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GİRİŞ
Morfoloji kelime kökeni bakımından ‘morphe’ ve ‘logos’ 

köklerinden gelmektedir. Şekil ve biçim bilimi olarak kullanılan 
kelime bir nesnenin dış kontürleri bakımından okunurluğu olarak 
yorumlanmaktadır (Türkçe Sözlük 1985, URL1). 

Yerleşim morfolojileri sosyoloji, mimarlık, şehir bölge ve bir-
çok disiplin tarafından incelenen geniş başlıklı bir araştırma ko-
nusudur. Morfoloji alanında yapılan çalışmalar özellikle 20. yy. 
sonralarında daha da artmış ve araştırma sınırlılıkları genişlemiş-
tir. Buna karşın yapılan çalışmaların çoğunluklu olarak kent öl-
çeğinde kalmış olduğu görülmektedir. 

Kurallı yerleşim biçimleri, demografik yapısı ve istihdam 
kaynakları dolayısıyla kentler morfolojik analiz dinamiklerine 
daha fazla cevap verir nitelikte olmuşlardır. Kırsal bölgelerin ise 
kentlere oranla daha organik yapılı yerleşim yerleri olarak kabul 
görüldüğü bilinmektedir. Fakat kırsal bölge yerleşimlerinin çoğu 
bağlı olduğu kent merkezinden daha eski tarihli oluşumlardır. Bu 
özellikleri ile kentleri oluşturan tamamlayıcı alt hinterland sıfa-
tına sahiptirler. 

Kent yerleşimlerinin ilk oluşumundan günümüze morfolojik 
süreçte analizinin yapıldığını birçok bilimsel çalışma da görmek 
mümkündür. Bu çalışmada kentsel yerleşim alanları için yapılan 
bu analiz çalışmalarının kırsal yerleşimler için de değerlendirile-
bileceği üzerine bir çıkarım yapılmıştır. Yerleşim bölgeleri için 
kırsal ya da kent fark etmeksizin benzer dinamikler kullanılabilir 
olsa da kırsalın kendi yerleşim özellikleri düşünüldüğünde dina-
miklerin özelleşmesi gerekmektedir. Bu özelleşme ise temel yer-
leşim morfolojisi analiz dinamikleri ve alt dinamiklerinin kırsal 
bölge yerleşimi için benzerlik ve farklılıklarının tespiti ve revize 
edilmesi ile mümkün olmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında yerleşim morfolojisi üst ve alt 
başlıklar kapsamında incelenmiş ve kentsel yerleşim morfolojisi 



dinamikleri incelenerek kullanılan dinamik ve alt dinamikler ta-
nımlanmıştır. Tanımlanan dinamiklerin kırsal yerleşim bölgele-
ri için karşılıkları tespit edilmiş ve kırsal morfoloji dinamikleri 
oluşturulmuştur.

YERLEŞİM MORFOLOJİSİ 
Yerleşim morfolojisi analizi temelde bir kent dokusunun bi-

çim-form, doğal/yapılı bölge oluşum ve gelişim sürecini anlama, 
mevcut durumunu yorumlama ve bu analizler sonucunda gelecek 
planlamalarının doğru yapılmasına olanak sağlamayı amaçla-
maktadır. Bu kapsamda birçok disiplinin yaptığı ortak veya ayrı 
çalışmalar bulunmaktadır.

Cowan (2005); morfolojiyi kent biçimi olarak nitelemekte-
dir (1). Larkham ve Jones da morfolojiyi kentsel biçim üzeri-
ne olan araştırmalarda ele almaktadırlar (2). Maudon; Yerleşim 
bölgelerinin ve özellikle kentlerin oluşumundan başlayan ve 
günümüze gelen sürecini canlı varlık benzeşmesi ile ele alan ve 
süreç içerisinde geçirmiş olduğu sistemsel dönüşümleri görece 
daha esnek bir tanımlama ile sunmuştur (3). 

Kentsel morfoloji, analizinde kullanılan tüm dinamikler 
ve alt dinamiklerin uyumlu birlikteliğidir. Bu gelişim sürecin-
de analizler ile yorumlanarak gelecek süreç için dayanak oluş-
turmaktadır. Böylelikle yapılan analizler bilinçli değişim/dö-
nüşümün yapılabilmesini sağlamaktadır (4). Bütünü oluşturan 
parçaların ayrı ayrı ele alınması yerleşim morfolojisi analizinin 
dinamikleri olarak nitelenir. Farklı analiz yöntemleri kullanılsa 
dahi incelenen bütünün parçaları sürecin çözümlenmesindeki 
ana faktörlerdir (5).

Ibanez ve Katsikis, (2014) kente yapay olarak müdahil olan 
her ögenin o bölgede belirli bir yıkım oluşturduğundan ve ba-
zen bu yıkımın yok olmasıyla kimliğin değişime uğrayacağından 
bahsetmektedir. Dolayısıyla bunu kırsal bölge için de söylemek 



mümkündür (6). Doğanın kendi yaradılışı ve bu yaradılışın yine 
doğa eliyle olan müdahaleleri haricinde her türlü yenilik bölge 
için morfolojik değişim olgusunu başlatmış olur. Kentsel ya da 
kırsal ölçekte belirlenen dinamikler kendi içerisinde değişse dahi 
her bölge için belirli bir yerleşim morfolojisi analizi yapılabil-
mektedir. 

Kırsal ya da kentsel olsun her yerleşim dokusu belirli dina-
mikler altında kendi kimliğini oluşturacak şekilde oluşmuşlardır. 
Kimlik öğeleri temelde yerleşim morfolojisi dinamikleri ile doğ-
rudan ilişkilidir. Zaman içerisinde iç ve dış müdahaleler sonucun-
da farklılaşmaktadır. Farklılaşma yerleşim bölgesinin öznel dina-
miklerinin değişim /dönüşümü ile gerçekleşmektedir. Bu ölçek 
fark etmeksizin her yerleşim dokusunda olabilmektedir. Mekân 
kimliğini mekânın fiziksel bileşenleri, oraya ait kişiler, bölgeye 
yapılan yatırımlar, mekân kullanımı, konumu, zaman içerisinde 
geçirmiş olduğu doğal ya da yapay müdahaleler ve hatta bölgesel 
yatırımlar etkilemektedir (7).

Yerleşim bölgelerini tanımlarken kullanılan morfoloji dina-
mikleri bölgenin; bireysel, toplumsal, yapısal çevresi ile doru-
dan ilgilidir. Bir çevrede fiziksel ve duyusal özellikler toplamı 
o çevrenin karakteristik kimliğini açığa çıkarmaktadır. Kültürel 
olarak devamlılığın daha çok görüldüğü ve zaman ölçeğindeki 
değişimin daha yavaş olduğu kırsal yerleşim bölgeleri için fizi-
ki çevrenin beyin haritalarınca algılabilirliği bu noktada kentlere 
göre çok daha önemlidir. 

Conzen (2004); yerleşim morfolojisi elemanlarının değişi-
minden ve bu değişimin zamanla bölgeye olan etkisinden bah-
setmektedir. Kent ve kır ölçeğinde olsun yerleşim bölgelerinin 
morfolojik analizinde tarih, coğrafya ve yapı elemanlarının bütü-
nüyle ele alınması gerekmektedir (8).

Christaller (1933); “Merkezi Yerler Kuramı” olarak tanımla-
mış olduğu şekilde sınırları belirli olan bir yerleşim dokusunun 



merkezden etrafa beslenerek varlığını sürdürdüğünden bahset-
mektedir (9). Bu yaklaşım genel olarak sanayi kentlerinin anali-
zinde kullanılsa dahi aynı merkezilikten dışa doğru besleme kır-
sal alanlar için de geçerlidir.  Kent meydanlarının etraflarındaki 
ilçeleri beslediği gibi, kırsal bölgeler de il ve ilçe merkezlerini 
besleyen alt hinterland bölgeleridir. Çoğu kırsal bölgenin bağlı 
olduğu kentlerden daha önce kurulmuş olması ve hatta kentlerin 
bu kırsal bölgelerin düzenli birlikteliği sonucu oluşumu da göz 
önüne alındığında kırsal bölgelerin de bu merkezilik kuramında 
ne derece önem arz ettiği görülmektedir.

Kırsal bölge yerleşimleri de kendi içerisinde bir merkezilik 
kuramına tabidir. Makro ölçekte kentlerin merkezi yerleşimi ve 
çevresi için düşünülen bu kuram kırsal bölgede köy meydanı ve 
etrafındaki konutlar/hayvan barınakları gibi yapısal sınırlar ile 
nitelenmektedir. Merkez noktaları çoğunlukla köy meydanı ya 
da meydan merkezli tanımlanmış yapıları olan kırsal yerleşimler 
için, kentsel dinamikleri bu noktada dahi revize edebilmek müm-
kündür. Kent yerleşim bölgelerinde var olan dolu-boş alanlar ve 
yeşil alanlar kırsal bölgelerde ekili ve mera alanları olarak okun-
maktadır. Görülüyor ki; kuram çerçevesinde kırsal yerleşim böl-
geleri de merkezden etrafa beslenme yapmaktadır. (9).

YERLEŞİM YERLERİNDE MORFOLOJİK ANALİZLER 
Belirli bir yerleşim bölgesinin morfolojik analizinin yapı-

labilmesi için analiz kapsamında ele alınacak bölgeye ait baş-
lıkların, yani dinamiklerin belirlenmesi gereklidir. Kentsel yer-
leşim morfolojisi için uzun yıllardır yapılan çalışmalar sonucu 
yerleşimi oluşturan temel dinamik başlıkları belirlenmiştir. Ça-
lışmaların çoğunun kentsel ölçekte kalmasından dolayı analiz-
ler de çoğunlukla kentsel örneklemler üzerinde yapılmıştır.

 Kırsal yerleşim yerleri de benzer kurulum dinamiklerine 
sahip bölgelerdir. Kendi içlerinde belirli bir organizasyon şe-



masını takiben büyüme ve gelişme göstermektedirler. Zaman 
içerisinde ilk kurulum yıllarında olduğundan daha farklı bir 
morfolojik örüntü gerçekleştirirler. Bu süreç içerisinde kırsal 
bölgelerin morfolojik yerleşim değişim/dönüşümü analizinin 
yapılabileceğini göstermektedir. Tüm dinamik başlıklarına kent 
ölçeğindeki karşılıkları vermese dahi farklı ya da revize edilmiş 
dinamik başlıkları kapsamında morfolojik yerleşim analizleri 
yapılıp tutarlı sonuçlar okunabilmektedir. 

Yerleşim yerlerinin morfolojik analizinin yapılabilmesi için 
bölge dinamikleri yapılı-doğal ve sosyo-kültürel başlıklar altında 
incelenmelidir. 

Ölçek, kullanıcı ve kültürel farklılaşmalar olsa dahi yerleşim 
bölgelerindeki morfolojiyi oluşturan dinamikler genel olarak 
soyut ve somut başlıklar altında toplanmaktadır. Bu başlıkları;

Moudon (1997); yerleşim dokusunu oluşturan dinamikleri 
temelde:

1. Somut: bina, cadde, sokak, açık alan, yeşil alan, parsel 
örüntüleri,

2. Soyut: ekonomi, kültür (3). 
Smailes (1957);
1. Somut: şehrin fiziki formu, binalar, diğer alanlar,
2. Soyut: kültürel değişimler (10).
Hillier (2001);
1. Somut: fiziki form, binalar, ulaşım,
2. Soyut: sosyo-kültürel, tarihsel, psikolojik (11).
Rossi (1984);
1. Somut: form, doku,
2. Soyut: Sosyolojik, kültürel, psikolojik (12).
olarak tanımlamışlardır.



Soyut dinamikler kapsamında ekonomik ve sosyokültürel 
bağlantılar diğer dinamiklerle daha kuvvetli ilişki içerisinde-
dir. (13). Somut dinamikler ise temelde; sokak sistemleri, arsa 
düzenleri ve yapı biçimleri ile tanımlamıştır. (8), (Şekil 1).

Şekil 1. Yerleşim Morfolojisi Dinamikleri.

Literatürde morfoloji için yapılmış tanımlamalar belirli 
bir bölgenin ilk halinden günümüze gelen biçimindeki de-
ğişim ve dönüşümlerinden söz etmektedir. Bu biçimler so-
yut ya da somut dinamikler olsun zaman içindeki öz nite-
liklerinde farklılaşma yaşarlar. İnsan başrolünde olan tüm 
kurulumlar en başta sosyolojik açıdan sürekli farklılaşma 
içerisindedir. Bu farklılaşmalar niteliğin özünü aynı doğrul-
tuda değiştirebileceği gibi niteliği tamamen farklı bir başlı-
ğa evirerek dönüşümüne de sebep olabilmektedir.

KIRSAL YERLEŞİM MORFOLOJİSİ DİNAMİKLERİ
Kırsal yerleşimler değişime kapalı ya da yavaş değişi-

me sahip, demografik ve ölçek olarak kentlerden daha kü-
çük ekonomi dinamiklerine sahip olan, tarıma dayalı, eği-
tim oranları kentlere göre daha düşük ve göç verme oranları 
fazla olan oluşumlardır (Hugo, 1987).



Kırsal yerleşimler kent yerleşim dokusundan ayrı morfo-
loji dinamiklerine sahiptir. Fakat tümüyle kent yerleşimi mor-
foloji analizinden farklı değildir. Kentsel doku morfolojisi in-
celenirken; kentsel toplanma noktaları, meydanlar vb. dina-
mikler mekânsal ve kent açıklıkları ya da nirengi noktaları ile 
tanımlanırken kırsal bölgelerde de benzeri köy meydanları, 
konutlar, çeşme ve cami kırsal alanın nirengi noktaları olarak 
tanımlanır. Örn: Ankara İli için Kızılay AVM yol-yön tarifin-
de bir nirengi noktası özelliği taşıyıp bu nokta üzerinden yol 
tarif edilebilirken, kırsal bir yerleşim dokusunda; mavi boyalı 
ev, Ayşe Teyzenin Evi ya da caminin yanı gibi tüm yerleşim 
dokusuna referans olan lokal nirengi noktaları vardır. 

Kırsal yerleşim bölgelerinin analizinde kullanılacak olan 
dinamikler her bölge kırsalı için farklı sonuçlar vermekte-
dirler. Organik oluşumlu olarak nitelenen kırsal bölgeler 
daha çok topoğrafya ile uyumlu yerleşim biçiminde olsa-
lar dahi aynı topoğrafyaya kurulu-komşu olan ve yerleşim 
morfolojisi farklılaşan çok sayıda kırsal bölge yerleşimi bu-
lunmaktadır (Şekil 2).

Şekil 2. Yerleşim Morfolojisine Etki Eden Dinamikler.

Yukarıdaki şekilde de belirtilmiş olan soyut ve somut de-
ğişim dinamikleri morfolojik analizlerde bağlı ve bağımsız 
dinamiklerin ilk ayrımını oluşturmaktadır.



Yukarıdaki tabloda belirtilen somut ve soyut dinamikler 
kentsel karakterin tanımlanması için de kullanılmaktadır. 
Bunun yanı sıra konum, çerçeve ve düzenleme başlıkları 
da bu karakterin oluşumunda etkin rol oynamaktadır. Dola-
yısıyla bu başlıklar morfolojik yerleşim çözümü yapılacak 
olan bölgeye tümüyle uygulanmalı ve analiz sonucu bunla-
ra cevap verir nitelikte olmalıdır (14).

Kırsal yerleşim bölgelerine etki eden dinamiklerin in-
celenebilmesi için ilk olarak dinamiklerin kentlerden nasıl 
farklılaştığının tespit edilmesi gerekmektedir. Benzer dina-
mikler kırsal bölgelerde farklı sorunları nitelemekte ve böy-
lelikle daha önemli ya da ikincil önemli hale gelmektedir-
ler. Bunlar; 

• Demografik yapı: Göçün artması, genç nüfusun ken-
te göçü sonucu üretken olamayan yaşlı nüfusun kal-
ması, mevsimlik olarak kullanılma ya da terk edilme,

• Yapısal dinamikler: Geleneksel yapım malzemesi 
ile yapılmış, günümüz ihtiyaçlarına cevap vereme-
yen yapılar, gelişen teknoloji, görsel-duyusal medya 
ve konumsal ziyaretler ile birlikte değişen beklenti, 
bölgenin kurulum diline aykırı ekleme ve yeni yapı-
laşma,

• Sosyal dinamikler: İlk yerleşim gelenekleri ve kül-
türden uzaklaşma, kırsalın kendine yetememesi ve 
büyükşehire bağımlılık, büyük kent yerleşiminin ca-
zibesi

• Ekonomi: Tarım ve hayvancılık getirisinin zayıf ve 
düzensiz oluşu, farklı istihdam seçeneklerinin olma-
ması, ticari ve turizm getirisinin bulunmaması

• Planlama: Her kırsalın kendi özelinde değil, genel 
geçer çözüm arayışı, kent dinamikleri ölçeğinde de-
ğerlendirilmesi, hizmet ve uygulamada yetersizlik



• Donatı: Eğitim ve sağlık hizmetinin verildiği mekân 
sahipliliği kırsal yerleşim dokusunun gelişimine 
olumsuz etki eden başlıca öznel sorunlardır.

Yerleşim bölgelerini oluşturan soyut ve somut dinamikler 
bölge bütünselliğini genel anlamda tanımlamaktadırlar. Öznel 
olarak ele alınan yerleşim bölgeleri için ise özelleştikleri ve fark-
lılaştıkları morfolojik niteliklerinin tanımlanabilmesi için daha 
detaylı alt dinamiklere ayrılarak analizinin yapılması gerekmek-
tedir (8). Bu noktada bağlı-bağımsız dinamikler ve alt dinamik-
lerinden faydalanılabilmektedir.

Conzen, (2004) temelinde alt dinamikleri;
• Parsel-bina,
• Arazi kullanımı,
• Kentsel doku, 
olarak başlıklara ayırmıştır (8). 
Kewin Lnych (2010)’de morfolojik dinamikleri;
• Yollar-izler,
• Sınırlar,
• Bölgeler,
• Odak noktaları,
• Nirengi noktaları (15).
Başlıklarında ele almış ve bunların her birinin yerleşim 

bölgesi özelinde ve kendi içinde analizinin yapılabileceğin-
den bahsetmektedir (Şekil 3).



Şekil 3. Katmanlaşma Bazında İncelenecek Kırsal Bir 
Yerleşim Dokusunun Tipo-Morfolojik Analiz Dinamikleri.



Yerleşim morfolojisi çalışmaları geçmiş-güncel ve ge-
leceğe yönelik olarak incelenebilmektedir. İnceleme 
yapılabilmesi için zaman faktörü örneklem bölgelerin belir-
li kırılma noktalarında geçirmiş olduğu değişim/dönüşüm 
ile doğrudan ilgilidir. Dolayısıyla her kırsal bölge morfolo-
jik analizi için seçilen örneklem bölgenin somut ya da soyut 
fark etmeksizin zamansal kırılma noktalarının tespiti mor-
folojik analizin kronolojik sonuçlarına ulaşılabilmesi için 
önem arz etmektedir (Şekil 4).

Şekil 4. Kırsalda Yerleşim Tipomorfolojisini Etkileyen Faktörler.
Yukarıdaki tabloda belirtilenlerin dışında kırsal yerleşim yer-

lerinin tipomorfolojik dinamikleri;
•	 Ekili-boş alanlar,
•	 Cami, çeşme, köy odası gibi odak noktaları,
•	 Hayvancılık için barınma ve otlak alanları, 
•	 Arazinin coğrafi yapısı,
•	 Parsel dokuları,
•	 Yol ağları,
•	 Toplanma yerleri, 
•	 Hidrolik özellikler, 



•	 Yerleşim formu,
•	 Yapı tipolojileri, 
•	 Gelişim bölgeleri,
başlıklarına cevap verir nitelikte olmalıdır.

SONUÇ
Yerleşim dokularının morfolojik analizine dair yapılan çalış-

malar yoğunlukla kent ölçeğinde kalmıştır.  Analiz için özelleşti-
rilen dinamik ve alt dinamikler de kent yerleşimi ölçeğine cevap 
verir niteliktedirler. Fakat yerleşim bölgeleri konum ve büyük-
lükleri fark etmeksizin devamlı değişim halindedir. Sonucunda 
ise mevcut yerleşim morfolojisi dinamikleri değişim/dönüşüme 
uğrayarak farklılaşmaktadır. 

Yerleşim dinamikleri her kentsel bölge özelliğinde bir niteliğe 
karşılık gelebileceği gibi farklılaşsa dahi kırsal bölgeler için de 
yeni dinamikleri oluşturmuştur. Çalışmada bunlar soyut ve so-
mut dinamikler  olarak genel başlıklar altında incelenmiş, bağlı 
ve bağımsız dinamikler başlığı altında ise alt dinamik analizleri 
yapılarak kırsal bölge için özelleşmesinin mümkün olduğundan 
bahsedilmiştir.

Kentsel bölge morfolojisinin analizinde kullanılan dinamik-
lerin kırsal yerleşim için karşılığı tespit edilip analizinin yapıl-
ması, kırsal bölge yerleşimi için değişen morfolojinin analizini 
mümkün kılmaktadır. Yapılabilecek olan bu analiz kronolojik 
sıra ile ilk kurulum, günümüz ve planlanan gelecek dönem ola-
rak yapılmasına imkan sağlamaktadır.

