
1 
 

 



2 
 

Direnen İstanbul 
İstanbul Yazıları (1978-2013) 
Haydar Karabey 

 
 
Bu kitap Ayrıntı Yayınları tarafından 2014 yılında yayınlanmış, baskının 
tükenmesi sonrasında yayınevinin yazılı izni ile PDF formatına 
dönüştürülmüştür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

HAYDAR KARABEY 
1948 İstanbul’da doğdu. 
1967 Haziran, Galatasaray Lisesi 
1973 Haziran, DGSA Mimarlık Fakültesi (Y. Mimar) 
1974 DGSA Şehircilik Kürsüsü’ne asistan olarak katıldı  
(bugün: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) 
1983 DGSA Şehircilik Kürsüsü’nden istifa etti 
1983’den bugüne, serbest mimar (Karabey Limited Mimarlık)  
2012 MSGSÜ Mimarlık Fakültesi (Profesör Doktor)  
Kitaplar: 
Kıyı Mekânının Tanımı, Ülkesel Kıyı Mekânının Düzenlenmesi İçin Bir 
Yöntem Önerisi, Doktora Tezi, DGSA Yayınları, 1982. 
Kent Olgusu, Doçentlik Tezi, Kent Matbaası, 1980. 
Eğitim Yapıları: Geleceğin Okullarını Tasarlamak, Çağdaş Yaklaşım-
lar ve İlkeler, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2004. 
Kayıpköyden, Masallar, Everest Yayınları, İstanbul, 2017. 
Mimarlık, Kentsel Tasarım, Çevre Sorunları, Turizm, Eğitim ve Kent 
Kültürü konularında yaklaşık 400 kadar yayınlanmış Araştırma, 
Makale, Bildiri ve Projesi bulunmaktadır. 



4 
 

 



5 
 

Giriş 

İstanbul Yazıları 

1978 yılında ilk yazım Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlanınca ne 

kadar mutlu olduğumu anımsıyorum. Bunun egomun 
okşanmasından öte, kendime o zamanlar biçtiğim dünyayı de-
ğiştirme; topluma bilebildiğim, anlayabildiğim konularda mesaj 
verme, onları uyarma misyonum açısından çok önemli olduğunu 
düşünmüştüm. Şimdi, otuz yıl sonra, aslında insanın kendine 
böylesine görevler biçmesinin ne denli ham bir hayal olduğunu 
görüyorum. Keşke dünya bizim gösterdiğimiz doğrultuda öylesine 
kolay değişseydi. Aşağıda bu ilk dönemden kimi örnekler. 

 
İnsan neden yazar? Neden yazmaya devam eder? Bilemiyo-

rum; Sait Faik’in söylediği gibi, kaleme sarıldım “yazmasam çıldı-
racaktım.” Kırk yıla yakın bir süreçte farklı medyalarda yayınlan-
mış yazıların yalnızca İstanbul hakkında olanlarının toplandığı bu 
kitapta, her yazının başına hangi öznel veya nesnel koşullarda 
yazıldığını biraz açıklayabilecek sunuşlar ekledim.  
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Yazılar biraz aynı konular etrafında dönüyor gibi olabilir. Ko-
nularda veya söylemlerde bazı tekrarlar olabilir. Bu tekrarlar, ya-
zarın kimi düşüncelerini inatla savunmasından kaynaklanıyor. 
Hani “Kırk kere söylersek, belki gerçekleşir” umuduyla aynı ko-
nular çerçevesinde dolaşmış ya da belki bazı yayıncılar tarafından 
aynı konuda birden çok kez yazı istenmiş ve ben de yanıt 
vermeye çalışmışımdır.  

Kimi tekrarlarım, farklı dönemlerde aynı konunun nasıl al-
gılandığını göstermek açısından da ilginç olabilir. Diğer yandan, 
otuz yılda sorunlu kent gündeminde pek de bir şeylerin değişme-
diğini, yoluna girmediğini de algılayabilir okuyucu.  

Koşullar ve yayın yerlerinin farklılığı nedeniyle kimi yazı biraz 
fazla uzun, kimisi pek kısa. Bunlara dokunmadım. Kimi yazılar ise 
birden çok medyada yer aldı. Örneğin, bir gazetede, sonra bir 
internet sitesinde, sonra bir dergide... Bunlar genellikle benim dı-
şımda gerçekleşen şeyler. Burada en kapsamlı, en özgün, en 
uzun, en kesintisiz hallerini bulup sunmaya çalıştım yazılarımın. 
Kimisi uzmanca, kimisi ise uzmanlık taslıyor gibi olabilir. 
Bazılarında biraz toplum mühendisliği tarzı da var. Birçoğu ise 
özellikle popüler bir üslup ile okuyucuyla daha sıcak bir iletişim 
kurabilmek için kaleme alınmıştır. Yazıların dilini sonradan 
yakalayabildiğim bir iki dil yanlışı dışında da değiştirmedim.  

Yazılarda, zorunlu nedenler ile tarafımdan üretilmiş veya çok 
erken kullanılmış kimi kavramlar var: “eskieserleştirmek”, “tu-
ristikleştirmek”, “reel mimarlık”, “faili meçhul yapılar”, “post ras-
yonalizasyon”, “kent hakkı”, “kentsel aktörler”, “güç yapısı” gibi. 
Bunların tümü, kullanıldığı döneme göre epeyce yenilikçiydi. Bu 
kavramların bir bölümü tutunabildi, artık kullanımları olağan ge-
liyor bizlere.  

Yazılardan kimisinin tonu kırık, kimisi kızgın, kimisinde hafif bir 
dalga geçme havası var. Zaman zaman çok kızgın tonda yazılmış 
olanları da var. Bazılarını okuyucuyla, “Yine kalemimizden kan 
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damlamış” diye tanıştırıyorum. Bu yazıların içerdiği şiddet bir 
dönemin, bir olayın verdiği acıdan dolayı olabilir. Örneğin, 
“Chanel Parföm-Koli Basili” yazısı, yazar Bostancı’da denize girip 
sarılık olduktan sonra yazılmıştır. Bence artık bu yazıları okurken 
kızmak yerine hafifçe gülümsemek yeterli olacaktır.  

Genel olarak hafif dalgacı bir ton ve yakınma yerine espri, nos-
talji yerine özeleştiri görülüyor. Okuyucu, bu dilin yaşamı ve mes-
leği hafife almak ile ilgisi bulunmadığını kolayca algılayacaktır. 
Burada yer alan seçilmiş yazılar, epeyce uzun bir dönemi kapsı-
yor. Bunca yılda elbette dünya değişti. Doğallıkla ben de 
değişiyorum, dil değişiyor, gündem değişiyor, algı değişiyor. 
Bunca uzun bir zaman aralığına yayılmış yazıların konuları, kentin 
değişen gündeminin yanı sıra, bir bakış açısının öznel evrimini de 
sergiliyor kuşkusuz. Örneğin, başlarda 5 milyonluk bir 
İstanbul’dan söz ederken, sonraları 10, daha sonra 15 milyonluk 
bir koca metropol söz konusu oluyor. Sonuç olarak, bu yazıların 
tümünde kültür var, kent var, insan var, kent hakkı var, 
İstanbul’dan insan durumları var ki ben bunu seviyorum.  
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Kentlerin Yazgısı ve Şehirciler  
 
 
 

 
Burhan Arpad, Cumhuriyet Gazetesi’ndeki köşesinde dile getir-

diği tüm kentsel sorunlardan mimarları ve şehircileri sorumlu 
tutuyor. Ben de sorunların arka planını anlatarak mesleğimi 
savunmaya çalışıyorum. Kolayca görülebileceği gibi, aradan 
geçen otuz beş yıla karşın medyanın bizlere bakışı hâlâ 
değişmemiş.  

 
Çevrenin hızla değiştiği, yaşamın da giderek gerçek bir buna-

lıma dönüştüğü çağımız kentlerinin sorunları saymakla bitecek 
gibi değil. Ülkemizde son 20 yılda yaşadığımız hızlı kentleşme, bir 
yandan toplumun ve ekonomik yapının kaçınılmaz dönüşümünü 
yansıtıyor, öte yandan bu yığılma karşısında yeterli iş, barınma ve 
hizmet olanaklarından yoksun, hazırlıksız kentlerimizde ağır 
sorunlar birikerek içinden çıkılmaz bir hal alıyor.  

Söz konusu evrim, kaçınılmaz bir temel dönüşümün sonucu 
olduğuna göre akla gelen soru, bu evrimin daha düzenli ve sağlık-
lı şekilde yaşanıp yaşanamayacağı oluyor. Konuya yaklaşanların 
sürece değin değişik açılardan eleştirileri de basında giderek yo-
ğunlaşan bir şekilde ele alınıyor ve ilgi görüyor.  

Çoğu kez yaşanan olguların sorumlusu olarak da plancılar, şe-
hirciler, mimarlar öne sürülüyor. Örneğin, bu eleştirmenlerden 
biri Sayın Burhan Arpad, adını “Hesaplaşma” koyduğu köşesin-
den sık sık kentin bitmez tükenmez sorunlarını ele alıp ilginç ve 
renkli eleştirilerle, nice geçmiş güzelliklerden de dem vurarak 
yaşadığımız çağdaş kent bunalımının ne denli ağır, çevrenin de ne 
denli sağlıksız olduğunu vurguluyor. Sonuçta da sözü çözüme 
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getirip günümüz şehircilerinin ve mimarlarının sorumsuz, bilinç-
siz, kültürsüz, ilgisiz ya da yetersiz olduğuna bağlayıveriyor.  

Biz, bu konularda kamuoyunun sağlıklı doğrularla aydınla-
tılarak günlük sorunların kısır döngüsünün dışına çıkabilmesi ve 
bakış açısını genişleterek olayların altında yatan gerçekleri 
kavrayabilmesi ile gerçek çözümlere varılabileceğine inanıyoruz. 
İşte bu noktada olayları “zabıta vakası”, “felaket” ya da “bozuk 
düzen” çerçevesinden çıkarıp temel gerçeklere indirgeyerek ele 
alması gereken basına büyük görevler düşmektedir. Böyle bir 
yaklaşım, yaşadığımız sağlıksız kentleşmenin nedeninin herhalde 
boy hedefi yapılan mimarlar, şehirciler, plancılar olmadığını 
gösterecektir.  

Söz konusu meslek gruplarının etkinliklerine bakanlar, onların 
ne denli uyarıcı çabalar içinde bulunduğunu, temelde yatan güçlü 
nedenler karşısında örgütlü savaşım veren plancıların çoğunlukta 
olduğunu göreceklerdir. Peki, o halde tüm bu çabalara karşın 
neden çevremiz hâlâ hızla bozuluyor? İşte burada, kısaca 
çevrenin şekillenme sürecine neden olan temel iktidar ilişkilerin-
den söz etmek, “şehirci” genel tanımıyla anılan kişilerin bu süre-
cin neresinde, ne denli etkili olabileceklerini belirlemek yönün-
den yararlı olacaktır.  

Çevremiz, yani kentler, kırlar üzerinde insanın ve toplumun 
tüm yapıtları, temelde altyapı olarak adlandırılan üretim ilişkile-
rinin bir sonucu olarak şekillenmektedir. Elbette bu şekillenme 
üzerinde üstyapı olarak anılan yasalar, yönetmelikler, planlar gibi 
yaptırımsal (iradi) güçlerin de etkisi vardır. Ancak bu üstyapının 
demokratik bir sistemde hangi temele dayalı olarak 
şekillendiğine bakalım. Karar organları ve onların yönetiminde 
çalışan teknik personel, politik yönetimin denetimindedir, yani 
seçilenlerin seçenler adına aldıkları kararların hizmetindedir. 
Politik yapıyı belirleyici olanın ülkenin toplumsal ve üretimsel 
yapısı olduğu göz önüne alındığında, karar verici politik çevrelerin 
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de toplumsal dinamiğin bir bileşkesi olduğu anlaşılır. Giderek 
mekâna egemen olanlar, iktidarlarını mekân üzerinden kuranlar, 
kentsel yapıda göstergeleri ile belirginleşeceklerdir. Yani, son 
aşamada kente değin kararların toplumun güç yapısına, 
toplumsal kesimlerin yönetime ağırlıklarını koymaktaki etkinlik 
güçlerine koşut olarak alındığını söyleyebiliriz. İşte kentsel çevre 
böylesine bir güç dengelenmesinin sonucu olarak 
şekillenmektedir.  

Bu evrim sonunda çevrenin bozulmasının, kirlenmesinin ya da 
çirkinleşmesinin de ötesinde, Sayın Fehmi Yavuz’un da belirttiği 
gibi “geniş kitlelerin yoksulluğu, sefaleti; bilgisizliğe, sağlıksızlığa 
mahkûmiyeti” gibi çok daha derin sonuçları olan bir evrimdir bu. 
İşte kentin eski yerlilerinin yüzeysel bir değerlendirmeyle 
çevrelerine getirdikleri bu türden dar açılı eleştirilerin nesnelliği 
(objektifliği) tartışmaya değer. Bu eleştiriler, ele alınış şekilleriyle 
belirli bir kentli kesiminin, daha doğru deyişiyle kentsoylunun 
açısındandır. Gönül ister ki, günümüz kentinin karmaşık sınıfsal 
yapısını oluşturan tüm kesimlerin sözcüleri de kendi bakış açıla-
rından eleştiriler oluşturup basına yansıtabilsinler.  

Burada kendi bakış açımızı öznel ve belirli bir kesim adına 
değil, bilimsel nesnelliğe dayandırmak istediğimizi belirtmeliyiz. 
Yine kesinlikle bilimi pratikten soyutlayarak ele alıp, yaşanan 
gerçekleri karmaşık kuramların ardına saklamak yanlısı değiliz. 
Tersine, bilimsel gerçeklerin ve savların hızla yaşama 
geçirilmesine, nesnel gerçekliğe kavuşturulmasına 
inananlardanız. Öte yandan, özellikle kentlerde güç yapısını 
yadsıyan bir “beyin kabinesinden oluşan atanmışlar belediyesi” 
gerçek sorunlardan ve deneyimden soyut olarak etkin olamaz. Bu 
durumda önemli olan, seçilenlerin değil, seçenlerin eğitilmesi, 
hareketlendirilmesi, sorunlara sahip çıkarak demokratik yaşama 
ağırlığını koymasıdır. Yani önemli olan, sistemimizin uygulama 
araçlarını eleştirmek değil, temelde sistemi açıklamak ve 
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değişmesi için kentsel, kırsal ve ülkesel kamuoyunun bilinçli, 
etkin davranışını sağlamakla olur. O zaman politikacı, belediyeci, 
şehirci ya da mimar, gerçek etkinliklerine kentli denetiminde ve 
desteğinde kavuşacaklardır. Ancak, demokratik sistemimizde eşit 
söz hakkı bulunamayan kesimlerden ezilenler yanında yer 
tutmak, herhalde şehircilerimizin, mimarlarımızın görevidir. 
Çünkü Etiler’de bahçeli evlerinin önüne apartman yapılmasına 
karşı durmak nasıl oralıların sahip çıkmakta özgür oldukları bir 
haksa, devletin temel görevlerini yerine getirmemesi karşısında 
en doğal haklarını, barınma haklarını kendi kan ve alın terleriyle 
elde eden insanların da gecekondularının yıkılmasına karşı 
çıkması da herhalde “kurtarılmış bölge yaratmak” sayılmamalıdır.  

Sonuçta şehircinin, mimarın yapabileceği, kaçınılmaz şekilde 
politik karar verme sürecinde yer tutma savaşımı ve 
politikseçmeler üzerinde etkin demokratik baskı grupları 
oluşturmak doğrultusunda kendi yararlarından yana uyanık, 
bilinçli kitlelerin oluşması için kamuoyu yaratmak oluyor. Bu 
çabada oldukça önemli bir sorumluluk da basın ve yayın 
organlarına düşüyor kanısındayız.  
Cumhuriyet, 12 Haziran 1978 
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Chanel Parföm-Koli Basili  

12 Eylül ve YÖK sonrasında akademik yaşamın sona ermesi, 

artık yazı yazılmayacak demek değil ya! Cumhuriyet gazetesi, 
Murat Belge yönetiminde bir kültür sanat eki çıkarıyor. Ben 
kentlerimizdeki kültür çelişkilerini yazıyorum. Kentte çelişkiler 
bitmez, çelişkiler sonsuz kent sorunları gibi gözükür; ama aslında 
biricik çözüm yolu da çelişkilerde saklıdır. Gürel Yontan da 
yazdığım konuları resimliyor. Biz çok eğleniyoruz; ancak yazılar 
patronlar tarafından “biraz agresif ” bulunuyor. Bu yazının 
konusu ise özel yaşamımla çok ilgili: Yıllardır denize girdiğim 
Bostancı kıyılarının ne denli kirlendiğinin farkında değilim ve o 
yaz denizden sarılık kapıyorum.  

 
Yaşadığımız çelişkilerden söz etmeye mevsimsel bir giriş hoş 

olacak galiba. Üstelik bu sıcak ve kalabalıkta, kendimizi 
“masmavi” ve serin sulara bırakarak, “balık etinde” de görsel 
kızgınlığımızı gidererek teselli bulmanın (cinsel, tarihsel, ısısal, 
bunalımsal) sonsuz zevklerini de yaşamak güzel olmalı. Ancak 
hemen belirtmeliyim ki seçkin ve öncelikli bir sosyokültürel 
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intelicensiya üyesi olarak baygın zevkleri ve frustrasyonları 
yaşamanın parasal ve sağlıksal bedelini ödemeye hazır 
olmalısınız.  

Öncelikle ileri gelenlerden olmalıdır bunu yaşayan ya da “ileri 
gidenlerden”. Sanatsal ve kültürel olgular karşısında “şö-şö” 
edebilen birisi olmalı veya, hafif tatlı-tuzlu su frenki veya 
Anglosakson kültürüne bulaşmış olmalı. Toplumsal ve de elbette 
parasal tabanı dolgun olmalı. Yönetici olmanın bütünleşmiş ve 
dayanışmış kesimlerinin düzeyine ulaşmalı. Böyle olunca bir 
İstanbul ağustosunda belirleyici göstergeleri üzerinde taşıması 
doğal: biraz yapışkan ter, herkesle paylaşabildiği; bir kulüp (klöb) 
üyelik kartı, ancak bazı benzerleriyle paylaşmayı kabul 
edebileceği bir unsur; bir de koku (parföm), benzerleriyle bile 
paylaşmaktan nefret etmesi son derece olası bir gösterge olarak. 
Diğer bütünleyici parçaların da bunların ardından gelmesi olağan: 
arabanın markası, dairenin fayansı, filan… O halde artık sizleri 
bugünlük seçkin semtlerimizin güzelliği tarihe karışmış 
kıyılarından bir kıyıda bir “club”e alabiliriz seyirci olarak. Aman 
seyirci kalmaya gayret! Kendinizi kaybedip bunalım gidermeye 
filan kalkışmayın. Sonu kötü olabilir. Bizden açıklaması.  

Peki kulübümüzde manzara nedir? Yağız delikanlılar, biraz 
geçkince ve topluca beyler… Yapısalcıların kulakları çınlasın ki bir 
kıta adı olmaktan çok ötelerde anlamlar içeren “Avrupa”nın tüm 
göstergelerine çarpıyor gözler. Evet, Avrupa’nın bilmem ne-
resinden gelme bikinileriyle arz-ı endam eyleyen paluze hatunlar, 
güneşe yağlanmış ve “epilasyonlanmış” tenlerini sergilemekteler. 
Bir de koku, içiniz gıcık gıcık gıdıklanacak. Açık havaya karşın bir 
sis gibi çökmüş klöb’ün üzerine; Chanel’ler, Chamade’lar, 
Carvin’ler, Arden’ler...  

Parfömler, Paris’in sokaklarında kanalizasyonun açıktan aktığı, 
taharetlenmenin Fransızlarca bilinmediği dönemlerdeki ayıp 
örtücü görevini (yani tarihsel görevini) yerine getirmeye çalışarak 
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burada da kıyının koli basili, denizanası ve çürümüş yosun 
kokusunu bastırmaya çalışıyor. Ne çare ki, az ileriden iki adam 
kalınlığında bir kanal ağzı, arkadaki binlerce apartmanın on bin-
lerce tuvaletinin pisliğini denize akıtıyor. Gömme banyolu, dore 
fayanslı, hidroforlu ve belki de saunalı apartmanların klozetlerin-
den yola çıkarak, seçkin butik ve parfümerilerin altını dolaşan, 
Mustang’lerin ve cazibeli güzellerin arşınladığı sokaklardan kâh 
üstten kah alttan giderek denize kavuşuyor kakalar. Ve Chanel ve 
Chamade ve Carvin ve Rabane parfömlü bayanlar, neyse ki kendi 
pisliklerinde yüzmek üzere klöbün merdivenlerinden salınarak 
denize iniyorlar.  
Cumhuriyet, 11 Ağustos 1982 
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İstanbul’da Sıcak Bir Pazar  

Konstantinopol bozulup İstanbul oldu ya daha da bozulup 

“Karambol” olma yolunda. Bu türden garip çağrışımlar yapan 
müthiş çeşitli bir kalabalığı var bu kentin. Kalabalığın devinimi, 
devinimin ivmesi sürekli artıyor. Yaşadıkça “Daha ötesi yok!” 
diyorsun, yine bir yolunu bulup şaşırtıyor insanı.  

Kenti yaşamak demek; sokağıyla, işyeriyle, pazarı, otobüsü, 
vapuru, balıkçısı, sarhoşuyla yaşamak demek. Sokaklarında kal-
binin çarpışını, kokusunu, sesini duyarak; rengini, biçimini, gö-
rerek onun bir parçası olmak, onunla benzeşmek demek. İstanbul 
sokakları anlatmakla olmaz işte. Baş döndüren, insanı cami duva-
rından alıp otomobil tamponuna çarpan, seyyar satıcıdan kaçırıp 
yankesiciye tutturan, vapurdan indirip minibüse bindiren, apart-
man aralığından atıp butik vitrininde tutan, pazar yeri pazarlığın-
da kızıştırıp mezarlık selvisinde ürperten, çıldırtan, çıldırtan, çıl-
dırtan bir çarkı var. Her ayın yirmi beş günü sabah 05:00’la akşam 
20:00 arası nefes nefese koşturan kentleşmiş ama 
kentlileşememiş on milyon insanı var.  
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“Kentlileşmiş yaşam biçimi” gerçekten de uygarlık tarihinin 
son (“the end” anlamında bir son) basamağı olsa gerek. Ve de 
ayın geriye kalan beş günü gelir: yani pazar günü, dinlenme 
günleri yani. Tanrı’nın bile dinlendiği yedinci günü haftanın... 
İnsan ve kent dursun, soluklansın çarpıntısı dinsin diye. Ama ne 
mümkün? Uygar kentten ilkel doğaya bir akın başlar bu kez. 
Doğalı yapaydan, dinlence gününü çalışma gününden beter eden 
bir saldırı: Haydi, ormana! Sınıfına, katmanına, kültürüne, 
bütçene, keyfine göre jogginge, pikniğe, halk plajına, havuz 
başına, otoyol yeşiline, futbola, tenise, motor gezisine, kotraya, 
kahveye, kafeye, Kumburgaz’a, Bugaz’a, sahil yoluna, Bağdat 
Caddesi’ne. Kamyonet, Murat, BMV, otobüs, minibüs, vapur, 
kotra, takayla ve piyade olarak olağanüstü bir harekât. Beş 
milyon adem ve bunca araç bir arada nasıl devinir? Kokoreççi, 
simitçi, lahmacuncu, sucu, baloncu, karpuzcu, mangalcı, kasetçi, 
kahya, kiralık mayocu aynı yerde nasıl pazar bulur? Haşlanmış 
yumurta, karpuz, zeytinyağlı dolma ve yirmi beş şişe bira; Aygaz 
tüpüyle, beş çocukla bir arada nasıl taşınır?  
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Bu harika göç süreci öğlene doğru durulur. Şimdi bunca insan 
doğada bir yerlerde yarım günlük bir uygarlık kurmaktadırlar. Sı-
nırlar çizilmiş, tenteler gerilmekte, çadırlar dikilmektedir. Bu sü-
reçte yeni kurulan, ama insanlığın ilkel dönemlerini andıran bu 
kısa süreli uygarlıkta, ateş yeniden keşfedilecek, komşuluk ilişki-
leri oluşturulacak, çiçek ve meyve; onlar bulunmazsa dal, 
kozalak, deniz kabuğu, kuş yumurtası toplanacak, ava çıkılacak; 
duruma göre balık, böcek, kuş ve kadın kız peşinden koşulacak, 
tapınılacak, sanat eserleri kayalara ve ağaç gövdelerine 
kazınacak; futbol, yüzme, atlama, tırmanma gibi sporları içeren 
olimpiyat oyunları oynanacaktır. İnsanlık tarihinin “ilkel” ve 
(kadınlar açısından yemek ile bulaşık da hesaba katılırsa) “köleci” 
uygarlık aşamaları tüm ayrıntılarıyla tıpkı hızlandırılmış bir film 
gibi aynı gün içinde yaşanacaktır. Duruma göre savaş da çıkabilir. 
Nedenleri: Truvalı Helen’lere yan bakılması, su başı, ağaç altı gibi 
değerli kıt kaynak ve konumların paylaşılması gibi tarihsel 
çağrışımlı da olabilir.Uygarlığın, akşamüstüne doğru üzerine bir 
yorgunluk çöker. Toplanıp yeniden göçmek, kentsel düzene 
geçmek zamanıdır şimdi. Boğulma, kırık, yangın, çarpışma, 
çatışma gibi doğal ve toplumsal felaketler yaşanmadıysa gece 
yarısına doğru, dinlenmişliğin müthiş yorgunluğu ile uyunabilir. 
Doğada bırakılan “uygarlık” izleri ise çağın antropomorfik 
göstergeleri olarak tarihe geçecektir.  
Cumhuriyet, 15 Eylül 1982 
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İstanbul’un Karşısı Kadıköy  

Kadıköy’ün kuruluşunda, buraya güzellikten anlamayan kör-

lerin yerleştiği yolunda bir efsane olduğu bilinir. Ancak çağımızda 
pek geçerliliği kalmadı bu efsanenin. Cumhuriyet ile yaşıt olup 
İstanbul›u yaşayanların anlata anlata bitiremediğine bakılırsa 
yakın zamanlara dek Kadıköy'ün güzellikleri ve tatlı yaşamı da 
pek yabana atılır cinsten değilmiş; çamlar içinde köşkleri, pembe 
çavuş üzümü bağları, kumru sesleri, doğal kıyıları, küçük beyaz 
Rum evleri, sevimli tramvayları, düzenli iskeleleri, neşeli meyha-
neleri ile.  

Küçük Bey’ler Yukarı Erenköy’deki köşklerinden banyo kılıkları 
ile çıkıp, tanıdıklarıyla yarenlik ederek, bahçeden bahçeye ge-
çerek kıyıya ulaşır; banyolarını alır, bornozlarını giyer, dönüşte bir 
dost köşkte içkilerini alır, fakirhanelerine avdet ederlermiş. Hele 
akşamları Belvü, Korupark, Fenerbahçe önünde fayton ve kupa 
ile tur atmak; Hristo, Todori, Koço gibi çoğu kez yöneticisinin 
adıyla maruf meyhanelerde geceyi bitirmek ne zevkli olurmuş. 
Bir iskele meydanı, bir çınar altı… Jilet gibi giyinmiş, smokin ve 
papyonlu, briyantinli saçları ortadan ayrılmış garsonlar, göz süzen 
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gayrimüslim kızlar, Gregor’un cazı, Madam Sarah’ın sesi... 
Aristokrat ailelerin tatlı su frengi oğullarının kotralarından bir 
ağızdan söylenen şarkılar duyulurmuş: “Kalamış’tan bak vapur 
kalkıyor, kalkıyor\Beresini yan giymiş geliyor, geliyor\Ah berelim, 
vah berelim, senlen şöyle bir gezelim!”  

Zaman çok hızlı geçer Kadıköy’de. Kalamış’tan vapur kalkmaz 
olur. Körfezi bile toprakla doldurulur. Erenköy’de ne çamlık kalır, 
ne köşk ne de kumru. Tenteli tramvaylar yerlerini “neşeli” mini-
büslere terk eder. Tarlanın ortasında dükkân açan ileri görüşlü 
vatandaşa Şaşkın Bakkal diyenler, küçükdillerini yutar yeni apart-
manları görünce. 4 katlı, derken 8-16 ve pek yakında 32 katlı. Çift 
asansörlü, hidroforlu, jeneratörlü, lambrili, kemerli kapılı, yaldız 
fayanslı ve renkli bideli; balkonunda barbekülü, yüzme havuzlu, 
renk renk, biçim biçim, “süper lüks” daireler yapılır ve satılır ki, 
dünya mimarlık tarihçileri ile maliyecilere ibret ola!  

Bir hesaba göre bu yoldan 5 yılda Kızıltoprak ve Bostancı ara-
sında 60 milyar kâr yaratılır. Plajlar kalabalıklaşır, deniz kokar. 
Kurbağalı Dere’de kurbağalar kahkaha atarken bu duruma, ze-
hirlenip ölürler. İnsanlar duraklarda bekleşir; yolları Murat’lar, 
Transam’lar, Pontiac’lar kaplar, cayırtılı patinaj çekmeler ve eg-
zost dumanlarıyla...  

Kadıköy’de Fiat, Valiant, Studebaker’lerin ilk görüldüğü yıl-
larda dokuz taksi varmış. Ekrem Muhittin Yeğen Bey, kırmızı 
Lancia’sı ile Belvü’nün önünde durup “bir İspanyol asilzadesi gibi” 
arabadan indikte, arabanın çevresini Kadıköy’ün dokuz taksisinin 
tüm şoförleri, kendisinin çevresini ise hayranları, Kadıköy’ün tüm 
kızları sararmış. Yıllar sonra, şu görkemli Kadıköy’ün, çelişkilerin 
en keskinlerini “görselleştirerek” Kalamış’ı, Erenköy’ü, Moda’sıyla 
çöküşü de başka türlü heyecanlı oluyor doğrusu.  
Cumhuriyet, 3 Kasım 1982 
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Bir Beyazıt Düşü-Beyazıt’ın Düşüşü  

Nihayet biraz kafamıza uygun bir dergi çıkmaya başladı. Ön-

celeri Arredamento-Dekorasyon olan bu derginin adı, sonradan 
Arredamento-Mimarlık’a dönüşecek ve ülkenin kültür, mimarlık 
çevrelerinde gündem oluşturan bir yayın olacaktır. Derginin 
“hiperentellektüel”lerden oluşan yayın kurulu toplantılarının 
keyifli ve kanlı tartışmalara sahne olduğunu ise söylemeye gerek 
yok. Değerli mimar Turgut Cansever’in meydan için hazırladığı 
projesini heyecanla savunduğu bir sayıda, ben de kendisine biraz 
sataşarak kendi doğup büyüdüğüm Beyazıt’ımı anlatıyorum.  

 
Kırk küsur yıl kadar önce Beyazıt’ta doğdum. Bu semtin ve 

meydanının 1950’lerini, İstanbul’un basit, bugüne göre bayağı 
küçük sayılabilecek gerçek bir kent olduğu dönemini yaşadım. 
İlkokula Beyazıt Meydanı’nın düz, ferah, sakin döşemelerinde 
bilye yuvarlayarak, fıskiyeli mermer havuzunda kâğıttan kayık 
yüzdürerek, servilerin altında güvercinlere sataşarak, yürüyerek 
giderdim. Cami tarafında dev çınarlar, onların gölgesinde kahve-
ler vardı. Döşemelere çocuklar daha mı çok dikkat eder bilmem. 
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Ama döşemeler mermer ve granit plaka idi. Cumartesileri Çem-
berlitaş, Saraçhane, Beyoğlu sinemalarına ulaşabilmek için ortası 
delik 2,5 kuruşluk paso biletimi alır, tramvaya binerdim. Tramvay 
gerçekti tabii. Şimdiki gibi sirk hokkabazı kılığında ve utanç içinde 
değildi. Tramvayın arkasına pek asılmazdım. Uslu bir çocuktum 
galiba. Tramvay, Beyazıt havuzunun etrafından turunu atar, yola 
koyulurdu. İnsanın özel tarihi ile kentin tarihinin uyum içinde 
geliştiği tatlı ve gerçek yaşam kesitleri bunlar.  

Şimdi, yıllar sonra Beyazıt›ı yazarken Türkiye'nin, İstanbul›un 
hafızası ne denli zayıf diye düşünüyorum. Yıkılmasın diye yapan, 
okunsun diye yazan birisi olarak bu, beni daha çok ürkütüyor. Bir 
kırk yıl sonraya bizden de hiçbir iz kalmayacak galiba. Değerli 
“kültür” adamlarımız da dahil, hepimiz çevreye, tarihe ne kadar 
acımasızca davranıyoruz. Söyleyin, kim bir yöneticiye (Menderes, 
İşcan, Dalan, Sözen) ya da bir plancıya, ünlü ya da ünsüz bir mi-
mara kentin bin yıllar, yüzyıllar boyu eklemlenerek, tarihsel sü-
reci sindirerek oluşmuş dokusunu, döşemesini, ağacını, (Taksim, 
Tarlabaşı, Beyazıt demeden) meydanını, yolunu değiştirebilme 
hakkını veriyor? Hâlâ şaşırıyor ve hâlâ öfkeleniyorum!  

Bogos kalfanın inşa ettiği biraz ardeko, biraz neoklasik, ek-
lektik mimarili bir taş konakta oturuyoruz. Dedem Adliye Nazırı 
olduğuna göre (Öyleymiş, ben yaşamadım o dönemi) işyerine 
(Bab-ı Âli tabi) yakın, ferah, uyumlu bir ev yeri seçimi. Annean-
nem hayatta. Neredeyse yüz yaşında bir Gürcü kızı. Ev Marmara 
Denizi’ne bakıyor. Beyazıt ve Marmara Denizi arasındaki gökyü-
zünde çaylaklar, leylekler... Kırmızı giydirmiyorlar bize bahçeye 
çıkarken, çaylak kapar diye. Ekolojiden söz yok, kavram belki var-
dı; ama bizim buralara henüz ulaşmamış o sıralar. Martılarla çay-
lakların bir savaşı cereyan ediyor gökyüzünde (Martılar ki biraz 
pislik yerler, bu aralar İstanbul’u çok seviyorlar). Ve martılar 
kazanıyor bölge savaşını, çaylaklar gidiyor. O günlerde 
Kapalıçarşı’da “büyük yangın” oluyor. Seyretmeye gidiyoruz 
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anneannemle, ne akılsa?.. Öyle korkuyorum ki, gece uykularım 
kaçıyor. Gürcüce okunup üfleniyorum: “Dradikedani hambelika 
tiyayka…” Başka bir ekolojik felaket, başka bir yangın olan 
İstanbul istimlakleri tüm hızıyla sürüyor o sıralar. Sarı greyderler, 
sonradan Bizans Sarayı’nın kalıntıları olduğunu öğreneceğim koca 
yuvarlak mermer kolonları önlerine katmış, Beyazıt’tan Aksaray’a 
doğru yokuş aşağı sürüklüyor. Artık dedemin faytonunun, 
babamın Fiat 924’ünün dönemi bitmiştir. Chevrolet’ler gelecek 
Türkiye’ye. Yollar, meydanlar onlara hazırlanıyor!  

Dünyanın hiçbir kentinde her şey bu denli kolay değiştirile-
mez. Kentin ortak tarihini, bilincini, kimliğini oluşturan fiziksel ve 
sosyal çekirdek tarihin malıdır. Ticaret, vilayet, belediye, adliye, 
üniversite, hastane, gar, liman, sanayi, turizm hepsi bir arada bir 
işgal kuvvetinden çok daha fazla tahribat yapabilir kentin bu 
kırılgan çekirdeğine. Bugün Beyazıt’ın, Süleymaniye’nin arka 
sokakları on dokuzuncu yüzyıl Londra’sına rahmet okutacak ka-
dar köhnemiş, sömürülmüş durumdadır. Ortalama yöneticinin, 
plancının elinden gelebilen tek çözüm ise “yıkmak, beton setler 
yapmak, beton parke kaplamak, beton direkler dikmek, eskiye 
öykünen kahvehaneler önermek”tir. Kültür tarihindeki seçkin 
yerini almış mimarlar, plancılar, buralar için düşüncesizce açılmış 
yarışmaların jüri üyesi hocalar da bence bu yıkımın 
sorumluluğunu paylaşmaktadırlar. Beyazıt için iki defa büyük 
çapta açılan konkurların hiçbirinde, bu meydanın tarihsel izlerini 
arayıp, bulup değerlendiren bir projeye rastlanmamıştır. Bu 
büyük mimarlar, sonra “Projem uygulanmadı” diye yakınırlar bir 
de.  

Bizim Beyazıt’taki evin bir bahçıvanı vardı. Ya bu adam çok iri 
biriydi ya da ben çok küçüktüm. Her neyse, bu adam kendine 
“müdür” derdi. Aslında kendisi, Park Bahçeler Müdürlüğü’nde 
alelade bir kadrodan bahçıvan, Beyazıt Meydanı’ndaki park ke-
siminden sorumlu bir kişiydi. Adamın bizim bahçeye her gelişi 
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benim için bir bayram günüydü. Çapa, kazma, kürek, sulama 
kovası ve hortum ortalığa çıkardı. Ben de müdürün peşindeyim 
tabii bütün gün. Bir gün yok oldu müdür. İntihar etmiş! Eliyle, 
emeğiyle yıllarca yetiştirip baktığı Beyazıt Parkı’nın, ağaçların is-
timlakler sırasında dozerlerle yok edilişine dayanamayıp kezzap 
içerek intihar etmiş.  

Bir lanetlenme olsa gerek ki, o gün bugün Beyazıt Meydanı 
toparlanamadı. Birkaç yıl sonra yeşilin, havuzun, granitin yerini 
alan betonların üzerinde gençler bir başka değişim, dönüşüm için 
haykırdılar, kanlarını döktüler. Önce tanklar, askerler, on yıl sonra 
da polis panzerleri, Fruko’lar geldi. Sonra çekçek arabaları, 
bitpazarı, arabesk geldi; sonra Romenler, Polonyalılar… Yaşamak 
için bir şans arayan binlercesi... Bu toplumsal dönüşüm sürecinde 
ben de yetişkin oldum. Lise, 1968, akademi, Paris derken; mimar, 
plancı, araştırmacı oldum. Kentleri okumaya; tarihi, toplumu, 
kültürü, çevreyi, yeşili tartışmaya, anlamaya, anlatmaya başla-
dım. Bizans, Osmanlı, modernizm, postmodernizm, realizm, 
nostalji, Gülersoy, zerdüşt, Cansever, Dalan, Sözen... Kentleşme, 
köyleşme, modernleşme, taşralaşma, arabesk, minibüs, işporta, 
göçmenler... Bunları gördüm, tartıştım. Sonuçta, ağaçları yetiş-
tiren bahçıvan, ağaçları kesen yönetici, kalem oynatarak kentsel 
çevreyi biçimleyen mimar, toplumsal değişim için kanını veren 
üniversite öğrencisi, simit satan baba, ona yer tahsis eden beledi-
ye başkanı, kendini satan Doğu Avrupalı turist... Hangisi Beyazıt 
Meydanı’nı, nasıl algıladı, dönüştürdü bilemiyorum. Ama tüm 
bunların yanı sıra hepimizin bildiği, gördüğü, yaşadığı bir şey var. 
Kentlerin yazgısını denetleyemiyoruz. Kentlerimiz ve tarihimiz 
kendi özerk dinamiği ile kopup gidiyor bizden. Kimliğimizi de 
birlikte yok ederek.  

Arredamento Dekorasyon, Mart 1991 
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Palladio’da Seksek Oynamak:  
Venedik Seyyahının Notları  

Bir grup mimar arkadaşla, 1991 Venedik Mimarlık Bienali’ne 

gittik. Kentte aynı anda, Film Festivali de sürdüğü için ilginç kişiler 
ile çok heyecanlı karşılaşmalarımız oldu. Hem Eisenmann, Botta, 
Gehry, Rossi gibi “starchitect”lerle (yıldız mimarlar) hem de 
Donald Suthertland gibi gerçek “star”lar ile aynı sokaklarda 
dolaşmak, aynı trattoria’da yemek yemek bana epeyce ilham 
vermişti.  

