 
bu yönetimsel konuların net olmaması. Mülkiyet kimin, kim, ne kadar karışabilir; kim, ne 
kadar karışamaz, hakikaten bir kaotik durumdu. Ama enteresan bir sunuş yaptık. Aslında 
şimdi onu göstereceğim, ama şöyle bir şey: Biz bu görselleri 2001’de sunduk, ama 2 se-
nedir çalışıyorduk bu projeye. Bu arada, bütün bu süreçler içinde herhangi bir program, 
buranın işletmesine yönelik herhangi bir bilgi vesaire de almamış durumdaydık. Herhalde 
herkesin de başına geliyordur, tasarımcıların. Bizler bir program yarattık. İşletmecisi belli 
değil vesaire. 

Bunun üzerine, yine bu bölgedeki insanlar içinden, tesadüfen de bu konulara çok yatkın 
bir grupla birlikte Cengiz Kayır ve Prof. Dr. Ülkü Azrak’ la birlikte, buranın hukuksal iş-
letimsel yapısını kuran bir model geliştirdik ve yayınlandı bu süreç içinde. Aslında ilgi de 
gördü doğrusu, fakat ondan sonra araya Kültür Başkenti İstanbul girdi. Pek heveslendik. 
Oluyor, oluyor derken, o da olmadı. Fakat geçtiğimiz sene enteresan bir şekilde İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi bu projeyi hayata geçirme kararı aldı. Birçok şeyin de cevaplarını 
aldık doğrusu. Kim, neyi yapacak, neyi istiyor, neresinde olabilir, neresinde olamaz, büt-
çemiz dâhil olmak üzere, şimdi daha rasyonel bir süreç içindeyiz. 

100 toplantı yaptık, yani 100.toplantımızı da bitirdik. Her toplantıda hakikaten bütün bi-
leşenlerle de gayet iyi bir süreç geçirdik. 

Bu görseller 486D x 12 megabayt RAM bilgisayarlarıyla yapılmıştır. Özellikle ben bu 
dönemleri çok seviyorum. Yani her bir karenin 1,5 günde falan oluşabildiği bir küçük 
movie’msi, ama movie değil; böyle bir şey. 

Önce kısa bir film izleyelim (Film teknik sebeplerle izlenemedi), Orada biraz daha orada-
ki envanterle ilgili şeyler vardı. (Konuşma statik görsellerle devam etti)

Aslında çok enteresan bir alan. Biz bu projeye başladığımızda, şehirsel ölçekte de bir öne-
ri getirdik. Hatta Anıtlar Kurulunun da notları içine girmiştir. Bir nevi tavsiye niteliğin-
deydi. Fakat o imar faaliyetleri durmadı. Sonunda bize böyle bir parsel kaldı. Bu yerleşke 
enteresan bir sistem. Seneler içinde gelişmiş arka arkaya eklenerek. 

Bu arada, havagazı tesisleri, dünyanın kendi kendine yeten ender sistemlerinden bir tane-
si. Kendi enerjisini kendi sağlıyor. Bir tek başlangıç enerjisine ihtiyacı var; ondan sonra 
sürekli kendini idame eden bir yapı. Her türlü atığın kullanıldığı bir yapı. Sadece en 
sonunda bir cüruf kalıyor. Bu cürufun da bir kısmı eleniyor. Astım hastaları için o dö-
nemde kullanılıyormuş; bana gelen bilgi o. Ama benim babam eczacıydı. Mesela ben, 
buradan katran aldığımı biliyorum. O zamanlar katranlı şampuan yapılırdı eczanelerde, 
yani doktor reçetesiyle tabii. Yani katran açığa çıkıyor, naftalin açığa çıkıyor, amonyak 
açığa çıkıyor, gaz üretimi var. Bir de su gazı diye bir gaz var; o çok konsantre bir gaz. 
Ondan sonra da artık hakikaten havagazı haline geliyor. O yüzden, o dönemlerde bu-
raya bir kompresör ekleniyor. Yani bu su gazı çok güçlü olduğu için, konsantrasyonu 
arttırmak üzere kompresörden sisteme veriliyor. Fakat son dönemlerde hakikaten dalga 
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geçilirdi evlerde ocakların 5 tane gözü yanıyor, 3 tanesinden hava çıkıyor, ondan sonra da 
havagazı dönemi kapanmış oldu İstanbul’da. Fakat Anadolu Yakası’nın çok uzun bir süre 
bütün gaz ihtiyacını, bir yandan da enerji ihtiyacını karşılamış bir tesisi konuştuğumuzu 
söyleyebilirim. 

Bu dönemi çok seviyorum. 

Aslında buranın peyzajı nedir derseniz de, peyzajı kendisi; yani onu söyleyeyim. Yani 
özel bir peyzaj mimarlığı girdisine zaten ihtiyaç olan bir yer değil, sadece birkaç do-
kunuşlara ihtiyacı olan bir yer. Dediğim gibi, cürufu dâhil olmak üzere burada tutuyo-
ruz. Özellikle bu tür tesislerde endemik, ama sanayi endemikleri diyelim, bir kavramda 
var Avrupa’da. Cüruflar ve sanayi atıkları üzerinde gelişen bitkiler vs. oldukça da ilginç 
bir konudur. Bayağı etüt de ettim zamanında. O yüzden, olabildiğince oradaki unsurları 
hem yerleşik, hem de sağa sola dağılmış durumları bir araya getirmeye, olabildiğince 
de oradaki materyali bazen devşirmek üzerine projeyi geliştirmekteyiz (bu arada kazı 
yapıldıkça alt yapıya dair de yeni veriler elde ediyoruz).

Bütün işlevlerden bahsetmeyeyim, A ve V giriş yapıları, yani buradan giriyoruz. Bir kan-
tarımız var; yine bizim projede o korunuyor. Bu kantar yapısının yanında, zamanında 
müdür lojmanı olarak kullanılmış V yapısı yer alıyor. Bütün bu gördüğünüz yan prog-
ramlar genelde atölyeler, sayaç atölyeleri. Bunları biz daha çok yine STK’lar vesairenin 
kullanımı için önermiştik.

Şu aralar giriş yapılarından bir tanesini İstanbul Kitapçısı adı altında belediyeye tahsis 
eder gibiyiz. 

Şu gördüğünüz yapı yatık fırın (P Binası) buranın,  sistemin aslında kalbi diyebilirim. Bu 
arada da dünyanın en eski fırınlarından bir tanesi, R Binası ve M Binaları düşey M yapısı 
etrafında bulunan yapılar tüm makine ve ekipmanlarıyla, oluşan gazı şu anda 2’si var 
olmayan 3 adet gazometreye yönlendiriyordu.

Çok güzel makineler vardı bu arada. Bu geçtiğimiz 10 küsur sene içinde ya da 20 küsur 
sene içinde bütün bu sistemlerin (zaten Gb-Gc Gazometreleri hiç yoktu, sadece temelleri 
vardı) hemen hemen tamamen var olan Ga yapısının çok azı elimizde kaldı. Vanalar falan 
dâhil olmak üzere makinelerin hemen hemen hepsi gitti. 

S-O-N-G Yapılarının oluşturduğu bölge çok enteresan bir kurgu, ikincil proseslere dair 
tesisleri görüyoruz.  Naftalin, amonyak ve katran gibi ürünler buradan elde ediliyor. L 
Yapısı aslında kömürü taşıyan bir konveyör. 

I ve J yapıları ise yine zaman içinde kullanılmış olan değişik atölyeler ve minik bir fırın 
var içinde. Burası da su gazının depolandığı minik bir gazometre yoğun bir gaz, onun 
tesisi. 

Burada da gazometreleri görüyorsunuz. 
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Bu işe girdiğimizde, sadece bir gazometre vardı; ama proje boyunca 3 yapının en azından 
imgesel olarak bütünlüğünü tekrar bir rekonstrüksiyon yapmaksızın koruyalım, ama o 
teknolojik ve hacimsel duyguyu sürdürmek istedik. 

Bu da bir soğutma yapısı, ama çok küçük bir soğutma kulesi. Bu yapı bizim aslında giriş 
aksımızda infobox dediğimiz bir yapıya dönüştü. 

L Yapısının içindeki kırmızı yapı girdi. Bu yapı, içinde bir rampalar sistemi ile turluyor 
dolaşıyor buradan da düşey fırına ulaşıyorsunuz, sonra tekrar M Yapısına çıkılıyor. Ay-
rıca, buranın inanılmaz bir draması var. Bütün geçmiş fotoğraflarına bakarsanız, sağlık 
açısından da çok kolay bir ortam olmadığını söyleyebilirim şimdiden. 

Bu üçlü, aslında çok amaçlı ikincil bir alan. Ona Nevzat Sayın yumurta demişti. O dö-
nemlerde bizim ilgimizi çeken bir şeydi, titanyum oksit falan kaplamalar olacaktı. Yani 
iyi bir deneyimdi bizim için. 

PC Yapısı Burası, 3 boyutlu gösterimler (IMAX’lar), ve sinemasal bir eğitim alanı ola-
caktı. Üsteki ek ise çok amaçlı salonun fuayesi olarak öngörülmüştü (Şu anda bu yapı 
çocuk tiyatrosu ve bir mini tiyatro müzesi olarak yeniden kurgulanıyor). 

Altta bir kapalı otopark başından beri zaten programda vardı. Gb Yapısı aslında bir boş-
luğu gördüğümüz bir yapı olarak hayatını bundan sonra da sürdürecek gibi gözüküyor. 

Burada gözüken üçgensi ara bölge çocuklara ayrılmış bir alan. P Yapısına o dönemde 
enerji merkezi gibi bir isim vermiştik. Kültürel isimler Kültür Bakanlığına gidiyor. Yani 
“yaparız, sonra elimizden gider” falan gibi şeyler de vardı. Yani her şey çok da kritik 
oluyor bu işlerde. Sonunda, aslında burası bir enerji müzesi olarak bizim gündemimiz-
de oldu. Hâlâ aynı şekilde duruyor. Burada bir dizi, pedallarla çevrilen rüzgâr gülleri 
öngörmüştük,  aslında bu bölge bir çocuk oyun alanı; ama orada bütün oyuncaklar o 
pedallarla üretilen enerji ile çalışacaklardı yani enerji yoksa oyun oynamak da pek kolay 
olmayacaktı falan gibi hayallerimiz vardı. 

Burada bir çocuk kulübümüz var (Kd Binası), yeni eklediğimiz bir şey. Onun dışında 
ufak tefek yapılar göreceksiniz. 

Aslında hemen hemen kendi haliyle, boyasındaki katmanları dâhil bırakılmaya çalışılan 
bir iş olarak devam edecek. Mesela bir tarafta kırık dökük bir aydınlatma armatürü varsa 
o aydınlatma armatürü yeniden değerlendirilerek şekilde ele alınacak, ama yeni bir şey 
koymaya gerek yok. Yani oradaki varlığı sürdürmek istiyoruz. 

İlk fırınlardan R düşey fırını Bu, hakikaten çok hoş bir yapı. Buranın akümülatörü gibi. 
Ahşap olan bacaları rekonstrükte ediyoruz. 

Aydınlatma kritik bir konu, bu biraz termal fotoğraf çekmek gibi bir şeyde o, bir anlamda 
var olan gizemi de sürdürmek gerekiyor. Sadece enerjinin o dönem içindeki gözüktüğü 
yerler biraz dramatik olarak aydınlatılacak. 
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Ty Binası, bir minik sergi salonu var uç atölyelerin ucuna eklenmiş olarak duruyor. Bu, 
demin bahsettiğim L binası. Ciddi bir güçlendirme istiyor. 

Bu arada, iki tane mevzuat değişti, yani statik anlamda, yönetmelikler değişti. Yani 10 
santimlik boyutlar 50 santimde çözülmesi gerekiyor gibi bir durum olmaya başlayınca 
Prof. Dr. Feridun Çılı (başından beri danışmanımız) “Bu tür yapılarda yönetmeliğin nasıl 
kullanılması gerektiğini”  tabii ki mühendisçe söylüyor.  Tabii ki, neye kadar gereksini-
mimiz var, yani yorum üzerinde odaklanıyor tartışmalarımızda. “Bu tür yapılar yönetme-
liğin ötesinde ele alınmalıdır” şeklindeki bir şey ikna edici oldu şimdilik. 

Bu, bizim çocuk kulübümüz. Arada da böyle birtakım unsurlarımız var. Mesela, burası 
bir kafeterya havasında, ama oradaki çelik dünyasını yansıtıyor. Elimizde çok fazla artan 
malzeme olabiliyor. Oradaki hurdayı da aslında değerlendirmek güzel bir şey. Halen de 
bu konuda düşünmeye devam ediyoruz. Yapılacak gibi gözüküyor. Şu anda her şey çok 
iyi niyetli. 

Yeni bir durum var sadece. Biz yumurtamızdan vazgeçtik, çünkü sistem artık hiçbir şey 
taşımıyor. Ga Binasında artık sadece bir tiyatro programı var, Şehir Tiyatroları devreye 
girdi. Tiyatro, o kadar çok şey istendi ki, zar zor sığdırdık. Ama fena da olmadı. Havada 
asılı gibi duran çok amaçlı gösteri merkezi yerine salon, gökyüzü bahçesi dediğimiz bir 
program yer alacak. Fena da olmadı. Seviyoruz. Burası amfiden yerleşkeye bakmak gibi, 
böylelikle bu bahçede tüm yerleşkenin ruhunu hissetmek mümkün olabilecek. Bazen çok 
daha karmaşık, teknolojik konular var işin içinde, ama şu andaki bütün niyetimiz o tekno-
lojik dili geliştirmek üzerine. Biraz var olan inceliğini de korumak istiyoruz, oradaki kesit 
inceliğini korumaya gayret ediyoruz. 

Şu anda, gazometrenin içine girdik. Gazometre bir hazne biliyorsunuz, hareket eden bir 
hazne (aslında o film çalışsaydı, bir parça onlar gözükebilirdi). İçinde böyle bir alanımız 
var; açıldığı zaman daha serbest bir alana dönüşüyor, kapandığı zaman da bir tiyatro ya-
pısı olarak kullanıyoruz. Tüm çeper ve zemini kaplayan perçinli saç yüzeyler olağanüstü 
bir deneyim veriyor insana. 

Bizim için, bu büyük bir peyzaj projesi de aynı zamanda. Yani dediğim gibi, bu işin ne-
resi peyzaj, neresi mimarlık, çok net de değil (yani öyle bir dönem de kalmadı dünyada). 

Karşıda bir duvar görüyorsunuz; o duvarı artık bir seyir duvarı gibi kullanıyoruz, başka 
bir şeyi yok. 

Esas önemli olan, bu malzeme tutarlılığını ve patinayı sürdürebilmek. Çünkü Türkiye’de-
ki inşaat kültürü, gıcır gıcır... Onu başarabilir miyiz, emin değilim. Çünkü o süreçlerin 
içine ne kadar girebileceğiz, ne kadar giremeyeceğiz? Ama bu samimi dil çok etkili, ola-
cak diye düşünüyorum. Bu da yine endemik kelimesinin karşılığı. Kendi ekosistemini de 
aslında tarif edebiliyor diye düşünüyorum. (Alkışlar)
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MODERATÖR- Değerli meslektaşlarım; panelimize başlıyoruz.

Önemli bir konu. Son yıllarda ülkemizde özellikle kentsel tasarım alanında sık sık 
yarışmalar açılıyor. Konumuz da yarışmalar konusu.

Meslek alanlarımızın önemli eylem alanlarından bir tanesi de yarışmalar. Tabii, yarışmalar 
organize edilirken, temelde üç tane ayağı var. Bir tanesi idare, yani yarışmayı çıkaran 
kurum. Tabii, kurum önce yere ilişkin beklentilerini ortaya koyuyor ve belirliyor yarışma 
yapılırken. İdareler, yere ilişkin beklentilerini oluştururken acaba kendi hayallerini mi 
sadece ortaya koyuyorlar; yoksa o yere ilişkin beklentiler bu konuda daha yetkin kişiler 
tarafından belirlenerek mi idareleri yönlendiriyor? Bu konuyu ben bir soru olarak sormak 
istiyorum. Birincisi bu.

İkinci ayak jüriler. Jürilerin oluşumunda acaba jüriyi oluşturan bireylerin yetkinlikleri 
o projeyi değerlendirebilecek şekilde mi oluşuyor, nasıl bu jüriler ortaya çıkıyor? İdare 
ile yarışmanın arasındaki iletişimi sağlayan bir kurum olarak jürilerin kullandığı araç 
şartnameler. Acaba bu şartnameler, idaredeki yere ilişkin beklentileri yarışmanlara doğru 
şekilde iletiyor mu? Bu da bir soru olarak karşımıza çıkıyor.

Üçüncüsü ise yarışmanlar. Yarışmanların, katıldıkları yarışmalarda, kendi meslek 
alanlarına ilişkin yetkinlikleri tam mı? Benim gördüğüm bazı yarışmalarda, yani belli 
kişiler, belli isimler gerçekten o işi kotarabilecek, yapabilecek nitelikte; ama bazıları da 
sanki oraya eklenmiş gibi duruyor. Bu konuda kaygılarımız var.

Yer dediğimizde, tabii, bir de yer görme belgesi var. Yere ilişkin bilgiler için yer görme 
belgesi bir evrak tamamlama işi midir; yoksa yere ilişkin bilgilerin gerçekten yarışmanlara 
aktarıldığı bir evrak mıdır ya da bir parça mıdır? O konuda önemli bir konu.

Diğer bir konu da şu: Son zamanlarda farklı biçimlerde yarışmalar yapılıyor. Açık 
yarışmalar, ön elemeli yarışma, sınırlı yarışma, çağrılı yarışma. Bunların hangisi 
beklentileri karşılayacak şekilde daha doğru sonuca götürür?

Bir de, bizim geçmişte, 10 sene kadar önce Oktan Bey’le jüride olduğumuz bir yarışmaya 
ilişkin bir kamuoyu açıklamamız vardı, onu böyle kısaca okumak istiyorum. O dönemde 
karşılaştığımız ve yaşadığımız bir sorundu. Acaba bu sorun bugün de aynen devam 
ediyor mu?
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Şöyle bir şey yazmıştık:

“Bilgisayarla proje üretimi kaçınılmaz olarak tasarım dünyasının bir parçası olmuştur. 
Ancak, bilgisayarın bir araç olduğu, kendi başına proje üretemeyeceği unutulmakta, bu 
araçla yapılan çok renkli sunumlar bir amaç haline gelmekte; gerçek tasarımın insan 
beyni, gözleri ve el becerileri arasındaki ilişkide aranması gerektiği unutulmaktadır. 
Bunun sonucunda, gerçek soyutlamanın yerini bilgisayar grafikleri almakta, gerçek 
olmayan bir hayal dünyası yaratılmaktadır.”

10 sene önce yazdığımız bir şey. Acaba bugün bu kaygılar sürüyor mu?

Evet, ilk olarak Arkitera Mimarlık Merkezi’nden Ömer Yılmaz’a söz vermek istiyorum.

ÖMER YILMAZ (Arkitera Mimarlık Merkezi A.Ş.)- Siz idareler, yarışmacılar, 
şartnameler, yer diye sınıflandırdınız. Yarışmalarla ilgili genel bir şey olacağına 
göre, biz Devrim’le Bursa’da benzer bir toplantıdan geliyoruz, o zaman, sabah Hasan 
Özbay’la tartıştığımız, yarışma nedir meselesinden başlayayım. Elimden geldiğince kısa 
konuşmaya çalışacağım ilk turda.

Özellikle Ankara ağırlıklı olarak, Ankaralı mimarların tanımlamasına göre bir 
yönetmeliğe sahibiz. O yönetmeliklerden de resmi geçerliliği olan sadece bir tane var; o 
da Kamu İhale Kanununa bağlı olan, uzunca bir ismi olan, Yarışmalar Yönetmeliği diye 
kısaca kullandığımız yönetmelik. Ona bağlı ise yarışma olarak kabul ediyorlar; ona bağlı 
değilse, “Bu yarışma değildir, teklif almadır” diye kabul ediyorlar. Bu böyle bir, yani 
hukuk zemininde konuşulan bir şey değil de, terminolojik olarak dilimizde bu haliyle 
var olsun diye söylenen bir söz. Bence o haliyle kullanımında da bir hata var. Çünkü 
öncelikle yarışma nediri tanımlarken, tasarımcılar olarak, kendi alanımızı savunacak 
şekilde bir duruş belirleyebilirsek, ondan sonra işin hukukunu ayrıca oturtabiliriz. 

Yani bir mimar, bir peyzaj mimarı ya da herhangi bir tasarımcı için, iki ya da daha 
fazla sayıda teklif talep ediliyorsa, bu bana göre yarışmadır. Zaten bizim... Sabahki 
oturum başka alanlara da yönelikti, bunu açamadık, burada açabiliriz belki. Zaten bizim 
ihale mevzuatımız, herhangi bir şekilde bir alan için iki tane tasarım yapmaya olanak 
vermiyor. Hiçbir yöntemi yok bunun. Bunu bizzat gidip kendim Kamu  İhale Kurumunun 
binasındaki bir uzmanla konuştum. Yani bunu tasarlatacaksınız, eğer dışarıdan hizmet 
alacaksanız, kurumun içinde yapmayacaksanız, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre 
bunu tasarlatmanızın tek yöntemi yarışma yapmak. Onun dışında, ben bununla ilgili 
mesela iki kişiye birden ihale yaparım derseniz, suç işliyorsunuz demektir. Herhangi bir 
şekilde mümkün değil. YAni bizim yasalarımız da aslında söylediğim şekilde tanımlıyor. 
Tabii, Hasan Özbay ve Ankara’daki bu yarışma ortamını şekillendiren mimarların öyle 
söylemesinin nedeni şu: Peyzaj mimarlığı alanında çok olmuyor, ama özellikle mimarlık 
alanında özel sektörün yaptığı bir sürü davetli yarışma var, onların hiçbir zemini yok 
gerçekten. Bir yarışmacıya 1000 lira verilirken, ötekine 100 bin lira verilebiliyor, birinci 
olanı kimin seçtiği belli olmayabiliyor falan. Bunu savunmak için onlara yarışma 
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dememeyi öngörüyorlar. Ben ise bunu savunmak için önce onlara yarışma demeyi, sonra 
biz bu alanı nasıl kapsama alanımıza alıp koruyabiliriz demeyi öneriyorum. Dolayısıyla, 
bu yarışmanın tanımı oradan başlıyor.

Eğer kamu ihale mevzuatından devam edeceksek, bizim yönetmeliğimiz, Devrim’in 
doktora tezi zaten, o ayrı bir şekilde girer, ama kentsel tasarım yarışmalarını bir yarışma 
türü olarak söylüyor. Bir de şekilleri var, şekillerini de şeye ayırıyor daha çok; ulusal, 
uluslararası ve bölgesel olarak ayırıyor. Bir de bunlara ek olarak, Halim hocanın da 
söylediği gibi, iki kademeli ve önseçimli olma meselesi var. Yarışmaları kabaca böyle üç 
grupta toplayabiliriz.

Bunlardan kentsel tasarım yarışmaları, en azından üç disiplinin mutlaka katkısını 
gerektiren yarışmalar olarak, zaten yönetmeliğin de böyle zorunlu kıldığı yarışmalar 
olarak herhalde bugünkü konuşmanın ağırlıklı konusu. Ama ona tam girmeden şunu 
söyleyeyim: Mesela peyzaj mimarlığı ya da şehir-bölge planlama alanında, benim 
bildiğim, düzenlenen yarışma yok. Şehir-bölge planlama alanında belki 30-40 yıl önce 
yarışmalardan bahsedilebilir; ama yakın zamanda hiç yok, sıfır. Peyzaj mimarlığı 
yarışması da yok. Yani kentsel tasarım yarışması var; bilmiyorum, sizin kazandığınız 
şey, Aksaray, o da kentsel tasarımdı.

