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Söylemleri genel olarak ayrÆ ama birlikte var olan kent ve peyzaj kavramlarÆnÆ aynÆ çatÆ altÆnda
yeniden düĩünme olanaþÆnÆ sunan dosya editörlüþü teklif edildiþinde de oldukça kapsamlÆ bir
eylemin içine girdiþimi biliyordum dosya tamamlandÆþÆnda da. Zorluk aslÆnda her iki kavramÆn
ve içeriklerinin birçok bilgi alanÆnÆn ara kesiti olmasÆndan kaynaklanÆyor.
Dosyada farklÆ disiplinlerden gelen yazarlarÆn perspektiſyle kaleme alacaþÆ yazÆlarÆn, kent –
peyzaj iliĩkisi tartÆĩmalarÆnÆ ve yeniden tanÆmlanmalarÆnÆ destekleyeceþini ummuĩtum en baĩta.
Bu nedenle dosyanÆn, kuram – pratik, mühendislik – mimarlÆk, sanat – bilim, eþitim – meslek
gibi paylaĩÆlan ikilemleri içermesini düĩünmüĩtüm. Ancak zaman kullanÆmÆ ve koordinasyon
eksikliþi gibi pratik nedenlerle gerçekleĩmedi. DolayÆsÆyla dosyada sadece yakÆn mesleklerden
(peyzaj mimarlÆþÆ, ĩehir ve bölge planlama ve mimarlÆk) yazarlarÆn yazÆlarÆnÆ bulacaksÆnÆz.
Bu giriĩi yapma nedenim içerik olarak dosya eksik olduþundan deþil, daha farklÆ yönlerden
bakÆldÆþÆnda tartÆĩmanÆn çok yönlü olabileceþi beklentisi ve böylesine geniĩ bir konuda tek ve
tam bir dosya oluĩturmanÆn güçlüþünü sizlerle paylaĩmak istemem. YazÆlarÆyla ve düĩünceleriyle
katkÆ veren tüm yazarlara emekleri ve konunun önemli yönlerini netlik ve samimiyet içinde
vurguladÆklarÆ için teĩekkür ediyorum.
…
Dosya adÆnÆn “kent ve peyzaj” olmasÆnÆ eleĩtiren Ĩ. Ergin, tartÆĩmanÆn “peyzaj ve kent” olarak
tariƀenmesini iki varlÆk alanÆnÆn doþal akÆĩÆna uygun buluyor. Kuĩkusuz duruma böyle de
bakÆlabilir ancak konu tam da kendisinin açÆkladÆþÆ gibi kültürel ve doþal olan varlÆklarÆn
dengesi. Bence iki kavramÆn hangi sÆrada kullanÆldÆþÆndan çok hangi isim tümcesini ve yeni
anlamÆ oluĩturduþu daha önemli; kentte peyzaj, peyzaj kenti, kentleĩen peyzaj, kentsel peyzaj,
kent için peyzaj, peyzaj içinde kent, yok-peyzaj ve kent gibi. Ergin yazÆsÆna insanÆn doþayla
olan sembiyotik iliĩkisiyle baĩlÆyor ve biz insanlarÆn doþal peyzajÆn öznesi olduþumuzdan
hareketle bu yetkiyi sÆnÆrsÆzca kullanmanÆn yanlÆĩlÆþÆnÆ vurguluyor. Ergin’in peyzaj düĩünce
hayatÆna çok önemli bir katkÆsÆ var: kültürel mekânÆn üretiminde doþal dengenin korunmasÆ
için “doþa temelli ſziki planlama felsefesi”.
Kentleĩme süreciyle doþal kaynaklarÆn azalmasÆnÆ tartÆĩan A.C. YÆldÆzcÆ, S. Gündüz ve G. Güler
de peyzajÆn planlama bileĩeni üstünde duruyor. Doþa – kent iliĩkisini kaynak yönetimiyle
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açÆklayan YÆldÆzcÆ ve diþerleri, “çevresel ve mekânsal sürdürülebilirlik” kavramlarÆnÆn bugünün
kentlerinde uygulanabilir olmasÆnÆn yolunun bütünleĩik koruma kararlarÆ alÆnmasÆndan ve planlarÆ
üretilmesinden geçtiþini vurguluyorlar.
Kent kültürünün yok edildiþi ortamda mekân kültürü oluĩturmanÆn güçlüþünü kentsel dönüĩüm
ve planlama sorunlarÆ üstünden tartÆĩan O. Nalbantoþlu, “yer” kavramÆnÆn önemini özellikle
vurguluyor. YarÆĩma projeleriyle elde edilen ama gerçekleĩemeyen karar ve uygulamalarÆ proje
örnekleriyle bize anlatÆyor. Peyzaj mimarlÆþÆnÆn yasal karar ve proje aĩamalarÆndaki yerini
sorgularken “kentsel tasarÆm” kültürünün henüz kentlerde yerleĩmediþini söyleyen Nalbantoþlu
dikkatimizi çok önemli bir konuya çekiyor kent-çevre-çevrebilim üçgeni.
Özellikle Türkiye’de peyzaj kavramÆnÆn kÆr kavramÆyla aynÆ anlama geldiþini söyleyen D. Aslan
ve B. Karabaĩ, peyzaj kavramÆnÆ tekil ve sÆnÆrlÆ anlamlarÆndan çÆkarÆp çoþullaĩtÆrmak gerektiþini
belirtiyor. Bu bakÆĩ fazla genellemeci bir tavÆr gibi algÆlanabilir ancak yazarlar peyzaj sözcüþünün
dar ve geniĩ anlamlarÆnÆ, “doþalÆmsÆlaĩtÆrma” gibi peyzajÆn çoþulcu yanÆnÆ azaltan olumsuz
kentsel eylemleri net bir ĩekilde tartÆĩÆyorlar. Aslan ve Karabaĩ kentsel peyzajÆn mimarlÆkta yeni ve
vazgeçilmez bir arakesit oluĩturduþunun altÆnÆ çiziyor.
Günümüz dünyasÆnÆ, “kentler yüzyÆlÆ” ve modern kent planlamanÆn kÆrÆlma noktasÆ olarak
tanÆmlayan B. Baĩer sosyal, teknik, yapÆsal ve ekonomik süreçlerin yarattÆþÆ deþiĩim ve dönüĩümlerin
kentlerin sÆnÆrlarÆnÆ erittiþini söylüyor. PeyzajÆn ortak bir “dil”e dönüĩtüþünü vurgulayan Baĩer,
peyzaj mimarÆnÆ da “sosyal mühendis” olarak konumlandÆrÆyor.
Doþal peyzajÆn yaĩam nedeni olan “zaman” olgusunun kentlerde denetlenemez hale geldiþini
söyleyen B. Dalokay, benzer hÆzla doþayÆ algÆlama biçimimizin ve seçimlerimizin deþiĩtiþini
söylüyor. PeyzajÆ bahçe üstünden tartÆĩan Dalokay bitki malzemesini tarihi baþlama oturtup,
geçmiĩe özlemiyle, tadÆna doyulmaz bir kÆsa yolculuþa çÆkarÆyor bizi.
H. Karaca ve K. Arapgirlioþlu’yla birlikte yazdÆþÆmÆz yazÆ esas olarak “KENT”sel tasarÆm “VE
PEYZAJ” mimarisi çiftini tasarÆm eþitimi perspektiſnden örnekliyor.
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Türkiye’de ilk kentsel tasarÆm lisans eþitimi vermenin zorluþunu eþitime baĩladÆþÆ 1992’den, ilk
mezunlarÆnÆ verdiþi 1996 yÆlÆndan beri yaĩayan LAUD, peyzajÆn ĩehirle ortaklÆþÆnÆ düĩünmeyi
sürdürüyor. Bu yazÆda on yÆllÆk bir süreçte “baþlam ve tasarÆm” stüdyosunun öznesi olan sekiz
yaĩayan ĩehirde yapÆlan çoklu okuma seçeneklerini, algÆ ve biliĩe dayalÆ kavramsallaĩtÆrmalarÆ ve
öþrenciler tarafÆndan üretilen proje örneklerini bulacaksÆnÆz.
Dosyadaki yazÆlarÆn alt metinlerini okuduþumuzda bir ortak eleĩtiri paydasÆ görüyoruz. Kuramla
pratiþin, kararla uygulamanÆn birbirine karÆĩtÆþÆ güncel kentsel eylem ortamÆnda yazarlar, kentpeyzaj ikilisinin sorunlarÆnÆ, kurumsal kimlik eksikliþini, kavramsal çeliĩkilerini ve uygulama
eksiklerini tartÆĩÆyor. Herkesin biraz tÆp doktoru, biraz yargÆç, biraz mimar olduþu günümüz
ortamÆnda artÆk herkes biraz peyzaj mimarÆ. Özellikle kentle iliĩkilendirildiþinde peyzaj kendi
bilgi alanÆnÆ, kuramsal çerçevesini ve belirleyici rolünü fazlasÆyla hak ediyor.
Bu dosya basÆma hazÆrlandÆþÆ sÆrada Türkiye’de peyzaj mimarlÆþÆnÆn öncü ve deþerli ismi Yüksel
Öztan’Æ kaybettiþimizi öþrendik. Kendisini saygÆyla anÆyoruz.
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FELSEFEDEN BćLćME YA DA DÜĨÜNCEDEN EYLEME
PEYZAJ VE KENT

Ĩenel Ergin1, Prof. Dr.

Peyzaj sözcüþü, önüne “doþal”, “doþala yakÆn”
gibi açÆklayÆcÆ bir sözcüþü ön ek olarak almasa da,
doþrudan insan yapÆsÆ – üretilmiĩ kültürel mekânlarda, kentlerde doþumdan ölüme yaĩÆyor olsak
da, bizlere öncelikle doþal olanÆ düĩündürür.
Bu bilgi bizlerde, alt beyin bilgisi / yok edilemez
bir deneyim bilgisi olarak bulunmaktadÆr. Bizler
doþanÆn iĩlevsel elemanlarÆ olarak, onun enerji ve
madde döngüsünden oluĩan varlÆk alanÆnda yaĩamaktayÆz. Her ne yapÆyor ve kendimize hangi
tanÆmÆ yakÆĩtÆrÆyor olursak olalÆm, özde enerji ve
madde döngüsünden ibaret doþa-varlÆk alanÆnda,
bu döngünün ifadesi olan beslenme zincirinin en
sonunda zihin sahibi memeli hayvanlar2 olarak
bulunmaktayÆz. Sosyal ve siyasal bilimler kendi
ürettikleri zihinsel/kurgusal bilgileriyle bu söylenene olanca güçleriyle karĩÆ çÆksalar da, sonuç
deþiĩmez. Çünkü doþayÆ oluĩturan hava, su, toprak, ƀora ve fauna gibi ontolojik yapÆ elemanlarÆnÆn karmaĩÆk etkileĩimleri bozulsa, denge durumu
ortadan kaldÆrÆlsa, keza yapÆ elemanlarÆndan biri
ortadan kaybolsa, bugün yaĩamÆ oluĩturan varlÆk
alanÆ kalmaz; beslenme zinciri ortadan kalkarsa
zihin sahibi memeli hayvan da ortadan kaybolur.
Gerçek bu kadar yalÆndÆr.
Beyin fonksiyonu olarak zihne atfedilen o devasa
deþer bilinci, yine zihnin kendisinin ortaya koyduþu bir deþer yaratÆmÆdÆr. Kendinden baþÆmsÆz,

kendi dÆĩÆnda oluĩan bir deþer tanÆmÆndan söz
edilemez. KaldÆ ki, beynin kendisi de tüm zihinsel iĩlevleriyle birlikte, doþanÆn varlÆk alanÆ kapsamÆndadÆr ve doþal bilincin ulaĩtÆþÆ en üst seviyeyi
göstermektedir. Kuantum ſziþinin ürettiþi bilgiler,
bizlere doþanÆn görünmez ince ayar yasalarÆnÆ,
bilinçli doþal iĩlerliþi ve bu kendiliþinden iĩler
organizmayÆ, zihin sahibi memeli hayvanlar olarak belli bir geliĩmiĩlik düzeyine çÆkardÆþÆ “insan”
denen canlÆlarda onlarÆn zihinleri üzerinden nasÆl
iradeye baþladÆþÆnÆ ve bir dereceye kadar onun seçimine bÆraktÆþÆnÆ daha iyi anlamamÆzÆ saþlÆyor. Bu
gün insan, doþal peyzaj içinde özne haline gelmiĩtir. Ancak, onun bir aktör olarak, baþÆmsÆz zihinsel gücü ile dilediþi her ĩeyi yapabilecek durumda
olduþu düĩüncesi yanlÆĩtÆr ve sosyal ve siyasal bilimlerin ortaya çÆkardÆþÆ abartÆlÆ bir yanÆlsamadÆr.
Zihinsel güç bugün her ne yapÆyorsa, bunu doþal
olanÆn iĩlerliþi içinde yapabiliyor; düĩüncelerinde
kendini kapsayan varlÆk alanÆnÆn ince ayar yasal
iĩlerliþi dÆĩÆna kayar ve baþÆmsÆz eyleme geçerse,
gücünü kendi yÆkÆmÆna çevirmiĩ olacaktÆr. Çünkü
bütün içinde ve o bütünün bir ürünü olarak iĩlevsel olan küçük bir parça, bütünü devre dÆĩÆ bÆrakarak var ve iĩlevsel olamaz. ćnsan beynini-zihninibilincini çok abartan düĩünceler, özetle doþanÆn
bilinçli iĩlerliþini bilmeyen düĩüncelerdir.
Doþa bilgisinden yoksun öþretimli beyinlere göre,
nasÆl ki, doþa bilincinin bilgisini içeren doþa kav-
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ramÆnÆn somut mekânsal tanÆmÆ “peyzaj” terimi ile
dile getiriliyorsa; insan bilincinin somut mekânsal
boyuttaki eylemsel görünürlüþü de “kent” terimi
ile tanÆmlanacaktÆr.
ArtÆk iki ayrÆ bilincin somutlaĩtÆþÆ iki ayrÆ varlÆk
alanÆ, ikili yaklaĩÆm (düalizm), doþa – kültür ayrÆmÆ söz konusudur. Oysa doþa (doþal peyzaj) ve
kent (üretilen kültürel mekân) kavramlarÆ, birbirinden ayrÆ iki varlÆk alanÆnÆ deþil, tek ve aynÆ varlÆk
alanÆnÆn kendi içinde yaĩadÆþÆ, daha doþrusu insan
zihninin ona yaĩattÆþÆ dönüĩtürme sürecini anlatÆyor. Sosyal ve Siyasal Bilimlerin bilgisini ürettiþi
zihinsel/kurgusal varlÆk alanlarÆ, bu ſili bir gerçeklik olan tek varlÆk alanÆnÆn (doþal peyzajÆn) içinde yer alan kurmaca varlÆk alanlarÆdÆr ve zihinsel
memeli bir hayvan olan canlÆnÆn (insanÆn) beyin
geliĩme düzeyine koĩut çeĩitlenebilir-çoþalabilir.
Burada, üretilmiĩ olan bu varlÆk alanlarÆnÆn deþer
ve önemi üzerine herhangi bir ĩey söylenmiyor;
söylenen sadece, bu varlÆk alanlarÆnÆn var olma
durumlarÆnÆn, ſili bir gerçeklik olan tek varlÆk alanÆna (doþal peyzaja) baþÆmlÆ olmasÆ durumudur.
UnutulmamasÆ gereken de budur.
Eþer insan zihni iki varlÆk alanÆ üzerinden düĩünme alÆĩkanlÆþÆna sahipse, “kent” ve “peyzaj” sözcüklerinin sÆralanÆĩ biçemi, düĩünceyi ĩöyle yönlendirebilir:
Konu baþlamÆ “kent ve peyzaj” ise, kent öne çÆkarÆlmÆĩtÆr ve peyzaj kent içinde onun bir bileĩeni
olarak, ſziki planÆn ölçekleri kapsamÆnda mimari ve ĩehircilik baþlamÆnda ele alÆnan tasarÆm ve
planlama edimine “alan” olmaya indirgenebilir.
En yaygÆn anlamÆyla mimarlÆk alanÆnda parsel, ĩehircilik alanÆnda ise yapÆ adasÆ ölçeþinde ele alÆnabilecek ve içi saptanan fonksiyonla doldurulacak
bir “boĩluk”tur.
Konu baþlamÆ “peyzaj ve kent” ise, bir alandan diþerine yönelen akÆĩÆ sezinler ya da varlÆk alanÆnÆn
kendi içindeki dönüĩme serüveni görebiliriz. ArtÆk
“peyzaj”Æn da “kent”in de deþeri bu akÆĩÆn niteliþine baþÆmlÆ olacaktÆr. ćlgili meslek gruplarÆnÆn
potansiyel becerileri de bu akÆĩÆn niteliþini yükseltmeye dönük olmalÆ diye düĩünebiliriz.
AnlatÆlanÆ daha anlaĩÆlÆr kÆlmak üzere ve sözcüklerin düĩünceyi yönlendirmek ve saþlam terim ve
kavram oluĩumlarÆna, orijinal bilimsel bilgi üretilmesine olanak saþlamak baþlamÆnda ne kadar
önemli olduklarÆnÆ göstermek amacÆyla, örnek bir
bileĩik tanÆmdan söz edilebilir. Bu ĩehir ve bölge
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planlama bölümlerinin tanÆdÆþÆ ve adlarÆna 14 haftalÆk ders izlencesi oluĩturarak lisans dersi haline
getirdiþi “kentsel ekoloji” tanÆmÆdÆr.
Ekoloji sözcüþü Doþal Bilimlerde bir terimdir/kavramdÆr ve bir bilgi üretme alanÆnÆ tanÆmlar. Alanda
doþal elemanlar arasÆndaki karmaĩÆk kendiliþinden
iĩlerliþi (organizmalarÆn neyliþini ve niteliþini),
iliĩki ve etkileĩim düzeneklerini açÆklayÆcÆ bilimsel bilgi üretilir. Ekoloji bilgi üretme alanÆ sistem
anlayÆĩÆ içinde yol alÆrken aynÆ zamanda araĩtÆran
zihne bilimsel bilgi üretilmesini saþlayacak olan
metodolojik bir duruĩ da kazandÆrÆr. Terim Doþal
bilimlerin dÆĩÆna çÆkarÆldÆþÆnda, örneþin ſziksel
planlama ve SaþlÆk Bilimleri alanlarÆna, bu nitelikleri, yani içlemsel anlamÆ ile birlikte taĩÆndÆþÆ varsayÆlÆr ki doþru olan da budur.
Ĩehir Planlamaya taĩÆndÆþÆnda, terim doþal alandan
kültürel alana kaydÆrÆldÆþÆ için çalÆĩmada araĩtÆrma
nesneleri de, zihinsel/kurgusal varlÆk alanlarÆndaki
yani üretilmiĩ kültürel mekânlardaki/kentlerdeki
adÆna insan dediþimiz zihin sahibi memeli hayvan
topluluklarÆ, onlarÆn farklÆ nitelikleri baþlamÆnda
oluĩturduklarÆ kümelenmelerin eĩ- ve artzamanlÆ
etkileĩimleri olacaktÆr. Özetle söz konusu olan,
kentimizde neden Mardinlilerin, ErzurumlularÆn
ya da Kastamonu’dan gelenlerin belli yerlerde yoþunlaĩtÆþÆnÆ ve bunun kentsel mekân üzerindeki
etki ve yönlendirmelerinin ne olduþunu, kenti bütününde nasÆl etkilediþini tarihsel derinlik içinde
açÆklayÆcÆ bilgi üretimidir. Elbette bu iĩi böyle yapan hocalarÆmÆz var.
Ancak, bu derse girip “Kentsel Ekoloji” baþlamÆnda “Derin Ekoloji”den, ekosistem bilgilerinden
söz edenlerimiz de var. Bu anlamlÆ deþildir; bilgi
üretimi adÆna da yanlÆĩtÆr.
Sözcüklerin/terimlerin içlemsel anlamlarÆna yeterince dikkat eden zihin kendi yol haritasÆnÆ da
çizebilir. Makalenin zihinsel izleþi de, peyzajdan
kente doþal olanÆn dönüĩümüdür; dönüĩümün
akÆĩ niteliþini iyileĩtirme çabasÆ içinde ſziki planlama baþlamÆnda geliĩtirilebilecek önerilerin neler
olabileceþi konularÆdÆr.
Peyzaj Sözcüþü NasÆl Ele AlÆnmalÆ
Temel ve Doþal Bilimler kapsamÆnda bilgi üretme
alanlarÆnÆn tümü, ürettikleri bilimsel bilgi üzerinden bize DOýA’nÆn ne olduþunu anlatÆr. Bilgisine
sahip olduþumuz nitel ve nicel deþerlerin bir kÆsmÆ beĩ duyumuzla, bir kÆsmÆ özel araç ve gereçler
yardÆmÆyla görülebilirken, bir kÆsmÆ da insan algÆ-

sÆna kapalÆ kalÆr. Bilim bu kÆsma “ĩimdilik” kaydÆnÆ
düĩüyor.

yöntemleriyle, insan algÆsÆna henüz kapalÆ olan
kÆsmÆnda da parmak ucu duyarlÆlÆþÆnÆ kullanarak.