 
Hollandalılar ile birlikte dünya ticaret burjuvazisinin ilk tem-

silcileri, Venedik Doç’larının kentlerini imar edip, sanata mimar-
lığa kucak açtıkları gelişme döneminin hemen sonrasında, belki 
de Rönesans’ın bitiminde, tam da zamanında, zamanı durdurmuş 
bu adalar şehri. Kaynağı bu olan zenginlik ve köhnelik; seyyahta, 
acı ve tad, küf ve parfüm, gerilim ve ölüm, kokuşma ve yaradılış, 
sonsuzluk ve son düşüncelerini birlikte uyarıyor. Her an ve her 



25 
 

yerde bu duygu yoğunluğunu yaşatıyor Venedik. Büyüsü de bura-
dan geliyor galiba.  

Sabah karanlığında çan sesiyle uyanırken başlıyor rüya; yanık 
Venedik kırmızısı, küf sarısı sıvaları kısmen dökük köhne cepheler 
gün ışığıyla aydınlanmadan önce -Dersaadet’te sabah ezanından 
bile önce belki- batak zemin üzerinde temel tutturamayıp eğilmiş 
bir çan kulesinden zangoç, 126 kez çan çalıp “Ey Venedikliler uya-
nın, ticaret yapın, dünyayı fethedin!” diye günün başlamak üzere 
olduğunu ilan ettiğinde. Oysa artık fetih için Akdeniz’e açılmak ne 
mümkün? Donanma Arsenal’de bir hayalettir. Corderia’da ha-
latların kokusu bile kalmamıştır. Ancak mutlu bir seyyahsan, ha-
yalinde bu zenginlik dönemi ile kentte yürüyebilirsin; sokaklar, 
köprüler, kanallar, geçitler ve avlularda kaybolup, meydanlarda 
yeniden buluşarak. Herkesin birlikte yaşadığı bir karnavalda, ışık 
hızıyla boyut değiştirebilir; boyutsuz, koşulsuz fantezi ve hayal 
üretebilirsin: Yürüdüğün taşlar biraz sonra sular altında kalacak; 
senin de belki şu köprüde nefesin tıkanacak. Bir siyah gondolda 
“mezarlıklar adasına” doğru yola çıkarıldığını görüp aynı köprü-
den kendi cenazene bir mendil sallayacaksın.  

Çocukluğuna geri dönüp şu kilisenin önünde, Palladio'nun 
çizdiği taş döşemelerin kutsal ve mutlak geometrisinde seksek 
oynayarak büyüdüğünü de hayal edebilirsin. Şu meydanda 
kafenin önündeki heykele dayanmış, ayaküstü şarap içen ve 
şehvetle gevezelik eden genç insanlara karışsan bile, ayaklarının 
altında eriyip giden bu kente ilgisiz kalamazsın bir an bile. 
Yanından açgözlü bir röntgencilikle her görüntüyü çalan 
Amerikalı, Japon turist grupları geçer. Günde bir milyon kare 
resimleyip her defasında, makinelerine çaldıkları görüntüler ile 
bu kadim taşlarından birer anlam katmanını da çalarak, tüketerek 
götürdüklerini düşünürsün kentinin. İri kesimli granit döşemeler 
üzerinde toplaşmış ve bu turistlere saydammışlarcasına, 
aldırmayan bir tavırla davranarak, kendi gizli dünyalarında 



26 
 

güvenle söyleşen güvercinler, yüzyıllar önce uzak diyarlara 
uğurladıkları Marco Polo’yu mu özlemektedir? Daha sonraları 
Akdeniz’de kâh ticaret dostu edindikleri, kâh egemenlik kavgası 
ettikleri Türkleri tekrar buralarda görmekten mutlu mudur 
Arsenal Corderia’sında halat çeken Venediklilerin ruhları? 
Gemicilerin her biri birer martıda mı yaşamaktadır? Teknelerin 
yolları boyunca dizilmiş yalı kazıklarının tepesinde gece boyu cam 
gözlerle çevreyi dikizleyen şu martılar çok önceleri, Venedikli 
Casanova’nın umutsuz uçuşlarına ve yalnızlığına kahkahalar 
atanlarla aynı mıdır?  

Bu kent, çürüyüp yok oluşa, sonsuzluğa dönerken duran za-
manı, ölümü, karanlığı, şarabı ve seksi kim daha iyi algılayabilirdi 
Casanova'dan gayrı? Şimdi onun ruhu, şu arkad boyunca çıplak 
ayakla bir ışık, bir gölge gibi yürüyen şu kızın peşine takılmış mı-
dır? Bu kız dantel işler mi yalnız bir gecesinde? O sırada bir Vival-
di konseri sonrası Felice Tiyatrosu’ndan çıkan maskeli bayanlar 
ve baylar, duvarlarına sürünerek yürüdükleri rutubetli sokakların 
pırıltılı taş kaldırımında bir an nefeslerini tutup, bu dantelci kız 
gibi, izleniyormuş duygusuna kapılmazlar mı? Onlara bir sokak 
lambası, bir loş ışık yol gösterir rutubetli karanlıkta. Sonra ileride 
bir ışık daha… Işıklar götürür gezginleri bilinmedik yerlere. Ani-
den yol biter bir çıkmaz sokakta, bir avluda. Çıkışını bulamıyor-
sun. Bir çığlık, bir kahkaha; ürperir yalnız gezgin. Birileri alay mı 
ediyor derken, üst katlardan bir mavi ışık sızıntısı: sonuna kadar 
açık bir televizyon. Belli ki, en üst kattaki odada da yalnızlık ve 
korku var.  

Şu dar alt geçitten geçip ışıltılı bir kanala ulaşıyorsun. Oh, ışık 
ve uyanış! Işık, motorlar ve şıklık bir yöne doğru gidiyor. Galiba 
bir davet var Peggy Guggenheim’ın yalı-sarayında. Şıklık şöyle: 
Ferre, Biagiotti, Versace, belki Krizia, Kenzo... Kaymak tabaka ve 
sanatçılar; özel oto yok, ama özel motor var. Tik ağacı ve dantel… 
Arkada ailemizin sırmalı, aslanlı arması dalgalanıyor. Aman, bu-
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ruşmasın giysilerimiz! Elele, asilce ayaktayız. Peggy’lerin iskelesi-
ne yanaşıyoruz. Aman o ne, kırmızı saten iskarpinlerinizin altın-
dan iri bir lağım faresi! Cup, kanala! Ah Venedik, uyanmak olası 
mı rüyandan?  

Hafif puslu bir sabah, vaporetto ile Lido adasına doğru yola 
çıkılıyor ferahlamak için, yıllar sonra çok çabuk yaşayıp yok et-
tiğimiz bir kültürü, 1950’lerin Florya plajlarını yeniden görmek 
için. (Bilseydim, annemin her plaja gidişimizde hazır ettiği do-
mates suyu, peynirli ekmek sepetini de yanıma alırdım). Banyo, 
mayo, Florya, kabin... Bunlar İtalyanca mı yoksa? Aldo Rossi’nin 
“Her evde olmalıdır” dediği çizgili dolaplarını, mavi ve beyaz çiz-
gili plaj kabinlerinde yakalamak. Kumda yürürken briyantin saçlı, 
beyaz kola gömlekli dimdik bir yaşlı adam; elinde emaye bir tas... 
Eğer bu adam, şu kabinin önündeki kokonalara ayak yıkama suyu 
götürüyorsa… Ki evet, kırk yıl önce olduğu gibi ve yüzyıl sonra 
olacağı gibi…  

Burada zaman durmuş demedim mi? Hasır şapkamı takıp ya-
tay çizgili, askılı mayomu giyiyorum. Excelsior Oteli’nin önündeki 
kumsalda bir şezlonga yerleşiyorum. “Venedik’te Ölüm”ü 
bekliyorum; artık Visconti’nin de Dirk Bogarde’ın da öldüğünü 
düşünüp, hüzünle...  

Arredamento Dekorasyon, Kasım 1991 
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Demokrasi Parkı:  
İstanbul ve Biz Bunlara Müstahak Mıyız?  

İstanbul’un başına gelen tuhaflıklar hakkında ilginç gözlemler 

yapmak, heyecanlı yazılar yazmak doğrusu hiç de zor değil. 
Dönemin Belediye Başkanı Nurettin Sözen, zavallı İki Numaralı 
(Maçka) Parkımızı, “Demokrasi Parkı”na dönüştürülmek üzere 
İTÜ’lü hocalara emanet etmişti. Orada yapılanlar karşısında, bi-
raz da YÖK sonrası Academia’ya olan kızgınlığım nedeniyle ka-
lemimden adeta kan damlıyor. Ne var ki bu yazım bugüne dek en 
çok onay alan, “rating” yapanlardan bir tanesidir. İki yüze yakın 
olumlu tepki alıp şaşkına dönmüştüm. Hatta Belediye bir toplantı 
düzenleyip tepki gösterenleri bir araya getirmiş, bizlerden 
alternatif öneriler istemişti. Elbette önerilerimizin bir kelimesini 
bile dinlemediler. Bu arada, ne yazık ki bu yazıya dayanamayan 
birçok İTÜ’lü hoca da bana resmen küstü.  

Günümüzde giderek ucundan köşesinden kongre, spor, sine-
ma, garaj, konser, otel, kışla diyerek durmadan “tırtıklanıp” özel 
ve kamu sektörü arasında paylaşılan bu Parkın o günlerini bile 
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arıyoruz ya! Ama yine de bu kentin merkezindeki esas çelişkilerin 
oldukça erken bir dönemini anlatması açısından ilginç. 

 
İstanbul'a nefes veren parklara neler ettik, neler etmekteyiz? 

Maçka’daki Demokrasi Parkı’ndayız. Şimdi nefeslerinizi tutunuz. 
Yokuş çıkılacağı için değil, görecekleriniz karşısında ağzınızdan 
istenmeyen sözcükler dökülmesin diye. Kısaca, çağın sahte mi-
toslarıyla doldurulmuş, kişiliksiz, yozlaşmış ütopya Disneylandvari 
bir “kitsch, arabesk, saldırgan” yapaylıklar silsilesi… Değil 
İstanbul’un merkezine, hiçbir taşra ortamına, kültür gettosuna, 
sömürgeye dahi yakıştıramayacağımız türden işlev ve biçimler…  

Kent ve mimarlık tarihçilerinin ve bilgili kentlilerin, İstanbul’a 
anlamlı etkileri olduğu konusunda tartışmasız birleştiği (zaman 
zaman kimi yıkımlardan sorumlu tutarak eleştirseler de) tek konu 
belki de 1934 tarihli Prost Planı’dır. Plan, bu kent için bugüne dek 
yapılmış en kapsamlı plan olup epeyce bir bölümü de (hunharca) 
uygulanarak yaşama geçmiştir.  

Dönemin güçlü yönetimi sayesinde kısmen uygulanabilen bu 
Plan sonucunda, günümüze gerçekten anlamlı (evrensel anlamda 
kent parçası diye de nitelendirilebilecek) birkaç düzenleme de 
kalmıştır doğrusu. Örneğin, İstanbul Suriçi arkeolojik bölgesi 
kavramı, eski Eminönü ve Tophane düzenlemesi, İstiklal 
Caddesi’nin arkadlı (Şimdilerde Belediye “portik” diyor, ne 
demekse?) düzeni, Taksim Meydanı, Elmadağ, Bağdat Caddesi, 
Boğaziçi “Korniş Yolu” (üst yol) ve benzerleri bu planın 
ürünleridir. Prost Planı’nın bir değerlendirmesini artık yapmak 
gerektiğini bir yana bırakarak hikayeye girelim. İşte o 
dönemlerden kentimize kalan iki açık “kentsel” ve “kamusal” 
mekândan biri Bir Numaralı Park (Şimdilerde idari yapılar ile işgal 
edilen, Vatan ve Millet Caddesi üçgeni arasındaki yok olmuş “Bir 
numaralı Park”), diğeri de bu birinciye atıf ile “İki Numaralı” diye 
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adlandırılan Taksim, Gümüşsuyu ve Dolmabahçe üçgenindeki 
Maçka Parkı’dır.  

2 Numaralı Park, kentimizin tek belirgin referans merkezi 
Taksim Meydanı ve platosunu, bir yandan Gümüşsuyu’ndan 
Dolmabahçe’ye bağlarken diğer yandan da kentin en gelişmiş, 
yere en sağlam basan dokusunu ve sosyal açıdan “kentlileşmiş” 
bölgelerin (Elmadağ-Maçka) alt sınırlarını belirleyerek Boğaziçi 
kıyısına kadar iner. İçinde “Spor ve Sergi Sarayı”, “Açık Hava Ti-
yatrosu”, Dolmabahçe Stadı (Önceleri, “ıstabl-ı amire”yi -Hassa 
Ahırları- barındırırken, Cumhuriyetin ilk yıllarında Dolmabahçe 
Sarayı ile anlamlı bir alışveriş, soru-yanıt düzeni içinde bir gençlik 
ve spor parkı olarak düşünülüp sonradan seyirlik futbola teslim 
olmuştur) gibi önemli kentsel referansları barındırır. Tam burada 
bu stadyumun değişen isimleri üzerinden de bir toplumsal tarih 
okuması yapılabileceğini de düşünelim ve geçelim.  

Geçen 60 yıl içinde kentimiz, kentlimiz, plancı ve yöneticile-
rimiz “3 Numaralı” diye adlandırabileceğimiz yeni bir kent parkı 
oluşturmadılar; ama bu arada kent de nüfusunu 10 kez katladı. 
Bu konu, işin tartışma dışında bıraktığımız bir başka yönü.  

İşin bir de “daha vahim”, “daha dehşet verici” gibi ünlemlerle 
anılabilecek, ancak serinkanlı ve derinlemesine irdelenince çok 
açıklayıcı olabilecek diğer yönü var. Bu parklara ve günümüzde 
artık adı bile hatırlanmayan bu İki Numaralı Park’a neler ettik, 
neler etmekteyiz?  

Doğrusu, eğer bugünlerde 100 milyar harcanarak bu parktan 
geriye kalan 21 hektar yeşil alanın “Demokrasi Parkı” adıyla 
“dinlenme ve bedensel-düşünsel eğitim” amaçlı olarak yeniden 
düzenlendiğini duyup, projelerine bir göz atıp, yerinde olan bi-
teni gözlemlemek fırsatı oluşturabilirseniz gerçekten müthiş bir 
“düşünsel eğitim” deneyimi yaşayacağınızı belirtmeliyim. Ama 
önce konuyu kapsamlı bir çerçeveye oturtabilmek için, artık bir 
“periferi metropolü” olabilme çabalarındaki İstanbul’da sürdürü-
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len taşralaştırma operasyonlarını da hissederek daha keskin bir 
gözleme hazırlanmak üzere geziye Taksim Meydanı’ndan başla-
yalım diyorum.  

Meydana, büyük bir “sosyal temizlik” ve sürgün operasyonuy-
la yeni açılan ihtişamlı Tarlabaşı Bulvarı’ndan girerek bu metro-
polün merkezinde kaderine terk edilmiş anıtsı Taksim-Maksem 
yapısı arkasında, istimlak artığı otoparka aracımızı park edelim. 
Sonra bu alanı taçlandıran ve en yitik kasabanıza bile mubah gör-
meyeceğiniz teneke minareli caminin etrafını tavaf eyleyelim. 
Yetmiş yıldır Cumhuriyetimizin simgesi olmuş Taksim Anıtı’nın 
etrafını bir kafes gibi çevreleyen nostaljik tramvay tellerinin al-
tından ve konimsi mermer fıskiye kümbetlerinin arasından mey-
dana (veya meydan denen tarlaya) ulaşalım. Tüm kentsel mey-
danlarımız gibi trafik, otobüsler ve bilumum gereksiz kulübe 
tarafından işgal edilmiş bu metropol merkezini aydınlatan trafik 
ışıkları, reklam pilonları ile turuncu “kentsimgesel” otobüslerimiz 
arasından sıyrılalım. The Marmara’nın gölgesinden çıkıp berhava 
olmuş Taksim Parkı’na ulaşalım. Burada park eden arabaların, 
otobüslerin egzozlarının ve hamburgerci bacalarından tüten 
dumanın arasından kendimize bir yol bulup kadim İki Numaralı 
Parkımıza yönelelim. İşte, ana konumuz olan parkın içindeyiz ar-
tık. Rahmetli Prost Planı’na göre bu parktan Boğaz’ı algılayacak 
ve kent merkezinden deniz kıyısına doğru açılabilecekmişiz.  

Heyhat! Park’ın henüz kapısında, bizleri belki de ülkemizin en 
yüksek, en iri en saf beton bloğunu oluşturan Sheraton Towers 
beklemektedir. Altından sessizce ve saygıyla geçmeliyiz bir an 
önce. Eh, ne de olsa, bir zamanlar Mimarlar Odası ve Hocalar 
Komisyonu “Çevresel Etki Değerlendirmesi” veya denetimi yap-
mıyordu. Ne var ki İki Numaralı Parkımıza ilk hançeri saplayan, bu 
projeye imzasını atanlar da bu tür denetleme komisyonlarında 
çevre sever aslan kesilen ünlü ve ünvanlı mimarlık hocalarımızdır. 
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Dolayısıyla onlara bir sözümüz olamaz. Artık buradan vadiye 
sarkıp biraz nefeslenelim.  

Şimdi sağımıza doğru bin bir “Yapmayın!” feryadına karşın 
vinçleri hâlâ harıl harıl çalışan Gökkafes Kulesi’nin inşaatı; karşı-
mızda az solda, parkın tam ortasında kentsel (ve belki ulusal) yaz-
gımızın bir kilometre taşı olarak Hilton... “Siluette” Dolmabahçe 
Sarayı’nın tam tepesinde konuşlandırılmış parkımızı ve Boğazı-
mızı katlettiği söylenen Japon yatırımı, “birleşik mimar” gücü-
müzü simgeleyen camdan kalemiz Swiss Hotel... Biraz aşağıda ise 
gençlerimizin spor yapması için düşünülüp artık bir futbol tapı-
nağına dönüştürülen stadyumun yüksele yüksele göğe ulaşmış 
anıtsal duvarları, altında ise uluslararası konjonktürün bir başka 
göstergesi olarak Romen, Bulgar ve İran TIRlarının doldurduğu 
otopark... Park denen yerin haline bakın! Ama daha bitmedi. Yü-
rüyüşe devam ile İki Numaralı Park’ın bu katliamdan arta kalan 
son parçasına, Maçka’ya doğru uzanan yamacına ulaşıyoruz. Şim-
di nefeslerinizi tutunuz. Yokuş çıkılacağı için değil, görecekleriniz 
karşısında ağzınızdan istenmeyen sözcükler dökülmesin diye. 
Burası “bedensel-düşünsel eğitim amaçlı” Demokrasi Parkı’nın 
şantiyesidir ki, bu parkın projeleri, ülkemizin en saygın mimarlık 
okullarından birinin önde gelen (Önde giden mi demeli?) hocaları 
tarafından hazırlanmıştır.  

Projeleri ve uygulamaları, konsept ve tasarım düzeyi ile bi-
çimsel mesajları, doğaya ettikleri, bu en değerli kent parkının son 
kalmış kesimine getirdikleri şiddetli yaklaşımları ile gerçekten de 
kimilerinin perspektifinden kentsel demokrasinin sınırsız algıla-
nışını vurgulamak açısından ibret vericidir. Zavallı kentimizin bu 
en değerli merkez parkı ki dünyada benzerleri arasında New York 
Central Park, Paris Jardin de Luxembourg, Londra Regents Park, 
Roma Villa Borghese bahçeleri ile karşılaştırılabilir ve en azından 
onlara gösterilen özen ve titizliğe layıktır. İşte bu parkımız, çağı-
mızda insanı şaşkına çevirecek işlevler, biçimler, yapılar ile hızla 
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donatılmaktadır. Bunlardan bazılarını burada ilginize sunmak is-
tiyorum. Umberto Eco’nun bir deyişiyle “beşere özgü lisanın yok-
sul sözcükleri onları tarif etmekte yetersiz” kalsa da. Parlak kırmı-
zı, yarım küre şapkalı ve maviş doğramalı, beyaz silindir gövdeli 
dev bir mantar; bebek patiği veya fiyonklu, kurdeleli, bebek su-
ratlı çiçeklikler; şemsiye şapkalı, fıskiyeli ve bolca kaskadlı su ve 
ışık gösterili havuzlar, elbette sahte ve sahte olmakla birlikte 
türlü arkaik, antik kolonad, neoklasik kemerli bir imitasyon su 
kemeri (!), bir miktar betonarmeden mamul peri bacaları, 
İspanyol merdivenleri, İtalyan meydancıkları, kaç ağaca mal 
olduğu bilinmez bir kat otoparkı, oyuncak tren, teleferik; kâh 
dairesel, kâh üçgen, kâh kareli pencereli postmodern (!) yapılar; 
dairesel, karesel, üçgensel, ışınsal havuzlar; örümcek ağı dokulu 
parmaklıklar... İşte, İki Numaralı Park’tan geriye bırakılan 
parçaya, çağımız ve kentimiz yönetici, danışman, öğretim üyesi 
ve tasarımcılarımız bunları uygun görüyor.  

Kısaca, çağın sahte mitoslarıyla doldurulmuş, kişiliksiz, yoz-
laşmış, ütopik, Disneylandvari bir “kitsch, arabesk, saldırgan” 
yapaylıklar, kepazelikler silsilesi… Değil İstanbul’un merkezine, 
hiçbir taşra ortamına, kültür gettosuna, sömürgeye dahi yakıştı-
ramayacağımız türden işlev ve biçimler. Ne diyelim? Ey Tanrım, 
İstanbul ve biz bunlara müstahak mıyız?  
Cumhuriyet, 9 Kasım 1992 
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Olimpiyat İstanbul’da:  
Heba Edilen Bir Mimari Fırsat 

Ne yazık ki bazı eski yazıları, yıllar sonra insanda “Ben deme-

miş miydim?” duygusu uyandırıyor. Nedeni, bu ülkede düşü-
nenlerin söylediklerinin, kimi (bütün?) yöneticilere vız gelmesi, iş-
lerin olacağına varması veya düşünenlerin dertlerini anlatmak 
için yeterince yırtınmaması olabilir. Nedeni ne olursa olsun, bu hiç 
de şık bir durum değil.  

Bu yazının, yıllar sonra olimpiyat rüyalarımız yavaş yavaş suya 
düşerken, yapmayı becerdiğimiz “ucube” olimpiyat stadının 
görüntüsü eşliğinde okunmasını dilerim.  

2020 yılı için 2013’te İstanbul yeniden aday olduğunda günde-
mimiz çok daha farklı olacaktır. Bununla ilgili birkaç yazı da kita-
bın sonlarında okunabilir. 

 
Artık içimizde bilmeyen kalmadı: İstanbul, 2000 yılı olimpiyat-

larının Brasilia’nın çekilişiyle sayısı 6’ya düşen adaylarından biri. 
Diğer 5 aday kentse Berlin, Manchester, Milano, Pekin ve 
Sydney. Herkesin heyecanla beklediği sonuç, 23 Eylül’de 91 kişilik 
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Monaco’da yapacağı 
oylamada belli olacak. Bu nedenle tüm adaylar, seçim ölçütlerine 
en uygun kent olduklarını kanıtlamak için son çabalarını 
gösteriyorlar. Adayları değerlendirmede esas olacak notlar; 
altyapı, güvenlik, çevre sağlığı, iklim, uluslararası saygınlık, spor 
seyircisinin niteliği, büyük organizasyona yatkınlık, finans 
kaynaklar, iletişim olanakları, konaklama yapıları ve spor 
tesislerinin düzeyi gibi konularda başvuru dosyalarında belirtilen 
vaatler ve söz konusu alanlardaki mevcut durumlar göz önüne 
alınarak verilecek.  

Demek ki, olimpiyat organizasyonunu üstlenmek için büyük 
vaatlerde bulunmak gerekiyor. Bunların yaklaşık çapına ilişkin bir 
fikir verelim: 80.000 metrekarelik bir medya merkezi, 15.000 ki-
şilik bir sporcu kitlesini barındırıp tüm hizmetlerini verebilecek 
bir olimpik köy, 10.000 kişilik (bunların 8.000’i uluslararası yöne-
tici) bir destek hizmetleri köyü, 25 ayrı spor türü için kapasiteleri 
5.000 ila 100.000 kişi arasında değişen 40 kadar spor yapısı, 
bunları barındıran 500.000 metrekarelik bir park ve nihayet bu 
tesisleri içeren kentsel ve yarı kentsel alanların altyapıları, ek 
yapıları ve çevre düzenlemeleri. Doğal olarak, söz konusu tesis ve 
donatıları yapmanın yanı sıra, onları birbirlerine ve ana kente 
hızlı, güvenli ve efektif çalışan ulaşım sistemleriyle de bağlamak 
gerekiyor. İstanbul kenti, işte tüm bu hazırlıkları 2000 yılına kadar 
yapıp bitirmeyi taahhüt ediyor. Doğrusu, biz kötümser değiliz ve 
Türkiye›nin olanaklarının bunların hepsini gerçekleştirebileceğine 
inanıyoruz. Değerlendirme ölçütlerini yerine getirme açısındansa, 
rakiplerin durumuyla bir karşılaştırma yapma olanağından 
yoksun olmakla birlikte, İstanbul’un avantaj ve dezavantajlarının 
olduğunu herkes biliyor. Söz gelimi, Türkiye’nin bir özel olimpiyat 
yasası çıkarmış oluşu, maddi kaynak yeterliliği, İstanbul’un iki 
kıtanın birleştiği noktada konumlanan bir kültürler mozaiğinin 
odağı oluşu, “turistik” değerleri, iletişim altyapısının gelişmişliği 
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ve tanıtımının profesyonel bir biçimde yapılıyor oluşu olumlu; 
hepimizin bildiği trafik keşmekeşi, terör, enflasyon, genel kentsel 
altyapı sorunları, çevre sağlığı, tesis eksikliği ile spor seyircisinin 
nitelik ve niceliği olumsuz etmenler arasında.Ne var ki, olimpiyat 
gerçeğini bu gibi somut veriler çerçevesinde tartışmak yerine, 
kimileri ona taşımadığı ve taşımaması gereken anlamlar 
yükleyerek yaklaşmayı deniyor. Örneğin, bazı yönetici ve ilgililere 
göre, hali yürek yakan İstanbul’un biricik kurtuluş umudu 
olimpiyat oyunlarında! Bu kurtuluş her neyse, onu olağan 
koşullarda bir türlü bulamıyoruz da olimpiyat sayesinde 
bulacağız. Ancak, bu yazının ana amacı bunu tartışmak değil. Öte 
yandan, çapı hiç de azımsanmayacak bir ölçekte sömürgevari 
kompleksler dile getiriliyor. “Zaten bize vermezler ki.” Belki 
gerçekten de bize verilmeyecektir bu olimpiyat. Ancak, asıl vahim 
sorun, bu olimpiyatı alamayışımız olmayacak; alıp alamama 
gerilimini neredeyse bir ulusal onur sorunu haline getirişimiz çok 
daha vahim bir yaklaşım yanlışlığının varlığına işaret ediyor. 
Spora ilişkin hemen hemen her şeyde olduğu gibi olimpiyat 
konusunda da tartışma, sadece skorda somutlaştığı kadarıyla 
gündeme geliyor. Olimpiyatları üstlenirsek, çoğunluğun gözünde 
Türkiye bir zafer kazanmış olacak. Alamazsak hezimete uğramış 
sayılacağız.  

Türkiye’deki 200.000’i aşkın teknik adamın beceremeyeceği 
bu projeyi (şimdilik ön tasarımlarını) ABD’nin Atlanta kentinde 
üslenmiş “Stang & Newdow” firması yapacak. Bu karar 
göğsümüzü gere gere uluslararası başvuru kitabında ilan edilmiş 
bulunuyor. Demek ki, bu yolla artı puan toplayabileceğimizi ve 
olimpiyatı “kapma” şansımızın yükseleceğini sananlar var. Acaba 
bu, Türkiye hesabına olimpiyat girişimi özelinde ve genelde bir 
olumlu not mu, yoksa olimpiyatı yakalasak da asıl önemli 
fırsatları yitirmemize yol açacak devasa bir yanılgı mı? Bunu 
yanıtlamadan önce, Türkiye’yi mimari açıdan yabancılara 
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kapatmaktan yana olmadığımızı açıklamamızda yarar var. Moda 
deyimiyle, giderek “globalleşen” bir dünya sahnesinde bizim de 
eşit katılım hakkımızın olmasını istiyorsak, yabancı mimarların da 
bu ülkede ürün verebilme yollarını kapalı tutmamamız gerekiyor. 
Ne var ki, yolları açık tutmak demek, içteki mimarlık pazarını 
keyfi biçimde dışa açmak anlamına gelmiyor. Tüm gelişmiş 
ülkelerde bu sözü edilen uluslararası mimarlık piyasasıyla 
ilişkilerin nasıl kurulacağına ilişkin belirli kurallar var. Her şeyden 
önce, mimarlık işlerinin aslanın ağzında olduğu bir dönemde 
herkes kendi mimarlarını kollamayı öncelikli amaç sayıyor. 
Piyasanın uluslararası hale getirilişiyse, ancak dünya mimarlık 
camiasının “en büyükleri” olan tasarımcılar için söz konusu. 
ABD’de, İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa, Japonya’da ve daha 
pek çoklarında önemli bir mimarlık işinin bu en büyük 
tasarımcılardan biri dışındakilere verilmesi neredeyse olanaksız. 
Berlin’de bina tasarlayacak Amerikalı bir Eisenman, Londra’da 
yapacak olan da bir Venturi olmalıdır. Bir Japon işveren Tokyo’ya 
bir İtalyan çağıracaksa tercihi ancak Rossi düzeyinde bir 
mimardan yana kullanır. Hiçbir Fransız işveren taşralı bir Japon 
bürosuna, hiçbir Amerikalı da Isozaki ölçeğinin altındaki bir 
Japon’a yapı emanet etmez. Daha da önemlisi, gelişmiş ülkelerde 
yabancı mimar emeğine kapılar açıldığında, bu girişim daima o 
ülke için bir tanıtım etkinliğine ve prestij kaynağına dönüştürülür. 
Bunun yöntemlerinden biri, işi yukarıda açıklandığı gibi zaten çok 
iyi tanınan ve adı bile reklam değeri taşıyan birilerine vermektir. 
Böylece ülkenin, yapının ve işverenin adı duyurulmuş olur. Diğer 
bir yöntemse, mimarın adının yanı sıra, o mimarlık faaliyetini 
başlı başına bir olaya dönüştürmek biçimindedir. Örneğin, dev 
ölçekli, çok iyi duyurulmuş ve dünya kültür çevrelerini uzun süre 
meşgul edecek uluslararası bir mimarlık yarışması açılır ve iş, 
yalın anlatımla, en alışılmadık tasarımı yapana verilerek, düpedüz 
sansasyonel bir tavır alınır.  
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Bu gibi gerçekleri çok iyi bildikleri için İngilizler şu anda inşa 
halinde olan rakibimiz Manchester’ın spor tesislerini dünyaca 
ünlü mimarları Norman Foster’a yaptırtıyorlar. İspanyol’lar ise 
geçen olimpiyatın mimarisini kendi ünlü mimarlarıyla onlardan 
da ünlü yabancılardan oluşan bir grup arasında paylaştırmışlardı. 
1972 Münih Olimpiyatları hâlâ Frei Otto’nun tasarladığı o cüretli 
çadır strüktürlerle anımsanıyor. Mimarlık tarihinin başyapıtları 
arasına giren 1964 Tokyo Olimpiyatları salonları dönemin en 
büyük Japon tasarımcısı Kenzo Tange yapmıştı. 1960 Roma 
Olimpiyatları’nın artık tarihsel nitelik kazanmış olan spor salonu, 
o yılların en kayda değer mühendis mimarı Nervi’nin ürünüydü. 
1952 Helsinki Olimpiyat Stadı başka bir uluslararası devin, 
Aalto’nun eseriydi. 1936 Berlin Olimpiyatları’ndan akılda kalansa, 
Nazilerce bir propaganda aracına dönüştürülen mimarisiydi.  

İkinci sınıf mimarlarca yapılmış, mimari açıdan başarısız ya da 
önemsiz olimpiyat tesisleri hiç mi yok? Kuşkusuz var. Ama 
dikkatli olalım, böylesi tesisleri herkes kendi “yerli” mimarlarına 
yaptırtıyor. O nedenledir ki, Atlantalılar kendi olimpiyat mima-
rilerini “Stang & Newdow”a ihale ettiklerinde yanlış davranmış 
olmuyorlar; ama Türkler aynı girişimde bulunduklarında, gülünç 
duruma düşebiliyorlar.  

Bir kez daha yineleyelim, olimpiyat sitesinin mimarisi ülkenin 
uluslararası arenada ortaya koyabileceği bir prestij ve tanıtım 
fırsatıdır. Mimari açıdansa, önemli tasarım denemelerinin ya-
pılmasına ortam hazırlayan bir tarihsel fırsattır. Bu olanağı geç-
mişte pek çok ülke kullanabildi. Organizasyonu hiç de başarılı 
sayılmayan Barcelona Olimpiyatları, bu açığı mimarisiyle kapatıp 
İspanya’ya puan kazandırabildi. Bunu yapabilmek için öyle dahice 
çözümler üretmek, keşiflerde bulunmak gerekmiyor. Yeryüzünün 
her yerinde bilinen, uygulana gelen ve bizim de yukarıda 
anlatmaya çalıştığımız birkaç yöntem var. Umarız yönetim bunu 
anlamayı bir gün başarır. Ancak, itiraf edelim ki, bu olasılık 
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konusunda pek de umutlu değiliz. Kanıtlarıysa aranmadan 
bulunacak kadar çok sayıda. Örneğin, 20 Ocak 1993’te dönemin 
spordan sorumlu en üst düzey yetkilisinin bir demecini okuduk 
gazetelerde. Şöyle diyor: “Yabancıları maketlerle kandıracağız. 
Arazi hazır; olimpiyatı aldığımız anda tesisleri 2000’e yetiştire-
ceğiz.” Okuduklarınıza inanmanız biraz zor olacak belki; ama 
yabancıları maketlerle kandıracakmışız. Bilirsiniz, Batılıları kan-
dırmak o kadar kolay olamıyor. Dahası, bu yaklaşımla olimpiyat 
alınamıyor, alınsa da organize edilemiyor. Mimari konulardaki 
aymazlığımızın sonuçlarını her köşe başında gözlemleyebilirken, 
bu tutumu uluslararası bir ölçeğe taşımakta ne yarar var, bunu 
da ayrıca anlayamıyoruz doğrusu.  

Sayın yöneticiler, sizlerden biraz daha ciddi olmanızı dilemek 
acaba aşırı bir talep mi olur? Böyle bir tavırla doğru dürüst bir 
olimpiyat tesisinin projelendirilebileceğine gerçekten inanıyor 
musunuz? Ya da örneğin, Ali Sami Yen arsasıyla bu denli büyük 
bir girişimin finanse edilebileceğine emin misiniz? Ve böylesi 
dahiyane organizasyonlarla yapılacak bir olimpiyatın Türkiye’ye 
prestij getireceğini mi sanıyorsunuz? Hepsinden önemlisi olimpi-
yatın içinde gerçekleşeceği tesisleri bile bu ülkenin mimarlarının 
tasarlayamayacağını düşünüyorsanız, İstanbul’un ve Türkiye’nin 
bu dev girişimler çerçevesindeki rolü ne olacak? Bu ülkeyi ve bu 
kenti olimpiyatlara kiraya mı vermekle yetineceğiz? Sayın yetki-
liler, İstanbul’a olimpiyatlar için gelecek olanlar, burada Süley-
maniye, Sultanahmet ve Ayasofya gibi “turistik” değerlerimizden 
çok ve onların hepsinden önce olimpiyat tesislerini görecekler.  

Türkiye konusundaki fikirleri o tesisler aracılığıyla 
biçimlenecek. Orada yapacağınız yanlışlarıysa ne Mimar Sinan ne 
de Sedefkar Mehmet Ağa silemeyecek. Hiçbir Batılı sporsever, 
İstanbul’da geçmişin başyapıtları var diye o günün sefil olimpiyat 
mimarisini affetmeyecektir.  
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Haddimiz değil; ama yine de soruyoruz: Şu ana kadar uygula-
dığınız yöntemler ve geliştirdiğiniz yaklaşımlarla Türkiye mima-
risine, sanatına, kültürüne ve ekonomisine yarar sağlayacak bir 
olimpiyat yapabilecek misiniz? Evet, çok iyi biliyoruz ki, bugün 
olimpiyata ilişkin “bozgunculuk yapmak”, Türkiye’de bir tür vatan 
hainliğine dönüşmüş durumda ve bütün bu sorunların kolayca 
çözülebileceğine iman etmiş bir grup insan var. Ancak, bugüne 
kadar sürdürülen çizgide çözümü bulmanın olanaksızlığını be-
lirtmekten de kaçınmayalım. Türkiye’deki ya da İstanbul’daki tek 
mimarlık sorununun Park Otel, gökdelenler ve Boğaz’daki tarihsel 
çevre tahribatı olduğunu sanmak safdilliktir. Mimarlığa ilişkin tek 
derdimiz, geçmişin mimari varlığını elden çıkarmak değil. Sorun, 
bugünü biçimlendirmekte zorlanışımızdan ve bu gerçeğin pek az 
farkında oluşumuzdan kaynaklanıyor. Bu aymazlığımızın en 
büyük ölçekli somutlaşmalarından birini olimpiyatların mimari 
içeriğini kavramayarak gösterdik. İtiraf edelim ki, fırsatın önemli 
bir kesimi çoktan yitirildi. Bugün bulunduğumuz nokta, artık 
“Zararın neresinden dönülürse kardır” noktası. Bari onu da 
kaçırmayalım.  

Peki, buraya nasıl geldik? Galiba özetle şöyle: Birincisi, konuya 
yaklaşan neredeyse herkesin, hele şu işi becerelim de kendimizi 
dünyaya tanıtalım kaygısı. Yani, olimpiyatı bir kompleks tatmin 
aracı olarak görmek. İkincisi, kamu yöneticilerinin neredeyse her 
zaman olduğu gibi ortada ciddi bir fiziksel mimari planlama so-
runu bulunduğunu fark edememeleri.  

Üçüncüsü, yine çoğu kez olduğu gibi bir “Frenk” getirtip her 
derde deva bulunabileceğini sanma saflığı... Başka bir anlatımla, 
birinci sınıf bir Türk’ün mükemmel yapabileceği bir işi, beşinci 
sınıf bir Batılı’nın daha iyi kıvırabileceğim sanma aymazlığı. 
Dördüncü olarak, Ulusal Olimpiyat Komitesi’nin tüm saygıdeğer 
çabalarına karşın, bu tür durumlarda uygulana gelen öncelikler 
sıralamasından farklı bir öncelikler dizisi belirlemesi. Ve nihayet, 
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biz mimarların doğrudan doğruya taraf olmamız gereken bir işte 
gösterdiğimiz kayıtsızlık.Olimpiyatı alalım ya da almayalım, tüm 
bu yaklaşımlarımızda herhalde esaslı bir revizyon gerekiyor. Ve 
hepsinden önemlisi, mimari projesini bile kendimiz yapmayı 
beceremeyeceksek, olimpiyatı alsak ve gerçekleştirsek bile, 
dünya kamuoyunun gözünde onu acaba ne kadar “biz” yapmış 
sayılacağız? Evet, biz de susuyor ve 24 Eylül 1993’ü bekliyoruz.  
Cumhuriyet, 3 Eylül 1993  

Uğur Tanyeli ile birlikte yazılmıştır. 
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Kemer Country’de Bir Pazar Günü  

İstanbul henüz saçaklanıp sayısız banliyövari yerleşim ile çev-

relenmemiş. Ancak gelecek yavaş yavaş biçimleniyor. Biz de bu 
Kemer gezimiz ve yazımız ile hem geleceğe dönük kestirimlerde 
bulunuyoruz, hem de uyarımız biraz daha ciddiye alınsın diye 
hafifçe dalgamızı geçiyoruz. Bir de şimdi gidip bakmalı oralara. 
Yer gök, orman, su havzası, silme yapılaşmış durumda.  