Kırsal yerleşim bölgelerinin kendi içlerinde kurallı biçimleni-
şi ve bunun morfolojik analizinin yapılması bölge kimliğinin tes-
piti ve korunması adına önem arz etmektedir. Bu analizler; kırsal 
bölge yerleşimlerinin değişen ve büyüyen kent dokusu gölgesin-
de kalmasını engelleyecek ve gelecek planlamalar için bölgenin 
morfolojik özelliklerini kaybetmeden planlı değişimini gerçek-



leştirmesini sağlayacaktır. Böylece her kırsal bölgenin kendine 
özgü yerleşim gelişiminin bilimsel ve analitik veriler ışığında 
doğru adımlar ile elde edilmesi sağlanmış olacaktır. Bu bağlam-
da kırsal yerleşim yerleri için gerekli ölçütler ve kriterler belir-
lenerek gelişim ve dönüşümün nicel ve nitel değerleri net olarak 
tespit edilmiş olacaktır. Kırsal yerleşim yerlerinin özgünlüğünü 
oluşturan geçmişinin şekillenmesindeki etmenlerinin belirlen-
mesi, günümüz mevcut durumunun analizi, gelecekte atılacak 
adımların niceliğini ortaya koyacaktır. 
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Giriş
Şifa bahçeleri denilince ilk akla gelenler eski Türklerin da-

rüşşifaları, [örneğin Edirne’de İkinci Beyazıt Kulliyesi (1488) 
zihinsel engellilerin tedavi edildiği, günümüzde Sağlık Müze-
si olarak kullanılan şifahane (Demirel ve Pouya 2017)], Orta-
çağ’daki manastır bahçeleridir. Ardından hastane, rehabilitasyon 
merkezleri, yaşlıların bakım gördüğü huzurevleri,  engellilerin 
tedavi gördüğü merkezler, ilaç bağımlıları tedavi merkezleri, 
dini ve inanç mekanları, klinikler, kaplıcalar, engellilere yöne-
lik okullar da şifa bahçelerinin zaman içinde önemli bir parçası 
olmuştur. Özellikle tarihte Avrupa ve Amerika’da bahçelerin iyi-
leştirici etkisi kanıtlanmıştır. Türkiye’de ise şifa bahçeleri, eski 
Türklerin darüşşifalarında kalmış, günümüzde yeni yeni geliş-
meye ve çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada ülke-
mizdeki şifa bahçelerinin öneminin anlaşılmasına  katkı sağla-
ması hedeflenmiştir.

İlk yapılan çalışmalar, ruhsal sağlıktan daha çok ruhsal hasta-
lıklar üzerine odaklandığından, bahçelerin insan sağlığına olum-
lu etkileri olduğu konusu uzun süre araştırmalarda sınırlı kalmış-
tır (Rohde ve Kendle, 1997). Aslında doğa ile birlikte olmanın 
psikolojik açıdan rahatlamaya yardımcı olduğu ve kent hayatının 
stresini azalttığı düşüncesi, kentleşmenin başladığı dönemle bir-
likte ortaya çıkmıştır (Ulrich ve Parsons, 1992). Ünlü peyzaj mi-
marı Frederick Law Olmsted kent ortamının stres yarattığını 100 
yıl önce kabul etmiş ve doğa manzaralarının stresi azaltacağını 
ileri sürmüştür (Olmsted, 1865). Ancak doğa ile birlikte yaşama-
nın insan psikolojisi üzerinde olumlu etkileri olduğu fikri son 30 
yılda gündemdedir.  İnsanların doğa ile iç içe olmaları yanında 
doğayı sadece seyretmenin bile çeşitli yararlar sağladığı, hatta bu 
alanların yakında mevcut olduğunun ve istenildiği zaman gidilip, 
kullanılabileceğinin bilinmesi bile insanlara psikolojik yararlar 
sağlayacağı ortaya konmuştur (Ulrich ve Parsons, 1992). Sağlığa 
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yararlı insan-doğa etkileşimleri sürecinde psikolojik faktör ‘hay-
ranlık’ kalitesiyle uyumlu olduğu da bir gerçektir (Sidenius, U., 
ve ark. 2020). 

Terapi bahçelerinin tedaviye yardımcı olduğu konusundaki 
önemli bir araştırmada psikolog Roger Ulrich’e aittir. Science 
dergisinde 1984 yılında yayımlanan bu çalışmanın sonuçlarına 
göre, bahçede ve doğada zaman geçirmek çoğu zaman ameli-
yatların, enfeksiyonların ve diğer bazı rahatsızlıkların iyileşme 
sürecini hızlandırdığını ortaya koymuştur. Çalışma ekibi, ame-
liyatdan sonra iyileşme sürecinde olan hastaları inceleyerek, bü-
tün diğer şartlar eşit tutulduğunda, yatakları doğa manzarasının 
görüldüğü bir pencerenin yanında olan hastaların, yatakları du-
vara bakan hastalara oranla ortalama 1 gün daha erken ayağa 
kalktığı, çok daha az ağrı kesici kullandığı ve ameliyat sonrası 
komplikasyonlara daha seyrek maruz kaldığı belirlenmiştir (Url 
1,2020). Yapılan bir başka araştırma, insanların ev bahçelerin-
den elde ettikleri psikolojik yararlar üzerinedir (Kaplan, 1973).  
Lewis (1992), insanların bahçeleriyle kurdukları duygusal bağla-
ra ve bahçede mevsimi gelip çiçekler açtığında tesadüfen oradan 
geçen insanlar tarafından seyredilip beğenilmesi ve bahçe sahi-
bine kazandırdığı psikolojik faydalarına değinmiştir. Amerika’da 
yapılan bir başka araştırmada ise; ev ve iş arasında ağaçlıklı bir 
yolda seyahat edenlerin her gün ev ve işleri arasında ofisler, be-
ton duvarlar arasında seyahat edenlere oranla daha az stresli ve 
sorunlarını daha iyi çözdükleri tespit edilmiştir (Uslu ve Shakou-
ri, 2012). San Diego’da üç ayrı çocuk kanser tedavi merkezinde-
ki şifa bahçelerinde yapılan bir çalışmada farklı tasarım planları 
karşılaştırılmıştır. Örneğin çocukların üzerine tırmanabildiği bir 
kaplumbağa heykelinin, sadece bakıp geçtikleri hayvan heykel-
lerine göre daha etkili olduğu, aynı şekilde çocukların ayaklarını 
sokup etrafa su sıçratabildiği, yeşillikler arasından akan  bir de-
renin, bir süs havuzundan daha çok işe yaradığı fark edilmiştir 
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(Url 1,2020). Son yıllarda yapılan çalışmalarda düzenlenmiş do-
ğal alanların yaşlı insanlar için de pozitif etkiler yarattığını öne 
süren çalışmalar da ortaya konmuştur (Hill ve Relf, 1983). Kısa-
ca, Şifa bahçesinin en önemli özelliği; hastalar, ziyaretçiler, gö-
revliler (Akın 2006),çocuklar, yaşlılar, engelliler yani tüm birey-
leri olumlu şekilde etkileyen, stresleri azaltıcı etkisinin olduğu 
saptanmıştır.

Şifacı Bahçelerin Tarihte Yeri 
Geçmişten bu yana bahçelerin, insanlık tarihindeki yeri ve iş-

levi farklılık göstermiştir (Marcus ve Barnes, 1999). Özellikle 
iyileştirici etkisinin Asya, Yunan ve Roma kültürlerine dayandı-
ğı, Tanrıların hastalara yardım edebilsin diye Çinlilerin iyileştiri-
ci tapınaklar inşa ettikleri, daha sonra da insanların ibadet etmek, 
canlanmak ve iyileşmek için bu tapınaklara geldikleri bilinmek-
tedir (Larson ve Kreitzer, 2004; Ulrich ve Parsons, 1992). Hıris-
tiyan, Musevi ve İslam dinlerinde cennetin bahçe olarak tanım-
lanması, Buda inancında ağaçlara duyulan derin saygı, ataistlerin 
doğanın gücüne olan saygıları insanların dini seçimlerinin doğa 
ile iletişim kurmalarında bir aracı olduğunu göstermektedir. Yine 
tarihte tıbbi aromatik bitkilerle donatılan Ortaçağ’daki manastır 
bahçeleri, Avrupa’da şifa bahçelerinin ilk örnekleri olarak gös-
terilmektedir. Gerçi tarihte sağlık bulunan alanlara kesin bir ad 
verilmese de bizler günümüz tanımı ile bu alanlara şifa bahçele-
ri, iyileştirme bahçeleri yada terapi bahçeleri adını vermekteyiz.

Eski Türklerin bir avlu etrafında bulunan odaları ve açık av-
lularda bitkilerle yapılan rehabilitasyon ve müzik terapileri ile 
tedavi edilme şekli, tarihin bu kapsamında Ortaçağ’dan da eski-
lere dayandığı literatürden elde edilen bilgiler arasındadır. Fransa 
ve İtalya’daki duruma bakılınca, Rönesans döneminde hastane 
binalarını çevreleyen iç avlu, bahçeler hastalar için pasif rekreas-
yon alanı olarak değerlendirilmeye başlanmıştır (Marcus, 2007). 
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Araştırmalarda, XIX. yy’ın sonlarına doğru toplum sağlığı re-
formisti ve hemşire olarak bilinen Florence Nightingale’in or-
taya attığı hastane binalarının uzunca bir alanın sağında ve so-
lunda boşluklu bir şekilde sıralanmasıyla oluşan düzeni ile bah-
çenin daha iyi havalandığı, her odaya daha fazla güneş ışığı gir-
diği ve her odanın daha rahat bahçeye bakabildiği belirtilmiştir. 
XX.yy’ın başlarında Nightingale, tekerlekli yataklar ile hastaları 
bahçelere çıkartıp güneşlendirdiği ve böylece temiz hava almala-
rını sağlandığı bilinmektedir. Aynı yıllarda psikiyatrik hastalara 
verilen önemin de artmaya başladığı, onlar için hastane ve iyileş-
tirme bahçeleri tasarlanmaya başlandığı  da bilinmektedir (Mar-
cus ve Barnes, 1999; Sakıcı, 2009).

Söderback ve ark. (2004)’e göre, I. ve II. Dünya Savaşları’n-
dan sonra eve dönen fiziksel ve ruhsal olarak yaralı gelen askerle-
rin rehabilitasyon merkezlerine gitme talebinin 1950’lerden sonra 
arttığı belirtilmiştir. Hatta tedavilerde hortikültürel terapi program-
larının da kullanıldığı  (Marcus ve Barnes, 1999) ve aynı zaman-
da bu bahçelerin sosyalleşmeye teşvik edici alanlar olduğu da gö-
rülmüştür (Ulrich, 2002;Uslu ve Shakouri, 2012). Clare Cooper 
Marcus (2007)’un yaptığı bir araştırma sonucunda katılımcıların 
yaşları, yerleşim yerleri ve hastalıkları farklılık gösterse de sağ-
lık kuruluşlarının içinde ve dışında yapılan tasarımlarda %59’unun 
doğayla birlikte olmak istedikleri, doğayla ve doğal elemanlarla 
birlikte olmanın sağladığı en güçlü hissinin %79 oranında rahatla-
ma ve sakinleşme olduğu belgelenmiştir. Alternatif tedaviye olan 
ilginin artması, hastanelerin fiziksel olarak fonksiyonel ve hasta 
merkezli; psikolojik olarak ise destekleyici olması gerekliliğinin 
farkedilmesi; gürültü, sıcaklık, ışık vb. çevresel faktörlerin hasta-
nın sağlık durumuna etkisinin kanıtlanması gibi faktörler şifa bah-
çelerine olan önemi arttırmıştır. 2000’li yıllara doğru ev ve has-
tanelerde iyileştirme alanları yaratmak adına dış mekan tasarım-
larına yönelik kitaplar yayınlanmaya başlamış, ASLA (American 
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Society of Landscape Architects, 2012) yıllık konferanslarında iyi-
leştirme bahçelerine ilişkin oturumlar düzenlemiştir. 1999 yılında 
Minnesota Üniversitesi’nin ilk defa alternatif iyileşme yöntemleri 
derslerini vermeye başladığı ve 2005’li yıllarda da çoğu Amerikan 
tıp okullarının bu dersleri müfredatına dahil ettiği bilinmektedir. 
2003 yılında Chicago Botanik Bahçesi Okulu, bu kapsamda Ame-
rika’da ilk dersini vermeye başlayarak iyileştirme bahçelerinin ta-
sarımı konusunda uzman peyzaj mimarları yetiştirmeye başlamış 
(Marcus, 2007) ve 2006 yılında engellilere yönelik yapılan tasa-
rımlarıyla ödül almıştır (Uslu ve Shakouri, 2012). 

Böylelikle şifa bahçelerinin tasarlanmasının ne kadar önemli 
ve gerekli olduğu vurgulanmıştır. Teknolojinin ilerlemesiyle bir-
likte yeni düzende teknik donanımı yüksek çok katlı hastanele-
rin ortaya çıkışı ve bahçelerinin ise otopark olarak kullanıldığı 
mekanlarla birlikte birçok hastanenin doğayla iletişimi kesilmiş-
tir (Marcus, 2007). Aslında şifa dağıtan bahçelerin sadece sağlık 
kuruluşları bahçeleri değil aynı zamanda özel tasarlanmış alan-
lar, yaşlı bakım evleri vb. olabildikleri gibi, kent parkları ve yeşil 
alanlar içerisinde de yer alabileceği unutulmamalıdır.

Şifacı bahçelerin tedavide rolü
Şifacı bahçeleri, ortaçağdan beri doğadan gelen bir iyileşme, 

sağlık kaynağı olarak kullanılmıştır. Bu bahçeler özellikle zihin-
sel ve fiziksel engelliler, yaşlılar ve hastanede yatan hastalar için 
(Demirkan 2019) Sağlık bulma, Hayata bağlama, Ümit verme, 
Olumsuz düşüncelerden uzaklaşma. Dinlendirme, Sıkılmayı en-
gelleme, Rahat ettirme, Ziyaretçiler arasında sosyal ilişki kur-
mayı sağlama, Eğlendirme (Demirel ve Pouya, 2017) amacıyla 
özel olarak tasarlanan bahçeler olarak tanımlanmıştır (Arslan ve 
Ekren, 2017). 

Pouya ve ark. (2015), Şifa bahçelerini aşağıdaki şekilde sınıf-
landırılmıştır: 
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• Mental ve psikolojik hastalara yönelik tasarlanan sağlık 
bahçeleri, Doğa temelli terapi, bahçe aktiviteleri, doğa ile ilişki-
li algısal deneyimler ve semboller ile farkındalığa dayalı bilişsel 
tedavi yaklaşımı olarak ifade edilebilir.

• Çocuklara yönelik tasarlanan sağlık bahçeleri, psikolojik 
olarak onları rahatlatmayı hedeflerken fiziksel olarak da çocuklara 
konforlu ve rahat hareket edebilecekleri ortamlar sunmalıdır.

• Yaşlılara yönelik tasarlanan sağlık bahçeleri, onlara hu-
zurlu, güvenli ve dingin bir ortam yaratmak amacı güdülmelidir. 

• Görme engellilere yönelik tasarlanan sağlık bahçeleri, 
Görme engeli olan bireylerin dokunarak, koklayarak, işiterek al-
gılayabilecekleri tasarım eleman ve ilkeleri uygulanmalıdır.

• Meditasyona yönelik tasarlanan sağlık bahçeleri, Me-
ditasyon bahçelerinde amaç insanın özüne dönmesini sağlamak, 
doğanın bir parçası olduğunu ve doğaya saygı duyması gerekti-
ğini benimsetmektir

• Duyulara yönelik tasarlanan sağlık bahçeleri, özellikle 
fiziksel engeli olan hastaların sahip oldukları sağlıklı duyularını 
kullanmaları ve geliştirmeleri için tasarlanan duyu bahçeleri gü-
nümüzde de önemli bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır.

Şifa bahçelerin hastalıkları tamamen tedavi etmesi beklenme-
melidir. Ancak (Serez, 2011), (Elings 2006): 

• Hastalara kendilerini iyileştirici içsel gücü keşfetmeleri 
için cesaretlendirebilecek,

• Tedavi süreci zor ve yıpratıcı olan hastalıklarla mücadele 
gücü ve moral verebilecek, 

• Hastane personeli ve hastanın birlikte yürütebileceği fi-
ziksel terapi ve bahçe tedavisine olanak tanıyabilecek,

• Hastane personeli için de iş stresinden uzaklaşıp rahatla-
masını sağlayabilecek,

• Fiziksel hareketler  ile kendini iyi hissedebilecek,
• Psikolojik ve fizyolojik açıdan yenilenme sağlayacak,
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• Rahatlatıcı bir ortam sunabilecektir.
Marcus ve Barnes (1999), şifa bahçelerinin etkilerini gelenek-

çi yaklaşım, botanik/ekolojik yaklaşım ve insan merkezli yakla-
şım olarak üç grupta toplamaktadır:

• Gelenekçi yaklaşım: Tarih boyunca görülen labirentler, 
cennet bahçeleri, manastır bahçe avluları ve japon zen bahçele-
ri günümüzde de etkisini göstermektedir. Merkeze doğru gelen 
ve merkezden dağılan labirentler, bireyleri geçmişe götüren ve 
sonra da yeniden doğduran, yürürken düşündüren bir sembolik 
yolculuk ve çoğu ülkede kullanılan arındırıcı bir tedavi çeşidi 
olmuştur.

Manastır avlu bahçeleri, iyileştirme bahçeleri kapsamında gö-
rülen Avrupa’daki kültürel ilk örneklerdendir. Japon zen bahçe-
leri ise 1185 ve 1933 yılları arasında filozofik düşünmenin ve 
aydınlanmanın bir türü olarak görülmekteydi (Keçecioğlu 2014).

• Botanik ya da ekolojik yaklaşım, sürdürülebilirliği ve 
tıbbi bitkileri kapsamaktadır. Doğal döngünün devam etmesini 
benimsemekte ve doğanın kendi destek sistemleriyle harmoni 
yaratan bir ekosistem yaratmayı tanımlamaktadır. Biraz yaratıcı-
lık ile bahçeler terapatik değere sahip erişilebilir rehabilitasyon 
aktivitelerine dönüştürülebilmektedir. 

Bahçe ile uğraşan kimseler yaşayan bir canlının sorumlu-
luğunu üstlenmektedir. Canlı bir varlığın hayatına etki ettiği-
ni bilmek, kullanıcıların davranışlarında ve duyularında olumlu 
etkiler meydana getirmektedir (Uslu ve Shakouri 2012),(Yar, 
2019). Doğa insanlara duyularını kullanarak şifa bulma imkânı 
sunar. Dokunarak, tadarak, görerek, işiterek ve koklayarak şifa 
bulmak mümkündür. Bir araştırmaya göre; ağaçların ve bitkile-
rin kendilerini iyileştirme güçleri bulunmaktadır. Ağaçların tit-
reşimini hissederek yani onlara sarılarak ya da dokunarak stre-
sin azaldığı ve kalp atışlarının dengelendiği kanıtlanmıştır (Mi-
marlar, 2020). Hortikültürel terapide fiziksel aktiviteler, kasla-
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rın canlanmasına ve kas gruplarının (hafif ve sürekli taşıma ile) 
güçlenmesine de yardımcı olacaktır (Uslu ve Shakouri,2012).

• İnsan merkezli yaklaşımda,  insanlarla onların çevresi 
arasındaki etkileşim kişisel deneyimlerle, klinik çalışmalarıyla 
ve araştırmalarla ortaya çıkarılmaktadır. Örneğin Ulrich (1999), 
hastalara kontrol duygusunu ve mahremiyeti tekrar güçlendir-
mek için etkili yön bulma ve erişim kolaylığını, görsel mahremi-
yeti sağlayacak alan kullanımlarını, bireylere seçim yapma hakkı 
sunan farklı tiplerde mekan kullanımlarını önermektedir.

Doğada şifa dağıtan alanlara ihtiyaç duyan bireylerin sayıla-
rı çoktur. Bugün özellikle hasta sayısı ve hastanelerin doluluk 
kapasiteleri de oldukça yüksektir. Dünya Sağlık Örgütünün tah-
minlerine göre gün geçtikçe bu doluluk oranı daha da artacaktır. 

Dünya ve Türkiye’de şifa aramak
The Butler Hospital, Providence, ABD  
1844 yılında Rhode Island’ın ilk özel ruh sağlığı hastanesi 

olarak kurulmuştur.  Hastane kompleksi, 114 dönümlük doğal 
peyzajı, ormanlık alan, nehir ve üzerinde yer alan 13 binadan 
oluşmaktadır. Eskiden “Grotto Çiftliği” olarak bilinen çiftlik ara-
zisi üstüne Mimar ve psikiyatrist Dr. Luther V. Bell tarafından 
tasarlanan hastane, dönemindeki hastane mimarisinin aksine fe-
rah, yüksek tavanlı ve geniş odalardan oluşmaktadır (Şekil 1), 
(Url 2,2020). 1800’lü yılların sonunda hastanenin bahçe tasarımı 
için görevlendirilen peyzaj mimarları John Charles ve Frederi-
ck Law Olmsted bahçenin bugünkü rekreasyonel özelliklerinin 
oluşmasını sağlamışlardır. 1978’de yapılan yenileme projesi ile 
orjinali korunan binaların ikisi birleştirilerek yatan hastalar için 
bahçeye pencereleri bakan odalar oluşturulmuş ve pencereleriy-
le manzaraya hakim bir kafeterya, alan içerisine yerleştirilmiştir 
(Keçecioğlu 2014).
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Hastane bahçesi, hastaların bahçecilik yapmasına olanak tanı-
mıştır. Böylelikle hem hastaların sosyalleşmesi, hastalara terapi 
uygulanması, hem elde edilen ürünlerin hastaneye organik besin 
kaynağı oluşturulması, hem de bu ürünlerin satışı ile de hastane-
ye gelir getirmesi sağlanmıştır. 