Peyzaj sözcüþü daha çok beĩ duyumuzla görebildiþimiz/kavrayabildiþimiz ſziki mekânsal boyutu
tanÆmlar; doþal olanÆn aþÆrlÆþÆ ölçüsünde de kentsel mekâna zÆtlÆk oluĩturur. Eþer kentsel mekânÆn
hava, su ve toprak niteliþi bozulmuĩ, kente özel
mikro klima oluĩmuĩ, kentsel vejetasyonun niteliþi çok düĩmüĩse, doþal peyzajdan kente, doþal
olandan üretilmiĩ/kültürel olana geçiĩte/akÆĩta sorun yaĩanÆyor demektir.

Alan literatürünü incelediþimizde, doþanÆn kozmik bilince uyumlu olarak döngüsel bir hareketlilik gösterdiþini görürüz; kozmik düĩünce/bilinç
DOýA’yÆ döngüsel olarak kurgulamÆĩtÆr. Doþal
gerçeklik alanÆ insan zihni dÆĩÆnda bir gerçeklik olduþuna göre, bu bizim için verili bir deþerdir.

Sorunun ne olduþunu ortaya çÆkarmak, genelde
bilmekte o kadar mahir olmadÆþÆmÆz alana odaklanmayÆ zorunlu kÆlar. Çünkü kültürel alan kendi
ürünümüzdür ve genelde amaçlÆ ve planlÆ hareket
ederiz. Bu “bildiþimiz” bir alandÆr. Bu “bildiþimiz”
alanda sonuç sorunlu oluyorsa, üzerinde eylemli
olduþumuz alanÆ/doþal peyzajÆ yeterince dikkate
almÆyoruz demektir.
Peyzaj nasÆl dikkate alÆnÆr? Elbette DOýA’yÆ nasÆl
kavrÆyorsak öyle; yani doþrudan beĩ duyumuzla
ya da özel araç ve gereçlerin yardÆmÆyla görebildiþimiz kÆsmÆnÆ Bilim’in Pozitivist bilgi üretme

Kültürel alanÆ kapsayan Modernite’nin ilerlemeci/doþrusal düĩünce biçimine karĩÆlÆk doþal alanÆ
kapsayan doþal bilincin döngüsel düĩünce biçimi
durmaktadÆr. Madde ve enerji akÆĩÆndaki denge
durumu da bu döngüsellik içinde gerçekleĩmektedir.
ćĩte ilk çatÆĩma alanÆ buradadÆr. Temeli döngüsellik olan bir temel alanda, doþrusal ve potansiyel
sonsuzluk düĩüncesi içinde yeni bir madde ve
enerji akÆĩ sistemi (kent) oluĩturma eylemi sürgitsin sorunsuz iĩleyemez.
1990-1996 YÆllarÆ arasÆnda Tübitak’Æn DPT ile ortaklaĩa ve ODTÜ, ćTÜ ve DEÜ’nün katÆlÆmÆyla
yürüttüþü güdümlü projede, sorumlusu olduþum
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Peyzaj Planlama çalÆĩma grubu raporu için yaptÆþÆm çalÆĩmada ĩöyle bir saptamam var:
“Doþal dengenin sürekli kÆlÆnmasÆ, ekolojik döngülerin korunuyor olmalarÆyla eĩ anlamlÆ olmaktadÆr. Bu, örneþin Karbon döngüsü söz konusu
olduþunda:
- Döngünün yapay – noktasal olarak hÆzlandÆrÆlmamasÆ ve
- Döngüdeki element (“C”) hareketinin bir yerde
engellenmemesi/kesilmemesi
anlamÆna gelmektedir”3. Sözün burasÆnda anÆmsatmakta yarar olacaktÆr; yaĩamak zorunda bÆrakÆldÆþÆmÆz sel felâketleri de sadece, su döngüsünün
engellenmemesi, kesilmemesi gereken yerlerde
aksine bunun yapÆlmÆĩ olmasÆ sonucudur.
Kültürel mekân üretimi sürecinde ve sonunda kent
yaĩamÆnda her süreç, karbon döngüsü söz konusu
olduþunda, bu iki önkoĩul niteliþinde olan doþal
durum deþerine karĩÆ çalÆĩÆr. Kentlerimiz enerji
üretim ve tüketim birimleridir, bununla övünürüz;
çünkü uygarlÆþÆn tanÆmÆ enerji kullanÆmÆna endeks-
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lenmiĩtir. Döngüsel iĩlerliþe eklemlenemeyen devasa madde üretimi ekolojik çevrime sokulur; DOýA
kendi bilinciyle yeni denge durumu yaratma sürecini yaĩamaya baĩlar. ćklim ve bitkisel gen kuĩaklarÆnÆn yer deþiĩtirme hareketleri, su hareketlerindeki
deþiĩmeler kaos durumu sonucu düzenli yerleĩme
durumunu yeniden yaratma çabalarÆdÆr. DOýA her
durumda kendisi için gerekeni yapacak ve kendi düzenini kuracaktÆr; bu arada kendi üretimi zihin sahibi memeli hayvanÆna, kendi beslenme zincirinin
son halkasÆna ne olacaþÆ ile ilgilenmeyebilir.
Oysa biz insanlar için, yaĩamÆ borçlu olduþumuz,
küre üzerinde seyreden madde ve enerji dengesi
çok önemlidir. Bu iki keyſyet geliĩi güzel artÆrÆlamaz. Kent kavramÆnÆn, eylemdeki bu geliĩigüzelliþine zorunlu baþÆmlÆ olduþu da düĩünülemez. Burada
söz konusu olan sadece “iĩ bilmezliktir”. “ćĩ”i bilir
hale gelmemiz, kültürel mekân üretiminde yaratÆlan
ve yaratÆlacak olan enerji üretimini denetlemekten
geçer.
ćĩte, yukarda verilen proje için yÆllarca sürdürülen
çalÆĩmalar sonunda bu denetimi ancak Peyzaj Planlama bilgi üretme alanÆnÆn yapabileceþinden hareketle alana ĩöyle bir tanÆm getirdim:

“- Fiziki yerleĩmelerde yaĩanan ekolojik denge sorununun, son analizde, enerji konusuna yanlÆĩ
yaklaĩÆm sorunu olduþu,
- Peyzaj planlama’nÆn ana ilgisinin, kabaca, doþa
koruma olduþu,
- Doþa koruma’nÆn da, doþadaki enerji akÆĩÆnÆnmadde döngüsünün sürekliliþinin saþlanmasÆ
anlamÆna geldiþi,
- Bunun süreçsel mekanizmasÆnÆ da doþal döngülerin oluĩturduþu,

bilgisi bize, baĩta karbon ve su döngüleri olmak
üzere bütün doþal döngülerin/çevrimlerin korunmasÆ gerektiþini zorunluluk olarak verir. Biyoçeĩitlilik de bunun sunucudur. Biyoçeĩitlilik doþanÆn
döngüsel/çevrimsel iĩlevselliþini göz ardÆ ederek,
korumadan, saþlanamaz. YaĩamÆn kendisi sonuçta, bir enerji konusu ise, ekolojik/doþal enerji korunacak olan enerji türüdür. Böyle bir temel felseſ
duruĩ, Peyzaj Planlama’nÆn Modernizm’in kurgusu baþlamÆnda konumunu netleĩtirir, ĩehir planlama dünyasÆyla olan iliĩkilerini düzenler, kime ne
söyleneceþi bilinir.”
Bu temel bilgilere dayanarak yapÆlan tanÆmlama
ĩöyledir:
“Peyzaj planlama, ſziki bir varlÆk alanÆ olarak
DOýA’nÆn enerjisinin, ideolojik – toplumsal yapÆnÆn belirlediþi kültürel yaĩama iliĩkin gereksinimleri gidermek için öncelikle ele alÆnmasÆ, en uzun
sürede en verimli biçimde yararlanma yollarÆnÆn
araĩtÆrÆlÆp geliĩtirilmesi amacÆnÆ güden ve ſziki
planlama eyleminde bu amacÆ irdeleyen bir planlama eylemidir.”4
Peyzaj’dan Kent’e AkÆĩ ya da Ĩehir Planlama’da
Ne YapÆlmalÆ
Öncelikle yapÆlmasÆ gereken DOýA’nÆn iĩlerliþine
iliĩkin ulaĩÆlan bilgilerin ſziki planlama ediminde
kullanÆlmasÆ gerektiþini kabul etmek sonra da bu
kabule fonksiyonel iĩlerliþin nasÆl kazandÆrÆlabileceþi üzerinde düĩünmektir.

Havza sÆnÆrÆ

Havza içinde kalan ekolojik bölge sÆnÆrÆ
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Daha açÆk anlatÆmla yapÆlmasÆ gereken, ülke sÆnÆrlarÆ içinde kÆr - kent bütünlüþünde seyretmesi
amaçlanan kültürel mekân üretiminde doþal dengenin korunmasÆ ve sürdürülmesini olanaklÆ kÆlabilmek için, kalkÆnma planÆ ölçek kademesinden
uygulama imar planÆ ölçek kademesine deþin ſziki planlama çalÆĩmalarÆnda eylem hiyerarĩisini ve
alÆnan plan kararlarÆnÆ bütünsel ve bütüncül niteliþe ulaĩtÆrmaktÆr.
Çünkü doþadaki iletiĩim atom altÆ düzeyden itibaren yönlendirici olmaktadÆr, eylem hem bütünseldir hem de vaaz edici olduþundan bütüncüldür.
Bütünsellik niteliþi kapsamÆnda ſziki planlama
eyleminin ilk sÆnÆrlarÆ, düĩüncede ve uygulamada
ülke sÆnÆrlarÆ olmalÆdÆr. Ülke sÆnÆrlarÆ bütünlüþünde
kavranacak DOýA’nÆn ontolojik yapÆ elemanlarÆnÆn (hava, su, toprak, ƀora ve fauna) oluĩturduþu
kendi doþal peyzaj bütünlüþünün yapay olarak kÆr
– kent biçiminde parçalanmamasÆ gerekmektedir.
Günümüzün sosyo-ekonomik ve siyasal gerçekliþi içinde kentsel-endüstriyel yapÆlaĩma ve buna
baþlÆ nüfus yoþunlaĩmalarÆnÆn, yukarÆda verilen
baþlayÆcÆ doþal ve yapÆsal gerçeklik içinde seyrine
engel, akla uygun hiçbir neden bulunamaz. KaldÆ
ki akÆl, öncelikle DOýA’nÆn bir ürünü olarak, sürgitsin ona karĩÆ olamayacaþÆnÆ, öncelikle ona “yâr
olmasÆ”5 gerektiþini nihayet anlamak zorundadÆr.
Bu baþlamda küresel sÆnÆrlamalarÆn, yönlendirmelerin ya da engellemelerin de kayda deþer bir
önemi olamaz; çünkü ülke sÆnÆrlarÆ içinde seyreden doþaya duyarlÆ yaklaĩÆm, anlamlÆ olan küresel
iĩbirliþini engellemeyecektir.
Bu söylenenlerin eyleme geçirilebileceþini göstermek ve eylemin araçsal çerçevesini kurabilmek
amacÆyla 2000 yÆlÆna kadar sürdürdüþüm kiĩisel
çalÆĩmalarÆm ve ardÆ ardÆna doktora yapmak isteyen genç akademisyenlerin katÆlÆmÆ ve aynÆ heyecanÆ paylaĩmalarÆ sonucunda, her biri baþÆmsÆz
araĩtÆrmalar biçiminde seyredebilecek ancak sonuçlarÆ itibariyle birbirine eklemlenecek altÆ adet
doktora çalÆĩmasÆ kurgulanmÆĩtÆr.
Bugün için rehberliþimde tamamlanan dört doktora tezi ve kiĩisel araĩtÆrmalarÆm bütünde, ſziki
planlamanÆn ölçek hiyerarĩisini kuran ve deþerler
dizisi düzeyinden baĩlayarak eylem alanÆna yeni
bir kuramsal duruĩ kazandÆran, “Doþa Temelli Fiziki Planlama Felsefesi”ni ortaya koymuĩtur.
Tamamlanan Doktora Tezleri6
Efe (2009), tezinde gelecek için karar alma iĩi olan

10

dosya kent ve peyzaj

planlamanÆn, bu görevini ancak, ülkenin ekolojik, sosyolojik ve ekonomik gerçekliþini göz ardÆ
etmeksizin, Türkiye bütünlüþünde belirleyici ve
yönlendirici olabilecek ve alan dilinde “hâlihazÆr
harita” olarak nitelenen plan paftalarÆ üzerinden
gerçekleĩtirebileceþini söylemektedir. Planlama
için belirlenmiĩ sÆnÆrlar gereklidir ama ülkemizde
süreklilik gösteren bölgeleme çalÆĩmasÆ bulunmamaktÆr. “YapÆlan süreli bölgeleme çalÆĩmalarÆ, aþÆrlÆklÆ olarak ekonomiye baþlÆdÆr ve bu durum giderek TC’nin AB’ye uyum sürecinde de kendisini
göstermiĩtir. Ancak, bölgeleme günün koĩullarÆna
göre kÆsa vadede geliĩtirilen çözüme yönelik bir
çalÆĩmanÆn ürünü deþil; potansiyellerin, sorunlarÆn
ve iç iliĩkilerin ortaya konduþu bölge sÆnÆrÆ belirleme/tanÆmlama iĩidir”(s.v).
Bugün için, potansiyelleri ve sorunlarÆ tanÆmlanmÆĩ bölge sÆnÆrlarÆnÆn belirlenmemiĩ olmasÆ, bu
keyſyetle doþrudan ilintili olarak bilgi toplama,
karar alma ve uygulama konularÆnda da sorunlar
yaratmaktadÆr. “tez, hem yeni ekolojik sorunlarÆn
oluĩmamasÆ hem de sosyo-ekonomik iliĩkilerin
korunmasÆ ve güçlendirilmesi için, bölge sÆnÆrlarÆ
saptamÆĩtÆr” (s.v).
Efe’nin tezi incelendiþinde öncelikle kendisinin,
doþa’nÆn ontolojik yapÆ elemanlarÆndan biri olan
topraþa verdiþi önem görülecektir. Çünkü “…konu
alanÆ ne olursa olsun, süregelenler toprakta planlanmakta ve eyleme dönüĩtürülmektedir. DolayÆsÆyla, topraþÆn doþa, insan ve ülke için önemi tüm
kararlar ve uygulamalarda göz önün alÆnmalÆ, bir
baĩka deyiĩle kararlar ve uygulamalar toprak için
olmalÆdÆr” (s.1).
Doþa’nÆn kozmik bilinci içinde, ontolojik yapÆ elemanlarÆndan biri olan topraþÆn saptanabilir kendi
doþal sÆnÆrlarÆ, öteki ontolojik yapÆ elemanlarÆndan biri olan suyun kendi doþal çevrimini oluĩturan havza sÆnÆrlarÆ kapsamÆnda belirlenirse, ƀora
ve fauna baþlantÆsÆ da düĩünüldüþünde, ülkemiz
sÆnÆrlarÆ kapsamÆnda bölgeleme edimini yönlendirecek doþal bölge sÆnÆrlarÆ, su havzalarÆ sÆnÆrlarÆ
olacaktÆr.
Bu gerçeklikten hareketle Efe çalÆĩmasÆnda, Nuts
sÆnÆrlarÆyla da iliĩkilendirerek, “…planlamanÆn çalÆĩma disiplini gereþi, TC’nin potansiyelleri, ulusal
ve uluslararasÆ sorunlarÆ gözetilerek karar verilecek ve uygulamalarÆ belirleyecek ilk ölçeklerin”
sÆnÆrlarÆnÆ belirlemiĩtir. “Bunlar,
- DPT’nin planlama kararlarÆnÆ doþanÆn sÆnÆrlarÆna uygun alacaþÆ bölgeler - Nuts 1 Bölgeleri,