OTURUM BAŞKANI- Türkiye Büyük Millet Meclisinin bahçesiyle ilgili bir yarışma 
vardı, Yüksel Özten kazanmıştı.

ÖMER YILMAZ- Hocam; bu 30-40 yıla girebilir.

SALONDAN- 1960 yılındaydı o.

OTURUM BAŞKANI- Evet, 1960.

ÖMER YILMAZ- Bir kere, bu peyzaj mimarlığı ve şehir-bölge planlama alanından 
yarışma çıkartılmasını sağlamak birincil görevlerimizden olması gerekiyor. Yani o alan 
hiçbir zaman tek başına var olamıyor. Mimarlık alanından her sene aşağı yukarı 12-15 
arasında yarışma çıkıyor. Toplam 22’lere ulaştı şu anda Türkiye’de çıkan yarışma sayısı. 
Bunların 12-15 tanesi mimarlık alanındandır herhalde, 3-4 tanesi kentsel tasarımdır, 3-4 
tanesi de fikir projesi yarışması olarak çıkıyordur.

Kentsel tasarım yarışmalarının uygulama sorunları var, ondan biraz bahsetmek lazım. 
Yani uygulamama sorunları var. Son 10 yılda, mesela 2006-2016 yılları arasında 156 tane 
yarışma ilan edilmiş, bunların 133 tanesi mimari proje yarışmasıymış, demin söylediğimi 
destekleyecek şekilde. Yine aynı dönemde ilan edilen kentsel tasarım yarışması sayısı 
23, ilan edilen peyzaj mimarlığı yarışması sayısı sıfır, şehir-bölge planlama sıfır. Bu ilan 
edilen kentsel tasarım yarışmalarından uygulanan çok az sayıda şey var. Devrim’in Dicle 
Vadisinde yaptığı proje bir kısım uygulandı. Son 10 yılı söylüyorum. Denizli Hükümet 
Konağını, benim bunu hazırlayan arkadaşım, şehir plancısı arkadaşım kentsel tasarım 
diye koymuş, ama bence o bir mimari proje yarışması ağırlıklı olarak; uygulandı. Selimiye 
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Camii ve Çevresi yarışması; uygulandı, uygulanıyor. Herhalde en temellerden birisi 
olarak altını çizmemiz lazım onun. Oğuz Özer’in kazandığı Uşak; bir kısmı uygulandı. 

SALONDAN- Yıkılıyor o.

ÖMER YILMAZ- Yıkılmıyor, ben gidip yerinde gördüm. Yani o yıkılıyor şeyi de 
biraz... Yani müdahale ediyorlar, ama uygulanmış durumda.

Murat’ın çok şikayetçi olduğunu bildiğim Cumhuriyet Mahallesi Spor Kompleksi; 
uygulandı. Gelibolu Yarımadası Odak Alanları yarışması; uygulanma yolunda diyelim, 
fikir projesi olduğu halde. Gaziemir’de İzmir Büyükşehir Belediyesi bir yarışma açtı; 
mimarlarla masadalar şu anda en azından, değişik bir yöntemle uygulamaya gitmek 
istiyorlar. Yine bu masada olan Can Kubin’in kazandığı Beylikdüzü’nde de belediyenin 
niyeti iyi. Bunun dışında uygulama yok. Yani çok az aslında; demin saydığım şeyler içinde 
uygulama herhalde 2 oldu. Dolayısıyla, kentsel tasarım yarışmalarının uygulanmadığını, 
uygulanamadığını söylemek mümkün.

Ben ilk turda bu kadar konuşmak istiyorum, söz hakkım saklı kalmak üzere hocam.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ediyorum.

İkinci konuşmacımız, Bilkent Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Oktan Nalbantoğlu.

Yrd. Doç. Dr. OKTAN NALBANTOĞLU- Ben, aslında biraz bu son zamanlarda 
yaşanan süreçleri de özetleyen, böyle yarışmaların dünü bugünü özellikle ve bundan 
sonra, yarın ne olacak, bununla ilgili birkaç söz söylemek istiyorum.

Aslına bakarsanız, 1950’li yıllardan başlayan süreçte, özellikle kamuyu ilgilendiren, 
kamuya yönelik veya kent planlarını ilgilendiren önemli profesyonel yarışmalar 
görüyoruz. Şehir Plancıları Odasının hazırlamış olduğu, yarışmalar üzerine hazırlamış 
olduğu bir kitabı okumuştum geçtiğimiz yıl. Baktığımızda, aslında o zamanki proje 
yarışmalarının gerek yöntem açısından, gerek sonuç ürünü açısından, gerekse sonuç 
ürünlerinin tartışılması anlamında bugünkü yarışmalardan çok daha ileri bir seviyede 
olduğunu görüyoruz. Şeffaf, anlaşılır. Bu süreç zaman içinde böyle evrile evrile, 
daha sonra özellikle Ankara’daki Murat Karayalçın zamanında başlayan kent kapıları 
yarışmalarıyla biraz daha böyle kentsel tasarım vurgusunun arttığı ve daha çok farklı 
meslek disiplinlerinin bir araya gelerek proje ürettikleri bir süreci de beraberinde getirdi 
ve bu süreç aslında bir taraftan bugün bu sempozyumda da tartıştığımız kentsel tasarım 
meselesinin olgunlaşmasında da çok önemli bir rol üstlendi bana göre. 

Aslında şehir plancılarını, mimarları ve peyzaj mimarlarını bir ortamda bir araya getiren, 
beraber ürettiren, onları beraber düşünmeye sevk eden önemli bir araçtı bu süreç. Bu 
süreç sonra zaman zaman kesintilere uğradı; ama kentsel tasarım lafı aslında ondan sonra 
yarışmaların önemli gündem maddelerinden birisi olmaya başladı. Ortakçıl bir yarışma 
sürecindeydi; ancak, bu ortakçıl yarışma sürecinin ilk yıllarında peyzaj mimarları çoğu 
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zaman bu sürecin dışında tutulmaya çalışıldı. Bunun haklı tarafları var mıdır? Belki o 
günkü peyzaj mimarlarının kendi meslek disiplinlerini tam olarak böyle bir sistemin 
içine oturtamamalarının, eğitim sisteminin birtakım sıkıntıları olduğunu kabul ediyorum. 
Ama bir taraftan da özellikle o yıllar, böyle meslek şovenistliğinin en üst noktada olduğu 
yıllardır aslında, 1980’ler ve 1990’lar. Ve kentsel tasarım meselesinin bu derece yoğun 
tartışıldığı bir ortamda mimarlar ve şehir plancılarının çok baskın olduğu, yarışmalarda çok 
baskın olduğu bir süreci izledik. Sonraki yıllarda şehir ve bölge planlama mesleği büyük 
bir erozyona uğramaya başladı. Neredeyse benim bahsettiğim yıllarda şehir ve bölge 
plancıları aslında birçok yarışmada mimarlardan çok daha ön planda roller üstleniyorlardı 
ve mesela bazı yarışmalar biliyorum ki, plancı ekip başı olmak şartıyla mimarların ve 
peyzaj mimarlarının ekipte yer alacağı birtakım yarışma şartnameleri de hazırlandı. Ama 
sonra, bu süreçte peyzaj mimarlarının kendilerini ispat etmeye başlamalarıyla beraber, 
bazı yarışmalarda ödüller kazanmalarıyla beraber... Ve bazı kologyumlarda bunlar 
gündeme getirilerek de bunlar sağlandı zannediyorum. Burada kendime de böyle bir 
paye biçebilirim; hemen hemen bütün kologyumlarda kavga çıkardığımı söyleyebilirim 
yani bu konuda, çok açık bir şekilde. Rahmetli Raci Bademli’yle çok tartıştık, Gönül 
Tankut’la bu konuda çok tartıştık; rahmetli Sait Kozacıoğlu, “Yahu, önce siz gidin, bir 
kırk fırın ekmek yiyin, ondan sonra gelin” dedi falan. Böyle süreçlerdi. Ama kendime bu 
anlamda bir paye çıkarayım; o kologyumlar sürecinde her seferinde ortalığı bulandırdım. 
Sonra yavaş yavaş peyzaj mimarları da bu sürecin bir parçası olmaya başladılar. Ama 
hâlâ sürecin bir parçası değiller aslında. Yani bakmayın siz böyle havada uçuşan bazı 
şeylere, bugün bile ellerinde olsa peyzaj mimarlarını ekibin içine dahil etmeyecekler gibi 
bir de durum var. Ama bunun mücadelesini sürekli verdik, hâlâ da veriyoruz ve bizden 
sonra gelen yeni nesil daha fazla vermeye çalışıyor.

Ama burada önemli olan şey şu: Yarışmalar aslında kentsel tasarımın en önemli odak 
noktalarından birisini oluşturuyor. Mesleki uzlaşma yarışmalarla olabiliyor. Ve biz 
de hasbelkader kazandığımız yarışmalarda, yarışmalardaki başarımızı, farklı meslek 
disiplinlerinin bir arada-ortaklaşa ürün üretmesine borçluyuz.

Tabii, bu süreçte odaların da çok ciddi bir paylarının olduğunu söylemeliyim. Olumsuz 
bağlamında söylüyorum bunu. Odalar, mesleki ayrışımı, mesleki ayrıştırmayı çok ciddi 
anlamda desteklediler. Hangi oda, hangi kurumla, yerel yönetimle veya kamu kurumuyla 
bu yarışmanın ilk kurgulanması aşamasında içindeyse, kendi odasını ön plana çıkaracak 
bir uğraş içinde oldular. Ve ben, Mimarlar Odasında da çoğu zaman böyle yarışmalara 
falan dahil ediliyordum, jüri üyesi olarak geliyoruz; böyle, daha gelir gelmez, hemen, 
“Mimar şöyle olsun, böyle olsun” falan. Orada da kavga çıkarıyordum. Ondan sonra, 
son 3-4 yıl öncesine kadar Mimarlar Odası beni hiçbir şeye çağırmamaya başladı. Artık 
son yıllarda başladılar; işte önümüzdeki hafta bir konuşmaya çağırdılar, geçen yıl bir-iki 
konuşma yaptık falan. Yani böyle bir şeyde yeni bir uzlaşı aradık.

Tabii, burada tamamen hedef uzlaşma üzerine. Kentsel alanların, kamusal alan veya 
Yalçın hocamın dediği gibi, sosyalleşme alanlarının doğru kurgulanması, doğru üretilmesi 
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sürecinde bence bu çok önemlidir. 

Odaların bu olumsuz bakışı aslında bir bakıma da odaları bu sistemin dışına itmeye 
başladı. Yani kamu odalardan bıktı. Yani odaların bu anlamsız çekişmelerinden, gerçekten 
şovenist yaklaşımlarından bıktı. Bunun üzerine, yarışmalarla ilgili bir paralel yapı oluştu. 
Yani odalara paralel bir yapı oluştu. Bu yapı yarışmaları yeniden kurgulamaya başladı. Bu 
kurgunun, bu sürecin nasıl yöneticiliğiyle ilgili farklı deneyimleri oldu bu sürç içerisinde. 
Ve bugün geldiğimiz noktada, farklı yöntemlerle, oldukça akıllıca da diyebilirim buna, 
profesyonelce, ama etik olmayacak bir şekilde, süreç farklı yönetilmeye başlandı. 

İlk önce fikir projesi yarışması anlamında bir yarışma sistemi oluşturuldu. Bu fikir 
projesi dediğimiz şeyde aslında şöyle bir şey var: Fikir projesini kamu alıyor, ama birinci 
gelen ekibe uygulama projesini verip vermemekte tamamen serbest. Çünkü adı fikir 
yarışması. Ve jüriler buna maalesef alet olmak durumunda kaldılar. Fikir projesi adı 
altında uygulama projesi istenmeye başlandı yarışmacılardan. Ama adı fikir projesiydi. 
Belki bugün projelerin uygulanamamasının temel sebeplerinden birisi de budur. Çünkü 
eli rahatladı, projeleri aldı... 

Özellikle belki ikinci turda biraz yarışma şartnamelerine vurgu yapmak lazım. Çünkü 
yarışma şartnameleri özellikle son yıllarda yerlerde sürünüyor. Bir kere, kamu ne 
istediğini jüriye söylemiyor, jüri kamunun ne istediğinin farkında değil; sonunda jüri 
kendine göre bir beğenisi var, projeyi ortaya çıkarıyor, kamu diyor ki “Bu proje benim 
projem olamaz, aman; benim hiçbir şartnameme uygun değil.” “Yahu, bunu şimdiye 
kadar niye söylemedin?” dediği zaman da, “Aaa, işte, bilmem...” falan filan. Yani böyle 
birtakım enteresan durumlar var. 

 Bu fikir projesi yarışması, yarışma yöntemi şimdi böyle bir önseçimli yarışmaya döndü. 
Ben buna önceden seçim diyorum. Yani önseçim demiyorum, önceden seçimli bir 
yarışmaya döndü. Son çıkan bazı yarışmalara dikkat edin, jüri hep aynı isimlerden kurulu, 
yarışmacılar hemen hemen aynı ekiplerden kurulu. Benim de burada bir deneyimim 
var, o nedenle burada şeye geliyorum: Beylikdüzü yarışması ve en son Sivas yarışması. 
Önseçimli yarışma. 

Yarışma şartnameleri yanlış hazırlanmış; ama yarışma şartnamesinin ihtiyaç programı 
tamamen kantitatif, yani ölçülebilir, yani subjektif değil. Nedir? Yarışmada ödül almış 
olmak, benzer projelerde bulunmuş olmak, projeleri uygulanmış olmak, benzer ölçeklerde 
uygulanmış projeleri olmak, ekip olarak da yarışmalarda bulunmuş olmak. 

Böyle bir şeyde biz ekip olarak bu iki yarışmaya başvurduk. Önseçimli yarışma. Bakıyoruz, 
sonunda işte bir şey yapacak, tamam, kriterler belli, bu kriterleri kabul ediyorsan. Davetli 
yarışma değil çünkü. Davetli yarışma olsa, zaten davet edersiniz, şeyi getirirsiniz. 

Arkadaş, şey yapıyoruz, sonuçlar açıklanıyor Beylikdüzü’nde, kendi kriterlerim 
çerçevesinde rahatlıkla seçilebileceğim bir şeyde yokum. Peşinden bir Sivas yarışması, 
inanılır gibi değil. Öyle bir şey ki, müthiş bir güven erozyonu oluştu. Seçim kriterlerine 
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aykırı hareket eden bir jüriyle karşı karşıyayız. Kantitatif bir seçim kriterine subjektif 
bir seçim kriteri eklendi. Yani ölçülebilir bir seçim kriteri tamamen subjektif bir seçim 
kriteri haline geldi. Böyle olunca ne oldu; bu ön seçim yarışmaları müthiş bir güven 
erozyonu oluşturdu meslektaşlar arasında. Ki ben buraya başvuran birçok ekip biliyorum, 
Sivas yarışmasının jüri başkanı Halim hocam da yanımda... İki yarışmayı da Can kazandı; 
kendisini de bu arada çok tebrik ediyorum, zaten çok başarılıdır Can. 

Bu şekilde farklı sonuçlarıyla artık inanılmaz bir güven erozyonu oluşunca, tabii, benim 
hayatım mücadeleyle geçti ve ben bununla mücadele etme kararı verdim. Hem Beylikdüzü 
Belediyesini, hem Sivas Belediyesini mahkemeye verdim. Bu arada, yarışmaya katılıp 
seçilemeyen, hak ettiği halde seçilemeyen meslektaşlarımıza da, “Yahu, siz de gelin 
müdahil olun, bu çok önemli bir şeydir, anormal şeyler yaşanıyor” dedik. Maalesef, 
meslektaşlarımız biraz da çekindiler; zannederim, “Belediyeden iş alırsak ileride, belki... 
Şimdi mahkemeye veriyoruz falan, ne olur ne olmaz” falan filan derken müdahil olmadılar. 
Şimdi ben tek başıma mücadele ediyorum. Ama şunu biliyorum: Artık Türkiye’de 
önseçimli yarışma açılmayacak. Türkiye’de bir daha önseçimli yarışma açılırsa, ben 
bunu odalara bırakmayacağım; bizatihi kendim, belediye başkanıysa belediye başkanı, 
genel müdürse genel müdür, bakansa bakan, direkt randevu alıp, kendim gidip, her şeyi 
anlatacağım yani, Türkiye’de neler yaşanıyor, bütün bunları anlatacağım.

Diğer taraftan, bu önseçimli yarışmalarla, bu yöntemle Türkiye’de kentsel tasarımın önü 
kesildi. Bu yöntem o kadar tehlikeli bir yöntem oldu ki, gençler artık proje yarışmalarına 
katılamaz oldular. Halbuki kentsel tasarım nosyonunu elde etmenin temel yolu ortaklaşa 
üretmektir. Yarışmalar da insanların özgürce kendini ifade edebildikleri en önemli 
ortamlardır. Bu tür yöntemlerle bu tür ortamlardan gençleri yoksun bırakırsanız, o zaman 
bu yarışmalar dünyasını nasıl yönetebileceğiz, nasıl harekete geçirebileceğiz, daha kentsel 
tasarıma yatkın meslektaşları nasıl bulacağız, üreteceğiz, onları bir arada üretmeye teşvik 
edeceğiz? Bunlarla ilgili çok ciddi soru işaretlerim var. O nedenle, gelecekte biraz daha 
dikkatli olmak lazım. Yani buradan hepimizin çıkarması gereken dersler var. Geleceğe 
yönelik fikirlerimi de ikinci tura bırakayım, çünkü biraz fazla konuştum.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederim Oktan Bey.

Üçüncü konuşmacımız, 8 Artı Mimarlık ve Kentsel Tasarım’dan Devrim Çimen.

Buyurun.

DEVRİM ÇİMEN (8 Artı Mimarlık ve Kentsel Tasarım)- Teşekkürler.

Tabii, biraz dramatik bir konuşmanın arkasına gelmenin bahtsızlığıyla, Oktan 
Nalbantoğlu’nun bıraktığı yerden mi devam edeyim; yoksa başta sizin sorduğunuz 
sorulara mı geri döneyim, karar veremedim. Hani işin şeyini de çok soğutmak istemem 
açıkçası, ama...
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Tabii, ben cevap vermek durumunda değilim; seçen kişiler arasında bulunmadığım için, 
önseçimli yarışmalarla ilgili. Problemleri olduğu doğrudur, tartışılabilir. Ama kentsel 
tasarımın bütün sorunlarını da yarışmayla çözme gibi bir perspektifi de ben çok kabul 
etmiyorum açıkçası. Yarışma, aslında Türkiye’de çok iyi yerleşememiş bir disiplinlerarası 
alanın yerleşmesi, güçlenmesi, ortaya çıkmasını sağlayacak bir alan değil; onu başka 
türlü değerlendirmek lazım. Burada bence üniversitede alınan eğitim önemli. Türkiye’de 
bir apartmanda bile yönetim söz konusu değilken... Yani birlikte iş yapma kapasitesi 
Türkiye’de çok zayıf; o sosyal sermaye, sosyal kapital çok zayıf. Tutup da şimdi bunun 
bütün problemlerini biz yarışmayla çözeceğiz demek de bence biraz meseleyi büyütmek 
oluyor. Yani yarışmayı çok fazla abartmamak lazım. Yarışma, bir ihale biçimidir. 
Diğerlerinden ayrışan çok önemli özellikleri vardır; şeffaf bir süreçtir, katılımcı bir 
süreçtir, özgür bir süreçtir, çok doğru. Ama en nihayetinde Kamu İhale Kanunu içinde 
tanımlanmıştır. Yani bunun özerk bir maddesi yoktur. Kamu İhale Kanununun içinde 
tanımlanmış bir modelden bahsediyoruz, aslında iş alma modeli, kamunun kendine 
proje elde etme süreçlerinin tanımlandığı bir model. Bunu korumak çok önemli. Çünkü 
bildiğimiz ihale yönteminden çok farklı ve çok özgür bir alan tanımlıyor. Bu çok önemli.

Kentsel tasarıma gelindiği zaman; tabii, kentsel tasarım meselesi çok tartışmalı bir 
konu. Yani bir alan mıdır, bir disiplin midir falan filan, bu çok tartışılabilir. Ama en 
nihayetinde bir tek disiplinin söz söyleme alanı olmadığını hepimiz biliyoruz çok net 
olarak. Ama disiplinlerin bu alana dair söz söyleme hakları veyahut güçleri de aslında 
kendi disiplinlerinden aldıkları güçle doğru orantılı. Bu, Batı’da da böyle. 1950’lerde 
Harvard’da ilk kez kentsel tasarım kavramı teorik olarak ortaya atıldığında, söylemsel 
olarak üç disiplini kavrayacağı söyleniyordu, Cert’in o konferanstaki açıklamalarında. 
Ama pratik alanda baktığımız zaman, peyzaj mimarları onun da dışında kaldı. Yani 
Batı’da peyzaj mimarlarını zaten kentsel tasarımın başında sürecin dışına çıkardı. Yani 
peyzaj mimarları belli türden mücadelelerle aslında bu alanın içerisine girebiliyor 
ve bu da 2000’lere tekabül ediyor. İşte bu bildiğimiz landscape urbanism teorileriyle 
falan yavaş yavaş bu alana girmenin teorik altyapısını oluşturmaya başlıyorlar. Yani bu 
Cert, Harvard’ın dekanı, o dönem, şu da olacak, bu da olacak falan diyor; ama aslında 
pratikte bunun bir karşılığı yok. Çünkü peyzaj mimarları, kendi disiplinleri, onun üretim 
süreçleriyle kurdukları ilişkiler açısından yeteri kadar bir odak olamamış durumdalar. 
Öyle olduğu zaman ne oluyor; mimarlar aslında temel olarak bu alana hâlâ hakim 
oluyorlar, planlamayla birlikte. Zaten 1950’lerde planlama ayrı bir disiplin olarak da 
ortada yok; yani mimarlık ve planlama birlikte gidiyor, yani mimar plancı diskuru hakim. 
1960’larda fiziksel planlamanın dışında başka türden planlama alanları işin içine girmeye 
başlayınca, planlama bir disiplin olarak ayrılıyor. Yani bildiğimiz mekansal planlamanın 
dışında, başka türden planlama metotları ortaya çıktığı vakit, planlama tasarım alanından 
uzaklaşmaya başlıyor. O söylediğimiz planlama yarışmalarının bitmesi de bu şeylere 
tekabül ediyor. Yani içinde bulunduğumuz postmodern dönemde artık planlama da 
aslında kendi gücünü kaybetmeye başlıyor.
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Oktan hocanın dediği şey önemli; bu bir mücadele meselesi. Yani bu alanda söz 
söyleyebilmek için, gerçekten onun arkasında başka türden güçleri de barındırıyor olmak 
lazım. Bu çünkü maalesef ki böyle bir şey. Yani hiç kimse bir disipline ya da bir alana, 
“Gel haydi, burada sen de sözünü söyle” demeyecek. Bu, muhtemelen, mücadeleyle, 
sürekli didişerek, tartışarak, o alanda, sadece sözle değil ama, eylemle, teoriyle o alanı 
destekleyerek, bunun altyapısını oluşturarak sağlanabilecek bir şey. Ancak bu şekilde bu 
alanda söz söyleme hakkı ortaya gelecek bence. Ki bu olmayacak bir şey değil. 