Şekil 1: The Butler Hospital görünüm (Url 3,2020).

Bugün hastane, tarihi binalar, bahçesi ise taş duvarlar ve ol-
dukça fazla tür çeşitliliğinde ağaç ve çalılarla çevrelenmiştir. 
Hastane ve bahçesi tüm hasta gruplarına, ziyaretçilere ve çalı-
şanlara hizmet verecek ortak kullanım alanlarını içerisinde barın-
dırmaktadır. Hastalar için badminton, voleybol, frizbi, yürüyüş 
gibi spor seçenekleri sunulmuştur. 

Ontario Shores  Ruh Sağlığı Merkezi ,Whitby, Kanada  
Ontario Gölü’nün kıyısında bulunan hastane 1913’te, mimar 

James Govan ile birlikte psikiyatristler, doktorlar ve devlet yet-
kilileri tarafından kurulmuştur. Birbirine bağlı sekiz farklı ünite 
binaları avlularla birbirinden ayrılmıştır (Şekil 2). Ontario Sho-
res ergenler, yetişkinler ve yaşlılar için özel ve kapsamlı bakım 
sunmaktadır. Hastane, toplum temelli programlar ve girişimler 
de dahil olmak üzere çok çeşitli yatarak ve ayakta tedavi prog-
ramları ve hizmetleri sunmaktadır  (Url 4,2020). Hastane ünitele-
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rinden uzaklaştıkça şehirdeki insanların da kullandıkları alanlara 
dönüşmektedir.  Bu durum şehir içindeki komşuluk ilişkilerini 
alana taşıyarak, ruh hastalıkları hastanelerine duyulan korkunun 
azaltılmasına katkı sağlamıştır (Url 5,2020).

          
 Şekil 2. Ontario Shores ruh sağlığı merkezi görünümü 

(Url 6,2020). 
Kurumun etrafında yaya ve bisiklet yolları oluşturulmuştur. 

Hastalar için dışarda badminton ya da voleybol oynadığı, tera-
pistlerin terapilerini dışarda yaptığı alanlar tasarlanmıştır. Hasta-
ne çevresinde çoğu endemik olan mevcut bitkiler korunmuştur. 
Alanın yakınında bulunan koruma altında olan bataklık, zengin 
bitki ve hayvan çeşitliliği sağladığı için, yaban hayatla hastala-
rın iletişim kurmasını mümkün kılmaktadır. Son zamanlarda ek-
lenen çiçek, meyve ve sebze parterleri, kuş evleri ve kuş göz-
lem yerleri, su ögeleri ve hortikültürel terapi alanları yaratılmıştır 
(Keçecioğlu 2014). 

Portland Hafıza Bahçesi , Oregon/ A.B.D.
Ed Benedict Park’ın güneydoğusunda bulunan bu bahçe, 

özellikle Alzheimer hastalığı ve diğer hafıza sorunları olan kişi-
ler için tasarlanmıştır.  ABD’deki sekiz hafıza bahçesinden biri 
olan bahçe,  kamu arazisi üzerine 2002 de inşa edilmiştir. Tra-
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fik gürültüsünden uzak, Amerikan Peyzaj Mimarları Derneği’nin 
(ASLA) 100 Park yüzüncü yıl kutlamalarının bir parçası olarak 
oluşturulan ulusal bir gösteri bahçesi projesidir (Url 3,2020).  A.
B.D.’ de engelli kullanımına uygun bir şekilde tasarlanan yaya 
yolları ve araç park yerleri ile de ulaşılabilir olması sağlanmıştır 
(Şekil 3). Ziyaretçilere belirli alanlarda yaptırılan bitki dikimleri 
ile fiziksel aktivitelerde bulunmaları sağlanarak aktif kas kulla-
nımı ve koordinasyon yeteneklerini kaybetmemeleri ya da yeni-
den kazanmaları amaçlanmıştır (Arslan ve Ekrena 2017). Hafıza 
bahçeleri üniversite bahçeleri, kent parkları gibi farklı mekanlar-
da da uygulanmıştır.

Şekil 3.  Bahçeden görünüm (Url 7,2020).  

Ryoan-ji Zen Bahçesi ,  Kyoto/Japonya
Küçük bir bahçede, doğanın sade ruhunu hissettiren ve evren-

deki bir takım senaryoları canlandırabilmeyi başaran Zen Bahçe-
leri, Japon bahçe sanatının mistizm ile birleştiği noktada varlığı-
nı ortaya koymaktadır (Çınar ve Atakan, 2008). Bunun en güzel 
örneği de Ryoan-ji dir (Şekil 4). Huzur ve sükunet vaat eden Zen 
bahçeleri, meditasyon yaparak kişinin zihnini arındırabilmesi 
için elverişli bir ortamın yaratıldığı mekanlardır.

Son yıllarda zen bahçeleri üzerine yapılan araştırmalar bu 
bahçelerin stres azaltıcı ve rahatlatıcı etkilerinin olduğunu ve bu 
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özellikleri ile akıl hastalıkları ve özellikle Alzhemier tedavisine 
yardımcı olmak amacıyla, hastaneler ve huzurevlerinin bahçele-
rinde uygulanabileceğini göstermektedir (Serez, 2011).

Şekil 4. Ryoan-ji Bahçesinden genel bir görünüm 
(Url 8,2020). 

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi,                                        
İstanbul/ Türkiye 

Cumhuriyet hükümetinin kurulmasının ardından, 1924 yılın-
da Modern psikiyatrinin Türkiye’deki temelini ortaya atan, ülke-
mizde psikiyatri, nöroloji ve nöroşirurji/beyin cerrahisinin geliş-
mesine çok önemli katkılarda bulunan, akıl hastalıklarıyla ilgili 
yaklaşımları değiştiren Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman’ın teklifi 
ve Bakanlar Kurulu kararıyla Bakırköy’de atıl durumda olan Re-
şadiye Kışlası’nın akıl hastanesi olarak kullanılmasına karar ve-
rilmiştir(Şekil 5 ), (Erkoç ve ark., 2010) 
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Şekil 5. Hastane Bahçesinden Görünüm (Url 9,2020). 

Tam adı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve 
Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, özellikle psiki-
yatri kliniği, çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniği, nöroloji kliniği, 
nöroşirurji (beyin ve sinir cerrahisi)  kliniği alanlarında geçmiş-
ten bu yana gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda ver-
diği hizmetle Türkiye’de öncü bir hastane olma özelliğini  devam 
ettirmektedir (Çınar Altınçekiç ve Ark. 2016) . 1960’lı yıllarda 
modern psikiyatri takip edilerek hastanede farklı tedavi yöntem-
leri izlenmeye başlanmış ve hastaneye nakış, dikiş, çiçek, ma-
rangoz ve maket atölyeleri açılmıştır. Ülkemizde ilk defa açık 
havada yaklaşık bin hastanın aynı anda spor yapması sağlanmış-
tır. (Url 10, 2020). Hem hastanenin hem de psikiyatrinin simgesi 
olan “Düşünen Adam” heykeli ve yeraldığı havuzlu alan hasta ve 
ziyaretçilere farklı bir ortam sergilemektedir (Şekil 6 ).
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Şekil  6: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin 
 düşünen adam heykeli  (Erkoç ve Ark., 2010).

Hastane bahçesi yeşil alanı fazla olması nedeni ile hastalar 
ve ziyaretçiler için pasif rekreasyon imkanı vermektedir. Yakın 
çevre sakinleri içinde bir rekreasyon alanı olarak kullanılmakta-
dır. Bu durum hastaların dış ortamla ilişki sağlamasını kolaylaş-
tırmakta özellikle psikiyatrik hastalar için izole ortamın aksine 
insanlarla iletişimin kuvvetlendiği bir ortam sağlamaktadır. Ağır 
hastalar için özel ayrılmış alanlarda aktiviteler yapılmaktadır.  

Özel Fransız Lape (La Paix) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Hastanesi, İstanbul/Türkiye 

Türkiye’nin bir başka en eski psikiyatri hastanelerinden biri 
olan  Hastane’nin kuruluşu Kırım Savaşı’na dayanmaktadır.  Sa-
vaş sonunda Sultan Abdülmecit Fransa’dan gelen rahibelerin 
emeklerinin karşılığı olarak 1857’de Şişli’deki bu araziyi onlara 
vermiş ve rahibeler hastanenin adını “Barış” anlamına gelen “La 
Paix” koymuşlardır. O dönemde kadın hasta kabul eden tek has-
tane olan Lape Hastanesi, akıl hastalarına ve yetimlere de kapı-
larını açmıştır (Url 11). 29.500 m² alanda,  5 ayrı serviste hizmet 
veren  (Url 12,2020) rehabilitasyon atölyeleleri, dans ve hare-
ket terapileri yapılan hastane, ortaçağ manastır bahçesi olarak ta-
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sarlanmış mekanı, yeşil alanları ile çevrenin gürültüsünden uzak 
hastalara pasif rekreasyon olanağı sağlayan dingin bir mekan ni-
teliğindedir (Şekil 7).

Hastane arazisindeki bahçe ile plazalar ve rezidansların açık 
alan aktivite bölümleri binalar arasında tampon bölge niteliği ta-
şımaktadır (Akkoyunlu,2013).

Şekil 7.  Özel Fransız Lape (La Paix) Ruh Sağlığı ve Hasta-
lıkları Hastanesi’nin görünüm (Url 13,2020). 

Sonuç 
Şifa bahçeleri, insanlara olumlu etkiler yaratarak bunu teda-

viye dönüştüren alanlardır.  Kişileri bedensel, zihinsel ve ruh-
sal olarak güçlendirerek, kişilerin ruhsal çöküntüleri ile başa 
çıkmalarını, kaybettikleri fiziksel becerileri geri kazanmaları-
nı vb.  sağlar. Şifa bahçesi kavramının toplum sağlığı açısından 
çok önemli olduğu ortadadır. Özellikle ülkemiz adına, nüfusun 
önemli bir bölümünü oluşturan yaşlı, engelli, çocuk ve sağlığını 
geri kazanmak isteyen kişilerin durumlarında pozitif etkiler su-
nan şifa bahçesi tasarımları oldukça önemlidir. 

İyileştirici bir etmen olarak kabul gören şifa bahçeleri, birçok 
ülkede akademik araştırmaları için ciddi bir konu haline gelmiş 
ve sağlık sistemlerine katılmıştır. Ancak ne yazık ki, ülkemizde 
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akademik ya da uygulama anlamında istenilen noktada değildir. 
Ülkemizde konu ile ilgili hem akademik çalışmaların hem de ta-
sarım ve uygulama çalışmalarının arttırılması gereklidir. Bu kap-
samda kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün şifa bahçe-
lerinin yararları hakkında bilinçlendirilmesi ve bu konuya bütçe 
ayırmalarının sağlanması gerekmektedir.

Konu ile ilgili sivil toplum kuruluşları ve derneklerin oluştu-
rulması, ülkemizde şifa bahçelerinin sadece hastane bahçelerin-
de kısıtlı kalmayıp farklı mekanlarda (hitap ettikleri yaş grupları 
ve bu kişilerin hastalık durumlarına göre bakımevleri, huzurevle-
ri, hastaneler, sağlık bakım merkezleri, hapishaneler, çocuk yurt-
ları gibi alanlar ile birlikte kentsel açık yeşil alanlar) da yaygın 
hale gelmesi sağlanmalıdır.

Günlük hayatın her alanında yaygınlaştırılması gereken şifa 
bahçelerinde önemli olan tasarımcının kendi estetik kaygısından 
ziyade kullanıcı profiline göre mekan tasarımları yapılması ve 
bahçelerin sürdürülebilirliğini de sağlayacaktır.

Bahçelerin tasarımında dikkat edilecekler ;
Doğayla iç içe olmalıdır. İç bahçeler ve avlular odalarla bağ-

lanmalı, Su ve doğal malzemeler kullanılarak tasarlanmalı, çeşit-
lilik sağlanmalı, sosyalleşmeye önem vermeli, fiziksel hareket ve 
egzersize yönlendirici olmalıdır. Güneş ve gölgeden fayda sağ-
layacak şekilde tasarlanmalı, mahremiyet duygusunu yaşamaya 
izin vermeli, ulaşılabilir ve görsel olarak açık olmalıdır. Tasarım-
larda renk etkilerine dikkat edilmeli pastel renklerin kullanımına 
önem verilmelidir. Güvenli, temiz, engelsiz, düzgün ve yeterli 
genişlikte yaya yolları sunmalıdır. Zehirli, alerjik ve dikenli bit-
kilerin kullanımından kaçınılmalıdır. Alanda farklı bitki kompo-
zisyonları ile derinlik yaratılmalı ve doğal manzaralar oluşturul-
malıdır. Alan içerisinde mümkün olduğunca doğayı taklit eden 
bitkisel tasarım uygulamaları yapılarak doğal ortam içeresinde 
olma hissi verilmelidir. (Serez, 2011), (Ulrich 1999), (Marcus, 



43

2007). Bu kapsamda düşünüldüğünde şifa bahçesi tasarımların-
da farklı meslek disiplinlerinin (terapistler, psikologlar, doktor-
lar, peyzaj mimarları, çevre mühendisleri, mimarlar vb.) birara-
ya gelerek fikir alışverişleri ile sağlıkta doğal çözümler yaratan 
bahçelerin tasarımlarının yapılması doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Yaşam konforu ve yaşam kalitesi yüksek, sağlık çıktılarına 
destek olan ve ilgili meslek grupları tarafından tasarlanmış, ka-
tılımcıların beklentilerinin karşılanacağı mekanlar, hiç şüphesiz 
ki bireylere şifa dağıtacaktır. Sağlıklı bir toplumun oluşmasın-
da kuşkusuz sağlıklı bireylerin rolü kaçınılmazdır. Tabiki bu me-
kanların ortaya çıkmasında olanakların sağlanabilmesi için hem 
kamu, hemde özel sektörün ivedilikle çözüm arayışına girmesi 
gereklidir.  
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GİRİŞ
“Gündelik hayat, sorgulamadan kabul ettiğimiz, parça-

ların zamanla birleştiği gündelik rutinimiz olan, gösteriş-
siz ve yekpare bir maddedir” (Lefebvre,1998). 1

“Gündelik hayat, bireyin bilinçli ve bilinçsiz güdülen-
melerinin buluşma mekanıdır. Onun süreksiz ya da tekrarlı 
paterni şu gerçekten beslenir: güdülenmemiş parçalar ken-
di rasyonelini gizli bir güç olarak bilinçsizlikten alır”(Tac-
cusel, 1989). 2

 “Gündelik hayat bilgisi, bilimsel araştırmayı önceler” 
(Husserl, 1954). 3

“Gerçeklik sosyal bir konstrüksiyondur fakat gündelik 
hayat performanstır” (Goffmann, 1959). 4

“Gündelik hayatın strüktürü, bireysel eylemlerin kendi 
kendine yeniden üretimine göre bir toplumun yeniden üre-
tilme olasılıklarının sürekliliğini ifade eden çeşitli kurulu 
aktiviteleri içerir” (Heller, 1977). 5

“Gündelik pratikler sınırlandırılması zor fakat bize iş-
lemlerin bütünlüğü olarak görünen uçsuz bucaksız bir bü-
tünlüğe bağlıdır. Tüm stratejiler taktiklere çevrilirler. Stra-
teji gücün baştan kabulü tarafından organize edilirken, 
kendine ait alan yokluğu, bütünü görme yoksunluğu, şim-
dinin olanaklılıkları tarafından sınırlandırılmışlığı ile tak-
tik, gücün yokluğu tarafından tanımlanmıştır” (De Certe-
au, 1984). 6

“Gündelik hayat, göstergeden ve anlamdan yoksun olan 
şeylerin toplamıdır. Gündelik hayatı kabul ederek, geri çe-
kilmeksizin onu edilgen bir biçimde “yaşayarak” olduğu 
gibi kavramak imkansızdır. Bununla birlikte gündelik ha-
yat, toplumla ilgili ip uçları verir: Görünüşte anlamsız ol-
gular arasından esas olan bir şey yakalayarak, olguları dü-
zene sokarak onu tanımlamak, bu toplumun değişimlerini 
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ve perspektiflerini tanımlamak söz konusudur. Dolayısıyla 
gündeliklik sadece bir kavram olmakla kalmaz, bu kavram 
toplumu anlamak için bir ipucu olarak da alınabilir” (Le-
febvre,1998). 7

“Gündelik hayat terimi, her 24 saatte bir olan günlük 
ritmi ifade etmektedir” (Bovone, 1989). 8

Nerede toplumsal bir kapsam söz konusuysa orada gündelik 
hayata ilişkin belirgin veya örtük bir değini mevcuttur. Üretim, 
tüketim, eğitim, sağlık, sanat veya sosyalleşme gibi toplumsal 
içerikler, kültür adı altında, gündelik hayat ile doğrudan ya da 
dolaylı bağlantılar aracılığı ile incelenebilir hale gelirler. Bu ko-
nuları ele alan disiplinlerin oluşturdukları teoriler, gündelik hayat 
ile sınandıkları ölçüde gerçeklik ve geçerlilik kazanırlar.

Tarihsel araştırmalara ya da tarihsel olarak geçmişe bakıldı-
ğında, önemli olaylar, dönüm noktaları, anlaşmalar ya da savaş-
lar, kısaca gündelik olmayan kriz zamanları ön plandadır. Mi-
marlık alanından örnek vermek gerekirse, bir şehrin tarihi üze-
rine yapılan çalışmalar genellikle simge binalar, önemli yapılar 
üzerinedir. Dolayısıyla geçmişe bakarak bugünün anlaşılması 
söz konusu olduğunda, geçmişteki gündelik olmayan ve çoğun-
lukla kriz zamanlarına ait ipuçlarından bir anlayış geliştirilmeye 
çalışılır. Bu çıkarımlar, açıktır ki, uç noktalardaki insan eylemle-
rine ya da uç noktalardaki mekansal müdahalelere aittir. Bundan 
dolayı sınırlı bir açılım sunmakla kalmaz, yapılan ve yapılacak 
olan araştırmaları genellemelere veya tümevarımsal çıkarsama-
lara zorlarlar. Bu yöntemlerin sistem araçları olarak kendi içinde 
bütünlüklü oldukları, ancak hayata ilişkin karmaşık gerçeklikle-
ri açıklamada yetersiz kaldıkları söylenebilir. Şehirlerin minimal 
düzen prensibi olan grid sistem üzerine Hertzberger’in “gridi-
ron” açılımı, bu savı desteklemek için örnek gösterilebilir: Her-
man Hertzberger, grid sistemin şehirlerde kaçınılmaz olarak mo-
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notonluğa yol açacağı ve etkilerinin sert olacağı genellemesinin 
büyük bir yanlış anlaşılma olduğunu söylemektedir. Bu tehlike-
lerin kabul edilebilir ölçüde var olduğuna ancak önemli bir nok-
tanın gözden kaçırıldığına işaret etmektedir: “…yapılarda nega-
tif görünüşler gerçekte gökyüzüne doğru geri çekilirler.”9 İnsan-
lar şehrin içindeyken gridal planı değil, yapıların göğe doğru açı-
lan perspektiflerini algılamaktadır.

Gündelik hayata bakış, göz önünde olana değil arka planda ve 
sıradan olana, şekle değil zemine karşı dikkat geliştirmeyi öner-
mektedir.

Bu çalışma, birbiriyle ilişkili üç bölümden oluşmaktadır. Ön-
celikle gündelik hayat ile ilgili bir literatür incelemesine kısaca 
yer verilmekte, sonrasında bu literatürün önemli kuramcıların-
dan Lefebvre ve De Certeau eşliğinde gündelik hayatta zaman 
kullanımı ve mekan değişimi kavramları geliştirilmekte ve Pir-
sig’in statik - dinamik nitelik ile ilişkileri üzerine tartışılmakta ve 
son olarak da Eskişehir üzerinden gündelik hayat okumaları adı 
altında bu ilişkiler örneklenmektedir.

1. GÜNDELİK HAYAT TEORİLERİ
Gündelik hayat teorileri, gündelik hayat üzerinden, öncelik-

le insan eylemlerini ve sonrasında toplumu anlamayı hedefler. 
“Gündelik olanı küreselliğin, devletin, tekniğin ve teknikliğin, 
kültürün veya kültür çözülmesinin içine yerleştirmek gerek”lili-
ğini savunur. 10 

Gündelik hayata ilişkin düşünsel birikim, 1900lerde başla-
maktadır. Eleştirel teorinin babası sayılan Kant’ın apriori ve 
aposteriori kavramları, Hegel’in diyalektik mantık sistemi ve 
Marx’ın ekonomi politiği, gündelik hayat ile ilgili teorilerin te-
mel çıkış noktalarıdır.11 Freud, Proust, Weber, Simmel gibi olduk-
ça ünlü düşünürler de bu yaklaşımların geliştirilmesinde önemli 
bir yere sahiptir.  Çıkış noktalarındaki farklılıklara bağlı olarak 
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gündelik hayat araştırmaları ve teorileri, gündelikliğin doğasıyla 
da paralellik gösteren çeşitli yaklaşımlardan oluşur. Henry Le-
febvre, Michel Decerteau, Herbert Marcuse, Agnes Heller gibi 
isimler ile birlikte anılan gündelik hayat teorileri bugün, özellikle 
sosyologlar tarafından çalışılan önemli bir konu haline gelmiştir.