 
Günümüz İstanbul’unda kent yaşamı dayanılmaz hale gelince, 

burada da tüm dünya metropollerinde Sanayi Devrimi sonrasında 
başlayıp gelişen “varsılların banliyöye kaçış” süreci başladı. 
Böylece, gelişen ulaşım ve iletişim olanaklarının da katkısıyla, 
kent çevresinde yaklaşık 20-50 kilometrelik bir çember içerisinde, 
görece “kurtarılmış” yerleşme bölgeleri kaçanlara sunulur 
oldu.Zekeriyaköy, Bahçeşehir, Kemer Country bu zincirin 
halkaları. Bu yeni banliyölerimiz, farklı fiziksel dokularına ve 
çevresel-donatısal vaatlerine karşın, neredeyse aynı sürecin 
ürünleri. Doğrusu, bu yeni kentsel oluşumun fiziksel ve mimari 
yapısından çok, sosyolojik etüdü bana daha ilginç geliyor. 
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Kalabalıklaşma, kentlileşememe, metropoliten karmaşa, kent 
çevresi topraklarının değişik işlevler arasında paylaşılması, kent 
toplumunda yeniden oluşan katmanlaşma ve tercihler sistemi 
oldukça verimli tartışma konuları oluşturabilir. Kemer Country’de 
özellikle “üçüncü faz” yapılaşması üzerine bir şeyler söylemem 
istendiğinde, bir pazar günü üç dört mimar arkadaşla araba ile 
yola koyulduk.  

Levent çıkışından başlayıp kuzeye yönelen yolda, bu konuda 
insanı uyaran bir dizi gösterge zaten hemen yakamıza yapıştı. 
Yolda, kentten çıkarken, önce yer yer kule yapılarla delinen 
karmaşık bir sanayi ve gecekondu dokusunu aralıyorsunuz ve 
hemen ilk soru akla takılıyor: Yalnızca yirmi yıllık bir gelişimin 
ürünü olan bu karmaşa neyin nesi? Bu kenti düzenleyebilme 
umudu artık yok gibi. Herhalde yeni banliyöcülerimizin kaçış 
nedenlerinden biri de bu olmalı!  

Yola devamla, İstanbul için olağanüstü, dokunulmamış, göz 
alabildiğine uzanan bir orman alanına giriliyor. İki yandaki tel 
örgüler ve tabelalar bize buranın bir askeri bölge olduğunu söylü-
yor. Bunun üzerine şu düşünce dile getiriliyor arabada: “Yirmi yıl 
önce, muzır 70’lerde askeri kuruluşların kentin en güzel ve 
değerli yerlerini işgal ettiklerini söyleyenler herhalde şimdi, iyi ki 
onlar işgal etmiş de iki parça doğa kalmış buralarda, diye 
pişmanlıklarını belirtmiyorlar mı acaba?”  

Bugünün yorumları ve tartışmaları ilginç olacağa benzer. Ney-
se... Yüzlerce kömür kamyonu, kum ve çöp kamyonu ile 
mücadele ederek yola devam olunurken, Karadeniz’in dibini oyan 
ve kıyıyı darmadağınık eden maden ocakçılarının, yakınlarda 
kömür ve kumun bitmesiyle, arazi tahsislerini “turistik’e 
çevirtecekleri ve böylece bir “çukuriçi turizmi mimarisi” oluşacağı 
görüşü dile getiriliyor. Haliç’in çamurunun da yakında bu 
çukurlara pompalanacağını öne süren bazı “keskin zekâların” 
demeçleri anımsatılıyor ve “Neyse ki paraları, teknolojileri ve 
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zamanları buna yetmeyebilir” diyerek seviniliyor. Bu acımasız 
eleştirel konuşmaların cezası az sonra bize yine güzel 
İstanbul’umuz tarafından veriliyor: Camlar kapatılıp nefes 
tutulmalı ve gaza basılmalıdır. Bu korkunç koku Hasdal 
çöplüğümüzden gelmektedir. Görüntünün dramatikliği içimizdeki 
gizli sinemacıları uyandırıyor. En iyi İstanbul filmi bu 
perspektiften jenerik alırmış; çünkü çöplerin ardından siluette 
Mövenpick, Sabancı, Yapı Kredi ve benzerleri kulelerle tam bir 
metropol kepazeliği algılanıyormuş! Ne ki bu film, daha önce ve 
defalarca örneğin New York’da çekilmişti. Vazgeçiliyor. Nihayet 
perspektifte güzel bir su kemeri görüntüsü: “Kırık Kemer” 
altından geçiliyor. Artık çevre yeniden yeşermektedir. Derken 
çağdaş uygarlığımızın bin bir çeşit tuhaf yapı ile mahvettiği özgün 
dokusu ve yeni türemiş eğri büğrü yapıları ile adeta tükenmiş bir 
Kemerburgaz kasabasına ulaşılıyor. Tam burada, “Ne olurdu asıl 
burası, bu özgün yerleşim, bir Kemer Country’ye dönüşebilseydi” 
gibi belki de bugünün -ve bu yazının- en sonunda yapılabilecek 
en doğru yorum baştan yapılmış oluyor!  

“Kemer Country” adından da anlaşılabileceği gibi iddialı bir 
proje ile karşı karşıyayız. Buradaki göstergeler de bu iddianın altı-
nı çizmekte. “Country” girişinde sağda golf oynayanlar, az ileride 
ata binmiş ormana yönelenler… Sağda solda Pathfinder, Chero-
kee, Range Rover, Jeep’ler... Tekrar sosyolojik konulara dönme-
mek için çenemizi tutuyor ve aşağıdaki göletin yanında, ilginç bir 
yerleşim perspektifi yakaladığımız bir ağacın gölgesinde üsleni-
yoruz. Kemer Country, birinci ve ikinci faz evleriyle karşı karşı-
yayız. Lafı uzatmayalım:  

Yorum bir: Levent veya Etiler’in yarı yoğunluğunda bir yerleş-
me. Demek ki, arsa ve ev boyutları son 50 yılda biraz büyümüş -
iki katı kadar-. Peki bizim varsıllarımız ne zaman 2-3 bin 
metrekare alanlarda, bahçe duvarsız bir gerçek batı banliyösüne 
kavuşacak?  
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Yorum iki: Mimari yapı 1940-1950’lerin arkitekt dergilerindeki 
“ikramiye evleri” veya “memur lojmanları”nı andırıyor gibi; biraz 
daha hallice. Demek ki projelerde T.C. referanslarına baş-
vurulmuş diyoruz. Yapılar o günkülerden biraz daha mı kaliteli 
acaba, diyerek bir iki binaya giriyoruz.  

Yorum üç: Biraz daha yakın plan algılamada, ülkemizde yapı 
kalitesinin veya yapım kalitesinin son 50 yılda pek gelişemediği 
görülüyor. Bunun esas nedeni, inşaatlarda çalışacak eğitimli ara 
eleman -tasarım sonrası eleman-, usta, işçi bulunamamasında 
aranmalıdır, diyoruz.  

Sonra yeni bölüm yapılar bölgesine bakıyoruz. İnşaatlar henüz 
başlamış. O zaman eldeki planlama felsefesini ve mimariyi 
anlatan broşürleri açıyoruz. Bu kaynaklardaki iddia ilginç ve 
önemli: “Yeni tasarlanmış, kentsel-banliyösel yerleşmeler 
genellikle konforlu, ancak ruhsuz ve yaşamayan birer fiziksel ve 
sosyal çevre yaratmaktadır. Çözüm için tarihsel referanslara 
başvurmalı ve gerçek bir komşuluk dokusu yaratılmalıdır.” Proje 
müellifleri, banliyö olgusundan yaka silkmiş bir Batı’dan geliyorsa 
bu söyledikleri daha da doğru geliyor kulağa. “TND” diye bir 
çözüm öneriyorlar, yani “traditional neighborhood 
development”. Sokak, meydan, çarşı, sosyal merkez, bahçe 
duvarı, cumba, kafes, cihannüma, eliböğründe, aşıboya, alaturka 
kiremit, kesme taş baca, Arnavut kaldırımı, tahta kapı, çıngırak, 
kuyu çıkrığı, servi ağacından oluşan bir doku sağlıyor bu 
ambiansı. Mimari sonuçlara -kâğıt üzerinde- bakılırsa yapı 
çeşitliliği zengin, birlikte oluşturdukları doku güçlü, yarattıkları 
siluet nefis. Ancak tam da burada “Ah! O yaşam nerede?” diye 
sormadan edemiyor insan. Aklımıza akademide, şehircilik 
dersinde, Kemal Ahmet Arû hocanın renkli tebeşirlerle tahtaya 
çizdiği harika “eski Türk kenti doku ve siluet”leri geliyor. Bu 
sırada birisi “Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma” diye lafa ve 
günaha giriyor ve devamında “Bu Batılılar, önce yatay blok-düşey 
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blok, imar planı, zonaj, betonarme, otomobil filan ile canımıza, 
yani kentlerin canına okudular, şimdi de günah çıkartıyorlar” diye 
ilginç bir yorum yapıyor. Sonra yapıların postmodern olup 
olmadığı tartışılıyor, İngiltere Veliaht Prensi Charles’ın bu tür 
yerleşimleri hararetle desteklediği söyleniyor, bu ilginç kasaba 
siluetine bir minarenin iyi gideceği, ama o zaman da minarenin 
yanına bir cami gerekeceği öneriliyor. Belki o zaman, Müslüman 
olduğu iddia edilen Prens, bu projeye de ilgi duyarmış. Üstelik bu 
tür nostaljik yerleşmelerde, Batı’da merkezde hep bir kilise yer 
alırmış filan. Sonra daha ciddi bir yaklaşımla, bu mimarinin bol-
casının son yirmi yılda zevkle yıktığımız “kasaba konaklarını” an-
dırdığı belirtiliyor. Demek ki, Amerikalı müellifler tam zamanında 
ve yerinde, alıcılara uygun bir üslubu kullanarak mimarinin yanı 
sıra “business”ı da bildiklerini kanıtlamışlardır.  

Tüm bu değerlendirmelerden sonra kente ızdıraplı dönüş yol-
culuğunun zamanı gelmişti. Ağır ve akademik bir kapanış konuş-
ması yapmak eski bir hoca olarak bana düşüyordu. Sözü aldım ve: 
“Ellerimizle mahvettiğimiz kentlerimizden kaçış yolunda, bireysel 
konforumuzu azami düzeyde sağlayacak yapılar arayışı için-
deyken, ruhsuz ve içeriksiz kentsel dokulara mahkûm olmamak 
için yine ellerimizle mahvettiğimiz köy ve kasabalardan, üretim 
ve toplum ilişkilerini bir yana bırakıp yalnızca fiziksel dokularını 
ödünç alıyoruz. Ama ne kentte ne de banliyöde aslında o dingin, 
dayanışmalı, kendine yeter, özgün, homojen yaşamı bir daha ya-
kalayamayacağız; çünkü toplum değişti, ilişkiler sistemi değişti, 
zaman değişti.Yeni çözümler, metropolün kendisinde gizlidir, bu 
tekil kaçışlar ve arayışlar beyhudedir” dedim.  

Arredamento Dekorasyon, Ekim 1993 
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İstanbul’u Kulelendirirken  

İstanbul’da Bedrettin Dalan dönemi dönüşümleri hızla sürüyor. 

Değerli Belediye Başkanımızın, holding mimarlarıyla ABD’ye in-
celeme gezilerine gidip “Buraya şu kule yaraşır” diye İstanbul için 
gökdelen seçtiğini duyuyoruz. Yalnızca Maslak değil, tüm İstanbul 
“kulelendiriliyor”. Bazı ağabey meslektaşlarımızı çok üzmek, çok 
kızdırmak bahasına kaleme sarılıyorum. Aslında o dönemin kule-
leri, şimdikilerin yanında masum birer apartman sayılır; ama bu-
günkü İstanbul siluetinin tohumları da o zaman atılmıştır.  

 
1960’lı yıllarda, tarihin çizgisi doğrultusunda kültürel biriki-

miyle yoğrularak gelişmiş olan kentimizin Batı’dan ithal, standart 
imar yönetmelikleriyle tekdüzeleştiğinden yakınılır. Hızla yapı-
lanan ve dönüşen kentsel çevrenin yönetmeliklerle biçimlendi-
rilmesi karşısında “İmar, mimarı yendi” denirdi. Bu, günümüz 
kentlerindeki durumla karşılaştırıldığında, oldukça saf ve vahim 
olmayan bir yakınma. Bir kez, demek ki, o zaman bazı yönetme-
likler vardı ve bunlara uyuluyordu. Hatta kentlerin yine kısmen 
uyulan birer de planı vardı. Bugün ise günümüz kentine, özellikle 
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biricik metropolümüz olduğu iddia edilen İstanbul’a öncelikli 
olarak biçim veren herhalde ne yönetmelikler ne de planlardır.  

Bugün metropoliten alandaki rol dağılımı, güç yapısı, kentsel 
arsada ve ilişkilerdeki paylaşım ve mekânın yeniden üretimi, 
neredeyse çevrenin tek yetkili elden düzenlendiği İlkçağ ve 
Ortaçağ’ın köle-bey ilişkilerindeki netlik kadar apaçık bir biçimde 
kentsel dokuyu belirliyor. Ortaçağ kentine damgasını vuran 
derebeylerin şatoları, kuleleri ve savunma yapıları ile kent kapıla-
rından “hinterland”a açılan yollar üzerindeki çevresel tarım yer-
leşmeleridir ve bu dönem, neredeyse amaca uygun olarak planla-
nabilir. Tabi, beyler açısından kentin de sonudur. Çünkü izleyen 
dönemde kentsel ilişkiler karmaşıklaşacak, mekânda rol oynayan 
aktörler giriftleşecek; kentsel bütünlük, içerdiği dinamiğin evrimi 
ile dokusal düzeyde ayrışıp, çatlayarak neredeyse yalnızca ütop-
yalar kapsamında planlanabilen “olgu”lara dönüşecekti. Çelişik 
ve karmaşık sanayi kentinde, finans ve yönetim merkezi, burjuva 
konutları, ticaret yapıları, mekân ve çevre yiyen sanayi yerleşme-
leri ile işçilerin sefalet mahalleleri birbirlerinden biçimsel olarak 
ayrı, ancak iç içe bir amalgam biçiminde gelişecek, gelişme uzun 
süre denetlenmeyecekti.  

Nihayet, yirminci yüzyıl boyunca toplumsal ve mekânsal çeliş-
kiler, beklenenin aksine keskinleşemedi ve her türden sınıf, işlev 
ve yapının bu birlikte varoluşu, Batı burjuvazisinin becerikli sen-
tez modelleriyle, servetin yeniden dağıtımıyla, toplumun yeniden 
örgütlenişiyle, kentlerin yeniden düzenlenmesiyle uyumlu olma-
sa da bir senteze, bir entegrasyona ulaştı. Çevresel topluluklar ve 
dokuların kentle böyle entegre edilme çabaları, yüzyıl ortasında 
bir “pseudo-bilim” olarak gelişen şehirciliğin Batı’daki esas uğraş 
alanı ve biricik hedefidir.  

1950-60’lı yıllarda Batı kentinin çevresini saran, işçi mahalle-
sinden oluşan ve kent merkezini tehdit eden bir “kızıl kuşak”tan 
(işçi mahallelerinde, sosyal konutlarda, uydu kentlerdeki sol 
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örgütlenme) söz ediliyorken, bu entegrasyon ile bu tehlikeli kızıl 
kuşak sessizleşti, sarardı soldu. Hatırlanacağı gibi, 1970’lerde 
benzer bir olgu Türkiye büyük kentlerinde de yaşanmıştı. Burada 
toplumsal yeniden örgütlenme, Batı’daki ustalıkla sorunu kıvıra-
mayınca, bu kez kent kapısına dayananlar (elbette global etkilerle 
de) farklı bir inanç sistemi bağlamında “sağ radikal” görüşlerde 
sözünü buldu.  

Kentlileşemeyen, kökeninden kopmuş, kentsel ilişkilerde ka-
bul görmeyen, bütünleşemeyen bu nüfus, radikal-marjinal sağa 
kayarak bu kez bir “yeşil” kuşağı kentler çevresinde oluşturuyor. 
Yapısal görüntüsünü, klasik imaja dayalı bir mega cami etrafında 
kilometrelerce süre giden sıvasız, tuğlalı, çok katlı, geniş kat 
alanlı, filizli yapılarda gösteren bu kuşak, tıpkı Ortaçağ’daki gibi 
hinterland’dan kente giren kanallar (otoyollar) üzerinde net bi-
çimde algılanıyor. Çevrede bunlar olup biterken, kentsel neo-fe-
odallerimiz de bilinçsiz ve örgütsüzce kent merkezini didikleyip, 
kuleler dikerek kente damgalarını vurma çabası ve telaşındalar. 
Ortaçağ’dan bu yana “kent okumacılarını” yanıltmayan bu 
teoriye bire bir uygunluk durumu doğrusu çok şaşırtıcı!  

Kent merkezinin neo-feodallerinin güç yapıları, iki tür yapı 
modeliyle kendilerini gösteriyorlar. Bunların birincisi, sermayenin 
denetim ve yönetiminin sağlandığı holding yapıları, bankalar ve 
medya yapıları; ikincisi ise sermayenin uluslararası ilişkilerinin 
kurulduğu kent içi çok yıldızlı “business oteller”.  

Ekonomik kopuşun keskinleştiği 1980’lerde kent çevresi ve 
merkezi bu denli hızlı bir biçimde her iki sektör tarafından sa-
hiplenildi. En kalabalık ve hızlı gelişen gecekondu semtleriyle, en 
hızlı ve yükseğe boy atan kulelerin bu vahşi liberalizm döneminde 
ortaya çıkması doğal. İşte, günümüz Türk kenti siluetinin ve do-
kusunun analizi bizlere bunları gösteriyor. Kısaca, yüzyıllar önce 
“irade-i şahane”nin ser-i mimaran-ı hassalar aracılığıyla siluetini 
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camilendirdiği kent, sermayenin engellenemez gücüyle, bu kez 
birileri tarafından “kulelendiriliyor”.  

Metropolü oluşturan diğer ögelerin (örneğin; kent içi slumla-
rın, anonim alışveriş merkezlerinin, toplu konut hüznünün, var-
lıklı kesim adacıklarının) analizi bir başka yazının konusu olabilir. 
Ayrıca bu laboratuvar kentler, sosyologlarını ve (varsa) şehircile-
rini de bekliyor. Kalıplar, kılıklar, dil, medya, tavırlar, çöplükler, 
çocuklar, yeşil kuşak, suçluluk... Tüm bu yeni kentsellik biçimleri 
alıp başını dönüşürken günceli yakalamaktan uzaktayız. 

Biz yine konumuza, mimarlığa dönelim. Yukarıda tanımlanan 
benzer dönemlerin, benzer yazgıların çizdiği egemen mimarlığın, 
egemen dillerine bakalım. Akıp giden yüzyıllar sürecinde, bu 
konuda değişen pek bir şey olmadığını, camilerin kubbeli ve 
minareli morfolojilerinin kent bütünlüğünde sağladığı dil birli-
ğinin, bugün metropoliten kulelerde granit ve yansıtıcı camdan 
oluşan mimari kalıplarla sürdüğünü görüyoruz. Bu öylesine bir 
birlik, süreklilik ve homojenlik ki, bazen neredeyse iki rakip ban-
kanın yönetim yapıları bile birbirleriyle karışacak denli tuhaf bir 
benzerlik arz ediyor. Biri diğerinden daha yüksek, daha yansıtıcı, 
daha granit olabilir. Ne önemi var?  

Bugün İstanbul topografyasında somutlaşan garip bir durum 
bu. Şimdi şu yapılanma sürecinin, şirket mimarisinin, anonim 
kulelerin ardındaki ilişkilere biraz daha ayrıntılı olarak bakalım.  

Bir kentin bir dönemine, bir bölgesine, bir veya iki müteahhit 
firma tarafından ve onların yine bir veya iki kadrolu mimarının, 
oldukça kısıtlı, dar ve kalıplaşmış görüşleriyle keskin bir kimlik 
damgası vurması normal midir? Üstelik kent yaşayanları yüzyıllar 
öncesi gibi kul sayılmıyorsa. Peki, dönemin örgütlenme yapısı, 
teknoloji ve malzeme standartlığı, ustalık ve işçilik sürekliliği 
içinde olağan dil birliğiyle yaratılan camiler ve külliyeleri karşı-
sında bugünkü rastgele parsellerde farklı sermaye kuruluşlarının, 
farklı imaj taleplerine karşın, çağdaş teknoloji ve malzemenin 
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yarattığı zenginlik varken, geçen süre içinde bunca yetişmiş 
teknik insan gücü oluşmuşken, üstelik de yaşadığımız bireysellik 
ve söz çoğulluğu çağında, kendini tekrarlamaktan öteye gideme-
yen, sürekli hazır reçeteleri sunan inşaat kuruluşu ve mimarlara 
başvurulmasının sebebi ne ola? Yanılmıyorsam, burada mimariyi 
kolayca ihmal edebilen çağdaş bir “iş alma-kontrat-iş bitirme” 
üçgeni, daha doğrusu yalnızca bir iş bitirme boyutu rol oynuyor. 
“Zengin olsam soğanın cücüğünü yerdim” diyen gariban kadar 
dar bakışlı olması, kültürel düzeyde hiçbir vizyona sahip olmama-
sı, dünya görüşü yalnızca kılık ve kasılma kalıplarıyla kısıtlı kalmış; 
özgünlük, çağdaşlık, uygarlık, mimarlık kavramlarından pek 
nasiplenmemiş olması “modern işverenin” tavrını, elbette bunca 
tercih arasından, yalnızca siyasi ve mesleki ilişkileri önceden ku-
rulmuş ve onaylanmış müteahhitler ve doğallıkla onların alelade 
mimarileri yönünde koymasına neden oluyor.Soru tek boyutlu bir 
verimlilik olunca, çözüm için en verimli olan, en hızlı ve en 
entegre servisi sunan yapı üreticileri, en avantajlı konumdadır. 
Bu kuruluşların kadrolarından her düzeyde ilişki kurucular, iş 
takipçiler elbette ellerindeki mimar kadrolarından nicelik ve 
nitelik olarak kat kat üstündür. Böylece, neredeyse yoktan “arsa 
üreten”, imar hakkını sonuna dek alan, gereğinde bu hakları 
arttırabilen, yaklaşık 40 aşamada 200 imzadan oluşan onay 
işlemlerini pürüzsüz yürüten ve çözen, projeleri hızlı, ucuz ve 
garantili olarak hazırlayan, teknik kadrolarını maaşla çalıştırdığı 
için pazarlık gücü sonsuz olan, gerekli harç ve ödemeleri kendi 
bünyesinde halleden, ulusal ve uluslararası inşaat “know 
how”ına sahip olan firmalar, kenti kulelendirme önceliğine de sa-
hip olacaklardır. Üstelik kulelerine bir tuhaflık daha katarak: Çifte 
minareler gibi; ama onlarla yakından uzaktan ilişkisi olmayan, 
yalnızca “kat karşılığı” sisteminin sonucu olan (İkinci kitle arsa 
payıdır, yani arsanın sahibinindir genellikle) çifte kulelerle.  



52 
 

Bu durumda sevgili kulelerine, bir an önce sağ salim kavuşma 
stresindeki işverenler açısından önemli olan, herhalde kalkıp bir 
de Türk mimarlığına “mesenlik” yapmak değildir. Mesenliği resim 
müzayedelerinde milyarları sayarak, kimi zaman da uyduruk 
sanat müzeleri de kurarak ve bunu keyifle medyaya duyurarak 
nasılsa yapacaklardır? Çağdaşlığa, insana yatırım yapıp, hele ilk 
üç ayrı kontratla, yerel yöneticilerle filan uğraşmak yerine, doğ-
rudan anahtar teslimine yönelmek doğal değil mi?  

Her yazının sonunda oldukça sıkıcı olan ve yazarının daha 
sonraları “Ben çok yıllar önce de bunu önermiştim” diyerek yi-
nelemesinden başka hiçbir işe yaramayan; kimsenin duymadığı, 
takmadığı, üzerine alınmadığı, tartışmadığı bir “Peki, ama ne yap-
malı?” bölümü, yani öneriler bölümü koymak bilimsel sorumlu-
luğun bir gereği olsa gerek. Öyleyse “Peki, ama ne yapmalı?” 
Önce birey olarak mimarlar açısından ne yapmalı? Mimarlık 
mesleğini, inşaatçılık, ticaret gibi alanlarda icra etmek 
özgürlüğünün var olması gibi “mimarca” da icra etme olasılığına 
inananların direnmesi ve her fırsatta uygarlığın bu en prestijli iş 
alanını şiddetle savunması. Sonuçta, öyle ya da böyle yapılar 
ortaya çıktığına göre, yapılı çevrenin yanı sıra yapım süreçlerini 
de olabildiğince çok tartışmak; emeğin örgütleniş biçimini 
irdelemek, çözümler üretmek; düşünce projeleri, alternatif 
projeler üretmek, afişe etmek, içeriğin yanı sıra biçimsel 
çözümler üzerinde de tartışmak gerek.  

Yalnızca kendisine iş kapmakla sorunların çözülmeyeceğinin 
bilincinde olmak, bir işin kişiselliğinin yanı sıra kamusallık yönünü 
de değerlendirmek; eğer bunları yapamıyorsa, taahhüt grupla-
rının içindeki bürolara yüksek ücretli bir memur olarak kapağı 
atmak gerek.  

Meslek örgütleri açısından ne yapmalı? Mimarlığı “mimarca” 
icra edenlerin önünü kesmemek, önlerini açmak, onları yürek-
lendirmek ve desteklemek, kent için alternatif projeler üretmek, 
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fikir projeleri yarışmaları açmak, tartışmak; tartışmalarda ve 
eleştirilerde mimarlık mesleğini zedeleyen “rant, yağma, talan” 
sözcüklerini mimari jargondan uzak tutmak, nitelikli ve çevreyi 
bozmayan büyük yapılar da olabileceğini kabullenmek; net ve de-
ğişmez imar koşulları için mücadele etmek, arsa avcılarının önü-
nü keserek sorunun kaynağına ulaşmak; iş takipçisi, iş birlikçisi 
üyelerini uyarmak; tabelalarında telif sahibi, tasarımcı belirtilme-
yen mega projelerin peşine düşmek; mimarlığı “mimarca” yapan 
meslek adamlarını onay ve uygulama süreçlerinin zorlu yollarında 
kollayarak nitelikli emeği de uygulamanın içine çekmek yapılması 
gerekenler.  

Kamu açısından neler yapılabilir? Burada en azından kuleler, 
siluet, iş merkezleri, arsa yağması, emsal, rant ve çirkin kuleler 
tartışmalarına bir son verecek, somut, net, tek defalık, uygulana-
bilir bir proje öneriyorum. Aşamaları şu şekilde sıralayabilirim:  

Aşama 1: Kentte çöp örgütlenmesi modelini uluslararası bir 
ihaleyle değiştirin, yeniden kazanım, sağlıklı imha ve stok istas-
yonları için her yerden kredi bulacaksınız.  

Aşama 2: Ümraniye, Kemerburgaz, Hasdal ve Halkalı çöplük-
lerini boşaltın. Böylece en azından bir grup insanın da hayatını 
kurtaracaksınız.  

Aşama 3: Bu alanlarda ekolojik temizlik gerçekleştirip oralara 
altyapı götürün; ulaşım, iletişim, enerji, entegre raylı sistem, oto-
yol, otopark gibi çağdaş bir altyapı.  

Aşama 4: En az 1.000.000 metrekarelik son derece değerli 
kentsel arsa kazandınız. En büyük rant sizde. Planlayın, düzenle-
yin, parselleyin bunları.  

Aşama 5: 5 emsal, 6 emsal, 10 emsal yalnız burada olmak ko-
şuluyla. Kentin başka yerlerinde yok. Satın, kiraya verin, yap-işlet-
devret modeliyle işletin. Her ne ise! 10.000.000 metrekarelik 
büro alanınız var. En az 1.000.000 kişilik çağdaş ofis... Hem kent 
kurtulsun, hem biz, hem siz! Siluet sorunu yok; iş bitirici, emsal 
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artırıcı mimar kavgası yok, kaynak sorunu yok, çevre sorunu yok, 
rant yok, yağma yok.  

Sonuçta iki ihtimal var. Buralarda ya gerçekten çağdaş kent 
parçalarında çağdaş mimarlık ürünleri yaratılır ya da aynı kuleden 
aynı yerde yüzlerce imal eden aynı kişiler sonunda kendi ken-
dilerine gölge etmekten bıkıp işi bırakırlar!  

Arredamento Mimarlık, Eylül 1994 
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Depremden Sonra Yeniden Yapılanma Sürecinde  

Savaş görmediğime göre yaşamış olduğum en şiddetli travma 

17 Ağustos olmalı. Konuya bireysel, toplumsal ve mesleki 
sorumluluk perspektiflerinden yaklaşan bir yazı kaleme almıştım. 
O zaman da “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” deniyordu; 
ama tarihten ders alan nerede? Vahşi yapılaşmaya devam!  

Bazı Gözlemler  

17 Ağustos depreminden sonra “Artık hiçbir şey eskisi gibi ol-
mayacak” sloganının dile getirdiği içten talep, yükselen bir “top-
lumsal sinerji”yi de belirliyor. Aynı süreçte devlet ile birey ara-
sındaki anlaşmazlıkların çağdaş bir antlaşmaya dönüştürülmesi 
talebi belirginleşiyor. Artık herkes görüyor ki, Türkiye’de bir şey-
ler değişecek ise bu, bilim ve demokratik katılım doğrultusunda 
gerçekleşecek. Durumumuz açıkça, bir musibetin bin nasihate 
bedel olduğu bir durum.  

Bu yazıda, beklenen değişim sürecinde kent yönetimi, plan-
lama ve mimarlık açısından nelerin yanlış olduğunu sorgulamak 
ve bu konuda neler yapılabileceği hususundaki bazı düşünceleri 
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tartışmaya açmak istiyoruz. Yanılgılardan öğrenerek gelişebilmek 
ve koşullarımıza uygun çözümler üretmek, işimizi artık çok daha 
iyi yapmak zorundayız.  

İnsani, toplumsal, sağlıksal ve psikolojik kayıp ve acıların bir 
daha yaşanmaması dileğimizi belirterek ve o “yaraların sarılması-
nı” uzmanlarına bırakarak, tartışma konumuzu daha çok fiziksel 
çevre düzleminde tutacağımızı belirtelim. Açıkçası, insani düz-
lemde yapılabilecek sayısız işi tartışmak da başlı başına dehşetli 
bir konu. Artık biliyoruz ki veya acı bir deneyle öğrendik ki 
Türkiye, bundan böyle bir “deprem gerçeği” ile yaşayacak. Belki 
de bu, zaman zaman övündüğümüz “kıtalararası köprü” olmanın 
jeolojik bedeli! Ama bu arada gerçekleştirmek zorunda olduğu-
muz değişim ve yeniden yapılanma sürecini tartışabilmek için 
durumumuzu bir kez daha gözden geçirelim.  

Cumhuriyet tarihi, belki Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana 
Türkiye’nin tek defada bu denli etkilendiği bir yıkım yaşamadı. 
Olay, Türkiye’nin gelişmiş batısında, bir anlamda “göz önünde” 
cereyan ediyor. Ülkenin üretim gücünün üçte birini içeren bölge-
nin kişi başı ulusal geliri, 7000 dolar ve okur yazarlık, sanayileşme 
ve toplumsal örgütlenme en yüksek düzeyde.  

Depremin 45 saniye vurduğu bu alanda 75 bin, çeşitli derece-
lerde -25 bin ağır, 30 bin orta ve 20 bin hafif olmak üzere- hasarlı 
bina (Gerçeklerin, bu resmi rakamların en az dört katı olduğunu 
ne yazık ki görerek öğreniyoruz), 10 milyar dolar maddi kayıp, 20 
bine yakın ölü, 40 bin yaralı var. Biz biliyoruz ki, bu kayıplar, o 45 
saniyenin değil, son 45 yılın bir marifeti. Yani, sizin bizim 
ilgisizliğimizin, bilgisizliğimizin, beceriksizliğimizin, yanılgılarımızın 
sonucu. Biliyoruz ki, ilk olmayan bu felaket, sonuncu da değil. 
Henüz yaklaşık sayılarla ifade edilen bu kayıpların tam olarak 
nicel ve nitel dökümüne ulaşamadık. Bu arada, bu konularla da 
ilgilenen var mı, bilemiyoruz. Ancak, artık bu bilgileri döküp, 
medyada yayınlanan tekil, dramatik öykülerin ötesine geçmemiz 
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gerekiyor. Yıkıma uğrayan kesimin toplumsal yapısı nedir, 
nasıldır? Aile büyüklükleri, aile yapıları nasıldır? Gelir grubu ve 
yaş grubunun yanı sıra insan profili nedir? Öğrenci, üretici, 
emekli… Parçalanan ailelerin durumu nedir? Tekil sosyal 
yardımlaşma çabalarının ötesinde, toplumsal anlamda neler 
yapılacağını planlayabilmek için bu bilgilere ihtiyaç yok mu? 
Yeniden yapılanacak yerleşmelerin insanlar için gerçek kentler 
olabilmesi, örgütlenme sistematiğinin kurgulanabilmesi, katılım 
modeli oluşturulabilmesi için…  

Ne yazık ki bu satırların yazıldığı günlerde (Eylül 1999), aradan 
bir ay geçmesine karşın, aranan kayıpların listeleri ve resimleri 
hâlâ yıkık duvarlarda, çoğaltılmış fotokopilerde. Yalnız bırakılmış 
bireyler, topluluklar kendi kendilerine örgütlenmeye çalışıyor. 
Kimsenin aklına yaralıların bir dökümünü ve bulundukları 
hastaneleri doğru düzgün yayınlamak, örneğin internete girmek 
gelmiyor. Ayrıca yıkılan yapılarda fiziksel profil nedir? Tekil konut, 
apartman, ikinci konut, sanayi yapısı, eğitim yapısı, sağlık yapısı 
gibi bir dağılımı ve bu yapıların mülkiyet durumlarını da 
bilemiyoruz. Bu arada hepimiz amatör jeologlar olduk ama jeolo-
jik bilgiler yanı sıra, yeni bir fiziksel planlama için bu bilgilere de 
ihtiyacımız var.  

Ne var ki biz, değil kayıplarımızı ve kayıplarımız sonrasını, 
normal durum profilimizi bile bilemiyoruz. Devlet İstatistik 
Enstitüsü’nden (şimdi TÜİK) 2000 yılı nüfus sayımında, insan 
sayısının ötesinde, gerçek bir toplumsal profil çalışmasının da 
yapılacağı söyleniyor. Türkiye’de yapı birikimi, yapı stoku nedir? 
Ne kadarı yasal, ne kadarı kaçaktır, kullanım alanlarına; coğrafi 
dağılımına, niteliklerine, mülkiyet dağılımına göre? Bu yapıların 
dökümünü belki ancak yeni yüzyılda öğrenebileceğiz.  

Bu bilgilere tam olarak ulaşmadan düşünmek, çözümler öne 
sürmek, “bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak” çok doğru değil. 
Belki Türkiye’ de gerçekten söylendiği gibi konut sorunu değil, 
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konut dağılımı sorunu var. Belki tüm insanlarımızı güvenli ve 
sağlıklı barındırabilecek, yaşatabilecek bir yapı birikimimiz bile 
var. Ama göç nedeniyle veya spekülasyonlar sonucu, olması ge-
reken yerden “başka” yerlerde bu stok. Cumhuriyet’ten bu yana 
artan bir hızla yapılar yapıyoruz. Anadolu, tarihin sıfır noktasın-
dan, bomboş doğal çevreden bugüne sürekli artan bir hızla yapı-
landırılıyor. 45 yıl öncesine kadar bu topraklarda üretilen toplam 
yapı kadarını belki bugünlerde her yıl inşa ediyor Türkiye. 
Neorman, ne su havzası, ne doğal tarihsel sit ne de fay kırığı din-
lemeden; gelecek kuşaklar için, doğanın kendini yenilemesi için 
rezerv alanlar bırakmadan… Bu ivmenin yayılımının tarih içinde 
dağdan ovaya, içeri bölgelerden kıyıya ve doğudan batıya doğru 
olduğunu kaydedelim. Türkiye sürekli yapılaşıyor. Ama hep aynı 
yerlerde sıkışarak vahşice sömürüyor doğayı.  

Birçok nedenle yapılaşıyor. İki esas yorum söz konusu burada. 
Bunlar yapma, üretme, dönüştürme telaşı, çabası ve ulusun hızla 
“muasır medeniyetlerin seviyesine ulaşma”, kalkınma talebinden 
kaynaklanıyor olabilir. Ulusal ve bireysel kalkınma, zenginleşme 
hatta daha öteye gidip “köşeyi dönme” talebinden. Kimilerine 
göre “modernleşme” budur, geleceği yıkıla yıkıla kuracağız. Bi-
limsel bilgiyi ve tarih bilincini yadsıyan bu görüşe katılamıyorum. 
Hızlı, kolay, içeriksiz, denetimsiz ve biçimsel bir yapılaşma bu. 
Üstelik biliyoruz ki, bir yapılar yığını, her zaman kenti, kentliliği, 
kent örgütlenmesini oluşturmaz. Her şey öyle çabuk ve eğreti 
olmuyor işte. Örgütsüz bir sistem kolay çöküyor. Bu yorum, de-
netimden çıkmış yapılaşmayı oldukça saf ve iyi niyetli bir isteğe 
bağlayarak tanımlıyor. Yani neredeyse, Japonya ve Kore enerjisi 
var Türklerde. Biraz bilgi, biraz denetim her şeyi çözer gibi.  

Yapı yapma enerjimize değin diğer yorum biraz daha acımasız; 
fakat galiba daha yaygın bir doğruyu vurguluyor: Bir an önce bir 
toprak parçası çevirip üstünü örtme, sahiplenme ve rant oluştur-
ma talebindeki bireysel çabadır yapılaşmanın dinamiği. Bunun 
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gibi Türkiye ekonomi politikası, makro düzeyde de toprak üze-
rinde (kent toprakları üzerinde) rant elde ederek biriktirilen bü-
yük sermaye üzerine kurulmuştur. “Zenginlikler ve de fakirlikler 
spekülasyon sonucudur.”  

Her iki yorum da sonucu değiştirmiyor. Toprağı, özellikle 
kentsel ve metropoliten olanını olabildiğince hızla, “dibine kadar” 
kullanmak, dönüştürmek, sömürmek ve belki uzun vadede Türk 
göçerleri gibi orayı kirletip, tüketip başka bir yerlere kaçmak… 
Metropole daha bir yıl önce gelen taksi şoförü bile, trafiğe bakıp, 
“buraları bir gün terk edeceğini” düşünmüyor mu? Son dönem-
lerde Akdeniz ve Ege kıyılarına kaçanlara bakınız! Ama işte bazen 
toplumsal, bazen yapısal, bazen de doğal tıkanma kentsel sömü-
rünün sonsuz olmasına izin vermiyor.  

Haliç bitti, daha doğrusu sömürüldü, tüketildi, terk edildi ve 
geriye bir pislik yığını bırakıldı. İzmit Körfezi de bitecekti; 
biliniyordu, işte bitiyor. Adapazarı’nın bataklıktan kazanılan tarım 
toprakları da patates tarlaları da hızla dönüştürüldü sanayinin 
kısa dönem verimliliği uğruna, Bursa’nın meyve bahçeleri de! Kırk 
yıl önce bile, İstanbul’da iki Çekmece gölü arasının, bu arada 
Avcılar’ın jeolojik açıdan sakıncalı olduğu, heyelana açık olduğu 
biliniyordu. Tüm o bölgeyi dolduran 10 katlı yapılar bir yana, 
İstanbul Üniversitesi kampüsünün orada ne işi var? İstanbul 
Üniversitesi’nde yer bilimleri ile ilgili kimse yok mu? Konuşmak, 
jeologların akıllarına depremden sonra mı geliyor?  