Ama tutup da bunun kaynağını yarışmalar üzerinden okumak bana çok indirgemeci 
geliyor. Bu belki hakikaten daha öncesinde, planlamanın, peyzajın... Mimarlık hep zaten 
bunun merkezindeydi, onu tartışmaya bence gerek yok; yani mimarlık zaten bu tasarım 
meselesinin her zaman göbeğinde yer alıyordu. Ama acaba planlama nasıl tekrar fiziksel 
mekanın tasarımına geri gelebilir; acaba peyzaj mimarlığı nasıl kendi alanından çıkıp, 
kentin içinde tasarlama fikrine, düşüncesine daha güçlü sarılabilir; belki biraz bunların 
araştırmasını yapmak lazım. Bence bu da yarışmadan önce, aslında akademik dünyanın 
ilgilenmesi gereken bir problem.

Eğer eğitimden peyzaj mimarları bu anlamda donanımlı gelebilirse, zaten o barajları 
yıkacaktır diye düşünüyorum. Yani peyzaj mimarlarının... Şey için söylemiyorum bunu 
tabii, böyle yapmıyorlar, böyle olmuyor anlamında değil; ama daha güçlü oluyor olması 
lazım. Yani bu tasarım alanında, kentte tasarlama alanında daha güçlü söz üretebilme 
potansiyeline sahip olduğu zaman, bu alanın rahatlıkla açılabileceğini düşünüyorum.

Şimdilik kabaca bunları söylemiş olayım.

OTURUM BAŞKANI- Peki, teşekkür ediyorum.

Şimdi de M Design’dan Murat Memlük; buyurun.

Dr. MURAT MEMLÜK (M Design)- Merhabalar.

Bayağı değişik yerden, bir noktadan başladık bir yerlere gittik, tekrar bir yerlere geliyoruz. 

Yarışmalar bir öğrenme süreci benim için. Bence çoğu ekip de aynı şeyde. Bu 
yarışmalarda... Her bir yarışma size bir şey öğretiyor, bir şeyler öğretiyor, bir şeyler 
katıyor, sizi geliştiriyor. Yani yarışmalar, evet, bir ihale yöntemi; ama öğreten bir ihale 
yöntemi. Yani işi direkt alıp, sadece sonuca odaklı, kazanca odaklıdan ziyade, bir söz 
söyleyebildiğiniz, bir fikir ortaya atabildiğiniz veya herkesin kabul ettiği bir düşüncenin 
antitezini -size daha doğru gelen- sunduğunuz bir süreç. Bu süreçte, ben, peyzaj mimarı, 
mimar, şehir plancı ve benzeri meslek disiplinleri diye ayırmak istemiyorum tasarımı; 
çünkü tasarım çok farklı bir nokta. Yani işin uygulama veya teorik, teknik boyutunda, evet, 
meslek disiplinleri ön plana çıkıyor. Ama tasarım bir fikir, bir hayal. Yani bir senaryo, 
bir hikaye yazıyorsunuz, bir alanla ilgili bir söz söylüyorsunuz ve bu hikaye her kişi 
için çok farklı. Burada önemli olan, o hikayeyi yazarken, o grubun liderliğini, o yarışma 
veya o proje, o tasarım odağında kimin üstleneceği. Mimari ağırlıkta, yapı ağırlığında bir 



Panel / Kentsel Tasarım Yarışmaları

224

yarışmaysa, bunda bence peyzaj mimarı da olmalı, şehir plancı da olmalı. Yani sadece 
bir yapı diye bakmamamız gerekiyor buna; bu, çevresiyle bütünleşik, kentle bütünleşik. 
Veya bir park veya bir rekreasyon alanı. Bunun içinde hiç mi yapısal bir obje, mimari 
bir obje olmayacak veya bu park hiç mi kentle bağlanmayacak; içine girdiğinde, alandan 
soyut, sınırları çevrilmiş bir alan olarak mı düşüneceğiz sadece; peyzaj mimarı gözüyle 
baktığımda, sadece ağaç veya bitkisel tasarımın yapıldığı bir alan diye mi bakmamız 
gerekiyor?! Hayır, değil. Bu, çok multidiipliner bir çalışmanın ürünü. Her alanda aslında; 
yarışma olsun, ihale olsun, tasarımın her aşamasında olması gereken bir şey bu. Bunu 
birbirimizden kaçırmak; “Sen burada yoksun, ben burada varım” veya örnek veriyorum, 
“Bu, mimari yarışma, ama peyzaj mimarı da olsun; odadan bir diploma belgesi alalım, 
verelim” falan. Bence vermemeliyiz. Ben peyzaj mimarı olarak vermememiz gerektiğini 
düşünüyorum. Mimarların da aynı şekilde; içinde yer almadıkları işlerde söz sahibi 
olmamaları gerekiyor. Yani bu birazcık... Diğerine taş atarak değil, ilk önce kendimize 
bakacağız; yapmayacağız. Yapmayınca, o grubun içinde yer almayı öğreneceğiz. Eğer 
yer alamıyorsak, bu sıkıntıyı ilk önce kendimizde aramalıyız. Her grup için geçerli bu; 
mimar, peyzaj mimarı, neyse. 

Evet, çaba. Çaba çok önemli. Çünkü çok emek veriyorsunuz. Ben kendi adıma söyleyeyim, 
çok emek veriyoruz ve bunun karşılığını görmek istiyoruz. Bunun karşılığını nerede 
görmek istiyoruz; doğru jürilerde ve etkin-yetkin jüriler tarafından seçilmesinde görmek 
istiyoruz. Çünkü bazı yarışmalarda, bakıyorsunuz, değerlendirme grubunda olmaması 
gereken insanlar orada olabiliyor. Ha, girmemek mi? Hayır, girmek lazım, söz söylemek 
lazım. Sözümüzü her yerde söylememiz gerekiyor. Söz söylemezseniz eğer, zaten o 
zaman yoksunuz. Yani bu sözü, doğru veya yanlış, her yerde söylemeniz gerekiyor ki, 
siz ona karşı bir cevap alın ve kendinizde bir hata varsa onu düzeltin veya yoksa siz etrafı 
değiştirin.

Fikir projesi. Fikir çok önemli. Bence her şeyin başlangıcı o fikir; yani o senaryo, o 
yazdığınız, çektiğiniz filmin ana fikri. Zaten o fikri bulmak için çabalıyor herkes. Yoksa 
resim; yaptığımız şeyler, çizdiğimiz çizgilerin hepsi birer resim. Yani bir ressamın çizdiği 
güzel bir resim sizi çok etkileyebilir; ama önemli olan, o resmin içindeki size vermek 
istediği duygu, fikir, ana tema. O yüzden, bence fikir proje yarışmaları çok önemli. 
Neden önemli? Bizde, dediğiniz gibi, fikir projesi yarışması adı altında çıkıp, ondan sonra 
uygulama projesi teslimine kadar giden bir beklenti var. Ama bu teşvik edildi bu zamana 
kadar, jüriler tarafından, seçilen projeler tarafından. Biraz da ona bakmak gerektiğini 
düşünüyorum.

Şimdilik ben de bu kadar söyleyeyim.

OTURUM BAŞKANI- Peki, teşekkür ediyorum.

Şimdi de Promim’den Can Kubin’de sıra.

Buyurun.
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CAN KUBİN (Promim Çevre Düzenleme Kentsel Tasarım)- Oktan öyle bir daldı ki, 
hepimiz ne diyeceğimizi unuttuk, ne konuşacağımızı unuttuk. (Gülüşmeler)

Hocam ne güzel bir başlangıç yaptı, burada yerden bahsedeceğiz falan, yer nasıl üretilir, 
kimdir, nedir, ne değildir falan diye böyle güzel bir konuşma yapacağız derken... Birazdan 
dalacağız herhalde birbirimize. (Gülüşmeler)

Tabii, haksızlıklar olabiliyor bazen yarışmalarda. Burada haksızlık var mı, yok mu, 
bilmiyorum tabii. Benim bir projem 1990’da, hem de gencecik bir meslek adamıyken 
birinci seçildi. Çok da önemli bir yarışmaydı. Zarf açıldıktan sonra, genç olduğumuz için 
ikinciliğe düşürüldü. Bunu ben 10-15 yıl sonra öğrendim. (Gülüşmeler)

Böyle bir şey de oldu hayatımda.

Onun dışında, İzmit’te böyle bir haksızlığa uğradık. Elden proje teslimi isteniyordu, 
“Kargoyla gönderemezsiniz” dediler. Biz elden teslim ettik, ama 10-15 dakika geç teslim 
ettik. Bizimkini yarışma dışı bıraktılar, kargoyla gönderen herkesinkini almışlar. Yani 
İzmit’e kadar adam arabayla kelle koltukta üç saat gitti... O yarışmada da kesin birinci 
olacaktık diye düşünüyorum; çünkü çok güzel bir proje yapmıştık.

Yani öyle haksızlıklar olabiliyor hayatta. Ben, Oktan’ın bunu daha sakin karşılayabileceğini 
düşünüyorum. Çünkü yarışmalar bence proje elde etme süreci için en iyi yöntem ve 
zedelenmemesi gereken bir kurum. 

Zannediyorum daha önce önseçimli yarışmalarda seçilmişliğin de var. Gelibolu’da 
seçildin.

Yrd. Doç. Dr. OKTAN NALBANTOĞLU- Yok; hayır, hayır.

CAN KUBİN- Haydi canım! Neyse, tamam. (Gülüşmeler)

Yrd. Doç. Dr. OKTAN NALBANTOĞLU- Hiç seçilmedim.

CAN KUBİN- Ne seçilmedin!

Yrd. Doç. Dr. OKTAN NALBANTOĞLU- Seçilmedim.

CAN KUBİN- Sortlist’e girdin canım.

Yrd. Doç. Dr. OKTAN NALBANTOĞLU- O girdiğimiz shortlistli miydi?

CAN KUBİN- Tabii canım. Sor; işte orada ortağın, partnerin.

SALONDAN- Seçilmiştik.

Yrd. Doç. Dr. OKTAN NALBANTOĞLU- Seçilmiş miydik? Tamam. Unutmuşum 
demek ki.
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CAN KUBİN- Neyse.

Yrd. Doç. Dr. OKTAN NALBANTOĞLU- İlk ve son işte. (Gülüşmeler)

CAN KUBİN- Boş ver. İstersen biz başka şeyler tartışalım burada biraz daha, sonra ona 
da döneriz.

Yrd. Doç. Dr. OKTAN NALBANTOĞLU- Tamam.

CAN KUBİN- Kentsel tasarımdan kasıt... Aslında şu ana kadar konuşulanlardan hep 
böyle açık alan düzenlemeleri gibi şeylerden bahsediyoruz gibi geliyor. Kentsel tasarım 
aslında çok geniş bir konu. Yani açıklamasını yaptığınızda, tanımını yaptığınızda, kenti 
biçimlendirmeye yönelik her türlü tasarım kentsel tasarımın kapsamı içerisine giriyor 
aslında. Baktığımızda, son derece büyük ölçekli bir kent, bir yerleşim tasarımından tutun 
da, en alt ölçekte mobilya tasarımına kadar, böyle değişen bir ölçek farklılaşmasından 
söz edebiliyoruz. Böyle bir ortamda da herhalde bunun böyle bir kişi tarafından 
sahiplenilmesinin mümkün olmadığını hepimizin kabul etmesi gerekiyor. O nedenle, 
hani kentsel tasarımın şu meslek disiplini, bu meslek disiplini gibi bir tartışmaya konu 
edilmesi tamamen abes. Herkesin payının olduğu bir alandan söz ediyoruz şu anda.

Yeni bir yerleşme dedim, mesela büyük bir yerleşmenin tasarlanması meselesi. En son 
bu yarışmaya dair ben birtakım örnekler falan çıkardım, buraya yazdım; ama en son 
Başakşehir’de galiba böyle bir şey oldu ve birtakım üniversite kampus yarışmaları var 
buna örnek verebileceğimiz. 

Onun ötesinde, kentsel tasarımın bir başka konusu, aslında bir kent parçasının, mahallenin 
veya bölgenin çeşitli kentsel politikalarla ele alınması meselesi. Bunu hep göz ardı 
ediyoruz. Koruma, canlandırma, sağlıklılaştırma, iyileştirme, donatma; böyle birtakım 
kentsel politikalar vardır, araçlar vardır. Bunlara dair hiçbir yarışma yok ortalıkta 
son yıllarda. Yani kentsel tasarımın gerçek var oluş sebeplerinden bir tanesi olan bu 
konuya dair en son yarışma... Şöyle söyleyeyim: Kadıköy-Haydarpaşa’yı belki birazcık 
katabiliriz bu işe, ama onun dışında, 1985-90 arasında bu yarışmalar bitti galiba. Bir Ulus 
Kent Merkezi vardı, inanılmaz; Ankara Kaleiçi vardı, Antalya Kalekapısı vardı. Benim 
bahsettiğim oydu, o yarışmaydı. Gaziantep Merkezi Hal Bölgesi; o da 96’da falandı 
galiba. Ama o yıllarda bu iş bitti. Yani kentsel tasarımın o boyutu hiç yok ortalıkta şu 
anda. 

Bu dönüşüm falan dedikleri şey, hani kentsel dönüşüm diyorlar ya, o aslında az önce 
bahsettiğim kentsel politikalardan sadece bir tanesi. Yani bu demin saydıklarımın hepsi 
kentsel dönüşüm politikaları aslında, literatürde. Fakat biz kentsel dönüşümü, temizleyip, 
yerine blok dikmek olarak algıladık son yıllarda. Öyle yarışmalara baktığımızda, o tip 
yarışmalar çıkıyor birazcık. Ne var? AnkaraMİA yarışması çok iyi bir yarışmaydı mesela, 
93’te yapıldı o yarışma da. Ankara’nın kentsel merkezi iş alanının tasarlanması yarışması. 
Böyle bir şey var mı yani? Şu an yok ortalıkta öyle bir şey. 2006’da Küçükçekmece 
gibi bir şey çıktı, Küçükçekmece’nin kent merkezi çıktı. Adana Ziyapaşa çıktı, 2014’te. 
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Çanakkale’de  sosyal konutlar falan var. İzmir Gaziemir yarışması var. Yani böyle ufak 
tefek bazı şeyler çok aralıklı olarak çıkıyor. Ama kentsel tasarımın bu boyutu hiç değilse, 
can çekişerek de olsa yaşıyor.

Başka bir parçası, boyutu, kentsel kamusal açık alanların tasarımı. Zaten kavga en çok 
burada herhalde, değil mi? Kavga en çok burada. Kentsel açık alanlardan kastımız nedir; 
cadde, sokak, meydan, kıyı bandı, park vesaire. Son yıllarda en çok bu yarışmalar çıkıyor 
zaten, devamlı bunlardan çıkıyor; park yarışmaları, vadi yarışmaları, arada bir cadde falan 
çıktı galiba, meydan yarışmaları bol bol çıkıyor karşımıza. Bu yarışmalarda herhalde 
biraz daha yetki karmaşası meselesi ortaya çıkıyor.

Kentsel tasarım böyle çok boyutlu bir şey olduğu için, her projede bu insanların hepsinin 
yer alması gerekiyor. Bu insanlarla da sınırlı kalmıyor. Öyle bir proje düşünün ki, 
kentsel bir proje yapıyorsunuz, kenti etkileyecek bir projeden bahsediyorsunuz; bu kenti 
etkileyecek projeyi sosyal, ekonomik, politik içerikten soyutlamanız mümkün değil. 
Hatta ve hatta kentsel tasarımın teorisinin çok büyük bir bölümünü mekansal davranışlar, 
çevresel psikoloji falan gibi konular kapsar. Böyle bir ortamda sizin inanılmaz düzeyde 
farklı meslek adamlarına ihtiyacınız var zaten. Hepsini bir kişinin yapması mümkün 
değil, böyle bir şey söz konusu bile olamaz. 

Dolayısıyla, bu saydığım proje konularından her biri için mutlaka tüm meslek disiplinlerinin 
bir arada olduğu ekipler gerekiyor. Bu, zoraki... Hani şimdi diyorlar ya yarışmalarda; 
“Zoraki evlilik yaptırıyorsunuz bize, yaptırmayın, bu rezil bir şey” falan diyorlar. Zoraki 
olmaması lazım zaten, bunun doğal olması lazım. Yani “Ben bunun hepsini yaparım” 
diyebilen bir adam varsa, inandırıcı gelmiyor bana doğrusu. Dolayısıyla, her projenin 
doğasına, niteliğine, içeriğine göre farklı disiplinlerden insanların birlikte çalışması 
gerekiyor. Burada hangi meslek adamının daha ağırlıklı olacağı, ekipte hangilerinin daha 
çok yer alacağı falan zaten projenin içeriğine göre belirlenmesi gereken bir durum. Yani 
konuyu bu şekilde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum.

Kentsel tasarım denilen şeye baktığımızda, bunun temeli zaten kamusal mekandır. Yani 
bir yerde kamusal bir şey varsa, bir proje alanında; yani bir proje konusunda kentsellik, 
kamusallık diye bir durum söz konusuysa, bu, kentsel tasarımın konusudur. Yaptığınız 
şey bir bina da olsa salt mimarlık problemi değildir. Kenti biçimlendiriyorsa, kente olası 
etkileri varsa, bu bir kentsel tasarım problemidir. 

Size burada bir örnek vermek istiyorum. 

Eskişehir yolunda iki tane alışveriş merkezi var yan yana. Şimdi isim vermeyeyim. Bu 
iki alışveriş merkezi benzer zamanlarda yapıldı, böyle birkaç yıl arayla falan açıldılar 
ve her ikisinin mimarı da aynı üstelik. Açıkçası, mimar çok uğraştı, iki mal sahibini 
bir araya getirip, orayı birlikte çözelim, bir bütün oluşturalım falan diye, kente katkı 
sağlayacak daha iyi bir çözüm önerelim diye. Fakat maalesef, mal sahiplerinin bu konuya 
yanaşmaması nedeniyle ayrı zamanlarda projelendirildi.
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Projeye baktığınızda, bir kentsel tasarım projesi olarak ele alınmadığı için -ben problemin 
temelini burada görüyorum- her ikisinin arasında bir yol var, yol tamamen bir keşmekeş, 
ne olduğu belli değil; bir tanesi oradan servis alıyor, öbürü orada cafe açmış, bilmem ne 
yapmış falan, acayip bir yer ikisinin arası.

Bir de yine Eskişehir yolunda bir başka alışveriş merkezi var, ilklerden bir tanesi. O 
da ikinciyi yaptı. İkinciyi yaparken, arasında çok hoş bir sokak. Söylemesi ayıptır, biz 
yaptık, tasarladık. Ama biz tasarladık diye hoş olmadı, konsepti hoş yani. Böyle bir şeyin 
olması, orada bir yaya yolu olması falan bambaşka bir şey.

Bu nereden geldi, biliyor musunuz; rahmetli Prof. Raci Bademli 1994’e kadar Ankara 
Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanıydı aynı zamanda. Ta o zaman o bölgeye bir 
Söğütözü İş Merkezi-Merkezi İş Alanı-Alt Merkez Kentsel Tasarım Projesi yaptırmıştı ve 
o kentsel tasarım projesinde orada bir yaya omurgası vardı. İşte yapılan bu projeler, işte 
o iki tane alışveriş merkezi, ne yaparsa yapsın, o kentsel tasarım projesine bağlı kaldığı 
için arada öyle güzel bir şey çıktı. Öbüründe sadece mal sahiplerinin insafına kalmış bir 
durumunuz var. Yahu, kente bir şey yapıyorsunuz siz, kente bir şey yapıyorsunuz, o öyle 
bir maliyet yüklüyor ki kente; trafiği mahvediyor, bilmem neyi mahvediyor. Eh, bir şeyler 
katması gerekiyor o adamın. Bunu nasıl oradaki mal sahibinin insafına bırakırsınız siz?!

Böyle bir şey oldu maalesef. En son işte bu yeni neoliberal politikalar falan, artık bir yerde 
bir arsanız varsa, her istediğiniz şeyi yapabildiğiniz bir ortam doğdu. Kentsel tasarımla 
bir yerleri biçimlendirelim, kente şöyle bir katkısı olsun, böyle bir katkısı olsun; bunlar 
tamamen hikaye bir hale geldi yavaş yavaş.

Dolayısıyla, benim söylemek istediğim şey şu: Bakın, bu verdiğim örnekte bir yapıdan 
bahsediyorum, mimari yapı. Bu yapıyı bir kentsel tasarım projesi olarak ele alırsanız, bir 
müzeyi, bir alışveriş merkezini falan, bambaşka bir sonuç elde edersiniz. Ki yurtdışında, 
özellikle Avrupa’da bu iş böyle yapılıyor yani. Tabii ki mimari ağırlığı olan bir proje 
olacak o, ben çizmeyeceğim yani binaları bilmem neleri de, zihniyeti farklı olur, yaklaşımı 
farklı olur projenin. 

O nedenle, biz birlikte çalışmak zorundayız. Bu kaçınılmaz bir durum, hani istemesek de 
zorundayız. Bunun tartışmasını yapmak bile yanlış diye söyleyebilirim.

Tabii, yerle ilgili falan da bir şeyler demek istiyorum; ama onları da ikinci tura mı 
bıraksam hocam, ne dersiniz?

OTURUM BAŞKANI- Öyle yapalım.

CAN KUBİN- Peki, tamam.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ediyoruz.

İlk turun son konuşmacısı, Odamız adına Av. Emre Baturay Altınok.
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Buyurun.

Av. EMRE BATURAY ALTINOK (TMMOB PMO Hukuk Müşaviri)-Teşekkür 
ederim hocam.

Değerli yöneticiler, katılımcılar, peyzaj mimarları ve diğer meslek disiplini üyeleri; 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Hukuk Müşavirliği olarak, kentsel proje yarışmalarında, 
kentsel tasarım yarışmalarında, mimarlık-mühendislik-peyzaj proje yarışmalarında 
hukuki alanda neler oldu, bugüne kadar ne tür çalışmalar yaptı Oda, size kısaca buna ilişkin 
bilgiler vereceğim. Tabii, burada değerli katılımcıların verdiği teknik ve değerlendirme 
bilgileri dışında, aslında işin görünen yüzü bu işin hukuk cephesinde, yani bir sosyal 
bilim cephesinde. Aslında bu proje yarışmalarının nasıl değerlendirildiği, sonuçlara 
ulaşmak için hangi yolların tüketildiği ve bunların bir uzman ve teknik bilirkişi incelemesi 
sonucunda mı, yoksa hakimin kendi bilgi, görgü, deneyimi, enteletüel birikimi üzerine mi 
bir karara dönüştüğü noktasında size bazı fikir verecek örneklerde bulunacağım.

Değerli katılımcıların bahsettiği, herkesin de içinde bulunduğu ve konuyla ilgili olduğunu 
düşündüğüm bir alan olması nedeniyle, kısaca şundan bahsetmek lazım: 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun bir uygulama yönetmeliği var. Proje yarışmaları esaslarının nasıl 
düzenleneceği, jürinin nasıl teşkil edileceği, yarışmaların türlerinin nasıl olacağı, hangi 
usullere uygun bir şekilde şartname düzenleneceğine ilişkin çerçeve hükümlerin yer 
aldığı bir yönetmelik. Bütün proje yarışmalarının dayandığı yönetmelik bu yönetmelik. 
Dolayısıyla, aslında biz, bu yönetmelikte belirlenen bazı kriterlere göre, mevcut 
ilana çıkan ve şartnamesi oluşturulan yarışmaların bu yönetmeliğe uygun ve meslek 
disiplinlerinin kendi çalışma alanlarına uygun bir şartname yayınlanıp yayınlanmadığını, 
kamu adına, Peyzaj Mimarları Odası olarak meslek adına denetlemekle görevliyiz ve bu 
konuya ilişkin gerekli yazışmalar, itirazlar ve dava yollarını da kullanıyoruz.