Laura Bovone ve Patrick Tacussel, gündelik hayat teorileri-
nin yaklaşımsal farklılıkları ile ilgili oldukça yararlı çalışmalar 
yapmışlardır. 

Bovone’ye göre gündelik hayat teorileri, Neo-Marksist Akım, 
Fenomenolojik Yaklaşım ve Kuzey Amerikan Mikrososyolojisi 
olarak üç farklı gruba ayırılır. 12 

Neo-Marksist Akım, eleştirel teorinin kavramlarını kullanan 
ve bir gelecek tasavvurunun hakim olduğu yaklaşımları içerir. 
Devrim ve yeni bir toplum beklentisinin belirgin olduğu bu yak-
laşımları, Habermas, Heller, Lefebvre’de görmek mümkündür.

Fenomenolojik Yaklaşım adı altında Bovone, gündelik haya-
tın şimdisi ile ilgilenen, şimdiki durum ve olguların toplum ve 
roller üzerinden değerlendirildiği yaklaşımları bir araya topla-
mıştır. Fenomenolojik yaklaşımlar gündelik rutin merkezlidir ve 
olan-olagelen üzerine gözlemleri içerir. Bu yaklaşımlarda öne çı-
kan isimler arasında, Husserl, Schutz, Berger ve Luckmann iki-
lisi vardır. 

Kuzey Amerikan Mikrososyolojisi ise, Fenomenolojik yakla-
şımların doğrularını kendi kavramsal yöntemleriyle yeniden yo-
rumlayan ve gözlenen olguları ölçmeyi reddeden bir yaklaşım-
lar bütünüdür. Goffmann ve Garfinkel bu yaklaşımın öne çıkan 
isimleri arasındadır. 

Tacussel ise gündelik hayat teorilerini ikiye ayrımaktadır13. 
Bunlardan birincisi Güncel Marksist Teori ve Freudian psikoana-
lizden merkezlenen eleştirel yaklaşım, diğeri ise Max Weber’in 
sosyolojisinin temellendirdiği diğer yaklaşımlardır. 
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2. GÜNDELİK HAYATTA ZAMAN KULLANIMI VE 
MEKAN DÖNÜŞÜMÜ

Gündelik hayat teriminin her yirmi dört saatte bir oluşan bir 
ritmi akla getirdiği14 ve soyut, nicel bir zaman etrafında döndü-
ğü15 ifade edilmektedir. Lefebvre, tarihsel değişim içerisinde do-
ğaya bağlı gündelik hayat zamanının soyut ölçütlere doğru ka-
yarak değiştiğini vurgulamakta ve nicel olarak ölçülebilir olan 
zamanı soyut olarak ele almaktadır.16 Ritimler ve kaba tekrarlar 
arasındaki farka dikkat çeken Lefebvre, mekanik tekrarın, kendin-
den önceki hareketi yeniden üreterek kendini uzattığını; ritmin ise 
hem sürecin başındaki hareketin hızıyla hem de o sürecin geçirdiği 
değişimlerle kendini idame ettiği belirlemesini yapmaktadır. 17 Buna 
ritimler ve rutinler arasındaki fark da denebilir. Pirsig’in Nitelik 
Metafiziği terimleriyle18 tekrarlayacak olursak biyolojik düzey-
deki ritimler ve sosyal ve ahlaki düzeydeki tekrarlar birbirinden 
farklıdır. 

Lefebvre ve Pirsig birbirinden farklı alanlarda düşünsel ürün-
ler vermişlerdir. Lefebvre gündelik hayata ilişkin eleştirel bir ku-
ram geliştirirken, Pirsig “iyi nedir?” sorusunun uzantısında ni-
telik metafiziğini geliştirmiştir. Burada bu iki kavrayış arasında 
bazı paralellikleri açığa çıkarmak mümkündür. Örneğin her iki-
sinde de doğaya ait ritimler veya gündüz ve gecenin ritmi biyo-
lojik düzeydedir. Bu biyolojik ritimler, tekrarlanmalarına rağmen 
rahatsızlık verici değildir. Rutinler ya da sosyal ve ahlaki düzey-
deki tekrarlar ise zamanı işlevsel parçalara ayırarak standart hale 
getirir, doğal olandan uzaklaştırır, rahatsızlık verici olmaları bü-
yük ölçüde bundan dolayıdır. 

Ritimler ve tekrarlar arasındaki bu ayrım, gündelik hayattaki 
zaman kullanımının niteliksel yönüne işaret etmektedir. Burada 
yine nitelik metafiziğine başvurmak, statik ve dinamik kavram-
larına bağlı bir eşleştirme yapmak açıklayıcı olacaktır: Zaman 
kullanımındaki mekanik tekrar, statik bir düzendir. Lefebvre’in 
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mekanik tekrar karşısına yerleştirdiği ritim ise dinamik bir dü-
zene sahiptir. Buradan yola çıkarak Lefebvre’in “gündelik ola-
nın çatışmalı bir birlik etrafında döndüğü”19 belirlemesi, statik ve 
dinamik kavramları üzerinden ele alınabilir:  Statik ve dinamik 
döngülerin çatışmalı birliği, gündelik hayatın nitelik düzeyini be-
lirlemektedir. Statik döngülerin monotonluktan kaynaklanan sı-
kıcılıkları, onları dinamik döngüler karşısında hep daha düşük 
bir niteliksel düzeye yerleştirir. 

Bu açılım, statik bir düzende mekan kullanımının evden işe, 
işten eve gibi mekanik bir döngü olduğunu ilk başta akla getirir. 
Dinamik düzende ise tahmin edilemezliğin hakim olduğu biri-
kimsiz bir döngü düşünülür. Ancak gündelik hayatta ne bütünüy-
le statik ne de bütünüyle dinamik olunabilir. 

Modern toplumun rasyonel insanı (hesabını ve ölçüsünü bi-
len, saatle hareket eden, yalnız insan) üzerinden ayrıntılandırıl-
ması gerekirse; gündelik hayatta zaman kullanımını çalışmaya 
odaklamış biri, modern düşüncedeki mükemmellik ve kusursuz-
luk arayışıyla sonu olmayan bir gidişe yönlenir. Her konuda daha 
ince, daha iyi, hata payı daha az olan bir ideal vardır ve bu ideal, 
hep ileride ve ulaşılması güç bir hedef olarak belirir. Gündelik 
hayattaki eylemler, hep ileride olan bu ulaşılmaz ideale kilitle-
nir. Kilitlendiği ölçüde bireyin önündeki zamanın ya da gelecek 
fikrinin ipoteği altında geçirilen bir zaman kullanımı söz konu-
sudur. Bu örnekteki bireyin gündelik hayatının sadece statik bir 
döngüden ibaret olduğu belirlemesi yeterince açıklayıcı görün-
memektedir.

“Gündelik hayatta ne bütünüyle statik ne de bütünüyle dinamik 
olunabilir” savını bu örnek üzerinden Lefebvre yardımıyla destek-
lemek mümkündür: “Gündelik, geçip giden zaman dilimlerinden 
değil, bu geçip gitmelerin birbiri ardı sıra diziliminden oluşur: On-
ların toplamı değil, ritmidir. Fragmanları incelemek, gündeliğin 
bazı yapılarını kuramlaştırmamızı sağlayabilir; ama bu inceleme, 
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rastlantısal olanı yakalarken özsel olanı gözden kaçırır.” 20

Zaman kullanımı bu örnekte birey tarafından fragmanlara ay-
rılmış ve planlanmıştır. Fragmanların analiz edilmesiyle bunun 
bütünüyle statik bir döngü olduğu çıkarsaması, özsel olanın göz-
den kaçırılmasıdır. Bu zaman kullanımı planlaması, statik dön-
günün sadece başlangıcıdır. İlk başta statik görünen döngülerin 
hem statik hem dinamik olabileceğini ortaya koyan iki önemli 
nokta vardır: Bunlardan birincisi, zaman kullanımının fragman-
lara ayrılarak planlansa da dış koşullar ve ortam tarafından kuşa-
tılmışlığıdır. Planlanmış zaman, bu koşullara ve ortama bağım-
lıdır. Dolayısıyla dinamik döngülerin onu değiştirebilirliği var-
dır.  Rastlantısal olan, bu noktada ortaya çıkmaktadır. Diğer nok-
ta, planlanmış zamanların mekanik tekrarının oluşturduğu statik 
döngülerin niteliksel olarak üst bir düzey hedeflemesidir. Bu üst 
niteliksel düzey dinamiktir. Burada dinamik nitelik, statik dön-
günün güdüleyicisidir. Bunun gündelik hayattaki karşılığı, hoş 
zaman geçirme isteğinin planlanmış zamana eşlik etmesidir. 

Bu iki belirleme üzerinden modern bireyin hem statik hem de 
dinamik olduğu söylenebilir. Buradan modern bireyin gündelik 
hayatta bulunuşunda bir sorun olmadığı sonucu çıkarılmamalı-
dır. Bugünün modern bireyinin esas sorunu statik gündelik hayat 
değil, dinamik niteliğe bağlı değerler sorunudur. Fakat bu, ancak 
başka bir araştırma konusu olabilecek kapsamda bir sorunsaldır. 

Bu çalışmanın konusuna dönmek gerekirse; bireyin zihninde-
ki zaman, iç ve dış ortamda mekansal olanaklar veya kısıtlama-
lara bağlıdır. Planlanmış zamanın eylemleşmesi için mekan kul-
lanımı gereklidir. Mekan kullanımı, statik döngülere bağlı olarak 
mekanikleşebileceği gibi, dinamikliği de kapsadığı için değişti-
rilebilirdir.

De Certeau, hikaye anlatmanın teorisi ve gündelik hayatın 
pratiğinin birbirinden ayrılmaz olduğunu söylemektedir.21 De 
Certeau’nun bunun üzerinden zaman ve mekan arasında kurduğu 
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ilişki, bu çalışma için yol göstericidir. Yer ile başlayan ve meka-
nın değiştirilmesi ile son bulan süreçte zaman, hafıza ve anlık 
müdahale olarak kendini göstermektedir.  

I) Başlangıç yeri 
II) Hafızanın dünyası
III) Doğru zamanda müdahale
IV) Mekanın değişiminin üretimi

Şekil 1. Michel de Certeau’nun The Practice of Everyday Life 
kitabından Story Time: Space and Time

Statik döngülerde mekan kullanımı, zaman kullanımının 
uzantısında mekanikleşir. Yukarıdaki açılım eşliğinde bu meka-
nikleşmenin bir hafıza oluşturduğu söylenebilir.  I ve II. madde-
ler statik düzene tabi iken, III ve IV dinamiktir. Hafıza biriken 
zaman olarak görünür değildir, ayrıca bütünüyle edilgen de de-
ğildir. Biriktikçe değişime doğru kendini kurmaktadır. Anlık mü-
dahaleye, hafıza birikiminin doygunluk noktası denebilir. Meka-
nın ya da ortamın değişimi bu müdahale ile gerçekleşir. 

Çalışmanın bu bölümünde özetle, zaman kullanımının plan-
lanmış olsa da yalnızca statik bir düzen içermediği aynı zaman-
da dinamik de olduğu üzerinde durulmuş, mekan kullanımının, 
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buna bağlı bir ara durumu kapsadığı, zamana bağlı değişkenle-
rin birikimiyle dönüşebileceği belirlemesi yapılmıştır. Bundan 
sonraki bölümde bu kuramsal yapının Eskişehir’de bir güzergah 
üzerinden örneklenmesi söz konusudur. 

3. ESKİŞEHİR ÜZERİNDEN GÜNDELİK HAYAT 
OKUMALARI

Bir şehre gündelik hayatı merkeze alan bir bakışla bakıldı-
ğında, o şehrin kalıcı değerleri değil akışkan ve geçici gündelik-
liği ön plana çıkar. Eskişehir üzerinden gündelik hayat okumala-
rı, rastlantısal bir güzergahta bu geçici gündelikliğin izini sürme 
denemesidir. Gündelik hayata ilişkin kuramsal açılımlar ve gün-
delik hayatın kendisinin, paranın(madalyonun) iki yüzü, yazı ve 
tura gibi aynı gerçeklik üzerinde farklı bulunuşları vardır.22 Ça-
lışmanın kuramsal çerçevesini önceki bölümlerde ele alınan gün-
delik hayat teorileri oluşturmakta, ona şehrin gündelik hayatın-
dan gözlemler, fotoğraflar ve yorumlar eşlik etmektedir.

Şekil 2. Güzergah ve Durak Noktaları

Şekil 2’de görülen güzergah, gündelik hayat teorilerinin tartı-
şılmasına imkan veren ana durak noktaları ve önceden belirlen-
memiş rastlantısal durak noktalarında yürüyüş güzergahıdır. Gü-
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zergah, kuramsal açılımı şu noktalarda örnekler: Birinci nokta, 
güzergahın seçimi ve zaman kullanımı planlanmasıdır: Başlan-
gıç noktası ve iki durak noktası belirli olan bu güzergahta yürü-
yüş, öğle saatlerinde planlanarak gerçekleştirilmiştir. Güzergahın 
zaman kullanımında planlanan eylemler, yürüme, gözlem yapma 
ve fotoğraf çekme eylemleridir. İkinci nokta, durak noktalarının 
artmasıdır. Burada rastlantısal olanın planlanmış zamanı değiş-
tirmesi örneklenmektedir. Üçüncü nokta, Mekanların gündelik 
hayata katılması ve katılamaması üzerine gözlemlerden oluş-
maktadır. Mekanın değişiminin teorisi burada 3. ve 4. duraklar 
üzerinden tartışılmaktadır.

Başlangıç ve bitiş noktaları belirli olan güzergahta gündelik 
hayatın sürüklemesine bırakılmış rastlantısal durak noktaları da 
yer almaktadır. Bu güzergahın başlangıç noktası ev, gidilecek yer 
ise Taşbaşı Kuyumcular Çarşısı ve Erkekler Hamamıdır. Yürü-
yüş esnasındaki rastlantısal olan duraklama noktaları, gündelik 
hayatın akışını gözlemlemek, merak ve sıradan ihtiyaçların kar-
şılanması gibi amaçlarla bütünüyle kendiliğinden, o an belirlen-
miştir.
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3.1. Birinci Durak
Birinci durak, güzergahın planlanmış zamanına kendi kendi-

ne eklenen bir durak noktasıdır. Planlanmış eylemler olarak ‘yü-
rüme, gözlem yapma ve fotoğraf çekme’nin zamansal düzeni, 
planlanmamış eylem olarak ‘anlık ihtiyaçları karşılama - alışve-
riş yapma’ tarafından derhal ihlal edilmektedir.  

  

Şekil 3. Birinci Durak: Zümrüt Bakkal

İhtiyaçların karşılanması ve alışverişin, gündelik hayatın akı-
şında büyük bir ağırlıkla yer alması ilk gözlemlerden biri ola-
rak dikkat çekicidir. Sıradan ihtiyaçların karşılandığı alışveriş, 
çoğunlukla dışarıda olmanın birincil amacı değildir. Başka bir 
amaç için hareket halindeyken bilinçsiz kısa duraklamalarla gi-
derilen ikincil eylemler olarak kendini göstermektedir. Yürürken 
susamak ve bakkaldan küçük bir pet şişe su almak buna örnek 
gösterilebilir. Tacussel, Freud’un bilinçsizlik üzerine söylemleri-
ni gündelik hayat üzerinden yeniden şöyle değerlendirmektedir: 
“Gündelik hayat, bireyin bilinçli ve bilinçsiz güdülenmelerinin 
buluşma mekanıdır. Onun süreksiz ya da tekrarlı paterni şu ger-
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çekten beslenir; güdülenmemiş parçalar kendi rasyonelini gizli 
bir güç olarak bilinçsizlikten alır.”23 Zümrüt bakkaldan su alıp 
yola devam etmek güzergahta birinci durak noktası olarak gün-
delik hayat ve alışveriş programı arasındaki önemli bağlantıyı 
belirlemeyi sağlamıştır. 

Şekil 4. Bakkalda Malların Sergilenmesi ve Dışa Açılma 
Şeması

Alışveriş, satış yapma eylemi ve ihtiyaçları giderme ama-
cıyla satın alma eylemi arasında gidip gelmektedir. Her ikisi 
de dışa dönüktür. Sosyalleşme gerektirir. Mekansal karşılığı 
ise program olarak dışa açılma ve gösterme amacıyla sergile-
me ağırlıklıdır. Şekil 4’de görüldüğü gibi sergileme çoğunlukla 
alışveriş birimlerinin dışına taşmakta, böylece iç ve dış arasın-
da ara mekanlar oluşturmaktadır. 
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3.2. İkinci Durak 
Birinci durak güzergaha kendi kendine eklenen bir durak nok-

tası iken, bu ikinci durak, planlanmış zamanın lineer akışını dön-
güsel olarak değiştirmektedir.  

  Şekil 5. Yuvakur Örneği Üzerinden Zamanın Lineer ve Döngüsel 
Algısı

Yuvakur taksitli alışveriş merkezi, güzergahta lineer sıralama 
olarak bakıldığında esasında zümrüt bakkaldan önce gelir. Du-
raklama noktasından çok, fotoğraf çekilip teğet geçilen bir ara-
lıkta yer alır. İnsan zihninin geriye dönerek çağrışımsal olarak 
bağlantılar kurması,  Lefebvre’in gündelik hayat kuramını ge-
liştirirken çıkış noktası olarak kullandığı zamanın lineer ve dön-
güsel algılanışı arasındaki farkı örneklemektedir: “Lineer zaman 
zorlayıcı sistemlere karşılık gelirken, döngüsel zaman, gündelik 
hayata karşılık gelmektedir.”24 Güzergahta geride olmasına kar-
şın bu mağazanın zümrüt bakkal durağındaki gözlemlerden sonra 
bu metin içerisinde kendine yer bulması, zamanın döngüsel algı-
lanışının, lineer algılanışından daha kapsayıcı olduğunu gösterir. 
Lineer sıralama bu örneği dışarıda bırakmak zorunda kalacaktır.

Giriş kapısında balonlardan yapılmış bir kemer ile dikkatleri 
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üzerine çekmek isteyen Yuvakur mağazasında ev tekstil ürünleri 
satışa sunulmaktadır. Bakkal örneği ile bağlanacak olursa, yal-
nızca gıda ürünlerinin satışında değil, kırtasiye, bijuteri, giyim 
mağazaları gibi satış birimlerinde de aynı paternin tekrarlandığı 
görülür. Vitrin bir sergi mekanı olarak yeterli görülmeyip özel-
likle çekici renklere sahip ürünlerin dışarıda sergilenmesi söz ko-
nusudur. Bu üzerinde uzlaşılmış gibi görünen benzerlik, kaldırım-
dan geçenler tarafından yadırganmamakta aksine ürünlerin çekici-
lik derecesine bağlı olarak duraklama süreleri artmaktadır. Lefebv-
re’in, “sorgulamadan kabul ettiğimiz, parçaların zamanla birleştiği 
gündelik rutinimiz olan, gösterişsiz ve yekpare bir madde”25 olarak 
tanımladığı gündelik hayat, güzergahtaki satış birimlerinin dış”a 
doğru genleşmelerinde kendini göstermektedir. Bakkalın kaldırı-
ma doğru genleşmesi gibi, aşağıdaki kırtasiye önünde de dışarıya 
çıkarılmış ürünler satılmayı beklemektedir. Şekil 6’daki şema ile 
açıklandığı gibi, kırtasiye mağazası, kaldırımda sergilediği ürünle-
riyle, mağazasının sınırlarını kamusal alana doğru genişletmiştir. 
Ne iç ne de dış olan bu ara bölgeler burada da belirmekte ve bu iç-
dış kesişmeleri olağan karşılanmaktadır. Bu genleşmeler gündelik 
hayatın doğal bir parçası gibi işlev görmektedir. 

Şekil 6. Kırtasiye ve Sınırlarını Kamusal Alana Doğru Genleş-
tirmesi Şeması
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Alışveriş birimlerinde kendini gösteren bu olağan kesişmeler, 
ürünleri de değiştirmektedir. Ürünlerin albenileri ve ambalaj ta-
sarımları işlevlerinden bile önemli hale gelmektedir. Ürünler bu 
yolla, şehirde yürümek, dolaşmak eylemlerine adeta bir parazit 
yapı gibi eşlik ederek, ayağımıza kadar gelmiş “ihtiyaç” nesnele-
ri olarak yeniden şekillenmektedir. 

3.3. Üçüncü Durak
 Bu noktaya kadar, zaman kullanımının statik bir 
düzende planlansa da gündelik hayattaki karşılığı-
nın dinamik olduğu üzerine ve bunun benzer bir 
mekansal karşılığının bulunduğuna dair açılımlar 
yapılmıştır. Üçüncü durak, vitamin bar ve çarşıdan 
oluşur. İlkin Taşbaşı Çarşısının girişinde yer alan 
vitamin bar önceki duraklarda tartışılan gündelik 
hayat ve alışveriş ilişkisinin devamı olan belirle-
meleri ve şehir içerisindeki statik-dinamik yapı 
bulunuşlarının irdelenmesini içerirken aynı za-
manda Taşbaşı Çarşısının mekan kullanım sorunu-
na da bir açılım sağlamaktadır. Taşbaşı Çarşısı 
üzerinden ise mekanların gündelik hayata katıla-
maması üzerine değerlendirmeler yapılmaktadır.