- TC tarihinde Umum Müfettiĩlikleri ve DPT’nin
geçmiĩ bölgeleme çalÆĩmalarÆnÆ da veri alarak
ülkenin ulusal güvenliþini gözeten ve bundan
sonra DPT’nin kararlarÆnÆ mekânsallaĩtÆracaþÆ
bölgeler
– Nuts 2 Bölgeleri,
- Bu bölgelerde sektörel yatÆrÆmlara yön veren
bölgeler – Sektörlerin YatÆrÆm SÆnÆrlarÆdÆr” (s.
211).
Efe, karar alma bölgeleri olarak 26 adet (ülkenin su
havzalarÆ), uygulama bölgeleri olarak da (FÆrat Su
HavzasÆ alan büyüklüþü nedeniyle üçe bölündüþünden) 28 adet bölge belirlemiĩtir.
Fiziki planlama özde, kullanÆm ve mülkiyete konu
olacak biçimde doþal kaynaklarÆ daþÆtma ve ekonomi temelli olarak geleceþi belirleme eylemi
olmasÆ nedeniyle, siyasi bir eyleme alanÆ olarak
tanÆmlanmakta ve doþrudan kültürel alanda insan
zihninin kurguladÆþÆ normatif düzene tabi kÆlÆnmaktadÆr. Günümüzde küresel ölçekte yaĩanmakta olan sorunlarÆn ana kaynaþÆ Doþa’ya ve yaĩama
karĩÆ oluĩturulmuĩ bulunan bu yanlÆĩ felsefî duruĩtur.
Buna karĩÆt, doþa temelli oluĩturulacak felsefî bir
duruĩun ilk eylemsel hamlesi, su havzasÆ sÆnÆrlarÆna oturacak ekonomi, ſzikî planlama ve yönetim
hiyerarĩilerinin kurulmasÆ ve plan kademelenmesinin buna uyumlu oluĩturulmasÆdÆr.
SÆlaydÆn (2006) ile Efe’nin (2009) çalÆĩmalarÆ sonucunda ortaya çÆkan somut bilgiler, istenen hiyerarĩinin kurulabileceþini ve plan kademelenmesinin
yapÆlabileceþini kanÆtlamaktadÆr.
SÆlaydÆn, “NazÆm ćmar PlanÆ, yapÆlaĩma kararÆnÆn
yerseçimi ve yoþunluk itibariyle netleĩtiþi ilk plan
kademesidir ve mevcut iĩleyiĩte, üst ölçekli planlarÆn olmayÆĩÆ da bu özelliþini güçlendirmektedir.
KÆsaca, kentsel mekân üretimi NazÆm ćmar PlanlarÆ
ile baĩlamakta ve yönlendirilmektedir. DolayÆsÆyla, yerseçimi ve yoþunluk kararlarÆ alÆnÆrken, plan
türünün ölçeþi gereþi doþal veriler devreye girememektedir” (2006, s.132) saptamasÆnÆ yaptÆktan
sonra, kendi önerisi olan planlama kademelenmesinde kent planlama ölçeþi olarak, 1/5000 NazÆm
ćmar PlanlarÆnÆ devre dÆĩÆ bÆrakmÆĩtÆr.
SÆlaydÆn (2006), su ve karbon döngüsünün korunmasÆ amacÆyla, “doþal sÆnÆrlara dayalÆ ve böylelikle ekolojik dengenin korunmasÆ adÆna karar
alÆnmasÆnÆ ve uygulanmasÆnÆ olanaklÆ kÆlacak bir

üst plan kademelenmesi olarak” (s.63) bölge ölçeþinin gerekliliþine deþinerek, havza sÆnÆrlarÆnÆ en
üst ölçekli ſziki planlama kademesi (havza planÆ)
olarak belirlemiĩtir.
“Havzalar, su döngüsünün ve kaynaklarÆnÆn korunabilmesi için temel alÆnmasÆ gereken doþal sÆnÆrlarÆ bize vermektedir. Su döngüsünün, karbon
döngüsüne göre yere baþÆmlÆ niteliþi ve ‘su’yun
doþal yollarla üretilemezliþi, havza ölçekli planlamanÆn önemini ve ilk sÆrada yer almasÆnÆn nedenini ortaya koymaktadÆr” (s.169).
Daha öncesinde, Atalay ve Mortan (2003) önerdikleri “Türkiye Ekolojik Bölge SÆnÆrlarÆ” ile havza
sÆnÆrlarÆnÆ çakÆĩtÆrarak 47 plan bölgesi oluĩturmuĩ;
her bir plan bölgesini de, kendi içindeki bitki örtüsü niteliþine göre yörelere ayÆrmÆĩtÆr. Öneride,
plan bölge ve yöre sÆnÆrlarÆ, diþer planlama kademelerini (bölge planÆ ve yöre planÆ) oluĩturmaktadÆr. Böylelikle, mevcut planlama sürecinde doþal
verilerin yönlendiriciliþinden baþÆmsÆz, NazÆm
ćmar PlanÆ kapsamÆnda üretilen kentsel geliĩim kararlarÆ için, hem üst ölçekli-baþlayÆcÆ planlama kademeleri oluĩturulmuĩ hem de NazÆm ćmar PlanlarÆnÆn hali hazÆrda taĩÆdÆþÆ bu görev Yöre PlanlarÆna
devredilmiĩtir. Sonuçta, “.tüm planlama kademelenmesi, birincil eĩik olarak havzaya dayandÆrÆlmÆĩtÆr” (s.186).
SÆlaydÆn (2006)’Æn, sÆrasÆyla, Havza planÆ, Bölge
planÆ ve Yöre planÆ ĩeklinde ilerleyen yeni planlama süreci önerisinin son kademesini Uygulama
ćmar PlanÆ oluĩturmaktadÆr. Belediyenin planlama
yetkisi ise, kentsel geliĩimin sÆnÆrÆ, yer seçimi ve
yoþunluþuna iliĩkin kararlarÆn Yöre PlanÆnda belirlendiþi ve bu nedenle sadece “yapÆlaĩmanÆn
biçimine yön veren bir plan türü olarak” (s.182)
üretilmesi önerilen, Uygulama ćmar PlanÆ ile sÆnÆrlandÆrÆlmÆĩtÆr.
“Sonuçta, ekolojik dengenin korunmasÆ amacÆna
yönelik, kaynak paradigmasÆna dayalÆ bir planlama geçiĩ etiþi çerçevesinde2, ĩehir planlama ehliyet sÆnÆrlarÆ içinde kalÆnarak, doþayÆ bütünsel olarak kavrama yetisine sahip ve ileride uygun ortam
oluĩtuþunda, doþa ile ilgili diþer disiplinlerle ortak
çalÆĩmaya izin verecek bir planlama kademelenmesi oluĩturulmuĩtur” (s.187).
Her iki tezde sözü geçen “bölge” terimi aynÆ ölçeþi belirtmez; Efe’nin çalÆĩmasÆnda “bölge”, yaĩamÆn sosyal ve ekonomik boyutlarÆnÆ da kapsayan
var olma alanlarÆnda alÆnacak her türlü karar ve
uygulamalarÆn alanÆdÆr. SÆlaydÆn’Æn bölge’si ise,
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doþrudan ſziki planlama eylem alanÆnda ele alÆnan “plan bölge”dir, ki alt bölge olarak da tanÆmlanabilecektir.
Böylece “Doþa Temelli Planlama Felsefesi”ne
uyumlu planlama kademelenmesi çalÆĩmalarÆ,

. havza planÆ,
. bölge planÆ,
. alt bölge planÆ,
. yöre planÆ ve
. uygulama imar planÆ
olarak tamamlanmÆĩtÆr. FÆrat Su HavzasÆ dÆĩÆnda,
su havzalarÆ ile bölgeler sÆnÆr/ölçek olarak çakÆĩmaktadÆr.
KÆrsal mekânda, doþal yaĩamÆn korunmasÆ, doþal
kaynaklarÆn paylaĩÆmÆ, gelir düzenlemeleri, kÆrsal
alanda arazinin korunmasÆ konularÆnda etkili olan
ſziki planlama aynÆ zamanda genel çerçevesi içinde, kÆrsal alanda kalkÆnmanÆn saþlanmasÆ için öne
sürülen ekonomik ve sosyal bir politikadÆr.
TarÆm ürünlerine, topraþa ve kaynak özelliþi gösteren doþal elemanlara temellenen birinci sektör
meta üretimini ve ekonomisini barÆndÆran “kÆr” ile
ikinci sektör endüstriyel meta üretimine ve ekonomisine temellenen “kent” arasÆnda yaratÆlan yapay
ikilem aynÆ zamanda kÆr ve kent arasÆndaki sosyal
ve ekonomik dengesizliþin, yoksulluk ve iĩsizliþin, kentlerin çeperlerindeki plansÆz yapÆlaĩmanÆn ve plansÆz ve kontrolsüz büyümenin nedeni
olmuĩtur.
Çelik (2006), “Türkiye’de KÆrsal Planlama PolitikalarÆnÆn Geliĩtirilmesi” konulu doktora çalÆĩmasÆnda yukarÆdaki sorunlarÆn analizinden kalkarak, birbirini destekleyen kÆr-kent bütünlüþü içinde “ülke
kaynaklarÆnÆn daha tasarruƀu kullanÆmÆnÆ hedefleyen” ve su havzasÆ sÆnÆrlarÆna oturan bir kÆrsal
planlama model önerisinde bulunmaktadÆr.
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Olanak ve SÆnÆrlarÆ, 2009.

SÆlaydÆn, M.,B., Ĩehir PlanlamanÆn Paradigmal SorgulanmasÆ
ve Ekolojik Dengenin KorunmasÆ

Ölçek hiyerarĩisi içinde, “Doþa Temelli Planlama
Felsefesi”ne uyumlu ſziki planlama model önerisinin sorunsuz uygulanmasÆ ki sosyal ve ekonomi
alanÆnda pek çok ĩeyi de birlikte deþiĩtirecektir,
ancak insan zihninin buna uyumlulaĩtÆrÆlmasÆyla
mümkün olacaktÆr.

BaþlamÆnda Yeni Bir Süreç Önerisi, 2006.

Çukur (2009) “Yeni Bir ToplumsallaĩtÆrma Sürecinin Mekânsal AnlatÆmÆ: Olanak ve SÆnÆrlarÆ” konulu doktora çalÆĩmasÆyla anÆlan sorunun üzerine
gitmiĩ ve uygulanabilir önerilerinin sÆnÆrlarÆnÆ çizmiĩtir.

YayÆnlanmamÆĩ doktora tezleri, DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,
Ĩehir ve Bölge Planlama Anabilim DalÆ, ćzmir (Tezlerin tamamÆ Enstitünün web sayfasÆndan indirilebilir).
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ÇEVRESEL VE MEKÂNSAL SÜRDÜRÜLEBćLćRLćK
AÇISINDAN KENTSEL PEYZAJ PLANLAMA
YÖNTEM ÖNERćSć

Ahmet Cengiz YÆldÆzcÆ, Prof. Dr. Peyzaj MimarÆ, ć.T.Ü. MimarlÆk Fakültesi, Peyzaj MimarlÆþÆ Bölümü
Sultan Gündüz, Peyzaj MimarÆ
Gülĩen Güler, Ĩehir PlancÆsÆ, AraĩtÆrma Görevlisi, ć.T.Ü. MimarlÆk Fakültesi, Peyzaj MimarlÆþÆ Bölümü

Ülkemizde yaĩanan hÆzlÆ nüfus artÆĩÆ ve kentleĩme süreci doþal kaynaklarÆn kaybolmasÆna neden
olmaktadÆr. Konut ve sanayi geliĩimleri; turizm ve
rekreasyon faaliyetleri; açÆk ocak maden iĩletmeciliþi; karayoluna baþlÆ ulaĩÆm sistemleri geliĩimi;
orman alanlarÆ, havzalar, kumullar, sulak alanlar üzerinde birçok kez geri dönüĩü olmayacak
boyutlara ulaĩan tahribatlara neden olmaktadÆr.
Doþal kaynaklar üzerinde gerçekleĩen hasarlarÆn
hÆzÆnÆ ve boyutlarÆnÆ artÆran önemli etkenlerden
biri de kentlerimizde gerçekleĩtirilen üst ölçekli
planlama izdüĩümlerinde öngörülemeyen deþiĩim ve geliĩmelerdir.
Ülkemizde Planlama hiyerarĩisi içerisinde yerleĩim alanlarÆnÆn büyüklüklerine baþlÆ olarak
deþiĩen ölçeklerde ele alÆnan Çevre Düzeni PlanÆ 1/100.000 veya 1/25.000 NazÆm ćmar PlanÆ
1/5000 ve Uygulama ćmar PlanÆ 1/1000 ölçeklerde hazÆrlanmaktadÆr. Bu planlarÆn yapÆmÆnda
konuya çevresel ve mekânsal sürdürülebilirlik
açÆsÆndan yaklaĩÆlmasÆ, doþal kaynaklarÆn uygun
kullanÆmÆnÆ saþlayacaktÆr. Gerek Çevre Düzeni
ćmar PlanÆ gerekse NazÆm ćmar PlanÆ yapÆmÆ sÆrasÆnda doþal kaynaklara iliĩkin detaylÆ analitik
etütlerin yapÆlmasÆ gerekmektedir. Jeoloji, jeomorfoloji, toprak, su, orman, önemli doþa alanlarÆ gibi her bir doþal kaynak bileĩeni özelinde

koruma önceliklerinin belirlenmesi, doþal sÆnÆrlayÆcÆlar kapsamÆnda önemli bir yönlendirici olan
doþal risklerin tanÆmlanmasÆ ve yerleĩim alanÆ
bütününde doþal yapÆ temelli bütünleĩtirilmiĩ koruma kararlarÆ üretilmelidir. YapÆlacak çalÆĩmalar
çevresel ve mekânsal sürdürülebilirlik analizleri
çerçevesinde ele alÆnmalÆ ve planlamaya altlÆk olacak mekânsal sentezler ortaya konulmalÆdÆr.
Bu etapta, planlamanÆn vazgeçilmez önemi olan
yaĩam destek sistemlerinin ve ekolojik koridorlarÆn tanÆmlanmasÆ, ayrÆca doþal risk alanlarÆnÆn da
doþal sÆnÆrlayÆcÆlar kapsamÆnda deþerlendirilmesi,
gerek eĩik aĩan kentsel geliĩmenin belirlenmesi gerekse bu alanlara yönelik kentsel tasarÆm aĩamasÆna uzanan süreçte yürütülmesi gereken çalÆĩmalarÆn yönlendirilmesi açÆsÆndan önem taĩÆmaktadÆr.
Bu çalÆĩmalar ile doþal sÆnÆrlayÆcÆlarÆn yönlendirdiþi makro form kavramÆna girdi oluĩturan yönetsel-mekânsal kararlar tanÆmlanmalÆ ve söz konusu kararlara yönelik çevresel sürdürülebilirlik ve
kentsel geliĩim stratejileri geliĩtirilmelidir. Ekolojik
koridorlarÆn etkin yönlendiriciler olarak deþerlendirildiþi söz konusu aĩama, alt ölçekli çalÆĩmalarÆn
tümünde yönlendirici olabilecek doþal eĩiklerin
kentsel peyzaj planlama çalÆĩmalarÆna yansÆyabilecek nitelikte olmalÆdÆr.
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ÇalÆĩmanÆn birinci etabÆnda tarÆm alanlarÆ ve toprak kaynaklarÆ, orman alanlarÆ ve ekolojik deþerler, yer bilimleri ve yeraltÆ kaynaklarÆ araĩtÆrmalarÆ
baĩlÆklarÆ altÆnda doþal kaynaklara iliĩkin detaylÆ
analitik etütler yapÆlarak ve her bir doþal kaynak
bileĩeni özelinde koruma öncelikleri belirlenmeli
ve doþal riskler tanÆmlanmalÆdÆr. Bu aĩamada, ayrÆca, doþal sÆnÆrlayÆcÆlarÆn bütüncül olarak deþerlendirilmesine olanak saþlamak üzere çalÆĩma amacÆna uygun niteliklere sahip her bir doþal kaynak
ölçütüne iliĩkin sayÆsal veriler konu uzmanlarÆnÆn
deþerlendirmeleri doþrultusunda mutlak korunmasÆ gerekli doþal kaynaklar; öncelikli korunmasÆ
gerekli doþal kaynaklar ve doþal kaynaklarÆ sÆnÆrlÆ
alanlar olarak üç sÆnÆfta incelenebilir. Bu etabÆn
son aĩamasÆnda, toprak, orman, yerbilimleri ve
yeraltÆ kaynaklarÆ baĩlÆklarÆ altÆnda deþerlendirmeye alÆnan doþal kaynak alanlarÆndaki araĩtÆrmalar,
CBS desteþi ile çakÆĩtÆrÆlarak doþal kaynaklarÆn bir
arada deþerlendirmesine olanak veren “Doþal Eĩik
Sentezi” üretilmelidir.

• 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. derece AKK sÆnÆfÆ çayÆr-mera alanlarÆdÆr.
Öncelikli KorunmasÆ Gerekli Alanlar (ÖKGA) :
• 3. (Derinlik C) derece AKK sÆnÆfÆ marjinal tarÆm
arazisidir.
TarÆmsal Niteliþi SÆnÆrlÆ Alanlar (TNSA) :
• 4., 5. ve 6. derece AKK sÆnÆfÆ marjinal tarÆm
arazisidir.
TarÆm dÆĩÆ alanlar (TDA) :
• 7. Derece AKK sÆnÆfÆ diþer araziler,
• 8. Derece AKK sÆnÆfÆ diþer arazilerdir.

TarÆm AlanlarÆ ve Toprak KaynaklarÆ Analitik
Etütleri

TarÆm alanlarÆ ve toprak araĩtÆrma sentezi bu ilkeler doþrultusunda hazÆrlanmalÆdÆr.

TarÆm alanlarÆ ve toprak kaynaklarÆ 5403 sayÆlÆ toprak kanununa göre tarÆmsal arazi sÆnÆƀandÆrÆlmasÆ
kapsamÆnda incelenmelidir. (Tablo 1).

Orman AlanlarÆ ve Ekolojik Deþerler Analitik
Etütleri

5403 SAYILI KANUNA GÖRE TARIMSAL ARAZć SINIFLANDIRMASI
JEJAND

AKK SINIFI

ARAZć KULLANIM

1+2
1+2+3
1+2+3+ 4+5+6
1+2+3+1+5+6+7

KURU MUTLAK,
SULU MUTLAK
ÖZEL ÜRÜN ARAZćSć
DćKćLć TARIM ARAZćSć
ÇAYIR MERA ALANI

Öncelikli
KorunmasÆ
Gerekli
Alanlar(ÖKGA)

3 (DERćNLćK C)

MARJćNAL TARIM
ARAZćSć

TarÆmsal
Niteliþi SÆnÆrlÆ
Alanlar (TNSA)

4+5+6

MARJćNAL TARIM
ARAZćSć

TarÆm DÆĩÆ
Alanlar(TDA)

7
8

DćýER ARAZćLER

Mutlaka
KorunmasÆ
Gerekli Alanlar
(MKGA)

Tablo 1.