Bilimde duyguya yer yok, doğada da. Koskoca ülkenin sanayi 
yapılarının yarısının dip dibe Doğu Marmara’ya yığılmasının 
nedeni tartışılmamalı mı? Deniz kenarlarına, deniz kenarı kal-
mazsa denizden kazanılan dolgu alanlarına “sıfır deniz”, tepe te-
peye, beş-altı katlı yapıları dizmenin anlamsızlığı irdelenmemeli 
mi? Kumburgaz’ı, Silivri’yi, Antalya’yı, Mersin’i düşünmemeli mi? 
Bu korkunç yapıları yapanlar kadar alanlar da sorumlu değil mi? 
Hepimiz bu saçma, tüketici yapılaşmanın en azından suç ortağı 
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değil miyiz? Modernleşmenin yalnızca görüntüsünü benimse-
medik mi? Ya emeklilere, küçük tasarruf sahiplerine, “kendileri-
nin ve çocuklarının geleceklerini garanti altına almak için mülk 
edinmek”ten başka seçenek sunamayan ekonomik sistemini, sos-
yal güvenlik sistemini, hatta miras hukukunu sorgulamayalım mı? 
Bir şeyleri değiştirebileceksek, en azından bunların farkında 
olalım, ona göre değiştirelim diyorum.  

Bazı Öneriler  

Bugüne dek yapılan önerileri kısaca gözden geçirelim. Bundan 
böyle acil pilav yeme telaşında olanlar biraz da planlama öne-
renlerin sözlerine kulak versinler (“Bir kaşık pilav için” Ertuğrul 
Kürkçü, Radikal, 29 Ağustos 1999). Bu konuda fazla yoruma bile 
gerek yok.  

Büyük kentlerimizde her yerel seçim öncesinde kaçak yapılaş-
maları kabul eden; ancak “Bana bunları yıktırtamazsınız!” diyen 
başkan adayları, deprem yıkımlarının en azından suç ortağı değil 
mi? Her dönem yeni uyduruk imar planlarıyla yapılaşma haklarını 
arttırmıyorlar mı? Bu süreçte üzerine ek kat çıkılan yapıların 
yüklenme direncini kim denetliyor? Bundan böyle nüfusu 2000’i 
geçen her belde, bir günde belediye olmamalıdır. Yeni kurulan 
her belediye, ilk iş olarak yeni bir imar planı üretiyor, yollar 
açıyor, gereksiz imar hakları ve kat artırımları veriyor; altyapıyı, 
doğayı, çevreyi düşünmeksizin. Bunca küçük yönetim 
birimlerinde yetkin teknik personel istihdam etmek de 
olanaksızdır. Planlar, yöre ile ilgisiz bir tür müteahhit bürolarına 
yaptırılır. Zaten bunca yerel yönetim bünyesinde plancı, mimar, 
mühendis, çevreci, jeolog istihdam etmek de olanaksızdır. 
Türkiye’de tüm yönetsel planlama ve örgütlenme sistemi, daha 
çok yapılaşma üzerine kuruludur. Böylece, her yeni yönetim 
birimi ile biliyoruz ki, sürekli yeni rüşvet kapıları da açılmaktadır.  
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Yıllardır, sayısız sorun yarattığı bilinen ihale sistemi artık de-
ğişmelidir. Yapı güvenliğinin önemli ayaklarından biri olan yapı 
sigorta sistemi, elbette bir an önce kurulmalıdır. Böylece kıt ulu-
sal kaynaklar bireylere, haksız yoldan para kazanan yapsatçıların 
neden olduğu kayıpların sigortası olarak devlet tarafından dağı-
tılmamış olacaktır. Her yıkım sonrası elbette devletin yapması 
gereken sayısız katkı var; ancak devletin neyin niçin garantörü 
olduğunu sorgulamak gerekmez mi? Ben de bir birey olarak sor-
mak hakkına sahibim herhalde, neden sayısız denetlenebilir girdi, 
sayısız yalan ve yanlış sonucunda oluşan kayıpları ben ödeyeyim? 
Neden yapsatçıların garantörü ben olayım? Bunlar ve benzeri so-
rular ve öneriler özellikle deprem sonrasında çokça dile getirildi. 
Bakalım işe yarayacak mı? Yukarıda yaptığımız saptamalar doğ-
rultusunda bunlara yeni öneriler eklenebilir. Bunların bir bölümü 
neredeyse hiç gündeme gelmedi.  

Her anlamda hızla tıkanan Marmara Bölgesi artık olabildiğince 
rahatlatılmalı, boşaltılmalıdır. Kentsel sistem, sanayi sistemi, ülke 
düzeyine dengeli olarak dağıtılmalıdır. Ülkenin başka bölgelerinin 
beklediği altyapı ve sanayi yatırımlarının “üretici-karar vericileri” 
de artık bu zorunluluğu algılayabiliyorlardır umarım. Marmara’ya 
yığılmanın ödülü; ucuz altyapı, ucuz işgücü, değerli (yani bir 
üretim krizi döneminde güvenceli) arsa, ucuz enerjidir. Evet, ama 
“Bir koy, on al” dönemi artık bitmelidir. Türkiye’de bu kolay 
yoldan yeterli sermaye birikmiştir. Sanayi ve ona bağlı kentsel 
yerleşimler artık yer değiştirmelidir. Bunlar, verimli tarım top-
raklarını, kırılgan jeomorfolojik yapıyı, canına okudukları deniz 
göl ve akarsu kıyılarını terk etmelidir. Böylece daha güvenli yer-
leşim, daha dengeli ekoloji, daha verimli ve ucuz tarım, daha çok 
doğal rezerv alanı, daha az merkeze göç, daha az yüklenen 
altyapı ve sonuçta tüm ulus için daha dengeli bir kalkınma, daha 
dengeli refah ve mutluluk üretilebilecektir. Ne var ki, bugüne 
kadar olanlardan da yeni kentsel düzenlemeler için yeterli ders 
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alınmadığını görüyoruz. Örneğin, yeni kurulacak Adapazarı, 
neden doğuya değil de batıya çekiliyor? Yalnızca jeomorfolojik 
veriler bunu açıklayabilir mi? Örneğin, yıkıntının tüm molozu 
neden gene Marmara’ya dökülüyor ve Marmara bunları bir gün 
yine üzerimize kusmayacak mı? Örneğin, okulları hasar gören 
öğrencilerin tümünü bir “milli” eğitim müdürü neden İstanbul’a 
çağırıyor? Bu geleceğin daha büyük tıkanıklıklarının bir kışkırtıcısı 
değil mi? Yalnızca günü kurtarmaya yönelik bu çözümler “büyük 
Türkiye” açısından bir çaresizlik itirafı değil mi?  

17 Ağustos sonrası yakalandığı söylenen sinerji ortamında 
oluşabilecek bir konsensüsten de yararlanarak, belirli yönetsel, 
yapısal düzenlemeler yapılıp temel kararlar alınıncaya kadar Tür-
kiye, yapılaşma hızını yavaşlatmalıdır. Yanlış anlaşılmasın, geliş-
me hızını değil; tüketici, spekülatif yapılaşma hızını.  

Türkiye’de 3-5 yıllık genel yapı yasağı -dondurulması da de-
nebilir- konmalıdır. Bir gerçekten yola çıkarak getirdiğimiz bu 
öneri, ekonominin lokomotif sektörü olarak inşaatı benimsemiş 
mühendis yöneticilerimiz tarafından, ekonomiyi yavaşlatabileceği 
gerekçesiyle eleştirilebilir. Ama yukarıdaki saptamalar da 
gösteriyor ki bu karar, spekülatörler hariç kimseyi dara sokmaz. 
Türkiye’de bugün bir iki kısıtlı alan ve sektör dışında kimse ger-
çekten ihtiyaç olduğu için yapı üretmiyor ki. Gecekonducu da 
yapsatçı da yazlık siteci de Devlet de (Emlak Bankası bile konut-
ları açık arttırma ile piyasaya sürerek satıyor) konut veya ofisi bir 
meta gibi piyasaya sürüp kâr etmek için yapı yapıyorlar.  

Bu arada belki 1-2 yıllık kesin bir dondurmadan sonra, 3-4 
yıllık bir geçiş döneminde, ancak çok az katlı yapılaşmaya (2-3 
katlı) izin verilebilir. Çok katlı yapılaşma, bazılarının sandığı gibi 
bir gelişme ve modernleşme göstergesi değildir. Yalnızca bizlere 
öyle sunulmuştur. Bugün dünyada pek çok “modern ülkenin” 
kentleri, kısıtlı ve denetimli merkezi iş alanları hariç (Hollanda, 
Danimarka, İngiltere, A.B.D. gibi) neredeyse yalnızca iki üç katlı 
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yapılardan oluşuyor. Türkiye’deki gibi köy, kasaba, kent 
demeden, bitişik nizam 6-8 katlı, üstelik birçok yöne çıkmalı, 
balkonlu bir yapı düzeni herhalde dünyanın hiçbir yerinde yoktur. 
Deprem bölgesinde altı dükkânlı, asma katlı, çıkmalı, çok katlı 
yeni yapıların neredeyse tümü tahrip olmuştur. Yıkım 
bölgelerinde yaptığımız gözlemler, geleneksel bilgi birikimi ve 
malzeme ile yapılan orta kalite, az katlı eski evlerin tümünün 
ayakta olduğunu, tahrip görenlerin ise en azından can kaybına 
neden olmayacak biçim ve oranlarda kısmen deforme olduğunu 
ortaya koydu. Ayrıca eski az katlı kent dokusu, fiziksel (yol 
genişliği-yapı yüksekliği oranı, boş alan yeterliği, birbirinin 
üzerine yıkılmama gibi ) ve toplumsal düzeylerde felakete görece 
olarak daha iyi direnmişti.  

Burada, yerleşme modelinin yıkımdan etkilenmeyle nasıl yakın 
bir ilişkisi olduğunu görüyoruz. Zaten, çok katlı yapılaşma hakkı, 
rantı ve dolayısıyla da spekülasyonu kışkırtıyor. Bu kısır döngüyü 
kırabilirsek ilk sonuç çok anlamlı olacaktır. Üzerinde daha az 
yapılaşma hakkı verilen arsaların fiyatları düşecektir. Bu da belki, 
uygar bir kentte olması gerektiği gibi daha sağlam bir altyapı, 
daha bol donatım ve hizmet yapısı, daha çok kamusal alan, daha 
çok boş ve yeşil alan yaratılmasına ve en önemlisi kira öder gibi 
edinilebilecek konutların yapımına yol açacaktır. Bu yapı kı-
sıtlamasının diğer önemli sonuçları da şunlar olacaktır:  
 Maddi güç ve ekonomik kaynaklar bir süre afet bölgelerine ve 
Güneydoğu’ya seferber edilebilir ve daha denetimli ve hızlı kullanılır. Bu 
cümleden de anlaşılacağı üzere Güneydoğu’nun da bir tür “afet bölgesi” 
olduğunu tartışmaya gerek yok sanırım.  
 Planlama, projelendirme, yapım, denetim mekanizmalarını tartış-
mak, çağdaşlaştırmak ve yeniden yapılandırmak için zaman kazanılır.  
 Tüm planların (ulusal, bölgesel, kentsel, imar), yasaların, 
örgütlenmelerin ve yönetmeliklerin gözden geçirilebileceği bir fırsat 
kazanılır.  
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Ayrıntı gibi ama imar planı demişken hepimizin yıllardır seve 
seve yuttuğu bir saçmalığın da altını çizelim. Türkiye’de her ze-
min kat dükkân, her bina “çıkma”lı. Sözde, Türk evinin dokusu, 
cumbasının havası kentlerimizde de sürdürülsün diye konan bu 
masum(!) çıkma şansı, herkes tarafından daha fazla satılık alan 
kazanmak için kullanılıyor. İstanbul’da Gökkafes’in bile çıkmaları 
var! Mühendislik veya imalat veya denetim uyduruk yapılınca, 
tüm yapı çıkmaları, binaya takılmış ek yükler gibi aşağı iniyor… 
Dünyada böyle bir hak yok. Bu çıkma adeti derhal sona erdiril-
melidir. Kentlerde insanları pavyonların, kebapçıların, tüpgaz-
cıların, atölyelerin üzerinde yaşamaya, uyumaya mahkûm eden, 
“Zemin katlar ticaret için kullanılır” gibi eşi benzeri olmayan bir 
imar hakkından da vazgeçilmelidir. Böylece belki hem yapılarımız 
yere daha sağlam basar hem de dinamit fıçıları üzerinde ya-
şamamış oluruz.  

1975’ten bu yana (Son imar afları dönemi, yeni deprem yö-
netmeliği dönemi ve hızlı kaçak yapılaşma süreçlerinin üst üste 
çakıştığı bu çeyrek yüzyıllık zaman aralığı Türkiye’nin en “acele” 
yapılaştığı dönemdir) yapılan tüm yapılar gözden geçirilmeli ve 
tapusuz, planı ve projelerinde sorumlu imzası olmayan, altyapı-
sız, filizli (Binaların tepesinde bırakılan filizler onların spekülatif 
amaçlı olduğunun kanıtı değil mi? ), çatısız, doğramasız, sıvasız, 
(Ne yazık ki, sahipleri bilmiyor; ama bu izolasyonsuz, örtüsüz, ek-
sik yapılar hızla çürüyüp potansiyel mezarlara dönüşüyorlar) tüm 
yapılar afet tarafından yıkılmadan insan eliyle boşaltılıp yıkılma-
lıdır. Yerleri kamuya devredilip (Zaten yüzde doksanının yeri ka-
muya ait değil mi?) ağaçlandırılmalıdır. Bundan böyle, imar affı 
kavramı politik literatürden çıkarılmalıdır. Bu öneri, çok radikal ve 
insafsız gibi gözüküyorsa, yeni bir depremi bekleyebiliriz.  

Türkiye kentlerini yapılandıran yapsatçı sözde müteahhitler 
bir an önce kendilerine çeki düzen vermelidirler. Toplum, gerçek 
müteahhitlik kavramıyla tanıştırılmalıdır. Son depremde “günah 
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keçisi” muamelesi gören müteahhitlik eğer saygın, namuslu, ma-
sum bir meslek ise derhal örgütlenerek, aynı sıfatı kullanan sahte 
“mütahit”leri afişe etmeli ve dışlamalıdır. Kentlerimizi yapılandı-
ran uydurma müteahhitlerin profili araştırılıp bizlere tanıtılma-
lıdır. Bunlar mahallenin bakkalı, kapıcısı, muhtarı, nalburu, ke-
bapçısı mı? Kente yüzde doksan beş oranında dışarıdan gelmiş, 
genellikle hemşeri örgütlenmesi içinde çalışan, belediye meclisin-
de kendi veya bir yakını yer alan yapı tekniği ve sanatından ha-
bersiz girişimci bir vatandaş mı? Eğer öyle ise bu tür bir spontane 
örgütlenmeye bırakın teknik yetkinlik denetimini mali, hukuksal 
denetim de olanaksız değil midir? Peki, insanın, toplumun sağlı-
ğını ve yaşamını nasıl bunların eline teslim edebiliyoruz? Bundan 
böyle ancak ticaret odasına kayıtlı, maliyeye kayıtlı, teknik yeter-
lik belgesini almış, makine parkı ve sermayesi belirli bir düzeye 
ulaşmış, şirket kurmuş ve kesin bir denetim ve bir özdenetim 
sistemine (oda-birlik) katılarak firmalaşmış gruplar müteahhit 
olabilmeli (Herhalde kâğıt üzerinde zaten öyledir). Bir sisteme 
bağlı olmadan, kaçak, denetimsiz çalışanların ise insan ve toplum 
düşmanı olduğu açıkça ilan edilmelidir. Türkiye’de bu işi yapanla-
rın ancak yüzde birinin örgütlü ve kayıtlı olduğunu bilmek (ya da 
ölerek öğrenmek) dehşet verici değil mi? Bugüne dek müteahhit 
olduğunu zanneden veya iddia eden tüm vatandaşlar, bir an önce 
yıkım bölgelerini gezmelidir. “Oralarda onlara sayısız dersler var.”  

Teknik elemanların yetkinlikleri konusunda da durumumuzu 
tartışmalıyız. Mühendis ve mimar yetiştiren yüksek öğrenim ku-
rumlarımız, yeterli düzeyde yapı teknolojisi, strüktür eğitimi (bu 
arada her türden düzeyli eğitim) verebiliyor mu, yoksa yalnızca 
sayısal değer ve hesaplardan oluşan soyut ve karmaşık statik 
bilgileriyle mi meslek adamı yetiştirildiği sanılıyor? Gerçek bir 
şantiye stajı yapan kaç meslektaşımız (öğrencimiz) var? Belki 
yeterli bilgi ve deneyimle donanmamış kişilere yüksek öğrenim 
diploması verilebilir. Aslında, ancak yeterli deneyimle 
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donanmamış kişilere diploma verilebilir belki; çünkü bilgi, meslek 
içinde deneyim kazanmayı da içerir. Ama Türkiye’de yeterli bilgi 
ile donanmamış kişilere de diploma verildiğini haydi itiraf edelim! 
Ama deneyimsiz mezunlara mesleği tek başına uygulama yetkisi 
asla verilmemelidir. Bilinen basit çözüm, meslek uygulama 
yetkisinin, meslektaşlar tarafından kurulan örgütlerin (Burada, 
mimar ve mühendis odaları oluyor) yapacağı yeterlik sınavlarıyla 
verilmesidir. Tıp’ta yeterlik sınavı gibi… İnşaat sektöründe çalışan 
elemanların da tamamının asgari bir eğitimden geçmiş olması 
gerekliği ortaya çıkıyor. Yapı meslek liselerinin bir an önce yeterli 
düzey ve sayıya ulaşması gerekiyor. Basit bir gözleme göre 
deprem ivmesi, yapı üzerinde kaotik ve zincirleme bir etki 
yapıyor. Bazen demiri, çimentosu, projesi düzgün bir yapı bile 
basit etriye işçiliği hataları nedeniyle tahrip olabiliyor. İşte anlık 
bir hata, koskoca yapıyı böylece göçertebiliyor. Yıkılan yapılarda, 
inşaat yerindeki kötü, sağlıksız çalışma koşullarının etkisi de göz 
önüne alınmalı. Ta Mezopotamya’dan beri kullanılan ilkel inşaat 
yöntemlerinden (harç karma, elle beton dökme, elle sıvama, vb) 
artık vazgeçilmeli. Herhalde meslek odalarının artık bu konularda 
daha yapıcı çalışmalar yapması gerekiyor. Kurulması gerekli olan 
bir kriz yönetim sistemi için de teknik elemanların, onları 
yetiştiren bilim adamlarının, meslek örgütlerinin söyleyecekleri 
çok şey olsa gerek. Sivil toplum kuruluşlarının ortak kanısına göre 
ne yazık ki mühendis ve mimar odaları deprem sonrasında iyi bir 
sınav veremediler. Kriz yönetimi örgütlenmesi içindeki görev 
alanları konusunda, bunca yıldır araştırma ve eğitim açılarından 
üzerinde durulmayan yeni yapım teknolojileri hakkında, 
prefabrikasyon hakkında, kriz öncesi yapı stokunun durumu 
hakkında meslek örgütleri derhal çalışmalar başlatmalıdır. Bu 
arada deprem sonrasında bölgedeki “prefabrike” yapıların 
neredeyse tamamının da çökmüş olduğu gözden uzak 
tutulmamalı. Kriz sonrasında geçici iskan için mobilize edi-
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lebilecek geçici yerleşim, hastane, okul gibi işlevler için 
prefabrike elemanların hazırlanması ve potansiyel yörelerde 
yeterli miktarda stoklanması hakkında, hasar tespiti yöntemleri 
ve yetkileri konusunda ise… Burada bilemiyorum, mimarların, 
mühendislerin, meslek ahlakı ve etik sorunları ve tabi bozuk, 
kuralsız işveren ilişkileri de bir kez daha gündeme getirilmeli mi? 
Örneğin, kontrolluk görevi veya T.U.S. (inşaatların teknik 
uygulama sorumluluğu) konusuna verilen önemin azlığı (hiçliği) 
itiraf edilmemeli mi? Teknik hizmetin bu yaşamsal aşamalarının 
işveren tarafından bir yasak savma, teknik eleman açısından da 
yalnızca bir imza atıp para kazanma aracı olarak görülmesi bile 
başlı başına bir skandal değil mi? Bugüne dek kaç yapımız için 
zemin etüdü yaptırabildik? Kaç yapımızın statik uygulama 
projelerini (kalıp planlarını değil) inceledik? Toplum yaşamının 
temel yapıları olan hastane, okul, itfaiye yapılarının nitelikleriyle 
kaçımız ilgilendi? Kaç “iyi” mimar, metropoller dışındaki yapıların 
niteliğine kafa yordu? Kısıtlı kırsal alan bütçeleriyle sağlıklı yapı 
yapılabileceği sorusu ile kaç meslek adamı uğraştı? Kaç kişi, ücret 
tarifelerinde yoksul kesimler yararına indirimler yaptı?  

17 Ağustos’un hazırlıksız yakaladığı kesimlerden biri de her-
halde mimarlar ve tasarımcılar.Kuramsal tartışmalara, eleştirilere 
ve hayali tasarımlar üretmeye pek meraklı meslek çevrelerimiz, 
üniversitelerimiz, gördük ki afet sonrası asgari barınma birimi 
üretilebilmesi konusunda hiç çalışmamışlar. Öylesine ilgisiz 
kalmışız ki, deprem sonrasında medyada yayınlanan “prefabrik 
konut”ların tasarım ve inşa niteliğini görünce dehşete kapıldık. 
Bu yapıların ihale dosyalarına ve projelerine ulaşmak için çok 
zorlandık. Tanıdığımız hiçbir mimar, mühendis, inşaatçı ve ne ya-
zık ki meslek odaları da konuyla ilgili değildi. Resmi şartname ve 
projenin düzeyine şaşırmamalı! Biraz daha çağdaşlaştırılmış bir 
“Afet Sonrası Geçici Barınma Birimi” (ASGBB) tasarımı ve üre-
timinin ne denli önemli olduğunu görerek yaşadık. Böyle bir ha-
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zırlığımız olsa idi, çadırlar ve çadırkentler dönemi yaşanmayacak, 
doğrudan ASGBB yerleşimleri kurularak daha serinkanlı biçimde 
yeni kentsel yerleşimlerin nerelerde, hangi yöntemle oluşturula-
cağı çalışması başlayabilecekti.  

17 Ağustos depreminde yıkıma uğrayan veya hasar gören en 
az yetmiş beş bin binanın ne sayıda konut içerdiğini ve parsel ba-
zında mülkiyet paylaşımı sonucunda kaç mülkiyet biriminden 
oluştuğunu da şimdilik bilemiyoruz. Basit bir hesapla, yıkılan ya-
pıların 75.000 yapı x 8 birim\daire\hissedar =600.000 birim\his-
sedar (çoğu konut) içerdiği söylenebilir (Tapu kayıtlarında başka 
bir yöntemle yapılan bir çalışma da bu sayıyı doğruluyor). Bu ya-
pıların hissedar maliklerine elbette yeniden yapılanma sürecinde 
yardım edilecek, yer gösterilecek ve bir biçimde malikler konut 
veya işyeri sahibi edilecekler. Devletin yazılı olmayan bir tür si-
gorta sistemi şimdilik bunu emrediyor.  

Yeniden yapılanma sürecinde yapı parseli, yapı adası üzerin-
deki hatta kooperatif ve sitelerdeki karmaşık mülkiyet dokusu, 
(Bu arada hisse, miras ve intikal süreçleri nedeniyle de yukarıda 
600.000 hesaplanmıştı!) büyük hukuksal sorunlar yaratacaktır. 
Bu durum göz önüne alınarak, depremde ağır hasar gören riskli 
yerlerin bir daha yapılanmaması için; bir daha aynı insanlar, aynı 
rastlantısal biçimde, aynı parselde örgütlenemeyeceği için; zaten 
yatay mülkiyet, yani çok katlı yapılaşmanın bundan böyle teşvik 
edilmemesi gerektiği için ve yıkılanlardan bir bölümü en az ikinci 
konut olduğu için (elbette tümünün tazminat ve yardımlardan 
yararlanma hakları saklı kalarak) tüm bu arızalı ve yıkık yapılar 
temizlenmelidir. Arsalar maliklere zaten yapılmakta olan yardım-
lar (Ödemelere isterseniz istimlak deyin) karşılığı olarak kamuya 
devredilmelidir ve derhal ağaçlandırılarak bundan böyle yeşil 
alan olarak korunmalıdır.  

Bilinebilen, bugüne kadar tanımlanabilen fay izlerinin ağaç-
landırılmasından söz ediliyor. Sakin bir döneme kazasız belasız 
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ulaşabilirsek, bundan daha anlamlı bir kampanya düşünemiyo-
rum. Böyle bir orman hattı Türklere yüzyıllardır ev sahipliği yapan 
ve her fırsatta canına okuduğumuz Anadolu’ya çok anlamlı bir 
katkı olacaktır. Bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmaması için, her 
kentte birer yıkıntının da birer ibret anıtı olarak saklı bırakılması 
da yanılgılarımızı yüzümüze vuran doğanın ve yaşamın acı bir 
uyarısı olacaktır.  
Radikal-İki, 19 Eylül 1999 
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Faili Meçhul Olmayan Cinayetler Dizisi Beyoğlun’nda  

İstanbul’da yaşayan ve kentini seven insanların sürekli uyanık ol-

maları gerekiyor. Her an birileri bir şeyleri garip biçimde değiştir-
meye kalkışabilir. Bu değişim, genellikle daha iyiye doğru 
olacağına daha çirkine, daha yavana, daha taşravariye doğru 
olur. Bu tuhaflıkları genelde kimin akıl ettiği de bilinmez, bilenler 
tarafından da sır gibi saklanır. Amerikan filmlerindeki “şahit 
koruma programı” türü bir gizlilik... Ben de bu işlere “faili meçhul 
cinayetler” diyorum. Günümüzde uygulanan “Pera’nın boğazını 
sıkma”, “Beyoğlu’nu insansızlaştırma” projeleri yanında masum 
gözüken bu “tabela tektipleştirme” operasyonu sakın bir 
başlangıç olmasın?  

 
Daha önce bir yazımda, kentte sağda solda -ama çeperde de-

ğil, düpedüz merkezde, en değerli yerlerde- aniden türeyen ve 
inşaat tabelalarında tasarımcı, mimar, müellif adı kesinlikle bu-
lunmayan tuhaf yapılardan söz etmiş ve bunlar için “faili meçhul 
cinayetler” diye özel bir mimari kategori önermiştim. Bu kate-
gorideki yapıların genelde kamu eliyle, kamu parası harcanarak 
ancak kamuya, kamusallığa rağmen yapıldığını söylemeye gerek 
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yok. Gene bu yapılar, mimari dilleri aracılığıyla yerel yönetimlerin 
veya merkezi yönetimlerin sığ kültürlerini, dünya görüşlerini, 
hatta siyasal görüşlerini acımasızca ve beceriksizce sergilemeye 
cüret ederler.  

Bir belediye başkanının kent içinde hem de özel sektörce ya-
pılacak kule yapılar için mimarı alıp Batı’da bir yerlere götürüp, 
daha önce görüp beğendiği kulelerin aynısını ısmarlaması, bu 
meslektaşımızın da görev aşkı ile bunu pek severek gerçekleştir-
diğini biliyoruz. Bunca nitelikli tasarımcının, peyzajcının, plancı-
nın, mimarın boş gezdiği bu ülkede, bir biçimde birileri bu “müt-
hiş” işleri (herhalde beş kuruşa) kotarıyor ve de herhalde yap-
tıklarından utandıkları için isimlerini de gizliyorlar. Neyse, esas 
konuya geleyim. Belediye tarafından, bir üniversite ile de işbirliği 
içinde yürürlüğe konulan bu güzelleştirme ve tabela değiştirme 
(standartlaştırma) operasyonu ile yüzyılların kültürel birikimini 
barındıran Beyoğlu’na, bu tekil kent parçasına, İstanbul’un birçok 
yerine olduğu gibi bilgisizce, hoyratça yaklaşıldığını düşünüyo-
rum. Dışarıdan yapılan bu müdahale ile Beyoğlu tekdüze, alelade, 
kişiliksiz bir kasaba caddesi kimliğine indirgeniyor. Orada yer alan 
kurumlar ve yapılar, her birimiz gibi, kendi özgün kimliklerini 
oluşturmak ve bu kimliği demokratik bir çerçeve, belirlenmiş kimi 
sınırlar ve boyutlar içinde sergilemekte özgürdür.  

Beyoğlu Belediyesi’nin yürürlüğe koyduğu bu tepeden inme, 
adeta faşizan uygulamaya göre, “tabelasını değiştirmeyenin ta-
belasını Belediye değiştiriyor”. Elbette faturayı da “cezalıya” ke-
siyor sonra. Projeyi bir üniversitemiz hazırlamış. “Çocuklar gece 
gündüz çalışıp tabela üretiyorlarmış” bir yerlerde! Amma da eğ-
leniyorlardır: Akbank, Köfteci, Pamukbank, Kebapçı, Garanti, İş-
kembeci, Vakıfbank, Mc. Donalds, Emlakbank, Şanzelize Pavyon, 
Avea, Birahane, Benetton, Şaraphane!.. Hepsi ahşap veya bakır 
üzerine bronz…  
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Bir ihtilal (12 Eylül) sonrasında, dönemin kent yöneticileri 
Taksim’de, Kadıköy’de çiçekçi Çingeneleri numaralayıp, onlara 
mavi/sarı üniformalar giydirmişti. Bu olay, bir paradoks başyapıtı 
olarak anımsanır. Çiçek-Çingene-üniforma-askeri yönetim diz-
gesini bir düşünsenize. Yirmi birinci yüzyılda, “kurum kimlikleri” 
için, uluslararası tasarım kuruluşlarına milyon dolarlar ödeyen 
bankalarımızın, iletişim sektörümüzün yeni devlerinin kimlikleri 
bir anda, Ortaçağ malzemeleri (ahşap ve bronz) ile ve rüstik bir 
anlayışla yeniden yapılandırıldığında göze pek “hoş” görünüyor 
doğrusu! Ama aslında, yapılacak bunca iş varken projesizlik çeken 
bir Belediye ne yapsın? Şaibesiz, tartışmasız çözümler için 
başvurabileceği yer, elbette akademiler, üniversitelerdir. Heyhat, 
bu nitelikte çözümler oralardan da kolayca çıkabiliyor.  

Bu günlerde, Beyoğlu’nda banka, butik, kitapçı, bar ayırt et-
meden tüm bir kent merkezi, işkembeci ve kebapçı 
göstergelerine indirgeniyor. Ahşap üzeri bronz tabelanın 
getireceği yavan kimlik düzeyi, gösterge içeriğinin yanı sıra 
malzemesinin geçiciliği ile de günümüz kentlerini işgal eden 
göçebe, düzeysiz yapıyı yansıtmıyor mu? Aradan bir kış geçince 
ortaya çıkacak köhne manzarayı öngörebiliyorum. Dünyanın hiç 
bir metropolünün merkezinde yer alan bir ticaret ve eğlence 
bölgesi, böylesine bir dayatmaya, bir sıkıyönetime uğramamıştır. 
Beyoğlu Oxford Street, Ginza, Broadway, Odeon ile denktir. Bu, 
metropolün tüm renklerini, seslerini, davranışlarını içeren cıvıltılı 
bir yerdir. Bir kentsellik anıtıdır; ama işaretler, göstergeler 
bağlamında biraz daha saygılı, mesafeli, sessiz yaklaşılması gere-
ken “anıtsal bir mekân” değildir.Yani Place des Vosges, The Mall, 
San Marco değildir. İstanbul’da bu ikincilere denk düşen bölge, 
Sultanahmet’dir ya da daha genelde belki Suriçi’dir. Aklı başında 
bir kent yönetimi böyle yerlerde, olsa olsa bir tabela boyutu, bir 
aydınlatma sistemi kısıtlaması önerir. Değer verilen kent 
parçalarına, oraların genel yapısı ile uyumlu tasarım rehberleri 
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hazırlanır. Bu rehberlerde kullanılabilecek malzemeler tepeden 
inme değil, alternatifli olarak önerilir, aydınlatma türlerinin göz 
tırmalayıcı olmaması için, genellikle neon ve fluoresan kısıtlanır. 
Yapıları örtmeyen, çığırtkan olmayan ve ancak yakından 
algılanabilen boyutta tabelalar kullanılır. Sokak düzlemine dik 
konumlanarak, derinlemesine görüntüyü kesen tabelalar yerine, 
cephe düzleminde, yapıların mimari kimliğini zedelemeyen 
yerlerde tabela asılmasına izin verilir.Koruma, geliştirme, 
düzenleme, sağlıklandırma kavramlarından nasibini almamış bir 
anlayışa -umarım geçici olarak- kurban edilen Beyoğlu, tarihi ve 
nostaljisi hakkında sayfalarca yazı yazan taraftarlarından, aklı 
başında kentlilerden, akademisyenlerden, sivil toplum 
kuruluşlarından herhalde bu aşamada bir kez daha destek 
bekliyor. Beyaz derisi yüzülerek, kimine göre “gelinliği parçalanıp 
üzerinden çıkarılarak ırzına geçilen” kent belleğindeki bunca yıllık 
işaret değeri yok edilen Kız Kulesi, sökülüp hurda edilen Galata 
Köprüsü, tuhaf yapılarla betonlanan ve şişirme bir çadır tiyatrosu 
ile doldurulan Maçka Parkı, turuncuya dönüştürülen şehir 
otobüsleri ve benzerleriyle bizlere sunulan yer, nostaljik bir 
İstanbul da değil, çağdaş bir kent de değil. Kent ve kültür bel-
leğimiz, kimliğimiz bilinçsizce belki de kasıtlı olarak yok ediliyor.  

Arredamento Mimarlık, Temmuz 2001 
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Uygarlıklar, Barbarlıklar ve Türkiye  

Kendisinden, özellikle de “Uygarlık Tarihi Ders Notları” kitabın-

dan çok şey öğrendiğim değerli hoca Server Tanilli’nin yaklaşımı 
ile Samuel Huntington’un ortaya attığı uygarlıklar çatışması 
kavramını irdelemeye çalışıyorum. Özellikle 11 Eylül saldırılarının 
hemen sonrasında bu bakış ilginç açılımlar getiriyor.  

Uygarlıklar  

“Uygarlık” kavramını iki ayrı biçimde kullanıyoruz. Biri, doğalın 
ve ilkelin karşıtı; yani “bir tür gelişme” yolunda ilerlemiş 
toplumsal düzey. Doğaldan bir kopuşu da içeriyor bu açıklama. 
Dünyanın en çok yapaylaşmış yeri New York, bu tanıma göre en 
uygar dünya parçası. Elbette, ikiz kuleler de en uygar olanların 
oturduğu yer (idi). Bu anlamı ile uygarlık, ciddi bir değer hükmü 
taşıyor. Yüksek uygarlık var, alçak uygarlık var. Bu anlayış, 
özellikle bugün Batı’nın esas yaklaşımını yansıtıyor. Uygar Batı 
karşısında ilkel Doğu, uygar kuzey karşısında ilkel güney, uygar 
merkez karşısında ilkel çevre, uygar Hıristiyan karşısında ilkel 
Müslüman… Diğer anlamı ile “uygarlık, bir topluluğu diğerlerin-
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den farklı da kılabilen yaşama, üretme, barınma biçimi; dil, din 
farkı; kültür, sanat birikimi, siyasal ve toplumsal örgütlenme bi-
çimi” olarak tanımlanabilir. Objektif ve bilimsel olan bu tanım, iyi 
kötü hiçbir değer yargısı içermez. Bu değerlendirme biçimine 
göre, ekonomik varsıllığı değil, kültürel kimliği ve birikimidir bir 
uygarlığı değerli kılan. Yaşadığımız çağın ve dünyanın güzel yanını 
bu farklılıklar ve kültür çoğulluğu oluşturur, çirkin yanını ise 
uluslararasındaki gelir ve refah uçurumları. Ve ne yazık ki kor-
kunç yanının da nedenidir bu “farklı” olma durumu.  

Gerçek uygarlık etnik, dinsel, kültürel kimliklere saygı göster-
mektir. Savaşın, ırkçılığın, kıyımların arkasında kültürel farktan 
değil, ekonomik farktan kaynaklanan ayrımcılık yatar. Esas didiş-
me iktidar, para, siyasi ve askeri güç içindir.  

Günümüzde, dünya mozaiğinin yalnızca bir tek rengini oluş-
turan Batı dünyası, uygarlık sıfatının biricik sahibi olduğunu öne 
sürmektedir. “The rise of the western civilization”. Batı sanatını, 
kültürünü, tarihini tanımlayan tüm metinlerde çokça rastlanan 
bir deyiştir. Bu Batı uygarlığının anası Antik Yunan’dır, sonrasında 
ise “Rönesans” gelir. Bu çizginin dışında kalan başkaları, 
“ötekiler”dir, “diğerleri”dir, barbardır.  

Batı denen yerin belirli bir din veya dil ile özdeşleşmesinin 
saçmalığı karşısında Hıristiyan olduğunu iddia eden dünya da za-
man zaman bocalıyor. Eurovision şarkı yarışmasına, Türkiye ve 
İsrail katılabiliyor, Japonya çok kez Batı toplumu içinde sayılıyor. 
Belki biraz da bu çelişkili durumla başa çıkabilmek için G-7, G-20 
gibi örgütlenmeler öneriliyor. G-7, tümüyle Batı toplumlarından, 
karar vericilerden oluşurken; G-20’de biraz daha esnek davranıl-
mış olmasının nedeni (örneğin, Türkiye’nin yirmilere katılmış ol-
masının nedeni), “diğer dünya”ların ağabey adaylarını da karar 
vericilerin yanına çekmek, denetim altında tutabilmektir. 
Barbarlıklar  
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11 Eylül saldırısını, terörizm içeriğinden soyutladığınızda, ko-
layca Huntington’un moda ettiği “uygarlıklar çatışması” söylemi-
nin içine düşebiliyorsunuz. İşte Bush’un “Haçlı Seferleri” deyişi, 
Berlusconi’nin “Batı uygarlığı Doğu’dan üstündür” buyurması, 
Orianna Fallaci’nin “Müslümanlar teröristtir” analizi, tüm Batı 
medyasının haftalardır ne sonuçlar yaratacağını bile bile “Müslü-
man teröristler” deyimini kullanması… Bu bilinçsiz(!) ayırımcılık, 
öylesine gizliden işliyor ki, bazen karşımıza beklenmedik yerde, 
beklenmedik biçimde çıkıveriyor. Bir Avrupa TV kanalında, Kudüs 
ile ilgili bir belgesel izliyoruz. Anlatıcı bilgi verirken kamera, 
Ağlama Duvarı’nı ve önündeki inananları gösteriyor ve biraz geri 
zoom yapıyor. Karenin dışından ezan sesi geliyor ve sunucu 
sözlerini şöyle sürdürüyor: “Gürültücü komşularına rağmen…” 
Boş bulunsanız neredeyse kabulleneceğiniz, dertleneceğiniz, gi-
derek hayıflanabileceğiniz türden bir itilmişlik; beyin yıkama so-
nucu neredeyse hak verebileceğiniz bir hor görülmeye neden 
olan bu üslupla her gün karşılaşıyoruz.  

Irkçılık düzeyine ulaşan bu uygarlık derecelendirmesinin kor-
kunç sonuçları, Huntington’un “Uygarlıklar Çatışması” tezinden 
de örtülü bir destek alarak dünyayı göz göre göre bir felaketin 
eşiğine getirdi. Bu günlerde, “Ben dememiş miydim?” diye zevk-
lenmeye en çok Huntington’un hakkı var herhalde. Her ne kadar 
Huntington’un dönemin ABD başkanı Clinton’dan azar işittiği 
söylenirse de Amerikan think tank’ının bu seçkin profesörüne yö-
neltilen bu azarın olsa olsa dünyanın geleceğini planlamaya yöne-
lik verileri ve politikaları erken açık etmesinden kaynaklandığını 
düşünüyoruz.  