3.3.1. Vitamin Bar
Şehir içindeki mekanlar, nesneler (heykeller veya anıtlar), 

mimari yapılar, statik bulunuşlarıyla şehir imgesinin parçaları-
dır. Statikliği, dolayısıyla kalıcılığı, arzulanarak inşa edilen bu 
şehir fragmanları yanında az da olsa geçici fragmanlara rast-
lanır. Şehir içerisinde bir şehir mobilyası gibi var olabilen bi-
rimlerdir bunlar. Vitamin barlar bu türden örneklerdir. Kendisi 
bir nesne olarak tasarlanmış bu tür birimler, dikkat çekici olma 
amacındadırlar ve özellikle bağlamsızdırlar. Bağlamsız olmala-
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rı, onların yer değiştirmelerine, kolay kurulup kaldırılmalarına 
olanak sağlamaktadır. 

 

Şekil 7. Taşbaşı Çarşısının Girişinde Yer alan Vitamin Bar ve 
Sirkülasyon İlişkileri Şeması

‘Hayatın kolaylaştırılması’ hemen hemen her endüstriyel ürü-
nün temel konseptini oluşturmaktadır. Erişilmesi güç olanın kolay-
lıkla sunulduğu tazeliğin bayatlamadan kullanıma sokulduğu hız 
dünyası, teknolojik gelişmelerden sürekli destek almaktadır. Bu vi-
tamin bar örneğinde olduğu gibi meyve, tüketilmesi en kolay, elde 
etmesi zahmetli olan haliyle taze meyve suyu olarak bir dakikadan 
daha az bir zamanda hazırlanarak satışa sunulmaktadır. Gündelik 
hayat, bu ‘kolaylaştırma’ imkanlarının peşinden koşulduğu haliyle 
tasavvur edildikçe ve teşvik edildikçe mekanikleşerek işlev maki-
nelerine daha çok ihtiyaç duymaktadır. Teknolojinin olanaklarıyla 
artan hız ve bu türden kolaylıklar, çoğunlukla yaşamsal ve mekan-
sal niteliklerin önüne geçmektedir. Bu vitamin bar örneği, çalışma-
nın başında tartışılan dinamik döngülerin birikim oluşturmaya fır-
sat dahi bulamayan değişimine açık bir örnek oluşturmaktadır.

3.3.2. Taşbaşı Çarşısı
Vitamin bar, Taşbaşı Çarşısının girişinde konumlanmasıyla 

önündeki meydanın sirkülasyonunu, bir ölçüde, işlemeyen çarşı 
aksına doğru çekmeyi başarmaktadır. 
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Şekil 8. Taşbaşı Çarşısı ve Yan Sokağının Sirkülasyon Yoğun-
luğu Karşılaştırması

Şekil 8’de de görülebileceği gibi, yayalar -vitamin barın çeki-
ciliğine rağmen- çarşının kestirme aksını kullanmaktansa hemen 
yanındaki tali yolu tercih etmektedir.

  

Şekil 9. Taşbaşı Kuyumcular Çarşısı ve Çevre İlişkileri Şeması

Taşbaşı Kuyumcular Çarşısı, bulunduğu aks itibarıyla yaya 
akışının sürekliliğindeymiş gibi görünür ve yayalar için yolun 
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kısalmasına olanak sağlayan kestirme bir yol sunar. Ancak buna 
rağmen yaz ya da kış, gündüz ya da gece oldukça seyrek kullanıl-
ması şaşırtıcıdır. Yapı tamamlandıktan sonra içerideki dükkanlar-
dan çoğu bugüne kadar boş kalmıştır.

Bu yapı yapıldığı ilk günlerden bugüne gündelik hayat akışı 
içerisinde kendine bir yer bulamamış, halen de gündelik hayatın 
dışarıda bıraktığı bir yapı olmayı sürdürmektedir. Taşbaşı Ku-
yumcular çarşısının neden gündelik hayata katılamadığı sorusu 
bu araştırma için önemli görünmektedir. 

Hertzberger, Lessons for Students in Architecture isimli kita-
bında, kullanıcıların mevcut durumu, tasarımcının kararlarına ya 
da kurallara bağlı olmaksızın, koşullara bağlı olarak maksimum 
düzeyde kullandığını belirtmektedir. Bunu, kaldırıma veya bah-
çe duvarına oturmuş insanlar veya uç noktalarda çeşitli örnek-
ler aracılığıyla açıklamaktadır.26 De Certeau da sıradan insanın, 
stratejilerle değil taktiklerle hareket ettiğini belirtirken, yürüme 
esnasında kullanılan kısa yolları, kestirmeleri örnek vermektedir: 
“Yürüme işinin haritalarda izi sürülebilir, path’ler tanımlanabi-
lir, yönergeler verilebilir ancak bu kalın ya da ince eğri çizgiler 
tıpkı kelimeler gibi o geçilen yer değil onun soyutlanmış halidir. 
Bu sabitlemeler, unutmak içindir ya da unutmak için prosedür-
ler oluşturur.”27 Burada, turist haritaları örneği ile stratejik bakışı 
vurgulayan de Certeau, taktiksel olanın gücünü vurgulamaktadır. 

Taşbaşı Çarşısı, de Certeau’nun söyleminin uzantısında, ken-
disini bir düzen olarak dayatmasına karşın, yürüyüşçü doğaçla-
ma olarak çarşının göstergelerine bağlı bir seçimle onu kaybol-
maya mahkum hale getirmektedir. Taşbaşı çarşısının sahip oldu-
ğu göstergeler yapının mevcut durumu, çevre verileri ve yapının 
tasarım kararlarıdır. 

Çevresel verilere bağlı mevcut duruma bakıldığında yapının, 
bir tarafta İki Eylül Caddesi ve Sıcaksular bölgesine uzanan gi-
rift çarşı sokakları, diğer tarafta Vilayet Meydanı, Belediye, Re-
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şadiye Cami ve Nikah Salonunu önündeki meydanın bulunduğu 
yoğun bir yaya akışının kesişiminde yer aldığı görülür. Bu aksla-
rı karşılayan iki giriş kapısı ile yapıya giriş çıkış söz konusudur 
ve bu kapılarda güvenlik görevlileri bulunmaktadır. Yaya akışın-
da geçiş alanı olarak kestirme bir yol sunmasına rağmen tercih 
edilmemesi gözlenmiştir. İçeriye girildiğinde, iki katlı bir yapı 
olduğu ve zemin katta kuyumcu dükkanları ve onları koruyan 
kameraların yer aldığı, üst katın ise kısmen kullanıldığı ilk söyle-
nebilecek belirlemelerdir. 

Yapının tasarım kararlarında mevcut sirkülasyon verileri kul-
lanılmıştır. Geçiş alanında yer alan iri merdivenkovaları ve ha-
vuz, yaya akışını sekteye uğratmaktadır. Üst ve alt kat ayrı ayrı 
katlar olarak tasarlanmış olup, dükkanlar içinden yukarıya bağ-
lantı kuramamaktadır. Yapının programına bağlı olarak kuyum-
cu dükkanları ve onun uzantısında güvenlik, birinci kriter olarak 
kabul edilmiştir. Mimar kağıt üzerinde doğru kararlar gibi görü-
nen geometrik biçimlenişin yeterli olduğunu gündelik hayata da-
yatmaktadır. Yapının biçimlendirilişi geometrik düzeyde kalmış, 
gündelik hayatı kapsayacak ölçüde inceltilmemiştir. Dolayısıyla 
gündelik hayatı dönüştürememekte, gündelik hayatın da onu dö-
nüştürmesine izin vermemektedir.

Stratejiler DeCerteau’nun Practice of Everyday Life kitabın-
da belirttiği gibi Foucault’nun söylemine karşılık gelen bir kav-
ram olan strateji aslında bir kontrol, bir yer, bir sınır tanımla-
madır. Stratejiler kurumsaldır ve güç gerektirmektedir. Strateji-
lerde belirli bir yükseklikten bakmayı gerektirir.28 Çarşı örneği 
ile bağlamak gerekirse, yapının tasarımından başlayan, içerideki 
güvenlik kameralarına kadar ileri giden stratejik kararlar günde-
lik hayata, kontrolü dayatmaktadır. Bu dayatma karşısında, tak-
tiksel refleks, yapıdan uzak durma ve onu kullanmama sonucuy-
la gündelik hayatın dışında bırakmaktadır. Böylece alışveriş gibi 
gündelik hayatın temelinde yer alan bir program, yine gündelik 
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hayatın temelinde olan dayatma karşıtlığı ile olağan bir şekilde 
dışarıda bırakılabilmektedir. 

3.4. Dördüncü Durak
Çalışmanın ikinci bölümünde ‘Gündelik Hayatta Zaman Kul-

lanımı ve Mekan Dönüşümü’ başlığı altında incelenen mekanın 
değişiminin bağlı olduğu zamansal birikim (hafıza ve anlık mü-
dahale), bu başlık altında Erkekler Hamamı örneği üzerinden ele 
alınmaktadır. Taşbaşı Çarşısının gündelik hayat tarafından dö-
nüştürülemeyen ve dönüşemediği için hayata katılamayan bulu-
nuşuna karşıt olan Hamam yapısı, güzergahın son durağıdır. 

  
Şekil 10. Erkekler Hamamı
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Şekil 11. Hamam Yapısı ve Çeperlerindeki Alışveriş Birimle-
rinin Biraradalığı Şeması

Hamamyolunu’na cephesi olan bu yapı adası ortada erkekler 
hamamı programı ve çeperlerine sıralanmış dükkanlar ile Eski-
şehir’in tarihine ilişkin ip uçları vermektedir. Bu bölgede henüz 
hiçbir yapı yokken yerden çıkan sıcak su kaynağının üzerine inşa 
edilen hamam, bölgenin ilk yapısı olarak bilinmektedir. Daha 
sonra çevrede yapılar yoğunlaştıkça merkez haline gelen bu böl-
gede Hamam yapısı, çeperlerine alışveriş programları eklenerek 
ihtiyaçlar doğrultusunda dönüşmüştür. Kapalı bir program olan 
hamamın sağır cepheleri ortalama iki metre genişliğindeki bir ta-
rafta saatçilerin olduğu diğer tarafta baharatçılar ve kahvecilerin 
olduğu alışveriş programları ile çevrelenmiştir. Alışveriş prog-
ramları, hamam yapısını çeperlerde zarflayarak iç ve dışı yeniden 
kurmuştur. Yapıların kendilerini dayatmamaları gerekliliğini vur-
gulaması açısından bu son durak oldukça önemlidir. Bu yapı çev-
resi ile birlikte zamanla dönüşmüş ve bugün kullanım açısından 
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sahip olduğu tüm olanaklarla hizmet vermektedir. Bu örnek ile, 
mekanın, zamana bağlı değişkenlerin birikimiyle dönüşebileceği 
ve bu dönüşümün gündelik hayata cevap verebilen dinamikleri 
üst niteliksel düzeyde barındırdığı görülmektedir.

SONUÇ
Şehirlerin kalıcı değerleri, çoğunlukla tarihsel olarak geçmi-

şe bakıldığında kolaylıkla araştırılabilir olan, simge değeri olan 
artifaktlar, yapıtlar veya miraslar ise; bunların dışarıda bıraktık-
ları, simgesel olmayanın değerine sahiptir. Nesne (+) ve kalıp (-) 
ilişkisi29 metaforu bu konuyu açıklamak için şöyle kullanılabilir: 
Nesne-kalıp ilişkisinde nesnenin oluşabilmesi için kalıp bir or-
tam sunar. Nesne oluşturulduktan sonra kalıp bir kenara bırakılır 
ve bu aşama sonrasında nesne daima birincil öneme sahiptir. Bu 
metafor eşliğinde şehrin kalıcı değerlerine bakıldığında; bu kalı-
cı değerlerin pozitif bir alan oluşturdukları varsayılırsa, negatif 
alan da onların oluşumuna katkıda bulunmuştur denebilir. Meta-
forun açtığı yoldan devam edecek olursak, şehrin gündelik hayatı 
bir negatif alan ve ortam olarak; şehir içerisindeki artifaktlardan 
farklı olan başka türden bir değer taşır. Dolayısıyla şehre ait ar-
tifaktlar gibi ele alınamaz. Şehrin gündelik hayatı, kendi geçici 
doğasında değerlendirilebilirdir. Yüceleştirilmeden, kutsal hale 
getirilmeden, gözlemler aracılığıyla anlama çabası, bu akışkan 
gerçekliğe yaklaşmak için bir araç olarak kullanılabilir hale gelir.

Bu çalışmada kuramsal olarak zaman kullanımı ve mekan dö-
nüşümü, Eskişehir’de bir güzergah üzerinden ele alınmıştır. Bu 
kavramsal boyut ile örnekler, aşağıdaki tablo aracılığıyla netleş-
mektedir: 
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STATİK ve DİNAMİK ZAMAN 
KULLANIMI MEKAN DÖNÜŞÜMÜ

1 ve 2. Durak 1,2,3 ve 4. Durak

Şekil 12. Kuramsal Açılımlar ve Güzergah Durak Noktalarının Eş-
leştirilmesi

Tablo güzergah açısından ele alındığında aşağıdaki kuramsal 
eşleştirme ortaya çıkmaktadır:

1. DURAK 2. DURAK 3. DURAK 4. DURAK

PLANLANMIŞ 
ZAMAN
 KULLANIMI

LİNEER ve 
DÖNGÜ-
SEL ZA-
MAN

ŞEHRE AİT 
KALICI ve 
GEÇİCİ 
DEĞERLER

ZAMANSAL 
BİRİKİM (Ha-
fıza ve Anlık 
Müdahale)

STATİK ve 
DİNAMİK 
ZAMAN
KULLANIMI

GÜN-
DELİK 
HAYAT ve 
ALIŞVE-
RİŞ

YAPILARIN 
BİÇİMSELLİK 
DAYATMA-
LARI

ŞEHRE AİT 
KALICI ve GE-
ÇİCİ DEĞER-
LER

GÜNDELİK 
HAYAT ve 
ALIŞVERİŞ 
(Ticaret sosyal 
ilişkilerin 
temelidir30)

MEKAN 
DÖNÜŞÜ-
MÜ (Dışa 
Açılma 
Genleşme)

SIRADAN 
İNSAN ve 
TAKTİK

MEKAN DÖ-
NÜŞÜMÜ 
(Gündelik Ha-
yat Tarafından 
Dışlanmayan 
Dönüşebilir Ya-
pılar)

MEKAN 
DÖNÜŞÜMÜ 
(Dışa Açılma 
Genleşme)

MEKAN 
DÖNÜŞÜMÜ 
(Gündelik 
Hayat 
Tarafından 
Dışlanan Ya-
pılar)

Şekil 13. Güzergah Durak Noktaları ve Kuramsal Açılımların 
Eşleştirilmesi 
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Şekil 12 ve 13’deki tablolar eşliğinde kuramsal açılımları tek-
rar özetlemek gerekirse; zaman kullanımının planlanmış olsa da 
yalnızca statik bir düzen içermediği aynı zamanda dinamik de 
olduğu üzerinde durulmuş, mekan kullanımının, buna bağlı bir 
ara durumu kapsadığı, zamana bağlı değişkenlerin birikimiyle 
dönüşebileceği belirlemesi yapılmıştır. Bu kuramsal yapının Es-
kişehir’de bir güzergah üzerinden örneklenmesiyle, mekanın, za-
mana bağlı değişkenlerin birikimiyle dönüşebileceği ve bu dönü-
şümle yapıların gündelik hayata cevap verebilen dinamikleri üst 
niteliksel düzeyde barındırabildiği sonucu çıkarılmıştır. Günde-
lik hayat(-) tarafından dönüştürülebilir yapılar(+) şehirleri zen-
ginleştirmektedir.
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ÖZET
Bu çalışmada amaç, kavram ve tasarım ilişkisini güçlendirmek, 

Venturi’nin Karmaşıklık ve Çelişki yaklaşımındaki kavramsal de-
ğişkenlerin yapısına ilişkin ipuçlarını araştırmak, tasarım kavram-
ları ve tasarım pratiği arasında köprü kurarak tasarım disiplinleri-
nin kavram dağarcığına katkıda bulunmaktır. Robert Venturi, ku-
ramsal çalışmalarıyla ön planda olmasına rağmen mimari tasarı-
mın pratiği alanında da eserler vermiş bir mimardır. Bu çalışmada, 
Venturi’nin yapı ve tasarımlarını karmaşıklık ve çelişki kuramında 
ortaya koyduğu kavramlar eşliğinde ele almayı amaçlanmakta ve 
bu yolla sözel ve görsel olarak bütünlüğün aktarımı sağlanmakta-
dır. Bu yazıda öncelikle Venturi hakkında bilgi verilmekte ve son-
rasında Venturi’nin tasarlamış olduğu 12 yapı üzerine açıklamala-
ra yer verilmektedir. Söz konusu 12 yapının tasarım kavramlarıyla 
eşleştirildiği Tablolarda sözel ve görsel yan yana getirilmiştir. Ku-
ramsal bilgi ve pratiğin, Venturi’nin kendisi tarafından ele alınış 
biçimi sistematik olarak aktarılmıştır.

ABSTRACT
The purpose of this study is to strengthen the relationship 

between concept and design, to search for clues about the struc-
ture of conceptual variables in Venturi’s Complexity and Cont-
radiction approach, to contribute to the conceptual repertoire of 
design disciplines by bridging between design concepts and de-
sign practice. Although Robert Venturi is at the forefront with his 
theoretical works, he is an architect who has also worked in the 
field of architectural design. In this study, it is aimed to discuss 
the designs of Venturi with the concepts revealed in the theory 
of complexity and contradiction, and by this way, the transmis-
sion of integrity is provided verbally and visually. In this artic-
le, firstly, information about Venturi, and then explanations on 
12 buildings designed by Venturi are given. In the Tables, these 
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12 buildings are matched with design concepts. In this way, it is 
verbally and visually juxtaposed. The way that theoretical know-
ledge and practice is handled by Venturi himself has been syste-
matically conveyed.
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GİRİŞ
Mimarlık tarihinde, John Ruskin, Le Corbusier, Adolf Loos 

ve Robert Venturi kendi bulundukları dönemden önceki döne-
mi eleştiren ve eleştirilerini kuram haline getiren mimarlar ara-
sında öne çıkmışlardır. Karşı çıkışını kavramlar bağlamında ger-
çekleştiren bu mimarlardan John Ruskin, “Seven Lamps of Ar-
chitecture” isimli kitabıyla, Loos “Ornament and Crime” isimli 
makalesiyle, Le Corbusier “Vers une Architecture” ile Venturi 
ise “Complexity and Contradiction in Architecture” ile mimar-
lık tarihinin önemli isimleri arasına girmişlerdir. John Ruskin, 
1849’da ilk baskısı yapılan “Seven Lamps of Architecture”da, 
mimarlığın yedi ışığı olarak, kutsal, hakikat, güç, güzellik, ya-
şam, hafıza, sadakat kavramlarını, makine çağına eleştirel bir 
bakış açısıyla anlatmaktadır (Ruskin, 1977). 1908 yılında Adolf 
Loos tarafından yazılan “Ornament and Crime”1, Art Nouveau 
ve Alman Werkbund’a karşı sert eleştirilerde bulunan bir yazıdır 
(Loos, 1991). 1923’de ilk baskısı yapılan “Vers une Architectu-
re”2 Beaux-Arts geleneğine karşı çıkan bir kitaptır (Le Corbusier, 
Jeanneret, 1999). Venturi tarafından 1963’de yazılan “Comp-
lexity and Contradiction in Architecture”3 Modernist mimarlığı 
‘ortodoks’4 olarak niteleyen, bu yönde eleştiride bulunan ve kar-
şıt kuram öneren bir kitaptır. Bu tür karşı çıkış odaklı kuram ve 
manifestolar arasında, Venturi’nin karmaşıklık ve çelişki kuramı, 
günümüze diğerlerinden zamansal olarak daha yakındır ve dışla-

1  Süsleme ve Suç (Loos, 1991).

2  Bir Mimarlığa Doğru, (Le Corbusier, Jeanneret, 1999).

3  Mimarlıkta Karmaşıklık ve Çelişki, (Venturi,1988).

4 "Ortodoks Modern" terimi ilkin Amerikalı yazar Jane Jakobs tarafından kullanılmıştır. 
“Büyük Amerikan Şehirlerinin Doğum ve Ölümü” kitabında şehir planlamanın 1960lı 
yıllarda geçerli doğrularına bu terimi kullanarak karşı çıkmıştır: “Bu kitap mevcut şehir 
planlaması ve yeniden inşasına bir saldırı niteliği taşıyor.. Modern Ortodoks şehir plan-
laması ve yeniden inşasını şekillendiren ilkelere ve hedeflere yönelik bir saldırı bu”(Ja-
kobs, 2011 :24). 
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ma değil kapsama amaçlı bir yaklaşım olarak öne çıkar.
Modernist tasarım anlayışında kavramsallığa doğru bir akış 

varken, güncel yaklaşımlarda ise kavramsaldan bağımlı değiş-
kenlere5 doğru bir akış vardır. Bu akışın yön değiştirmesinde et-
kili olan önemli isimlerden biri, mimarlık tarihindeki modernizm 
karşıtlığıyla bilinen Robert Venturi ve kitabı Mimarlıkta Karma-
şıklık ve Çelişki’dir.6 Venturi 1960larda yazdığı bu kitabında, bi-
çimsel ve iki boyut ağırlıklı bakış açısı geliştirmesine rağmen, 
mimari bileşenlerin ilişkilenme tarzlarına kavram bazında işa-
ret etmektedir7. Bileşenler arası farklı her tür ilişkinin kavram 
karşılığını tartışan Venturi, kavramsal değişkenleri kendine özgü 
bir yolla yapılandırmıştır. Venturi, kavramları ön plana çıkarmış, 
yeni kavramlar kullanmış ve türetmiştir. Bu sebeple kavramsal 
değişkenlerin yapısına ilişkin önemli ipuçları vermektedir.