Bugüne kadar neler yaptık? 

Tabii ki birçok çalışma yapıldı ve birçok dava açıldı. Bunları kısaca özetlemek gerekirse;

Tabii, alan çok interdisipliner bir alan; hocalarımızın da bahsettiği diğer meslek alanlarının 
da ortakçıl üretimlerde bulunması gerekiği birçok proje yarışmalarına ilişkin ilanlar 
vesaireler çıkıyor. Ama bizim bütün bu alanlara ilişkin yaşadığımız en büyük sıkıntı, 
meslek şovenizmi. Yani bir inşaat mühendisinin, bir mimarın, bir peyzaj mimarının veya 
diğerlerinin, şehir plancısının, bu anlamda, çıkan yarışmaların münhasıran kendi yetki 
alanında ve kendi tasarım alanında bulunduğuna ilişkin iddiaları. Tabii ki bu iddiaları 
hukuk yoluna taşımaları, olumlu-olumsuz bazı sonuçlar elde ettiriyor. Bu olumlu-
olumsuz sonuçlar bir sonraki davalara etki edebiliyor veya itirazlara etki edebiliyor. 
Bunlara ilişkin tartışmalar Türk hukukunda mahkemeler önünde birçok belgeye konu 
oldu, birçok karara konu oldu ve kesinleşen birçok karar da var.

Ben eğitimlerde de bahsediyorum, meslek sorunları toplantılarında da bahsediyorum, 
çalıştaylarda, üye toplantılarında da bahsediyorum; bizim aslında peyzaj mimarlığının 
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birazcık daha tanınırlığı üzerine, peyzaj mimarlığı meslek alanının gerçekten hangi 
alanlara, yaşamın hangi alanlarına dokunması gerektiğini ve gerçek hayattaki karşılığının 
ne olduğunun mutlaka tanımlanması gerekiyor ve sıradan diyebileceğimiz hukuk yaratan 
kişilere, ilgi düzeyi az olsa bile, bu alana ilişkin bir özelliği bilmesini gerektirecek bir bilgi 
donanımını sağlamamız gerekiyor. Bunu yapabiliyor muyuz? Yeteri oranda yapamıyoruz. 
Bu, tabii, aynı zamanda mesleki alana ilişkin bir lobi faaliyeti, aynı zamanda mesleki alan 
tanınırlığına ilişkin kuvvetli bir mevzuat altyapısı gerektiriyor. Bizim ne Mecliste, ne 
başka bir yerde, meslek erbabı olarak veya meslek odası olarak bu etki alanımız maalesef 
ki çok güçllü  değil, sayılarımız ve üretimlerimiz itibarıyla. Dolayısıyla, biz, peyzaj 
mimarlığını gerçekten bu konuya ilişkin karar verecek olan hukuk mercilerine çok iyi 
tanıtamıyoruz.

Ben bir örnek olarak şunu vereyim: Sanırım Bursa Santral Garajı proje yarışmasıyla 
ilgiliydi, ben Odada yaklaşık 8 yıldır avukatlık yapıyorum, benden önce açılmış bir 
davaydı ve dava çok olumlu bir şekilde ilerlemiyordu. Bir gün hiç beklemediğimiz 
bir yürütmeyi durdurma kararı geldi ve içinde peyzaj mimarlığının, kentsel tasarımın 
ne olduğunu, peyzaj öğelerinin ne olduğunu çok ayrıntılı bir şekilde anlatan, buna yer 
veren bir gerekçeli karara dönüşmüş. İnanılmaz derecede heyecanlandık. Bugüne kadar 
yapılan çalışmaların bir katkısı, bir karşılığı veya ilgi düzeyinin arttığı bir hukukçu 
oluşturduk, belki de bunu yayabildik birazcık daha tavana dedik. Biraz araştırdık ettik; 
mahkeme başkanının kızı peyzaj mimarıymış ve işsizmiş, dolayısıyla bunu da dert 
edinmiş mahkeme başkanı ve heyeti de etkilemiş. Böylece çok muhteşem bir karar 
çıktı, gerekçesiyle birlikte. Peyzaj mimarlığının ne olduğu ve nasıl algılanması gerektiği 
noktasında perspektifler ortaya koyan gerekçeleriyle gerçekten konuşan bir karar ortaya 
çıktı. Bu karar tabii bir iptal kararına dönüştü, iptal kararı Danıştay’da prestijli bir karar 
olarak onandı, karar düzelte aşaması sonucunda reddedildi ve elimizde sağlam bir karar 
oldu.

Biz, tabii, kentsel tasarım yarışması, mimari ve çevresi düzenleme yarışması vesaire gibi 
isimlerle çıkan yarışmalara yaptığımız tüm itirazlarda bu kararı kullanmaya başladık ve 
bu kararın içerisindeki belirtilen gerekçelerin yüksek yargıdan da onanmış olmasının 
avantajıyla kullanmaya gayret ettik, itiraz ettik. Örneğin, Burdur’a gönderdik; Burdur 
Belediyesi dedi ki, “Hımm, bir dakika; bu konuya ilişkin verilmiş bir mahkeme kararı 
var, yarın bir gün benim projemi iptal ettirirlerse bu bir kamu zararı oluşturur, kamu 
zararından kaynaklı bu bir rücu ilişkisine döner, benim cebime kadar gelir, dolayısıyla 
ben birazcık daha ihtiyatlı davranayım.” Bu ihtiyat sonucunda bizim bazı itirazlarımızı 
kabul etti, bazılarını reddetti, bazılarına dedi ki, “Bir sonraki yarışmada mutlaka dikkate 
alacağız; artık bu yarışmanın proje takvimi ilerledi, bu aşamada bir değişiklik veya bir 
zeyilname, bir düzeltme, bu ana kadar yapılmış olan isteklilerin ve katılımcıların haklarını 
da zarar ettirir.” Dolayısıyla böyle müzakere zeminleri elde etmeye başladık bir kararla 
birlikte. Bunları tartıştık ettik. Bir başka yarışmaya itiraz ettik, şartname aşamasında 
düzenlendi. Bir başka yarışmaya itiraz ettik, yarışma iptal edildi, daha sonradan tekrar 
açılmak üzere. Bazı idarelere gönderdik, hiç sallamadılar, üstüne dava açtık, mahkeme 
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başka bir yürütmeyi durdurma kararı verdi, o iki kararı tutup bir başka yerde itiraz ettik. 
Böyle böyle çalışmalar gelişti. Dolayısıyla, belli bir kademede, belli bir hukuk zemini 
içerisinde artık kentsel tasarım, peyzaj proje yarışmalarının; mimari proje yarışmaları 
adı altında çıkan, ama tasarladığı alan özellikleri açısından peyzaj mimarlığı meslek 
alanını daha çok ilgilendirdiğini düşündüğümüz, fakat bu proje yarışmalarına peyzaj 
mimarlarının ekip başı veya normal, sıradan bir ekip üyesi olarak katılımının engellendiği 
şartnamelerle uğraşmaya başladık.

Odanın en özellikli ve en sağlam temellerde ilerlediği, hukuk zemininde ilerlediği 
çalışmalarından birisidir yarışmalar. Oktan hoca her ne kadar Odanın bu konuda yapması 
gerektiğinin çok daha aşağısında bir çalışma yaptığını düşünse de, her toplantımızda 
bize ifade etse de, evet, hep beraber bunu geliştirmek zorundayız; daha çok kazanımı 
elde etmek için hep beraber çalışarak ve fikir üreterek yapmak zorundayız. Dolayısıyla, 
ben, Oktan hocaya -kendi sunumunda bahsetti- kişisel olarak dava açmasını değil, Oda 
üzerinden birtakım çalışmalara bundan sonrası için daha çok katkı sunmasını arzu ettiğimi 
bir daha ifade etmek isterim.

Yrd. Doç. Dr. OKTAN NALBANTOĞLU- Emin olabilirsiniz.

Av. EMRE BATURAY ALTINOK- Teşekkür ederim hocam.

Zaten Oktan hocayla bütün toplantılarımızda proje yarışmaları ana konumuzdur, hep 
tartışırız. Daha ilerleyen süreçlerde neler yapmamız gerektiğini, jüri teşkilinin nasıl 
olması gerektiği noktasında birçok tartışmayı da yaparız. Biz de çok önemli kazanımlar 
ve katkılar sağladık Oktan hocanın birikimi sayesinde.

Özellikle şuna bakmak lazım: Bir idarenin, yani bir belediyenin veya bu konuya ilişkin bir 
ihaleye çıkacak veya yarışma düzenleyecek olan idarenin bir ön hazırlık safhası var, bu 
proje yarışmalarına çıkmadan öncea; bir şartname taslağı, bir şartnameye dönüşmüş hali. 
Bazen biz bu aşamada o belediyede bir peyzaj mimarı bulunduğunda veya o belediyede 
yakın ilişkilerimiz bulunan bir mimar bulunduğu noktalarda, yarışmanın ön hazırlık 
çalışmaları için fikir sahibi olabiliyoruz, duyabiliyoruz, erken müdahale etme imkanları 
bulabiliyoruz. Bunun dışında, Resmi Gazete’yi her gün taramalar yaparken, bazen, 
Çeşitli İlanlar bölümünde, bir belediyenin bir proje yarışması ilanına çıktığını görüyoruz, 
Arkitera’nın sayfasında görebiliyoruz. Yine başka kanallardan haberdar olabiliyoruz; 
mesela üyeler itiraz ediyorlar, diyorlar ki, “Ben bu proje yarışmasına katılmak istiyorum; 
fakat ekip başı veya üye olarak peyzaj mimarının katılmasını engelleyecek düzenlemeler 
var.” Böyle birçok kanaldan bize bu bilgiler akıyor.

Tabii, burada önemli olan, böyle bir şartnameye dönüşmeden, erken müdahale ederek 
sorunu halletmek. Bunu da her bir kurumun, yani bu yarışmalara çıkan her bir kurumun 
kendi özlük dosyaları içerisinde bir arşiv oluşturarak başarabiliriz. Bu da tabii ki bir 
kurumsal yapı olarak Peyzaj Mimarları Odasının yapması ve daha da geliştirmesi gereken 
bir çalışma.
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Tabii, bütün bu meselelerin oturduğu altyapı, birazcık daha kuvvetli olanın sözünün daha 
çok geçerli olduğu, mimarların kadro açısından, norm kadrolar açısından belli idarelerde 
daha yerleşmiş, daha köklü olması nedeniyle daha etkin olduğu bir yapı. Bundan 10 
sene öncesine kadar peyzaj mimarlığı dediğimizde, böyle anlamsız bir ifadeyle, “O ne 
ki?” düşüncesinde olan bir hakimin gözünde, mimar dediğinizde veya ziraat mühendisi 
dediğinizde çok daha somut bir şeyler oluşabiliyor, bir ampul yanabiliyor. Dolayısıyla, 
daha iyi anlatabilmek, kamuda çalışan kadro sayısının birazcık daha artırılabilmesine 
yönelik çalışmalar yapabilmek ve aslında içeriden bir lobi faaliyeti, mesleki lobi 
faaliyetini daha geliştirmek gerekiyor.

Biz bütün bu şartnamelerin oluşumunda, jürinin oluşumunda, danışman jüri üyelerinin, 
yedek jüri üyelerinin oluşumunda, katılım koşullarının belirlenmesindeki aşamalarda ne 
kadar erken müdahil olup, gerçekten sağlam gerekçelerle bunlara itiraz edebilirsek, o 
kadar hızlı ve net sonuçlar alabiliyoruz.

Konuyla ilgili olması nedeniyle birkaç tane proje yarışmasından bahsedeyim.

Biraz önce bahsetmiştim, yine Balıkesir’de almış oldğumuz, Çamlık Kentsel ve Mimari 
Tasarım Ulusal Proje yarışmasında iptal kararı var, bugüne kadar aldığımız. Yine 
Isparta’da, Isparta İdare Mahkemesinin gördüğü Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali 
Kompleksi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje yarışmasıyla ilgili iptal kararı var.

Kentsel tasarım yarışmaları içerisinde peyzaj mimarlığının ne oranda bulunduğunu 
tartışabilmek, entelektüel çalışmalarımızı artırmak ve birazcık daha yazılı metin halinde, 
o gündelik hayatın stresinde ve ülkenin genel stresi içinde bulunan hakimlere çok özlü bir 
şekilde anlatabilmekten geçiyor. Onun için de zaten peyzaj proje yarışmalarının ilanında, 
evet, ekip başı olarak peyzaj mimarlarını ortaya koyabiliyorlar; o konuda herhangi bir 
şartname tadilini gerektirecek, bir erken müdahale etmemizi gerektirecek bir durum 
olmuyor. Fakat kentsel tasarım proje yarışmalarında biz çok sıklıkla görüyoruz, genelde 
ekip başı mimar oluyor. Çünkü belli bir yapı ve yapının çevresinin tasarlanmasına ilişkin 
bir proje yarışması fikriyle ortaya çıkıyorlar ve biraz önce Can Bey’in söylediği gibi, 
aslında neoliberal politikaların dönüştürdüğü ve her arsa bulunan yerde, oradan daha 
maksimum kâr elde edebilecek bir zeminin oluşturulmaya çalışıldığı yerde, tasarımın, 
estetiğin maalesef ki çok fazla önemi kalmıyor, bugünün ekonomi politikası içerisinde.

Her ne kadar idareler büyük prestij projelerini açık yeşil alanların tasarımı olarak 
gösterseler ve bunları bütün seçim kampanyalarında kullansalar da ve bütün oyları 
bu tasarımlar üzerinden alsalar da, maalesef ki, imar düzenlemeleriyle, emsal 
artışlarıyla, kentsel planlamanın diğer öğeleriyle, ulaşım yollarıyla, yaya geçitleriyle, 
üstgeçitlerle vesaire, kent donatıları dediğimiz, kent mobilyaları dediğimiz bir sürü 
ürünün kullanımında, maalesef, biz görüyoruz ki hep orada karar verici nitelikte olan 
belediye başkanları oluyor. Yani bunların kararı, Türk idare hukuku ve kamu yönetim 
sistemindeki belediye başkanının iki dudağı arasında. Yani belediye başkanı, “Ben 
şuraya bir garaj projesi yapmak istiyorum; buraya ilişkin bir yarışma yapın, buradaki 
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en güzel projeyi elde edelim. En güzel projeyi elde etmemiz sonucunda bunu ihale 
usulüne bağlı olarak temin edelim ve bunun karşılığında da uygulamasını yapalım” diye 
tartışabiliyor. Belediye başkanını ikna etmek gerekiyor, belediye başkanının altındaki 
kadrolarda başkandan fazla başkancılık yapan kişileri ikna edebilmek gerekiyor. Çok 
ciddi gerilimli ve zamanla yarışır müdahalelerde bulunmamız gerekiyor. Çünkü proje 
yarışmasının takviminin ilerlediği bir noktada, herhangi bir aşamada durdurduğumuz bir 
yarışma şartnamesi, o zamana kadar yapılmış olan ve ortaya konulan emeği bir anda çöpe 
de atabiliyor. Bu hassasiyetleri de gözeterek, olabildiğince hızlı, proaktif, daha önceden 
haberdar olabildiğimiz ve erken müdahalelerle sonuç alabileceğimiz çalışmalar yapmaya 
gayret ediyoruz.

Fikir proje yarışmaları bence apayrı bir tartışma konusu. Biraz önce hocalarımız da 
bahsetti, fikir proje yarışması adı altında çıkılan yarışma sonuçlarının bir uygulama 
projesine dönüşmesi aşamasında ciddi anlamda tartışılması gereken, hem bilimsel olarak, 
hem hukuken tartışılması gereken, yönetmeliğin yetersizliği noktasında tartışılması 
gereken ve eleştiriler ortaya konulması gereken birçok nokta var.

Diğer meslek alanları, bu proje yarışmalarında kendi meslek alanlarını daha ön plana 
çıkarabilmek adına kendi yönetmeliklerini çıkarıyorlar. Mesela, Mimarlar Odasının 
projelerle ilgili kendi yönetmeliği var. Jürinin oluşumu, şubelerle olan bağlantısı, 
şubelerin idarelerle olan ilişkilerini düzenleyen, diğer meslek alanlarına da sıçrayan bazı 
düzenlemeler yaptığı yönetmelikleri var. Onları daha önce iptal ettirdik, hâlâ uğraşılan 
bazı yönetmelikleri var. Mesleki tanınırlıktan kaynaklı, bu meslek alanının kendisini 
daha net ifade edebildiği meslek yasaları var. 

Dolayısıyla, peyzaj mimarlığının, birincisi, tanınırlığını; ikincisi, üretim kapasite, 
kabiliyeti ve üretim çeşitliliğini ve kalitesini daha fazla yükseltip, bunu daha fazla 
yayınlaması, daha çok yayın yapabilmesi, belki bir meslek yasasının ve peyzaj 
mimarlığının ne olduğunun kanunlaştırılması yönünde birtakım çalışmalar yapılması 
gerekiyor. Ve tabii, bunların önderliğini, meslektaşların oluşturduğu yapılar, dernekler, 
vakıflar, meslek odalarıyla birlikte yapabilmek gerekiyor. 

Peyzaj Mimarları Odası burada, hepimizin örgütü, her peyzaj mimarının katkısına 
ihtiyacı var, aynı zamanda onlardan aldığı enerjiyle çalışmasını bir sonraki noktada 
başarıya ulaştırmak gibi bir gayreti var. Fakat 2 yıllık çalışma dönemlerinde, bir davanın 
6 yıl sürdüğü bir dönemde, 2 yıllık yönetim değişiklikleri, aynı zamanda bir kurumsal 
hafızanın erozyonuna da sonuç verebiliyor.

Dolayısıyla, benim genel çerçeve içerisinde bu kadar kısa zamanda anlatmak istediğim 
ve anlatmaya çalıştığım noktalar bunlar. Belki soru-cevap olur veya ikinci bölüm olursa, 
onlarda da katkı sağlamaya çalışırım.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ediyorum.
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Tabii, çok uzadı, geç saatlere kaldık; ikinci turu böyle kısaca, konuşmak isteyenlere 
yapacağız.

Benim de bu arada birkaç tane söylemek istediğim konu var.

Oktan Bey’in, söylediği bu ön elemeli yarışmalarla ilgili kaygıları var. Aslında o 
kaygılara ben de katılıyorum. Aynı düşüncelerin yarıştığı ortamlar yaratıyor bunlar, 
özellikle gençlerin bu tür yarışmalara girişinin önünü kapatıyor. Örneğin, ben 2 sene 
önce Antalya’da Expo Kule yarışmasında danışman jüri üyesiydim. 2 yıl önce mezun 
olmuş genç iki tane mimar kazandı. Yaptıklarını beğenirsiniz beğenmezsiniz, o ayrı; ama 
onların önünü açan, çok önemli bir yarışmaydı bu. İki tane genci Türkiye’deki mimarlık 
ortamına tanıştıran bir yarışma oldu. Bu ön elemeli yarışmalarda bunu yapamıyorsunuz. 
Hep aynı isimlerin yer aldığı, aynı düşüncelerin yarıştığı ortamlar oluşturuyor. Bu bir 
problem.

Yine en son Sivas yarışmasında... Tabii, konu gereği, ekolojik yaklaşımların daha yoğun 
olarak ele alındığı bir ortamda böyle bir yarışma ortaya çıkmıştı. Orada 7 kişilik ekipte 3 
mimar, 2 şehir plancısı, 2 peyzaj mimarının olduğu bir jüri ortaya konulmuştu. Belediye 
Başkanının söylediği şey. Mevcut örgütlenme biçimi bu tür jürilerin oluşumunda temel 
belirleyici oluyor. Diyor ki, “Mimarlar Odası vardı, siz yoktunuz ki burada; onları çağırdı, 
böyle bir şey yaptık.” Tabii, Türkiye’nin her kentinde örgütlenmesi gerçekleşmiş olan 
meslek Mimarlar Odası. 

Eğitim konusunu sabah tartıştık. Belki panelde bulunan arkadaşlarımız duymadılar; 
ama eğitimde peyzaj mimarlarının çok büyük problemleri olduğu konuşuldu, tartışıldı 
burada. Ancak, gelişmiş birkaç üniversite dışında, mimarlıkta da, şehir planlamada da bu 
problemleri hep yaşıyoruz. Ben Sivas’ı biliyorum işte; en son gittiğimde gördüm, tek bir 
öğretim üyesiyle mimarlar mezun oluyorlar oradan da. Yani bu kaygıları aslında bütün 
meslek alanlarında yaşıyoruz; sadece peyzaj mimarlığı değil, mühendislik alanında da 
bunları yaşıyoruz. Buna odalar ne yapabilir? Bir şey yapabileceklerini de zannetmiyorum. 
Ha bire yeni üniversite açılıyor, yeni üniversiteler, yeni fakülteler ekleniyor. Sonuçta tüm 
meslek alanları için büyük problem yaratıyor bunlar.

İkinci tur için herkese değil de, söz almak isteyenlere vereyim diyorum.

SALONDA Hocam; sorularımız var.

OTURUM BAŞKANI- O zaman, önce soruları alalım, sorulara cevap verirken söylemek 
istediklerinizi de söylersiniz.

Evet, sorusu olan var mı?

Buyurun.

Öğr. Gör. Dr. AÇELYA ALPAN- Merhabalar.



235

I. KENTSEL TASARIM SEMPOZYUMU

Son yıllarda özellikle öğrenci yarışmalarının sayısında da bir artış oldu, hem yurtiçinde, 
hem yurtdışında ve yeteneği olan çocuklar da haklı olarak katılmak istiyorlar. Ancak, 
farklı disiplinlerden takım arkadaşı bulmaya çalışıyorlar. Benim Facebook’ta kentsel 
tasarım grubum olduğu için, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden çocuklar bana yazıyor, 
“Hocam, şu alandan tanıdık var mı?” diye. Ben Facebook’tan takım arkadaşı çöpçatanlığı 
yapmaya başladım. (Gülüşmeler)

OTURUM BAŞKANI- Aynı şeyi biz de yapıyoruz.

Öğr. Gör. Dr. AÇELYA ALPAN- Acaba bunun için odalar arası bir platform gibi bir 
şey yapılamaz mı? Yani çocuklar için, öğrenciler için, bu farklı disiplinlerden öğrencileri 
yarışmalarda takım arkadaşı olmak için ortaya getirecek bir platform olabilir mi? Ya da 
mesela Arkitera kendi sayfasından böyle bir şey kurabilir mi? Çünkü hakikaten çocuklar 
farklı disiplinlerden takım arkadaşı arıyorlar. Bu böyle birkaç hocanın çöpçatanlık 
yapmasıyla da çok kolay olabilecek bir şey değil.

Teşekkür ederim.

Dr. MURAT MEMLÜK- Hemen bir şey söyleyebilir miyim?

OTURUM BAŞKANI- Tabii, tabii.