Felaketlerin ardındaki başka gerçekleri algılamak için yirmi 
birinci yüzyılın başında bolca yayınlanan “dünya analizi” (World 
Watch, State of The World, vb) kitaplarından herhangi birine göz 
atmak yeterli olacaktır. Örneğin, tüm bu analizlerde (kötü bir 
şaka gibi, alfabetik neden ile en başta gelen) Afganistan’ın kişi 
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başına düşen milli gelirinin ABD’dekinin ellide biri olduğunu, 
okuma yazma oranının yüzde onlar düzeyinde kaldığını, herhalde 
kurulalı beri barış yüzü görmeyen bu ülkenin en adil gelir dağılım 
düzeyine, dolayısıyla da en demokratik sisteme de sahip 
olmadığını görebileceğiz. 

 
Bugünlerde, terör analizlerine kalkışanların, biraz da ekonomi 

ve politika konularında ders çalışmaları doğru olur gibi geliyor 
bana. Bu bağlamda yapılacak fikir egzersizlerinden kimileri şu te-
malarda olabilir:  
 Silah ticareti ile zenginlik arasındaki ilişki,  
 Uyuşturucu ticareti ile silah ticareti arasındaki ilişki,  
 Silah ticareti ile terör arasındaki ilişki,  
 Terör ile yoksulluk arasındaki ilişki,  
 Dünya servetinin sürekli olarak aynı yöne akmasının 
mekânizmaları,  
 Uygarlıkların tekdüzeleşmesini emreden popüler kültürün ve 
medyanın üçüncü dünya gençlerine etkileri,  
 Kedi fare karton filmlerinde bile yaratıkların birbirlerine füzeler at-
ması ve onlarca Hollywood filminde gökdelenlere uçaklar çarptırılması,  
 Eski Sovyet roketlerinin işportada satılması,  
 Globalleşmeyi anlatan neredeyse her metinde terörün de 
globalleşeceğinin öngörülmesine karşın globalleşmeye tapınılması,  
 Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana süregelen “düşük yoğun-
luklu” savaşlarda, yani son yirmi yılda kaç “dünyalı”nın öldürüldüğü, 
kaçının topraklarından sürüldüğü.  
 

Son olarak, belki dünya barışına katkıda bulunabilecek bir fel-
sefe tartışması önerisi:  

“Bütün Ortadoğu kökenli, tek tanrılı dinlere göre hepimiz aynı 
ana babadan gelmiyor muyuz?”  

Türkiye  
Türkiye’nin durumu bu dünyalar arasında iyice tartışmalı. Biz-

ler köprü filan deyip sıyrılıyoruz; ama gerçekten neresindeyiz 
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dünyanın? İslam ülkeleri liderliğini ve Avrupa Birliği üyeliğini 
birlikte düşleyebiliyoruz. Bu savın anlamını tartışıp içini 
doldurabiliyor muyuz? Balkanlar’da, Karadeniz’de, Kafkasya’da, 
Türki dünyada, İslam coğrafyasında liderlik hayallerimizi görevler 
edinerek sürdürüyoruz da onlar bizim için ne düşünüyor acaba? 
Kimilerine (örneğin Batılılara) göre Müslüman ülkeyiz; ama 
Anayasamız’da laik yazıyor. Nüfus kâğıtlarımızda dinimizi belirten 
bir bölüm var. Ezici çoğunluğumuzun (yeni bir araştırmaya göre 
%96) bu bölümünde İslam yazılı. Müslümanlık ile Türk 
toplumunun ilişkilerini, etkileşimini inceleyecek sosyologlarımız 
olsa öğrenirdik; kaç vatandaşımız gerçekten Tanrı’ya inanıyor, 
kaç vatandaşımız “Elhamdülillah, Müslümanım” diyor, bunların 
kaçı, bu kimliği gerçekten taşıyabiliyor, İslam’ın beş şartını kaç 
vatandaşımız yerine getiriyor, hadi Hacca gitme şartını ekonomik 
nedenler ile bir yana koyalım, kaç vatandaşımız beş vakit namaz 
kılıyor (aynı araştırmaya göre %36), otuz gün oruç tutuyor?  

Türkiye’nin, dünü, bugünü yarını için bunları bilmek, tartışmak 
zorunda değil miyiz? Kendimiz, kimliğimiz hakkındaki bilgi ve 
görüş eksikliğimiz, sağlıklı söylemler, politikalar üretebilmemizin 
önünde engel! Diğer yandan, Müslümanlık ile barışın veya 
Müslümanlık ile demokrasinin, uzlaşmaz birer kutup olduğunu 
kim iddia ediyor? Huntington veya Fukuyama, ince analizlerinden 
sonra gelip gelip Türkiye gerçeğine tosluyor ve nedense hep 
“Türkiye hariç” diye bitiriyorlar analizlerini. Peki, Türkiye bu 
özelliğinden aldığı gücü savaş değil de barış yönünde 
oynayabiliyor mu?  

Bizim adımıza (da) konuyu tartışanlar modernleşirken, global-
leşirken, liberalleşirken veya “Batılılaşırken” Hıristiyanlaşmamız 
da mı gerekeceği konusunda kararsızlar; çünkü yukarıdaki iki 
farklı uygarlık kavramını birbirine karıştırıyorlar. Tartışma, 
kültürel mozaik, kimlik, aidiyet, yerellik-globallik, burjuvavazi-
feodallik, demokrasi-devlet konularında da yapılabilir, 
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yapılmalıdır. Yeterince tartışamadığımız gerçekler, gözden 
kaçırdığımız tarihsel olgular ve politik ilişkiler yüzünden, bir kez 
daha savaşın ortasındayız. Bugün Afganistan’da, yarın Irak’ta 
olabilir bu şaşkınlık.  

Batı, şu anda yürüttüğü savaşın, Müslümanlara karşı bir savaş 
olmadığını savunabilmek için, Türkiye’yi yanında savaşa çekmek 
zorundadır ve bunu kesinlikle becerecek gibi gözüküyor.  

Biz ise “Haklı olanın yanındayız”, “Kazanacak olanın yanında-
yız”, “Bir koyup beş almayı düşünüyoruz.” Tarih boyunca hangi 
ulus, haksız olanın yanında savaşa girdiğini düşünmüştür veya 
kaybetmek için savaşa girmiştir (Birinci Dünya Savaşı deneyimi-
miz, Körfez Savaşı deneyimimiz).  

Esas sorun, görüldüğü gibi, ne kadar uygar veya ne kadar şu 
veya bu dinden olunduğu değil, ne kadar insan, ne kadar çağdaş 
ve tarihiyle, kendisiyle, “başkaları” ile ne kadar barışık olunduğu. 
Tüm bunlar açık açık tartışacak aydın insanlar aranıyor. “Benim 
çocuklarım, IMF’nin vereceği 3-5 milyar dolar borçtan daha de-
ğerlidir” diyebilecek yürekli ana babalar aranıyor.  
Radikal-İki, 14 Kasım 2001 
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“İstanbul için 550 Proje” Kampanyası Hakkında  

“Bu projeler, zihnimizdeki modern ve yaşanabilir İstanbul ta-

savvurunun deyim yerindeyse bir ‘layout’udur.” (Ali Müfit 
Gürtuna Başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin rapo-
rundan)  

Yanıt:  
“Tanrı İstanbul’u sizlerden korusun!” (Haydar Karabey-2003)  
“Tanrı bu işlerle ilgilenmiyor, o zaman biz ilgileniriz!” (Gezi 

Gençliği-2013)  

 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “İstanbul için 550 eser” kam-

panyasını başlattı. Bu kampanyanın kapsamının zekice tasar-
lanarak, şöyle bir matematiksel “şıklığa” bağlantılandırıldığı 
anlaşılıyor: 2003 yılı İstanbul fethinin 550’nci yılıdır, tam bu 
yılortaya atılacak 20 yıllık bir programın bitimi olan 2023 yılı ise 
Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olacaktır. Kim bilir o zaman ne pro-
jeler göreceğiz? Gelecek yıla kadar atılacak 550 temel ise 2004’te 
yapılacak belediye seçimlerine kadar ciddi bir propaganda yatı-
rımları dizisi oluşturacaktır. Belediyenin web sitesinde ve parlak 
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bir tören eşliğinde sunulan broşür ile tanıtım kampanyası başla-
tılan bu “büyük dönüştürme” programının genel bir değerlendir-
mesini daha ileriye bırakıp önce bazı ayrıntılara girelim.  

Kampanya ulaşım yatırımları, yapı yatırımları, altyapı yatı-
rımları, su yatırımları, çevre yatırımları, sağlık ve spor yatırımları, 
eğitim ve kültür yatırımları, bilgi işlem yatırımları ve sosyal 
yatırımlar gibi dokuz alt bölümden oluşuyor. Bu başlıkların altın-
da toplanan projelerden bazılarına biraz daha yakından bakmak 
ise aklı başında her İstanbullu’nun dehşete düşmesi için yeterli 
olacaktır. Örneğin; kamuoyunda, meslek çevrelerinde ve akade-
mik çevrelerde çoktan tartışılmaya başlanıp, ciddi tepki gören 
Kadıköy-Moda Sahil Yolu, Taksim-Kabataş Füniküleri, Haliç 
teleferiği, Sütlüce Mezbahası’nın kültür merkezine dönüştürül-
mesi, İstanbul Surları’nın restorasyonu, Yerebatan Sarnıcı’nın 
restorasyonu, mevcut yeşil alanların altlarının oyularak kat oto-
parkına dönüştürülmesi, kent içinde art arda köprülü kavşaklar 
yapılması, Tarlabaşı kentsel tasarım projesi (Burada ciddi bir rant 
var herhalde?) Dolmabahçe- Kasımpaşa tünel ekspres yolu (eski 
Beşiktaş-Samatya otoyolunu anımsatıyor), onlarca fıskiyeli, ışıklı, 
havuzlu gösteri parkı, Haliç’e “Miniatürk”, İstanbul’a Disneyland, 
İstanbul’a silikon vadisi ve daha neler, neler? Doğrusu, tüm bun-
larda hızını alamamış nerede durulacağı belirsiz bir dönüştürme 
heyecanı algılanıyor ve zaman zaman da en azından bir naiflik de 
sezinlenmiyor değil. Haliç’te balık tutma yerleri yapılması, Hanlar 
Bölgesi’nin kültür merkezlerine dönüşmesi, Göztepe Parkı’nın 
yeniden yapılaştırılması?.. 

Bu “balık tutma yeri” bile başlı başına buyurgan ve tuhaf bir 
durum. Yani “Orada tutmayın, şuraya dizilin bakayım. Hah aferin, 
şimdi tutun balıklarınızı!” gibi bir durum. Balıklar da tam orada 
bizi bekliyor ya!  

Konuyu daha genelde ise birkaç açıdan irdeleyebiliriz; 
İstanbul’un gerçek gereksinimleri, katılım, proje üretme ve elde 
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etme yöntemleri ve bütçe gibi açılardan. Kentlilik, kent kültürü, 
kent tarihi ve kimliği bağlamında, yakın geçmişteki böylesi 
topyekun dönüştürme projelerinin bu kente ettiklerini anımsa-
mak zaten kısaca İstanbul’un karşı karşıya kaldığı tehlikeyi açık-
lamaya yeter. Kimi dönemler şahikasına ulaşan bu dönüştürme 
harekâtlarına “İstanbul’un yeniden fethi” bile dedik. Biz, burada 
yine de bu kampanyaya kendi iç tutarlılığı ve tercihleri açısından 
bir kez daha bakalım.  

Gereksinme ve Öncelikler  

Kampanyanın önerdiği kültür merkezleri gerçekleşirse İstan-
bulluların neredeyse tamamını içine alacak sayıda ve kapasitede 
“kültür merkezleri”miz olacak! Mevcutlar, bütçesizler, işletileme-
yenler, abuk sabuk işletilenlerin (Feshane bir anıt olarak orada 
dururken, Resim Heykel Müzesi sefalet içinde yaşamını sürdür-
meye çalışırken, Hasanpaşa Gazhanesi dönüşümünü beklerken) 
yanı sıra Sütlüce, Esenler, Kartal, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Yedi-
kule Gazhanesi, tüm Hanlar Bölgesi, tüm Perşembe Pazarı, Dol-
mabahçe Gazhanesi ve daha niceleri… Kültür fışkıracak toprak-
larımızdan. İSKİ Müdürü’nün geçenlerde, su bolluğu karşısında, 
bunalıp İstanbul’un on aylık suyunu denize döktüğünü, iki yakayı 
bir araya getirecek çağdaş bir toplu taşıma tünelinin hâlâ yapıl-
mamış olduğunu anımsatmak, burada öncelikler açısından kısaca 
yeterli olur sanıyorum.  

İstanbul halkı, su için yeni bir rezervuarı tercih ederdi herhal-
de veya su bunca bol ise biraz ucuzlatılmasını. İnsan ve toplum 
öncelikli projeler böyle düşünülmeyi gerektirmez mi?  

Kaldı ki uygulamalar da kendi içinde dehşet verici yanlışlarla 
dolu. Bunu görmek için uzman olmaya da doğrusu gerek yok. Ör-
neğin, övünülerek birbiri ardına açılan muhtelif raylı sistemlerin 
“ray aralıkları” birbirlerinden farklı olduğu için, yakın bir gele-
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cekte hâlâ İstanbul’da entegre bir ulaşım sisteminden söz etmek 
olanaksız olacak.  

Katılım  

Bilemiyorum, bu müthiş 550 programı hazırlanırken kentliye, 
bize, size herhangi bir soru yöneltildi mi? Benim tanıdığım ve gö-
rüştüğüm dört semt derneği dahil olmak üzere galiba hiçbir sivil 
toplum kuruluşunun bu konulardaki görüşleri alınmamış. Bun-
ların yanı sıra, ne Mimarlar Odası ne Şehir Plancıları Odası ne de 
Serbest Mimarlar Derneği’nden görüş ve katılım istenmemiş. 
Daha önce bir iki toplantıya çağrılıp, hiçbir önerisi, uyarısı değer-
lendirilmeyen Mimarlar Odası temsilcisi işin en sonunda, Cevahir 
Otel’de yapılan ve “550 Yıl” altın renkli tanıtım broşürünün 
dağıtıldığı toplantıya davet edilmiş. Bozulmuşlardır elbette, “Ne 
yaparsanız yapın, karşıyız” diyeceklerdir yine. Katılım konusunda 
İstanbul Belediyesi’nin karşısına veya yanına bir an önce gerçek 
kentli temsilcisi olan sivil toplum kuruluşlarını alması umut edilir.  

Projeler arsında bir otoyol ses duvarından söz ediliyor; ama 
benim yaşadığım Levent’teki STK’nın beş yıldır, mahallenin 
içinden “hunharca” geçen otoyola ses duvarı yaptırabilmek için 
çalmadığı kapı bırakmadığını, ancak sürekli nasihat aldığını 
biliyorum. Buna benzer konularda, yani çevre düzeni, güvenlik, 
ağaç kestirmeme, trafik, kaçak inşaat konularında Derneğin 
onlarca girişimi var. Tüm bunlar sonucunda ise bu Dernek, ancak 
Belediye’nin nefretini kazanan bir “gereksiz insanlar 
topluluğu”na dönüştü.  

Sonuçta, tüm bu projeleri İstanbullu ne onaylayabilecek ne de 
bunlara karşı koyabilecek; çünkü onun adına, ona rağmen karar 
verenler ona bir şey sormuyorlar, sormayacaklar. İstanbul’da 
yaşayanların %53’ünün kendilerini İstanbullu saymadığını 
bildiğimize göre böyle işlerde katılımdan söz etmek de aslında 
akademik safdillik galiba!  
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Proje Elde Etme Yöntemi  

Elbette işler böyle şeffaf olmayınca, tüm projeler de birer “faili 
meçhul” durumundalar. “Moda Semt Girişimi”, tartışmak için ay-
lardır Moda Sahil Yolu ve Kurbağalıdere Köprüsü’nün proje mü-
ellifini arıyor, bulamıyor. Mimarlar Odası’nın İstanbul şubesi bu 
beş yüz elli projenin müelliflerinin kimliklerini belediye temsil-
cilerinden alamadığını açıklıyor. İstanbul’u “boş bir oyun arsası” 
olarak algılayıp döne döne projelendiren mimar ve mühendisle-
rin herhalde bu tür tartışmalara karışmaması isteniyor. Kaldı ki, 
mimarlık ve mühendislik camiasına danışmanlık, hakça ihaleler, 
yarışmalar yolu ile bir anlamda kamuoyunda tartışmaya da açı-
labilecek kamusallaştırılmış bir yöntem, herhalde Belediyemizin 
“çağdaş yerel yönetim anlayışı”na uymuyor. Zaten bu güne dek, 
öyle ya da böyle yapılmış yarışmalar aracı ile elde edilmiş olan 
örneğin Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar meydanları tasarımlarından 
söz edilmeyip buraları başka müelliflere küçük küçük tasarlatma-
nın gerekçesi ne olabilir ki? 

Bütçe Boyutu  

Tabi tüm bu işlerin bir de iddialı bütçe boyutu var: 
5.500.000.000 USD. Yani yazı ile beş buçuk milyar dolar! Ne 
denebilir, geçtiğimiz dönemde savaşa (Irak) aktif olarak 
katılmayarak kaçırdığımız söylenen ve bir ara omuzumuza 
konduğu ancak kaçırdığımız iddia edilen kısmet kuşunun 
cebindeki, gagasındaki para ile neredeyse aynı rakam! Koskoca 
raporda (ve herkesin ekonomist olduğu bu toplumda ve bu 
çağda) bütçe konusuna yalnızca bir satır ayrılmış olması da 
bütünün tutarlılığı açısından hiç de şaşırtıcı değil! Bu kısa 
açıklamamaya göre bu işler dış kredi, özelleştirme, arsa satışı ve 
gayrimenkul ortaklığı yöntemleri ile yapılacakmış. Kredilerin 
garantörünün kim olduğu, borçları kimin ödeyeceği ise kesinlikle 
belli. Beş buçuk milyar doların müteahhitlik kârının bir milyar 
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dolar olduğunu düşünüp kıskansak mı yoksa proje ücretinin 
yarım milyar dolar olduğunu hesaplayıp yakınsak mı, bilemiyoruz.  

Sonuç olarak bu muhteşem “kalkışma” ile İstanbul’da Disney-
land mı inşa edileceği, yoksa İstanbul’un koca bir Disneyland’a mı 
dönüştürüleceği meçhul.  

Arredamento Mimarlık, Mayıs 2003 
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Levent’in Parkları (da) Satılık  

Mimarlık mesleğinin ve entelektüel sorumluluğun bir gereği 

olarak sıkça ve artan bir ağırlıkta sivil toplum örgütlerinde etkin 
olmaya çalışıyorum. Yaşadığım ve sevdiğim Levent Mahallesi’nin 
“sürdürülebilir bir gelişme” süreci için de (Çağdaş Levent Derneği 
için) sayısız çalışma yapmak zorunda kaldım. Bu mahallenin proje 
müellifi olan hocamız Kemal Ahmet Arû’nun adının burada bir 
sokağa verilmesi, belediye yönetimi ile yolları trafiğe kapatıp 
“sokak futbolu” organizasyonu, koruma kurulları için raporlar 
bunlardan bazıları.  

Çağdaş Levent Derneği, “kent hakkı”nın savunulması konusun-
da İstanbul’da kurulmuş olan STK’lar arasında ilklerden biridir.  

 
Hiçbir şey kalıcı değildir elbette. Mimarlık da bu dramatik ge-

çekten kaçamıyor. İnsanlık, piramitlerin üzerindeki kaplamaları 
bile sökmüş, hiç ulaşılamasın diye gizli geçitler ardına saklanmış 
olan içeriğini de toplayıp başka yerlere taşımış. Piramitleri rahat 
bırakıp daha güncel bir dünyaya bakalım. Toplum dinamiktir, 
insanoğlunun talepleri de değişiyor, teknoloji farklılaştırıyor ya-
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şama biçimlerimizi. Elbette yapısal çevre de değişecek. Bu değişi-
min, dönüştürmenin bir rasyoneli olmalı mı, bunu tartışmalıyız. 
Her yapının ayrıca, güvenlik de başta olmak üzere birçok nedenle 
ekonomik bir ömrü olduğunu biliyoruz. Ama hızlanan dünya-
mızda yapılar yalnızca ekonomik veya sosyolojik nedenler ile dö-
nüştürülmüyor. Kentlerin özellikle kendi dinamiğine bırakılmış 
çılgın evriminde artık kalıcı bir şeylerden, süren bir mimarlıktan, 
toplumsal hafızadan söz etmek güç. Bu da mimarlar için hüzünlü 
bir durum.  

“Ben, bir zamanlar akademinin şehircilik kürsüsündeyken…” 
Hocamız Mehmet Ali Handan, biz asistanların odasına uğrayıp 
gününe göre neşeli, genellikle de hüzünlü söyleşiler başlatmayı 
severdi. Odamıza gelip, ellerini arkasına bağlayıp pencereden 
derinliklere doğru dalınca, konunun hüzünlü olacağı anlaşılırdı. 
Böyle bir gününde gene zorunlu olarak, “Hocam, neyiniz var?” 
diye sormamız gerekmişti. İçini çekerek, “Bugün okula gelirken, 
ayakta kalmış son yapımın da yıkılmaya başlandığını gördüm” 
dedi. Mehmet Ali Bey, İstanbul’un Kadıköy yakasında onlarca 
modern konut yapmış, sürekli değişen imar durumları ve artan 
emsaller nedeniyle de çok kısa bir süre içinde bunların tamamı 
yerle bir edilip yerlerine müteahhit işi apartmanlar dikilmişti. O 
gün gene ve bir kez daha düşündüm, mimarlık da kalıcı değildir. 
Öyle hoyratça “girişiliyordu” ki kente. Benim bile ilk yapılarım-
dan, üstelik Ulusal Mimarlık Ödülü almış olan Reklamevi yapım, 
yalnızca bir on yıl direnebilmişti bu dönüşüme. Yapı satılınca, 
yeni sahipleri altına garaj yapmaya çekinmemiş, kimselerin de 
sesi çıkmamıştı. Defalarca Mimarlar Odası’na başvurdum, “Ödül-
lü yapılar tescil edilmelidir, bir şeyler yapalım” diye. Henüz bir 
girişim yok.  

Neyse, ben gene de onların benden istediği bu yazıyı hemen 
yazıyorum!  
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Konu, Levent ve yapıların dönüştürülmesi olunca, sivil toplum 
kuruluşuna da katkıda bulunmaya çalıştığım bu çok sevdiğim 
mahallemi anlatmamak olmaz. Genelde kentlerimizde, evden 
bozma anaokulu, anaokulundan bozma reklam ajansı, apartman-
dan bozma işyeri, hatta apartmandan bozma özel hastaneden 
bol bir şey yok. Bu, öylesine kanıksanmış bir şey ki, satılık 
ilanlarında bile “satılık merkezi konumda ev; hayvan hastanesi, 
klinik, okul yapmaya çok uygun” gibi münasebetsizliklere artık 
aldırmıyoruz. Levent de uzun süre bu arsız dönüştürme 
faaliyetlerinin cenneti (daha doğrusu cehennemi) oldu.  

Levent  

1950’lerde genç Türkiye Cumhuriyeti’nin uygulamaya koydu-
ğu modernleşme programı uygulanıyor. İşte bu yıllarda başkent 
Ankara’dan sonra İstanbul’da Levent Çiftliği’nde de modern bir 
mahalle kuruluyor (Ankara’da bu anlamda planlanmış ve yaratıl-
mış olan ilk yer, yönetici merkeze yakın olarak düşünülen Sara-
çoğlu Mahallesi’dir). Levent, bahçeli düzende planlanmış bir orta 
sınıf mahallesidir. Yine de 1950’li yılların “modernist” anlayışıyla 
tasarlanmış olan Levent Mahallesi’nin, dönemin çağdaş yaşamı-
nın gerekleri olan her türden hizmeti sağlayabilecek ölçekte kent-
sel donatımlara (okul, çarşı, parklar, sağlık ocağı, cami vb) sahip 
olduğunu görüyoruz.  

Bugünkü Levent semtinin çekirdeğini oluşturan Levent’in ilk 
kısım evlerinin yapımına, Emlak Kredi Bankası toplu konut 
projeleri çerçevesinde 1947 yılında başlanmış, birinci mahalle 
1950’de bitirilmiştir. Üç mahalleli, birinci Levent ve 4. Levent ola-
rak iki ayrı dönemde yapılan yerleşimin proje müellifi, Prof. Ke-
mal Ahmet Arû’dur. Kendisiyle yapılan bir konuşmada, planlama 
çalışmasının 1947’lerde başladığını söylüyor. Arû’nun açıklama-
larına göre “40 paranın 1 kuruş olduğu” o tarihlerde Emlak Kredi 
Bankası Levent arazisinin metre karesini 1,5 kuruşa almış. Bu 
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alanda 700 bahçeli evden oluşan bir plan önerilmiş. 4.Levent’in 
ise 1.Levent’ten farklı bir kavramla geliştirildiğini belirtiyor Arû. 
Emlak Kredi Bankası’nın yöneticileri 1.Levent tarzı bir yapılanma 
talep etmişler ve Sayın Arû, bu bölgenin daha belirgin şehir 
görüntüleri verecek bir tarzda planlanmasını, böylece ileride 
şehirle bütünleşmenin sağlanmasını önermiş ve farklı bir toplu 
konut mimarisi uygulamış. Aralarında Bedri Rahmi Eyüboğlu, 
Eren Eyüboğlu ve Sabri Berkel’in de bulunduğu birçok sanatçının 
mozaikleriyle süslenen 4.Levent de bu şekilde doğmuş. O da 
1950’lerden biraz daha sonraki dönemin modernist bir üslup ile 
gerçekleştirilmiş bir kentsel göstergesi. 

Levent projesi, 1960’da tamamlandı. Cumhuriyet dönemi yö-
neticilerinin modern kent yaşamına örnek oluşturması için bilinç 
ve kararlılıkla gerçekleştirdiği birkaç yerleşimden biri olan Levent, 
aynı zamanda artık günümüzde yetişkin yaşta yaklaşık 30.000 
ağacı ile de dönemine göre çok ilerici bir ekolojik projedir. Bu 
ağaçların önemli bir bölümü, yine bir kendine yeterlik-
sürdürülebilirlik anlayışı ile meyve ağacı olarak dikilmiştir. Aynı 
nedenle de bugün Levent, İstanbul metropolü çapında bir yeşil 
alan, bir “bahçe-şehir”dir.  

Uygar bir ülkede, böylesine dönem ve anlayışların temel gös-
tergesi olan bu tür yerleşimlerin (bugün artık bu dört mahalleye 
bir semt demek belki daha doğru) birer anıt olarak tarihsel, 
sosyal ve mimari özellikleriyle özenle korunduklarını, gerekli 
olabilecek çağdaşlaşmalarının ise vahşi spekülasyona teslim 
edilmeden, özenle hazırlanmış planlarla gerçekleştirildiğini 
biliyoruz.  

Biz buradaki gelişim sürecine dönelim. Yıllardır İstanbul, 
Türkiye’nin diğer yörelerinden çok daha büyük bir hızla büyüyor, 
kalabalıklaşıyor. Yıl 1980. Türkiye, globalleşen dünya ile bütünle-
şiyor. Bu dönemin, nimetlerinin yanı sıra, kültürel yaşama ve kül-
türel mirasa olumsuz etkileri de olacaktır. Gene de bu tarihte, Le-
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vent girişindeki parkta (Büyükdere Caddesi’ne bakan ve Levent’in 
bir anlamda kapısı olan parkta) bir tabela dikkat çekiyor: “Çağdaş 
Şehircilik Örneği Levent’e Hoşgeldiniz !” (İmza: Emlak Bankası)  

YIL 1990: Aynı parkta bir bankanın gökdeleni yükselmektedir 
(önce Demirbank, sonra HSBC, sonra bir terör anıtı). Burada biraz 
duralım. Büyük olasılıkla bu park, zamanında bir yeşil alan olarak 
tescil edilmiştir. Zaten, elimizdeki Arû çizimlerinde buranın bir 
park olduğu belirtilmiş. Ama belli ki projenin (ve arazinin) sahibi 
olan Emlak Bankası, burayı “kamuya terk” etmemiştir. O 
zamanlar, bu ve benzeri parkları, bir gün satarız diye düşün-
düklerini pek sanmıyorum. Zamanla, buranın nasıl bir süreçle 
Demirbank’ın eline geçtiğinin ve orada nasıl böyle bir imar hakkı 
(6-7 emsal gibi) verildiğinin incelenmesi ise bizi aşar!  

Biz kendi öykümüze devam edelim. 1980’lerden bu yana 
İstanbul’un, Boğaz köprülerinin de katkısıyla kuzeye doğru büyü-
mesiyle Maslak koridoru tam bir gökdelenler bahçesine dönüşür. 
Kulelendirilen bölgenin arka bahçesi, destek hizmetlerinin 
mekânı (Bunca reklam ajansının ve fast food zincirinin Levent’e 
yerleşmekte oluşu da zaman, mekân, sermaye ve iş ilişkileri akışı 
açısından incelenmeye değmez mi?) eğlenme, yemek yeme 
mekânı ve otoparkı, klima-jeneratör avlusu ve çöplüğü ise Levent 
olacaktır.  

O büyük ofislerin gölgesinde yetişen küçüklü büyüklü yüzlerce 
işyeri Levent evlerini işgal eder. Ofis destek hizmetleri veya 
destek ofisleri, kafeler ve barlar, restoranlar ve gece kulüpleri, sa-
yısız anaokulu (yönetici-burjuva sınıfımızın minik yavruları için 
herhalde), hayvan hastaneleri (Herhalde yönetici sınıfımızın evcil 
hayvan düşkünlüğü zirve yapıyor), sayısız kebapçı (Yönetici sı-
nıfımız sağlığına, kolesterol seviyelerine hiç dikkat etmiyor de-
mek ki) ve bunların yüzlerce, binlerce arabası ve servis otobüsü 
Levent’in sokaklarını işgal eder.  
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Bu süreçte, Levent yapılarının içi her anlamda, yani insanları 
ile duvarları ile boşaltılır, ağaçları acımasızca kesilir. Belediye’ye 
göre, imar ve kullanım ruhsatları verilmez; ama gene de nasılsa 
tüm yapılar dönüşüverir. Levent tarihsel gelişme içinde normal 
konut statüsünden, önce kent merkezinde bahçeli prestij villalar 
bölgesine, sonra da aylık kirası on binlerce dolarla ifade edilen 
gökdelenlerin kılcal uzantıları olan mini plazalar yığınına dönüş-
mektedir.  

Bunca hareketin olduğu yerden bereket eksik kalır mı hiç? Ev 
ve arsa spekülasyonu öyle bir boyut alır ki, bu hareketliliğe artık 
bu mekân dar gelmeye başlar. Bu arada, aynı cadde üzerinde, 
konumumuz Levent’e göre biraz daha Kuzeyde, Emlak Bankası 
kendi “özel” ve hepimizin bildiği ilginç tarihsel sürecinde evril-
mektedir. Tarihin bu ikili örgüsü sonucunda, yani arz ve talep 
yaratıcılarının bu çapraşık ve engellenemez evrimi sonucunda, 
Levent’te bazı başka parklar da el değiştirmeye başlar. İlkokulun 
yanı başındaki Merkez Park yine bizlerin anlayamayacağı bir bi-
çimde bir başka yatırımcı grubun eline geçer.  

Bu dünyada, mülkiyet elbette kutsaldır ve bu grup da doğal-
lıkla mülkiyetini geliştirmek ister ve bu parkta bir inşaat yapmaya 
kalkışır. Ancak ne yazık ki artık çevredeki vatandaş da uyanmıştır 
ve “Buraya inşaat yaptırmayız” diye kıyamet koparır. Malik de in-
şaattan (galiba, belki, şimdilik) vazgeçer. Girişimci tepkiler karşı-
sında buraya yapacağı ilk projeden vazgeçip, “Bari okul yapayım” 
der. Ancak bu kadar göz önünde olan bu gerçek parka bir şeyler 
yapmaz. Şimdilerde Park’tan koparılmış olan bu “parsel”, tel ör-
güler ardında kim tarafından ve kime karşı olduğu bilinmez bir 
biçimde “korunuyor”. 

Geldik 2004 yılının Nisan ayına. Bir başka Levent parkındayız. 
Ağaçlar henüz yeşeriyor, sokak sakinlerinin kendi olanaklarıyla 
diktiği çiçekler yeni yeni açıyor. Çevredeki okullardan çıkan kimi 
çocuklar her zamanki gibi orada burada toplanmış laflıyor. Kimisi 
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çaktırmadan sigara içiyor, bir bölümü ilkbaharın da katkısıyla 
flörtteler. Bir yaşlı hanım market torbalarını yanına koyduğu bir 
bankta nefesleniyor. Gençlere bakıp da hayta hallerine kızıyor 
mu, yoksa o da biraz gençleşiyor mu, bilemiyorum. Kameramız 
biraz geri çekiliyor ve görüntüye bir bez afiş giriyor: “Emlak GYO 
A.Ş.’den Satılık Arsa”. Hay Allah! Meğer 55 yıldır (yazıyla elli beş 
yıl, dile kolay! Bu parkta tanışan çiftlerin torunu bile olmuştur) 
semtin park bildiği bu yeşil alan bir “arsa” imiş! Neyse, bu defa 
satıcılar bu parkın elli yıllık ağaçlarına kocaman bir afiş asarak 
durumu “afişe” etmişler de semtli de erken uyanmış. Ne 
yapsalar?  

Afişteki numara çevrilip “Bu ne iştir?” diye bir soru yöneltil-
diğinde, telefona çıkan şahıslar, buranın bir park olduğunun el-
bette herkes tarafından görülebildiğini, ancak sahibi tarafından 
da elbette satılabileceğini belirttiler (haklı olarak). Bizler de hay-
retler içinde “Peki bunu kim alır, ne yapar?” diye haklı olarak ve 
şaşkınlıkla sorduğumuzda, aldığımız yanıt gerçekten ülkemiz ve 
çağımız adına ve de belediyelerimizin prestiji açısından aydınlatıcı 
oldu: “Orası da artık alıcı ile Belediye arasında çözülecek bir 
konudur.”  

Benim, burada Emlak GYO A.Ş.’ye bir çağrım var. Gelsinler, bir 
defa da tarihe geçecek bir kahramanlık yapsınlar ve yılların iş-
letme zararını yarım asırdır insanların kullandığı parkları satarak 
çıkarmaya çalışmasınlar. İlla satılacaksa, bu parkları, 55 yıl önce 
aldıkları fiyattan, örneğin metrekarelerini birer liraya, gerçek sa-
hiplerine, yani Levent halkına satsınlar.  

“Katılımcı Taraflar” Bağlamında Yerel Yönetimin Yaklaşımı ve  
Olumlu Sonuçlar, Kentsel Site Kadar Varan Bir süreç  

Bugün Levent, kültürel, ekonomik ve sosyal göstergeler açısın-
dan ülkenin geri kalanında olduğu kadar kendi kentinin içinde de 
en gelişmiş bölgelerden biri. Ama gene de vahşi kentleşme sü-
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recinde yaşadığı sorunlar, bugün diğer Türkiye kentlerinin yaşa-
dığından farklı değil. Elbette başka yerler söz konusu olduğunda, 
bu sorunlar defalarca katlanarak büyüyor. Bu semtte yaşamını 
sürdüren insanlar ise çevreyi ve toplumsal yaşamı daha 
sürdürülebilir kılmak için çağdaş bir araç olan sivil toplum 
kuruluşları aracılığıyla birlikte mücadele ediyorlar. Ancak, ne 
yazık ki yerel ve merkezi yönetimler, genellikle insanın ve 
toplumun sesini kendisine doğrudan iletme gücüne sahip olan bu 
ve buna benzer kuruluşları, kendisine düşman ilan ediyor. 
Yöneticiler bu ülkeyi, bu kenti, kentliye rağmen yönetiyorlarsa, 
kimin için karar ürettiklerini, neyi neden yönettiklerini 
açıklamalıdırlar. Uygar dünyada böyle kuruluşların varlığını bir 
şans olarak değerlendiren profesyonel yöneticiler onlarla sürekli 
işbirliği yapıyorlar. Hem kent kazanıyor, hem kentli.  

Çağdaş Levent Derneği, yukarıda anlatılan süreç içinde zaman 
zaman çatışarak, zaman zaman ise uzlaşarak, güçlü kentsel aktör-
lerden biri olmayı başardı. Mücadelesi sırasında, gereğinde 
hukuk yoluna başvurmaktan kaçınmadığı için Belediye ile çok 
sorunlu zamanlar yaşadı. Ancak bu STK, sonuçta, artık yerel 
yönetimler ile masaya oturabiliyor. Çağdaş Levent Derneği, bu 
süreçte Levent Mahallesi’nin “kentsel sit” ilan edilmesini de 
sağladı. Bu sürece katkıda bulunan şimdiki Beşiktaş Belediyesi ise 
kararı desteklediğini belirtti ve tüm mahalleyi konuyu açıklayan 
pankartlar ile donattı. Bu gelişme üzerine İstanbul’un sorunlu 
kesimlerindeki sivil toplum örgütleri (Arnavutköy, Nişantaşı, 
Adalar, Ataköy) sık sık Çağdaş Levent Derneği’ne başvurarak 
yaşanmakta olan başarılı süreç hakkında bilgi almaya ve sürece 
dair danışmaya başladılar.  

Not: Bu yazı yaklaşık yirmi yıllık bir süreci anlattığı için, me-
tinde sözü edilen belediyenin ve yerel yönetimlerin de konuya 
yaklaşımları, olumlu ve olumsuz tepkiler gibi farklılıklar göster-
miştir. Dolayısıyla kimse, iyi veya kötü, anlatılanları üzerine alın-
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masın. Bunların değerlendirilmesi siyaset bilimine, siyaset tarihi-
ne girer ki bu da bizi aşar.  
Radikal-İki, 16 Mayıs 2004  
Mimarlık, Eylül 2009 
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Mimarlar İktidarda  
Mimarlar için Tarihi Fırsat: Yerel Seçimler Geldi  

Bolca avukat, doktor belediye başkanından sonra, nihayet bek-

lenen günler geldi ve mimar belediye başkanlarımız da oldu. 
Gerçekten sevindik. Gel gör ki 2005’te “Sayın Topbaş, bizi yanlış 
anladınız!” derken neredeyse sekiz yıl sonra daha da anlamlı olan 
bir çığlığı dile getirmişim.  

 
İstanbul’un kar depresyonuna girdiği günlerde, televizyon ek-

ranlarında yorumlarıyla bolca gözüken meteorologlara bakarken, 
“İşe bak, şimdi de bunlar meşhur oldular!” diye söylendim. Öyle 
ya, ülkemizde depremler jeoloji mühendislerini, ekonomik krizler 
iktisatçıları, yakın savaşlar ise emekli generalleri ekranlara ta-
şıyıp, medyatik kılmıştı. “Biz mimarlar acaba ne vesile ile meşhur 
oluruz?” diye düşünmeye başlamıştım ki belediye seçimleri, geldi 
çattı. Mesleğimiz adına işte “vatana bir hizmet fırsatı” ve meşhur 
olma olanağı nihayet çıkmıştı. Meşhur olmak da ne, tam anlamıy-
la “iktidar” demekti bu mimarlar için, yaşasın!  
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Gerçekten, sağda solda bazı kent ve yörelerde, bir başkan 
adayının mimar olması, özel bir nitelik olarak vurgulanmaya 
başlamaz mı! Ülkemizin biricik metropolü, gözbebeği İstanbul’a 
da en sıkı partiden bir mimar, belediye başkan adayı olunca iyice 
sevindim.  