ROBERT VENTURİ’NİN MİMARİ TASARIM 
ANLAYIŞININ TARİHSEL ÖNEMİ

Mimarlık tarihinde birinci dünya savaşı sonrasındaki dönem-
de gelişen süsleme ve tarihsel simge karşıtlığı, 1960lara kadar 
sürmüş ve sonrasında yerini çoğulculuğa bırakmış olduğu bilin-
mektedir. Bu süreç içerisinde Modernist mimarlığın karşısında 
karmaşıklığı, çelişkiyi ve çoğulculuğu her yönüyle savunan en 
önemli muhalif mimar Robert Venturi’dir (Tanyeli,1991:xxı). 
Venturi’nin kitaplarındaki eleştirel tavrının, her ne kadar kar-
şıtlık oluştursa da içinde bulunduğu ortamla uzlaşma arayan bir 

5  Bkz. Öztürk Nazmiye, (2012) “Venturi'nin Karmaşıklık ve Çelişki Yaklaşımı İzleminde 
Güncel Tasarım Kavramlarının Yeniden Yapılandırılması” Yayımlanmamış Sanatta 
Yeterlik Tezi, Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eskişehir.

6 Aldo Rossi ve kitabı Şehrin Mimarisi, Modernizm karşıtı söylemde öne çıkmaktadır.

7 Venturi’ye göre bir yapının giriş kapısı, “Baskın Bağlayıcı  / The Dominant Binder” 
olabilir veya “Çift işlevli öğe” bir yapıda olabileceği gibi bir oda veya bir detayda da 
bulunabilir (Venturi, 1988).
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yönünün olduğu Uğur Tanyeli’nin şu ifadesinde yer almaktadır: 
“Gerek Karmaşıklık ve Çelişki gerekse Las Vegas’ın Öğrettikleri 
yazıldıkları dönemde tam anlamıyla muhalif yapıtlardı Ancak…
kurumsallaşmış muhalefet ortamında üretilmeleri nedeniyle, sis-
teme dıştan değil, içeriden eleştiri yönelttikleri unutulmamalıdır” 
(Tanyeli,1991:xxı). Tanyeli, Venturi’yi karşılaştırdığı Le Corbu-
sier’nin eleştirel tavrının daha radikal olduğunu söyler.

Le Corbusier ve Venturi yazdıkları kitapların etki alanı doğ-
rultusunda birbirleriyle karşılaştırılan mimarlardır. Le Corbusier, 
Vers une Architecture8 ve Venturi, Complexity and Contradiction 
in Architecture9 ile kurulu düzene başkaldıran bireysel manifes-
tolar yayınlamışlardır (Keskin, 1984:10). Aydan Keskin10 bu iki 
mimarın mimari anlayışlarını şöyle karşılaştırmaktadır: 

“Nasıl Le Corbusier asırlardır süren Beaux-Arts geleneğine 
karşı çıkmışsa, Venturi de yarım asra gelip dayanmış Modern 
Mimarlık geleneğini sarsmaya kalkıyor. (Burada her iki gelene-
ğin de, tek bir üslup diliyle değil, tasarım felsefeleri ve biçime 
ulaşma yöntemleriyle iki ayrı dönemi belirlediklerini hatırlamak 
gerek.)… Le Corbusier Yunan tapınağının sınırsız peyzaj için-
deki heykelsi duruşundan, asal biçimlerinden etkilenmiş, klasik 
mimarlığı üslup öğelerinden soyutlayarak temelindeki plato-
nik değerleri yüceltmişti. Venturi’nin ilham kaynağı ise İtalyan 
Kentidir; girift cephe biçimlenmeleri ve zengin simgeleriyle or-
taçağ kenti. Birbirine zıt iki estetik anlayışın örnekleridir antikle 
ortaçağ. Biri ekleme-çıkarmaya pek elvermez; bütüne yapılacak 
herhangi bir müdahale, bütünün değerlerini tehdit eder. Diğeri 
ise, mantıksal düzenin elverdiği ölçüde ekleme-çıkarmayı kaldı-
rabilecek esnekliktedir (Keskin, 1984:10-11).

8  Bir Mimarlığa Doğru, (Le Corbusier, Jeanneret, 1999).

9  Mimarlıkta Karmaşıklık ve Çelişki, (Venturi,1988).

10  Aydan Balamir.
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Le Corbusier’nin kendi dışında bir gerçeklik tanımayan te-
kilci bir inanç sistemi önerdiğini vurgulayan Keskin, Venturi’nin 
çoğulcu bir ahlak anlayışını benimsediğini ve birbirleriyle çeliş-
se de birlikte var olabilen çok sayıda inancı meşru kıldığını vur-
gulamaktadır (Keskin, 1984:12). Bu açılımlar ışığında her iki mi-
marın da yaşadıkları dönem içerisinde yaptıkları ve yazdıklarıyla 
hâlihazırdaki değerler sistemini değiştirdikleri ve yeni kavramlar 
sundukları söylenebilir.

Modernizm karşıtı bir söylem geliştirmesine rağmen Post-
modernist olarak nitelenmesini kabul etmeyen Venturi, tarih iyi 
anlaşıldığında başarılı bir mimarlık yapılacağına inanır. Postmo-
dern söylemin önemli isimlerinden Philip Johnson’ın 1950lerin 
sonunda Modernist mimarların tarihi bilmedikleri yönünde eleş-
tirisi, Venturi’nin kendi tarihsel okumalarını geliştirmesine ne-
den olmuştur (Kahl,2008:59). Sonrasında Venturi 1984’te, Post-
modern bir mimar olarak sınıflandırılmaması gerektiğini söyle-
yerek çelişkili bir anlatımla mimarlık tarihine geçer. Venturi ken-
disini “batı mimarlığının klasik geleneğinde bir mimar” olarak 
görmektedir (Venturi,vd,1985:110). Venturi’nin, 1970’lere kadar 
postmodernizmin gelişimine katkıda bulunduğu, ancak sembol 
ve geleneği içeren hibrit bir mimarlık oluşturarak her proje için 
yeni bir başlangıçla tasarladığı ve kendine özgü çizgisiyle ben-
zersiz olduğu anlatılmaktadır (Kahl, 2008:62). 

Vinegard, Venturi’nin çalışmalarının Lyotard, Jencks, Hal Fos-
ter ve Fredric Jameson gibi postmodern kuramcılar tarafından ay-
rıntılı incelenmesinin yanında, eleştirilere de hedef olduğunu söy-
lemektedir. Fred Koetter’in Learning from Las Vegas’ı yöntem açı-
sından doğru olmadığı yönünde eleştirdiğine ilişkin Vinegard’ın 
aktarımı bulunmaktadır (Vinegar, vd, 2009:27). Neal Leach ise 
Venturi’yi mimari formları anlamdan yoksunlaştırdığı ve estetize 
ettiği (aestheticizing) yönünde eleştirmektedir (Leach, 1999:63). 
Bir diğer eleştiri, mimarlık kuramlarının önemli isimlerinden Alan 
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Colquhoun tarafından yapılmıştır. Colquhoun, Venturi’nin eski bi-
nalardan uyarlanmış biçimsel yapıları kullanmasında, mimari ça-
lışmalarına karşılık gelmeyen gerekçeler gösterdiğini tartışır: Van-
na Venturi Evini “keyfi bir gramer içinde…öğrenilmiş bir oyun” 
olarak eleştirmektedir (Colquhoun, 1967:362). Venturi’ye yönelik 
tüm bu eleştiriler, bu çalışmanın ‘her tarihsel dönemin değişken 
doğruları olduğu’ savını desteklemektedir. 

ROBERT VENTURİ
Robert Venturi 1925 Philadelphia doğumlu Amerikalı bir mi-

mardır. Venturi, Princeton Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 
mezun olduktan sonra Eero Saarinen ve Louis I. Kahn ile birlikte 
çalışmıştır11. 1950 yılında Princeton Üniversitesi’den “Context 
in Architectural Composition” (Mimari Kompozisyonda Bağ-
lam) isimli teziyle yüksek lisans derecesi almıştır. 1958 yılında 
VSBA (Venturi Scott Brown and Associates) mimarlık ofisini 
kurmuştur. VSBA tarafından tasarlanmış mimari ürünler arasın-
da müzeler, sağlık merkezleri, kamusal, ticari, dini tesisler, toplu 
konutlar, eğitim binaları, kütüphaneler, restorasyon çalışmaları 
ve bunlar dışında kentsel tasarımlar, kampüs düzenlemeleri, uy-
gulanmamış kavramsal çalışmaları, iç mekan proje ve uygulama-
ları, grafik tasarımlar ve sergi tasarımları vardır12.

Venturi’nin makale, atıf ve çeşitli kategorilerde ikiyüzü aş-
kın yayını bulunmaktadır. Venturi’ye atıfta bulunan ve ilgili bilgi 
veren çok sayıda kitap mevcuttur. VSBA’i doğrudan konu alan 
kitaplar şunlardır: The Architecture of Robert Venturi (Ventu-
ri,vd,1989), Venturi Scott Brown & Associates: On Houses and 
Housing (Steele,1992), Venturi, Scott Brown and Associates- 
Works and Projects (Schwatz,vd,1995), Venturi, Scott Brown 

11  http://en.wikipedia.org/ 

12  http://www.vsba.com.
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and Associates: Buildings and Projects, 1986-1997 (Moos,2000), 
Out of the Ordinary: Architecture/Urbanism/Design (Brownlee, 
2001), Robert Venturi and Denise Scott Brown: Learning from Las 
Vegas: SuperCrit (Rattenbury,2007), Having Words (Scott Brown, 
2011). Bu sayılan kitapların ilk beşi ağırlıklı olarak Venturi’nin mi-
mari tasarımlarını son ikisi ise kuramsal çalışmalarını ele alır.

Venturi çoğu Denise Scott Brown ile birlikte olmak üzere yedi 
kitap yazmıştır: 1966’da yazdığı “Complexity and Contradiction 
in Architecture” (Mimarlıkta Karmaşıklık ve Çelişki) on altı dile 
çevrilmiş dünyaca ünlü bir kitaptır.  Bunun dışında 1972’de ya-
yınlanan, sonrasında on iki baskısı bulunan ve çok sayıda çevi-
risi yapılmış “Learning from Las Vegas” (Las Vegas’ın Öğret-
tikleri), Las Vegas özelinde izlenimler ve örnekler ile mimari 
form ve ona bağlı anlam-simgeselliği anlatır. 1984’de yayım-
lanan “A View from the Campidoglio: Selected Essays” (Cam-
pidoglio’dan Bir Bakış: Seçme Yazılar), İtalya Roma’nın Capi-
tol Tepesi olarak bilinen tarihi kentsel mekanın düşündürdükleri 
üzerine 1953-1984 tarihleri arasında yazılmış onyedi makaleyi 
içerir.  “The Pritzker Architecture Prize 1991” (Pritzker Mimar-
lık Ödülü 1991) Pritzker ödülünü alan Venturi’nin çalışmalarının 
yer aldığı Hyatt Foundation sponsorluğunda basılan bir kitaptır. 
“Mother’s House: The Evolution of Vanna Venturi’s House in 
Chestnut Hill” (Anne Evi: Chesnut Hill’deki Vanna Venturi Evi-
nin Evrimi), 1997’de basılmış olup, Venturi’nin annesi için ta-
sarladığı evin orjinal konstrüksiyon çizimleri ve fotoğrafları yer 
almaktadır. 1998 basımı “Iconography and Electronics Upon a 
Generic Architecture” 1950’de yazdığı yüksek lisans tezinin de 
içlerinde yer aldığı çeşitli yazılardan oluşmaktadır. “Architectu-
re as Signs and Systems” (İşaret ve Sistemler Olarak Mimarlık) 
çoğulculuk, sembolizm, ikonografi, popular kültür ve gündelik 
peyzajlar üzerine çoklu kültürü ve manyerist mimarlığı savunan 
bir çalışma olup 2004 yılında yayımlanmış son kitabıdır.
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1. VENTURI’NİN MİMARİ ÇALIŞMALARI

Venturi bireysel ve ortak toplam 175 inşa edilmiş yapıya imza 
atmıştır.13 Bu yapılar arasında müzeler, sağlık merkezleri, kamu-
sal, ticari, dini tesisler, toplu konutlar, eğitim binaları, kütüpha-
neler, restorasyon çalışmaları yer almaktadır. Venturi, 2011’de 
sağlık sorunları nedeniyle meslek yaşamını bırakmıştır

Mimarlıkta Karmaşıklık ve Çelişki’nin ilk 10 bölümlük ku-
ramsal ağırlıklı kısmından sonraki bölümde yer alan yapı ve pro-
jeler Venturi’nin mimari çalışma örnekleri olarak ele alınmıştır. 
On iki projeden oluşan bu mimari çalışma örnekleri aşağıdaki 
gibi bir tablolar haline getirilmiş ve özetlenmiştir.

Tablo 3. Pearson Evi Projesi,1957 (Venturi, 2005:174)
Görseller Kavramlar

Mekânsal Katmanlar,
İç-dış, Ara bölge. 

13  www.vsba.com (Erişim Tarihi: 16.06.2020).
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1957-66 tarihleri arasında bireysel ve ortak gerçekleştirilen 
on iki tasarımdan ilki olan ve Tablo 3’de görülen Pearson Evi, 
Chestnut Hill’de bulunur. Venturi, 1957’de tasarladığı Pearson 
Evi Projesi için “çalışmalarım arasında, çok sayıda çevre du-
var düşüncesini yansıtan ender örneklerden biridir” belirlemesi-
ni yapmaktadır (Venturi, 2005:174). Venturi bu projenin tasarım 
düşüncesini anlatırken mekansal katmanlar, iç-dış ve ara-bölge 
kavramlarını kullanmaktadır. Çok sayıda çevre duvarların karşıt 
mekânsal katmanlar oluşturması bu projenin en belirgin özelliği 
sayılabilir. 

Tablo 4. James B. Duke   Evi 1959
Görseller Kavramlar

 
Kaynak: Venturi, 2005:176-177

Eski ve yeni 
arasındaki 
karşıt bileşen-
lerin yanyana 
getirilmesi yo-
luyla bir uyum 
yaratma

Tablo 4’de görselleri ve tasarımın anahtar kavramları yer alan 
James B. Duke Evi, Venturi ve Cope-Lippincott Mimarlar tara-
fından 1959’da yapılmıştır. New York Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Enstitüsü olarak yenilenen yapının tasarımı, Venturi tara-
fından “eski ve yeni arasındaki karşıt bileşenlerin yanyana ge-
tirilmesi yoluyla bir uyum yaratma” vurgusuyla anlatılmaktadır 
(Venturi, 2005:176).



93

Tablo 5. Deniz kıyısında bir ev projesi 1959
Görseller Kavramlar

Kaynak: Venturi, 2005:179

Yönlenme, 
Ön ve arka 
cephelerin yan 
cephelerle hi-
yerarşisi, Asi-
metrik simetri 

Tablo 5’deki “Deniz kıyısında bir ev projesi” 1959’da, okya-
nusa doğru yönlenmeyi vurgulamak amacıyla yan yüzleri olma-
yan bir konut tasarlama niyetiyle projelendirilmiş bir çalışmadır. 
Bu çalışma “yan yüzleri olmayan” bir ev projesidir  (Venturi, 
2005:178). Yönlenme, ön ve arka cephelerin yan cephelerle hi-
yerarşisi, asimetrik simetri, Venturi tarafından bu yapının anlatı-
mında kullanılan kavramlardır. 

Tablo 6. North Penn VIsiting Nurse Association Merkez Binası 
1960

Görseller Kavramlar

Kaynak: Venturi, 2005:182

 
Hem basitlik hem 
de karmaşıklık id-
diası
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Tablo 6’daki çalışma ise Venturi ve Short tarafından North 
Penn Visiting Nurse Association Merkez Binası kısıtlı bir bütçe-
ye rağmen hem basit hem de karmaşık olabilme iddiasıyla tasar-
lanmış ve inşa edilmiştir.

Tablo 7. FDR. Anıt yarışması 1960
Görseller Kavramlar

Kaynak: Venturi, 2005:184

 

Çok işlevlilik 
yoluyla farklı 
düzeylerde algı-
lanma, 
Hem o hem bu

Tablo 7’de Robert Venturi, John Rauch, George Patton, ve 
Nicholas Gianopulos tarafından tasarlanan proje yer almaktadır. 
F.D.R. Anıtı yarışması için anıtsal, uzaktan fark edilebilen, çeşitli 
işlevlere cevap vermesinin getirdiği farklı düzeylerde algılama-
ya sahip bir tasarım önerisi olan bu projeyi Venturi, çok işlevlilik 
yoluyla farklı düzeylerde algılanma, hem o hem bu kavramlarını 
kullanarak anlatmaktadır (Venturi, 2005:183).
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Tablo 8. Phıladelphıa’nın Batısında Yer Alan Bir Lokantanın 
Yenilenmesi Projesi 1962

Görseller Kavramlar

Kaynak: Venturi, 2005:185-186

 

Çift ve tek ni-
telikli bileşen-
lerin yan yana 
getirilmesi

Tablo 8’de görülen, Philadelphia’nın Batısında yer alan bir 
lokantanın yenilenmesinde, ince uzun bir dikdörtgen plana sa-
hip yapının ön yüzü ve içeride var olan tam ortadan geçen uzun 
taşıyıcı duvar ikiliği ve çift - tek nitelikli bileşenlerin yan yana 
getirilmesi düşüncesiyle tasarlanmıştır. Venturi bu tasarımın an-
latımında çift ve tek nitelikli bileşenlerin yan yana getirilmesi 
kavramına vurgu yapmaktadır (Venturi, 2005:185).

Tablo 9. Meıss Evi Projesi 1962
Görseller Kavramlar

Kaynak: Venturi, 2005:189-190

 

Hem mahremiyet hem 
de içeriye bol güneş ışığı 
alabilme paradoksal so-
rununa çözüm arayışları
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Tablo 9’da yer alan Princeton’daki Meiss Evi projesinde, 
Venturi ve Short iki öneriyle, hem özel alan mahremiyetini koru-
yabilme, hem de içeriye bol güneş ışığı alabilme paradoksal so-
rununa çözüm aramışlardır (Venturi, 2005:188).

Tablo 10. Guıld House Yaşlılar Evi 1960-63
Görseller Kavramlar

Kaynak: Venturi, 2005:194

 

Alışılagelmiş öğelerin 
alışılmamış boyutta 
kullanımı

Tablo 10’daki Philadelphia’daki Guild House Yaşlılar Evi’n-
de olağan oranlara sahip ancak olağandan çok daha büyük pen-
cereler kullanılmıştır (Venturi, 2005:185). Venturi burada alışıla-
gelmiş bir öğenin alışılmamış boyutta kullanımı kavramını tar-
tışmaktadır.

Tablo 11. Vanna VenturI Evi 1962
Görseller Kavramlar

Kaynak: Venturi, 2005:197

 

Simetrik olması-
na karşın asi-
metrik, iç ve dış 
mekânlar ara-
sında yarı açık 
ara-mekânlar
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Tablo 11’de görülen Vanna Venturi Evi14, Pennsylvania Ches-
nut Hill’de, 1962’de tasarladığı bir konut olarak, Venturi’nin en 
çok tanınan ve tasarım anlayışını belirgin olarak yansıtan yapıla-
rından sayılmaktadır. Simetrik gibi algılanmasına karşın asimet-
rik olan, iç ve dış mekânlar arasında yarı açık mekânların bulun-
duğu bir yapıdır. Vanna House, Venturi tarafından şöyle anlatıl-
maktadır: “Bu yapı karmaşıklıkları ve çelişkileri tümüyle içinde 
barındırır: hem karmaşık hem basit, hem açık hem kapalı, hem 
büyük hem küçüktür; öğelerinin bazıları bir düzeyde iyi, bir baş-
kasında kötüdür; düzeni, hem genel olarak tüm konutlarda ortak 
olan öğelere hem de özel olarak bu eve ait öğelere uyum sağ-
lar. Yapıda birkaç farklı öğenin aracılığıyla yaratılan kolay bütün 
değil, belli sayıda birbirinden farklı öğenin aracılığıyla yaratılan 
zor bütün yeğlenmiştir” (Venturi, 2005:196).   

Tablo 12. Anıtsal Çeşme Yarışma Projesi 1964
Görseller Kavramlar

Kaynak: Venturi, 2005:203

Çevre 
referanslara 
bağlı anıtsallık

Tablo 12’de görülen Anıtsal Çeşme Yarışması projesi, 1964’de 
Venturi, Rauch ve Scott Brown tarafından heykelsi biçime sahip-
tir ve çevre etkenler gözetilerek tasarlanmıştır.

14  Vanna Venturi Evi üzerine Venturi’nin 1997’de yayınlanan bir kitabı bulunmaktadır: 
“Mother's House: The Evolution of Vanna Venturi's House in Chestnut Hill” (Anne Evi: 
Chesnut Hill’deki Vanna Venturi Evinin Evrimi).
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Tablo 13. Ohio merkez bölgesi için ÜÇ YAPI 1965
Görseller Kavramlar

Kaynak: Venturi, 2005:208-211

Eski ve yeni 
öğelerin yan 
yana getirilme-
si bağlamında 
merkez bütün-
lüğü

Tablo 13’deki Ohio merkez bölgesi için tasarlanan, beledi-
ye, dini tesis ve kütüphane kasaba merkezini yenileme gibi ge-
niş bir planın başlangıcı olacak şekilde ele alınmıştır (Venturi, 
2005:207). Bu üç yapı,  eski ve yeni bileşenlerin yan yana geti-
rilmesi bağlamında birbirlerini tamamlamaktadır.