Tabloda görüldüþü gibi; Mutlak KorunmasÆ Gerekli Alanlar (MKGA) :
• 1. ve 2. derece AKK sÆnÆfÆ kuru mutlak, sulu
mutlak tarÆm arazileri,
• 1., 2. ve 3. derece AKK sÆnÆfÆ özel ürün arazileri,
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• 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. derece AKK sÆnÆfÆ dikili
tarÆm arazileri,
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Doþal, kültürel, sosyal peyzaj kaynak deþerleri
analizi kapsamÆnda; çeĩitli koruma statüleri altÆnda yönetilen alanlar, Kültür ve Tabiat VarlÆklarÆnÆ
Koruma Kanunu ile belirlenen sit ve rekreasyon
alanlarÆyla ve estetik kaynak deþerlerine sahip,
halkÆn piknik ve kamp kullanÆmÆna açÆk, ormanlÆk alanlar deþerlendirmeye alÆnmalÆdÆr.
Bitki Örtüsü Analizi kapsamÆnda ise geniĩ yapraklÆ ormanlar, iþne yapraklÆ ormanlar, karÆĩÆk
ormanlar, fundalÆklar, aþaçsÆz orman topraklarÆ,
orman dÆĩÆ alanlar incelenmelidir. ÇalÆĩma kapsamÆnda çevrebilimle ilgili ve biyolojik yönden
önemli doþal yaĩam mekânlarÆ olan biyotoplarda (ekosistem) yaĩayan ƀora ve faunaya ait türler
belirlenmelidir. UluslararasÆ sözleĩmelere göre
ve biyolojik çeĩitlilik açÆsÆndan önemli olan ve
korunmasÆ gereken endemik bitki türleri ve hayvanlar belirlenmelidir. ćnceleme konusuna yönelik olarak gerçekleĩtirilen araĩtÆrmalarÆn sonuçlarÆ
“Orman AlanlarÆ ve Ekolojik Deþerler Doþal Eĩik
Sentezi” hazÆrlanmalÆdÆr.
Yer Bilimleri Analitik Etütleri
Kent bütününü içeren yerbilimleri çalÆĩmalarÆ,
jeoloji, jeomorfoloji, hidroloji, hidrojeoloji, mü-

Jeomorfoloji

Yamaç E÷imleri, Yükseltiler, Yamaç Yönelimleri
Yer altÕ suyu HavzalarÕ, øúletilen Memba Suyu KaynaklarÕ, YeraltÕ suyunun Yüzeye YakÕn oldu÷u yerler ile
Karstik Alanlar ve Sismotektonik veri olarak kenti Etkileyebilecek Aktif Faylar, Zemin Büyütmeleri, Deprem
AçÕsÕndan Riskli Alanlar, SÕvÕlaúma Potansiyeli Olan Bölgeler, KÕyÕ Dolgu AlanlarÕ, Tsunami Riski Olan
Bölgeler

Hidrojeoloji

Jeoloji

Litolojik Özellikler, Zeminlerin DavranÕúÕ, KayaçlarÕn AyrÕúma Durumu, Ana Fay ve Ezilme ZonlarÕ, Kütle
Hareketleri ve Kaya Düúme Riski TaúÕyan Alanlar
Barajlar, Göller, Göletler, Akarsular ve Dereler, SazlÕk ve BataklÕk Alanlar, TaúkÕn AlanlarÕ ve bunlarÕn koruma
kuúaklarÕ

Hidroloji

Tablo 2. Yer Bilimleri KapsamÆnda Ele AlÆnmasÆ Gerekli Konular

hendislik jeolojisi ve depremsellik konularÆnda yapÆlan analizleri ve bütünsel deþerlendirmeleri kapsamalÆdÆr (Tablo 2).Yer Bilimleri araĩtÆrmalarÆ kapsamÆnda gerçekleĩtirilen araĩtÆrmalar sonucunda üretilen ve
plan kararlarÆ üzerinde etkin olan sentezlerden biri olan “Jeolojik AçÆdan Yerleĩime Uygunluk Doþal Eĩik
Sentezi” ayrÆntÆlÆ jeoteknik etüt gerektiren alanlar, önlemli yerleĩilebilir alanlar, yerleĩim yasaklÆ alanlar
baĩlÆklarÆ altÆnda gruplandÆrÆlmalÆdÆr.
YeraltÆ KaynaklarÆ Analitik Etütleri
YeraltÆ kaynaklarÆ araĩtÆrmalarÆ baĩlÆþÆ altÆnda her türlü madencilik faaliyetine konu olan alanlar ile kaynak
potansiyeli gösteren alanlar incelenerek sonuçta elde edilen bulgular plan kararlarÆ için temel olacak bir
veri katmanÆ olarak “YeraltÆ KaynaklarÆ Doþal Eĩik Sentezi” baĩlÆþÆ altÆnda mutlak ve öncelikli korunmasÆ
gereken maden alanlarÆ ile sÆnÆrlÆ maden alanlarÆ belirtilmedir.
TarÆm

Orman
Yer Bilimleri
Mutlak KorunmasÆ Gerekli Alanlar (MKGA)
Yerleĩime Uygun Olmayan
Alanlar

• Kuru mutlak ve sulu mutlak AKK
sÆnÆfÆ: 1+ 2
• Özel ürün arazisi AKK sÆnÆfÆ: 1+
2+ 3
• Dikili tarÆm arazisi AKK sÆnÆfÆ:
1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6
• ÇayÆr ve Mera alanlarÆ AKK
sÆnÆfÆ: 1+ 2.+ 3+ 4+ 5+ 6+
7

• Orman Kadastral
AlanlarÆ

• Baraj Mutlak ve kÆsa mesafe
alanlarÆ

• Muhafaza OrmanlarÆ

• Dere koruma kuĩaklarÆ

• Orman ćçi Dinlenme
AlanlarÆ

• Aktif heyelan bölgesi
• Kaya düĩme riskli Alanlar
• ćĩletilen memba suyu alanlarÆ

YeraltÆ KaynaklarÆ
• Kum-çakÆl
• KÆrmataĩ
• Silis kumu
• Kuvarsit
• Seramik
• Bentonit
• Kömür
• YapÆtaĩÆ

Öncelikli KorunmasÆ Gerekli alanlar (ÖKGA)

• Marjinal tarÆm arazisi AKK
sÆnÆfÆ: 3 (derinlik C)

• Alüvyon ve yeraltÆ suyu
yüksek alanlar

• KÆrmataĩ

• Özel orman alanlarÆ

• Tusunami riskli alanlar

• YapÆtaĩÆ

• Kadastrosu geçmeyen
ancak orman vasfÆ
olan alanlar

• Dolgu alanlarÆ

• Kum-çakÆl

• Potansiyel ve iyileĩtirilmiĩ
heyelan bölgeleri, taĩkÆn
riskli alanlar, sÆvÆlaĩma riskli
alanlar

• Kömür

Doþal KaynaklarÆ SÆnÆrlÆ Alanlar
• Marjinal tarÆm arazisi AKK sÆnÆfÆ:
4+5+6
• Diþer araziler AKK sÆnÆfÆ: 7 + 8

• Doþal Deþerleri
kaybolmuĩ 2B
alanlarÆ

• Kömür
• AyrÆntÆlÆ Jeolojik ÇalÆĩma
Gerektiren Alanlar

• YapÆtaĩÆ
• KÆrmataĩ

Tablo 3. Doþal Eĩik Sentezine Veri Olan Doþal Kaynaklar
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Doþal Eĩik Sentezi
Her bir doþal kaynak elemanÆ özelinde yapÆlan
çalÆĩmalarÆn tamamlanmasÆnÆ takip eden süreçte;

Ĩekil 1. Çevresel ve Mekânsal Sürdürülebilirlik AçÆsÆndan
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tarÆm, orman, yer bilimleri, yeraltÆ kaynaklarÆ ana
baĩlÆklarÆ altÆnda ele alÆnan doþal kaynaklar ve harita oluĩumuna temel olan mutlak ve öncelikli korunacak alanlar ile doþal kaynaklarÆ sÆnÆrlÆ alanlara

iliĩkin bilgiler Tablo 3’de sunulan yaklaĩÆm doþrultusunda deþerlendirilmelidir.

• Doþal/ekolojik yapÆ hassasiyet analizi yapÆlmalÆ,

Tablo 3’te görüldüþü üzere TarÆm, Orman, Yer Bilimleri ve YeraltÆ KaynaklarÆ koruma öncelikli sÆnÆƀandÆrmaya tabi tutularak çevresel ve mekânsal
sürdürülebilirlik deþerlendirme çerçevesinde ele
alÆnmalÆdÆr.

• Doþal/ekolojik bütünlük gösteren alanlar belirlenmeli,

Çevresel sürdürülebilirliþe dayalÆ mekânsal ve yönetsel kümelerin ve çevresel mekânsal sürdürülebilirlik stratejilerinin de tanÆmlandÆþÆ söz konusu
çalÆĩma etabÆnda izlenecek yöntem Ĩekil 1’de görülmektedir.

• Yaĩam destek sistemleri ile ekolojik koridorlar
tanÆmlanmalÆdÆr.

Kentsel Peyzaj Planlama Yöntemi
Ĩekil 1’de de ĩematik olarak görüldüþü gibi çevresel sürdürülebilirlik çalÆĩmasÆ; sürdürülebilirlik
kavramÆnÆn ve ilkelerinin ortaya konulmasÆ, çevresel sürdürülebilirlik çerçevesinde mekânsal deþerlendirmelerin yapÆlmasÆ ve stratejilerin tanÆmlanmasÆ, çevresel sürdürülebilirliþe dayalÆ mekânsal
ve yönetsel kümelerin (mekânsal organizasyonun)
oluĩturularak tanÆmlanmasÆ olmak üzere baĩlÆca
üç aĩamada gerçekleĩtirilmelidir.
ćlk aĩamada, sürdürülebilirlik kavramÆ ve ilkeleri
kent için mekânsal sürdürülebilirlik deþerlendirmesinin yapÆlmasÆ ve stratejilerin tanÆmlanmasÆ
süreçlerini yönlendirecek ve ortak bir dilin oluĩmasÆna elverecek nitelikte tanÆmlanmalÆdÆr. Söz
konusu tanÆmlamalar mekânsal deþerlendirmenin
temellerini de oluĩturmalÆ, ekolojik koridorlarÆ
ve hassas ekosistemleri içinde barÆndÆran yaĩam
destek sistemleri (koruma yaklaĩÆmÆ) ve deprem,
heyelan, taĩkÆn, dolgu zemin gibi jeolojik riskleri
tanÆmlayan doþal risk alanlarÆ (sakÆnÆm yaklaĩÆmÆ)
baĩlÆklarÆ altÆnda toplanan doþal sÆnÆrlayÆcÆlar çalÆĩmanÆn ilerleyen aĩamalarÆnda baĩlÆca yönlendiriciler olacak ĩekilde ele alÆnmalÆdÆr.

• Elde edilen veri katmanÆ doþal risk alanlarÆ veri
katmanÆ ile bir arada irdelenmeli ve

Yaĩam destek sistemleri ile ekolojik koridorlar veri
katmanÆnÆn mevcut arazi kullanÆm veri katmanÆ
ile bir arada ele alÆnmasÆ sonucu, çevresel sürdürülebilirlik açÆsÆndan sorun olarak ön plana çÆkan
ve doþal yapÆ üstünde baskÆ oluĩturan kullanÆmlar
deþerlendirilmeli ve makro form çalÆĩmasÆna girdi
oluĩturacak ‘Çevresel Mekânsal Sürdürülebilirlik
Sentezi’ elde edilmelidir.
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BćMTAĨ (ćMP). ćstanbul Belediyesi NazÆm ćmar
PlanÆ Analitik Etütler ćĩi ćhalesi raporu, 2006.

Doþal sÆnÆrlayÆcÆlarÆn belirlenmesi çerçevesinde
yürütülen çalÆĩmalar;
• 1/100.000 ölçeþinde,
• Kent sÆnÆrlarÆ içinde,
• Doþal yapÆya iliĩkin haritalarÆn ve raporlarÆn altlÆk olarak kullanÆlmasÆyla gerçekleĩtirilmelidir.
Bütüncül bir yaklaĩÆmÆn etkin olduþu çalÆĩma sürecinde;
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KENT KÜLTÜRÜNÜN YOK EDćLDćýć ORTAMDA
MEKÂN KÜLTÜRÜNÜ OLUĨTURMAK?

Oktan Nalbantoþlu, Bilkent Üniversitesi, GSTMF, Kentsel TasarÆm ve Peyzaj Mimarisi Bölümü

Kent kültürü, süreç içinde oluĩan yaĩam kesitlerinin bir birikimidir. AzÆmsanmayacak bir zaman olgunluþuna ve görgüye ihtiyaç duyar. Kent kültürü
ortak üretim alanlarÆ ve yaĩam ortamlarÆ ister. Kent
insanÆnda süreç içinde oluĩan kentlileĩme bilinci,
bulunduþu mekâna ve kente aidiyet hissini oluĩturur. Bu aidiyet bilinci kentte yaĩayanlarÆ “yer” e
baþlar. Bu anlamdaki yer kavramÆ kimliþi olmak,
bir geçmiĩe sahip olmak olarak tanÆmlanabilir.
Kentler yaĩayan organizmalardÆr. ćçinde barÆndÆrdÆklarÆ hemĩerileri ile geliĩirler, yönlenirler, kültürel çevrelerini oluĩtururlar. Bu baþlamda kentin
geleceþini içinde yaĩayan insanlarÆn kararlarÆ ve
davranÆĩ biçimleri belirler. ćnsanlarÆn zaman içinde oluĩturduklarÆ yaĩam biçimi ſziksel mekâna
yansÆr.
Kent yaĩamÆna uyum saþlayamayan insan çevresini de yadÆrgamaya baĩlar. Kentsel çevreye adapte
olamadÆþÆnda kenti tahrip etmeye, kenti kendi yaĩam kültürü formatÆna sokmaya çalÆĩÆr.
Bugün kentlerimizin neredeyse tamamÆnda özellikle tarihi kent merkezlerinde bilinçli bir kentsel
çevre tahribatÆ yaĩanmaktadÆr. Bu tahribatÆn bir kÆsmÆ kendisini kentin yeni sahipleri olarak gören bir
grup tarafÆndan oluĩturulurken, diþer kÆsmÆ idare
edenler (siyasi erk) tarafÆndan çoþu zaman bilinçli
olarak gerçekleĩtirilmektedir. Özellikle göçle bir-
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likte geniĩlemeye zorlanan kentler üzerilerindeki
bu baskÆyÆ bazen kaçak yapÆlaĩmayla, kentsel açÆk
ve yeĩil alanlarÆnÆ feda ederek, yasal yollar zorlandÆþÆnda ise özellikle merkez olma durumunda,
tümüyle yenilenerek karĩÆlamak durumunda kalmaktadÆr.
Kent merkezlerinde yaĩanan bu denli dönüĩüm
hareketleri kente kimliþini veren, kentle uzun yÆllara dayanan iliĩkisi olan kentin gerçek sahiplerini
merkezden çekilmeye zorlamaktadÆr. Kentin eĩrafÆ kente kimliþini veren hatÆralarÆnÆ da yanlarÆna
alarak çoþunlukla kentin dÆĩÆnda yalÆtÆlmÆĩ yaĩam
mekânlarÆna kapanmakta, kentin kamusal alanlarÆnÆ savunmasÆz bÆrakmaktadÆr. Durum böyle olunca
yerleĩik kent kültürü büyük bir nüfus hareketi ve
hÆzÆyla kentlere akan taĩrayÆ kentleĩtirecek nitelik
ve güçten yoksun kalmakta, taĩra kültürü giderek
kent kültürüne egemen olmaktadÆr.
YalnÆz ĩunu da göz ardÆ etmemek gerekir. Toplum
olarak (tarihten gelen alÆĩkanlÆklar, gelenek ve görenekler gibi sebeplerin de etkisiyle) kentsel açÆk
alan kullanma kültürüne sahip deþiliz. SÆrtÆmÆzÆ
sürekli olarak dÆĩ mekâna dönmek gibi bir alÆĩkanlÆþÆmÆz bulunmakta. YapÆlarÆmÆzÆn içi ile ilgili her
türlü iyileĩtirmeyi yaparken, yapÆnÆn dÆĩÆna çÆktÆþÆmÆzda yapÆnÆn içinde bulunduþu kültürel çevreyle
veya kamusal alanla hiç ilgilenmeyiz. DÆĩ mekân

estetiþini bizim adÆmÆza baĩkalarÆnÆn düĩünmesini isteriz. Hatta çöplerimizi sokaklara süpürürüz.
KonutlarÆmÆzÆn veya iĩ yerlerimizin dÆĩ duvarlarÆnÆ
sÆvamayÆz veya boyamayÆz. Kentsel mekân bizim
ilgi alanÆmÆzÆn dÆĩÆndadÆr.
Meydan kavramÆyla daha yeni tanÆĩmaya baĩladÆk. Kentsel boĩluk olarak tanÆmlayabileceþimiz
açÆk alanlara meydan isimleri koyarak meydanlar
oluĩturduþumuzu sanÆyoruz. Bugün bile gerçek
anlamda meydanlarÆmÆzÆn sayÆsÆ bir elin parmaklarÆnÆ geçmez. Mevcut meydanlarÆmÆzÆ da hoyratça
traſþe, yapÆlaĩmaya (özellikle dÆĩa kapalÆ alÆĩveriĩ
merkezlerine) kurban ederiz. Meydanlar kentlerin
sahipsiz boĩluklarÆ olarak kalÆr, durulan yer olmaktan çÆkÆp geçilen mekânlar haline gelirler. Oysaki
kent meydanlarÆ kentli olmanÆn, kentli gibi davranmanÆn ve kentine sahip çÆkmakla ilgili görgülerin
deneyimlendiþi buluĩma, toplanma ve sosyalleĩme alanlarÆdÆr. Sosyolojik anlamda her birisi birer
iyileĩtirme merkezidir. Meydanlar her kültürden,
her gelir grubundan insanÆn eĩitçe temsil edildiþi
yerlerdir aynÆ zamanda. Kent ve çevre iliĩkisinin
saþlÆklÆ olarak kurgulanabileceþi kentsel eþitim ve
görgü mekânlarÆdÆr.
Kentsel yeĩil alanlar ise kentin tümüne hizmet
eden özellikle yaĩam alanlarÆnÆ çevreleyen, kentlinin rekreasyon ihtiyacÆnÆ karĩÆlayan, aynÆ zamanda
kentin ekolojik dengesini saþlayan yaĩamsal boĩluklardÆr. Yeĩil alanlar tÆpkÆ meydanlar gibi insanlarÆ dinlendirip eþlendirmenin yanÆ sÆra kentsel davranÆĩlarÆnÆ da etkiler. Çevre kültürünün oluĩmasÆna
katkÆ saþlar. Bizim gibi yeĩil alan miktarÆ yetersiz
kentlerde çevre bilincini oluĩturmak da oldukça
zor olur. Çevre bilinci geliĩmemiĩ toplumlarda bireyler çevreleriyle uyumlu iliĩki kuramaz ve çevresine zarar vermekte bir sakÆnca duymaz. Bu tip ortamlarda insanlar dinlenme / eþlenme ihtiyaçlarÆnÆ
karĩÆlamak için daha farklÆ mekânlar aramaya baĩlarlar. Bu ihtiyaçlarÆnÆ da çoþunlukla büyük alÆĩveriĩ merkezlerinde gidermeye çalÆĩÆrlar. Yapay
sokaklar ve bahçelerde gezinerek dinlendiklerini,
rahatladÆklarÆnÆ düĩünürler. Bu tip yanÆlsamalar insanlarÆ çevreden daha fazla uzaklaĩtÆrÆr. Çevreyle
saþlÆklÆ iliĩki kuramayan, çevresini geliĩtiremeyen
veya çevreyle ilgili talepte bulunmayan insan çaþdaĩ kent kültüründen de uzaklaĩÆr.
Bizim gibi yeĩil doku yoksunu ülkelerde çevre
bilincini oluĩturmak oldukça zordur ve uzun bir
sürece gereksinim duyar. Bu dramatik ortama raþmen hala çevre ve sanat eþitimi toplum tarafÆndan