Mimarlar, çevre ve toplum duyarlığı olan, fiziksel bozukluk-
lardan, doğa yağmasından huzursuz olacak biçimde yetişmiş, en-
telektüel kimseler değil midir? Kentlerde dolaşırken eğri büğrü 
görüntüleri, çarpıklıkları, çirkinlikleri “photoshop”layarak dü-
zeltmeyenimiz yoktur. Otobüsleri, düzenli tasarlanmış durakların 
olduğu yol ceplerine sokar, meydanları ve kaldırımları hayalimiz-
de düzenler, asfaltı tamir eder, eğri elektrik direklerini düzeltir, 
eksik ampulleri yakar, göz tırmalayan tabelaları söker, rezil bina-
ları yıkar, eski eserleri restore eder, sağa sola ağaçlar dikeriz. 
Daha geniş vizyonlu kimilerimiz, boşluklara şahane binalar 
kondurur, boşluk yoksa tüm bir yapı adasını dibinden kazır yerine 
kendi istediği türden mimari yapıtlar kondurur, gecekonduları 
satelit yerleşmelere taşır, metro hatları açar, hatta denizin 
üzerine otoyollar, su üzerine eğlence merkezleri inşa eder.  

Ne ki, iktidar hiçbir zaman, dünyayı ve kentleri böylesine de-
ğiştirebilecek kadar “biz”de değildir, ayrıca iktidarı elinde bulun-
duranlar da bizlere pek bir şeyler sormazlar. Ama bu günlerde, 
meslektaşlarımızın yerel yöneticiliğe yaygın biçimde aday olması 
sonucunda, bize bir sürü şey soracaklar, gem vurulmuş hayalleri-
mizin zincirlerini boşaltacaklar ve sonunda iktidarı ele geçireceğiz 
gibi geliyor bana.  

Fırsatlarımız bununla da sınırlı değil. Mimar olsun olmasın, 
seçim sürecinde tüm adayların parlak “proje”lere ihtiyacı var. 
Bilgisayarlarınızın sanal programlarını açın, bilgisayarla dünyayı 
değiştirecek proje görüntüleri elde edecek kadar marifetli 
değilseniz, kuru ve sulu boya kalemlerinizi masaya çıkarın, 
hayallerinizin perspektiflerini üretmeye başlayın. Seyyar mimarlık 
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kitabı satıcıları kapı kapı boşuna mı dolaşıp yeryüzünün en güzel 
binalarının, meydanlarının, sokaklarının fotoğraflarını içeren 
kitapları taşıyor sizlere? Alın, neyi isterseniz, neyi beğenirseniz 
kopyalayın. Biraz da “render”dan ne çıkar? Bir sürü becerikli genç 
render’cı iş bekliyor. Görselleştirin hayallerinizi. İstanbul, Ankara, 
İzmir, Eminönü, Şişli, Beşiktaş proje bekliyor belediye başkan 
adaylarından. Onlar da sizden. Kaçırmayın bu fırsatı. Uyanın! 
Yıkın ve yeniden inşa edin dünyayı!  

Bu karmaşık düşünceler ile karşılamışım mimar belediye 
başkan adaylarını. Birkaç yerde adayların “render”lattıkları kor-
kunç projeleri gördüm. Aralarında en “baba mimarlarımızın” bile 
tasarımları vardı. Dudak uçuklatıcı bir durum doğrusu… Neyse, 
günahı boyunlarına denir böyle durumlarda. Seçimler öncesinde, 
yönetiminde bulunduğumuz İstanbul Serbest Mimarlar 
Derneği’nin mimar başkan adayları ile toplantılar yapıp düşünce 
alışverişinde bulunulmasını planladık. Özellikle de İstanbul 
Büyükşehir adayı Sayın Mimar Kadir Topbaş ve Beşiktaş İlçe 
Başkan adayı Sayın Mimar İsmail Ünal ile heyecanlı, verimli 
toplantılar düzenledik. Kendi adıma bu mimar başkanların “ego 
proje”lerinden ürktüğüm için, her fırsatta ve elimden geldiğince 
tartışma konularını kent için proje üretme yöntemleri 
çerçevesine çekmeye çalışmışım. Hepimizin bildiği gibi, ihaleler 
şaibeli, ihaleyi alanlar hep aynı örgütlenmiş ekipler, sonuçlar 
şişirme, uyduruk renderlardan oluşan çevreler. Yarışmalar 
işverene göre, abesle iştigal, lüzumsuz zahmet, para harcama ve 
vakit kaybı. Yarışma sonuçları ise her zaman mimarlar arasında 
bile kanlı tartışmalara neden oluyor. Mimarlar Odası bile kendi 
açtığı yarışmanın sonuçlarını beğenmedikten sonra, kim ne 
bekleyebilir mimari yarışmalardan?  

Kent yararına çözümler üretilebilmesi, nitelikli mimarlık ile 
kamusal işveren arasındaki ilişkilerin çağdaşlaşması için “proje 
ihalesi” ve “proje yarışması” süreçlerinin uyumlanması gereklidir. 
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Bu amaçla, bu iki araç, ortak ve katılımcı bir düzlemde buluştu-
rulmalıdır.  

Tüm ülkenin, kentlerimizin, kamusal işverenlerin, yerel yöne-
timlerin nitelikli uygulamalar için çağdaş ve düzeyli projelere ih-
tiyacı var. Ama yerel yönetimlerin bazı uygulamaları, çevremizde 
gördüğümüz ve duyduğumuz kentsel projeler ve onların sonuçla-
rı hiç parlak değil.  

Mimarlık kamuoyunda ve genelde tüm toplum tarafından 
katılımcı yöntemler ile tartışılarak yapılması gereken yapılar, dü-
zenlenmesi gereken çevreler, kimselerin haberi olmaksızın doğ-
rudan ve yetersiz programlar ve projeler ile ihale ediliyor. Sonucu 
hem yapanı, hem yaptıranı, hem kullananı, hem kent için uygar 
çözümler bekleyenleri hiç de tatmin etmeyen ihaleler ile yapılan 
savruk çevre düzenlemelerinden, anlık plan kararlarından, proje-
lerden kentleri sakınmak gerek. Diğer taraftan, son dönemlerde 
kentsel bağlamda yapılan yarışmalar ile elde edilen projelerin ise 
hiç biri uygulanamadı veya kentsel düzenlemelerde yol gösterici 
olarak kullanılmadı. Şeffaf, katılımcı, çok iyi hazırlanmış, doğru 
soruyu soran ve uygulanabilir sonuçlar isteyen bir yarışma sis-
temi için mimarlık meslek örgütlerinin de kamusal ve kurumsal 
işverenin de daha çok çaba göstermesi gerekiyor.  

Burada özetlemeye çalıştığım ve hepimizin çokça yaşayıp bil-
diği bu iki yönlü sorunu, yani kentsel bağlamda ihale veya konkur 
ile proje elde etme yöntemlerini buluşturmak için bir çalışma 
yapalım.  

Seçimler yapıldı, işte mimarlar nihayet iktidardaydı. Bakalım 
ne olacaktı? Olanlar oldu. mimar başkanlar, kendi bireysel 
hayallerini “vizyon”, hatta “hedef ” kılarak işe giriştiler. Elbette 
önce politik destekçilerinden oluşan bir yakın çevre oluşturdular 
(Bunlara danışmanlar denir kısaca, biliyorsunuz) sonra, piyasada 
iş bitirici kim varsa, onlardan da bir büro. Bu büronun adı her 
zaman pek cafcaflı olur. Şimdi de öyle bir büro kuruluverdi. 
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Bileşenine Sayın Başkan güveniyor, bizlere bir şey söylemek düş-
mez. “Proje”ler hızla üretilmeye başlandı. Aman, hemen kaleme 
sarılmalıydım!  

Sayın Topbaş, Bizi Yanlış Anladınız!  

Yerel seçimler öncesinde, İstanbul Serbest Mimarlar 
Derneği’nin bir yemekli toplantısına, aday sıfatı ile konuk olan 
Sayın Kadir Topbaş, meslektaşlarına şöyle demişti: “Ülkemizde, 
mimarlığın prestiji gerçekten zayıf. Sizler, mimar sıfatı ile aday 
olan benden beklediklerinizi sıralıyorsunuz. Kazanırsam, benden 
desteğinizi esirgemeyin. Ben de çekiniyorum doğrusu. 
İstanbul’da bir mimar belediye başkanı da başarılı olamazsa 
mesleğimizin prestiji iyice zedelenir.” Yaklaşık olarak 
aktarabildiğim bu görüş, gerçekten üzerinde düşünülmeye değer 
birkaç anlamda. Artık Başkan olan Mimar Kadir Topbaş, elindeki 
iktidarı ilginç projeler üretme yolunda kullanmaya niyetli 
görünüyor: Haliç’e camdan ve boynuzlu bir köprü, Sivriada’ya 
dev semazen heykeli… 

Hepimiz biliyoruz ki büyük anıtlar, “büyük” dönemlerin eser-
leridir. Bir ülkede faşist veya hadi otoriter bir rejim yoksa anıtlar 
egemenlerin emirleriyle değil, halkın katılımı ile tarihsel göster-
geler olarak gerçekleşir. Hele çağımızda “anıt” anlayışı tümüyle 
değişmiştir. Ama bu tartışmayı bir yana bırakalım. Daha oralara 
çok var! Demokratik bir kentte, metropolde yaşayanlar birbirle-
rine karşı sorumludur. Bunun için birçok yasaya, yönetmeliğe de 
uymak zorundayız. Bizler nasıl ki yeni bir yapı yaparken bu ku-
rallara uymak ve izinler almak zorundaysak, onlar da böylesine 
dehşetli ve belirleyici kararalar alırken bizlere danışmak zorun-
dadırlar. Yöneticiler, bizim seçtiğimiz kişiler olarak öncelikle bu 
kentin dört bin yıllık tarihine, sonra da aynı mekânı paylaşan biz-
lere karşı sorumlulardır ve her akıllarına eseni yapmaya hakları 
yoktur.  
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Mimarlık, bugün gerçekten iktidar açlığı çekiyor. Ama bu an-
lamda mı? Hangi aklı başında mimar, “Hele bir iktidarı ele geçi-
reyim de şu hayalimdekileri bir güzel gerçekleştireyim!” diye dü-
şünebilir? İktidarı ele geçiren bir başkan, bunu kendi özel fante-
zileri doğrultusunda mı kullanır? Başkan’ın hayal ettiği semazen 
anıtının eteklerinde yer alacağı iddia edilen cami-sinagog-kilise 
kompleksine ne demeli? Bu kentte, onlarca yıkılmaya terk 
edilmiş kilise ve sinagog onarım ve canlandırılma beklerken 
yenilerini yapmaya kalkışmanın ne anlamı var? Üstelik bunlar, 
yalnızca şov amaçlı yapılar; içleri boş, cemaatsiz. Tek başına bu 
öneri bile bu topraklarda yaşamış Hıristiyan ve Musevilerin 
kemiklerini sızlatmaya yeter doğrusu.  

Sayın Topbaş, bizler, ülkemizde mimarlık biraz “iktidar” istiyor 
derken bunu kastetmemiştik. Yanlış anlaşılmışız.  

Gün geçtikçe olaylar daha da vahim bir hal almaya başladı. 
Sayın Başkan, danışmanları ile bir büro kurmuş, orada İstanbul ile 
ilgili hayallerini projelendirmeye başlamıştı. Burada üretilen 
işlerin nasıl kotarıldığına değin bazı duyumlar almakla birlikte 
içinde olmadığımız bir süreci eleştirme hakkımız yok (Bu konuda 
UIA Vadi yarışmasını kazanarak başını büyük belaya sokan genç 
bir meslektaş ilginç gözlemler aktardı). Ancak yine de iki konuyu 
her zaman tartışmaya hakkımız olduğunu düşünüyorum. Bunları 
tartışmaya çok hakkım olduğunu da iddia ediyorum bir İstanbullu 
olarak, sorumlu bir aydın olarak, mimar ve şehir plancısı olarak, 
kentsel kültür ile İstanbul hakkında kafa yormuş ve en az elli yazı 
yazmış biri olarak, konuyla ilgili en az üç STK’nın temsilcisi olarak:  

1) Bu projelerin seçimleri, mimari nitelikleri ve İstanbul gibi 
benzersiz bir kent ile kurdukları sorunlu ilişkiler,  

2) Bu projelerin kentli ile katılımcı bir biçimde paylaşılma(ma) 
biçimleri.  

Radikal-İki, 03 Nisan 2005 
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İstanbul’a Bakıyorum Gözlerim Fal Taşı  

İstanbul’un imajını Dubai’deki Yelken Otel’e ve yapay Palmiye 

Adası’na benzeyen mekânlarla “cilalamak” isteyen Büyükşehir 
Belediyesi, hazırladığı projelere uluslararası yatırımcı desteği bul-
mak için Cannes’a gidiyor. Yatırımcıların ilgisini çekmek isteyen 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dubai’nin ünlü oteli Burj El Arab 
ve Palmiye Adası benzeri projeler hazırladı. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, bu projelerle Fransa’nın Cannes kentinde yapılacak 
Uluslararası Proje Finansman Yatırım Platformu’na (MIPIM) ka-
tılıyor. Şehircilik Atölyesi tarafından hazırlanıp Cannes’a 
götürülen projelerin bir kısmının fizibilitesi ve ön değerlendirmesi 
yapılmış durumda.  

 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, konuyla 

ilgili şu bilgileri verdi: “Hem pazar, hem de kentin tanıtımı 
açısından bu platform çok önemli. Görücüye çıkmak gibi. 
Projelerimizi yatırımcılara sunacağız. Yap-işlet gibi her türlü 
teklife açığız. Dünyada artık kentler yarışıyor. İnsanlar Dubai’yi, 
Palmiye Adası’nı, Yelken Otel’i konuşuyor. Biz de burada, 
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dünyayla yarışacak projeleri ortaya koyacağız. İstanbul’un 
yatırım potansiyeline dikkat çekeceğiz. İstanbul, yeni bir cazibe 
merkezi. Her hafta birkaç firma İstanbul’da yatırım yapmak için 
bizden randevu istiyor...”  

‘Tower’istan’a buyurun! Cannes’da toplanan MIPIM’e, Şişli 
Kültür Merkezi, Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi, Eğlence Parkı, 
Tarabya Sağlık ve Ekolojik Güzellik Parkı gibi projelerin yanı sıra 
“Geleceğin İmaj Kuleleri” adıyla şu projeler götürülüyor: Istower, 
Çamlıca Tower, Bosphorus Tower, Skyport Tower, Millenium To-
wers, Haliç’te kalyon biçimli otel. MIPIM’de uluslararası yatırımcı-
lara Zeytinburnu’ndaki Uluslararası Deniz Terminali ve Yat Limanı 
Anahtar Kentsel Dönüşümü Projesi, Haydarpaşa Limanı’nın yat 
limanına dönüştürülmesi, Tarihi Yarımada, Yedikule, Dolmabahçe 
ve Kadıköy ile ilgili çeşitli projeler de tanıtılacak.  

Bir Korku Filmi Dekoruna Doğru  

Her biri ayrı ayrı birer korku filmi dekoru olan bu projeler her-
halde, Batı dünyasının vahşi yatırımcılarından da sağlam destek-
ler bulacaktır. Öyle ya, biz İstanbullular böyle bir İstanbul istiyor-
sak onlara ne? İstanbul’un kırılgan coğrafyası, dört bin yıldır ek-
lemlenerek oluşan kentsel kültürü ve kimliği, global yatırımcıya 
vız gelir. Haydi, hep birlikte, bir an önce gerçekleştirelim şu pro-
jeleri de kurtulalım İstanbul’dan! Sonra gider kendimize yeni bir 
kasaba kuracağımız başka zavallı bir çayır daha buluruz nasılsa.  

Boğaziçi’ne üçüncü köprü ve dev bir Fetih anıtı, radar kuleleri, 
derisi yüzülmüş bir Kız Kulesi, devasa Gökkafes, postmodern 
Parkotel ve daha yüzlerce kenti çi gökdelen, Moda’ya sahil 
otoyolu ve uyduruk tramvay, Sivriada’ya Mevlana heykeli, 
Adalara gsm antenleri, Osmanlı-Selçuklu tipi eğitim yapıları, 
Haydarpaşa’ya Manhattan, Çekmece’ye Disneyland, Maçka’ya 
betondan bir park… Her mahalleye uyduruk bir kültür merkezi, 
hilal çatılı ve yolsuz Olimpik Stad, depremini bekleyen kente 
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bitmeyen inşaatlar; kemirilen ormanlara, sel yatağına ve 
patlayan çöplüklere gecekondular, su havzalarına villa kentler, 
Haliç’e kalyon biçiminde hotel, Toweristanbul, Marmara 
Denizi’ne uçan otoyol, korumalı ve aktiviteli siteler, Vali Bey’in 
önerdiği özelleştirilmiş kent korucuları ve kent kamera sistemi, 
Dolmabahçe’ye çadır tiyatrosundan bozma holding 
süpermarketi…  

Biz gerçekten “fal taşı” olmuş gözlerimiz ile durumu algıla-
maya çalışırken arkadan bir de Sayın Topbaş’ın hayalindeki “çift 
devasa dore boynuz direkli ve cam, ahşap, çelik karışımlı” Haliç 
köprüsü projesi ortaya çıkmaz mı? Öyle görünüyor ki Sayın Top-
baş ve mimarları, İstanbul’a en az kendilerinden öncekiler kadar 
koyu ve silinmez bir damga vuracaklar.  

Bu köprünün estetik, mimari veya mühendislik düzeyi tar-
tışmaya değmeyecek kadar düzeysizdir. İçinden geçen yayaların 
aşağılarındaki Haliç suyunu görmeleri için bir cam tüp (Neyi 
göreceklerse?), köprü düzleminin “hafif ” asfalt (Nasıl olacaksa?) 
veya “ahşap” traverslerden oluşması… Tam ortasında bir metro 
istasyonu (Ne işe yarayacaksa?), Calatrava’nın birer mühendislik 
başyapıtı olan tasarımlarını yalnızca taklit eden statik kurgusu, 
Haliç’ten (Haliç, Altın Boynuz ya!) mülhem boynuz biçimli ve altın 
renk boyalı askı kuleleri gibi naif ögelerinin her biri dehşet verici!  
Radikal. 03.03.2005 
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Maslak Plazalar Dünyasına İki Bakış:  
Levent ve Çeliktepe Perspektifleri  

Bu yazı yayınlandıktan sonra birçok yerde alıntılandı, elli kadar 

olumlu tepki aldım. Bu bir mimar için fena sayılmaz herhalde. 
Yazılarımda “rating” sıralamasında üçüncü durumda! Kentte 
gözümüzün önünde duran yaman bir çelişkiye değinen bu yazı ve-
silesiyle, bunca zaman sonra karşımıza çıkıveren “mega” 
projelere bakıp her geçen gün daha da kutuplaşan bir ikili yapıyı 
algılayınca, yakında fiziksel ve belki de ne yazık ki sosyal bir yıkım 
ile karşılaşacabileceğimizi öngörmemek olanaksız. 

 
Konuya, tüm tartışmalara ışık tutabilecek, Devlet Bakanı ve AB 

Baş müzakerecisi Ali Babacan’ın İstanbul’da gerçekleştirilen 
“Yabancı Yatırımların Yeni Gözdesi: Fırsatlar Ülkesi Türkiye” top-
lantısındaki konuşmasından aldığım şahane bir alıntı ile girmek 
istiyorum: “*Yabancı sermayeye+ yaklaşımımız romantik ve ideo-
lojik değil, pragmatik olmalı.” Siyasal İktidarın bu derin tespitini 
aklımızın bir köşesine kaydettikten sonra Dubai Towers’ın çev-
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resinde sanal bir gezinti yaparak bu yapılara farklı açılardan ve 
perspektiflerden bakalım diyorum.  

İstanbul’dayız; çok kültürlü, çok katmanlı, yaşayan, dinamik ve 
gerilimli bir metropoldeyiz. Dünyanın yükselen “trendy” ve 
“cool” metropolünde yöneticilerin “vizyon” ve “tasavvurlarını” 
kışkırtan fırsatlar coğrafyasında; dört bin yıllık uygarlıkların biri-
kimini taşıyan topraklardayız.  

Tiranların ve Yöneticlerin Perspektifinden İstanbul için  
Anıtlara ve “Anıtsı”lara Bir Bakış  

İmparatorlarımızın, sultanlarımızın, başkanlarımızın Polis’i, 
Konstantiniye’si, Dersaadet’i, gözbebeği… Demirel’in Birinci 
Köprü’yü, Özal’ın İkinci Köprü’yü ihsan ettiği bu kente karşı özel 
ilgi ve sevgisini saklamayan Erdoğan acaba İstanbul tarihine nasıl 
bir işaret bırakmalı? Böylece konu, İstanbul’a yeni simgesel 
işaretler arayışının gerektiği vizyonundan irdelenebilir. Yapılmak 
istenen, bir “anıt” yaratmak, toplumun kültürel ve maddi 
birikimlerini bir yana bırakarak, ilk fırsatta bir güç sembolü, bir 
çağ işareti gerçekleştirmek isteği olarak okunabilir. Mimar 
Belediye Başkanımızın hülyaları da farklı olmasa gerek. 
Kendisinin yapı yapma iktidarı talebinin (örneğin, altın boynuzlu 
bir Haliç köprüsü tasarlamasının) ruhbilimsel bir çözümlemesi de 
bu arada yapılabilir. Bu da yönetenlerin tarihe bireysel damgalar 
vurma heyecanı da konuya ilginç bir yaklaşım olacaktır.  

Kentsel Aktörlerin Bir Analizi ve Farklı Perspektifler  

Bu açıklama ise çağdaş toplumbilimsel bir yaklaşımdır. Bildi-
ğimiz gibi kentsel aktörler, yerel ve merkezi yönetimler ve onların 
yasama, yürütme, planlama, denetleme, uygulama erklerinden 
oluşan yapılar; işadamları, küresel ve yerel yatırımcılar, uzmanlar, 
plancılar, mimarlar, kullanıcılar; kentli, toplumun tüm kesimleri 
ile sivil toplum örgüt ve kuruluşları olarak tanımlanan dört (ve bu 
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sıralama içinde katmanlanan) ana bölümde toplanırlar. Kentsel 
mekân ise bu güçlerin zaman zaman muhalif veya destekleyici 
konumda olan zaman zaman da işbirliği veya çıkar çelişkisi içinde 
olan örgütlü veya örgütsüz çelişme, çatışma ve uzlaşma sü-
reçlerinin bir arakesiti olarak biçimlenir. Bu anlamıyla siluete de 
yansıyan kent mekânı, bir anlamda iktidar ilişkilerinin yeniden 
üretiminin de göstergesi olarak okunabilir. Bu tanım, kentsel si-
luetteki sultan camilerini, çokuluslu zincirlerin çok yıldızlı otelle-
rini olduğu kadar, çağımızın güç göstergesi olan çokuluslu şirket 
gökdelenlerini de açıklar.  

Kültürel Metropol İstanbul’un  
Dönüşümü Açısından Bakıldığında  

Tüm dünyada olduğu gibi, burada da metropol yaşamı kolay 
ve rahat değildir; pahalıdır, risklidir. Ama herkese kazandırır. 
Kazandırdığı, sevgi ve huzur değil, para ve şöhrettir. İnsan yara-
dılıştan mazoşist olmadığına göre, metropollerde kümelenirken 
bir bildiği vardır. Ama bizim biricik metropolümüz, görünürde 
vahşi gelişimine terk edilmiş metropolümüz kadar acılısı da cim-
risi de az bulunur. Tabi diğer “çevre” (periferi) ülkelerinin metro-
pollerinin, Delhi’nin, Karakas’ın, Meksiko’nun da hakkını yeme-
yelim. Bu ızdıraplı metropol yaşamının bize özgü bir nedeni mi 
var acaba, diye düşünürken, iki zorlu sürecin, iki ciddi tarihsel 
dönüşümün üst üste düştüğünü görüyoruz İstanbul’da: Kırsallığın 
(ya da kırsallıktan yeni kopuşun) göçebe, geçici davranışları ile 
metropolitenliğin ve küresel sermayenin hızla kazanmak için 
acımasızca dönüşme, dönüştürme davranışları. Aslında tarihsel 
bağlam da bu ikili açıklamayı destekliyor. İmparatorlukların baş-
kenti “Kozmopolis”, uluslararası bir metropole ve yönetilemez bir 
“kozmopolit”e dönüşüyor. Yakınmaları ve hele İstanbul mimar-
larını eleştirmeyi bir kenara koyup, yukarıda önerdiğim biçimde 
tepkileri analiz etmek daha ilginç olacaktır. Bu tepkiler bozulma-
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nın değil, değişimin yarattığı tedirginlik ve uyumsuzluk ile açık-
lanmalı. “Bir tür” modernleşme karşısında kendini iyi hissedeme-
me! Elbette bu süreci yaşamanın başka yolları olup olmadığı da 
sorgulanabilir, alternatifler ve hatta ütopyalar önerilebilir.  

İstanbul ve Paris Ekseninde, Metropoliten Alanda İnsani,  
Toplumsal ve Kültürel Kopuşlara Bir Bakış  

2005 yılının Kasım ayında süregiden İstanbul Dubai Towers 
tartışması, Paris’teki “varoşların başkaldırısı” ile denk düşen bir 
tartışma. Aslında, Fransızlar çoktandır buralara, geç on doku-
zuncu yüzyıldan kalan bir deyimle “banliyö” diyorlar. 
Metropoliten topluluktaki beklentiler ve sonuçları açısından bu 
iki konu birlikte okunmaya değer. Bir yanda Paris’teki kültürel 
çatlama, parçalanma, kopuş ve ayrışma, yabancılaşma, 
marjinalleşme veya günün deyimi ile “ötekileşme” yerine 
İstanbul’da şimdilik bir gerçeklik olarak süren, ancak sürecini 
tamamlamak üzere olan toplumsal katmanlar arasındaki 
akışkanlık karşılaştırılmalıdır. Biri (Fransa’daki) “etnik” diye 
tanımlanıyor, biz diğerine (buradakine) küresel metropolde 
katmanlaşma ve gerilimler diyoruz nazikçe. Eskiden, sınıf 
çatışması denirdi böyle şeylere. Türkiye tümüyle hâlâ bir ümitler 
toplumu ve metropoliten İstanbul’da henüz neredeyse tüm 
unsurların kentsel yaşama entegre olabilme kanalları açık. Neyse 
ki!  

Caddebostan Plajı’nda donla denize giren ve mangal yapan 
toplum kesimleri bu açık olma ve kente entegre olma 
dinamiğinin en görünür halidir ve bunu eleştiren İstanbul 
burjuvazisi, bu insanların Paris’teki gibi davranmayıp, kendi 
standartları çevresinde kentsel mekânda yer almaya devam 
etmelerine oturup kalkıp şükretmelidir. Fransa’daki “etnik 
ırkçılığa” gösterilen tepkinin bir benzeri burada, deyim 
yerindeyse burjuvazinin ırkçılığına karşı henüz biçimlenmedi. 
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Ama bu tepkileri yeşertecek tohumların varlığı artık 
öngörülmelidir.  

Levent ve Boğaziçi Perspektifinden  
İstanbul Plazalarına Bir Bakış  

1950’lerde genç Türkiye Cumhuriyeti’nin uygulamaya koy-
duğu modernleşme programı uygulanıyor ve bu yıllarda başkent 
Ankara’dan sonra (Saraçoğlu Mahallesi) İstanbul’da da Levent 
Çiftliği’nde, bahçeli düzende planlanmış modern bir orta sınıf 
mahallesi kuruluyor. Bir model yerleşim olarak tasarlanmış Le-
vent Mahallesi’nde, uygar bir yaşam için her türlü donanım dü-
şünülüyor ve bugün artık gelişmiş olan tam 30 bin ağaç dikiliyor. 
Yıl 1980 ve Türkiye, globalleşen dünya ile bütünleşme çabasında-
dır. Bu dönemin nimetlerinin yanı sıra, elbette kültürel yaşama 
ve mirasa olumsuz etkileri de olacaktır. Gene de Levent girişin-
deki parktaki bir tabela dikkat çekiyor : “Çağdaş Şehircilik Örneği 
Levent’e Hoşgeldiniz!” 1990’da ise aynı parkta bir bankanın 
gökdeleni yükselmektedir. Önce Demirbank, sonra HSBC, şimdi 
ise yarı yıkık bir yapı. Tarihsel bir okumaya da elverişli ne denli 
dramatik bir göstergeler dizisi! Levent bugün, neredeyse, 
İstanbul’da ayakta kalmış tek bahçeli konut bölgesi örneğidir ve 
Türkiye çapında korunması gereken gerçek bir Cumhuriyet 
mirasıdır. Ancak İstanbul’un, Boğaz köprülerinin de katkısıyla 
kuzeye doğru büyümesiyle Maslak koridoru tam bir gökdelenler 
eksenine dönüşür. Kulelendirilen bölgenin arka bahçesi, eğlence 
ve yemek yeme mekânı, otoparkı, klima ve jeneratör avlusu ve 
çöplüğü ise Levent olacaktır. Büyük ofislerin gölgesinde yeşeren 
küçüklü büyüklü yüzlerce işyeri Levent evlerini işgal eder. Destek 
ofisleri, kafe-barlar, restoranlar ve gece kulüpleri, anaokulları, 
hastaneler, sayısız kebapçı… Tower’ların, plazaların arabaları ve 
servis araçları binlerce metre yarı çaplı bir daireye yayılır. Bu 
süreçte, yapıların içi her anlamda, yani insanları ile duvarları ile 
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boşaltılır, ağaçlar kesilir, tüm yapılar dönüştürülür. Levent, 
tarihsel gelişme içinde sosyal konut statüsünden kent 
merkezinde bahçeli prestijli villalar bölgesine, sonra da aylık 
kirası on binlerce dolarla ifade edilen ve gökdelenlerin kılcal 
uzantıları olan mini plazalar yığınına dönüşmektedir. Bugün bu 
mahallede, ancak bir avuç konut bu dönüşüme karşı (hem de 
tam bir STK savaşı ile) direnebilmektedir. İşte, İstanbul’da daha 
önce Haliç, Karaköy, Şişli, Beyoğlu’nda yaşanan “kullan, tüket, 
terk et” senaryosunun yeni bir versiyonu.  

Çeliktepe, Sanayi Mahallesi ve  
Kağıthane’den (Gecekondularından) Plazalara Bakış  

Tüm bu gürültü içinde, Maslak ekseninin batı eteklerinden ve 
bölgenin barındırdığı (çalıştırdığı) olağanüstü dinamik, dönüşüme 
açık insanlarından nedense hiç söz eden yok. Buralara arkası 
dönük olarak yaşayan kentimiz burjuva entellicensiyası için bu 
“alan” sessiz kaldıkça, ciddi araştırmaları bile hak etmiyor. Ör-
neğin, Çeliktepe’nin plazalar aracılığıyla kent ile bir entegrasyon 
ilişkisine nasıl girebileceği, yani bir anlamda barındırdığı dinamik 
nüfusun sosyal akışkanlık (sınıf atlama) beklentilerini, olası arsa 
spekülasyonları dışında nasıl gerçekleştirebileceği ve sonuçta 
farklı bir perspektiften, varoşların perspektifinden “plazalaşma 
durumunun” nasıl bir manzara arzettiğini de bu bağlamda tartış-
mak gerekmez mi? Aynı bakış, mekân incelemeleri (ya da çağdaş 
bir deyimle mekân okuma) ile de desteklenirse bir yanı Levent, 
Etiler ve Boğaziçi, diğer yanı Çeliktepe, Ayazma, Kâğıthane olan 
Zincirlikuyu-Maslak plazalar bölgesinin simetri ekseninde dur-
duğu bir fiziksel ve sosyal kesitin profili bizler için aydınlatıcı ol-
maz mı? Böyle bir kesit bize görüntünün diğer yüzünü, fiziksel ve 
sosyal anlamda “ayın karanlık yüzünü” de gösterecektir. Olan 
bitene Çeliktepe, Sanayi, Kâğıthane gözlüğü ile de bakılabileceği 
düşünülürse, bir değil, birkaç İstanbul olduğu ve dolayısıyla 
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birden çok İstanbullu kimliği ve vizyonunun varolduğunu kabul 
etmek zorunda kalırız. Hem dönüşümden rahatsız hem de bun-
dan pay alma gayreti içinde olan tüm bu farklı kesimlerin ve ak-
törlerin, metropolden beklentileri düzeyinde ve kent hakkındaki 
kararlarda ortak çıkarlar çerçevesinde uzlaşmaları hiç de kolay 
değildir.  

Altyapı Tartışmaları Açısından Burgulu ve Burgusuz,  
Türlü Gökdelenler Bölgesine Bakış  

Gerçekten, bazı (medyatik) meslektaşlarımızın iddia ettikleri 
gibi, metropollerde önce yapılar yapılır, sonra altyapı mı 
tamamlanır? Altyapı tamamlanıncaya kadar, insanlar çamurlu 
kent çukurlarında, kendi pisliklerinde mi debelenmelidir? Aklıma, 
Batman filmlerindeki Gotham metropolü geliyor. Ciddi 
tarihçilerimiz, kültür adamlarımız gerçekten böyle Gotham’vari 
bir gelecek mi öngörüyorlar? Bunlar ilginç ve medyatik olmak için 
yapılan öngörüler mi, yoksa bizlerin kavrayamayacağı kadar derin 
durumlar mı? Metropol böylesine, inşaatların hiç bitmeyeceği 
huzursuz, güvensiz, sağlıksız bir yer midir? Her metropol, 
gökdelenlerin birbirine Hong Kong’taki gibi beşer metre 
sokulduğu, müthiş bir yoğunluk (ve daha neler neler) alanı mıdır? 
Neden metropol deyince, Newyork’u, HongKong’u örnek alalım 
da Roma’yı, Atina’yı, Madrid’i örnek almayalım? Hedefler 
“üçüncü dünya”nın perspektifini aşamayınca Paris (La Defense), 
Londra (Docklands) gibi diğer dünya metropollerinin iş 
merkezlerini nasıl yönettiği de göz ardı edilebiliyor.  

Yer Seçimi Tartışması  

İstanbul’da türeyen tüm yeni yerleşimler konut olsun, işyeri 
olsun, neden hepsi mesafelerinin Levent’e kaç dakika olduğu ile 
övünüyor? Neden herkes Levent’e üşüşüyor? Neden Pendik’te 
değil de Levent’te?  
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Güldürmeyin insanı! Buna düpedüz ilkel spekülasyon denir. 
Peki, birilerinin bu talepleri, birazcık bile planlama, yönlendirme 
şansı, gücü ve iradesi yok mu? Küresel baskının artması nasıl ye-
rel tepkiler doğuracak? Bu gelişimin tüm sonuçlarını öngörebi-
liyor muyuz? Öngörülemezlik, basitlik, olağanlık açıklamalarına 
sığınarak, nedensellikler kurarak tüm olacaklara, sonuçlara katla-
nacak mıyız?  

Kültürel Kimlik Tartışması  

Bir kentin ve kentlinin kimliğini, kişiliğini oluşturan, yalnızca 
yapısal varlığını değil, kültürel, insani dokusunu da oluşturan, 
geçmişini geleceğine bağlayan her şeyle ama her şeyle böyle oy-
nanabilir mi? Kumkapı, Galata, Karaköy, Haliç, Kız Kulesi, Hay-
darpaşa, Levent durmadan biçim ve içerik mi değiştirmeli? Son 
bir haber: Süleymeniye’deki neredeyse tüm konut dokusu 
(elbette insanlarıyla birlikte) yok olduktan sonra, bugün bu 
yapılar yeniden üretiliyormuş. Beyoğlu’nda, Moda’da ihdas 
olunan uyduruk tramvay sonrasında yeni ve dahice bir yenileme 
yaklaşımı. Bunun şimdiki adı da ihya. Kutlarız!  

“A Class” Ofis Mekânı Üretimi Tartışması  

Bu pek gösterişli küresel deyim de yeni ithal edildi. A class ne 
ola? Bu tür işyerlerine İstanbul’un ihtiyacı ne kadardır? Mevcut 
işyerlerindeki doluluk oranlarını bilen var mı? Tıpkı camilerde 
olduğu gibi bir talep analizi yapmadan, gereksinmelere bakma-
dan durmadan inşa mı etmeliyiz? Zirve talep aşamasında (cuma 
namazı) camilerdeki bu oranın % 38’i geçmediği söyleniyor. O 
zaman, Göztepe Parkı’na önerilen yeni cami ile Dubai Towers 
arasında, ideolojik ve de özellikle göstergebilimsel bir bağlantı 
kurulabilir mi?  

Nihayet, Tartışma Hakkının Tartışılması  
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Son olarak, şunu belirtmeliyim: En önce, kentlilerin bu konuyu 
tartışmaya hakları olduğunu söylemeye gerek bile yok; bir, bu 
projelerin seçimleri, mimari nitelikleri ve İstanbul gibi benzersiz 
bir kent ile kurdukları sorunlu ilişkiler açısından; iki, bu projelerin 
kentli ile şeffaf ve katılımcı bir biçimde paylaşılma(ma) biçimleri 
açısından.  
Radikal-İki, 24 Kasım 2005 
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İstanbul: Dönüşü Olmayan Dönüşüm  

Hikâye tümüyle gerçektir. Galiba meslektaşların tam da bam 

teline basmışız ki bu yazım da yüz kadar olumlu tepki aldı. Rating 
sırası, iki!  

 
Birkaç telefon görüşmesinden sonra, benden bir toplu konut 

işi için teklif isteyen hallice bir inşaat şirketinin bekleme odasın-
dayım. Bekleme odası dediğim yer, gözünüzün önüne geldiği tür-
den bir yer değil. İşyerinin grileşmiş (beyaz) mermer kaplı giriş 
holü, girişte boş bir banko, bankonun üzerinde boş çay bardakla-
rının bulunduğu bir tepsi, dumanı etrafı iyice sarmış sigaraların 
izmaritlerinin ağzına kadar doldurduğu bir tabla, sağda bir tuva-
let kapısı, kokusundan belli… Bulunduğum merdiven altında iki 
vinileks kaplı demir sandalye, ileride aralık kapının ardında yaşını 
almış bayan ve baylar sürekli meşgul; kâğıtlar, telefon sesleri… 
İçinde bulunduğumuz yapı, hadi Şişli’nin diyelim arka sokakla-
rında, beş altı katlı, bronz giydirme cepheli irice bir apartman. 
Üzerinde pleksiglas harflerle şirketin adı da yazılı…  
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Bekliyorum. Randevu saatimizi on dakika geçti, on beş… Bir 
“déjà vu” halindeyim. Kalkıp gitmek istiyorum. Ortağım, vicdan 
ölçütüm, Banu’yu arıyorum: “Buradan pek haz etmedim, daha 
kaç dakika beklemeliyim, ne zamana kadar hak tanımalıyım bu 
insanlara, kaç dakika daha bekledikten sonra kaçarsam beni azar-
lamazsın?” diye soruyorum. Sesimden ruh halimi okur: “Hadi beş 
dakika sonra kaç bari” diyor. Dört, üç, iki… Tüh yahu, bir hanım 
asansörle indi, yanındaki genç arkadaşı (Kesin bir önce görüşülen 
mimar, elindeki de referans dosyası olsa gerek, benim ellerim ise 
boş) uğurlayıp bana yöneldi. Önceki görüşme biraz uzamış, “ku-
sura bakmayayım”mış. Eh, peki. Sonra her şey daha önce birçok 
kez daha olduğu gibi gelişiyor. Bizi tanıyorlarmış, elbette pek de 
beğeniyorlar, çok müthiş işler yapacaklar, bütün izinler alınmış, 
arazinin terkleri yapılmış, plan tadil edilmiş, plan notları pek le-
himize imiş, bilmem kaç yüz konut, çarşı, yüzme havuzu tenis 
kortu yapılmak isteniyormuş. Hatta ora belediyesinden birilerine 
bir proje de yaptırmışlar, yok yok yalnızca test amaçlı, biraz da 
ora tayfasının gönülleri olsun diye. Hani gerekir ya… Büyük boy 
render perspektiflerde, renk renk parapetli, sekiz on, on iki katlı 
bloklar, fiyakalı bir çarşı, renderlardaki kızlar oğlanlar adeta moda 
sayfalarından fırlamış… Peyzajda tropikal ağaçlar, hele bir havuz 
başı görüntüsü, sular, şelaleler… Sanırsın Miami’deyiz. Peki, 
sonra ne olmuş da bizi çağırmışlar? Çok çok daha iyisini is-
tiyorlarmış. “Yahu eninde sonunda apartman sitesi yapıyoruz, 
yüz bine, iki yüz bine satacaksınız bu ne heyecan?” filan diyorum. 
Bu temalar çerçevesinde biraz didiştikten sonra, “Ben sizi 
patronla tanıştırayım” deniyor. Apartman-işyerinin en üst katına 
çıkılıyor. Tam kat bir odaya giriliyor. Kalın bir halı, devasa patron 
masası, pirinç masa lambası... Perdeler sigaradan sararmış. 
Patronun ardında oymalı bir kitaplık: şiltler, kupalar, fotoğraflar. 
Fotoğraflarda baraj, otoyol, köprü, Rusya, Libya, Kazakistan… Eh, 
ben de bir sigara yakarım bu durumda. Patron anlatmaya 
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başlıyor. Çok başarılılar. Çok kazandılar. Ülkeye hizmete karar 
verdiler. Eh, toplu konut işine de girmelilerdi. Şimdi, 
perakendeye yayılmakta fayda var; taze para, şirket rasyoneli 
falan filan… Belediye Başkanı da çok istedi, onları bu bölgeye 
kazandırmayı. Şöyle müthiş bir iş yapacaklar. Eh, vatandaşa 
konuttur, beldeye hizmettir nihayet!  