Tablo 14. Copley Meydanı Yarışma Projesi 1966
Görseller Kurucu Kavramlar

 
Kaynak: Venturi, 2005:208-211

Mekanda Karşıt Kavram 
Örneği:
Dolu meydan
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Tablo 14’deki Copley Meydanı Yarışması’nda Venturi, Rau-
ch, Clark ve Jones tarafından hazırlanan projede, boş meydan 
yerine, ağaçlar ile dolu hale getirilmiş farklı bir meydan yorumu 
bulunmaktadır.

SONUÇ VE TARTIŞMA
Mimarlıkta Karmaşıklık ve Çelişki’yi geliştirmesinde mimari 

çalışmalarının etkisini vurgulayan Venturi, bu çalışmaları Tablo 
3 - 14’de görülen, mekânsal katmanlar, iç-dış, ara bölge, eski ve 
yeni karşıtlığı, yanyana getirme yoluyla uyum, yönlenme, hiye-
rarşi, asimetrik simetri, hem basit hem karmaşık, çok işlevlilik, 
alışılmış öğelerin alışılagelmemiş boyutta kullanımı, merkez bü-
tünlüğü, kavramlarını kullanarak anlatmaktadır. 

Tüm bu çalışmalar, Venturi’nin mimarlık anlayışını ortaya 
koymaktadır. Venturi, modernizmle olan çatışmasını moderniz-
min ürettiği kavramlar düzeyinde değil, bu kavramları oluşturan 
zihinsel süreçle çatışma düzeyinde kurmaktadır. Bu sayede gele-
neksel olan15la kurduğu ilişki, biçim tekrarından çok16, ona dayalı 
kavram üretme haline gelmektedir. 

Tablo 3’den Tablo 14’e kadar görülen tasarımlarda Venturi, 
her tasarım için bağımlı değişkenleri dikkate alarak kavramsal-
lığı ön plana çıkarmakta ve her tasarıma farklı kavramlarla yanıt 
vermektedir. Venturi’nin bu yazıda ele alınan yapıları, kendi an-
latımlarıyla ele alındığında, form ve strüktür gibi görsel ögelerin, 
sözel ögeler olan kavramlara dönüşebildiği görülmüştür. Bu dö-
nüşümün yer değiştirebilirliği de söz konusudur. Sözel ögeler-
den görsel ögelere geçişin de sağlanabildiği bu yolla kavramların 
kullanımında esnekliğin sağlanabildiği açıkça görülmektedir.

15  Pre-Modern, moden öncesi.

16  Postmodern tasarım anlayışındaki eklektisizm, doğrudan biçim tekrarına dayalıdır.



100

KAYNAKÇA
1. Brownlee, D., (2001) Out of The Ordinary: Architecture/

Urbanism/Design, Yale University Press.
2. Colquhoun, A., (1967) “Robert Venturi”,  Architectural 

Design XVII August. 
3. Jacops, J., (2011) Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve 

Yaşamı, Çeviren: Bülent Doğan, İstanbul: Metis Yayın-
cılık. 

4. Kahl, D., (2008) “Robert Venturi and His Contributions 
to Postmodern Architecture” Oshkosh Scholar, Volume 
III, 4.

5. Kahn, L.,I., (1986) What Will  Be Has  Always Been,  
“The  Words  of Louis  I.  Kahn”, (Editör: Richard Saul 
Wurmann) New York: Access Press Ltd  and  Rizzoli.

6. Kahn, L.,I., (1991) 1960 Louis I. Kahn: Düzen…, 20.Yüz-
yıl Mimarisinde Program ve Manifestolar, (Derleyen: 
Conrads, U. Çeviren: Sevinç Yavuz) Ankara: Şevki Vanlı 
Vakfı Yayınları.

7. Keskin, A., (1984) Modern Mimarlığın Ötesi Dosyası: 
“Popüler Kültürün Çoğulcu Estetiğine Oldukça Elitist Bir 
Yaklaşım”, Mimarlık Dergisi, Eylül Sayısı.

8. Le Corbusier, Jeanneret, P., (1991) Yeni Bir Mimarlığa 
Doğru Beş Nokta, 20.Yüzyıl Mimarisinde Program ve 
Manifestolar, (Derleyen: Conrads, U. Çeviren: Sevinç 
Yavuz) Ankara: Şevki Vanlı Vakfı Yayınları.

9. Leach, N., (1999) Anaesthetics of Architecture, Cambrid-
ge, Mass: MIT Press.

10. Loos, A., (1991) 1908 -Adolf Loos: Süsleme ve Suç, 
20.Yüzyıl Mimarisinde Program ve Manifestolar, (Derle-
yen: Conrads, U. Çeviren: Sevinç Yavuz) Ankara: Şevki 
Vanlı Vakfı Yayınları.

11. Moos, V.S., (2000) Venturi, Scott Brown and Associates: 



101

Buildings and Projects, 1986-1997, New York: The Mo-
nacelli Press.

12. Rattenbury,K., (2007) Robert Venturi and Denise Scott 
Brown: Learning from Las Vegas: SuperCrit, Routledge. 

13. Ruskin, J., (1977) Seven Lamps of Architecture, Sixth 
Printing, New York: The Noonday Press.

14. Schwatz, F., Vaccaro, C., (1995) Venturi, Scott Brown 
and Associates, Works and Projects, New York: GG Pub-
lishing.

15. Scott Brown, D. (2011) Having Words, London: AA 
School Publications. 

16. Tanyeli, U., (1993) Post-Modern Söylem ve Las Vegas’ın 
Öğrettikleri, Las Vegas’ın Öğrettikleri: Mimari Biçi-
min Unutulan Simgeselliği, (Yazarlar: Venturi, R., Scott 
Brown.D., Izenour, S., Editör: Uğur Tanyeli, Çeviren: 
Serpil Merzi Özaloğlu), Ankara: Şevki Vanlı Mimarlık 
Vakfı Yayınları. 

17. Öztürk N., (2012) “Venturi’nin Karmaşıklık ve Çelişki 
Yaklaşımı İzleminde Güncel Tasarım Kavramlarının Ye-
niden Yapılandırılması” Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik 
Tezi, Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Es-
kişehir.

18. Venturi, R. Scully V. Mead, C. (1989) The Architecture of 
Robert Venturi, University of New Mexico Press.

19. Venturi, R., (2005) Mimarlıkta Karmaşıklık ve Çelişki, 
Editör: Ali Cengizkan,  Çev: Serpil Merzi Özaloğlu, An-
kara: Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları. 

20. Vinegar,A. Golec, M. (2009) Relearning from Las Vegas, 
Minnesota Press.





103

● Bölüm-5●

KIYI ALANI YÖNETİMİNİN 
BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANI 
YÖNETİMİNE DEVİNİMİ 

Sinem Dedeoğlu ÖZKAN1 

Doruk Görkem ÖZKAN2

1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama, Trabzon, Türkiye e-mail: 
sinemdedeoglu@ktu.edu.tr, Orcid no: 0000-0002-1610-2242

2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı, Trabzon, Türkiye e-mail: dorukgor-
kemozkan@gmail.com, Orcid no: 0000-0002-0127-0948





105

ÖZET
Kaynak bakımından insanların en çok erişebildiği alanlar olan 

kıyı bölgeleri pek çok sosyal, fiziksel ve ekonomik etmenden ötü-
rü savunmasız alanlardır. Bu nedenden ötürü savunmasız olarak 
nitelendirilen bu alanların sahip olduğu ekosistemlerin sunduğu 
imkânların yok olmaması için kıyı bölgelerine özgü yönetim ya-
pısı geliştirilmiştir. Kıyı alanlarının yönetimi kıyı kaynaklarını 
korumak ve kıyı gelişiminin konumlandırılmasını hedeflemek-
tedir. Ancak tarihsel süreç içinde kıyı alanlarında tekil kullanım 
yönetiminden bütünleşik kıyı yönetimi anlayışına doğru bir de-
vinim yaşanmıştır. Böylelikle 1980’li yılların ortalarından itiba-
ren özellikle gelişmiş ülkelerde kıyı sorunlarını yönetmek için 
uygulanmaya başlayan bütünleşik kıyı alanları yönetimi benim-
senmiş ve günümüzde de bu ülkelerin sayısı gün geçtikçe artış 
göstermektedir. Bütünleşik kıyı alanları yönetimi ile geleneksel 
anlayışa karşın kıyı bölgelerinin sürdürülebilir gelişimini sağla-
yabilmek için sosyoekonomik, doğal ve çevresel sistemlere hem 
zaman hem de mekan boyutunda bütünsel, çok disiplinli, entegre 
ve dinamik bir bakışın sağlanması hedeflenmektedir. 

Bu bağlamda çalışmanın amacı; tarihsel süreç içerisinde kıyı 
alanı yönetiminden bütünleşik kıyı alanı yönetimine devinim sü-
recini Dünya örnekleri ve Türkiye bağlamında incelenecektir. 
Bu kapsamda çalışmanın ilk bölümünde ilgili ulusal ve ulusla-
rarası yazında literatür taraması yapılacak ikinci bölümünde ise 
ülke örnekleri incelenecektir. Böylelikle Bütünleşik Kıyı Alanla-
rı Yönetimi bağlamında farklı ülke deneyimlerini karşılaştırmalı 
olarak incelemesi ve yorumlaması yapılabilecek, güçlü ve zayıf 
yönler belirtilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kıyı Alanı Yönetimi, Bütünleşik Kıyı 
Alanları Yönetimi, Türkiye 
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1. Giriş
Kıyı ve deniz ekosistemleri dünyadaki en verimli ekosistem-

ler arasındadır (1). Toplam küresel kıyı şeridi 1,6 milyon kilo-
metreyi aşarken dünya nüfusunun üçte birinden daha fazlası kı-
yıya 100 km mesafede yaşamaktadır (2). Kıyı bölgelerindeki nü-
fus yoğunluğu, iç bölgedeki yoğunluklarının yaklaşık üç katıdır 
(3). Gündem 21’e göre; ‘’Dünya nüfusunun 2020 yılına kadar 8 
milyarı aşması bekleniyor. Dünya nüfusunun yüzde altmışı zaten 
kıyı bölgelerinde yaşarken, nüfusu 2,5 milyonun üzerinde olan 
şehirlerin yüzde 65’i dünya kıyılarında yer alıyor.’’ (4).  Verimli 
kıyı ovaları, bol deniz kaynakları, su ulaşımı, içsel değerler ve 
estetik güzellik, kıyı yerleşimini motive etmiştir. Kıyı ve deniz 
ekosistemlerinin insan toplumuna sunduğu geniş hizmet yelpa-
zesi göz önüne alındığında, kıyı bölgelerine bağımlılık dünya ça-
pında artmaktadır (5). 

Kıyı bölgeleri, insanlar da dahil olmak üzere kara ve deniz 
yaşamı için gerekli olan benzersiz jeolojik, ekolojik ve biyolojik 
unsurları içeren dünya çapında değerli alanlardır. İnsanlar her za-
man çeşitli ekonomik nedenlerle kıyı bölgelerine çekilmiştir ve 
günümüzde gelişmiş ülkelerdeki nüfusun yaklaşık %50’si kıyıya 
200 km mesafede yaşamaktadır (6). Kıyı bölgeleri, kaynak ba-
kımından insanların en çok erişebildiği alanlar arasındadır; Ba-
lıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili endüstriler, balık ve 
diğer deniz ürünlerini üreten binlerce kıyı topluluğu için ticari 
dayanak noktasıdır ve böylece milyonlarca insanın beslenme ih-
tiyaçlarının önemli bir kısmının karşılanmasını sağlar (7).

Sosyoekonomik yönler göz önüne alındığında, kıyı bölgeleri 
sıklıkla başka özellikler gösterir: 

- hızlı kentleşme ve yüksek nüfus yoğunluğu (ulusal ve 
kırsal şehir ortalamalarından daha yüksek); 

- çevresel taşıma kapasitesini aşırı artıran turizmde artan 
mevsimsellik; 
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- birden çok kullanım ve farklı ekonomik çıkarların ardın-
dan ortaya çıkan çeşitli çatışmalar. 

Kıyı bölgesinin fiziksel, çevresel, sosyal ve ekonomik özel-
likleri köklü bir savunmasız alan yaratır. Bu koşullar nedeniy-
le, kıyı bölgeleri özünde savunmasız kabul edilebilir. Bu özellik, 
kıyı bölgelerine özgü metodolojileri, teorileri ve yönetim prog-
ramlarını gerektirir (8).

Bu sebeplerden ötürüdür ki kıyı alanları yönetimi, kıyı kay-
naklarını tehditlerden sürdürülebilirliklerine kadar korumak için 
geliştirilmiştir. Kıyı yönetimi geleneksel olarak kıyı şeridi eroz-
yonu, sulak alan koruması, kıyı gelişiminin konumlandırılması 
ve halkın erişimi gibi kara-deniz boyutuyla ilgili konulara odak-
lanmıştır. Alanın gelişimindeki önemli kavramsal dönüm nokta-
ları, 1972 ABD Kıyı Bölgesi Yönetim Yasasının hükümetler ara-
sı çerçevesi, sürdürülebilir kalkınmayı öneren 1987 Brundtland 
raporu ve Entegre kıyı yönetiminin başlatılması için 1992 Dünya 
Zirvesi tavsiyesidir (9).

Ancak kıyı bölgesi yönetimi, özellikle algılanan “demokra-
tik açığı”, yani topluluk katılımını yeterince sağlayamama veya 
kolaylaştırma konusundaki başarısızlığı nedeniyle bir dizi soru-
nu (10) ele almadığı için çok eleştirilmiştir (11). Kıyı bölgele-
rinde sosyal aktörlerin çeşitliliğini ve karmaşık sosyo-ekolojik 
sorunların çoklu ölçeğini ihmal eden sert mühendislik çözümleri 
ve kontrol yaklaşımlarının, kıyı bölgesi yönetimi ile ilgili birçok 
güncel sorunu çözmek için yetersiz olduğu gösterilmiştir. Öte 
yandan küresel eğilimler, habitat kaybı, su kalitesindeki düşüş, 
balıkçılığın çökmesi veya biyolojik çeşitlilik kaybı vb. neden-
lerle bu bölgelerin kalitesinde bir düşüş olduğu da görülmüştür 
(12). Bu ve benzeri nedenlerden ötürü tarihsel süreç içinde kıyı 
alanlarında tekil kullanım yönetiminden bütünleşik kıyı yöneti-
mi anlayışına doğru bir devinim yaşanmıştır (Tablo 1). Kıyı alanı 
yönetişim sistemi tek bir faaliyetin yürütülmesine uygulanabilir-
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ken (örneğin, kıyı erozyonunun kontrolü), “bütünleşik kıyı yö-
netimi»ni “kıyı yönetimi” veya “kıyı kaynakları yönetimi”nden 
ayıran şey, farklı yetki seviyelerindeki ve farklı ekonomik sek-
törlerdeki devlet kurumlarının işbirliği ve koordinasyonu yoluyla 
çoklu kullanımları entegre bir şekilde yönetebilen bir yönetişim 
sistemi oluşturma yeteneğidir (13). 

Tablo 1. Kıyı yönetimi yaklaşımı 

Dönem 1960’ın 
sonu 1970 1980 – 1990 

ortası

1990’ın 
ortasından 
itibaren

Yönetim 
türü

Tekil 
kullanım 
yönetimi

Çoklu 
kullanım 
yönetimi

Kapsamlı 
kıyı yönetimi Bütünleşik kıyı 

yönetimi

Amaç Kıyı 
erozyonu

Çevresel 
koruma

Çevresel 
koruma

Ekosistemin 
korunması

Kaynak: (4)
Kıyı yönetiminin ikili hedeflerine doğru belirli yerleri ilerlet-

mek için tasarlanan Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi girişimle-
ri, a. uzun bir süreci kapsayarak, genellikle birkaç on yıl boyunca 
sürdürülebilir olacak, b. sıklıkla hızla değişen koşullara adapte 
edilebilecek ve c. kurumlar ve kullanıcı grupları arasında belir-
li kaynak kullanım biçimlerini ve işbirliğine dayalı davranışları 
teşvik etmek veya zorunlu kılmak için mekanizmalar sağlaya-
caktır (14). Özellikle son yıllarda, katılımcı yaklaşımların doğal 
kaynak yönetimi ve politika oluşturmaya dahil edilmesine artan 
ilgi gösterilmektedir ve Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi de ay-
rıca dünya çapında daha bilinçli bir role doğru evrilmiştir (12).

Süreç içinde yaşanan değişimler ve dönüşümler sonucunda 
1980’li yılların ortalarından itibaren bütünleşik kıyı alanları yö-
netimi özellikle gelişmiş ülkelerde uygulanmaya başlanmıştır. 
1992 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma 
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Konferansı’nda ise kıyıların sürdürülebilirliği ve kalkınmasında 
bir araç olarak ortaya konmuştur. Bütünleşik kıyı alanları yöneti-
mi ile geleneksel kıyı yönetiminin aksine kıyının denizle karayı 
ayıran bir hat olarak değil de etki alanı ile birlikte bir bölge ola-
rak ele alınması gerektiğinin farkına varılmıştır. Tablo 2’de kıyı 
yönetiminin geçirdiği evrim gösterilmiştir. (15).

Tablo 2. Kıyı yönetiminin geçirdiği evrim 
Dönem Temel Özellikler

1950-1970

-Sektörel yaklaşım
-İnsan doğaya karşı
-Düşük toplumsal katılım
-Ekolojinin sınırlı ölçüde göz önünde bulundurulması
-Tepkisel odaklar

1970-1990

-Çevresel kaygıların önem kazanması
-Sektörler arasında daha fazla bütünleşme ve eşgüdüm
-Toplumsal katılımın artması
-Çevresel bilincinin artması
-Mühendislik egemenliğinin sürmesi
-Önleyici ve tepkisel odaklar

1990-2000
-Sürdürülebilir kalkınmaya odaklanılması
-Kapsamlı çevre yönetimine ilginin artması
-Çevresel yenileme
-Toplumsal katılıma vurgu

2000-2010

-Sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin somut uygulamaları-
na odaklanılması
-Ekosisteme dayalı yönetimin ulusal mevzuata eklenmesi
-Gelişmekte olan yönetişim
-Yeni kıyı yönetimi yaklaşımları arayışı
-Yönetim yaklaşımları ve etkileri üzerinde küreselleşme 
ve internetin artan etkisi
-Kıyı yönetiminin temel ilkelerinin yeniden analiz edil-
mesi

Gelecekte
-Geniş kapsamlı ekosistem temelli yönetim
-Uygulamaya yönelik kıyı yönetim birimleri
-Tüm ölçekler, zaman dilimleri, yer ve durumlarda kabul 
edilebilir teoriler ve araçlar takımı
-Doğrulanmış yönetişim modelleri

Kaynak: (6)
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Bu bağlamda çalışmanın amacı; tarihsel süreç içerisinde kıyı 
alanı yönetiminden bütünleşik kıyı alanı yönetimine devinim sü-
recini Dünya örnekleri ve Türkiye bağlamında incelenecektir. 
Böylelikle Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi bağlamında farklı 
ülke deneyimlerini karşılaştırmalı olarak incelemesi ve yorumla-
ması yapılabilecek, güçlü ve zayıf yönler belirtilecektir.

2.Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi
Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi kavramı, çok sayıda ülke 

ve kuruluş tarafından, karmaşık kıyı yönetiminin çeşitli yönle-
riyle ilgili olarak farklı sektörlerdeki ihtiyaçları dengeleyen en-
tegre bir yaklaşım olarak kabul edilmiştir (16). Birleşmiş Mil-
letler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda önerilen Gündem 21, 
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Dünya Sürdürülebilir Kalkın-
ma Zirvesi (WSSD) gibi çok sayıda uluslararası sözleşme; bü-
tünleşik kıyı yönetimini hem zaman hem de mekânda sosyoeko-
nomik, doğal ve çevresel sistemlere bütünsel bir bakış sağlayan 
ve amacı kıyı bölgelerinin sürdürülebilir gelişimini takip etmek 
olan sistemsel düşünme yaklaşımı olarak ifade etmiştir (7).

Avrupa Komisyonu, bütünleşik kıyı bölgesi yönetimini 
(BKAY) ‘kıyı bölgelerinin sürdürülebilir yönetimini teşvik et-
mek için dinamik, çok disiplinli ve yinelemeli bir süreç olarak 
tanımlamaktadır’. Bilgi toplama, planlama, karar verme, uygula-
manın yönetimi ve izlenmesinin tam döngüsünü kapsar. BKAY, 
belirli bir kıyı bölgesindeki toplumsal hedefleri değerlendirmek 
ve bu hedeflere ulaşmaya yönelik eylemler gerçekleştirmek için 
tüm paydaşların bilgilendirilmiş katılımını ve işbirliğini kulla-
nır. BKAY, uzun vadede çevresel, ekonomik, sosyal, kültürel ve 
rekreasyonel hedefleri doğal dinamiklerin belirlediği sınırlar da-
hilinde dengelemeyi amaçlamaktadır. İlgili tüm politika alanla-
rının, sektörlerin ve yönetim seviyelerinin entegrasyonu, ayrıca 
hedef bölgenin kara ve deniz bileşenlerinin hem zamanda hem de 
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mekânda entegrasyonu anlamına gelmektedir (9).
Bütünleşik Kıyı Bölgesi Yönetimine yönelik literatürde sıkça 

atıfta bulunulan bu tanımlamalar; bir yandan kalkınma ve koru-
mayı dengelemek, diğer yandan katılımı benimseyerek çok sek-
törlü planlamayı sağlamak olup sürecin farklı özelliklerini vur-
gulamaktadır. Bütünleşik kıyı yönetimi, bağlama bağlı olarak 
birçok biçim alır, ancak esas olarak, yinelemeli bir düzenleme 
ve politika geliştirme süreci, kurumsal koordinasyon ve eğitim 
yoluyla sürdürülebilir kıyı kaynakları kullanımını teşvik etmeye 
odaklanmıştır (17). Uygulama sürecinde ise;  bir kıyı bölgesin-
deki ilgili sektörler, uluslar ve farklı disiplinler arasında enteg-
rasyonun olduğu bir sistemdir (18, 19, 7).