gereksiz ve önemsiz olarak görülen, üniversitelerin hiç bir bölümünü kazanamayanlarÆn son çare
olarak sÆþÆndÆklarÆ yer özelliþindedir.
Peki, bu hale nasÆl geldik? NasÆl oluyor da üzerinde binlerce yÆllÆk uygarlÆk izleri taĩÆyan, doþal
ve kültürel peyzaj zengini bir coþrafyanÆn insanlarÆ olarak bu kadar çirkin kentler inĩa ediyoruz?
NasÆl oldu da sokaklarÆyla, avlularÆyla, taĩlÆklarÆyla
denge ve sürdürülebilir kent kavramlarÆna ilham
kaynaþÆ olan Anadolu kentleri ve bu kentlerde yaĩayanlar olarak yaĩanabilir kent normlarÆndan ve
parametrelerinden bu kadar uzaklaĩtÆk?
Bu sorunun cevabÆnÆn önemli bir kÆsmÆnÆ
Türkiye’deki kentsel planlama geleneþinde bulabiliriz. Bizdeki planlama yaklaĩÆmÆ aþÆrlÆklÆ olarak
mülkiyet ve ulaĩÆm sorunlarÆna odaklanmakta,
kentsel çevre standartlarÆnÆ ve kalitesini arttÆrma iĩlevini dÆĩlamaktadÆr. 1980’li yÆllara kadar kentlerin
temel sorunu imar ve ulaĩÆm iken bugün önceliþi
kentsel yeĩil sistemler ve dÆĩ mekân kalitesinin arttÆrÆlmasÆ konularÆ almaktadÆr.
Ancak günümüz konvansiyonel imar planlamasÆ
anlayÆĩÆyla kentlerin geleceþine ait senaryolarÆn
oluĩturulmasÆ, kimlik arayÆĩlarÆ ve kent peyzajlarÆnÆ önemseyen, yaĩanabilir kentsel alan hiyerarĩisinin kurgulanmasÆ oldukça zordur. Türkiye’deki
kentsel planlama söyleminin ve eyleminin ciddi
bir dönüĩüm sürecine girmesi ve planlama yaklaĩÆmÆnÆn yeniden kurgulanmasÆ kaçÆnÆlmaz görünmektedir. Yeni planlama anlayÆĩÆnÆn kent kimliþi,
belleþi ve coþrafyasÆ ile kentsel yaĩam kültürü konularÆna gereken önemi vermesinin ve kendisini
dönüĩtürmesinin zamanÆ gelmiĩtir.
Matematiksel hesaplara dayanan bir anlayÆĩla içinde bulunduþu coþraſk koĩullarÆ, morfolojileri,
mekân kültürleri farklÆ olan kentlere aynÆ tip imar
planÆ anlayÆĩÆnÆ dikte ettirmek kent kimliþini ve
belleþini yok etmektedir. Kentsel yapÆlarÆn ve açÆk
alanlarÆn çoþu “yer” den baþÆmsÆz olarak her “zemin” de yer alabilir biçimde tasarlanmakta, “yerellik” anlayÆĩÆ tiyatro dekorunu anÆmsatan tarzda
cephe ve yüzey oyunlarÆna indirgenmektedir.
Diþer bir faktör modern mimarlÆk veya uluslararasÆ
mimarlÆk olarak tanÆmlanan bir anlayÆĩÆn küreselleĩme baskÆsÆ altÆnda mimariyi “yer” den uzaklaĩtÆrarak her yerde olabilecek bir anlayÆĩla kentler
üzerinde oluĩturmuĩ olduþu kimliksizleĩtirme baskÆsÆdÆr. Tek tek, parsel bazÆnda tasarlanan ve haya-
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ta geçirilen yapÆlar bir araya geldiklerinde anlamlÆ
bir bütün oluĩturamamakta, özellikle ćstanbul gibi
tarihi kentlerin siluetlerinde derin yaralar açmaktadÆr.

eĩikler ve ekolojik verilerle doþal ve kültürel peyzajlarÆn doþru yorumlanmasÆ ve tanÆmlanmasÆnÆn
yanÆ sÆra kentsel açÆk ve yeĩil alan sürekliliþinin
ve sisteminin kurgulanmasÆ da önemlidir.

Bu yaklaĩÆm içinde peyzaj mimarlÆþÆ çoþu zaman
bu sürecin tamamlayÆcÆ bir unsuru olmakta, katÆ
imar kurallarÆ çerçevesinde aþaç ve otopark hesabÆ
gibi matematiksel hesaplarla kentsel vurguya destek olmaktadÆr. Durum böyle olunca birbirlerinden baþÆmsÆz parseller kentsel bütünü oluĩturamamaktadÆr. AynÆ ĩekilde parsel aralarÆnda sÆkÆĩmÆĩ
yeĩil alanlar bir araya geldiklerinde kentsel yeĩil
alan sistemine hiç bir katkÆ saþlayamamaktadÆr.
Kamusal alan söylemleri mevcut sistem içinde hoĩ
bir dilekten öteye geçememektedir. Burada sorun
açÆkça bir planlama sorunudur. Mülkiyetle gelen
parçalanma kentsel ölçekte kamusal alan oluĩturmayÆ çoþu zaman olanaksÆzlaĩtÆrmaktadÆr. ćnsanlar
yeĩil alan ihtiyaçlarÆnÆ kendi küçük parselleri içinde gidermeye çalÆĩmaktadÆr. DolayÆsÆyla kentsel
çevre kavramÆ bir üst kimlikten çok parsel ölçeþine indirgenmiĩ olmaktadÆr.

Sorunun çözümünü salt planlama disiplini içinde
aramak yanÆlgÆ olacaktÆr. SorunlarÆn karmaĩÆklÆþÆ
ister istemez farklÆ kentsel aktörleri bir araya getiren çözüm yollarÆnÆn ve süreçlerinin iĩletilmesini
gerektirmektedir. Bu süreç mimarlÆk, mühendislik
ve hukuk konularÆna kafa yoracak, kentsel mekânÆ sosyal, ſziksel ve ekonomik açÆlardan irdeleyecek bir tasarÆm ortamÆna ihtiyaç duymaktadÆr. Bu
süreç planlama ile mimarlÆk (mimari, peyzaj mimarlÆþÆ, endüstri ürünleri tasarÆmÆ) arasÆnda içerik
ve ölçek açÆsÆnda bir ara kesit oluĩturan “kentsel
tasarÆm” sürecidir. Planlama ile tasarÆm arasÆnda
kalan bu “gri bölge” ancak “kentsel tasarÆm” süreci ile doldurulabilir.

ćmar planlarÆnÆn kenti sadece belirli bölmelere
ayÆrmasÆ ve her bir bölümü çoþu zaman tek tip
yapÆlaĩma ilkesine baþlÆ olarak geliĩtirme çabalarÆ artÆk tam çalÆĩmamaktadÆr. Sadece TAKS ve
KAKS vererek kentsel mekân kurgusu oluĩturmak
mümkün deþildir. Mevcut imar yasasÆ ile plancÆnÆn hayal dahi edemeyeceþi kentsel mekânlarla
karĩÆlaĩma ihtimali oldukça fazladÆr. Bu durum
kentin denetimsiz ve öngörüsüz geliĩim sürecine
girmesine neden olmakta, kentsel süreklilik, kent
görünüĩü, mekân kalitesi konularÆnÆ tesadüƀere bÆrakmaktadÆr.
AynÆ durum kentsel açÆk ve yeĩil alan yaklaĩÆmlarÆ
için de söz konusudur. Günümüz planlama çalÆĩmalarÆnda her ne kadar doþal ve kültürel kaynaklara ve eĩiklere iliĩkin koruma-kullanÆm dengesi
gözetiliyor ve plan kararlarÆ bu doþrultuda üretiliyor söylemi sÆklÆkla duyuluyorsa da arazi kullanÆm
yönetimi ve kararlarÆnÆn alÆnmasÆnda temel oluĩturan peyzaj planlarÆnÆn yoksunluþu söz konusu
söylemin içinin yeterince doldurulmadÆþÆ gerçeþini ortaya koymaktadÆr.
Yaĩanabilir kentleĩme olgusunun en önemli unsuru çevrebilim tabanlÆ kentsel planlama sürecinin
baĩlatÆlmasÆdÆr. Sadece park ve dinlenme alanlarÆ
tanÆmlamasÆyla kent planlama sürecinin tamamlanmasÆ mümkün deþildir. Kent planlarÆnda doþal
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Kentsel tasarÆm projeleri bir yandan yapÆnÆn üzerinde konumlandÆþÆ ſziksel zemini tanÆmlarken,
öte yandan yapÆlar bütününün oluĩturacaþÆ kentsel siluetle ilgilenmektedir. AynÆ zamanda yapÆ
bütünü için belirleyici olabilecek daha geniĩ
“çevre”leri ve “kamusal alan”larÆ tanÆmlamaktadÆr. Kentsel tasarÆm projeleri üst ölçekteki peyzaj
planlarÆyla uyumlu çevre tasarÆmÆnda girdi oluĩturacak iklim, kültür, coþrafya, bitki örtüsü gibi kentin ait olduþu konumun tüm özelliklerini kapsar.
Buna karĩÆn gerek yasalarla tanÆmlanmamÆĩ olmasÆ, gerekse mesleki tutuculuk nedeniyle kentsel
tasarÆm eylem alanÆ bir türlü kamu özelinde örgütlenememiĩtir. Doþal olarak örgütlemenin temel
koĩutlarÆndan birisi olan talep de bir türlü oluĩturulamamÆĩtÆr. AslÆnda 1990’lÆ yÆllardan baĩlayarak
özellikle yerel yönetimlerin sihirli bir sözcük gibi
dillerinden düĩürmedikleri kentsel tasarÆm, ölçek
ve içerik olarak planlama süreçlerinin içerisinde
kendisine ait bir özgürlük ortamÆ bulamamÆĩtÆr.
Hâlbuki son yÆllarda kentsel sorunlarÆn aĩÆlmasÆ,
sorunlara ekonomik, sosyal ve ſziksel çözüm yollarÆnÆn bulunmasÆ amacÆyla kamu tarafÆndan açÆlan ulusal ve uluslararasÆ yarÆĩmalarÆn üst baĩlÆklarÆnÆ “kentsel tasarÆm projeleri” oluĩturmaktadÆr.
Ancak elde edilen projeler yasal bir zemine sahip
olamadÆþÆ için kÆsa bir sürede geçersiz kalmakta
ve bir türlü hayata geçirilememektedir.
Ülkenin arĩivi çöpe atÆlan veya hasÆraltÆ edilen
kentsel tasarÆm projeleriyle doludur. YarÆĩma pro-

jelerinin büyük çoþunluþu kamusal alanlarÆ önemseyen, kentsel açÆk ve yeĩil alan sistemlerini kurgulamaya çalÆĩan, daha çok peyzaj odaklÆ kentsel
tasarÆm projeleri olduþundan ve kentsel getiriden
çok kentsel sürdürülebilirliþi gözeten projeler olduþundan kamu ve özel sektör tarafÆndan yeterince cazip bulunmamÆĩ, sadece kamuoyuna ĩirin
görünme çabalarÆndan öteye geçememiĩtir.

lendiren ve meslek örgütleri tarafÆndan da yakÆndan takip edilen süreç sonucunda seçilen projenin
uygulanmasÆ konusunda bakanlÆþÆn hiç bir giriĩimi olmamÆĩtÆr. Buna karĩÆn birinci projeye aykÆrÆ,
kapalÆ kapÆlar ardÆnda planlama çalÆĩmalarÆna baĩlanmÆĩ olduþu bilgisi kamuoyuna yansÆmÆĩtÆr.

Çevre odaklÆ kentsel tasarÆm projelerine örnek olarak yakÆn zaman dilimlerinde sonuçlanmÆĩ ancak
bir türlü uygulama ĩansÆ bulamamÆĩ, kent – çevrebilim iliĩkilerini önemseyen, kamunun getirim
beklentilerini karĩÆlayamamÆĩ üç farklÆ yarÆĩma
projesinden söz edilebilir.

Böyle bir ortamda “kent” ten ve “çevre” den söz
etmek ne kadar mümkündür?

Bunlardan birisi Özel Çevre Koruma Kurumu
BaĩkanlÆþÆ tarafÆndan 2001 yÆlÆnda sonuçlandÆrÆlmÆĩ olan “Ankara-GölbaĩÆ Özel Cevre Koruma
Bölgesi, Doþa parkÆ ve Çevresi Kentsel TasarÆm
ve Peyzaj Proje YarÆĩmasÆ”dÆr. Üzerinden dokuz
yÆl geçmiĩ olmasÆna raþmen dünyanÆn sayÆlÆ sulak alanlarÆndan birisini oluĩturan Mogan Gölü ve
çevresini çarpÆk kentleĩme baskÆsÆndan kurtaracak,
Ankara’nÆn en büyük doþa parkÆ projesini maalesef özel çevreleri korumak adÆna örgütlenmiĩ bir
kurum ve kurumun baþlÆ olduþu bakanlÆk gerçekleĩtirememiĩtir. Uygulamaya temel teĩkil edecek
uygulama projelerine dahi teĩebbüs edilmemiĩtir.

PROJELER…

KAYNAKÇA
B. Dalokay, A. Güzer, “Kültürel Çevre Kültürsüzlüþü”, Çevre Planlama ve TasarÆmÆna Bütüncül
YaklaĩÆm Sempozyumu, A.Ü.Z.F. Peyzaj MimarlÆþÆ Bölümü, Ankara, 1996.
O. Nalbantoþlu, S. Teber, “ćdeolojik Kamusal Mekan TartÆĩmalarÆ ArasÆnda Kent ‘Yer’ Belleþinin
Yok Edilmesi”, Peyzaj MimarlÆþÆ 2. Kongresi,
TMMOB Peyzaj MimarlarÆ OdasÆ, Ankara, 2004.
O. Nalbantoþlu, B. Dalokay, “Çaþdaĩ Kent MekanlarÆnda TasarÆm ve Uygulama ćliĩkileri; 1980
SonrasÆ Kentsel AçÆk Alan UygulamasÆ Üzerine Bir
AraĩtÆrma”, Peyzaj MimarlÆþÆ 2. Kongresi,
TMMOB Peyzaj MimarlarÆ OdasÆ, Ankara, 2004.

PROJELER…
Diþer bir örnek ćstanbul Büyükĩehir Belediyesi tarafÆndan 2007 yÆlÆnda sonuçlandÆrÆlmÆĩ “Maltepe
Bölge ParkÆ Fikir Projesi YarÆĩmasÆ”dÆr. YaklaĩÆk
550 hektar Alana sahip ćstanbul’un en büyük açÆk
ve yeĩil alanÆnÆn tüm kente hizmet edecek bir bölge parkÆ haline dönüĩtürülmesi de halen mümkün
olamamÆĩtÆr. Belediye baĩkanÆnÆn büyük bir hevesle, kÆsa zamanda ćstanbul halkÆnÆn kullanÆmÆna
açmayÆ düĩündüþü ve tamamlandÆþÆnda kentsel
ölçekte ćstanbul yeĩil alan sisteminin omurgalarÆndan birisini oluĩturacaþÆnÆ belirttiþi proje de
benzer projelerde olduþu gibi ne yazÆk ki bir türlü
hayata geçirilememiĩtir.

A. Oruçkaptan, O. Nalbantoþlu, “Batman Kenti
Özelinde Ülkemizin Mevcut Planlama YaklaĩÆmÆna Peyzaj MimarlÆþÆ Penceresinden Eleĩtirel Bir
BakÆĩ”, Batman 1. Kent Sempozyumu, Batman,
2009.
A. Vardar, Kentsel TasarÆmÆn FarklÆ Çehreleri,
Kentsel TasarÆm, Planlama, TMMOB Ĩehir PlancÆlarÆ OdasÆ YayÆnÆ, Ankara, 2007.