“Bu, sıra sıra toplu konut sitelerini birbiri ardına döşenmenin 
bir dönemde Bağdat Caddesi’nde apartman yapmaktan farkı ne-
dir?” diye soruyorum. Ya da “Bu yüzme havuzunda, bu gecekon-
du çevresinde kimler nasıl yüzecek?”, “Bu sayıda tenis kortuna ne 
gerek var, amaçlarımızdan biri vatandaşa tenis oynama alışkanlığı 
mı kazandırmaktır?” veya “Bu süper mall’dan kim alışveriş ede-
cek?”, “Bu çevrenin bakım maliyetini, hedeflediğiniz orta, orta-
üst sınıf kaldırabilir mi?”, “Kaç kişi yaşayacak, geliş gidişi nasıl 
olacak buranın?”, “Toplu taşıma projeksiyonu var mı, yol açılacak 
mı, okulu nerede?”, “Yine ana sloganınız, diğer siteciler gibi 
‘Levent’e yirmi dakika’ mı olacak?”  

Patron bu sorgulama karşısında biraz sıkılıyor. “Geçende ben-
zer bir site inşa eden bir müteahhit arkadaşın şantiyesindeydim. 
O pazar günü, yirmiden fazla daire sattı, proje üzerinden. Evet, 
burası Bağdat Caddesi kadar satacak, neden yapmayalım?” Hak-
lıdır. Çıkmadan önce yönetici hanımefendi, teklifimizi acilen 
beklediğini; ama teklifimize mutlaka, birlikte çalışacağımız mü-
hendislerin yanı sıra, rendercımızın, maketçimizin isimlerini ve 
telefonlarını da eklememiz gerektiğini sıkı sıkı tembihliyor. Yeni 
oldukları bu piyasada, becerikli desteklere ihtiyaç duydukları 
açık. Herhalde Kazakistan’da, Libya’da render talebi bizdeki kadar 
gelişmemiş. Yakında bir gazetede ihtişamlı projelerinin hayali re-
simlerini vaatkar sloganlarla donanmış olarak görürüz.  

İstanbul dönüştürülüyor; elbirliğiyle, hızla, şiddetle, vahşice. 
Eski, bildik aktörler yanında yeni roller edinen yeni yatırımcı ti-
polojisinin bir kesitini yukarıda sizlere tanıtmaya çalıştım. Yeni 
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müteahhitler ve onların projelerini üreten mimarlarla uğraşmayı 
bir yana koyup İstanbul’da olanlara daha yukarıdan bakmaya 
çalışalım. Daha bilimsel bir deyim ile kentin yeniden biçimlenişi 
sürecinde etkin rol oynayan yeni “aktör”ler açısından İstanbul’da 
olanlara bir daha bakalım.  

İstanbul, kamu eliyle veya kamusal küresel yatırımcı işbirliğiyle 
büyük ticari projeler ile dönüştürülüyor; Haydarpaşa, Galataport, 
Dubai Towers, Cevahirler; Kazlıçeşme, Zeytinburnu, Süleymaniye 
konakları; Radyoevi, Galatasaray Adası, Boğaz’da yıllarca uykuya 
terkedilmiş taş duvarların arkasında oluşturulan “high end” butik 
oteller ile. İstanbul, uluslararası kredili metropoliten altyapı 
projeleri ile dönüştürülüyor; Marmaray, Haliç Köprüsü, Üçüncü 
Boğaz Köprüsü; Kartal, Pendik, Çekmece, Beylikdüzü projeleri ve 
İMP’nin henüz bilemediğimiz ve her an önümüze çıkabilecek nice 
sürpriz projesi ile.  

İstanbul, özel sektör, TOKİ, GYO’ların, “mortgage”lı “real es-
tate” projeleri ile dönüştürülüyor, bizim kategorideki tüm (eski 
ve yeni) mimarların katılımıyla hem de.  

Neredeyse tamamı İngilizce isimli bu yerleşme projelerini sa-
yıp insanları kızdırmaya gerek yok.  

Bu listenin ayrıntıları ve daha fazlası, her sayılarında posta 
pulu büyüklüğünde renderlar ile onları yayınlayan özellikle inşaat 
ve müteahhitlik dergilerinde izlenebilir. Mimarlık dergilerimiz ise 
sanki hiç böyle şeyler geçekleşmiyormuşçasına duruma “me-
safeli” durmayı tercih ediyorlar. Eh ne de olsa mühendisler, daha 
gerçekçi bir mesleğin mensupları, bizim yaptığımız gibi, beğen-
medikleri bir şeylerin karşısında gözlerini sıkı sıkı kapatmıyorlar. 
Bu pek mimari endişe taşımayan bir tür medyanın mensubu der-
gilerin her sayısında yepyeni sürprizler, başarı öyküleri ve güzel-
likler bizleri bekliyor. Tarihinin hiçbir döneminde böylesine parlak 
bir mimari liste ile onurlandırılmamıştır herhalde İstanbul. Çok 
yakında, Büyükşehir Belediyesi’nin kapısını çalmaya başlayan 
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uluslararası “starchitect”lerin (Star mimarlara artık böyle deniyor 
ya!) de bu parlak projelere katkıda bulunmaya başlayacağını 
söyleyebiliriz. Gehry, Hadid isimleri sıkça anılmaya başlandı. Ba-
zılarına işler verildiğini de duyuyoruz. Eh, bugüne dek böylesine 
bir mimari çeşitlilik, böylesine güzellikler vadedilmemişti bizlere. 
Her biri gerçekten kendi içinde, kendi çapında birer olay. Tüm 
gazetelerin pazar günleri, tam sayfa ilanlar ile tanıttıkları cennet 
parçaları… Bugüne dek rastlamadığımız türden bir mimari faa-
liyet de böylece irili ufaklı, ünlüsü ünsüzü, örgütlüsü örgütsüzü, 
yaşlısı genci, modernisti postmodernisti tüm meslektaşlarımızı 
oyalıyor.  

Bu konut projeleri, hep aynı tip insanlar, gelir grupları için 
hazırlanıyor. Aynı program, aynı mekânsal örüntü, aynı eklem-
lenme, aynı donatılar… Tam bir konfeksiyon işi yani. Yalnızca 
mimari beceri düzeyleri, doğallıkla, projeden projeye farklı. Hep 
hedeflenen daha üst, daha üst gelir grupları. Kamu eliyle gerçek-
leşenler dahil, arkalarında hiçbir sosyal proje veya düşünce yok.  

Kente bırakın en küçük bir katkıyı, herhangi bir bağlamda 
eklemlenmiyorlar da. Yalnızca, yatırımcının arsayı ele geçirme 
şansına bağlı olarak, kent çeperine serpiştirilmiş gettolar 
üretiyoruz.  

Ben neyi bekliyorum şimdi biliyor musunuz? Çok yakında mi-
mari dergilerde de kuramsal açıdan doğrulanmış, arka planları bir 
güzel doldurulmuş, yani “post-rasyonalize” edilmiş olarak bu 
parça bölük konut projelerinin de sırayla yayınlanmasını. İnşaat 
dergilerinden daha şık sunumlar içinde zuhur edecekleri kesin. 
Ne yapmalı da bu kendiliğinden tırmanışı bir anlayabilmeli 
acaba? Bir dünya metropolü olan ve on milyondan fazla insanın 
barınmak zorunda olduğu; farklı hak, talep, etkinlik ve çıkarların 
üst üste katmanlandığı İstanbul’da her bireyin “doğal” hakları 
olduğunu, bu hakların başında ise Anayasa ile de teminat altına 
alınmış olan yerleşme ve barınma hakkının bulunduğunu öne sü-
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rer. İşlerin, kentsel gelişimin de doğal akışına bırakılmasını öne-
rebilir; bırakın parsellesinler, inşa etsinler, dönüştürsünler, kul-
lansınlar, kazansınlar, yaşasınlar diyebiliriz. Burası metropoldür, 
sonsuza dek yerleşilecek, biteviye sitelerle donatılacak; üstyapı, 
altyapı dönüştürme faaliyeti sürecektir. İşin doğası budur. Bunlar 
okulu, yolu kanalizasyonu nasılsa bir yerlerde bulurlar ve işte 
“başka bir İstanbul”da yaşar giderler. Sonra bazıları sınıf atlayıp 
başka havuzlu sitelere, oralardan büyük kulelere, oralardan da 
belki bir gün gene dönüştürülmüş bir yalı veya konağa taşınırlar 
veya yaşadıkları gibi yaşar gider, sonra bu kentten iyice nefret 
eder, ömürleri yeterse de emekli olup herhalde Bodrum’a 
yerleşirler. Elbette orası da bir güzel “dönüştürülür” onlar için. 
Ne güzel!  

Bu, bir yaklaşım ve galiba şu anda yürürlükte olan biricik yak-
laşım. Ama bu İstanbul’un eşsiz bir doğa ve tarih mirası barındır-
dığını öne sürerek hiçbir şeye dokunmayın, yapmayın, dönüştür-
meyin, yağmalamayın diye sızlanmak da bir yaklaşım. Pankartlar 
açar, kendinizi inşaat makinelerinin altına atar, ağaçlara bağlar, 
vinçlere zincirler durmadan protesto edersiniz. Güncel bir deyişi 
kullanarak “Başka bir İstanbul mümkün mü?” diye sormak ve 
üçüncü bir yol aramak ise zahmetli, zor ama çağdaş, entelektüel 
ve ilginç bir yaklaşım olur bence. Yanıt? Hazır yanıt yok, önce so-
ruyu sormayı bir becerelim de!  

Şimdi sorum şu: Kendi içinde vaat edilmiş birer cennet adası 
sunan bu projelerin “dışında”, “dışarısında” neler oluyor? Bu 
projelerin kentsel, metropoliten bağlam ile kurdukları kültürel, 
sosyal, rasyonel ilişkiler nerede, her bir dönüştürme projesinin 
diğeri ile olan etkileşimi ve çevresi ile olan ilişkisinin şu bizim 
İstanbul’a etkisi nedir? Bu yerleşimlerin yönetimi, kentle ve kentli 
ile entegrasyonu nasıl olacaktır? Yirmi yıl sonra buralar yeni çe-
kim merkezleri mi oluşturacak, yoksa yeni metropoliten gettolara 
mı dönüşecektir? Biz, “şehircilik öldü” derken bunu, bu kadarını 
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da kastetmemiştik. Tam tersine, vaziyet planı üreticisi şehircili-
ğin, mevzi imar planı şehirciliğinin, yatay blok-düşey blok şehir-
ciliğinin, çevre güzelleştirme şehirciliğinin artık çağdaş dünyada 
varlığının sona erdiğini kastetmiştik.  

Herkes bir yana, ben mimarların kentsel bütünlüğe, kentsel 
bağlama bunca yabancılaşmasını ve onu yalnızca bir imar planı-
na, imar plan notlarına, bir vaziyet planına ve müteahhitler tara-
fından yeniden yorumlanacak bir imar durumuna indirgemelerini 
kabul edemiyorum.  

Yukarıdaki Hikayenin Sonu  

Yukarıdaki firmaya bayağı kapsamlı ve dozunda bir eleştiri de 
içeren teklifimizi verdik, diğerlerinde olduğu gibi oldu ve onlar 
bize cevap bile vermediler. Ve bu işi de duyduğumuz ama tanı-
madığımız bir mimarlık grubu aldı; tüm diğerlerinde olduğu gibi. 
Üstelik bizim teklifin dörtte bir fiyatı ile ve yarısı kadar sürede 
yapmak üzere. Şimdilerde gazetelerde şık renderli görüntüleri 
çıkmaya başladı.  
Arkitera, Nisan 2006 
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Akıl ve AKM  

 

 

 

 

 

Çok çabaladık, 2013 geldi, hâlâ sonuç yok. Başından neler geçti 

zavallı AKM’nin. Şimdi de karakol ve cephanelik olduğu söyle-
niyor. Bakalım daha neler göreceğiz?  

 
Yıl 2008. Birileri AKM’yi yıkmaya çalışıyor, birileri de engel 

olmaya çabalıyor. Elbette açık ve gizli gerekçeler var, birçok farklı 
düşünce ve birçok düşüncesizce laf havada uçuşuyor. Nasıl dü-
şünmeli bu konuda, önce onu bir düşünelim. Konu birkaç açıdan 
tartışılabilir:  
 AKM’nin simgesel varlığı ve toplumsal bellek ile kurduğu ilişki,  
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 AKM’nin kent mekânındaki duruşu, Taksim Meydanı ile kurduğu 
ilişki 
Bir mimari yapıt olarak niteliği ve anlamı,  
 İşlevsel, teknolojik yeterliği ve sunduğu konfor,  
 Bir büyük yatırımın ekonomik ömrü ile ilgili değerlendirmeler,  
 Bir “ticari” varlık olarak konumlandığı arsanın değerine göre 
yapısal değeri ve arsasının sunabileceği alternatif olanaklar,  
 Potansiyel bir ideolojik savaş alanı olarak farklı kesimler ve tavırlar 
için anlamı, yani mekân üzerinden sürdürülen iktidar savaşının şifrelerini 
okuyabilmek.  
 

Akıl ve mantık çerçevesi içinde kalmak kaydıyla elbette bütün 
bu başlıklar altında AKM için hem olumlu hem olumsuz değer-
lendirmeler yapılabilir. Ama benim bugüne dek izleyebildiğim 
kadarıyla herkes konuyu bir ucundan çekiştirdiği için anlamlı bir 
sonuca ulaşmaktan uzağız. Hemen belirtmeliyim ki, her tartışma-
nın olabileceği gibi bu tartışmanın da kesin bir sonucu olamaz. 
Ancak bu kör dövüşü içinde zaman zaman duyduğumuz akıllıca 
önermeler de yitip gidiyor. Nedeni ise basit: Çevremizle, kenti-
mizle ilgili olarak, çok zaman yaşadığımız türden bir oldu bitti ile 
karşı karşıyayız ve panikliyoruz. Elbette, AKM’yi durup dururken 
yıkmaya kalkışanların gerekçelerinin hiçbirisi inandırıcı değil ve 
çok iyi biliyoruz ki, onlar yalnızca yukarıdaki tartışma alanlarının 
son ikisine kilitlenmiş durumdalar.  

AKM’nin arsası ve çevresinin taşıdığı potansiyel rant elbette 
ağız sulandırıcı. Bir modernlik, entelektüellik ve kimilerine göre 
elitlik simgesi olarak orada durması ise epeyce rahatsız edici.  

Bunlar dışında kalan daha ciddi ve kolayca çözüme ulaştırı-
labilecek sorunların tartışılması, akıllıca çözümler önerilmesi ise 
AKM’yi yıkmaya kalkışanları pek ilgilendirmiyor. Teknolojik olarak 
eskimiş ve bu nedenle tehlikeler yaratıyormuş. Bu durumda 
bakım sorumluları veya bakım bütçesini düzenleyenler hakkında 
suç duyurusu gerekir.  
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Mimari olarak kent merkezine yakışmıyormuş. Çok tartışmalı 
bir durum, kimin için yakışıksız? Nedenini biz bilemiyoruz, ben de 
bir mimar olarak anlayamıyorum; ama bazı gazeteciler anla-
yabiliyor. Kentte uğraşılacak “yakışıksız” yer mi kalmadı? Nasıl bir 
mimari yakıştıracaklar acaba oraya, bir de alternatif sunabilseler 
ya. Çevresiyle sıcak bir ilişki kuramıyormuş, Boğaziçi’nin 
muhteşem manzarasına açılamıyormuş. Herhalde bunun için bir 
yapı yıkılmaz, belki biraz tadil edilir. Örneğin, bütün İstanbullular 
apartmanlarının manzara cephelerine kaçak pencere açmayı 
bilirler. Kaldı ki “mimar” ışıltılı giriş cephesini meydana açmış, 
Boğaz tarafına (sahne arkasına) ise doğallıkla çalışanların 
mekânlarını koymuş. Akustik, sahne teknolojisi, yangın önlemleri 
gibi düzeltmelerin ise bir yapıyı yıkmadan yapılabileceğini herkes 
biliyor. Öyle olmasaydı, iki yüz üç yüz yıllık yapılarda nasıl opera 
ve bale sahnelenebilirdi dünyada? Bodrum katında fare var diye 
hangi akıllı evini yıkmaya kalkışır acaba?  

AKM çevresinde ciddi büyüklükte potansiyel boşluklar var. En 
azından bir AKM büyüklüğündeki otopark veya garaj bölümünün 
mevcut yapı ile bütünleşik olarak yeniden ele alınması hem 
işlevsel hem de teknolojik olarak bu kültür merkezine çok ciddi 
ve çağdaş katkılarda bulunmak için yeterli olacaktır. Ayrıca bu-
rada yapılacak akıllıca bir düzenleme ve verilecek işlevler ile bir 
kültür işletmesini destekleyecek ciddi ticari gelir de elde 
edilebilir. Elbette burada geliştirilecek her türlü proje açık ve 
şeffaf olmalı, kentlinin de görüşlerine sunulmalıdır. Herhalde 
gerçek bir kültür merkezi için doğru dürüst bir işletme modeli de 
gereklidir. Bir ara (CHP dönemi, Fikri Sağlar Kültür Bakanı’yken) 
AKM’nin “halka yeniden açılışı” gibi ilginç bir operasyon 
yapılmıştı. Demek bir de “kapalılık” sorunu var kimileri için! Bu da 
elbette işletme modeliyle ilgili bir konu. Yapacak başka iş yokmuş 
(Örneğin, Ayazağa’da çürümekte olan kültür merkezi, Haliç’teki 
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bitmeyen kültür merkezi, Tepebaşı’ndaki ucube) gibi dönüp 
dönüp aynı şeyleri sorun ediyoruz.  

Hiçbir şey otuz yıldan fazla dayanamayacak mı bize? Her şeyi 
yeniden ve yeniden ne olduğu bilinmeyen “kavramcık”larla sü-
rekli tartışacak mıyız? Başka işimiz mi yok? Her şeyi her gün yıkıp 
yeniden mi yapmaya kalkışacağız?  

İSMD (İstanbul Serbest Mimarlar Derneği)  
Basın Bildirisi\09.05.2007 
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Turistik Olma Hali ve Sürdürülebilirlik  

İçeriği üzerine kavramsal olarak bir türlü uzlaşamadığımız bir 

turizm adına doğal, tarihsel ve daha da önemlisi, kültürel çevre-
mizin canına okuyoruz. Bir tür dokunulmazlık alanı oluşturan bu 
sektör hakkında, daha doğrusu sektörün algılanışı, algılatılışı hak-
kında pek olumlu şeyler söyleyemiyorum.  

 
Güney Ege’de, Bodrum Yarımadası’nın yeni gelişmekte olan 

“turistik” ilçesi Yalıkavak Beldesi’nin halen askıda olan imar planı 
görülmeye değer. Yörede yaşayan bir arkadaşımız ibret olsun 
diye bizi askıdaki planı görmeye davet etti. Yani bir anlamda biz 
de bir “turistik” gezimizi bu planı görmek için Yalıkavak 
Belediyesi’ne yaptık. Söz konusu imar planının tekniğini, dağı taşı 
15-21-30 metre genişliklerinde bulvarlarla donatmasını, bu arada 
mevcutyerleşme dokusunu tümüyle yok etmesini; taş duvarları, 
servi dizilerini, sarnıçları, bahçeleri yok saymasını; tüm kıyıyı 
kumsal, kayalık, balık, tekne, fok demeden turizm parselleriyle 
donatmasını, yedi bin kişilik yerleşimin yirmi bin kişilik bir 
yerleşime dönüşmesine olanak sağlamasını şimdilik bir yana 
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bırakıyorum. Şimdilik dememin nedeni, Bodrum ve planlaması ile 
ilgili olarak, elbette turizm olgusunun da irdeleneceği çok daha 
kapsamlı bir çalışma yapıyor olmamız (Ersen Gürsel ile). Şimdilik, 
Yalıkavak imar planının çok önemli bir bütünleyicisi olan “imar 
planı notları”na dönüp bir bakalım.  

Bu raporun ilk maddesi aynen şöyle:  
1. Bu Plan hükümlerinin amacı, Yalıkavak yerleşim ve gelişim 

alanlarının, turizm ve turizme dayalı ticaret (altını ben çizdim) 
ekonomik temelinde, sahip olduğu doğal, kentsel, arkeolojik 
değerleri sürdürülebilirlik genel ilkesi koşutunda, koruma ve 
kullanma dengesi gözeterek geliştirilmesidir.  

Bu birincil hedefi tartışmaya nereden başlamalı? Bir beldenin 
imar planının başat hedefinin, o beldenin öncelikle yerleşik 
halkının gereksinmelerinin karşılanması olduğunu mu tartışalım; 
böyle bir planın kentsel, doğal, arkeolojik değerleri ne hale 
getireceğini mi? Bu ülkede turizme bunca öncelik verme ve kut-
sama anlayışı nereden geliyor? Sokaklarda ayı oynatmaktan bile 
“ayılara ayıp oluyor” diye değil de “turistlere ayıp oluyor” diye 
vazgeçmişiz. Şimdi de dağı taşı turizm amaçlı olarak planlamaya 
başladık. İstanbul’da yapılan gökdelenler için bile plan değişikliği 
ile “turistik alan” kılıfı hazırlanıyor. Turistlerin ayak basmayı hiç 
düşünmediği yerler bile böyle bir sahte turizm gerekçesiyle dö-
nüştürülüyor.  

Kıyı yerleşimlerinin, ören yerleri çevrelerinin filan “tatil belde-
si” diye anılmaya başlanması, tüm kıyılarımızın imar planlarının 
lejandlarına turizm bölgesi mührünün vurulması, biraz durup 
düşünmeyi gerektirmez mi? Hele bir de “turizm+konut” diye bir 
imar planı lejandı var. Bu lejand ve doğurduğu sonuçlar özellikle 
incelenmeye değer. Bu lejandın mekânsal görüntüsü şu bildik 
kutu kutu rezil kooperatifler oluyor. Bazı arazilere bu lejandı ko-
yarak plan onaylatabilen plancıların ise yapılan bu sitelerde, 20- 
25 satılık kutu evi oluveriyor nasılsa! Yoksa tartışma düzlemini 
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başka bir alana, bu yazının konusuna getirmek üzere, “turizm” ile 
“sürdürülebilirlik” kavramlarının -ülkemizde turizmin algılanış ve 
uygulanış biçimi ile- ne denli yaman düşmanlar olduğunu mu 
konuşalım?  

Burada, kendi ellerimle gerçekleştirdiğim, doğumundan ölü-
müne dek yanında olduğum (işletme dönemini de yaşadığım) bir 
minik turizm yatırımının öyküsüne geçmek istiyorum: Bir 
zamanlar, daha da “uzaklarda” olan küçük bir Akdeniz kıyı kö-
yünde, henüz “turistik” olmamış Kalkan’da, on altı odalı mini bir 
otel işini almıştım. İşveren, farkında olmadan (Çünkü o zamanlar 
bu deyim henüz yerleşmemişti) bir “butik otel” istiyordu. Kalkan 
Han’ı yaptığımız arsada, bütün köydekiler gibi yarı yıkık bir yapı 
vardı. Ben, Kalkan’daki büyüleyici yer duygusunun etkisinde ka-
larak, onun çizgilerini alabildiğine yorumladım. Ama parsel de 
çok küçük olduğu için, “içi dışından daha büyük” bir yapı yapa-
bilmem gerekiyordu. Üstelik yazlar çok sıcak geçtiği için olabildi-
ğince geniş, serin ve beyaz iç mekânlar gerekliydi. Yapı, sonradan 
bu nedenle “minimalist” olarak nitelendi. Yani hiç moda değilken 
tesadüfen moda olacak bir üslup kullanmışım. Bu inşaat faaliyeti 
sırasında, koruma adına çıkardığım gürültü (Köy gerçekten ola-
ğanüstü önemli bir yapı stokuna sahipti) sonuç verdi ve Kalkan’ın 
bir kentsel sit olarak tescil edilmesine neden oldu. Bu süreçte 
belediye ile de zorlu bir ilişki yaşadım. Sonradan, yörenin koru-
nabilmesi, şimdiki deyimle sürdürülebilir bir gelişme göstermesi 
için belediyeye defalarca raporlar, projeler sundum. Bizim otelin 
mal sahibi otel işinden özel nedenler ile vazgeçince, üç arkadaşı-
mızla birleşerek işletmeyi üstlendik. Kalkan Han’da çok özel bir 
işletme modeli uygulanıyordu. Tüm bu süreç, benim için çok zor; 
ama unutulmaz, güzel, eğlenceli ve öğretici bir dönem oldu. Kal-
kan Han, çok güzel günler yaşadı, “Dünyanın En Güzel Küçük 
Otelleri” ve “Türkiye’nin En Güzel Küçük Otelleri” kitaplarına 
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geçti. Otelimizde kalan yabancıların tipolojisi ise bu arada yazar, 
botanikçi, arkeolog, leydi, lord düzeyinin altına düşmüyordu.  

Derken, dünya değişti ve Kalkan “turistik” oluverdi. Önce 
Kalkan Han yörede yaklaşım, biçim ve işletme olarak çokça taklit 
edildi. Sonra, çiftini çubuğunu, kamyonunu satan yerel halk 
turizmci olmaya karar verdi. 3 dolara kalınabilen oteller ortalığı 
sardı, dağ taş otel ve pansiyon yapılarıyla doldu. Bir de ikinci 
konut furyası başladı. Bu çılgın yapılaşma talebi sonunda, artık 
Belediye’nin de çivisi çıkmıştı. Bir gün, Belediye Başkanı beni 
makamına davet etti. Belki bir işe yararım diye gittim. 
Odasındayere, abartısız yüz metrekareyi geçen bir (1/1000 
ölçekte bir planın kapladığı bu alanın gerçekte ne kadar olduğunu 
bir düşünün) imar planı serilmişti. Kalkan’ın 700 haneli bir yer 
olduğunu, imar planının ise en az yirmi bin nüfusu “doyuracak” 
boyutta olduğunu söylemeliyim. Plancı da bu arada, hızını 
alamayıp, öyle bir uçmuştu ki… Bir yerlerde sekiz yol birbiriyle 
kesişiyor filan… Neyse, kendimi toparlayıp bu planın, en hafif 
deyimle “kendi bindiği dalı kesmek” olduğunu, zaten dağın taşın 
300-400 metrekarelik parçalara bölünerek parsellenip satıldığı bir 
yerde bu planın cinnet, hatta cinayet olduğunu, öngörülen yirmi 
bin kişinin ve bunca koca turizm parselinin yapılaşması halinde 
ortaya çıkacak gürültü, hafriyat, inşaat, su, pis su, çöp, enerji 
miktarının ne çapta olduğunu filan anlatmaya çalışırken orada, 
kenarda oturan bir zat söze karıştı: “Bu arkadaş yabancı 
misafirlerimizi sevmiyor, hem de kendi vatandaşlarının da 
yöremizin güzelliklerinden yararlanmasını istemiyor herhalde” 
diye buyurdu. O da meğerse Kaş Belediye Başkanı’ymış. Sözünü 
ettiğim plan az çok değişiklikle yürürlüğe girdi. Şimdi gidip bir 
bakın neler olmuş sonuçta. Bu süreçte, bizim arkeologlar, leydiler 
filan hemen ortalıktan çekilip yerlerini üç kuruşa bira içen 
İngilizlere bıraktılar. Bizim butik otelin de böylece sonu gelmiş 
oldu. Bir gün tokyolu, atletli bir İngiliz, naylon poşetine 
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doldurduğu kutu biralarla otele girip kafayı çektikten sonra 
kutuları da camdan dışarı savurunca, bu “turistik” olma haline 
daha fazla dayanamayarak oteli kapattık.  

Aslında, bu belalı durum (yani ucuz yapılaşma, ucuz tarife, 
ucuz turist döngüsü) tüm dünyada tartışılmaya başlanalı çok 
oldu. Yaklaşık on yıl önce bir İngiliz havayolu uçağı ile Atina’dan 
Londra’ya gitmem gerekmişti. Uçak, Yunan adalarındaki yıllık 
tatillerinden dönen İngilizlerle doluydu. Bedava cin tonikleri 
bolca tüketen yanımdaki çiftin biraz sonra çenesi açıldı. Elbette 
Türkiye’den, Yunanistan’dan, Ege’den, turizmden filan 
konuşmaya başladık. Yirmi yıldır yazları, aynı Yunan adasında tatil 
yapıyorlarmış. Artık orasıymış onların plajı. İşte, benim de tepemi 
attıran konuya gelmiştik. Biraz sıkıştırınca, “turist” bey utanıp 
sıkılarak “Evet” dedi, “bu uçaktaki İngilizlerin çoğu, neredeyse 
hangi ülkeye bile gittiklerini bile bilmezler. İşte, yazın bir plaja 
gidiyorlar ve mutlu oluyorlar. Onlar size Türkiye ile Yunanistan’ın 
bir iki farkını bile söyleyemezler.” Aynı tip turistlerin İbiza, 
Myconos, Bodrum (özellikle Gümbet) ekseninde kendi davranış 
biçimlerini nasıl sürdürdüğünü ve bunun yarattığı sorunları bir 
yabancı dergide (The Economist) okumuştum. Artık, İspanyol 
polisleri, İbiza’ya sürülüp İngilizler ile uğraşmamak için İngilizce 
bildiklerini amirlerinden gizliyorlarmış. Şaka gibi, ama gerçek! 
Yanlış anlaşılmasın, The Economist, ciddi bir İngiliz dergisi.  

Kuramsal tartışmalara girmeye gerek var mı? Bu durumda, tu-
rizmin bu haliyle doğal ve kültürel sürdürülebilirlik arasında nasıl 
bir denge kurulabilir? Günün aydınlık bölümünü bir kumsalda ya 
da bir havuzda bira içerek, karanlık bölümünü ise bir barda bira 
içerek geçiren bu turist tipolojisi için nasıl bir mimariye ihti-
yacımız olduğunu düşünür müsünüz? Aslında tam olarak içinde 
bulundukları ülkeyi bile fark etmeyen bu turistler için Türkiye’de, 
bazen dışarı adım atmadan tüm tatillerini geçirdikleri tatil köy-
lerinin mimarisinde biçime biraz kubbe, cumba filan konmasını, 
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kıl çadırda çiğ börek yapılmasını, aktivite olarak ise oryantal ge-
celer düzenlenmesini, deve üzerinde dondurma satılmasını hoş 
görmek gerek. Nerede olduğunu bilmezlik konusunda biraz daha 
kafa karıştıran yeni tür (Venedik, Kremlin-Kızıl Meydan vb) temalı 
tatil köyleri de daha bir anlamlı oluyor bu durumda.  

Yeni dönemde ortaya çıkan ve Alman icadı olan “alles 
inklusiv”-”all inclusive” (ödediğiniz ücrete her şey dahil) sistemi 
ile bir tatil köyüne gelenler ise artık kapıdan bile dışarı çıkmıyor-
lar. Havaalanı-tatil köyü-havaalanı üçgeni onlara yetiyor. Eskiden 
tatil köylerinin etrafında bir iki yerel insan, işportacı, karpuzcu, 
kilimci, çiftçi filan görüyorlardı. Şimdi onları bile görmeden, gelip 
gidiyorlar. Belki de yalnızca bu nedenle, bu bilgi ve bilinçle 
tasarlanmış yeni bir tatil köyü mimarisi ilginç olabilir.  

Kaçınılmaz olarak turizm, çağdaş sosyal ve kültürel bir olgu; 
çevresel etkileri de elbette bu bağlamda değerlendirilip tartışıl-
malı. Turizm, çağımızda reddedilemeyen bir gerçeklik, bir sektör. 
İnsanlar, çeşit çeşit beklentiler ve talepler ile elbette buralara 
gelecek. Bence önemli olan bizim onların etkisinde ne kadar 
kalacağımız, yaşama biçimlerimizi, yaşam çevremizi onları odak 
alarak ne denli değiştirmeyi düşündüğümüz. “Turistik” ilan edilen 
yerleşim alanlarında artık yerele ait olan şeyden başka her şey 
var. Her tür insan, bir şeyler kapmaya çalışıyor bu ekonomik 
faaliyetten. Planlarda bu konuda hiçbir ayırım yapılamadığı için 
konutların içine kadar sızan “turistik” işyerleri; tişörtçüler, dö-
nerciler ve de elbette barlar, diskolar oralarda her türden “doğal” 
yaşamı yok ediyor. İnsanlar “turistik” ilan edilen yerleri terk edi-
yor, başka yörelere çekiliyor. Hele bir de büyük kentlerin en düz-
gün yerlerinde, işletmelerin bir “turistik” olma ve dolayısıyla bir 
tür meşruiyet ve dokunulmazlık kazanma hali var ki, tam şeytan 
icadı. İstanbul’da Boğaziçi, Nişantaşı, Levent, Etiler’de çevreyi hu-
zursuz eden ne tür faaliyet varsa hepsi turistiktir. Bu tür yerler 
Belediye ruhsatlı değil, Turizm Bakanlığı ruhsatlıdır. Bu tür yer-
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lerin nasıl bir ekonomik faaliyet gerçekleştirdikleri, kendilerine 
ayrıcalıklar tanıyan ülkelerine ne kadar döviz kazandırdıkları da 
ayrıca sorgulanmalıdır. Neyse, biz sayıları on milyonu geçerek ni-
hayet patlamış olan gerçek yabancı turistlerimize dönerek 
konuyu bağlayalım. İspanya’nın bu tür kitle turizmini, tam 
dillendirmese de “poubelle” (çöplük) olarak nitelendirerek, 
kıyılarında özel bir yerler ayırdığını, ucuz charter’ları da 
İspanya’nın geri kalanı ile mimari veya kültürel anlamda hiç ilgisi 
olmayan bu yerlere -örneğin Benidorm- yönlendirdiklerini, yıllar 
önce bir yazımda anlatmıştım (“Akdeniz Mimarlığı Günleri”, 
Arredamento, 1996/83). Diğer bölgelerde ise İspanyollar, turist 
murist demeden kendi yaşamlarını olabildiğince (Olabildiğince 
diyorum, çünkü artık bir de globalleşme var!) kendi kurallarıyla 
sürdürüyor ve turistler, oralarda bu gerçek yaşamı –gerçek ve 
biricik sürdürülebilir olan yaşamı- olabildiğince paylaşmaya 
çalışan ve bunun için normalden biraz daha fazla para ödeyen 
gelip geçici katılımcılar olarak belirleniyor. Bence 
sürdürülebilirliğin esas formülü de bu.  

Bu arada, sürdürülebilirlik arayışları sürecinde, on dokuzuncu 
yüzyıl tipi seyyahları ve o yüzyılın seyahat durumunu önerenler 
olacaktır. Kendilerine, bu öncü seyyahların da ören yeri yağmala-
ma konusundaki sicillerini hatırlatmakla yetineceğim.  

Arredamento Mimarlık, Temmuz 2007 
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Üç Büyükler: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray  

Galatasaray Lisesi’nde okudum, mezun olduğum gün de gidip 

Kulüb’e üye oldum. Otuz yıl sonra Galatasaray Kulübü Divan 
üyesiyim. Ama bunu da yazarım; çünkü İstanbul’u seviyorum.  

 
İnsan bu isimleri ardı ardına anarken bile büyüklükleri karşı-

sında ürküyor. İnsana, bu kulüplerimizin isimlerini hangi sırayla 
yazarsa yazsın sanki bir kusur işleyecekmiş gibi geliyor (Ben baş-
lıkta alfabetik sırayı tercih ettim). Her biri de neredeyse yüzer ya-
şında, olgunluk çağını çoktan geçmiş, klasik çağlarını yaşayan, ef-
sane olmuş ve kurumlaşmış spor kulüplerimiz. Bizim kullanmayı 
çok sevdiğimiz deyim ile “güzide” (seçkin) kulüplerimiz. Aynı 
jargonu kullanmaya devam edersek; “renklerine aşık 
olduğumuz”, uğruna sıcak soğuk demeden karşılaşmalarına 
koştuğumuz, “akacak kanımızda” renklerini bulacağınız, kimlik 
sıralamamızda önlerde gelen, neredeyse Türkiye nüfusunun 
tamamını kapsayacak (hatta yöneticilerine sorarsanız daha da 
fazlasını kapsayacak) taraftar sayısına sahip olan kulüplerimiz.  
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Bu denli geniş bir sosyal kapsama alanından söz edince 
elbette kulüplerimizin ardındaki müthiş insan (taraftar) sayısını, 
ekonomik gücü ve giderek bu birikimleri ile kulüplerin 
yöneticilerinin ellerindeki politik baskı gücünü de yabana 
atmamamız gerekiyor. Bir spor kulübünün yöneticisi olabilmek 
için dökülen milyonların prestijden fazla bir karşılığı olmalı. Yani 
burada, yalnızca şöhretten değil, kelimenin tam anlamıyla 
“güç”ten söz ediyoruz. Bugün, kimse falanca partinin İstanbul 
milletvekillerini bile ezbere sayamazken, herkes İstanbul 
kulüplerinin başkanlarını bir çırpıda hatırlayabiliyor. Elbette 
kulüplerin ellerinde tuttukları bu güç yapısı, yaşadığımız mekâna 
da doğrudan ve büyük ölçüde yansıyor. İnsan sormadan 
edemiyor: Bir kentin futbol kulübünün başkanı, o kentin belediye 
başkanıyla görüşürken konuşmalar nasıl geçer? Protokol 
anlamında olmasa bile, herhangi bir çelişki durumunda 
hangisinin sözü daha çok geçer? Biz Arkitera için hazırladığımız 
bu dosyada olabildiğince, ulaşabildiğimizce bu potansiyeli oluş-
turan dev aktörlerin fiziksel çevremize yansıyan yüzlerini incele-
meye ve irdelemeye çalışacağız.  

Kulüplerin İstanbul örneğinde, kentsel mekândaki ayak izlerini 
sürmek, oluşturdukları yapısal (ve altyapısal) değişim ve 
dönüşümleri izlemek ilginç olacaktır. Örneğin, Dolmabahçe’deki 
İnönü Stadı’nın başından geçenler ve potansiyel dönüşümü, 
Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın gelişimi ve kent içindeki 
konumu, yanındaki okulu yıkma girişimleri; Ali Sami Yen’in kent 
içindeki daha da sorunlu olan konumu ve Mallet Stevens tarafın-
dan yapılmış Likör Fabrikası’nın kaderi, Fenerbahçe Yarımadası 
üzerindeki sahil yapılaşması ve orada kulüpler arasında süregiden 
yer kapma savaşları, Şeref Stadı ve buranın Çırağan Sarayı’na öy-
künen bir otele yeniden dönüşümü, Fulya’da elde kalmış son 
yeşil alan olarak ve muhtemelen Şeref Stadı’nın terk edilmesi 
karşılığı olarak Beşiktaş Spor Kulübü’ne verilen antrenman sahası 
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ve şimdi üzerinde yükselen gökdelenler, Galatasaray için 
yaptırılan sayısız stadyum projesi ve Seyrantepe’nin Aslantepe’ye 
dönüşümü, Fenerbahçe Feneri’nin otoyol kavşağına kondurulan 
tuhaf 2/3  
replikası, 900 metrekarelik Kuruçeşme Adası’nın tarihi gelişimi, 
durmadan büyümesi ve oraya önerilen korkunç projeler, Riva’da-
ki arazi savaşları, bunlardan yalnızca akla ilk gelenler.  