Dr. MURAT MEMLÜK- Özellikle bu takım olayın değinmiştim. Bu acı bir şey. Bu bir 
kültür aslında. Yani bu çöpçatan hattı gibi bulunacak bir şey değil; eğitimden başlayıp, 
birbirini tanıyarak, nerede kimin nasıl bir görev üstleneceği... Yani ortada bir yük var, 
bunu kaldırmanız gerekiyor, nereden tutacağınızı bilmiyorsunuz. Yani kiminle ne 
paylaşacaksınız?! Sadece isim olarak biliyor. Bir peyzaj mimarı, örnek veriyorum, mimar 
arıyor, sırf yarışmaya girebilmek için. Ama o mimarın ne yaptığını bile bilmiyor. Yani 
destek verebilecek mi, onunla birlikte çalışabilecek mi; bırakın çalışmayı, oturup kahve 
içip sohbet edebilecek mi, onu bilmiyor. Ama bir bakıyorsunuz, bir arada yarışmaya 
giriyor. Yani bu bir kültür; ta öğrencilikten başlayıp gelen bir kültür ve o kültürün devam 
etmesi, yayılması gerekiyor. Yani bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bence asıl hatalı nokta 
orada. Bunu sizin dediğiniz gibi bir bağlamda bir platformda toplamak, sadece kısa vadeli 
bir çözüm gibi gözüküp, ama sonrasında çok farklı, zor ve düzeltilmesi çok zor noktalara 
taşıyabilir işi. Yani o sıkıntılı bir süreç olabilir diye düşünüyorum.

OTURUM BAŞKANI- Onu sabahtan tartıştık zaten, eğitim oturumunda tartışmıştık.

Buyurun.

DEVRİM ÇİMEN- Burada şöyle yanlış bir ön kabule de gitmemek lazım: Peyzaj 
mimarlığı, mimarlık ve şehir planlama. Kentsel tasarım sadece bu üç disiplinin alanı 
değil. Yani bağlam özelinde çok farklı disiplinlerin müdahil olması gereken durumlar söz 
konusu. Bence burada temelde aslında, birlikte iş yapabilme kapasitesi nasıl artırılabilir, 
bu çok önemli bir şey. Türkiye bu anlamda çok geri durumda. O apartman örneğini 
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komiklik olsun diye söylemedim, bu gerçekten önemli bir şey. Yani toplumsal bir üretme, 
kolektif bir üretme kültürünü eğer burada biz ortaya çıkartamazsak, kentsel tasarımdan 
da çok fazla bir şey bekleyemeyiz. Çünkü bu gerçekten, az önce bahsetmeye çalıştığım, 
disiplinlerin kendi güçleri nispetinde bu alanda hak sahibi olmaya çalışmalarıyla ilgili 
bir şey; yani bizim şu anda kentsel tasarımda mimarlığı, peyzaj mimarlığını ve şehir 
planlamayı konuşuyor olma halimiz. Peki, mesela endüstriyel tasarımcılar nerede ya da 
heykeltraşlar nerede, ressamlar nerede? Ki ben bunu çok artırabilirim; yani antropologlar 
nerede, sosyologlar nerede? Deniz Aslan’la... Bizim son yarışma jürimizde Deniz Aslan 
vardı; bu konuyla ilgili çok hoş bize hatırlattı onu mesela. Bu çok önemli bir şey. Yani 
mühim olan şey aslında, bu bilgiyle birlikte üretebileceğinin farkında olmak, yani bu 
bilgiye ihtiyaç duyduğunu bilmek. Temelde bence iyi bir kentsel tasarımcının sahip 
olması gereken şey, bu bilgiye ihtiyaç duyduğunu bilmek ve bu bilgiye erişmeyi ve bu 
bilgiyi kentsel tasarım alanına taşıyıp, onu bir tasarım ürününe dönüştürmeyi bilmesiyle 
ilgili bir şey.

Bu da sadece tasarım fakültelerinde verilecek eğitimle de ilgili bir şey değil. Bu belki 
hakikaten anaokuluna kada bile gidebilir. Kentsel tasarımın aslında bir disiplin mi, 
yoksa bir alan mı olduğu tartışmasının kendisi zaten buraya  dayanıyor. Çünkü o kadar 
muğlak ki bu ilişkiler. Ben mesela, mimarım, ama ben sadece mimar değilim ki. Yani 
ben eğer kentsel tasarımla uğraşıyorsam, ben sadece mimar olamam ya da Can Kubin 
sadece bir şehir plancısı değil veyahut da Oktan Nalbantoğlu sadece bir peyzaj mimarı 
değil, olamaz zaten, yani bunu söyleyemeyiz, bunu iddia edemeyiz. Yani salt bir meslek 
disiplini perspektifinden kentsel tasarım alanında söz söylemek, o noktada indirgemeci 
bir yaklaşım aslında. Çünkü biz artık hibritleşmiş durumdayız. Yani ben şu anda... Çok 
yarışma yaptım, çok enteresan meslek insanlarıyla bir arada çalıştım, ben artık sadece 
mimar olmadığımı biliyorum. Ama şunu da biliyorum: Hangi projeyi çalıştığımda hangi 
türden bilgilerin bu alan içine dahil olması gerektiğini az çok biliyorum mesela. Eksik 
kaldığım noktalar olabilir; ama o alana hangi bilgiyi çağırmam gerektiğini ve bu konuda 
da kiminle oturup tartışmam gerektiğini biliyorum. Asıl bence önemli olan şey bu. Yoksa 
tutup da senin bununla mecbur yarışmaya gireceksin, sen bununla ortaklık yapacaksın; 
yok efendim, ekip başı mecburen şu olacak, bu olacak... Bu, nitelik artırıcı bir tartışma 
değil aslında, bu tamamen biçime yönelik bir tartışma. Bu biçime yönelik tartışmalar da 
aslında bizim işin özünü de kaçırmamıza neden oluyor. İşte hukuk mücadeleleri, tamam, 
bir sorun yok; ama temel sorunumuz bu olmayabilir, yani temel sorunumuz hukuk 
mücadelesi verip, onu iptal ettirmek ya da ona şunu yapmak, bunu yapmak meselesi 
değil. Bu, dediğim gibi, hakikaten senin de söylediğin gibi, kültürel bir mesele, toplumsal 
bir mesele. Yani kentsel tasarım, kolektif üretim gerektiren bir alan ve Türkiye, toplumsal 
olarak kolektif üretim kapasitesi düşük bir ülke. Bunun artırılması gerekiyor. Biz de zaten 
bu problemleri tartışıyoruz kentsel tasarım dediğimizde.

OTURUM BAŞKANI- Buyurun Ömer Bey; siz zaten kısa konuşmuştunuz.

ÖMER YILMAZ- Oktan Nalbantoğlu’yla ben ilk defa birlikte konuşuyorum. Paralel 
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yapı deyince sadece bana yüklenecek diye düşündüm, ama ben kendi üzerime hiçbir şey 
alamadım orada. Fikir projeleri yarışmalarını ben ondan daha şiddetle eleştirdiğim için, 
eleştiri öbür tarafa geldi.

Biz yaklaşık 3-4 sene önce “Yarışmayla Yap” diye bir oluşuma başladık ve buna 
başladığımız anda ilk yaptığımız iş, geçtiğimiz 10 yıl içinde Türkiye’de kaç yarışma 
açıldığını tespit etmekti. Ki 5 yıllık da bir hedef koyduk, 20’ye çıkartmak gibi. 8.2’ydi. 
Son 3 yılda bu 20’nin üzerinde şu anda. Bu bizim sayemizde oldu. Önce bunu bir kenara 
koyalım. Broşür dağıttık... Çok şey yaptık yani, onu uzun uzun söylemek istemiyorum.

Bu dava açma meselesi. Ayşegül Hanım’la biz bunu konuştuk, bir kahve içtik. Şöyle bir 
sakıncası var bunun: Emre Bey çok keskin bir şekilde konuştu o taraftan; uçlara oturmuşuz. 
Örnek üzerinden gidelim. Beylikdüzü ve Maltepe Gülsuyu cem evi yarışmaları. İkisine 
de galiba yazı gönderildi Peyzaj Mimarları Odası tarafından. Cem evi yarışmasında bir 
de peyzajı işin içine sokarak tartışmak olanaksız. Zaten Gülsuyu’nda bir metrekare toprak 
yok, yani peyzajla ilgili bir durum... “Sadece toprağa bağlamayın” da diyebilirsiniz, ama 
çok küçük bir alan; zaten bir sürü dert var, ülkenin Alevi toplumuna yaklaşımıyla ilgili 
sorunlar var, bunları tartışırken, bir de üstüne belediyelerden arıyorlar, “Peyzaj Mimarları 
Odasından yazı geldi” falan. Bunun gibi binlerce durum var. Ben işin teorisiyle ilgili 
çok şey konuşuldu diye, pratik olarak konuşalım istiyorum. Çünkü Peyzaj Mimarları 
Odasına, “Yahu, niye bunu yapıyorsunuz, bu çok zarar veriyor” dediğimde; “Bizim 
üyelerimizden bize baskı geliyor, siz de bizi anlayın” diyorlar. Ben de kendimi burada 
ifade edeyim ki... Bu arada, ben mimarım, ama burada mimar olarak konuşmuyorum. 
Bana çok garip geliyor şey konuşmaları; meslek üzerinden, herhangi bir tanesi üzerinden 
konuşmak bana gerçekten garip geliyor. Bana kalsa, hiçbir belgenin istenmemesi bile 
olabilir yani yarışmada; sadece fikrini sahiden sunsun adam ve devam edebilsin. Onu da 
önce bir söyleyeyim.

Bu dava meselesini bir kere çözmemiz lazım, nasıl çözeceğimizi konuşmamız lazım. 

Bu işbirliğiyle ilgili meselede, Devrim’in de, Can’ın da özellikle vurguladığı bu 
disiplinler arası çalışma meselesinde de şunu söyleyeyim: Olmuyor, çalışmıyorlar. Neden 
çalışmadıklarını, neden bir araya gelmediklerini herkes söylüyor, bir araya gelmeleri 
gerektiğini de herkes söylüyor; ama nasılını hiç kimse söylemiyor, düşünmüyor benim 
gördüğüm kadarıyla. Benim nasıla birtakım cevaplarım var.

Birincisi, peyzaj mimarlarının, şimdi sizin topluluk nezdinde söylüyorum, yarışmacı 
sayısını artırması lazım. Çok basit yani; bunu yapacak. Dava açmaktan önce, bir strateji 
oluşturmanız lazım.

İkincisi, jüri sayısını artırmanız lazım. Jüri üyesi bulacağım diye debelenmemem lazım 
benim. Peyzaj mimarlarına sorduğum zaman, rahatlıkla diyorlar ki, “Çok jüri üyesi 
var.” Öyle çok jüri üyesi mimarlık alanında da var. Tecrübeli hale gelmesi gerekiyor. 
Yani daha önce jürilik yapmış olması lazım, yarışmaya girmiş olması lazım ki, siz onu 
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jüri olarak alın, sistemin içinde birlikte eriyelim. Ben elimden geldiğince, bu konuda, 
her yarışmada mutlaka, eğer kentsel tasarım yarışmasıysa asli jüride, mimari proje 
yarışmasıysa danışman jüride peyzaj mimarının bulunmasına dikkat etmeye çalışıyorum. 
Oktan Nalbantoğlu’nun gösterdiği şey çok önemli, onunla mücadele konusunda. Keşke 
Peyzaj Mimarları Odası ve diğer odalar her şeye sataştıklarından daha şey olsalar. Mesela 
bir tane fikir projesi yarışmasına dava açılıp iptal ettirilmedi. Üç odaya da soruyorum ben. 
Saçmalık. Yarışmanın mimari proje olduğu çok belli, ama fikir projesi yarışması olarak 
çıkıyor. Niye buna müdahale edilmiyor? Şu anda yine ortalıkta var böyle yarışmalar, yine 
çıkabilir yarın bir gün.

Ayrıca, Oktan Nalbantoğlu’na da direkt söyleyeyim; madem kendisi keskin, ben de 
keskin olayım: Bunun birinci sorumlusu yarışmacılar. Kendisi de Ağaderesi fikir projesi 
yarışmasında, hem de Mimarlar Odası tarafından yönetmeliğe aykırı olduğu uyarıldığı 
halde, birinci oldu ve uyguladı. Yani yarışmaların öncelikle bu fikir projesi yarışmalarına 
katılmamaları gerekiyor. Oradaki tek çözümümüz bu.

Şimdi gelelim fikir projesi ile önseçimli yarışmaların biririne karıştırılması meselesine. 

Fikir projesi yarışmalarının bence açılması gerekiyor, çok sayıda açılması gerekiyor; ama 
uygulamaya yönelik değil, gerçekten fikir üretmeye yönelik olarak. Elimizden geldiğince 
hepimizin çabalaması ve bunlarda belki ödüllerin biraz daha yüksek olmasına çaba 
gösterilmesi gerekiyor. Gerçekten yenilikçi fikirlerin, birtakım pratikte uygulanamayacak 
görüşlerin masaya gelmesini sağlayacak projeleri fikir projesi yarışmalarında elde 
etmemiz lazım.

Ama önseçimin bununla hiç ilgisi yok. Önseçim tamamen farklı bir şey. Benzetme 
tümüyle yanlış. Konuşmamın en başında şeyi söyledim; alanlar birbiriyle çalışmıyor, nasıl 
çalışacaklar sorusuna cevap arayalım dedim. Benim için birincil çalışma şeyi önseçimli 
yarışma. Çünkü gerçekten en azından parasını verdiğimiz zaman yarışmacıya, o zaman, 
peyzaj mimarı, mimar, şehir plancısı ve Devrim’in de dediği gibi, diğerleri... Mesela 
bizim odak alanlarında endüstri ürünleri tasarımcısı ve grafik tasarım da vardı yarışmada 
konu olarak. Bunlar gerçekten aynı masada birlikte çalıştılar. Oktan Nalbantoğlu da 
üçüncü olmuştu, onun ekibi üçüncü olmuştu. Gerçekten çok disiplinli, dört disiplinli bir 
yarışmaydı. Hiç fikir projesiyle karıştırılmasına, birbirine benzetilmesine gerçekten gerek 
yok. Ve elimizdeki, bu disiplinleri birlikte çalıştıracak en güçlü araç. Ben bulamadım, 
biliyorsanız söyleyin. 

Ben defalarca kentsel tasarım yarışmalarından sonra ekiplere sordum; “Beraber mi 
çalıştınız gerçekten; yoksa paper’lar mı çalıştı?” diye. Hepiniz biliyorsunuz, yani 
kendimizi kandırmayalım burada, aynı salondayız; herkes sadece belge çalıştırıyor. Bu 
kadar basit.

Şimdi Efeler yarışması var, yer görme zorunluluğu var, yer görmeyi yapmamış, “Yer 
görme belgesi bulur musun?” diyor. Yani yer görmenin önemli bir şey olduğunun 
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farkında değil. Aynı şekilde, disiplinlerin bir arada çalışması gerektiğini de önemsemiyor. 
Nasıl önemsettiririz, onu konuşmamız lazım. Önemsemediğinde artık hemfikiriz, onu bir 
kenara koyduk. Herkes bu konuda birlikte çalışması gerektiği konusunda da hemfikir. 
Ama nasıl yapacağız? Önseçimli yarışma bence bunlardan en güçlü olan yöntem. Benim 
şahsi fikrim böyle.

Birkaç not daha aldım, onları da hemen söylemek istiyorum.

Devrim’in bu var olma açıklaması bence çok önemli. Mesela yine Ağaderesi’ne dönüp 
baktım, Peyzaj Mimarları Odası Ağaderesi’yle ilgili bir şey yapmış mı diye. Yapmamış. 
Ağaderesi veya X, önemli değil. Mesela TOKİ yarışması. TOKİ yarışmasıyla ilgili siz 
bir şey yaptınız mı, Yedi İklim Yedi Bölge veya Çamlıca Camii? Bilmiyorum. Buralarda 
görüş bildirmiş olmak, o var olmanın bir göstergesi. Yani aynen bu sempozyum gibi, 
burada belirttiğiniz görüşleriniz gibi, onların da bunun bir parçası olduğunu düşünüyorum.

Buradan hemen şeye de bağlayacağım. Böyle karışık gidiyorum, ama notlar aldım, 
onları söylemek istiyorum. Bizim Yarışmalar Yönetmeliğimiz de çok arızalı. Ama bu 
yönetmeliğe de dokunmamamız lazım bir yandan. Almanya örneğini vereyim. Bize 
benzemiyor, başka bir ülke, ama... Orada bir kere üç tane yarışma tipi var; mimarlık, 
peyzaj mimarlığı ve şehir planlama. Bunların üçünde de jüriler odalar tarafından yüzde 
51’i olmak üzere belirleniyor. Yani diyelim ki 5 kişilik bir jüriyse, peyzaj yarışmasıysa, 
3 tanesini Peyzaj Mimarları Odası atıyor. Geri kalan iki kişiyi, işveren, kimse işveren, 
belediye olabilir, isterse doktor bile koyabilir. Bizimle hiç ilgisi yok şeyin. Bizdeki 
durumla en ufak bir ilgisi yok Almanya’daki durumun. Doktor koyabiliyor, belediye 
başkanını koyabiliyor falan. Biz öncelikli olarak hep böyle yarışmayı korumak refleksiyle 
hareket ettiğimiz için sorunları çözemiyoruz.

Mesela bizim bu kentsel tasarım yarışmalarının uygulanmamasının nedenlerinden bir 
tanesi de, çok uygulamaya yönelik olmuyor, katılımcı olmuyor, bir sürü nedeni var. 
Seçimde idarelere istediğini uygulama şansı veriyor Almanya’daki yarışma sistemi. 
Yani diyor ki, “Sen ödül grubundan herhangi birini uygulayabilirsin.” Bizim bir sürü 
sistemimiz çökmüş durumda bu arıza yüzünden. Ama bütün bunları yaparken, federal 
bir kanunla, mimarın ve peyzaj mimarının bütün haklarını koruyor öncelikle. Mimar ya 
da peyzaj mimarı ya da plancı, “Ben yüzde 50 indirim yapacağım” diyerek mesleğin 
içine edemiyor. Yani korkunç bir koruma şeyi var. Meslekten atılıyor yani. Hiç öyle oda 
kanunuyla falan değil, federal kanunla korunuyor hem de.

Onun dışında başka da bir şey yok. Yani aslında var da, polemik olacak gerisi. Oktan 
Nalbantoğlu’nun Sivas ve Beylikdüzü için söylediklerine cevap vermiyorum o yüzden.

OTURUM BAŞKANI- Peki, teşekkür ediyorum.

Evet, soruları alalım.

Buyurun.



Panel / Kentsel Tasarım Yarışmaları

240

Prof. Dr. ŞÜKRAN ŞAHİN- Öncelikle burada bulunan herkesin çok tarihi sorumlulukları 
olduğunu 30 yıllık deneyimimizde hepimiz biliyoruz. Ortak çalışmanın önemini 
biliyoruz; bunu ilk defa gerçekleştirmiş kişiler buradaki arkadaşlarımız. Dolayısıyla, Can 
Kubin’den, Oktan Nalbantoğlu’na, hepsi bizim için son derece kıymetliler. Devrim Bey’i 
de çalışmalarıyla, ödülleriyle tanıyoruz. Ben kendisini Dicle Vadisinde tanıma fırsatım 
oldu; birinci olmuştu orada, benim de ilk jüri üyeliği çalışmamdı, çok onur duyduğum 
bir gruptu.

Devrim Bey; burada bir düzeltme yapacağım sizin bir sözünüzle, var olmayla alakalı 
olarak.

Harvard Üniversitesi bizim için çok önemlidir; orada var olamamak gibi bir lüks ya da 
söylem bence olmamalı. Peyzaj mimarlığı mesleğinin doğduğu yer orasıdır. Yani isim 
olarak ilk defa kendine peyzaj mimarı diyen Olmsted’dir, 1800’lü yıllarda. Departmanını 
da oğlu kurar. Burada yanlış bir bilgi var. Departmanını oğlu kurar, 1905’te, ilk dersi 
de verir. Sonra 1920’lere doğru peyzaj mimarlığındaan şehir ve bölge planlama bölümü 
ortaya çıkar. İhtiyaçlar doğrultusunda kentsel tasarım 1960’larda ortaya çıkar. Ama 
yine ihtiyaçlar doğrultusunda ortak eğitim başlar. Zaten sorun da bu. Yani kentsel 
tasarımda peyzaj mimarlığı, kentsel tasarımda şehir planlama, mimarlık... Sanırım şehir 
planlamanın böyle bir dersi yok, onlar ağırlıklı olarak başından beri fazlaca içerisindeler 
belki. Ama peyzaj mimarlığı orada var olmuştur zaten ve ayrılmaz bir bütündür, şehir 
planlamayı kendi içerisinde doğurmuştur. Mimarlığın böyle bir sorunu yok; dünyanın en 
eski mesleğidir belki.

Bunu ifade etmek istedim. Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Peki, teşekkürler. Seninki katkıydı. Soru alalım o zaman.

Buyurun.

Prof. Dr. CANA BİLSEL- Bütün konuşmacılara teşekkürler.

Konuşulanlar üzerinde kimi düşünceler oluştu kafamda. Bir süre de hem yarışmacı olmuş, 
hem de jüri üyeliği yapmış bir kişi olarak kimi düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.

Birincisi, bu her şeyin yönetilmesi konusu. Bu da biraz bizim toplum yapımız ve 
kültürümüzle ilişkili. Aslında belki birlikte iş yapamama, her şeyin hemen birtakım 
çatışmalara doğru evrilmesi gibi bir kültür de var. Yani bu kadar her şeyi yönetmeliklerle 
belirlemek, ondan sonra da o dar gelen kalıplar içerisinde hareket edememe durumu 
da var. Yani her konu, her kentsel tasarım yarışması konusu aslında farklı bir jüri 
kompozisyonunu gerektirebilir diye düşünüyorum. Ama bu konuda hiçbir esneklik 
yok. Her şeyi yönetmeliklerle o kadar katı belirliyoruz ki. Ama buna çok kesin bir 
cevabım da yok. Çünkü suiistimaller çok sık oluyor bizim ülkemizde. Hani bir şekilde 
bir güven ve uzlaşı ortamının oluşması bunun belki tek çözümü. Dolayısıyla, odaların 
birlikte çalışabilmesi, meslek gruplarının birlikte çalışabilmesi ve bunun da eğitimden 
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başlayarak, sabah konuştuğumuz gibi, ortak çalışma ortamları yaratılmasının, o kültürün 
oluşturulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Buradan devamla şunu söyleyeyim: Ben, kişisel olarak, açılan davaların, bir yandan çok 
saygıdeğer buluyorum mücadeleyi, ama tasarım alanlarının birbirine karşı mücadelesinden 
çok, birlikte daha çok sayıda yarışmanın açılması için bir mücadele yapmalıyız diye 
düşünüyorum. Sürekli bir çatışma görüntüsü verilmesi birtakım yarışmaların da sonuçta 
olmamasına, zaten çok zor yarışmaya ikna olan yerel yönetimleri cesaretlendirmediği 
düşüncesindeyim en azından.

Şunu sormak istiyorum: Açtığınız davalarda, kazandığınız durumlarda peyzaj mimarı 
jüri kompozisyonuna eklendi mi; yoksa o yarışmalar tamamen iptal mi oldu? Onu da 
bilmekte fayda var.  Ama söyleyeceğim, gerçekten uzlaşının önemi.

Diğer konu fikir yarışmalarıyla ilgili. Aslında fikir yarışmalarının da çok önemli bir 
misyonu var diye düşünüyorum, hele kentsel tasarım söz konusu olduğunda. Bir kentin 
geleceğinin tasarlanması, geleceğine ilişkin fikirlerin üretilmesi. Bunlar çok uç birtakım 
fikirler de olabilir. Ama fikirlerin ortaya atılması ve tartışılması, kimi daha sonra belki 
ütopyalara dönüşebilecek fikirlerin ortaya atılması ve ortamda tartışılması çok önemli diye 
düşünüyorum. Ama fikir yarışmasının bu anlama geldiği kanısındayım. Yani gerçekten 
yerel yönetimler bir angajmana girmek istemedikleri için jüriye baskı yapıyorlar, fikir 
projesi yarışması olması yönünde, bazı jüri üyeleri de bunu biraz çabuk kabul ediyor, ben 
tanık oldum buna.