PROJELER…
Son örnek Çevre ve Orman BakanlÆþÆ tarafÆndan
2008 yÆlÆnda sonuçlandÆrÆlmÆĩ “Uludaþ Milli ParkÆ
I. ve II. Geliĩim Bölgeleri Peyzaj Planlama, Kentsel TasarÆm ve Mimari Proje Fikir YarÆĩmasÆ”dÆr.
Uludaþ Milli ParkÆ’nÆn geleceþini yakÆndan ilgi-
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KENTLER YÜZYILININ
“KENTSEL ALT EVRENć” OLARAK
“PEYZAJ”

Bahar Baĩer

ćnsanÆn yerleĩik düzene geçiĩi, her ne kadar savunma ve ekonomik düzen arayÆĩÆndan kaynaklanmÆĩ
olsa da gerçekte bir arada yaĩamanÆn altyapÆ eriĩimine saþladÆþÆ kolaylÆktan ileri geldiþi de söylenebilir. Bugün dünya nüfusunun giderek arttÆþÆ ve
neredeyse bu nüfusun yarÆdan fazlasÆnÆn yaĩamak
için kentleri seçtiþi “kentler yüzyÆlÆ” nda yaĩÆyoruz.
Bugünün coþrafyasÆ üzerinde insanÆn planlÆ ya
da plansÆz müdahalesi sürekli olarak etki alanÆnÆ
geniĩletmektedir. 21. yüzyÆlÆn giderek artan insan nüfusunun çeĩitlenen ihtiyaçlarÆnÆ karĩÆlamak
üzere mevcut kentler metropollere dönüĩmekte,
küçük ölçekli yerleĩmeler de sÆnÆrlarÆnÆ esneterek
kent görüntüsüne bürünmektedir. Her geçen gün
ivmesini arttÆran kente göç eþiliminin sonucunda
kentlerin sÆnÆrlarÆnÆ eriterek hÆzla geniĩlemesinin
nedeni, baĩlangÆçta yerleĩik düzene geçilmesinin
nedeninden pek de farklÆ deþildir. ćlkesel bir yaklaĩÆmla kentler, insan toplumlarÆnÆn tüketime dayalÆ iliĩkilerinin sürdürülmesini saþlayan ſziksel,
sosyal ve çevresel altyapÆ birimlerinin kontrollü
bir biçimde eriĩilebilirliþinin saþlandÆþÆ yaĩama
ortamlarÆdÆr. Teknolojinin insan hayatÆnÆn ayrÆlmaz bir parçasÆ olarak tüm üretim ve tüketim iliĩ-

kilerini biçimlendirdiþi günümüzde, kentleĩme ve
kentte yaĩama isteþi de bu baþlamda kaçÆnÆlmaz
bir sonuç haline gelmiĩtir.
Konut, üretim-tüketim, hizmet ve eþlence gibi iĩlevleri üstlenen birçok katmanÆ içerisinde barÆndÆran bugünün ana kentleri, bu katmanlar arasÆndaki
etkileĩimler, hareketler ve olaylarÆn oluĩturduþu,
sÆnÆrlarÆ kesin olarak okunamayan ve sürekli devinen sistemleri içermektedirler1. Teknoloji ve nüfus
artÆĩÆ ile birlikte geçmiĩe göre daha fazla çeĩitlilik
içeren insan ihtiyaçlarÆ, büyük kentin karmaĩÆk sistemleri arasÆndaki devinimleri ve iliĩkileri de çeĩitlendirmekte, beraberinde ise bizim algÆlarÆmÆzÆn
da ötesinde, hÆzlÆ ve sürekli bir deþiĩim sürecini
getirmektedir. Bu deþiĩim sadece yer -veya geleneksel tanÆmÆyla mekân- baþlamÆnda gerçekleĩmeyip, kentin sosyal ve yapÆsal tüm katmanlarÆnÆn
etkileĩiminden ötürü deþerler dünyasÆnda da etkisini göstermektedir.
Deþerler dünyasÆndaki bu deþiĩim, eylem alanÆ
planlama ve tasarÆm olan birçok meslek alanÆnÆn
güncel söylem ve tartÆĩmalarÆnda kendini ortaya
koyar. Deþerler ve onlarÆ tanÆmlayan kavramlar
evreninin deþiĩimi, ekonomik stratejiler ve onun
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güdümündeki teknolojik geliĩmeler doþrultusunda ĩekillenmekle beraber, bütün bunlardan baþÆmsÆz olarak var olamayan planlama ve tasarÆm
giriĩimleri de kuralcÆ bakÆĩ açÆlarÆnÆn sÆnÆrlarÆnÆ
esnetmeye ve yeni kavramlarla melez iliĩkiler kurmaya baĩlamÆĩlardÆr.
Deþerler ve kavramlar dünyasÆndaki bu deþiĩim
özellikle mimarlÆk, kent ve peyzaj tasarÆmÆ alanlarÆnda üretilen iĩler ve söylemlerde etkisini hissettirmeye baĩlamÆĩtÆr. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de modern planlama anlayÆĩÆnÆn bugünün kentlerinde yarattÆþÆ kÆrÆlma noktasÆdÆr.
18. ve 19. yüzyÆlda, bulaĩÆcÆ hastalÆklar ve çevre
gibi konulara iliĩkin bilgi birikiminin artmasÆ ile
modernizmin ideal toplumlar için ideal çevreler
yaratma söylemi “sÆhhileĩtirilmiĩ kentler” in planlanmasÆ ſkrini ortaya çÆkarmÆĩtÆr. 20. yüzyÆlda ise
çevre kirliliþi konusunda bir uyanÆĩ ile beraber
“rasyonel kentler” planlama idealinin, 21. yüzyÆlda “sürdürülebilir kentler” planlama idealine doþru evirildiþini görmekteyiz.
90’larÆn sonunda Rem Koolhas “Whatever happened to urbanism?” baĩlÆklÆ yazÆsÆnda modernizmin
aldatmacasÆ olarak nitelendirdiþi, kentlerin içinde
bulunduþu güncel kargaĩayÆ ĩu sözleriyle deĩifre
etmektedir2:
“Modernizmin, soyutlama ve tekrar ile niceliþi niteliþe dönüĩtürme sözü baĩarÆsÆz olmuĩtur, bu bir
aldatmacaydÆ ve söz verilen sihir gerçekleĩmedi.
Modernizmin ſkirleri, estetiþi ve stratejileri tükenmiĩtir. Bununla beraber yeni bir baĩlangÆç adÆna
yapÆlan tüm giriĩimler yeni bir baĩlangÆç olacaþÆ
ſkrine olan tüm inançlarÆ da sarsmÆĩtÆr. Bu ſyaskonun utancÆnÆ paylaĩanlar modernizmi ve modernleĩmeyi anlayÆĩ biçimimiz içerisinde dev bir krater
bÆraktÆlar… Ĩu an kent uzmanlarÆ bilgisayarlara
karĩÆ kaybetmiĩ satranç oyuncusu gibiler.”
Kentlerin bugün içinde bulunduþu kaotik ortamÆn
modernci kent uzmanlarÆ tarafÆndan vaat edilen kalitenin baĩarÆlamamÆĩ olduþunun göstergesi olduþunu vurgulayan Koolhas, bugün gelinen durumu
kent planlama açÆsÆndan bir kriz anÆ olarak nitelendirmektedir. Belki de bu krizin en önemli sebeplerinden birisi modernizmin ideal kentler yaratma
söyleminin, kendisinden baþÆmsÆz bir pazar aracÆ
olarak çalÆĩmÆĩ olmasÆ sonucunda tüketime yatkÆn
kitlesel bir toplum bilincinin yaratÆlmÆĩ olmasÆdÆr.
YukarÆda da bahsedildiþi gibi giderek çeĩitlenen
insan ihtiyaçlarÆ ve bunlarÆ saþlayan merkezi altyapÆ stokuna sahip olan kentsel sistemler planlÆ ola-
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rak geliĩmiĩ olsalar bile baĩlangÆçta kentin yaĩam
destek sistemlerini oluĩturan birçok faktörü görmezden gelerek sÆnÆrlarÆnÆ geniĩletmiĩlerdir.
Son yirmi yÆl içerisinde dünyanÆn büyük kentlerinin çoþu göç alarak neredeyse iki üç katÆna
çÆkan bir nüfus patlamasÆ yaĩamÆĩtÆr. Bu patlamanÆn gerçekleĩtiþi birçok kent altyapÆ bakÆmÆndan
yeterli olgunluþa eriĩmiĩ olmadÆþÆ için konut,
ulaĩÆm, eþitim ve saþlÆk gibi temel hizmetlerin
gerçekleĩmesinde problemler yaĩanmakta ve her
ne kadar ilk bakÆĩta kötümser bir metin olarak
görünse son yirmi yÆldaki geliĩmeler Koolhas’Æn
tespitlerini doþrulamaktadÆr.
Bu gerçekliklerin yanÆnda, kentlerin yaĩam destek sistemlerini oluĩturan doþal kaynaklarÆn
kentlerin plansÆz geliĩimi sonucu ciddi oranda zarar görmüĩ olmasÆ da kentlerde yaĩamayÆ
tercih eden insan nüfusunun gelecekteki yaĩam
koĩullarÆnÆ tehdit edecek yeni tehlikelerin sinyallerini vermektedir. Modernizmin çevreyi teorik
baþlamda “doþal” ve “kültürel” olarak ikiye ayÆrarak “kent”i ve “doþa”yÆ birbirinden ayrÆ hatta
birbirine zÆt iki parça olarak kabul edip kontrol
altÆna alma giriĩimi beklenen iĩlevini gerçekleĩtirememiĩtir. Küresel kapsamlÆ tehlikelerin hissedilmeye baĩlanmasÆyla bu ikili yaklaĩÆm yerini
kentlerin de doþal süreçlere baþÆmlÆ olarak çalÆĩan ekosistemler olarak kabul edilmeye baĩlandÆþÆ sürdürülebilirlik yaklaĩÆmÆna bÆrakmÆĩtÆr.
1970’lerde “Design With Nature” baĩlÆklÆ kitabÆ
ile ekolojik yaklaĩÆmÆn planlama alanÆnda önemini ortaya koyan Ian Mc Harg’Æn “kentlerin
ekolojikleĩtirilmesi”3 kuramÆ sürdürülebilirlik
kavramÆnÆn temel taĩlarÆnÆ atmÆĩtÆr. Bu baþlamda (kente göre) dÆĩarÆda kalan doþayÆ korumak
ve kente ait yeĩil sistemler planlayarak doþanÆn
onu istila eden kentin içine yeniden getirilmesi anlayÆĩÆ4 yerini, kent ve onu çevreleyen hatta
içine sÆzan doþal sistemlerin bir bütün olarak ele
alÆnmasÆ gerektiþi anlayÆĩÆna bÆrakmÆĩtÆr. 90’larda ivme kazanan sürdürülebilirlik yaklaĩÆmÆ ekseninde ise, Richard T.T. Forman peyzaj ekolojisi bilimi çerçevesinde herhangi bir coþrafyayÆ
niceliksel yöntemlerle analiz edebilen “patchcorridor-matrix”5 modelini geliĩtirerek, peyzaj,
coþrafya ve süreç iliĩkilerine yeni bir bakÆĩ açÆsÆ
getirmiĩtir.
Kentsel çevreyi ilgilendiren birçok kavram ve
deþerlere farklÆ açÆlardan bakmayÆ gerektiren bu
deþiĩimler “peyzaj” kelimesinin içerdiþi sÆnÆrlÆ
ve basmakalÆp anlamlarÆn da geniĩlemesine ve

kentle iliĩkisinin daha dinamik bir biçimde yeniden kurgulanmasÆna neden olmuĩtur.
Kentsel Alt Evren Olarak PeyzajÆn Kuramsal AçÆlÆmÆ
Özellikle yerel kültürümüzde, bilinçaltÆnda “yeĩil” olarak tanÆmlanan ĩeyler dünyasÆ ile örtüĩtürülen “peyzaj” kelimesi, mesleki bir disiplin tarafÆndan sahiplendiþinde de “çevre düzenleme” ya
da “park ve bahçe tasarÆmÆ” olarak algÆlanmaktadÆr. ćlk bakÆĩta kÆsÆr bir bakÆĩ açÆsÆ gibi görülen
bu örtüĩtürme, yukarÆda bahsedilen kentleĩmenin
kaotik görüngüsü baþlamÆnda, kent içerisinde bir
parça yeĩil alanÆn kÆymeti veya bahçesi olan bir
evde yaĩÆyor olmanÆn lüks olduþu metropoller için
zamanÆmÆz açÆsÆndan peyzaj mimarlÆþÆnÆn önemini arttÆrmaktadÆr.
Bugün peyzaj kelimesinin özellikle kent baþlamÆnda ĩaĩÆrtÆcÆ geniĩlikte bir potansiyele sahip olduþunu anlamÆĩ bulunuyoruz. Peyzaj kavramÆnÆn
yörüngesindeki bu deþiĩim, dünyanÆn tepsi gibi
dümdüz deþil de yuvarlak olduþunun keĩſnden
sonra ſzik dünyasÆnda yaĩanan geliĩmelerin hÆzÆndaki ve çeĩitliliþindeki artÆĩa benzer bir ivme
sergiliyor. PeyzajÆn seyredilen bir manzara deþil
de insanlar tarafÆndan deneyimlenerek algÆlanan
ve dönüĩtürülen bir yer olarak tariƀenmesi, kentsel tasarÆm, mimarlÆk ve peyzaj mimarlÆþÆ alanlarÆndaki söylemlerin giderek çeĩitlenmesine neden
oluyor.
Bugüne kadar bilinen tanÆmÆyla peyzaj “bir görüĩ çerçevesi içerisine giren manzara” olmaktan
çÆkartÆlarak “insan deneyimine açÆk bir alan veya
insanÆn etken bir aktör olduþu deneyim alanÆ” olarak algÆlanmaya baĩlanmÆĩtÆr. Bunun da ötesinde,

makro ölçekte kÆrsal veya kentsel alanÆn tüm parçalarÆnÆn oluĩturduþu ve içerisinde yapÆsal veya
kültürel her türlü altyapÆyÆ barÆndÆran çevrenin
tümü de artÆk peyzaj olarak tanÆmlanabilmektedir.
Bu haliyle peyzaj salt bir imaj olmaktan çÆkmakta ve insan tarafÆndan belirli bir çevrede algÆlanan
ve deneyimlenen ĩeyler bütününün tariƀendiþi bir
“dil” haline dönüĩmektedir.
San Fransisco kentinde 2005 yÆlÆndan bu yana her
yÆl düzenlenen Park(ing) Day etkinlikleri peyzajÆn
etken bir dil olabilme potansiyelini gözler önüne
seren ilginç bir örnek olarak karĩÆmÆza çÆkmaktadÆr6. Bu etkinlikler kapsamÆnda, mobil bahçeler
aracÆlÆþÆyla otomobilin baskÆn etkisi nedeniyle kamusal yeĩil alanlarÆn azlÆþÆ ve yayalarÆn yaĩadÆþÆ
sÆkÆntÆlara göndermeler yapÆlmaktadÆr (Resim.1).
2009 yÆlÆnda düzenlenen etkinlikler kapsamÆnda
tasarlanan mobil bahçeler kentin çeĩitli noktalarÆnda hareket ederek, “ĩayet kentler otomobil aþÆrlÆklÆ planlanmamÆĩ olsaydÆ kamusal alanlarÆmÆz neye
benzerdi” gibi konularda ilgililere eylemsel mesajlar verilmeye çalÆĩÆlmaktadÆr. Sivil otoritelerin
bu giriĩimi sonucunda, kentteki 450 adet kentsel
mekân dönüĩtürülerek açÆk yeĩil alan olarak tasarlanmÆĩtÆr. Burada çarpÆcÆ olan nokta, az önce de
vurguladÆþÆmÆz üzere peyzajÆn deneyim, eylem ve
dönüĩtürme amaçlÆ bir iletiĩim dili olarak kullanÆm
potansiyelinden halkÆn bilinçli bir biçimde yararlanabilmiĩ olmasÆdÆr.
Bill Mollison’un “Permaculture” adlÆ kitabÆnda belirttiþi “Problem çözümün kendisidir”7 nitelemesinden hareketle, kenti bir problem olarak algÆlÆyorsak eþer, çözümü de kentin içinde aramamÆz
gerekir. Bu noktada ortak bir dil olarak peyzajÆn
içerdiþi kavramsal ve iĩlevsel potansiyeller, kenti
ortak tasarÆm alanÆ olarak ele alan disiplinlerin ça-

Resim 1. San Fransisco’da 2009 yÆlÆnda düzenlenen Park(ing) Day Etkinliklerinin mobil bahçeleri
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Resim 2. Avrupa kentlerinde yeĩillendirilen tramvay geçiĩ hatlarÆ

Resim 3. High Line Park – NewYork

lÆĩma alanlarÆnÆn keskin sÆnÆrlarÆnÆ eriterek birbiri
ile etkileĩim içerisinde çalÆĩmasÆnÆ mümkün kÆlar.
Bu disiplinlerin her biri gerek bireysel gerekse ekip
olarak çalÆĩsÆn, kentleĩmenin parçalara ayÆrarak
tehdit ettiþi habitatlarÆn tekrar çalÆĩÆr hale gelmesi
için en küçük ölçekli kentsel boĩluktan en büyük
ölçekli doþal sistemin tasarlanmasÆ söz konusu olduþunda, peyzajÆn süreç ve deþiĩim potansiyeli ile
dönüĩtürücü gücünü deþerlendirebilmelidir.
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Barcelona, Strasbourg ve Frankfurt8 kentlerinde
çalÆĩan tramvay hatlarÆnÆn kentsel ÆsÆ adalarÆnÆn
yarattÆþÆ sÆcaklÆk artÆĩÆnÆ önlemek amacÆ ile yeĩillendirilmesi bahsi geçen ölçeklerin çeĩitliliþini
vurgulamak için uygulanmÆĩ güncel bir örnektir
(Resim 2). Bu örnekte açÆkça görülmektedir ki, söz
konusu problemin çözümü yine problemi yaratan
alanÆn kendisi tarafÆndan peyzajÆn katÆlÆmÆ ile saþlanabilmektedir.

Kentle uþraĩan bir peyzaj tasarÆmcÆsÆnÆn iĩi temelde, bir çeĩit “kent operatörü” veya “sosyal mühendis” olarak kente cerrahi müdahalelerde bulunmaktÆr. Bozulan dokularÆn onarÆmÆ, ya da yeni
dokularÆn nakli olarak algÆlanabilecek bu müdahale, peyzajÆn kontrol edilemeyen ve kendiliþinden
geliĩen ardÆĩÆk süreçlerini bir olanak olarak görür.
Özellikle günümüz metropollerinin karmaĩÆk ve
akÆĩkan yapÆsÆ dikkate alÆndÆþÆnda, peyzajÆn deneyim alanÆnÆn kente dair her ölçekte moleküllerine
ayrÆlma özelliþi, sürdürülebilir planlama alanÆna
da yeni kapÆlar açmaktadÆr. SÆnÆrlarÆ ve kurallarÆ
tanÆmlanmÆĩ planlama modelleri yerine, peyzajÆn
dinamik ve deþiĩken yapÆsÆ ile ĩekillenmiĩ, sürece
dayalÆ moleküler modeller, günümüz kentlerinin
sürdürülebilirliþi açÆsÆndan daha iĩlevsel görünmektedir.
Bugünlerde açÆlÆĩÆ yapÆlan NewYork’taki High
Line Park9(Resim 3.), peyzajÆn kentsel bir çekirdek
ya da kent yaĩantÆsÆnÆn alt evrenlerinden birisi olabilme potansiyeline verilebilecek en güncel uygulanmÆĩ projelerdendir. High Line Park’Æn kurulu
olduþu alan 1930’larda Manhattan’Æn batÆsÆndaki
Gansevoort Caddesi’nin üzerinden geçen yükseltilmiĩ demiryolu hattÆ olarak inĩa edilmiĩ, ancak
bazÆ tren kazalarÆndan sonra tehlike yarattÆþÆ için
kapatÆlmÆĩtÆr. 2008 yÆlÆnda açÆlan bir yarÆĩma sonucunda “James Corner Field Operations” ve “Diller
Scoſdio + Renfro” tarafÆndan projelendirme ve
uygulamasÆnÆn üstlenildiþi park alanÆnÆn büyük
bir bölümünün inĩasÆ 2009 Haziran’Ænda tamamlanarak halkÆn kullanÆmÆna açÆlmÆĩtÆr. High Line
Park, Manhattan için sadece iĩlevini yitirmiĩ bir
demiryolu konstrüksiyonunun yeĩillendirilerek
kentlinin boĩ vakitlerinde dinlenebileceþi bir rekreasyon alanÆna dönüĩtürülmüĩ olmasÆ ĩeklinde algÆlanmamalÆdÆr. Park yönetimi ve kent konseyinin
katkÆlarÆyla düzenlenen periyodik aktiviteler ile bu
alanÆn kentin sosyal yaĩantÆsÆna katkÆ saþlayan ve
sürekli yaĩayan bir eylem alanÆ olmasÆ saþlanmaktadÆr. High Line Park projesinin hayata geçirilmiĩ
ve çalÆĩan bir alan olmasÆ baþlamÆnda yerel coþrafyamÆzÆn önemli iki metropolünün demiryolu
tesislerinde yapÆlacak olan dönüĩüm projelerine
iliĩkin güncel eylemleri belki de bu gözle yeniden
ele almak gerekmektedir. Kentsel dönüĩüm, yönetimlerin siyasi ve politik niyetlerinden baþÆmsÆz
olarak ele alÆnmasÆ gereken ve kente yeĩil alanlar
kazandÆrmak idealinin de ötesinde sosyal içerikli
projelerin geliĩtirilmesi gerektiþi bir açÆlÆmÆ hak
etmektedir.
Peyzajlar insan tarafÆndan konulmuĩ belirli kurallarla kontrol edilemedikleri gibi, tÆpkÆ kentler