Bütünleşik kıyı yönetimi girişimlerinin sonuçlarını gruplan-
dırmak için oluşturulan bir çerçeve Şekil 1’de verilmiştir. Çer-
çeve, bütünleşik kıyı yönetiminin sürdürülebilir kıyı kalkınma 
hedeflerine ulaşmak için kamu politikasını müzakere etmek ve 
uygulamak için bir süreç olduğunu kabul etmektedir. Durumdaki 
değişikliklerin (yaşam kalitesi gibi) önemini vurgular, ancak aynı 
zamanda durumdaki her değişiklik için, yönetim faaliyetinin etki 
alanı dahilinde kilit ortakların ve paydaşların davranışlarında 
ilişkili değişiklikler olduğunu kabul eder. Birinci Dereceden so-
nuçlar, bir kıyı ekosistemindeki olayların gidişatını değiştirmek 
için tasarlanmış bir eylem planını taahhüt ettiğinde gerekli olan 
toplumsal eylemlerdir. Birinci Dereceden sonuçlar, bütünleşik 
kıyı yönetim politikaları ve eylemlerinin uygulanmasını müm-
kün kılan yetki, finansman ve diğer kaynakların yanı sıra entegre 
kıyı planlaması ve karar vermeyi üstlenmek için seçmenlerin ve 
kurumsal kapasitenin oluşturulmasını gerektirir. İkinci Derece-
den sonuçlar, bir bütünleşik kıyı yönetim programının başarılı bir 
şekilde uygulanmasının kanıtıdır. Bu, kurumlar arasında yeni 
işbirliğine dayalı eylem biçimlerinin, devlet-sivil toplum ortak-
lıklarının eylemlerinin ve kaynak kullanıcılarının davranış deği-
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şikliklerini içerir. Kuruluşların ve kullanıcı gruplarının davranış-
larındaki İkinci Dereceden değişiklikler, sürdürülebilir kıyı kal-
kınma biçimlerine doğru ilerlemenin fiziksel kanıtını belirleyen 
Üçüncü Derece sosyo-ekonomik ve çevresel sonuçların öncüle-
ridir. Sürdürülebilir kıyı gelişim biçimlerinin nihai hedefi (Dör-
düncü Derece çıktıları) bugün tanımlanmamış bir idealdir. Sü-
rekli olumlu ilerleme kaydedilecekse, insan ihtiyaçlarının, insan 
toplumlarının yalnızca bir unsuru olduğu kıyı ekosistemlerinin 
gerekli nitelikleriyle nasıl dengelenebileceğini düşünmek gere-
kecektir. Ancak, pek çok plan ve programın nihai hedefi olarak 
benimsediği sürdürülebilir kıyı gelişimi, statik bir koşul olmaya-
caktır. Bu tür dengeleri korumak, toplumsal ve ekosistem refahı 
arasındaki bağlantılar ve karşılıklı bağımlılıklar hakkında bugün 
sahip olduğumuzdan çok daha gelişmiş bir anlayış gerektirecek-
tir (20,14).

Şekil 1. Bütünleşik Kıyı Yönetimi Sonuçları (14)
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Sonuç olarak; kıyı bölgelerinden sorumlu olan Bütünleşik 
Kıyı Alanları Yönetimi, ulaşılmak istenen hedeflerin tutarlı bir 
şekilde tanımlandığı, olması gereken/gerekli kullanım kararları-
nı alan, uygulayan ve bu faaliyetler ile alınan kararlar arasındaki 
uygunluğu denetleyen uzman kuruluşlar oluşturularak gerçekleş-
tirilen çağdaş bir yönetim modelidir. Böylece karar, uygulama ve 
denetim süreçlerinde bütünlüğün, etkililiğin ve bilimselliğin sağ-
lanmasına olanak verilmektedir (21).

3. Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Ve Planlamasının 
Dünya Örnekleri Bağlamında Değerlendirilmesi

Günümüzde karmaşık kıyı sorunlarını yönetmek için 
BKAY’yi uygulayan ülkelerin sayısı gün geçtikçe artış göster-
mektedir (2, 7). Ancak, her ülkenin kıyı yönetimi programları, 
benzersiz coğrafya, kalkınma sorunları ve siyasi sistem nedeniy-
le farklılık göstermektedir. Yine de pek çok ülkede ulusal poli-
tikaları, planlamayı, doğal ve sosyoekonomik sistemleri, teşvik-
lerin sağlanmasını ve çatışmalara yanıt vermek için fikir birliği 
oluşturulmasını amaçlayan katılımı içeren benzer araç ve teknik-
ler kullanılmaktadır. 

Genel olarak 5 ana başlık altında toparlayabileceğimiz BKYP 
ilkeleri; bölgesel deniz politikalarının da düşünüldüğü stratejik 
yaklaşıma sahip, yerelin katılımının sağlandığı, kara-deniz en-
tegrasyonunun sağlanarak bütüncül yaklaşımın öngörüldüğü, ya-
tayda ve dikeyde yönetişim yapısına sahip, bölgesel bazda sorun-
lar üzerinde ortak bir işbirliğini teşvik eden politikalar üretmeyi 
hedeflemektedir (23).

Bu ilkeler doğrultusunda Rupprecht Consult and International 
Ocean Institute tarafından 2006 yılında yayınlanan – Evaluati-
on of Integrated Coastal Zone Management (ICZM) in Europe – 
(23) final raporu kapsamında Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetim 
süreci, içeriği ve kapsamı bağlamında Dünya örnekleri özelinde 
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karşılaştırmalar ve değerlendirmeler yapılmıştır. 2006 yılında Tür-
kiye henüz ulusal bir uygulama gerçekleştirmediği için bu karşı-
laştırmaya dahil edilmemiş, bir sonraki başlıkta Türkiye’deki Bü-
tünleşik Kıyı Alanları Yönetim süreci ayrıca değerlendirilmiştir.

Karşılaştırması yapılan 5 ülke kapsamında Bütünleşik Kıyı 
Alanları Yönetim sürecinde belirtilen ilkelere uyum süreci ince-
lenmektedir ve ilkelere en çok uyum gösteren, başarılı olan ül-
kenin İspanya olduğu görülmektedir. Fransa, Yunanistan, Malta 
kısmen uyum gösterse de özellikle de Yunanistan’da bu ilkeler 
kapsamında önemli bilgi boşlukları bulunmaktadır. İtalya’da ise 
sadece bölgesel politika oluşturma ilkesi benimsenmiş olup, di-
ğer ilkelere uyum sağlanamamış, yerelin katılımının sağlanması 
sürecinde ise önemli boşluklar bulunmaktadır (Tablo 3).

Tablo 3. Dünya’da Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimin Kap-
samı ve Uygulaması

İlkeler Fransa Yunanistan İtalya Malta İspanya 

Stratejik 
yaklaşım Kısmen 

evet Evet Hayır Evet Evet

Katılım Hayır 
Önemli 
boşluklara 
sahip

Önemli 
boşluklara 
sahip

Evet 
Önemli 
boşluklara 
sahip

Bütünsel 
yaklaşım / 
entegrasyon Evet Kısmen 

evet Hayır Kısmen 
evet Evet 

Yönetişim Kısmen 
evet

Önemli 
boşluklara 
sahip

Hayır 
Önemli 
boşluklara 
sahip

Evet 

Bölgesel 
politika

Kısmen 
evet

Önemli 
boşluklara 
sahip

Evet Evet Evet 

Kaynak: (23) 
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Bütünleşik kıyı yönetim planlarının sistematiğinin ne kadar 
iyi çalıştığı incelendiğinde; değerlendirme çabaları tipik olarak 
en iyi uygulama örnekleri, süreç çıktılarının değerlendirilmesi 
veya uygulama seviyelerinin tanımlarını içermektedir. Yönetim 
değerlendirmelerine dayalı program başarı göstergeleri, başarı-
lı programların kapsamlı (su havzaları veya nehir havzaları gibi 
ekosistem sınırlarına dayalı), katılımcı (paydaşları içeren), işbir-
likçi (kuruluşlar arasında ağ oluşturma), koşullu (belirsizlik ve 
değişime izin veren), ihtiyati (kesin kanıtların yokluğunda çev-
reyi korumak için ihtiyatlı davranmak), uzun vadeli (proje son 
tarihlerinin ötesinde zaman aralıklarıyla), odaklanmış (algılanan 
sorunlara veya sorunlara yönelik), artımlı (yönetildiği gibi hedef-
lere doğru küçük adımlar atmak kıyıdan çekilme) ve uyarlana-
bilir (program çabalarını yeniden yönlendirmek için öğrenmeyi 
kullanma) olma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Daha fazla 
deneyim elde edildiğinde, program sonuçlarını veya uzun vade-
li, büyük ölçekli başarıları değerlendirmek mümkün olabilir. Bu 
bağlamda uluslararası ilgili yazında belirli sorunlara çözüm ara-
yan başarılı bütünleşik kıyı alanları yönetim planlarının içerikleri 
ise Tablo 4’de özetlenmiştir (9).
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Tablo 4.  Başarılı bütünleşik kıyı alanları yönetim uygulamaları 
Konum Başarı İçeriği
Avustralya 
(Great 
Barrier Reef 
Deniz Parkı)

Kullanım ve koruma bölgeleri haritalandırılara ve 25 yıl-
lık uzun menzilli bir plan hazırlamak için katılımcı viz-
yon oluşturma süreci kullanılmıştır.

Kore 
Cumhuriyeti

Ulusal düzeyde kıyı bölgesi yönetimini navigasyon, li-
manlar ve balıkçılık programları ile entegre eden Kore 
Cumhuriyeti’nin yeni Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlı-
ğı’nda okyanus ve kıyı yönetimini bir araya getirmek

Sri Lanka

Kıyı erozyonu kapsamında bir kıyı bölgesi geliştirme izin 
sistemi kurulması, araştırma haricinde mercan maden-
ciliğinin yasaklanması ve kıyı topluluklarının yönetim 
planlarının geliştirilmesine dahil edilmesi yoluyla kontrol 
edilmesi

ABD 
(Chesapeake 
Körfezi)

Üç ABD eyaleti (Virginia, Maryland ve Pennsylvania) 
ile federal hükümet arasındaki ortaklığın Amerika›nın 
en büyük ve en verimli halicini restore etmek için bilimi 
uygulayarak Chesapeake Körfezi’ndeki noktasal olmayan 
deniz kirliliğinin kontrolünün sağlanması

Türkiye

Yaygın turizmin gelişmesini ve bunun kıyı suları ve ba-
lıkçılık üzerindeki etkilerini ele almak için özel olarak 
korunan alanlar belirleyerek Türkiye’deki kıyı kaynakla-
rını korumak

Tayland
(Phuket 
Adası)

% 60’ı ciddi şekilde hasar görmüş veya bozulmuş başlıca 
turistik cazibe merkezini korumak için toplum temelli 
aşağıdan yukarıya bir eğitim ve sosyal yardım programı-
nın oluşturulması.

Kaynak: (22, 9)

Ülkeler bağlamında başarılı bütünleşik kıyı yönetimi ilkeleri 
Rupprecht Consult and International Ocean Institute (2006) tara-
fından yayınlanan rapor verilerine göre değerlendirildiğinde ise; 
en başarılı ülkelerin bazı adımlarda eksiklikleri bulunmasına kar-
şın Fransa ve İspanya olduğu görülmektedir. Ardından ise Malta, 
sonrasında ise Yunanistan başarılı örnekler arasında yer almakta-
dır. Fransa ve İspanya örnekleri detaylandırıldığında 2 ülkede de 
en başarılı olunan ortak adımlar sürecin bütüncül ele alınması, 
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uygulanabilir yönetişim yapısının varlığı, yerel odaklı ve doğal 
süreçlere saygılı olunmasıdır (Tablo 5).

Tablo 5. Başarılı bütünleşik kıyı yönetimi ilkelerinin ülkeler 
bağlamında değerlendirilmesi

İlkeler

Fr
an

sa

Yu
na

ni
st

an
 

İt
al

ya

M
al

ta
 

İs
pa

ny
a 

1) Süreçte bütüncül bir tematik ve 
coğrafi bakış açısı var mı?
2) Öngörülen uzun vadeli bir bakış 
açısı var mı?
3) Aşamalı bir süreçte uyarlanabilir 
bir yönetişim yaklaşımı uygulanıyor 
mu?
4) Süreç yerel bağlamına özel mi?
5) BKAY doğal süreçlere saygı duyu-
yor ve onlarla çalışıyor mu?
6) Süreç katılımcı planlama ve yöne-
time dayanıyor mu?
7) Süreç ilgili tüm idari organları des-
tekliyor ve içeriyor mu?
8) Planlama ve yönetimde dengeli bir 
araç kombinasyonu var mı?

İlk
e 

uy
gu

la
nm

ak
ta

K
ıs

m
en

 u
yg

ul
an

m
ak

ta
, 

uy
gu

la
m

a 
iç

in
 c

id
di

 
gi

riş
im

le
rd

e 
bu

lu
nu

ld
u

İlk
en

in
 sa

de
ce

 b
az

ı 
yö

nl
er

in
i k

ap
sa

m
ak

ta
, 

bo
şl

uk
la

rı 
bu

lu
nm

ak
ta

dı
r

İlk
e 

uy
gu

la
nm

am
ak

ta
dı

r

Kaynak: (23)
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4. Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Ve Planlamasının 
Türkiye Bağlamında Değerlendirilmesi

Türkiye’de Bütünleşik Kıyı Alanları Planları Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı tarafından 2014 yılında yayınlanan ‘Mekansal 
Planlar Yapım Yönetmeliği’nce  ‘mekânsal planlama kademe-
lenmesinde yer almayan, kıyı ve etkileşim alanına özgü strate-
jik yaklaşımla hazırlanan ve imar planlarını yönlendiren plan’dır.

Bu kapsamda Türkiye’de yönetmelik kapsamında ifade edi-
len Bütünleşik Kıyı Alanları Planları; ‘Kıyıları, etkileşim alanı 
ile birlikte tüm sektörel faaliyet ve planları, sosyal ve ekonomik 
konuları da içerecek şekilde bütünleşik bir yaklaşımla ele alan; 
kıyı alanlarındaki fonksiyon ve faaliyetler ile kıyı alanlarına yö-
nelik hedefler arasındaki uyumu sağlayan; sürdürülebilir gelişme 
ilkesi doğrultusunda kıyı ekosisteminin korunmasını ve doğal 
kaynakların kullanımını gözeten; ulaşım türleri ile ilgili kıyıda 
yapılması gerekli altyapı tesislerini içeren; koruma ve kullanma 
dengesini sağlayacak biçimde mekânsal hedef, strateji ve eylem 
önerilerini ve yönetim planını kapsayan, 1/25.000 veya 1/50.000 
ölçekte şematik ve grafik planlama diline uygun, plan paftası ve 
planlama raporu ile bütün olarak stratejik planlama yaklaşımı 
çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde hazır-
lanmaktadır’. Tablo 6’da ise bu plan türünün içeriği özetlenmek-
tedir (24).
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Tablo 6. Türkiye’de Bütünleşik Kıyı Alanları Plan İçeriği
Planlama alanı 
sınırı

Kıyı ve coğrafi, ekonomik, sosyal, tarihsel ve ula-
şım bakımından etkileşimde olduğu doğal çevre, 
kullanım ve faaliyetler esas alınarak ve gerektiğin-
de ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak 
Bakanlıkça belirlenmektedir.

Kapsam Planlarda, bölgesel düzeyde, kıyı alanlarına yö-
nelik sektörel eğilimler, öngörüler ve hedeflere 
dayalı mekânsal stratejiler; kıyı alanları ve 
etkileşim alanlarına odaklı olarak bütünsel bir 
yaklaşımla geliştirilir.

Temel ilkeler -bütünleşik yaklaşımla bölgesel politikalar ürete-
bilmek
-sürdürülebilir gelişme
- sektörler arası uyum ve eşgüdüm
-yönetişim ve katılımcı bir yönetim modeli

Planlama Yakla-
şımı

Stratejik planlama yaklaşımı

Ölçek 1/25.000 veya 1/50.000
Anlatım dili Şematik ve grafik planlama dili

Türkiye’de yapılmış bütünleşik kıyı alanları plan ve projeleri-
ne bakıldığında Balıkesir-Çanakkale İlleri Bütünleşik Kıyı Alan-
ları Planı, Aydın-Muğla İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planı, 
İzmit Körfezi (Kocaeli - Yalova) Bütünleşik Kıyı Alanları Pla-
nı, Bursa İli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı, İskenderun Körfezi 
(Adana-Mersin-Hatay) Bütünleşik Kıyı Alanları Planı, Antalya 
Bütünleşik Kıyı Alanları Planı, Samsun Bütünleşik Kıyı Alan-
ları Yönetimi ve Planlaması olmak üzere 7 plan görülmektedir. 
Bu planlarda ifade edilen ilkeler ve stratejiler genel olarak dünya 
literatüründe ifade edilen başarılı planlarda olması gereken ilke-
lerle örtüşse de bazı temel sorunların varlığı da dikkat çekmekte-
dir. Bunların başında üst ölçekli planlar kategorisinde olan ülke 
Kalkınma Planları, Çevre Düzeni Planları, Kalkınma Ajansı Böl-
ge Planları ve Bölgesel Gelişme Planları kapsamında bütünleşik 
kıyı yönetimi kavramına, içeriğine değinilmemesidir. Ülkemizde 
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bütünleşik Kıyı Alanları Planlarının her ne kadar planlama kade-
melenmesinde henüz yeri olmasa da üst ölçekten de bazı kararla-
rın, öngörülerin ifade edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan planların uygulama aşamasında dikkat çeken te-
mel sorunsalı planların rehber niteliğinde ve yaptırım gücü bu-
lunmayan nitelikte olmasıdır. Bu sorunların giderilmesi için ise; 
yasal ve kurumsal yapıdaki boşlukların doldurulması, sorumlu 
tüm yetkili kurum ve kuruluşlar için bilgilendirme eğitimleri, 
mekânsal planlamanın yanı sıra ekosistem açısından da kararla-
rın önceliklendirilmesi, alt bölge bazında daha ayrıntılı planların 
da üretmesi, planlama ve uygulama aşamasında yetki karmaşası-
nın giderilmesi ve şematik anlatım dilinin yanı sıra koruma böl-
geleri gibi hassas bölgeler ayrıca gösterilmelidir (25).

5. Sonuç
Kıyı alanları yönetim sistemi kıyı kaynaklarını tehditlerden 

sürdürülebilirliklerine kadar koruma hedefi kapsamında gelişti-
rilse de kıyı bölgelerindeki birçok soruna tekil bakış açısıyla yak-
laşım gösterdiği için bu sorunların çözüm sürecinde yetersiz ol-
muştur. Günümüzde artık sosyal, ekonomik ve ekolojik boyutlar-
da sorunlara sahip kıyı bölgelerinde zaman mekan uyumu içinde, 
ilgili sektörler, toplumlar ve farklı disiplinler arasında katılımın 
ve işbirliğinin de sağlandığı Bütünleşik Kıyı Yönetim sistemine 
geçiş sağlanmıştır.  

Çalışma kapsamında tarihsel süreç içerisinde kıyı alanı yöne-
timinden bütünleşik kıyı alanı yönetimine doğru devinim göste-
ren süreç Dünya örnekleri ve Türkiye bağlamında incelenmiştir.  
Bu bağlamda literatürden elde edilen bilgiler ışığında; başarılı 
Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi sürecinde sosyal aktörlerin 
çeşitliliğine yer veren katılımcı, bütüncül yaklaşım ve entegras-
yon içinde yönetişim sürecine sahip, bölgesel ölçekte kararların 
ve politikaların üretildiği stratejik bir bakış açısının hakim ol-
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duğu görülmüştür. İncelenen örnekler bağlamında bu ilkelere en 
duyarlı olan ülkenin İspanya olduğu görülmüştür. Türkiye’de ise; 
diğer dünya örneklerine göre daha gecikmeli benimsenen Bütün-
leşik Kıyı Yönetimi sürecinde dikkat çeken temel sorunsal plan-
ların rehber niteliğinde olması ve yaptırım gücü olmayan nitelik-
te olmasıdır.

Sonuç olarak; günümüzde artan karmaşık kıyı sorunlarını yö-
netmek için Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimini uygulayan ül-
kelerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenden ötürüdür 
ki her ülkenin kendine has kıyı yönetimi programları, benzersiz 
coğrafyası, kalkınma sorunları gibi farklılık gösteren özellikleri-
ne göre planlama kararları alınırken başarılı bütünleşik kıyı yö-
netimi programı oluşturabilmek için olması gereken esas ilkele-
rin ve kriterlerin plan hazırlama ve uygulama sürecinde her daim 
önceliklendirilmesi gerekmektedir.
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