Bir de örneğin Fransa’da bir konsertasyon süreci var. Yani bir öncelikli kentsel tasarım 
alanı belirlendiğinde, o alan için, zaten bunlar Zone de Management Concertation diye 
geçer, konsertasyon süreci başlıyor. Bu, kentsel tasarım yapan çeşitli ofislerin, mimarların, 
tasarımcıların davet edilip, onlardan proje istenmesi sürecidir. Bunlar da belki fikir 
projeleridir ve sonunda idare oradan yola çıkarak kimi imar planı planlama kararlarını 
ona göre alabilir. Yani fikir projesinin böyle bir misyonu da olabilir diye düşünüyorum. 
Yani esnek olmamız lazım; “Şu yanlıştır, bu doğrudur” demek son derece anlamsız.

Tabii, bu ön yeterlilik, önseçim konusu çok fazla gündeme oturdu ve gerçekten dışlıyor. 
Örneğin biz akademisyenleri de dışlıyor. Halbuki bizlerin de hem bir yandan akademik 
faaliyetimizi sürdürebilmemiz, hem de bir araştırma alanı olarak yarışmalara girip, kendi 
donanımızı artırmamız için önemli bir şey. Ama benim bilmem kaç bin metrekarelik bir iş 
yapmış olmam beklenemez; çünkü benim asıl işim akademisyenlik. Dolayısıyla, örneğin 
beni de dışlıyor o sistem diye düşünüyorum. Onun yerine, iki aşamalı yarışmaların çok 
daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Eskiden mesela şehircilik yarışmalarında falan 
olan bir şey bu. Birinci aşamada sonuçta öne çıkar birtakım gruplar, ondan sonra bir 
ikinci süreçte uygulamaya en uygun olan şeyi jüri seçebilir diye düşünüyorum.

Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ediyorum.
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Tabii, Türkiye’deki fikir yarışması adı altında çıkan yarışmaların gerçekten fikri mi 
yarıştırdığı tartışılır. Ben ilk fikir yarışması düşüncesini aslında Uluslararası Gelibolu 
Yarışmasında gördüm. Rahmetli Gönül Evyapan, orada birlikteydik, bana, “Sen anlıyor 
musun bunları?” dedi; ben de, “Anlamıyorum” dedim. Çünkü örnek vereyim: Bir planda 
yere ait sınırlar çizilmiş, üzerinde bir koşan insan var, arkada yüzlerce koşan insan 
gölgesi var; proje bu. Gökteki yıldızların yere yansımasını anlatan, savaşın kötülüklerini 
tanklarla alanda gezerek hikayeler yazan... Böyle projelerdi yani. Biz anlamadık. Bizim 
anladığımız anlamda projeler yoktu karşımızda, bambaşka bir şeyler vardı. Gerçekten, 
Gönül Hanım da bana sordu; “Sen anlıyor musun bunları?” dedi. “Ben de anlamıyorum” 
dedim. Yani bizde o türlü projeler yok.

DEVRİM ÇİMEN- Bunu kötü olarak söylüyorsunuz, değil mi?

OTURUM BAŞKANI- İyi midir, kötü müdür, bilmiyorum yani. (Gülüşmeler)

Fikir deyince ben onları gördüm.

Evet, başka soru varsa onları alalım.

Buyurun.

ADNAN KAPLAN- Ben de, fikir projesi ve uygulama proje yarışmasında, gerek 
idarenin ne yapacağını bilmemesi, gerekse de jürinin buna alet olması sonucunda... 
Değerlendirmelerde bakıyorsunuz, fikir proje yarışmasında uygulama proje yarışması 
değerlendirmesi yapılıyor. Böylesi bir durum hem yarışmalarda yarışmayı açan idare 
açısından, hem de jüri açısından çok büyük bir güvensizliğe işaret eder ve bu güvensizlik 
daha sonrasında bu yarışmalarda elde edilen projelerin uygulanma oranının düşüklüğünü 
beraberinde getiriyor. Bunun devamında ne oluyor, ben size bunun alt açılımlarıyla ilgili 
kısa kısa notlar vermek istiyorum.

Yer görme ve arazi analizi sorunu gerçekten çok büyük bir sorun. Yakın zamanda jüri 
üyesi olduğum bir çalışmada, üşenmedim, çalışma alanına defalarca gittim ve çalışma 
alanında öyle birtakım izler, öyle birtakım şeyler yakaladım ki. Ancak, derece alan ekipler 
dahi bu hususu göz önüne almadıkları için, maalesef ve maalesef, o konu görülmedi. Yani 
yer görme ve arazi analizi meselesi son derece önemli bir mesele. İdari kurum bu konuda 
gerçekten gerekli araştırma ve incelemeleri yapmıyor. Daha sonra bu iş jüriyle bir nevi 
pazarlık meselesine giriyor. Bu da eksik verilerle ve sadece ve sadece yarışma ekiplerinin 
bir gün süren yer görmeleriyle sonuçlanan bir duruma yol açıyor. Halbuki son derece 
ciddi bir iş ve bunun üzerinde kesinlikle ve kesinlikle durulması gerekiyor.

Bir diğer husus, Devrim hocamın söylediği şeye katılıyorum. Bir taraftan da şunu 
söylüyorum: TMMOB’nin, barış, demokrasi, dayanışma diyorlar; ama nasıl barış, 
demokrasi, dayanışma olduğunu, TMMOB’nin yapısını anlayabilmiş değilim. Bunu bir 
tarafa koyuyorum. Diğer taraftan ise Devrim hocamın söylediği şeyi çok önemsiyorum; 
mücadele etmemiz gerekiyor. Ama bu mücadeleyi nasıl etmemiz gerekiyor? Gerçekten, 
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peyzaj mimarları olarak, kente yönelik kurgularımızı, kente yönelik bakışımızı, 
anlayışımızı çok daha fazla geliştirmemiz gerekiyor. Bu tabii ki olumlu bir yönde. Bunun 
olumsuz tezahürü nasıl gerçekleşiyor? 

Yine yakın bir zamanda jüri üyesi olarak bulunduğum bir ortamda şöyle bir olumsuz 
olay yaşadım: Peyzaj mimarları buna maalesef ve maalesef alet oluyorlar, bazı 
arkadaşlarımız bazı ekiplere son dakika girebiliyorlar; projelerde ne ölçek, ne konu 
söz konusu olmamakla birlikte, oraya on tane, yirmi tane bitki resmi, bitkinin Latince-
Türkçe ismi, altında da peyzaj raporu adı altında bitkilerin renklere oluşturacakları etkiler 
falan söz konusu. Bu kişiler sadece yarışmanın ruhuna değil, peyzaj mimarlığına da çok 
büyük olumsuz etkiler yapıyorlar. İşte avukat bey tanınırlıktan bahsediyor; bu insanların 
oluşturduğu böylesi bir meslek ortamı... Tabii ki herkesi kesinlikle şey yapmıyorum; ama 
bu tip yapılardan kesinlikle ve kesinlikle kaçınılması gerektiğini belirtmek istiyorum. 
Bizim alet olmamamız ya da meslektaşlarımızın bu konuda kesinlikle ve kesinlikle alet 
olmaması gerekiyor.

Yine önseçimli bir yarışmada benim yaşadığım bir tecrübeyi anlatacağım. Gerçekten iyi 
bir çalışma yaptık, sonuç olarak elendik. Ama bu elenmemizde hiçbir şekilde idare bize 
elenmemizin nedenini, gerekçesini göndermedi. Sadece ve sadece şifai olarak, bir yerde, 
“Yahu, siz çok iyi bir çalışma yapmışsınız, yani yaptığınız çalışma olması gerekenden çok 
çok iyi, o nedenle elendiniz” şeklinde bir geri bildirim aldık. Bu da yaşanan bir durum.

Yani yarışmaların gerçekten bu anlamda ne kadar ciddiyetten uzak olduğunu gösteren 
konular bunlar.

Son olarak bu önseçimli yarışmalara değinmek istiyorum. Fikir yarışmaları ile önseçimli 
yarışmaları birbirinden ayırmamız gerekiyor. Benim önseçimli yarışmadan anladığım 
şey şu: Öyle bir proje söz konusudur ki, bu projede mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir 
planlama, altyapısı, arıtması, şusu busu söz konusu olan bir yarışmadır. Bu yarışmada, 
bu üç temel alan dışında, hidrolog olacak, çevre mühendisi olacak, şu olacak, bu olacak 
ve bu uygulanacak. Bu yarışmaya yönelik olarak jüri oluşmasında iki peyzaj mimarının 
oluşturduğu ekiplere de bu tür çalışmalarda yer vermemek gerekiyor. Bu önseçimli 
yarışmaların böyle olması durumunda, gerçekten uygulamaya dönük ve çok boyutlu, çok 
disiplinli bir çalışma olması durumunda gerçekten çok işe yarayacak bir yöntem olarak 
devam etmesi düşüncesindeyim.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Peki, teşekkür ederiz.

ÖMER YILMAZ- Hocam; zaten Beylikdüzü ve Sivas öyle değil miydi? Beylikdüzü ve 
Sivas yarışmalarımız zaten söylediğiniz şekildeydi.

ADNAN ALPAN- Bakın, ben başka bir şey söyledim. Siz benim dediğimi anlamadınız. 
Bakın, ben çok disiplinli olduğundan şey yapmadım; ben, bu yarışmada bize hiçbir 
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şekilde, “Ekip olarak siz iyi bir çalışma hazırlamışsınız; ancak, siz şey yaptınız...” 
Ben kesinlikle şey yapmıyorum; tam tersine, ben önseçimli yarışmayı bu anlamda çok 
önemsiyorum. O yarışmanın içinde hidrolog da var, inşaat mühendisi de var, altyapı 
mühendisi de var, bunları ben çok önemsiyorum. Bu tip yarışmalar çok disiplinli olduğu 
için, sadece yarışmacıların şeyine bırakmamak gerekiyor; çok disiplinli, sağlam ekiplerin 
oluşması gerekiyor. Aynen yurtdışındaki çalışmalarda olduğu gibi.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ediyoruz.

Buyurun Özay Bey.

ÖZAY YERLİKAYA- Merhabalar.

Öncelikle, keşke bu masa çok daha önce kurulabiliyor olsaydı diyorum.

Ömer Bey az önce örnekleme yaparken, bir yarışma konusunda, “Bir de peyzaj mimarlığını 
bunun içerisine katmayalım diye düşündük” dedi. Selçuk Belediyesine yaptığımız bir 
itirazda, Belediye Başkanıyla görüşürken, o da birebir aynı kelimeyi kullandı; dedi ki, 
“Mimarlara sorduk, mimarlar dedi ki, bir de peyzaj mimarlarını katmayın bunun içerisine, 
bu şekilde çıkalım yarışmaya.”

Yarışmaları dizayn ederken bir mesleği yok sayarsak ya da görmezden gelirsek bu mesleğin 
fertleri nasıl tecrübe kazanacak?! Az önce söylediniz, “Daha çok tecrübeli peyzaj mimarı 
bekliyoruz piyasadan, daha çok tecrübeli jüri bekliyoruz piyasadan” dediniz; ama genel 
olarak yarışmalar dizayn edilirken, maalesef, benim meslek disiplinim yok sayılıyor ve 
dolayısıyla bu benim meslektaşlarımın demoralize olmasına sebep oluyor.

Burada ifade ettiğimiz şey, yarışmalarda, bir pasta. Pasta diyoruz, para diyoruz ya da ün 
diyoruz, bir şekilde bir karşılığı var bunun. Ama para ya da bu bahsettiğimiz her neyse bir 
meslek disiplininden daha değerli olabilir mi? Bunu sormak istiyorum. 

OTURUM BAŞKANI- Buyurun.

HARUN KILIÇOĞLU (Peyzaj Mimarı)- Yarışmalara ilişkin benim sadece 
söyleyeceğim iki şey var. 

Yarışma kapsamı belirlenirken çok böyle net ifadelerle belirleniyor. Mimari proje 
yarışması şeklinde çıktığında, yarışmanın içeriğine bakılmaksızın, jüri teşkilini bu ifade 
üzerinden kurguluyorlar. Mekansal bağlamda biz şartnameye baktığımızda, o yarışmanın 
bağlam açısıyla aslında birçok meslek disiplinini kendi içerisinde barındırması gerektiğini 
görüyoruz. Burada Can hocamın söylediği çok önemli bir şey var. Bir defa, kentsel tasarım 
nedir? Bir belediye hizmet binası ve onun çevresi kentsel tasarım projesi midir? Değilse, 
neden tek başına bir ... tasarlamak üzerine yarışmaya çıkılmamaktadır? Devasa büyük 
alanlar üzerine çıkılan yarışmalarda mimari proje şeklinde bir ifade peyzaj mimarlığını 
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kapsamıyorsa, biz neyin mimarıyız?

Ömer Bey’in dediği bir şey vardı; “Bizim yönetmeliğimiz biraz sakat, ama çok da 
dokunmamamız lazım. Malum, Almanya’da böyle, bizim de başımıza böyle bir şey 
gelir” gibi bir şey söyledi. Biz Türkiye’de aslında birçok şeyi böyle kaybediyoruz. Bir 
peyzaj mimarı olarak ben şöyle düşünüyorum: Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. 
Yani bu Yarışmalar Yönetmeliği bir ifadeyle bizi eğer birlikte üretmemiz gereken 
bir sürecin dışına itiyorsa, bizim gerçekten kaybedecek bir şeyimiz yok. Hoş, bu 
Yarışmalar Yönetmeliğiyle kazandığımız bir şey de olmadığı için, ben, yönetmeliğe 
ilişkin gerçekten bir çalışma yapılması gerektiğini düşünen genç bir peyzaj mimarıyım. 
Buradaki reaksiyonum da bu. Son 3 yıldır deli gibi de takip ederim yarışmaları. Ama 
ben, 7 bin, 8 bin metrekare, 10 bin metrekare bir alanda, 1000 metrekare oturum alanı 
olan bir bina dışındaki alanı bir mimarın tasarlayacağı üzerine kurgulanmış bir yarışma 
formatını Türkiye’de bir defa yarışmacıların reddetmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Yani buna ihtiyacımız oluyor, evet, danışmanlık alıyoruz vesaire gibi şeylerle herkes 
etrafından dolanıyor belki; ama sorunun temelinde böyle bir şey var. Hocamın dediği şey: 
“Yönetmelikler her şeyi söyler mi?” Yönetmelikler her şeyi söylemez. Yönetmelikler, 
tasarımı, evet, kısıtlar; ama o tasarım kurgusunun hangi bağlamda yapılacağına ilişkin 
bir şey söylemeye başladığında gerçekten üretimi durdurur. Şu an bence sorun budur. 
Biz ifadeler üzerinden bir mekansal kurgu oluşturmaya çalışıyoruz. “Ortakçıl yarışma 
deyince böyle oluyor, kentsel tasarım yarışması deyince böyle olması lazım, ağırlıklı jüri 
teşkili böyle olması lazım, mimari proje yarışması deyince ona bir de inşaat mühendisi 
jüri üyesi lazım” şeklinde bir yarışmalar yönetmeliği dinozordur, eskidir, modernizmden 
uzaktır, neoliberaldir, bugün her şeyi söyleyebiliriz.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkürler.

Buyur Deniz hocam.

DENİZ ARSLAN- Benim hem sorularım, hem de aklıma gelen birkaç şey var, onları 
aktarmak istiyorum.

Önce Can ile Oktan’ı birbirine düşüreyim. Şeyi merak ediyorum da, Kadıköy’ü sen 
Selami’yle kazandın.

CAN KUBİN- O konuyu açma. (Gülüşmeler)

DENİZ ARSLAN- Şunun için bunu söylüyorum: İkiniz de beni yanlış anlamayın, zaten 
hepimiz aynı şeyleri yaşadığımız için. Hani Almanya örneği falan veriliyor. Bir kere, 
yarışmayı açan kurum, bütün dünyada, ağırlıklı olarak ya bir banka, ya devletin şeyi 
içinde parasını bağlar. Yani bu yarışmayı hayata geçirmenin garantisini vermeden... Bizde 
yarışma açmak o kadar kolay bir şeydir ki; “Haydi yarışmaya çıkalım, haydi...” Yani 
böyle garip bir şey; yemeğe çıkar gibi yarışmaya çıkılıyor. O yarışma alanı yarışmaya 
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çıkmaya değer midir, değil midir; orada çalışılır, etütler yapılır, bilmem ne, onun bir 
altyapısı çıkar, ondan sonra yarışmaya çıkılır. 

Bu şey konusu çok saçma sapan bir konu yahu, hepimiz hayatımız boyunca bu şeylerle vakit 
kaybettik; ona dava aç, buna dava aç... Odalar da aslında bu işin tam şeyine girmiyorlar; 
tam tersi, geriye götürüyorlar. Hep ben bunun altını çizmeye çalıştım, kimseye de karşı 
olduğum için vesaire değil. Ben Mimarlar Odasında da bunu söylüyorum, burada da 
söylüyorum; tam tersi, geriye götürüyorlar. Aslında konuyu ileriye götürmek için... Ne 
kadar serbest olursa o kadar iyi her şey. Ne kadar şey kurmazsanız; o da olacak, bu 
da olacak, şu da olacak demezseniz... Zaten doğası gereği kendisini bulur. Bulmuyorsa 
zaten her şey saçma sapan bir yerde gidiyor demektir. Ötekinde sadece bir imza dışında 
zaten bir şey olmuyor ki. Kaç kişide oluyor? Hepimiz bu işin içindeyiz. Yani zoraki 
olmamalı; tam tersi. Yani bu masadaki herkes, eminim ki, her projesinde dünya kadar 
insanla bir araya geliyor. Bunun için de şey yapmıyor ki; “Ağabey, ben sana bilmem ne 
kadar para vereceğim” de bilmem ne. Öyle bir derdi bile olmuyor. Ne gerekiyorsa bir 
araya geliyorlar.

Sonra bu şey de, ekip başı kelimesinde bir yanılgı var. Ekip başı, çok önemli bi kelime 
değil. Yani peyzaj mimarı ekip başı; yok, mimar ekip başı... Bu sadece bir temsilci. 
Belediyeyle ya da kim açtıysa onunla pratik olarak imzalaşmayı yapan bir temsilci. Yani 
odalar bunun altını daha fazla kurcalamasınlar; yanlış bir gidişat, ilgisi olmayan bir şey. 
Hukuk da aslında belki bunu bilmiyor diye düşünüyorum bazen. Her birey kendi hakkı 
neyse o yarışmadan o hakkı, payı alır; ne parası kalır, ne bir şeyi kalır, ne imzası kalır, ne 
osu kalır, ne busu kalır. Bir kere bu konuda bir netleşmek lazım.

Bu iki aşamalı yarışmaların yararı da var, zararı da var. Her projenin iki aşamalı olması 
gerekmiyor. Bir de Oktan belki yaşlanmaya da başlamış olabilir; arada bir de seçilmeyelim 
yahu. Ben de yolladım, seçilmedim. 

Sivas’ta hoşuma giden bir şey oldu; bayağı da genç ekipler de seçildi. Hani gençler bu 
işin içine giremiyor deniliyor ya; aslında bu bağlama bağlı bir şey. Sadece bu iki aşamalı 
yarışmalarda davetli yarışmaya doğru çeviren bir format var, yanlış gidişat o. Şu kadar 
metrekare iş yapmış olmak... Yahu, o alanda iş yapmamış olmak daha güçlü olabilir, 
ne olacak?! Çanakkale’de de olmuştu; movimental bir şeyi yapmış olmak, tasarlamış 
olmak... Ne önemi var?! Biraz daha kritik bir konudur, artık limitli yarışmaya doğru 
çekersiniz, o başka bir şey olur.

Bir de şu konu var, içimde bir yaradır, onu söylemem lazım: Bugüne kadar 17 yarışmada, 
bunun 4 tanesi Peyzaj Mimarları Odası tarafından reddedildiği için, öteki 17 yarışmada 
da kendim, “Odayla sorununuz olur, beni seçmeyin” dediğim için yera alamadım.

Teşekkür ederim.

OTURUM BAŞKANI- Peki, teşekkür ediyoruz.
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Buyurun.

OZAN KAYA (Çukurova Üniversitesi – Öğrenci)- Merhaba. İsmim Ozan Kaya; 
Çukurova Üniversitesi, son sınıf.

Anladığım kadarıyla, kentsel tasarımdaki temel sorunumuz, farklı meslek disiplinlerinin 
bir arada olmamasından kaynaklı, anlaşamamalarından kaynaklı gelen sorunlar.

Sürekli yarışma üzerinden konuşuluyor, belki de panelin temel konusu yarışmalar olduğu 
için olabilir. Ama benim en azından bir önerim var, deneysel bir şey yapılabilir.

Ben 2 senedir bizim odamızın yaz kamplarına katılıyorum. Gerçekten de okuldaki eğitim 
hayatımdan çok daha fazla şey öğrendim; yani kattığı şeyin haddi hesabı yok, burada 
olmamın sebebi de odur. 

Peki, madem bu kadar bir araya gelinmesini konuşuyoruz, bu üç oda -tabii, diğer meslek 
disiplinleri de var- ortaklaşa bir uzlaşma içinde, ne bileyim, konusu bu üç mesleği 
tamamen kapsayacak bir yarışma projesi olabilir vesaire, bunun için öğrencileri, farklı 
meslek disiplinlerini bir araya getirip çalıştırsa, böyle ortaklaşa bir kamp düzenlense ve 
bir şeyler üretse, bu biraz da ağaç yaşken eğilir olayını gerçeğe dökmez mi? Sonuçta 
az önce verdiğiniz örnek, öğrenciler yarışmalara katılamıyor; çünkü mimar bir arkadaşı 
yok, şehir-bölge planlamacısı bir arkadaşı yok, öyle bir çevresi yok. Hem buna bir altyapı 
sağlar; hem bu meslek disiplinlerinin üyeleri, diğerlerine ihtiyaçları olduğunu keşfederek, 
kendi çevrelerinde de bunu yayabilirler diye düşünüyorum.

OTURUM BAŞKANI- Evet. Teşekkür ederim. Zaten o konuda Ayşegül Hanım herhalde 
size bir şey söyleyecek. O tür hedefler var yani, yapılmaya yönelik çalışmalar yapılıyor.

Buyurun.

... ...- Merhabalar. Ben, Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı 
Bölümü son sınıf öğrencisiyim.

İlk olarak, Peyzaj Mimarları Odasının şu ana kadar yarışma bazında hiçbir şekilde 
desteğini görmedim. Neden görmüyoruz? Çözüm iptal davası açmak mıdır ya da karşı 
çıkmak mıdır; neden bir çözüm önerisi getirilmiyor?

İkinci olarak da, bu masada oturan çoğu insan, tasarım stüdyosu sahibisiniz, öğrencilere 
yarışmalarda ne kadar yer veriyorsunuz? Ki şu an peyzaj mimarı kategorisine giriyorum, 
yarışmalara bu kadar katılamazken mimar şovenizminden dolayı.

OTURUM BAŞKANI- Peki, teşekkür ediyoruz.

Buyurun.