gibi zamanla büyüyen ve deþiĩen yapÆlardÆr. Zaman peyzajÆn temel deþiĩkenidir. Peyzaj mimarÆ
yaptÆþÆ müdahale ile o yerdeki mekânsal karakteri
dönüĩtürür ve buna zaman içerisinde kaçÆnÆlmaz
olarak yeni kullanÆmlar, yeni kullanÆcÆlar eklenir.
Peyzaj, kendisini oluĩturan materyallerin doþasÆ
gereþi, kesin olarak öngörülemeyen ve zamansal
akÆĩÆn dönüĩtürücü etkisi ile sürekli deþiĩikliþe uþrayan10 esnek bir çatÆya sahiptir.
PeyzajÆn bu dinamik potansiyelinin kentsel tasarÆm ölçeþinde en çarpÆcÆ yaklaĩÆmlardan birisi de
1970’lerde kendini eko-sanatçÆ olarak niteleyen
ve toplumun doþaya tamamen maddeci ve faydacÆ yaklaĩÆmÆnÆ eleĩtiren Louis Le Roy’un tarafÆndan
ortaya atÆlmÆĩtÆr.11 Le Roy’a göre ülke topraklarÆ
iki mono kültürel yapÆya ayrÆlmalÆydÆ. Bunlardan
birincisi tarÆmsal karakterli kÆrsal peyzaj, ormanlar
ve su toplama alanlarÆ; ikincisi ise konut yerleĩmeleri ve endüstri ile birlikte kentsel alan idi. Bu
ikisi arasÆnda parklar, ulaĩÆm aþlarÆ çevresindeki
yeĩil alanlar gibi kamusal nitelikteki topraklar bulunmaktaydÆ. Le Roy bu ſkirlerini ilk kez “Natuur
Uitschakelen, Natuur Inschakelen”( DoþayÆ Durdur, DoþayÆ ÇalÆĩtÆr) adlÆ kitabÆnda ifade ederken,
yeni bir kent planÆ yaklaĩÆmÆnÆ da detaylÆ bir ĩekilde ortaya koymaktadÆr.12
Louis le Roy insan yapÆsÆ etkiler nedeniyle sürekli
olarak doþanÆn tahrip edildiþine dikkat çekerek,
insanlarÆn kentlerde kendileri için rekreasyon
amaçlÆ alanlar yaratmak yerine, bu alanlarÆ kent
içerisinde birer doþal vaha olarak kabul etmeleri
gerektiþini söylemiĩtir. ćnsan aktivitelerinin çevreye verdiþi tahribatÆn doþanÆn yitimiyle sonuçlanacak bir felakete gideceþini vurgulayan Le Roy,
kentlerdeki yeĩil sistemin birbiriyle iliĩki halinde
çalÆĩan tarÆmsal bir ekosistem olarak kullanÆlmasÆnÆn olanaklarÆ üzerine araĩtÆrmalar yapmÆĩtÆr13. Le
Roy bu ſkirlerini Kennedylann ve Lewenborg’da
inĩa ettiþi birçok bahçe ve çocuk parkÆnda gerek
tasarÆm gerekse kent planÆ açÆsÆndan uygulama
olanaþÆ bulmuĩtur14.
Sürekli olarak deþiĩme eþilimindeki peyzaj ve
onun yüzeyleri, kent içerisinde daima yön veren
bir eylemdir, bulunduklarÆ yeri aktiƀeĩtirerek deþiĩimi ve dönüĩümü hissetmeye olanak saþlar. Le
Roy’un kentsel ekosistem önerisinde (Resim 4)
peyzaj, insan yapÆsÆ tek-kültürlü sistemlerin içerisinde sürekli olarak devinerek akÆĩkan bir biçimde
doþal kökenine kavuĩur. PeyzajÆn doþayla bütünleĩmeye doþru yönelen bu hareketli ve esnek çatÆsÆ sosyal aktiviteler ile beslendiþinde eþitici ve yöneylemci bir karaktere bürünür. Bu durum, kente
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Resim 4. Le Roy’un “Yapay Ekosistem Önerisi” nin kendisi tarafÆndan çizilmiĩ diyagramlarÆ15

yapÆlan müdahalelerde “planlamak” ve “düzenlemek” eylemlerinin karĩÆsÆnda duran, karÆĩÆmÆn doþal oranÆnÆn daha fazla olmasÆndan kaynaklanan
yeni ve dinamik bir düzeni çaþrÆĩtÆrmaktadÆr. Bu
yeni içeriþiyle peyzaj tasarÆmcÆsÆ medikal cihazlarÆ
yeniden tanÆmlamalÆ, peyzaj tasarÆmÆnÆn bilgi ve
pratiþini besleyen kavramsal daþarcÆþÆnÆn potansiyellerinden faydalanmalÆdÆr.
TanÆmlanmÆĩ sÆnÆrlarÆnÆ zamanla eriten kent yapÆsÆ,
içerdiþi ölçekler arasÆndaki ayrÆĩmayÆ artÆk geride
bÆrakmÆĩtÆr. Bugünün metropolünün sunduþu kent
deneyimi kentlinin hÆzÆna ayak uydurabilen, birçok aktivitenin üst üste örtüĩtüþü, daha bütüncül
ve birbiriyle etkileĩimli mekânlarla ilgili bir de-
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neyimdir16. ćçerebileceþi birçok anlam nedeniyle
“peyzaj” kavramÆ kentin sunduþu bu deneyimlerin
yeniden kodlanmasÆ için peyzaj tasarÆmcÆsÆnÆn kuramsal ve pratik evrenine birçok olanak sunmaktadÆr. Ancak konuya özellikle ülkemiz yerelinde
gerçekte yaĩadÆþÆmÆz ortamlar perspektiſnden bakacak olursak, kentlerin çevresindeki doþal ve kültürel peyzajlarÆ içerisine alarak hÆzla geniĩlemesi,
coþrafyamÆzda ölçeksiz ve eĩdeþer kentsel motiflerin ortaya çÆkmasÆna neden olmaktadÆr. Bu sonuç politik ve ekonomik etkenlerin de tetiklemesi
nedeniyle belli bir coþrafyaya ait karakteristiklerin
kent tarafÆndan yutulmasÆna ve yerel kimliklerin
kaybolmasÆna neden olmaktadÆr. Yine bu noktada
kentlerin yerel kimliklerinin ve coþraſ ayrÆmlarÆ-

nÆn ortaya konmasÆ için “peyzaj”Æn içerdiþi doþal
unsurlar –bölgeye özgü bitki örtüsü, topografya,
jeomorfolojik özellikler- kentsel peyzaj tasarÆmcÆsÆnÆn medikal araçlarÆ olarak görülmelidir. Peyzaj
tasarÆmcÆsÆ, çalÆĩtÆþÆ kentin bulunduþu coþrafyanÆn
koordinatlarÆnÆ ve bu koordinatlarÆn o ortamda
oluĩturduþu yerel dinamikleri gözlemleyerek deĩifre etmeli, tasarladÆþÆ çevre ile bu dinamikleri
hayata geçirmelidir.

8
http://www.inhabitat.com/2009/01/27/europes-grass-linedgreen-railways-good-urban-design (22 Eylül 2009).
9

http://www.thehighline.org (22 Eylül 2009).

10

A. Ruff, “Holland and the Ecological Landscape”, Garden
History, Vol. 30, No. 2, Dutch Inƀuences. (Winter, 2002), ss.
239-251.
11

12

PeyzajÆ oluĩturan yüzeyler dinamik ve edimsel
karakterleriyle çevrelerindeki yaĩamÆ etkileyerek
destekler ve dönüĩtürür. Bu biçimde tariƀendiþinde, bugüne kadar yapÆlan tanÆmÆndaki gibi “görülebilen ve algÆlanabilen bir mekân” bütünlüþünden
daha fazlasÆnÆ kapsayan “peyzaj” sürekli iĩleyen
bir eylem alanÆ, ya da kentin jeneratörü pozisyonundadÆr. Sonuç olarak, bugünün peyzaj tasarÆmcÆsÆ gündemini kentliye boĩ vakitlerini geçirebileceþi rekreasyon alanlarÆ sunmaktan öteye taĩÆyarak, peyzajÆn içerdiþi kavramlarÆn ve yüzeylerin
potansiyellerini kullanan, kenti ve kentliyi aktive
eden, bulunduþu ortamÆ aktiƀeĩtirerek kentli olma
bilincini aĩÆlayan bir tasarÆm alanÆ olarak çalÆĩmalÆdÆr. Kentler yüzyÆlÆnÆn metropollerinde, kent ve
peyzajÆn iliĩkisinin sosyal açÆdan tetikleyici etkisi,
peyzajÆn makro ve mikro ölçekte birbiriyle iliĩkili birçok aktörün etkileĩim içerisinde olduþu bir
kentsel alt evren olarak kurgulanmasÆyla mümkün
olabilir.
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... VE PEYZAJ MćMARLIýI

Deniz Aslan
Burcu Karabaĩ, DS MimarlÆk Restorasyon, Peyzaj MimarlÆþÆ

Bu yazÆda peyzajÆn dar anlamÆ ile kente bakÆĩÆn
sorunlar ve çeliĩkilerle dolu bir yaklaĩÆm olacaþÆndan bahsedilecektir. Aslan’Æn (2009a, 2009b)
bu baþlamda farklÆ yayÆnlarÆndan derlenen metin,
peyzaj kavramÆnÆn çoþullaĩtÆrÆlmasÆ gereksiniminin üzerinde yoþunlaĩacak ve çÆkÆĩ yollarÆ için
önermeler üretecektir.
Günümüzde belirgin olarak farklÆ mimarlÆklardan,
farklÆ buluĩmalardan ara kesitlerden bahsetmek
mümkün. Özellikle kentsel alanda mimarlÆk ve
kent baþlamÆnda birçok arakesit var. Konu baĩlÆþÆna uygun olarak “ve” leri “kent ve”, “cadde ve”,
“yer ve”, “yersizlik ve”, “altyapÆ ve”, “ses ve”, “su
ve”, “gece ve”, …………, ya da “doþa ve”, “kÆr
ve”, “ekoloji ve”, …….. diye çoþaltmak mümkün.
Özellikle Türkiye’de peyzaj kelimesi kÆrla özdeĩ.
Bu nedenle peyzaj mimarlarÆ doþayÆ taĩÆma rolünü üstleniyorlar. Oysa konu bir mikrokozmozun
tasarlanmasÆ. Organik malzemenin de katÆldÆþÆ bir
mimarlÆk. Bu saptamadan itibaren “ve peyzaj mimarlÆþÆ” anlam kazanÆyor. Çünkü modern, akÆl ile
buluĩuyor. Konuya peyzajÆn da mimarlÆþÆ olarak
bakarsak farklÆ mimarlÆklarÆn buluĩmasÆna olanak
tanÆmÆĩ oluruz. Bir bina nasÆl mimarlÆk olmuyorsa,
iki bina da ĩehir olmuyor. Kalan alanlar da peyzaj
deþil. Tüm bu bahsettiþimiz ortamlarÆn toplamÆnÆn adÆ artÆk PEYZAJ. Bu nedenle peyzaj mimarÆ,
tasarÆmcÆ edimine evrimleĩmiĩ bir kimliþe sahip
olmak durumunda.
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Tasarlayan kimliþi ile peyzaj mimarÆ olaþanüstü bir
sahnede oynar. Bu büyük sahnenin tüm unsurlarÆnÆ kurar ve bozar. Bu yeni kurgulanan boĩlukla salt
doþaya veya yapÆsal çevreye eklenmek, her yeni
ortamda yaĩantÆ ölçeþini tarif etmektedir. Zihinsel
doþayÆ örmek, bu yüzden var olan doþal ve yapÆsal ritimler üzerinden yeni bir tariſ gerekli kÆlar.
Beton, taĩ, proſl, metal levha, cam, akrilik, kontrplak, toprak, ÆĩÆk, ses, renk, koku, yüzey, çakÆl,
kum, rüzgâr, gölge, heykel, su, ayçiçeþi, korkuluk,
süs kabaþÆ artÆk baĩkalaĩmÆĩlardÆr peyzaj mimarÆnÆn elinde. Anglosakson kökenli “scape” kelimesi
çoþullaĩma durumunu daha olasÆ kÆlÆyor. Peyzaj
tekil bir kelime deþil, ya da bu yalÆnlÆþÆyla sadece
bir tek ĩeyi ifade edebiliyor. Bu nedenle peyzajlar
bize doþanÆn bile tek bir resim olmadÆþÆnÆ hatÆrlatÆyor. Bir çeĩitliliþi benimsememizi kolaylaĩtÆrÆyor. Bu da tasarlanan çevredeki peyzaj konusunun
sÆnÆrlarÆnÆ geniĩletiyor, çoþaltÆyor. Konuyu, yeĩille
dokulamaktan çevresel yaĩantÆ, çevresel algÆ boyutuna sokuyor, kuramÆ olanaklÆ kÆlÆyor.
Peyzaj, sözlük anlamÆyla “kÆr manzarasÆ, resimsel
bir doþanÆn yansÆtÆlmasÆ” anlamÆnÆ taĩÆyor. FransÆzca kökenli bu kelime, izlenen ve izleyeni karĩÆ
karĩÆya getiren, izlenen, belli bir bakÆĩ açÆsÆndan
algÆlanan tümel bir resim. ćzleyen, bu resmi kayÆt
altÆna alÆr, belgeler, yorumlar. ćzlenim ise doþal
bir algÆdÆr. Kentsel baþlamda doþal algÆnÆn kendisini kente dair bir algÆya bÆrakmasÆ beklenir. Bu

bir zaman aralÆþÆdÆr ve izleyenin yapmakta olduþu
yorum çok önemlidir. ćzleyenin kentleĩmiĩlik düzeyi, peyzajÆn baþlamÆnÆ belirler, izleyenin bir yorumu kentin oluĩturduþu peyzajlar üzerine olabilir. Burada kent, yeni bir doþadÆr. Kentin altyapÆlar
dahil tüm unsurlarÆ, kent peyzajÆnÆ oluĩturur. Ancak izleyenin bir baĩka yorumu, tekrar kelimenin
etimolojik karĩÆlÆþÆnÆ kentte aramak yolunda olabilir, iĩte bu, en sÆk karĩÆlaĩÆlan dar anlamlÆ peyzajdÆr. Burada kentte kaybolan doþayÆ geri getirme,
dolayÆsÆyla kenti peyzajlama telaĩÆyla karĩÆ karĩÆya
kalÆnÆr. Burada ana kaygÆ, kentin doþal olandan
uzaklaĩtÆkça yitirilmesidir. Bu da boĩluklarÆn yitirilen doþayla dolmasÆ anlamÆna gelmektedir. Bu
“doþalÆmsÆlaĩtÆrma” davranÆĩÆ, peyzajÆn aslÆnda
çoþulcu yanÆnÆ yok eder. Bu nedenle peyzajÆn bu
içeriþini, hareket, canlÆlÆk, karmaĩÆklÆk, ÆĩÆk, örtüler, organik ve inorganik malzemeler, jeo-sentetiklerle yeniden haritalamak gerekmektedir. Bu yeni
doþa, yeni morfolojiler, “sahte” olmadan yeniden
doþal olmayÆ hedeƀemektedir.
Kentsel baþlamda peyzajlar, yeni kent ve mimarlÆk
arakesitleri oluĩturuyor. Her geçen gün kentin açÆk
alanlarÆndaki tariƀer deþiĩiyor. AçÆk alanÆn potansiyeli, programÆ baĩkalaĩÆyor. AtÆk ve artÆk alanlar,
yeniden deþerlendirmeler, kentsel dönüĩümler,
alt kültürler, ulaĩÆm aþlarÆ ve bunlarÆn arasÆndaki
açÆk alanlar, ekolojik baþlam, susuzluk, enerjinin
korunumu, eski, eskiyen, yeni, yenilenen arasÆndaki içsel sorunlar, yargÆlar, doþrular, yanlÆĩlar, var
olan doþa, yeni doþa sorunsalÆ açÆk alana dair yeni
peyzaj baþlamlarÆnÆ oluĩturuyor. Mimari kabuþun
gittikçe yeni bir topografyaya dönüĩmesiyle ortaya
çÆkan üst üste çakÆĩmÆĩ yeni yerler (topos), deþiĩen
zemin kat kavramÆ, anlÆk yerler peyzajlar için bir
teĩvik oluĩturuyor. MimarlÆþÆn bizzat kendisinin
peyzaja dönüĩmesi, yeni bir doþa resmine öncülük ediyor.

sÆnÆn onarÆmÆ ya da yeniden iĩlev verilmesi, karayolu yapÆlarÆ arasÆnda kalan alanlar, yonca içleri
yeniden kurgulanmasÆ gereken alanlardÆr. Kentin
peyzajÆ artÆk sadece altyapÆlar, yollar ve binalarÆn
arasÆnda kalan alan deþil, binalarÆn yüzeyleri ve
teraslarÆdÆr da. Kent peyzajÆ sadece parklar deþildir, artÆk park kavramÆ da iĩlevini yitirmiĩtir, yetersizdir. Kentin bizzat kendisi tümel bir peyzajdÆr.
Bu nedenle hazÆr planlama kalÆplarÆ ſziksel ortamÆ
oluĩturmakta artÆk yetersizdir. Peyzaj yeni bir kurgudur, kentin yeni kabuþudur.
Kentin içine hapsedilen doþada; saksÆnÆn içine
hapsedilen bitkinin kökleriyle saksÆdaki tüm topraþÆ tüketmesi gibi, artÆk toprak, doþa deþildir. Kent
tÆpkÆ saksÆdaki aþaç gibi içindeki doþaya geri dönüp onu kendi sentetik kökleriyle sarmalayacak,
tüketecek, dönüĩtürecektir. Burada dönüĩümün
dili, tutarlÆlÆþÆ, kentliliþi, tasarlanmÆĩlÆk düzeyi,
zekâ ile olan iliĩkisi önem kazanacaktÆr. Ancak
yine ćstanbul’daki gibi tasarlanmamÆĩ, hatta mühendislik yapÆsÆ olarak bile kavramakta güçlük çekeceþimiz, irkileceþimiz sonuçlar, kurgudan uzak
farkÆndalÆk düzeyinin düĩüklüþüyle açÆklanabilir.
Yoksa sorun, kent içindeki tutsak doþayÆ kurtarmak deþildir.
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Kent ve peyzaj baþlamÆ çok geniĩ, çok bileĩenli,
çok kültürlü bir ortamÆ tarif ediyor. Hiç toprak olmadan, hiç yeĩil olmadan, hiç su olmadan da peyzajdan bahsetmek mümkün. Elbette bunun tam
tersi de olasÆ. Bu nedenle peyzaj çok olasÆlÆklÆ bir
kavramdÆr kentin içinde. Bununla beraber tabiidir
ki, kentin yeĩil kuĩaklarÆ olacaktÆr, kent oksijen
depolarÆna ihtiyaç duyacaktÆr, kentin el deþmemiĩ
doþal alanlarÆ, kentin biotop hazinesi olacak ya da
koleksiyonlarÆ oluĩturulacaktÆr, kentin jeolojisi de
peyzajÆdÆr aynÆ zamanda. Kentin alt-iklimleri, su
rejimi ve buna baþlÆ ekosisteminin farkÆnda olmak,
hayati önemdedir. Ancak yine hayati önem taĩÆyan
bir konu, kentin sentetik peyzajlarÆnÆn üretilmesi
olacaktÆr. Kentin atÆk alanlarÆnÆn, bozulmuĩ doþa-
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“FACEBOOK” ORTAMINDA
PEYZAJI ANLAMAK

Belemir Dalokay

“TanrÆ önce bir bahçe yarattÆ. Gerçekten de,
insan zevklerinin en saf formu budur”.1

Francis Bacon bahçeyi bu ĩekilde tanÆmlarken,
aslÆnda bahçenin en deþiĩmez tariƀerinden birisini yapmaktadÆr: ćngilizcede “Garden of Eden”,
Arapçada “Jannat ‘Adn” denilen, Sümercedeki
“Dilmun”dan beri her dilde karĩÆlÆþÆ olan, “Cennet
Bahçesi”... Semavi dinlerde, Âdem ile Havva’nÆn
yaratÆlÆĩtan sonra içinde yaĩadÆþÆna ve yasak meyveyi yemelerinin ardÆndan kovulduklarÆna inanÆlan bahçe. AsÆrlar boyunca nerede olduþu merak
edilen, hep aranÆlan, hep içine dönülmek istenilen
o bahçe...
Oysaki “Cennet Bahçesi”nin insan-doþa iliĩkilerine kattÆþÆ kutsallÆk iksiri, günümüz toplumlarÆnca
daha da hÆzlÆ tüketiliyor. Eþer bugün Türk Dil Kurumu Sözlüklerinde bahçe için bir tanÆm ararsanÆz,
bulacaþÆnÆz tanÆm ĩu olacaktÆr:
Bahçe: Sebze, meyve, çiçek veya aþaç yetiĩtirilen
yer2.
Günümüz dünya düzeninin içinde yer alan bahçenin tanÆmÆ ve üretiliĩ biçimi deþiĩiyor; bahçenin
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içinde yaĩanma ve kullanma alÆĩkanlÆklarÆ dönüĩüyor. Küreselleĩen ve gittikçe daha da fazla tüketen
bir dünyanÆn çerçevesinden baktÆþÆmÆzda, “bahçe”
kelimesinin anlam köklerinden de çalmaya baĩladÆþÆmÆz bir anlayÆĩ ile karĩÆlaĩÆyoruz.
Prof. Dr. Yüksel Öztan’Æn sorduþu bir sorunun çerçevesi üzerinden konuyu ele almaya çalÆĩacaþÆm:
“Çevremizle olan iliĩkilerimizi yüzyÆllar boyu
sürdürmekteyiz. Bu iliĩkimizin baĩladÆþÆ sÆralarda
acaba çevremiz nasÆldÆ? ćliĩkiler konusunda insan
duygusu, sezgisi, düĩüncesi, anlayÆĩÆ, eþilimi, eylemleri ve hepsinden önemlisi bilinci ve mantÆþÆ
bugünüyle ne derece benzeyiĩ ya da farklÆlÆk göstermekteydi?”3
HÆzla yaĩamaya, adeta yarÆĩÆrcasÆna hayatÆ tüketmeye baĩladÆk gibi geliyor bana. ĨehirlerarasÆ karayollarÆnda seyir ederdik bir zamanlar. Ankaraćstanbul arasÆnda yolun en zor geçitlerinden biri
olan Kargasekmez’de, üstelik mevsimlerden de kÆĩ
ise, diþer bir aracÆn sollanmasÆ için aracÆn hÆzÆ neredeyse kesilirdi. AþÆr aþÆr seyretmekte olan aracÆn

içinden doþanÆn muhteĩem manzarasÆ, biçimleri, gölgeleri ve akÆĩÆ izlenebilirdi. BozkÆrÆn doþal
dokusunu geride bÆraktÆþÆmÆz bir mikro klimanÆn
sunduþu dev ormanlarÆn içinde aþaçlarÆn türlerini
bile tek tek seçebilirdik. AynÆ güzergâhta otoban
hÆzÆnda seyretmeye baĩladÆk. ArtÆk aynÆ manzara
bilgisayar ekranlarÆndaki gibi sanal olmaya baĩladÆ, adeta simule oldular. AlgÆ deþiĩti. HÆz deþiĩti
galiba SayÆn Yüksel Öztan hocam. Tüketim için ayrÆlan duraklarÆn dÆĩÆnda konaklamak, arabayÆ saþa
çekip de bir aþacÆn altÆnda mola vermek olanaksÆz
olunca da, aþacÆn tacÆnÆ köklerinin gücünden ve
derinliþinden aldÆþÆmÆzÆ unutmaya baĩladÆk.
Deþiĩen bu algÆyÆ daha derinlemesine tartÆĩabilmek için, tarihin deþiĩik dönemlerinde mola veren kÆsa bir gezintiye çÆkmak gerekiyor. Böyle bir
gezintinin bütün olasÆ duraklarÆ birbirinden ilginç
olsa da, belli kültürlerden seçtiþim bir kaç örnek
üzerinde yoþunlaĩmanÆn daha yerinde olduþunu
düĩünüyorum.
Öncelikle Mezopotamya kültürleri ile baĩlayalÆm... Sümerlerin “cennet” ve “bahçe” kavramlarÆ
için kullandÆklarÆ kelime aynÆdÆr. Bu bahçe aynÆ
zamanda güneĩin doþduþu yerdir ve dini önemi
vardÆr. Asur’daki saray bahçeleri, krallarÆn ritüellerini gerçekleĩtirdikleri yerdir. Babil’deki saray bahçelerinin ise gölgeli ve hoĩ vakit geçirilebilecek
yerler olmak dÆĩÆnda, çok nadir görülen bitkilere
ev sahipliþi yapma misyonu vardÆr. Öyle ki, bu nadir bitkiler krallar tarafÆndan tanrÆlara hediye olarak sunulur ve altÆn, gümüĩ gibi deþerli metallerden yapÆlmÆĩ adak eĩyalarÆndan çok daha deþerli
sayÆlÆrlar.4 Bütün bunlarÆn dÆĩÆnda “sivil” bahçeler
elbette vardÆr, ancak toplumun dini deþerlerinin
önemli bir bölümü bahçe ve sembolize ettiþi doþa
ile özdeĩleĩtirilmiĩtir.
Günümüzde ise, bahçenin simülasyonu sanki
“Sim City” oynuyormuĩuz gibi, kolay, ucuz ve
seri tasarlanabilir oldu. Babil bahçeleri, salt topografyanÆn benzerliþi üzerinden konut satÆĩlarÆna
araç olmaya baĩladÆlar. 1960’lÆ yÆllardan aklÆmda
çoraplarÆn yamandÆþÆ tahta bir topaç kaldÆ; çorap
onarÆlÆr ve yeniden ayaklarÆmÆza giydirilirdi. Ĩimdilerde ise, onarma zamanÆna deþmeyen bir hÆz
ve maliyetle yenisini almayÆ yeþler olduk. Aþaçlar
da çoraplar gibi kolay alÆnÆp, satÆlan moda metalarÆna dönüĩtüler. Bir baĩka ifadeyle, tüketim toplumunun sÆþlaĩan ve saþÆrlaĩan “çevrimiçi” insan
iliĩkilerinde olduþu gibi, kolay vazgeçilir ve tüketilir oldu bahçelerimiz. Birbirine deþmeyi unutan
insanlarÆn, aþacÆn kökünden ve zamanÆndan anlamasÆ da zorlaĩtÆ.

Yunan uygarlÆþÆnda mola verdiþimizde, bitkilerin hikâyeleri ile dolu bir mitoloji bizi karĩÆlar.
Defne aþacÆ, Apollon’dan kaçabilmek adÆna bir
aþaca dönüĩmek için yalvaran Daphne’dir. Nergis, sudaki aksini seyretmeye doyamayÆp o suyun
baĩÆnda ölen ve çiçeþe dönüĩen Narcissus’tur.
Meĩe ile Æhlamur, tanrÆlarÆn lütfu olarak ölmek
yerine aþaca dönüĩen ve dallarÆ birbirine sarÆlan yaĩlÆ çift Philemon ile Baucis’tir. Ay çiçeþi,
Apollon’a aĩÆk olan ve sürekli yüzünü ona döndüren Heliotrope’dur. Bunlar ve benzeri onlarca
öykü, aslÆnda YunanlarÆn bitkilere ruh atfetme
isteklerinin yansÆmalarÆdÆr. Bu mitlerde, kiĩilerin
dönüĩtükleri ebedi formlar olarak betimlenen
bitkiler, bir zamanlar sahip olduklarÆ insani nitelikleri sürdürürcesine kavramsallaĩtÆrÆlmÆĩlardÆr:
sanki hala ruhlarÆ ve bilinçleri vardÆr.
Bizim ise, ruhunu bÆrakÆn, gerçekliþinden dahi
vazgeçtiþimiz aþaçlarÆmÆz var bugün... Mahallenin saþlÆk ocaþÆnÆn önüne dikilen ve ne sesi, ne
hareketi ne de rengi olmayan plastik palmiyeler
geliyor aklÆma... Kuĩlar üzerine konmuyor ki sesi
olsun, rüzgâr sallayamÆyor ki yapraklarÆ, zaman
uzatamÆyor ki gövdelerini... Mevsimler renk veremiyorlar plastik aþaçlara…
Gelin bir de Roma’ya uþrayalÆm... Roma bir ćmparatorluþa dönüĩmeden önceki Cumhuriyet
Dönemi’nde Roma evlerinin en önemli yerlerinden bir tanesi “mutfak bahçesi” olarak tanÆmlanan alandÆ. Pratiþe dönük, evin ihtiyaçlarÆnÆ
karĩÆlamayÆ amaçlayan, meyve ve sebzelerin
yetiĩtirildiþi yerler olan bu bahçelerde, hem tÆbbi fayda saþlayan, besin amaçlÆ kullanÆlan hem
de dini önemi olan bitkiler yetiĩtirilirdi. Mutfak
bahçesinden kesilen taze çiçekler her gün evin
içindeki küçük sunaþÆ süslerdi5.
Roma mutfak bahçeleri, evin içinde sütunlarla
tanÆmlanmÆĩ bir alanÆn içinde bulunurdu. Evlerini bahçelerin ortasÆna koyan bizlerin aksine,
RomalÆlar bahçelerini evlerinin ortasÆna koymuĩlardÆ6.
Otobanlarda hÆzla seyreden araçlar vardÆklarÆ
kentlerde yÆþÆlÆnca, açÆk park yerleri yetersiz kalÆp da, ortalÆkta kalÆnca, evin mutfaþÆna da fastfood rakip olunca... “Loft”, “residence” adÆ altÆndaki yüksek yapÆlarÆn çatÆlarÆnda ya da kapalÆ
otoparklarÆn üzerinde aþaç köklerinin yaĩayamayacaþÆ derinlikler kaldÆ elimizde. SÆþ topraklarda
yaĩamasÆ dayatÆlan ve hareket kabiliyeti azalan
aþaçlarÆn altÆ gölgesiz kaldÆ. AþacÆn gölgesinin
serinliþini simule etmek ise kolay olmadÆ.
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Gelelim son duraþa... Semavi dinlerde, gül kendi
baĩÆna bir bahçe; gül bahçesi baĩlÆ baĩÆna bir semboldü. ćslam geleneþinde Hz. Muhammed’in göþe
yolculuþu sÆrasÆnda alnÆndan damlayan bir damla
terden yaratÆldÆþÆna inanÆlÆr gülün.7 Yahudilikte
Hz. Musa’ya MÆsÆr’Æ terk etmesi gerektiþini söyleyen melek, yanan ama küle dönüĩmeyen bir gül
çalÆsÆ içinden seslenir ona. ćlahi Komedya’da Dante, ćsa’nÆn cennetin merkezindeki ulu bir gülün
üstünde oturduþunu söyler.8 Hz. ćbrahim’in gül
bahçeleri dillere destandÆr.9 Bütün bunlardan baĩka, deþiĩik dinler ve toplumlarda binlerce hikâyesi
vardÆr gülün. Gül, o kadar farklÆ anlamlarla zenginleĩmiĩ bir sembolik ſgürdür ki; artÆk bu anlamlar
birbirine karÆĩmÆĩ, gerçek anlamÆ unutulmuĩtur.10
Peki, ne oldu bu güllere, bu bahçelere? Sanal ortamlarda sÆþlaĩan insan iliĩkileri gibi, kokusu olmayan gülleri de cep telefonlarÆnÆn sms’lerinde,
elektronik postalarda paylaĩmaya baĩladÆk. Güller
de anlamlarÆnÆn derinliklerini yitirdiler, tÆpkÆ kapalÆ otoparklar üzerinde simule edilmiĩ bahçelerde
olduþu gibi, topraksÆz bahçelerde ne aĩaþÆya kökünü salabilen, ne de yukarÆya dallarÆnÆ uzatabilen
aþaçlar var ĩimdilerde.
Deþiĩen dünya düzeninin bir parçasÆ olmak kaçÆnÆlmaz. Peyzaj MimarlÆþÆ tasarÆmÆnÆn da bu anlamda yer deþiĩtirmesinin farklÆ örneklerini tasarlamakta, biz de yeni bahçelerin içinde yaĩamaktayÆz. Bahçelerin duygulardan bu derece yoksun
bÆrakÆlmasÆ kabul edilemez. Bir zamanlarÆn kutsal
cennet bahçeleri bugün, insan iliĩkilerinin “facebook” benzeri sosyal paylaĩÆm aþlarÆ karĩÆsÆndaki çaresizliþi kadar hileye açÆk. Facebook’a yüklenilen o “en güzel proſl resmi”nin sahibini tam
anlamÆyla yansÆtmamasÆ gibi, modellenmiĩ sanal
görüntülerle pazarlanan otopark üzeri aþaçlarÆ da
benim çocukluþumun bahçelerine benzemiyorlar
artÆk.
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Bu yazÆ sürmekte olan, baþlam-odaklÆ tasarÆm stüdyosu eþitiminde kent-peyzaj iliĩkisi araĩtÆrmasÆnÆn
bir parçasÆnÆ özetlemektedir. LAUD’un (KENTsel tasarÆm VE PEYZAJ mimarisi) disiplinler arasÆ
eþitim anlayÆĩÆna bir seçki oluĩturabilecek, 2000
– 2010 yÆllarÆ arasÆnda tasarÆm stüdyolarÆnÆn öznesi olmuĩ sekiz ĩehrin3 temsilini bulacaksÆnÆz.

linen, paylaĩÆlan ve önemli niteliksel ve niceliksel
yönlerini (tanÆnÆrlÆk, geçmiĩteki adlar, kent metaforu, efsaneler, öz duygu, renk, bitkiler, yer örtüsü, biçim, açÆk alanlar, kültürel miras, bellek ve
simgeler, kültür nesneleri), imgelerini ve gelecek
için öþrenciler tarafÆndan yapÆlan proje önerilerini
sunuyoruz.

“Baþlam ve TasarÆm”4 vurgusu olan tasarÆm stüdyosunda doþal – coþraſ yapÆ ve etkiler, sosyal
yapÆ ve mevcut kent dokusu temel alÆnmaktadÆr.
Yaĩayan ĩehirlerde, özellikle tarihi kentlerde, geleceþe önermelerde bulunmak için, çoklu okumalar
yapmak gerekliliþine ve sadece somut ve gerçek
bulgulara deþil algÆ ve biliĩe dayalÆ yorumlarÆn
kavramsallaĩtÆrÆlmasÆna inanÆyoruz. Ĩehri anlarken
bir dizi karĩÆlÆklÆ iliĩki setini kullanÆyoruz: LAUD
ve ĩehir arasÆnda; tasarÆm stüdyosu ve öþrenciler
arasÆnda; öneriler ve projeler arasÆnda5.

A. Manguel’in6 belirttiþi gibi hiçbir kitap, okuyucular olmadan tam bir kitap olmaz. Benzer biçimde hiçbir yazÆ da okunmadan, okuyucunun kendi
anlamlandÆrmasÆ olmadan tam deþildir. Hepinizin
kendi kent künyelerinizi oluĩturmanÆzÆ umuyoruz.
TasarÆm biraz asla ulaĩÆlamayacak olanÆ aramak
deþil midir? Niye daha önce görmediþimiz yerlere
gitmek isteriz? Bir ĩehirde küçük ayrÆntÆlar, alÆĩkanlÆklar, görünüĩler bizi kendine baþlamaz mÆ?
Bir yeri bizim için unutulmaz yapan nedir? Her
bir durumda da ĩehir ve bizler kendi gerçekliþimizi yaratmÆyor muyuz? Yeni anlamlar yüklemiyor muyuz? Niçin Kuþulu alt geçidini sevmemizin
imkânÆ yok? Biz eþitimde bu sorularÆn yanÆtlarÆna
yaklaĩmaya çalÆĩÆyoruz. Her bir örneþimizin kardeĩ ĩehrini Calvino7 ve Manguel’in8 düĩ dünyasÆnda aradÆk…

Ĩehirleri çalÆĩÆrken yalnÆzca kendi mesleki deneyimlerimizden yola çÆkmayÆp, stüdyo sürecinde
öþrencilerle birlikte oluĩan, yeni anlama ve öþrenme ortamÆnÆ çok önemsiyoruz. Ĩehirleri kavramsallaĩtÆrÆrken ve künyelerini çÆkartÆrken en iyi bi-
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hazÆrlanmÆĩtÆr. O çalÆĩmada birlikte yola çÆktÆþÆmÆz ve çalÆĩtÆþÆmÆz Deniz Altay Baykan’a çok teĩekkür ediyoruz.

olursa eþer, ömrünün geri kalanÆnÆ gözyaĩlarÆ ve keder içinde
geçirir… Zevk Nehri kÆyÆsÆndaki aþaçlarÆn meyveleri ise bunun tam tersi bir doþaya sahiptir, bunlardan tadan kiĩi daha
önceki bütün arzularÆndan kurtulur”.
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20.

2

Mardin ve Antakya stüdyolarÆnÆ birlikte yürüttüþümüz Gaye
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