ÖZLEM BULUT (Gökyüzü Peyzaj)- Merhabalar. Özlem Bulut; Gökyüzü Peyzaj firma 
yetkilisiyim.
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Ben peyzaj teknikeriyim. Peyzaj mimarlığı yapıyoruz ofiste, bir ortağımızla beraber. 
Uzun süredir özel sektörde çalışıyoruz. Gözlemlediğim, gördüğüm bir sorun var, buna 
tek başıma bir çözüm getiremeyeceğim, burada da sizlere duyurmak istedim.

Peyzaj mimarlığının faaliyet alanları ve kapsamı konusunda çalışmalarınız var, gerçekten 
takdire şayan hepsi, hepsini de yakından takip ediyorum. Fakat şöyle bir durum var: 
Yapılan değişiklikler ya da getirilen yenilikler tabana yayılmadığı sürece maalesef ki 
sadece bir kesimde kabul görüyor. Bizim bunu genele yayabilmemiz için şöyle bir şey 
önereceğim: Yapılan değişikliklerde sadece meslek grupları olarak değil de, kurumlardaki 
birimlere indirgemek gerektiğini düşünüyorum.

OTURUM BAŞKANI- Değişiklikten neyi kastediyorsunuz?

ÖZLEM BULUT- Mesela mevcut bir mimarinin dokusunu bozarak peyzaj tasarımları 
yapılıyor. Geçen gün de bir özel kurumda karşılaştığım, çok komik diye adlandırabileceğim 
bir mevzu oldu. Mesela yaya yollarını ortadan geçirmemi istediler, araçları da kenardan; 
yani insanlar o yolun ortasından yürür durumda kalacaklardı.

OTURUM BAŞKANI- Bunlar çok ayrıntı şeyler de...

ÖZLEM BULUT- Ayrıntı şeyler, ama sizin söylediğiniz birçok konuya değinecek 
bir şey. Çünkü biz tasarımlarımızı yapıyoruz, planlarımızı belli bir yönetmeliğe ve 
mimarlığın getirmiş olduğu sorumluluğa göre yapıyorz; fakat onu biz kurumların 
birimlerine götürdüğümüzde bizi tek bir kişi yönlendirmiş oluyor. Biz orada imar ve 
şehircilik müdürünün söylediği değişikliği yapmak zorunda kalıyoruz. Neden? Çünkü 
onun peyzaj mimarlığı konusunda daha yeni yeni yaygınlaşan bir fikri var ve bu fikri 
yönlendirebilecek bilgisi yok.

Ben bu konuda, bu yenilikleri kurumlara, onları davet şeklinde ya da bir şekilde 
duyurmanız, bilgilendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Yani bir şekilde bu yenilikleri 
biz anlayabiliyoruz; fakat dediğim gibi, bu yapılan değişiklikler bizi kurumlarda kısıtlıyor, 
tek bir kişinin ağzından çıkabilecek bir değişikliğe tabi kalıyor bizim projelerimiz.

Yarışma olarak söylediniz, ama bu konuda gerçekten özel sektörde...

OTURUM BAŞKANI- Konumuz yarışmalar olduğu için, sizin değindiğiniz konu 
bambaşka bir şey, onu burada tartışmak...

ÖZLEM BULUT- Ama bu gerçekten önemli bir şey ve ben bunu bir şekilde dile 
getirmek istiyordum.

OTURUM BAŞKANI- Peki, teşekkür ederiz, sağ olun.

Son sözü Ayşegül Hanım’a veriyoruz. Daha sonra da buradan yanıt vermek isteyen 
arkadaşlarımız olursa, ki Oktan Bey herhalde söz istiyor, onlara söz vereceğiz.
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Buyurun.

AYŞEGÜL ORUÇKAPTAN- Teşekkür ederim.

Öncelikle şunu söyleyeyim: Peyzaj teknikeri arkadaşım peyzaj projesi yapamaz, peyzaj 
teknikerliği yapar. Peyzaj projelerini yapmak peyzaj mimarlarının işidir. Önce onu 
söyleyeyim. Ona dikkat edilmesi gerekiyor. Yakalandığınız zaman başınız sıkıntıya 
girer, onu bilin.

Ben, öncelikle, bu masada oturan ve bu saatte burada olan herkese teşekkür ediyorum.

Yarışmalarla ilgili bir panel, forum, buna benzer bir şey bizim kaç yıldır bir hayalimizdi. 
Çünkü Oda olarak çok sıkıntı çektiğimiz bir durum. Bu masada oturan, hatta bu salonda 
oturanlardan jüri üyeliği de yapanlar var, yarışmacı da olanlar var. Özellikle bu masada 
oturanlar, masanın iki tarafında da bulunmuş kişiler; hem yarışmacı, hem jüri üyeliği 
yapmışlar. 

Yarışmaları, evet, gerçekten desteklemek gerekiyor. Oda olarak biz de desteklemek 
istiyoruz. Ama biraz evvel Özay’ın da dediği gibi, eğer siz bir mesleği sürekli göz 
ardı ederseniz yarışmalarda, meslek şovenizmini son derece yaparsanız, bunu teşvik 
edemezsiniz.

Kimseyi kırmak için söylemiyorum, ama bu Kentsel Tasarım Sempozyumunu başka bir 
meslek disiplini yapsaydı, bu adil dağıtımla bu sempozyum yapılmazdı. Bunu da çok 
iddialı söylüyorum. Çünkü bizim mesleği ilgilendiren, mutlaka orada olmamız gereken 
yerlerde bile, birçok sempozyum düzenleniyor, bir tane bile peyzaj mimarı konuşmacı 
olarak davet edilmiyor ve ben bunu soruyorum, artık hepsi arkadaşım olduğu için, “Siz 
bunu peyzaj mimarı olmadan nasıl konuşacaksınız, nasıl tartıştıracaksınız?” diye, “Ya, 
işte orada siz de bir söz alırsınız” falan, orada bir mahcubiyet ortaya çıkıyor.

Bir kere, biz, peyzaj mimarları olarak, diğer meslek disiplinlerine en saygılı meslek 
disiplinlerinden biriyiz. Bunu en başta söylemek istiyorum.

Yarışmalar çok doğru bir şey; ama Türkiye’de, maalesef, çok doğru olduğunu 
düşünmüyorum. Hatta bazen şunu düşünüyorum, kişisel olarak söylüyorum bunu: 
Yarışmalar yapılmamalı mı, yani başka bir türe mi gidilmeli? Çünkü bu bir sektör halini 
aldı Türkiye’de. Yarışma jürileri aynı kişiler, katılanlar aynı kişiler, ödül alanlar yer 
değiştiriyor sürekli. Aralara bir genç grup geldiğinde biz de çok seviniyoruz. Bunun 
mimar, peyzaj mimarı veya şehir plancısı olması bizim için çok fark etmiyor. Jürinin 
kalitesi çok önemli. Yani buna çok dikkat etmek gerekiyor. 

“Efendim, birçok şeye Peyzaj Mimarları Odası itiraz ediyor.” İtiraz ettiğimiz işler... İşte, 
en son Seyhan’da, iyi ki de etmişiz, dava açtık, davayı sonra geri çektik. Belediye Başkanı 
orada üniversiteden Atilla Bey diye birini tanıyormuş da, ona, “Biz burada bir yarışma 
yapalım” demiş, o da “Tamam” demiş; sonra “Ben şunu tanıyorum, ben bunu tanıyorum” 
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deyip jüriyi oluşturmuş. Rezil bir şartnamesi vardı. Onun büyük bir miktarını düzelttiler. 
Eğer o haliyle çıkmış olsaydı son derece kötü ve yanlışlarla dolu bir yarışma olarak 
çıkacaktı. Biz buradaki şartnamedeki yanlışlara da, jüri dağılımına da itiraz ediyoruz.

Yarışmaların sonuçlarını belirlerken şu da çok etkili: Eğer siz yarışma açarken... Mesela, 
şu son 2-3 yıldır mimari proje yarışması, bilmem ne bölgesi mimari ve çevresi... Yani 
bunu mimarlara yamayabilmek için sürekli mimari olarak çıkmaya başladı. Bu da son 
derece yanlış. Odalardan artık jüri istenmiyor. Yönetmelik son derece eskide kalmış, 
bir sürü flu-gri noktaları olan bir yönetmelik. Orada da yazıyor, odalardan jüri için isim 
istenmesi gerekiyor; ama artık Odadan bir tek bile doğru dürüst soran yok. Ancak biz 
itiraz edersek Odadan isim istenmeye başlıyor aynı belediye tarafından.

Dediğim gibi, jürinin de kalifiye olması lazım. Sizin dediğiniz gibi, doktor da olabilir, 
başka bir şey de olabilir. Evet, üç meslek grubu arasında kalmaması gerekiyor jürilerin; 
ama bazen de onların sadece danışman jüri üyesi olarak yer alması lazım.

Şimdi bizim meslektaşlarımıza şu yapılmaya başlandı: Susturabilmek için danışman jüri 
üyesi yapıyorlar. Danışman jüri üyesi demek, aslında o yörenin, mesela bizim Odamızın 
bir temsilcisi vardır orada veya şubesi vardır, oradan bir kişi olur. Çünkü o yöreyi tanır, 
bilir. Danışmanlık budur. Profesyonel çalışan bir arkadaşımızın danışman olmaması, 
direkt olarak jüri üyesi olması gerekir. Bunlara da dikkat etmek gerekir. 

Ben biraz evvel Deniz Bey’in dediklerine de sonuna kadar katılıyorum, Harun’un 
dediklerine de katılıyorum. Ben aynı zamanda Çankaya Belediyesinde çalışıyorum. Bizim 
Çankaya Belediyesinde bir kültür merkezi yarışması çıkartıldı. Başkan Yardımcımız, 
“İlla yarışma olsun” dedi. Ne giriş alanı vardı, ne otopark alanı, son derece sıkıntılı bir 
alandı. Yarışma yapıldı, Belediyeye 500 bin liranın üzerinde paraya mal oldu, dağıtılan 
ödüllerle; ama uygulanmadı. Yani çöpe atılacak projelere aslında belediyelerin verecek 
parası yok, biz o kadar zengin bir ülke de değiliz. O nedenle, fikir yarışmalarına da 
dikkat etmek gerekiyor. Fikir yarışmalarında genellikle şartnameye uymayan projeler de 
seçiliyor. 

Yine jüri dağılımı çok önemli diyorum. Mesela peyzaj mimarlığını ilgilendiren, ama 
mimari diye geçen bir yarışmada, eğer mimar jüri üyesi fazlaysa, sonucu çok etkiliyor, bir 
peyzaj mimarının birinci olma ihtimali de orada azalıyor. Ben buna kendim de şahidim. 
Çünkü artık sürekli aynı kişiler jüri üyesi olduklarından, çizgilerden kim hangisinin 
projesi tanıyorlar. Yani buna kimsenin itiraz etmeyeceğini düşünüyorum; genellikle bu 
tanınıyor ve bu da sonucu etkileyen faktörlerden bir tanesi.

Ekip başı meselesi. “Ekip başı bir mimardır” diye gidiyor. Burada ekip başının aslında 
belirgin olmaması lazım. Ekip başı diye bir şey belirlemeyin. Bir tek Mimarlar Odasından 
belge alınması lazım, oda üyesi olması lazım, diğerlerinin oda üyesi olması gerekmiyor 
gibi. Sadece raporla geçiştirilmeye çalışılıyor. 10 bin metrekarenin içerisinde 1000 
metrekare taban oturumlu bir alanda peyzaj projesi rapor olarak istenebiliyor. Ki bu 
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son derece yanlış. Ben kendi meslektaşlarıma da şunu söylemek istiyorum: Son derece 
duyarlı olmaları lazım bu yarışmalara katılırken. Eğer bir yanlış varsa orada, daha başta 
hep birlikte “Biz bu yarışmaya katılmayalım” demeleri lazım; jüri üyelerinin de bunu 
gördüklerinde kendilerini geri çekmeleri lazım, yani jürilerin de bu itirazları yapmaları 
lazım; yani her şeyi ben burada jüri üyesi olayım diye prestij için kabul etmemeleri 
gerekiyor. 

Odaları da her şeye itiraz eden insanlar olarak görmemek lazım. Çünkü bizim en başta 
yönetmeliğimizde yazıyor, “Üyenin haklarının korur, meslek haklarını korur” diye. 
Biz bunu yapmak durumundayız. Ömer Bey’e de söylediğimiz gibi, biz her yarışmayı 
göremeyebiliriz, bize üyelerimiz de haber verebilirler; biz bunu haber aldığımız anda, 
yanlışı gördüğümüz anda buna müdahale ederiz. Hani “Siz şuna ettiniz de, buna niye 
etmediniz?” falan; bunlar basit tartışmalar oluyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Bundan 
sonra, bu tartışmadan sonra bu iş şekillenir mi, nasıl şekillenir bilmiyoruz; ama bizim 
birçok belediye başkanıyla konuştuğumuzda da gördük, ikili ilişkilerle gidiyor. O ikili 
ilişkilerde kimi tanıyorsa, ondan sonraki jüri şekillenmesi de ona göre oluyor. Bence bu 
panel çok önemli.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederim Ayşegül.

Tabii, bu panelin böyle kısa bir süreye sıkıştırılmış olması iyi olmadı; çünkü herkesin 
söylemek istediği birçok konu içinde kaldı. Mesela benim de çok söyleyeceğim şeyler 
var, ama zaman çok kısıtlı olduğu için söyleyemiyoruz.

Şimdi panelist arkadaşlarıma söz vermek istiyorum, bu sorulan veya katkı olarak ortaya 
konulan düşüncelere karşı söyleyecekleri var mı diye.

Oktan Bey biraz önce bana “Ben bir şeyler söylemek istiyorum” dedi. İlk olarak Oktan 
Bey’e söz vermek istiyorum.

Buyurun.

Yrd. Doç. Dr. OKTAN NALBANTOĞLU- Sevgili Deniz Arslan’la başlayayım önce.

Seçilmesek dünyanın sonu değil tabii. Benim burada aradığım şey adalet, başka hiçbir şey 
değil. Yani seçilmeyebilirsin. Çanakkale’de böyle bir şey oldu, seçim kriterleri subjektifti, 
anı yarışmalarının ikincisi, bir serisi daha oldu, seçilmedik, hiç sesimizi çıkarmadık. 
Benim tamamen istediğim adalet, başka hiçbir şey değil. Ben diyorum ki, kantitatif bir 
seçim kriteri konulduğu zaman, buna uygun hareket etmek lazım. Yoksa hiç sorun değil 
yani, gerçekten. Ve şunu kesinlikle söyleyeyim: Benim derdim kendim değilim. Ben 
unumu eledim, eleğimi astım. Yarışmaysa yarışmaya girdik, ödülse ödül aldık, jüriyse 
jürilik yaptık. Ama bizim derdimiz başka. Biz öncelikle bize güvenen, bizimle beraber 
yarışmaya giren meslektaşlarımızın hakkını savunmak zorundayız. Meslektaş derken de 
sadece peyzaj mimarlarını kastetmiyorum, mimarları, plancıları da aynı şekilde.
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Sivas yarışmasında... Önseçimli yarışma dediğiniz şey... Özel uzmanlık isteyen yarışmalar 
önseçimli olarak açıklanır. Biz de Sivas’ı bu şekilde gördük. Herhalde Sivas’ın böyle bir 
Kızılırmak deltası, şudur, budur, Kızılırmak’ın kenarında bir model geliştirilecek, aynı 
zamanda doğayla barışık bir kentsel tasarım yaklaşımı olacak. Gittik, çalışması tamamen 
bu konu üzerine olan Şükran Şahin hocamıza dedik ki, “Hocam, bize danışmanlık yapar 
mısınız?” Çalışmaları Kızılırmak deltası üzerine. Bir de gittik, yahu, bu o kadar önemli 
bir meseledir ki, bir de gidelim, bir botanikçi bulalım dedik; yani burada ne olacak 
botanik meselesi diye, tamamen çalışma alanı İç Anadolu florası üzerine olan bir de 
profesör botanikçi koyduk danışmanlığa. Ama elendik. Yani bizim derdimiz şey değil. 
Ben Şükran hocama mahçup olduk. Anlatabiliyor muyum? Mesele bu. Benimle ilgili bir 
mesele değil, ben değilim mesele yani. Burada aradığımız şey adalet. Ha, ama burada... 
Ben Sivas yarışması özelinde bunu rahatlıkla söyleyebilirim, kafamı hiçbir zaman kuma 
sokmadım çünkü; burada peyzaj mimarlarına yönelik bir operasyon yapıldı, Sivas 
yarışmasında. Ben Murat’ın kendi yüzüne söyledim; “Eğer sen ekip temsilcisi, ekip başı 
olsaydın o yarışmaya seçilmezdin” dedim. O onun için seçildi. Ondan sonra ne oldu? 8 
tane ekip seçildi, 3 tanesi zannediyorum peyzaj mimarlığı dalından ekip temsilcisinin 
olduğu gruplar. Hiçbir şekilde küçümsemek için söylemiyorum. Etkisiz. Yani ne olacağı 
önceden belli. Ben sonuçları biliyordum. Ne Beylikdüzü’nün, ne de Sivas yarışmasının 
sonuçlarına bakmadım bile, projelerini incelemedim bile. İnanmadığım bir şeydi çünkü. 
Benim buradaki tek şeyim buydu yani, başka bir şey değil. 

Cana hocanın söylediği şey çok önemli; güven ve uzlaşı. Önce güven olacak ve uzlaşı 
olacak. Şimdi ciddi bir güven bunalımıyla karşı karşıyayız. Bu güven bunalımı yaşayan 
temel kurumlar da bugünkü belediyeler. Ben birçok belediye başkanıyla projeler 
yapıyorum ve birçoğunu tanıyorum. Geliyor, “Böyle olacak, yarışma...” “Başkanım, bunu 
bir yarışmaya açsanız, hiç olmazsa böyle bir şey düşünüyorsanız, farklı fikirler...” “Aman, 
aman, beni yarışmadan uzak tut; böyle böyle bir şey oldu, hatta yarışmaya açtık, şimdi bir 
sürü dertle uğraşıyoruz, şudur, budur.” Ciddi bir sorun var. Bu sorunu aşabilmenin yoluna 
girmek lazım. Ha, şunu da itiraf etmeliyim: İki tane belediyede de önseçimli yarışmayı 
iptal ettirdim. “Önseçimli yarışma” falan filan dediler; “Yok, aman başkan, bakın, ben 
size anlatayım meseleyi; şu, şu, şu. Önseçimli yarışma olmaz.” İki tane belediye bundan 
vazgeçti. Bu aynı zamanda benim görevim de. Ama bu güven sorununu aşmak lazım bir 
şekilde. 

Ben, yarışmaları çok öğretici ve eğitici süreçler olarak görüyorum. Benim ofisim açısından 
şu yönden önemli: Benim meslektaşlarımın profesyonel projelerde dahi öğrenemedikleri 
birçok şeyi yarışmalar vasıtasıyla öğrendiklerini biliyorum. Uzlaşının ne demek olduğunu, 
birlikte çalışma kültürünün, ekip halinde çalışmanın ne demek olduğunu yarışmalarla 
keşfettiklerini biliyorum. Ben, beraber çalıştığım genç meslektaşlarımın eğitimi-öğretimi 
açısından çok önemli bir olgu olarak kabul ettiğim için bu yarışmaları önemsiyorum; 
yoksa şey değil.

Bu güven bunalımını aşmak lazım. Bunu aşmanın yolu odalar arasında uzlaşıdan geçiyor. 
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Demin Adnan hocam söyledi; “TMMOB, uzlaşı, güven, birlik, kardeşlik diyorlar; ama...” 
dedi. Adnan hocam; çok haklısınız. Gerçekten bu sorunu aşmak lazım. Birçok meslek 
disiplinini ilgilendiriyor, buna yüzde yüz katılıyorum. Peyzaj Mimarları Odasının, 
Mimarlar Odasının, Şehir Plancıları Odasının bir araya gelerek ciddi bir uzlaşı elde etmesi 
lazım ve bu yarışmaların kamu kurumu niteliğindeik odalar tarafından yürütülmesi lazım. 
Çünkü güven çok önemlidir. Çünkü odalardaki yöneticiler 2 yılda bir seçimle gelirler. 
Yani bir uzlaşı kültürü aranıyorsa, odalar vasıtasıyla olur bu. Ama kişiler, şahsi veya 
kurumsal, vakıfsal, medya, her neyse, buna eğer destek olmak istiyorsa, odalara destek 
olması gerekir. Odalar bu konuda en güvenilir kurumlar olmak zorundadır. Ama şu anda 
öyle olmadığını da söyleyebilirim. Bu şeyi mutlaka ve mutlaka sağlamak gerekir.

Ben şahsım adına şunu söyleyeyim: Bütün meslek disiplinleri mutlaka olmalıdır şeyinin 
tamamen karşısındayım. Öyle şey olmaz. İster girer, ister girmez; ister şehir plancıyı 
yanına alır, ister peyzaj mimarını, ister mimarı, ister sosyologu. Alıp almamak onun 
inisiyatifindedir. Gerçekten, Devrim’in de o lafını çok önemsiyorum, biz hibritleştik. 
Ben de kendimi peyzaj mimarı olarak tanımlayamıyorum, yani farklı bakıyorum 
meseleye ve ben, daha da net konuşmak gerekirse, mesleki sınırlara da inanmıyorum. 
“Senin sınırın buraya kadar, benim sınırım buraya kadar...” Bizim bir başarımız varsa, 
bu meslek sınırlarını ortadan kaldırmamızdan dolayıdır. Yani benim beraber çalıştığım 
bir ekipte mimar her türlü şeye karışmalı, bir peyzaj mimarı mimari probleme karışmalı, 
cepheye karışmalı, plancı gelip bitkiye karışmalı falan filan. Ancak bu şeylerle oluyor 
çünkü. Gerçekten bir hibritleşme dönemi de yaşıyoruz. Mesele böyle meslek sınırlarını 
aştı. Meslek sınırları, bu yeni dünyanın, özellikle kentsel tasarım olgusunun en tehlikeli 
konularından birisi gibi geliyor bana. 

Yani burada zaman zaman böyle çok eleştiriliyor benim bu sözlerim; ama gerçekten 
meseleye biraz farklı bakmak lazım. Güvene ihtiyaç var, şehirlerin yarışmalara ihtiyacı 
var. Birçok şeyin yarışmayla elde edilmesine ben de kesinlikle inanıyorum, öyle olmalı; 
ortak akla ihtiyaç var çünkü. Çoğu zaman kent adına bir şey söylediğimiz zaman, 
kendi adıma söyleyeyim, korkuyorum, acaba yanlış mı yapıyoruz diye. Çünkü kentin 
geleceğiyle ilgili bir söz söylüyorsunuz. Aslında yoktan var ediyorsunuz bazı şeyleri. 
Bazı kritik konuların mutlaka yarışmalar yoluyla çözülmesi gerektiğine canı gönülden 
inanıyorum.

Benim söylemek istediklerim bunlar.

OTURUM BAŞKANI- Teşekkürler.

Buyurun.

ÖMER YILMAZ- Önce Özay Bey’in sorusundan başlayayım.

Ben cem evi örneğini uç nokta olsun diye verdim. Aleviliğin sorunlarıyla ilgilenirken. 
Yoksa onu genelleyerek, Selçuk’a veya başka bir şeye bağlamazsanız iyi olur. Yani 
lütfen yanlış anlaşılmasın, belediye başkanı da onu söyledi diye falan... Onu ayrı ayrı 
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konuşuruz; ama cem evi konusu, mimar, peyzaj mimarı, inşaat mühendisi olsun’un 
ötesine geçerek, cem evi meselesini tartışabileceğiniz adamı masaya çekme işi bence. 
Yani biraz uç bir örnek.

“Almanya’yı yanlış anlamışsınız” denildi. Ben Almanya’yı kötü örnek diye vermedim. 
Almanya iyi örnek. Oradaki sistemi bir daha anlayalım, Türkiye’ye örnek olması 
açısından. İlk olarak mimarın bütün haklarını ve fiyatını federal bir kanunla koruyorlar. 
Birincisi bu. Bir mimarın hakkı yüzde 20, bütün hizmetleri verirse. Peyzaj mimarınınkini 
bilmiyorum. Türkiye’de yüzde 2. Almanya’da 100 milyon liradan 20 milyon alıyor mimar; 
Türkiye’de 2 milyon, 1 milyon alırsa dua ediyor. Bütün projelendirme ve... Kontrol hariç. 
Ama binanın sonra 5 yıl kontrolü falan dahil olmak üzere. Ondan sonra yarışma sistemini 
son derece large bir platformda oluşturuyor. Ödül grubuna giren mansiyonlara değil, 
herhangi bir tanesini belediyenin uygulama yetkisi var. Ben bunu söyledim. Orada bir 
yanlış anlaşılma olmuş, bizim yönetmeliğe bağlandı falan iş. 

Bizim yönetmeliğe gelecek olursak; Türkiye’nin hali ortada, yani şu an politik olarak 
geldiği nokta ortada. İstanbul’da biz Belediye Başkanıyla yan yana bile gelemiyoruz; 
herhangi bir mimarın söylediğini duyma şansı yok. Yani feci bir politik iklimden 
geçiyoruz, herhalde bunu anlatmaya gerek yok. Bunun içinde, en iletlişim kurabildiğimiz, 
kamu görevlileriyle ortak platformda buluşturabildiğimiz ve ötesine geçelim, sivil 
bir platformun resmi olarak oluşabildiği -ben böyle ifade ediyorum- tek platform, 
yarışmalar. Kamu gücünü kullanan, çünkü ihale mensubu oluyorsunuz, kamudan 
sorumluluu olan, ama masanın etrafında uygulamacıyı, akademisyeni, idarenin kendisini, 
idarenin danışmanlarını ve çeşitli disiplinleri bir arada topladığımız tek araç bu. Biz 
bu aracı da kaybedersek... Kaybedebiliriz yani. Ben hiç öyle sizin dnüşündüğünüz gibi 
düşünmüyorum; ne kazanıyoruz, ne kaybediyoruz diye bakmamak lazım. Gerçekten 
bu yönetmeliği kaybedebiliriz. Çünkü ben zamanında sizin gibi düşünüp Kamu İhale 
Kurumuna bile gittim. Yani bunu savunmamız lazım.

Oktan Bey’in yine bana söylediğini tahmin ederek, üzerime alınarak, söylediiğne şöyle 
bir cevap vereyim: Hem önseçimliye bir cevap olsun, hem de kendime dönük olarak 
bir cevap vereyim. Önce Adnan Bey’e cevap olsun. Bence önseçimli yarışmalarda 
ilan edilememesinin, sonuçlarının açıklanamamasının bir nedeni var. Başvuran kişinin 
kimliğini açıklama hakkına sahip değilsiniz. Yani kiminle yarıştığınızı bilmiyorsunuz. 
Mesela, Oktan Bey, “Beylikdüzün’de ben seçilmeliydim” dedi. Nereden biliyorsunuz ki 
kimin başvurduğunu? Mesela üç tanesini söyleyeyim: Sinamed de başvurdu, Mucip’le 
birlikte; kabul edilmedi. Burroscarido başvurdu, kabul edilmedi.

ADNAN ALPAN- Resmi bir yazı gönderilmedi diyorum.

ÖMER YILMAZ- Onu anlatacağım şimdi, hemen söyleyeceğim.

Topotec başvurdu, kabul edilmedi. Yani bu o kadar basit değil; içeride neler olduğunu 
bilmiyorsunuz. 
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Resmi yazı... Şöyle söyleyeyim: Oktan Bey’den açtırmayan iki tane belediyeyi de 
öğrenmek isterim. Biz yeni açacağız önseçimli yarışma ve katılım da olacak, herhangi 
bir kuşkum yok. Bundan sonra açılacak yarışmalarda -burada söyleyeyim, başkası dahil 
olursa mutlaka uygulasın- şartnamede kimliklerin açıklanacağını söylemek lazım. Yani 
başvuran portfolyolar beyan edilecek, bütün kamuoyu tarafından bilinecek. Ondan sonra 
uygulamayı siz açabilirsiniz, yani bu çok kolay hale gelir. Jüri üyelerine rumuz verirsiniz, 
oylamaları da gösterirsiniz. Disiplinler arası bir mesele olarak söylemiyorum bunu, ama 
disiplinler arası yarışmalarda önseçimin kullanılması daha doğru bence, yani daha zor 
yarışmalarda çok daha doğru.

Oktan Bey’in, seçilmemesiyle ilgili eleştirileriyle ilgili olarak da şunu söyleyeyim: Şeyde 
oy hakkım yoktu, ama ben de olsam mesela, sizi seçmezdim. Seçmeme nedenim de, 
Taksim projesini yapıyor olmanız olurdu. O zaman, demek ki şartnamelere etikle ilgili bir 
kural koymak gerekiyor. Demek ki seçim kriterlerinin içine etik problemli yarışmacıların 
da bir kriter olarak girmesi gerekiyor bence. Ben, Gezi Parkı olaylarından sonra, Taksim 
projesini yapan birisini yarışmacı olarak nasıl seçebilirim ki?!

Yrd. Doç. Dr. OKTAN NALBANTOĞLU- Şimdi cevap hakkı doğdu.

ADNAN ALPAN- Yönetmeliğe göre, kazanmayanların neden kazanmadığına dair 
gerekçeli cevabın verilmesi gerekir. Yönetmelikte bu var. Biz resmi olarak bunu talep 
ediyoruz, neden kazanmadık demiyoruz. Gerekçeli yazıyı niye göndermiyorsunuz 
diyoruz; öyle bir yazı gelmedi çünkü.

OTURUM BAŞKANI- Şöyle: Önseçimde çok sayıda katılım olduğu için, onlara tek tek, 
önseçimde neden kazanmadıklarını söylemek çok zor. Zaten bir kalitatif değerlendirme 
var. Yani rakamlarla ifade etmek zor. Ama o sona kalan 8 tane için, ben Sivas’tan 
biliyorum, herkese gerekçe gönderildi. 

ADNAN ALPAN- Ama önseçimde bize bir şey yollanmadı.

OTURUM BAŞKANI- Evet, onda yollanmıyormuş, kural olarak da var; ama bir de 40 
kişi gelmiş, hepsine gerekçe yazmak mümkün değil.

SALONDAN- Yayınladığınız zaman onlara manevi olarak da zarar vereilirsiniz.

OTURUM BAŞKANI- Tabii, tabii.

CAN KUBİN- Adamın mahremiyetini ortaya çıkarmış oluyorsunuz; adam belki 
açıklanmasını istemiyordur. 

OTURUM BAŞKANI- Evet. Bir de orada başka problemler de oldu, yani 
açıklanmamasıyla ilgili olarak. Hem onlara tek tek rapor yazmak çok uzun bir süreç, hem 
kişiliklerini ifşa etmek anlamına geliyor.

ÖMER YILMAZ- İşte baştan söylersek çözülecek o sorun. Baştan ilan edileceği 
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söylenirse eğer, yarışma açılmadan, daha başvururken, o zaman çözülür o sorun.

OTURUM BAŞKANI- Evet.

Buyurun.

DEVRİM ÇİMEN- Burada temel prpoblem, seçmek için... Zaten yarışmanın temel şeyi 
seçme üzerine kurulu. Seçmek de bazı şeyleri seçmemek anlamına geliyor; yani bazı 
şeyleri içeride tutmak, bazı şeyleri dışarıda bırakmak anlamına geliyor. Bu iste önseçimli 
yarışma olsun, ister açık yarışma olsun, seçme durumu söz konusu. Yani jüri açık bir 
yarışmada da seçme yapıyor; yani bazı şeyleri dışarıda bırakıyor, bazı şeyleri içeride 
tutuyor. Bunu yaparken de belli kriterlere dayanarak yapıyor.

Önseçimli yarışmada bence temel sorun şu: Zaten Oktan Nalbantoğlu da ondan bahsetti, 
jürinin ilan ettiği kriterleri aşan... Yani seçilecek projenin dört katı başvuru var  diyelim ki. 
Yani ben 5 proje seçeceğim diyor, ama belirlediği kriterleri aşan 20 tane ekip var. Bence 
sorun buradan kaynaklanıyor. Bu 15 proje hangi kriterlerle bu seçim dışarısında tutuldu, 
hangileri içerisinde bırakıldı? Bu aslında yarışmaların temel tartışma konularından da 
bir tanesi. Yani yarışma jürisi neden bu projeyi birinci yaptı ya da neden bu projeye 
mansiyon vermedi? Çok benzer şeyler. Yani belli kriterleri siz ortaya koyuyorsanız ve 
bu kriterleri aşan, sizin seçme sayınızdan fazla proje varsa ortada ya da başvuru varsa, bu 
tür eleştirilere her zaman açık olursunuz. O yüzden, bunun nasıl elemine edileceğine dair 
fikirler geliştirmek lazım. Ben yanlış bilmiyorsam, Ömer belki benden daha iyi biliyor, 
ama bunun kurayla yapıldığını biliyorum.

ÖMER YILMAZ- Almanya’da kurayla yapılıyor.

DEVRİM ÇİMEN- Evet. Mesela diyelim ki siz belli kriterler koydunuz, 50 tane dosya 
geldi, bu kriterleri aşan 20 proje var, ama siz 5 proje seçeceksiniz; bunu noter huzurunda 
kurayla çekiyor adam. Kurayla çekiyor ve 5 tane ekip belirliyor. Bu tür tartışmaların 
önünü kesebilecek bir metot. Bence biraz acımasız bir metot, resmen piyango bileti 
almak gibi, o da saçma geliyor insana, ama...

OTURUM BAŞKANI- Bence doğrusu o ama.

DEVRİM ÇİMEN- Ama bu biraz, yani çok teknik ve çok acımasız bir yöntem, demir 
soğukluğunda bir şey yani. Ama şunu yapması gerekiyor bence: Bu önseçimli yarışmalar 
eğer gerçekten uzmanlık gerektiren yarışmalarsa, onun gerçekten önseçim kriterlerinin 
olabildiğince iyi tanımlanması, zaten bunu aşacak grupların da sayısını azaltacaktır. Bu 
yapılmadığı zaman ve o aralık çok geniş bırakıldığı zaman, ister istemez subjektiflik 
tartışmaları ortaya çıkıyor ve bu haksız bir tartışma değildir, meşru bir tartışmadır. Ama 
bence bunu çok fazla, hani önseçimli yarışma yapılmasın değil, önseçimli yarışma daha 
iyi nasıl yapılabilir üzerinden tartışmak belki faydalı. Ki önseçim yarışıması da yarışma 
türlerinden bir tanesidir. Bu zenginlik içerisinde, öğrenci projesi de olabilir, fikir projeleri 
de olacak, önseçimliler olacak, iki aşamalı olacak; yani aynı anda çok farklı türden 
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yarışmalar paralel olarak ilerleyebilir yani. Türkiye, nüfusu büyük ve kentsel problemleri 
fazla olan bir ülke.

OTURUM BAŞKANI- Şöyle bir şey vardı: Hem Beylikdüzü’nde, hem de Sivas’ta 
yapılan yarışma uzmanlık gerektiren bir yarışma türü değildi. Bu bir. İkincisi, önseçim 
yarışmalarında kantitatif bir değerlendirme... Ben ilk defa böyle bir yarışmada jüriye üye 
oldum...

Yrd. Doç. Dr. OKTAN NALBANTOĞLU- Pişman mısın?

OTURUM BAŞKANI- Tabii ki pişmanım.

Ortaya konulan kantitatif değerlendirmeler için de jüriye gerek yok; sayarsın...

DEVRİM ÇİMEN- Tabii, tabii; bu dediğini jüri yapmıyor zaten, Almanya’da öyle.

OTURUM BAŞKANI- Evet. Jüriye gerek yok ki. Sayarsın, 5, 3, 4, 14 çıktı; 14 birinci 
olur, öbürü ikinci olur falan. Sayısal bir değerlendirme üzerinden jüri seçim yapıyor.

DEVRİM ÇİMEN- Ben onu demiyorum; siz dosya gönderiyorsunuz ya...

OTURUM BAŞKANI- Diyor ki, yarışmalarda derece almış olmak. Tamam. Sayıyorsun, 
5 tane, öbürü 3 tane. Şu kadar bilmem şeye katılmak. Sayıyorsun, bir rakam çıkıyor, en 
iyi olanı seçiyorsun. O zaman jüriye gerek yok.

DEVRİM ÇİMEN- Hayır, şu oluyor: O yarışmaya girecek ekipleri seçiyorsunuz; 
birinciyi, ikinciyi seçmiyorsunuz.

OTURUM BAŞKANI- İkincisi de şöyle bir problem var: Sürekli aynı kişiyle girmiş, 
üç kişi aynı ekiple girmiş, peyzaj mimarının da, mimarın da, şehir plancısının da 10 tane 
birinciliği var. Şimdi buna 10 mu diyeceğiz, 30 mu diyeceğiz? Öteki ayrı ayrı girmiş. Bu 
tür problemlerle karşılaştık. Buna ne diyeceğiz? Yani bir karmaşa var orada, önseçimde. 
Mesele bu.

CAN KUBİN- Müsaade ederseniz ben de bir şey söylemek istiyorum.

Bu panelin biraz fazla kişiselleştiğini düşünüyorum. Bu konuda çok ciddi rahatsızlık 
hissediyorum, onu söyleyeyim. Biz burada yarışmaları tartışmak için geldik, şu an 
Oktan’ın neden elendiğini tartışıyoruz. Bu doğru gelmiyor bana.

İkincisi, genel olarak tasarım dediğiniz şey, subjektif bir şeydir zaten; hiçbir şekilde 
tasarımın objektif bir tarafa oturtulması mümkün değildir, değerlendirmeler hep 
subjektiftir. Hoca söyledi biraz önce; “Ekipler geliyor, 20 tane ekip; 10 olanı mı 
seçeceğim, 30 olanı mı seçeceğim?” İkisi arasında tercih yapmanız gerektiğinde 30’lu 
olanı seçeceksiniz veyahut da hangisi hoşunuza gittiyse, hangisinin dosyası güzelse, 
hangisinin koyduğu projeler daha alakalıysa. Ben daha önce önseçimli yarışmalardan bir 
tanesinde jüri üyesi oldum; kimleri, kimleri eledik yahu! Hiçbirinde de kötü niyetli falan 
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değildik yani. Kimleri, kimleri eledik! Belki Deniz’i de eledik, bilmiyorum. Ama orada 
o kadar aynı şeyler bir araya geliyor ki mesela, tecrübe bakımından bir sürü aynı şey bir 
araya geliyor, artık kimin dosyası daha güzel ona bakıyorsunuz yani, bir şekilde seçmek 
durumundasınız. Dolayısıyla, bunun hesabının yapılması mümkün değil.

Tabii ki üzüntüsüne katılıyorum. “Niye seçilmedim?!” diye söylüyor Oktan. Tabii ki, 
herkes seçilmek ister. Ben de daha önce bir dosya yollamıştım, ben de seçilmedim. 
Ama Beylikdüzü’nde seçildim, öbüründe de seçildim. Beylikdüzü’nde seçilmeyi hiç 
beklemiyordum. Çünkü uluslararası bir yarışmaydı. Ama seçildik, ne bileyim, nasıl 
olduysa seçildik. Dosyamız güzeldi belki, koyduğumuz projeler tam hedefe kilitlenmiş 
projelerdi. 300 tane projemiz var, içinden hangisini seçtiğimiz de çok önemli. Yani bunun 
daha fazla tartışılması gerektiğini düşünmüyorum. Zaten hukuki bir süreç de işliyor, 
yani hukuka başvurmuş; burada oturup da bu konuda bir sürü yorum yapmamızın doğru 
olduğunu düşünmüyorum.

Şöyle de bir durum var: Beylikdüzü’nde beş tane jüri üyesi vardı, bunlardan iki tanesi 
Türk’tü, üç tanesi yabancıydı. Yabancılar ne beni tanır, ne Oktan’ı tanır, eminim. 
Türklerden bir tanesi Belemir’di, peyzaj mimarıdır; bir tanesi de Zekai hocaydı, o da 
mimar-şehir plancısı. Şimdi burada bir art niyet aramak... Yabancılar bizi tanımıyordu 
yani, hiçbirimizi. Ama herifler Sunohetta’yı tanıyordu; elediler Sunohetta’yı yahu, 
dünya yıldızını elediler adamlar. Onların yanında ben de elenseydim üzülmezdim. Oktan 
üzüldü, hak veriyorum, kendi hakkıdır üzülmek de, şey yapmak da. Ama bu tartışmanın 
bu boyuta gelmesi bence çok yanlış; biz burada yarışmaları tartışacaktık.

Yrd. Doç. Dr. OKTAN NALBANTOĞLU- Aslında yarışmaları tartışıyoruz tabii de...

CAN KUBİN- Ama şu anda onu tartışmıyoruz.

Yrd. Doç. Dr. OKTAN NALBANTOĞLU- Hocam; ben bunun şahsileştirilmesine 
tamamen karşıyım. Benim kendi şahsım üzerinden bir tartışmayı götürmüyorum, ben 
yarışmalar ortamı üzerinden tartışmayı yürütüyorum. Ama burada bir örnek var, tabii ki 
birçok örnek vereceğim...

CAN KUBİN- Karşıysan, o örneği vermeyeceksin ağabey.

Yrd. Doç. Dr. OKTAN NALBANTOĞLU- Şöyle bir şey: Eğer subjektif bir 
değerlendirme olsa zaten o şeyi vermeyeceğim; gidip niye başvurayım?! Ömer Yılmaz 
diyor ki, “Taksim Meydanını yaptı, onun için seçilmedi.”

CAN KUBİN- O onun düşüncesi. Senin Taksim’i yaptığını bu herifler bilmiyor ki.

Yrd. Doç. Dr. OKTAN NALBANTOĞLU- Ben size daha somut bir şey söyleyeyim: 
Beylikdüzü’nü de mahkemeye veriyoruz, Sivas’ı da mahkemeye veriyoruz. Birisi 
İstanbul’un bir ilçesi, diğeri Sivas. Mahkemenin savunma yazısı birerbir aynı, yani aynı 
kalemden çıkmış. Yani aynı kişi Beylikdüzü için de savunma yazmış bize, Sivas için de 
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savunma yazmış. Yani şimdi burada bazı şeyleri de konuşmak istemiyorum, sıkıntılı bir 
durum var.

Taksim’e gelelim.

CAN KUBİN- Sivas’la ilgisi yok Beylikdüzü’nün.

Yrd. Doç. Dr. OKTAN NALBANTOĞLU- Ben onu bilmiyorum, ben sonuçta 
savunmanın şeyini biliyorum.

Taksim Meydanını iyi ki yapmışız diyorum. Yani hiç şey değil. Taksim Meydanını biz 
davetli bir yarışmayla aldık. Bir davetli yarışma yapıldı, davetli yarışma sonucunda 
kazandık. İyi ki biz kazanmışız. Diğer iki projeyi görmenizi isterim, keşke bir görseniz 
o iki projeyi. Taksim’i kurtardık. Biz, Taksim projesini alırken, Belediyle benim tek bir 
antlaşmam oldu; “Gezi Parkı Gezi Parkı olarak kalacaksa ben bu meydanı yaparım; aksi 
takdirde ben bu işe girmem” dedim. Bakın, tek şartım. Projemi inceleyin, ben bunu her 
ortamda tartışmaya hazırım, projem tamamen Gezi Parkı’yla organik bir bağ kurmak 
üzerinedir, Gezi Parkı’nı onore eden bir projedir. Gezi Parkı’yla olmayan şu andaki yaya 
bağlantılarını, daha birçok yaya bağlantısını ortaya koyan bir projedir. Ki birçok toplantıda 
da Belediyenin üst düzey yöneticileriyle karşı karşıya gelme pahasına geliştirilmiş bir 
projedir. Geçen gün bana aynı şekilde üst düzeyde bir yönetici, “Taksim şeyinde şimdi 
şey deniliyor; Topçu Kışlası için düşüncelerinizi alabilir miyiz?” dediler; “Ben olsam 
Topçu Kışlası’nı oraya yapmam” dedim. “Gezi Parkı, Topçu Kışlası’nın meydana verdiği 
katkıdan çok daha fazlasını veriyor. Taksim bu anlamda çok özel bir meydandır” dedim.

Ha, Arkitera olarak yapın bir organizasyon, geleyim, Taksim Meydanını anlatayım. Ben 
Taksim Meydanının arkasındayım. Bu anlamda da hiçbir sıkıntım yok, hiçbir gocunmam 
yok, projeye de inanıyorum. Proje de yasal bir projedir ayrıca, yani yasal olmayan bir şey 
yok. Defacto bir durumda gelmiş bir konuda bir meydana bir söz söyledik. Ha, başkası 
gelse, başka bir söz söylerdi; Can yapsa, başka bir şey yapıyor olabilirdi. Sonunda bir 
tasarım meselesini tartışıyoruz. Ama bugüne kadar bana, meydanla ilgili, en azından 
idareden gelmiş, dikte ettirilmiş hiçbir şey olmamıştır. Son günlerdeki tartışmaya kadar. 
Son günlerdeki tartışmaya ben de şahsen karşıyım. Ama şey değil. Ben fikrimi oraya 
koydum; benim projem Gezi Parkı’nı onore eden bir projedir, Taksim Meydanı ile Gezi 
Parkı’nı organik anlamda çok güçlü bağlayan bir projedir. Bir de elmalar ve armutlar 
birbirine karıştığı zaman... İşte güven bunalımı derken demek istediğim şey bu. O zaman 
ben nasıl güveneceğim; nasıl güveneceğim ben bu yarışmalar kurumuna? Yarışmalar 
anlamında bu kadar güçlü, bu kadar etkili olan bir medyaya karşı bu sözü söyledikten 
sonra benim artık hiçbir güvenim kalmaz. 

O nedenle, bu güven bunalımını bir an önce aşmalıyız. Ben, bu anlamda, etiğe çok 
inanıyorum. Yani o konuda hiçbir problemim de yok. Ama yarışmalar ortamının bir an 
önce bu güvensizlikten mutlaka kurtarılması gerekiyor. Çünkü yarışmalar ortamı artık 
şirketleşmiştir. Bu şirketleşmeden yarışmayı kurtarmak gerekiyor.
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OTURUM BAŞKANI- Peki, teşekkür ediyoruz.

ÖMER YILMAZ- Ben dehşet içinde izliyorum ve burada Odayı da göreve davet 
ediyorum: Türkiye’de davetli yarışma diye bir yarışma yok, Türk kanunlarında böyle bir 
yarışma şekli yok, belediyeler davetli yarışma yapamazlar.

OTURUM BAŞKANI- Peki, teşekkür ediyorum. Bu da bir bilgilendirme oldu.

Herkese çok teşekkür ediyorum. Bir uyarı geldi aşağıdan, salonu boşaltmamız 
gerekiyormuş; çünkü süreyi çok uzattık.

Çok güzel bir toplantıydı bence, çok şey konuşuldu. Aslında daha geniş bir süre içerisinde 
bunun daha rahat tartışılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Yani benim içimde 
söylemem gereken çok şey kaldı aslında. Ama süremiz yetmedi maalesef. 

Herkese iyi akşamlar.
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