Tüm bunları olabildiğince incelemeye çalışacağız diyoruz; 
çünkü fiziksel çevremizdeki, kent mekânındaki, mülkiyet ve kul-
lanım ilişkilerindeki, mimarlık faaliyet alanındaki etki ve etkin-
liklerinde kulüplerimizin pek de şeffaf davrandıklarını söyleye-
meyiz. Tapu idarelerinde filan da bu konularda tarihsel mülki-
yetlerin ve el değiştirmelerin, tahsislerin izlerini sürmek epeyce 
ilginç sonuçlar ortaya koyabilir. Ama bu, aynı zamanda oldukça 
riskli bir maceraya da atılmak demek. Umarız, bir gün daha ciddi 
ve cesur araştırmacılar bu işlere girişirler. Ancak bu aşamada 
şunu iddia etmek fazla ileri gitmek olmaz: Neredeyse kulüpleri-
miz de yerel veya merkezi yönetimlerin ve küresel yatırımcıların 
zaman zaman yaptıkları gibi kentsel mekânda (yani bir tür oyun 
sahasında) ani ve çapraz hareketler ile taraftarlarını mutlu eder-
ken bizleri de şaşırtmayı becerebiliyorlar. Umarız, kulüplerimizin 
gerçekten de her biri kendi alanında birer star olan “güzide” 
yöneticileri, kurumlarının mekânsal etkinlikleri konularında 
bundan böyle toplumumuzu aydınlatırlar, giderek yalnızca 
taraftarlarının ortalama taleplerine uyum göstermek yerine, 
kentsel mekânın yeniden üretimi ve paylaşımı, kentsel kültürün 
sürdürülebilirliği konularında da daha duyarlı ve şeffaf 
davranırlar. Bu kulüplerin, güçlerini borçlu oldukları milyonlarca 
taraftarın hizmetine biraz daha olumlu biçimde aktardıklarını bir 
düşünsenize!  
Arkitera, Kasım 2007 
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Ustalar, Ustalarım  

Premodern dönemden modern döneme tam olarak bir türlü ge-

çemiyoruz. Dolayısıyla, eski dönemlerin davranış olsun, kişi olsun, 
ürün olsun bazı ögelerini ister istemez özlüyoruz. Zanaatkar 
ustalar dönemi bitti, kendini usta ilan edenler onların yerine 
geçtiler. Bu aşamada bayağı sıkıntı çekiyoruz. Güvenilir firmalar 
sistemi kurulup, eğitimli işgücü yeniden yaratılıp oluşan boşluğu 
dolduruncaya kadar da eskileri aramaya devam edeceğiz. 
Milyonlarca metrekare inşaat yapmakla övünen TOKİ ise nitelikli 
bir sektör için “usta okulları” açmayı elbette düşünecek zaman 
bulamayacaktır.  

 
Beyazıt’ta bir Ermeni kalfanın yaptığı söylenen taş bir evde 

doğdum. Evi dedem yaptırmış. Ben kendimi bildiğimde, kalfanın 
adı hatırlanmıyordu. Ancak, birçok vesile ile sık sık hayır 
verahmetle anılırdı. Algılayabildiğim kadarıyla bizim mahallede, 
birkaç yapısı daha vardı. Birbirine genel olarak benzeyen, ancak 
ayrıntılarda farklılaşan bahçeli evlerdi bunlar.  
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Bizimki kocaman bir evdi, klasik orta sofa planlı idi. Büyük ve 
kalabalık bir aile için yapıldığı belliydi. Bir tür harem ve selamlık 
kurgusu içinde sekiz odası vardı. Bir tür kendince “aristokrat kö-
kenli” (Dedem Adliye Nazırı imiş) ailemiz giderek ufalıp çekirdek 
aileye dönüşüyordu. Dayılar, teyzeler çoktan evlenip gitmişti ben 
doğduğumda. Bu baba evi ise eşi çok erken yaşta ölen anneme 
bir tür yaşam garantisi olarak bırakılmıştı. Sonraları bu evde, 
annem ve ablam ile yalnız kalınca mecburen evi satıp binlerce 
İstanbul ailesinin yaptığı gibi, bir apartman dairesine taşındık. 
Evin bakımı zorlaşmış, pahalılaşmıştı. Çocukluk günlerimde 
annemin bu ev bakımı ve onarımı işleri ile ilgili olarak sürekli 
vızıldandığını hatırlarım. Çinko derelerin lehimlenmesi, kiremit 
çatının aktarılması, yüksek tavanlı mekânlara badana boya 
yapılması, aksayan su tesisatının özellikle sık sık delinen kurşun 
boruların ve bakır depoların yenilenmesi, sarnıcın temizletilmesi, 
koca bahçenin bakımı, daha kim bilir neler…  

Annem için sıkıntı kaynağı olan bu işlerin yapıldığı zamanlar, 
benim küçük ve kapalı dünyam için birer bayram gününe dönü-
şürdü. Eve gelen çeşitli ustaların dibinde dolaşmaya bayılır, hele 
işin ucundan çocukça bile olsa tutabildiğimi düşünmek (evin tek 
erkeği olarak) beni ayrıca gururlandırırdı.  

Tamir ve bakım işlerinde kimsenin acelesi yoktu. İşler belirli 
bir zevk ile yavaş yavaş yapılırdı. Lehimci ustanın ispirtolu prümüs 
lambasını pompalaması ve mavi alev canlanırken çıkan hırıltı, 
boyacının tenekeden tenekeye kireci tülbentten süzmesi, 
duvarlardan sarkan sarmaşıkların teker teker makaslanarak dü-
zene sokulması; şebboy, horozibiği, papaz şapkası gibi artık nesli 
tükenmiş çiçeklerin tohuma durması (ve benim gizlice tohumları 
yemem), bahçe yıkama suyunun önünde çamurdan barajlar imal 
edip sonra da oluşan baraj gölüne marangozdan çalıp bahçenin 
gizli köşelerine sakladığım çıtalar ile köprüler yapmam… Tüm 
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bunlar belki de sonraları mimarlığı seçmemin nedenleridir, kim 
bilir? 

Şimdi, yıllar sonra, mimarlık yaşamı süreci de hesaba katılınca 
ne çok “usta” tanımış olduğumu görüyorum. Nostaljik bir algıla-
ma gibi düşünülebilir; ama geriye doğru baktığımda her yeni us-
tamın bir öncekini arattığını söyleyebilirim. Bu gözlemim konu-
sunda elbette birçok sosyal ve kültürel neden de öne sürülebilir: 
yaşamın hızlanması, insanların sınıf atlama telaşı, teknik eleman-
ların Almanya’ya göçü, toplumsal zenginliğimizi oluşturan değer-
lerden olan azınlıkların yok edilmesi, teknik eğitimin ihmali, usta 
çırak ilişkilerinin zedelenmesi, gerçek mahalle yapısının dağılma-
sı, tüketim toplumunun hoyratlığı, değişen teknoloji ve malzeme 
kullanımı bu nedenlerden akla gelen bazıları.  

Burada, yitirdiğim eski ustalarımdan kimilerini rahmet ve her 
birini sevgi ve saygı ile anmak istiyorum. Onların bilgileri, emek-
leri, işleriyle kurdukları özverili ilişki olmasaydı dünyamız daha 
düzensiz, daha tatsız olurdu. 

1950’ler  

Hasan Usta  
Laleli’nin arka sokaklarındaki minik dükkânında yerleşik Habeş 

tesisatçımızdır. Aslında pek de yerleşik sayılmaz; çünkü tene-
keleri, çıkma kazanları, boruları filan sokağın neredeyse tümünü 
kaplar. Günün yarısını dükkânın karşısındaki kahvede oturup 
yaptığı işleri seyretmekle geçirir gibi gelirdi bana. Uzun boylu, 
kıvırcık saçlı, yapılı, güçlü, sürekli güleryüzlü… Sıkı bir boksör, hep 
terli, kara cildi pırıl pırıl. Ara sıra karnını sertleştirir “Vur bakalım, 
haydi, daha güçlü vur!” diye beni test eder, sonra omuzuna alır, 
bana bahçemizde ellerimle meyve toplama tadını yaşatırdı.  

Filip Usta  
Benim adını “Filibusta” sandığım topal Rum boyacımız. Acaba 

bir iş kazasında mı topal kalmıştı? Feriköy taraflarında otur-
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duğunu sanıyorum; çünkü Şişli’de oturduğunu iddia ederdi. İşe 
fötr şapkasıyla gelir, çok fiyakalı giyinirdi. Bir aile dostu gibi önce 
biraz ağırlanır, kahvesi yapılırdı. Birlikte otururken ben de kahve 
diye tuttururdum. Çocuklara elbette kahve yasaktı. Ben de karşı-
sına oturur onun gibi bacak bacak üstüne atardım. Neler anlatırdı 
bilemiyorum; ama sohbetine bayılırdım. İlk kahvelerimi onun 
fincanından gizlice içtim.  

Mihran Usta  
Ermeni çatıcı, daha çok çinkocu idi herhalde. Epeyce suratsız-

dı. Kumkapı’da yaşardı. Zaten Eski İstanbul’un Marmara 
kıyılarında sıkı bir Ermeni nüfusu vardı. Genelde benim işine 
bulaşamayacağım bir bölgede çalışırdı doğallıkla. Ama bana biraz 
olsun lehimin ne olduğunu, prümüsün nasıl çalıştığını anlatmıştı.  

Bekir Usta  
Arnavut bahçıvanımızdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 

Beyazıt Meydanı’nda çalışan bir işçisi idi herhalde. Çünkü “bahçe 
müdürü” olduğunu iddia ederdi. Bu Arnavutların bahçecilik ile 
yakın bir ilişkileri vardır. At sırtında dolaşan zerzevatçımız da 
Arnavut’tu ve onun da bir Arnavut prensi olduğu söylenirdi. 
Neyse tahmin edileceği gibi bizim Bekir Usta doğaya inanılmaz bir 
sevgi beslerdi. Sonu dehşet verici oldu: Menderes istimlakleri 
Beyazıt Meydanı’nı dümdüz edince, Bekir Usta, meydanda yıllar-
dır emek verdiği ağaçların kesilmesine dayanamadı, kezzap 
içerek intihar etti.  

1970’ler  

Yıllar sonra mimarlık yaşamımda, uzun süre şantiyelerden 
uzak kalmaya çalıştım. Kalem efendiliğini bırakıp şantiyelere bu-
laştığımda ise ilk yapımı (Kalkan Han) neredeyse ellerimle inşa 
ettim. Tüm bir kış boyunca bu uzak Akdeniz köyünde ustalarımla 
birlikte yaşadım. İnşaatın her yerinde onlarla birlikte çalıştım.  

Zeynel Usta  
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Elazığlı, Alevi-Kürt sıvacım, şahane bir “insan”dı. Bana çok şey 
öğretti. İlk ilişkimiz, Zeynel yuvarlak bir yeri sıvarken “vıdı vıdı” 
etmem üzerine malayı elime verip, “Buyurun mimar efendi!” de-
mesiydi. Elbette rezil oldum. Sonraları, inşaat dışında Türkiye, 
toplum ve kültür konularında uzun sohbetler yaptık ve ben şaş-
kınlıkla tüm konularda ne kadar anlaştığımızı gördüm. Uzun süre 
dost kalarak görüştük.  

Mehmet Usta  
Kayserili bir marangoz, mizah ustası bir geveze. Hiç durmadan 

ilginç olaylar anlatırdı. “Usta çivi bile çalmaz; ama yere düşeni de 
almaz” diyerek bana şantiyelerde çivi toplatırdı. Aşırı dindardır ve 
bana da durmadan dini telkinlerde bulunurdu. Arabasındaki 
teypten Kuran dinler, beni görünce de hınzırca sırıtarak sesini bi-
raz daha açardı. Ama benim karşı çıkışlarıma da saygılıydı. Lise-
deki felsefe hocam Pere Dubois’nın öğrettikleri sayesinde uhrevi 
konularda, akademideki Utarit Hoca’mın öğrettikleri sayesinde 
de marangozlukta başa çıkabiliyordum onunla. Her türlü 
kavgamıza rağmen çok sevişiriz. Evinde benim için kete açtırır, 
Kayseri’ye her gittiğinde pastırmamı unutmaz. İş konusunda çok 
sıkı pazarlık gerekir; ancak anlaşınca da işine çılgınca sarılır, 
ahşabı gerçekten sever ki bu özellik bugün çok az marangozda 
bulunur.  

2000’ler  

Bu dönemdeki örnek ustalarımın adlarını ne yazık ki söyleye-
miyorum; çünkü onlar hakkında pek de iyi referanslar vereme-
yeceğim.  

H. Usta  
Kalfa olduğunu iddia etti. Güney kıyılarında 70 metrekare bir 

evi, onun yüzünden iki katı sürede ve iki katı pahallıya mal edip 
işverene rezil olduk. Laz, doğallıkla da çok becerikli; ama bir o ka-
dar da sahtekar, tüm malzemelerimizi çevre şantiyelerinden geri 
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toplamak zorunda kalıyorduk. Kendisini kahvelerde kumar ma-
sasından zor kaldırıyorduk, genelde sarhoştu. Sonraları bölgede 
“büyük müteahhit” oldu.  

K. Usta  
Zanaatkar, kendi dükkânını işleten eski marangoz tipolojisinin 

son temsilcilerinden. Bir zamanlar iyiymiş, tavsiye ile iş verdik. 
Ancak adam o kadar zor durumda ki, neredeyse tek başına 
(akrabası bir çırak çocuk ile) çalışıyor. Atölyesinin elektrik parasını 
ödeyemiyor, artık ahşaptan da nefret etmiş. Yaptığı doğramayı 
monte ederken ağaca keserle paldır küldür girişip kırınca şantiye-
mizden kovuldu.  

T. Usta  
Kürt bir kalfa. Tam bir organizatör. “En kral işçiler ağbi” diye 

getirdiği tüm ekibi aslında ilk defa İstanbul ve ilk defa şantiye gö-
ren akrabalarıydı. T. Usta, çok zeki ve çok tembeldi. İş nedeniyle 
ortaya çıkan sorunların tümüne kendince politik yorumlar yapı-
yor ve Kürt olduğu için zaten dışlanmasının doğal olduğunu iddia 
ediyordu. Gerçekten kendini ve tüm ekibini sürgünde hissettiği 
anlaşılıyordu. Dönemimizin tatsız gerilimlerini de tırmandırmaya 
hazırdı. Diğer ekiplerle de anlaşamadılar. Şantiyede adeta bir 
kuzey-güney savaşı çıkmak üzere iken ciddi bir tazminat ödene-
rek ekibiyle uzaklaştırıldı.  

İşte benim ustalarımdan bir kesit. Merkez İstanbul’daki 
mahalle komşularımız olan ustalarımdan, ta uzaklardan ekmek 
parası için buralara göçen günümüzdekilere kadar. Nereden 
nereye…  
Arkitera, Haziran 2008 
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Yerel Yönetimlerden En Önemli Beklentimiz  

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ikinci kez seçilen Dr. 

Mimar Kadir Topbaş, seçimden sonra oy oranlarının düştüğünü 
görünce “İstanbullulara soracağım, öğreneceğim, herhalde mem-
nun olmadıkları bazı şeyler var” mealinde konuşmuştu. Kendisi 
doğrudan bana bir şey sormadı; ama ben seçimlerden az önce 
zaten yazmıştım. Çok değil dört yıl sonra İstanbul’un “seçilmiş” 
Belediye Başkanı, neredeyse tüm yetkilerini “atanmış” Valiye ve 
daha da doğrusu, “Ankara”ya kaptırdığını görüp üzülüyor mu 
acaba?  

 
Yerel yönetim seçimlerinde hangi ölçülerle tercih yapıyorsu-

nuz, oyunuzu neye göre veriyorsunuz? Makro politikalara, yani 
siyasal partiye ve varsa onun ideolojisine göre mi, başkan adayı-
nın yani bireyin özelliklerine göre mi, yoksa siyasetin ve adayın 
kentinize özgü vizyonuna, programına göre mi? Adaylar, özellikle 
de bağlı bulundukları siyasal partiler ve liderleri aracılığıyla sür-
dürülen propagandanın yerel sorunlarla ve çözümleri ile nere-
deyse ilgisiz olduğunu, tartışmaların TRT, çarşaf, Davos, kömür, 
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Alevi “açılımları” çevresinde veya tehdit ve şantaj kokan karşılıklı 
hukuk davaları üzerinden yürütüldüğünü üzülerek izliyoruz.  

Kent sorunları söz konusu olduğunda ise biliyoruz ki, önü-
müzdeki yerel seçim mücadelesinde tüm adaylar, siyasetleri ne 
olursa olsun aşağı yukarı alışılmış konulara değinecekler, benzer 
programlar ve çözüm önerileri ortaya koyacaklar. Bunu öngör-
mek için adayların geçmişten bu yana seçim propagandalarına bir 
göz atmak yeterli olacaktır. Bir iki radikal veya marjinal her za-
man çıkabilir; ama bu istisnalar kaideyi bozmaz. Ama konumuz 
olan İstanbul, taşıdığı özellikler nedeniyle daha farklı bir bakış 
açısı hak etmiyor mu?  

İstanbul, çok katmanlı, çok işlevli, çok kültürlü, çok sınıflı, 
karmaşık, dinamik, gerilimli bir metropol. Kentsel olayları, so-
runları ve olası çözümleri bu çoklu yapının gerilimleri, çatışmaları, 
uzlaşmaları biçimlendiriyor. Bu çoklu yapının nasıl çalışabi-
leceğine, nasıl karar üretebileceğine birazdan değineceğim; ama 
öncelikle adayların genelde üzerinde kapıştıkları platforma bir 
uğrayalım, standart yerel yönetim hizmetlerine yaklaşımlarına bir 
bakalım.  

Yerel yönetimlerden bildiğimiz bir işlevler listesi uyarınca 
hizmet beklenir: Doğumdan ölüme, ana çocuk sağlığı merkezin-
den cenaze işlerine, temiz su dağıtımından pis su arıtmaya, çöp 
toplamaya, çöp dönüştürmeye, metropoliten çapta ulaşımın dü-
zenlenmesinden kentsel güvenliğe, sağlıklı barınma alanlarının 
düzenlenmesinden dinlence, spor parklarına kadar beklediğimiz 
hizmetleri içeren bildik bir “görev” listesi var yerel yönetimlerin. 
Özel değil, yere özgü değil, standart beklentiler bunlar. Yerel yö-
netimlerin asal görevleri, olmazsa olmazları. Bunların yanı sıra, 
şimdilerde çağın ve doğanın dayatmalarıyla veya toplumun acı-
masız baskısıyla kentlerde yeni yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Bu 
“klasik” görevlere, yerine göre deprem güvenliği, karbon emisyo-
nu, sürdürülebilirlik, su tasarrufu gibi yeni maddeler de ekleni-
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yor. Diğerlerine göre daha güncel, kimi zaman daha acil olan bu 
konularla ilgilenen, görüşlerini muğlak olarak bile olsa program-
larına alan yok. Günümüzde kent yönetiminde yukarıda sayılan 
tüm standart hizmetlerin gerçekleştirilmesi iyi kötü bir yönetim 
bilgisi, bir örgütlenme biçimi, bir kaynak yaratma ve kullanma 
stratejisi gerektirir. Bunu beceremeyecek olanlar zaten yönetici 
adayı olmamalıdır. Olmaya kalkışırlarsa, kente ve politik 
yapılarına ihanet ediyorlar demektir ve bu konu tartışmaya bile 
değmez. Böyle bakınca, artık İstanbul için hem dünya metropolü 
hem finans merkezi hem Avrupa başkenti diye atıp tutup, sonra 
da çöpleri iyi topladım, dereleri ıslah ettim, yolları asfaltladım 
diye övünmek biraz ilkellik değil mi? Elbette ağır, pahalı işler 
bunlar; ancak artık bu konuları tartışmanın ötesine geçmeliyiz. 
Bu tartışmalar çok daha önemli sorunları gözden kaçırmamıza 
neden oluyor. Adaylar böyle mahalle kavgası yaparken, bu 
standart hizmetler bağlamında bile birçok bilimsel konu açıkta 
kalıyor. “Yollarda çamur var”, “Ama ben insanlara kömür 
dağıttım” diye didişirken bambaşka konuları gözden kaçırıyoruz. 
Örneğin, şu “Kömür mü dağıtmalı, para mı vermeli?” konusu çok 
ilginç. Zaten hâlâ çok ağır bir iç göç alan bu kentte yoksul ailelere 
aylık dağıtmak ne demek? Bir de bu olaya tersten bakalım: “Taşı 
toprağı altın” olarak algılanan bu İstanbul’da üstüne üstlük bir de 
birileri para da dağıtılıyorsa ülkenin yoksul kesimlerinden buraya 
doğru göç artmaz mı? “Aile sigortası” diye de adlandırılan ve 
sosyal devletin bir gereği olarak sunulan bu girişimin bir plan 
çerçevesinde tüm ülke düzeyinde gerçekleştirilmesi (aşamalı 
olarak bile olsa) daha doğru değil mi? Böyle bir girişim, (veya 
benzerleri, örneğin “mikrokredi” uygulaması) ulusal gelir 
uçurumunu bir damla azaltabileceği gibi, yerinde bölgesel 
kalkınmaya yönelik müthiş bir adım olmaz mı? İç göçü 
yavaşlatmaz mı? Bu konuları kaçırıyoruz, tartışamıyoruz.  
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Basit bir örnek daha vereyim: “Ben yaptım”, “Ben daha 
çoğunu yaparım” kavgası ile İstanbul’da 70 kilometre raylı sistem 
yapıldığından söz ediliyor. Politikacı söylemini bilemem ama 
bilimsel açıdan bu gerçek değildir. Böyle bir sistem yoktur, daha 
doğrusu bu bir sistem değildir. Şu anda İstanbul’da 6-7 ayrı “raylı 
sistem” vardır ve bu sistemler bağlantılı ve birbirine entegre 
değildir (Şimdilerde bir de havadan gidecek “monoray” önerileri 
var). Tümünün denetim merkezleri, durakları, vagon biçimleri, 
kullandıkları enerji, ray açıklıkları, ücretleri, tarifeleri farklı 
farklıdır. Dolayısıyla bir sistem oluşturmazlar. Dünyanın hiçbir 
metropoliten bölgesinde bu denli tuhaf bir ray boyutu çokluğu, 
böyle bir savurganlık yoktur. Kenti bir Disneyland’a çeviren bu 
araçlar bulamacı, uzun aktarma süreleriyle bolca yürüyüp, 
merdivenler inip çıkarak, yirmi dakikalık yere ancak bir buçuk 
saatte ulaştırır sizi ve buna aklı olan kimse çağdaş bir 
metropoliten ulaşım sitemi diyemez.  

Buna benzer biçimde bilimsel gözle bakıldığında insanı şa-
şırtan, üzen, dehşete düşüren o kadar çok sorunlu girişim var ki 
İstanbul’da. İşte birkaçı:  
 İnsanı, kültürü ve toplumu tümüyle dışlayan kentsel dönüşüm 
projeleri,  
 Kentsel altyapı ve üstyapı ile bütünleşmeyen, tüm kentsel 
boşlukları biteviye dolduran, niteliksiz, kimliksiz, donatımsız toplu konut 
adaları,  
 Aslında kamusal kullanımlar için yerel yönetimlere “emanet 
edilmiş” olan kamu alanlarının özel amaçlara tahsis edilmeleri ve/veya 
satılmaları,  
 Böylece kentte hiç yeni kamusal alan üretilmemesi, buna karşın 
var olanların da kısa vadeli gelir uğruna tüketilmesi,  
 Ani ihalelerle ve kentsel taraflar ile uzlaşılmamış kararlar doğrultu-
sunda oldu bitti biçimde ortaya çıkan faili meçhul mega yapılar,  
 Yarım asırdır durmadan, küstahça, kentle ve kentliyle alay 
edercesine değiştirilen kaldırımlar,  
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 Kentin en değerli yerlerinde özensiz biçimde, sığ bir kültürle 
yapılmaya çalışılan güzelleştirme çabaları.  
 

İstanbul’un Hâlâ Geçerli Bir Planı Yok  

Son olarak en çıplak gerçeği vurgulayayım: Dünya metropolü, 
uygarlıklar sahnesi, bölgenin finans merkezi, Avrupa başkenti 
İstanbul’un hâlâ bir planı yoktur. Bu durum karşısında ise gelmiş 
geçmiş tüm başkanlarımızın savunmaları hazırdır: “Muarızlar, 
münafıklar planı dava ettiler, iptal ettirdiler!” Bence doğru da 
yaptılar; çünkü böyle bir metropolün planı ikili uzlaşmalar ile ya-
pılamaz, çoklu uzlaşmalar ile ortaya çıkan makro politikalar, stra-
tejiler, hedefler doğrultusunda yapılır.  

Bu çoklu uzlaşmalar için temsil gücü olan tüm tarafların ma-
saya oturması gerekir, temsil gücü olmayan kesimlerin de bu sü-
reçte seslerini duyurabilmeleri için önlemler alınır. Böylece ola-
bildiğince etkin biçimde temsil edilen kentsel aktörler ile sorunlar 
tartışılır, bilgi alışverişinde bulunulur, öncelikler ve stratejiler ola-
bildiğince “kazan kazan” paradigmaları doğrultusunda 
belirlenir.Çağdaş kentbilim, pazarlık masasında görülmek istenen 
kentsel aktörleri beş ana kategoride tanımlar:  
 Yerel yönetimler, merkezi yönetim ve onların yasama, yürütme, 
planlama, denetleme, uygulama erklerinden oluşan yapılar,  
 Kullanıcı, semtli, kentli toplum,  
 Sivil toplum örgütleri ve kuruluşları,  
 Uzmanlar, ekonomistler, sosyologlar, hukukçular, plancılar, 
mimarlar,  
 İşadamları, küresel ve yerel yatırımcılar.  
 

Zaman zaman birbirine muhalif veya destekleyici konumda 
olan, zaman zaman da işbirliği veya çıkar çelişkisi içinde olan 
örgütlü/örgütsüz bu grupların güç dengeleri, kentin ana stratejik 
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kararlarının belirlenme sürecine, sözbirliği içinde olmasa bile ka-
tılır, süreçten haberdar olur, özgül çıkarlarını korur.  

İstanbul’a değin yukarıda tanımlanmış olan neredeyse tüm so-
runlu kararlar ve uygulamaya geçirilmiş eylemler, tek merkezden 
bazen oligarşik biçimde veya ikili, üçlü uzlaşmalarla gerçekleşti-
rilmiştir.  

Sonuç olarak, ben İstanbul’u yönetmeye aday kişilerden, çağ 
dışı tartışmaları bir yana bırakarak, bir an önce çağdaş demok-
rasinin gereği olan ve bir Avrupa şartı da olan kent konseyini ça-
lıştırmasını, temsil edilecek tüm tarafların katılımıyla öncelikli 
olarak bir stratejik plan yapmasını bekliyorum.  
Radikal-İki, 15 Şubat 2009 
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Turizm Sektörü ile Yaşayabilmek için Örgütlenme, 
Yerel İnisiyatifler ve Planlama  

Onlar geldikçe biz kayboluyoruz. Hazır sistem çalışıyorken ve 

nakit akışı varken kendinizi, yörenizi, kimliğinizi koruyun, marka 
değerinizi arttırın. STK’lar kurun.Kkültürmerkezleri, müzeler 
yapın. Her alanda darboğazlar ile didişen İstanbul’un bile hâlâ bir 
turizm yönetim planı yok. Ama her yeri “otellendirme” 
operasyonu da iştahla sürdürülüyor.  

 
Turizm hakkında yazdıklarımdan, önermelerimden, gözlem-

lerimden, turizm düşmanı olduğum sanılmasın. Kaçınılmaz olarak 
turizm, çağdaş sosyal ve kültürel bir olgu. Çevresel etkileri de 
elbette bu bağlamda değerlendirilip tartışılmalı. Turizm, çağımız-
da reddedilemeyen bir gerçeklik, dinamik ve verimli bir sektör. 
Hareketlilik sürekli artıyor, insanlar farklı beklentiler ve talepler 
ile elbette buralara da gelecek. Bence önemli olan bizim onların 
etkisinde ne kadar kalacağımızdır. Yaşama biçimlerimizi, yaşam 



147 
 

çevremizi onları odak alarak ne denli değiştirmeyi düşündüğü-
müzdür.  

Sistem çalışıyorken, iyi kötü kazanan ve sürekli yeni teşvikler 
bekleyen turizmcilere şunu sormak isterim (örneğin, Harbiye 
Radyoevi’ni kongre merkezine dönüştürmeye çalışan TÜRSAB’a): 
Yurtiçi veya uluslararası turizm endüstrisi için tamamı devlet 
eliyle yapılmış müthiş altyapı yatırımları karşısında, Türkiye kıyı-
larındaki turizmin niteliğini (ama kültürel düzeyi de) yükseltebi-
lecek ilginç katkılarda bulunmuyorlar? Bodrum’da, Marmaris’te, 
Fethiye’de, Kaş’ta, Troia’da, Hattuşa’da, Çatalhöyük’de, 
Aizanoi’de, Hasankeyf ’te, Zeugma’da özel bir müze, bir kültür 
merkezi kurulmuyor?  

Tatil yöresi diye tanımladığımız bölgelerin ana sorunu, giderek 
gerçek birer kimlikten uzaklaşması hatta giderek yok olmasıdır. 
Bunun için acilen bu sektörden para kazananların STK’lar altında 
örgütlenmeleri ve yörelerinin kimliklerini, çağdaş deyimle “marka 
değeri”ni yükseltecek girişimlerde bulunmaları gerekmektedir. 
Örneğin benzer girişimler, Yunanistan’da da var: Balıkçılar sendi-
ka oluşturup adalar arası taşımacılık şirketleri kurdular. 
Geceleme başına ayrılacak 1 TL bile bu yörelerde yılda 2-3 
milyonluk fonlar yaratacaktır. Bununla müze, kültür, eğitim 
girişimleri başlatılabilir. Şimdi diyeceksiniz ki, vergimi ödüyorum, 
personel istihdam ediyorum, domatesi ve balığı da yerel 
pazardan alıyorum, bir de başıma bu mu çıktı? Ben de hemen 
yanıtlayacağım: Herkes kapısının önünü süpürse sokaklar pisik 
içinde kalır. Burada önemli olan birbiri ile dürüst rekabetin yanı 
sıra ortak payda ve çıkarlar doğrultusunda uzlaşmaktır. 
Örgütlenmekdir, tekrarlıyorum “marka değeri” yaratmak, 
geliştirmektir. Yoksa kendi ellerimizle yarattığımız sektör kendini 
yok eden bir canavara dönüşecek. Bu konuda katılımcı aktörlerin 
masaya birlikte oturması gerekecektir.  
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 Yerel yönetimler, merkezi yönetim ve onların yasama, yürütme, 
planlama, denetleme, uygulama erklerinden oluşan yapılar ve kurullar,  
 Kullanıcı, birey, semtli, kentli toplum (Her birey gerçekleştirdiği 
ekonomik etkinlik ile çevre üzerinde etkilidir. Dolayısıyla çıkarları doğ-
rultusunda –haklı veya haksız- hak iddia edebilir: esnaf, çiftçi, işçi,  
turizmci, otelci, esnaf, mülk sahibi, şoförler, emekli, müteahhit vb),  
• Sivil toplum örgütleri ve kuruluşları (Bu kuruluşlar, yukarıdaki hak ve 
talepleri, “ortak akıl” ve özel veya toplumsal çıkarlar doğrultusunda 
yorumlayarak daha belirgin ve örgütlü olarak dile getirebilir, seslerini 
duyurabilir. Bu nedenle, çağdaş toplumlarda, demokrasinin olmazsa olmaz 
bir karşı ağırlığı, denge unsurudur sivil toplum örgütleri),  
• Uzmanlar, plancılar, mimarlar, arkeologlar (odalar, dernekler vb aracılığı 
ile de),  
• İşadamları, küresel ve yerel yatırımcılar, işletmeciler, acenteler, tur 
operatörleri.  
 

Kıyılarda Derinlemesine Düzenleme Politikası  

Eğer yörenizde hâlâ planlanacak alan kaldıysa, hazırlanacak 
yeni planlar için bazı önerilerde bulunabilirim. Buraya kadar 
yapılan araştırmalar, kıyıların “kıt bir kaynak” olduğunu, kıyı 
mekânı üzerindeki baskının sürekli arttığını, kıyılarda çevre so-
runlarının geri dönülmez bir biçimde ağırlaştığını, kıyılarda pay-
laşım savaşında olan işlev ve taleplerin büyükçe bir kesiminin ise 
mantıklı olmadığını gösterdi.  

(…)  
Fiziksel plan kıyı isteklileri arasında bir sıralama yöntemi değil, 

önceden saptanmış hedeflerin gerçekleştirilmesini amaçlayan 
düzenli ve toplum yararına dengeli bir mekân düzenleme şeması 
olmalıdır.  

(…)  
Önerdiğimiz “Kıyı Mekânını Derinlemesine Düzenleme 

Politikası”nın devingen bir içeriği vardır. Kıyı çizgisine koşut ola-
rak yoğunlaşan etkinlikleri, bölgesel bir bütün içinde ele alarak 
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kıyıya dik eksenler boyunca yoğunlaştırırken, kıyı üzerindeki ilgiyi, 
dolayısıyla oluşan baskıyı, yatırım ve artı değeri çevreye yaymak, 
bu politikanın temel felsefesidir. Bu gelişmeyi yaygınlaştırma 
isteği, gelişmeyi belli verilere sahip öncelikli noktalara değil, ülke 
üzerine dengeli olarak yaymayı, bunun için kıyının mevcut 
çekiminden yararlanarak değişik çekim alanları yaratmayı da sağ-
layacaktır. Bu yaklaşım bölge içinde eşitsiz ve dengesiz ekonomik 
gelişmenin de önüne geçecektir.  

Artık birkaç yüz metre genişliğindeki bir kıyı bandı üzerinde bir 
yol ve yan yana dizilmiş yapılar, tesisler ve bunları elde etmek 
için parasal bir yarışı kışkırtan politikanın sorunu çözemediği 
açıktır. Tarafımızdan önerilen yerleşme düzeni öncelikle kıyının 
yeni bir boyutunu ortaya koymaktadır. Kıyı bir çizgi değildir; kıta 
sahanlığı, yakın deniz, kıyı bandı ve kilometrelerle iç topraklara 
uzanan bir banttır. Bu yeni bakış açısı ile birçok sorun çözüm 
bulmaktadır. Yeni politika, “derinlemesine düzenleme” 
politikasıdır.  

Bu politika doğal, kentsel, ekonomik eylem bütünlerinden kı-
yısız olabileceklerle olamayacakları ayırmayı ve gereksiz işgallere 
kıyı arkasında yer vermeyi öngörür. Örneğin, kıyıda yer alması 
herkese adeta olağan gibi gözüken bir turistik tesisin, en azından 
yatak ünitelerinin arkada bir yerlerde konumlandırılması pekala 
da olanaklıdır. Böyle bir “yatakhane yerleşim” (En azından in-
sanlar uykudayken kıyıda olmak zorunda değil ya!) geri plandaki 
bir “destek köy”lerde pekala yer alabilir. Buna karşın kıyı sosyal 
aktiviteler ile donatılabilir. Bu yaklaşım kıyı üzerindeki baskıyı 
azaltmayı, kamuya bu alanlarda özgür hareket olanağı verme ve 
gerekli toplumsal donatımı yerleştirecek alanları, denize açılacak 
boş alanları elde etme olanağını yaratır. Bir dizi operasyon ile 
“boşaltılacak” olan kıyı kesimlerinde veya kentsel bölgelerde 
gerekli “kamusal alanlar” ve “kamusal mekânlar” 
yaratılabilecektir. Kıyı arkası bölge açısından ise bu tutum, 
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işlerliği arttırıcı ve bölgeyi yalnızlıktan ve bazı durumlarda 
yoksulluktan kurtarıcı bir çözüm olmaktadır. Böylece terkedilmiş 
kıyı arkası bölge ile sıkışık kıyı bölgesi arasında yoğunluk, 
ekonomik eylemler, kültürel alışveriş, toprak değerleri ve altyapı 
açısından çelişki ve farklılıklar giderek azalabilecektir. Kıyı 
mekânının düzenlenmesinde, bu politikanın başarıyla 
uygulanabilmesi, aşağıdaki altı koşula bağlıdır:  

Mekân düzenlemesinde, yeterli derinlikteki tüm doğal ve kültürel ol-
guların etkin öğeler olarak bir bütünlük içinde araştırılmaları ve göz önüne 
alınmaları gereklidir. Kıyı arkası konumda, kıyıda yer alması şart olmayan 
her tür donanım oluşturulabilecektir. Bu bölgedeki yapılanmalar, kıyı 
mekânını arındırmak için araç olarak da kullanılabilecektir (takas, tahsis 
vb). Kıyıdan derinlemesine bir altyapı ve donatım sağlanması kaçınılmazdır. 
Altyapı ve donatım, düzenlemede güçlü birer uygulama aracıdır. Bunları 
kıyı bandına, kıyı çizgisine yağınlamamak gerekir. Örneğin, güçlü ulaşım 
eksenlerinin değer artışını, ek yatırımları çektiği bilinen bir gerçektir. 
 İç bölgelerden kıyıya yeterince açılımlar oluşturulması gereklidir. 
Her türlü eylemin kıyı arkasında yer almasının bir koşulu da bunların kıyıya 
ve denize açılımlarının yollar, kamu ulaşım sistemleri ile kolaylaştırılması, 
kıyı bandı üzerinde denizle organik ve görsel ilişkiler kurabilecekleri serbest 
alanların bulunmasıdır.  
 Ara bölgelerde ise “doğal denge ve koruma mekânları” 
oluşturulmalıdır. Derinlemesine düzenleme politikasıyla bütünleşecek bir 
başka kavram da doğal denge ve koruma mekânlarıdır. Bu alanlar bir yan-
dan doğanın, giderek büyüyen ve yaygınlaşan kentleşme, sanayileşme, 
özelleşme ve kirlenme karşısında kendi iç tutarlığıyla korunmasını 
sağlarken öte yandan büyük kitlelerin eşitlik ve kolaylıkla yararlanmasına 
açık birer dinlenme, eğlenme parkı gibi etkin görevler de üstleneceklerdir. 
Doğal denge ve koruma mekânları kıyı arka mekânın yapılaşmasının yeni 
bir yayılma ve yoğunlaşma yaratmaması için güçlü biçimde sınırlandırıcı 
görev de üstlenmelidir.  
 Böyle bir mekân organizasyonu, ancak “derinlemesine komşu 
yerel yönetimler” arasında güçlü bir eşgüdüm ile gerçekleştirebilir. Geniş 
kapsamlı bölgesel arazi kullanma planlarının yapılması, ussal bir eşgüdümü 
sağlar. Bunun yanı sıra ortak kuruluşların yatırımlarının 
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gerçekleştirilebilmesi ve işletilebilmeleri için bölgesel nitelikte koope-
ratifler kurulmalıdır (O zamanlar STK tanımı yoktu).  
 Kıyılarımızı doğal ve toplumsal bağlamda tüketen, sığlaştıran, yok-
sunlaştıran en önemli olgunun bugünden geleceğe doğru artarak “turizm 
kullanımları ve/veya turizm adına yapılan kullanımlar” olacağını öngörmek 
yanlış olmayacaktır. Bu nedenle, bir an önce bu sektörde etkinlik 
gösterenlerin kendi aralarında örgütlenerek yörelerinin çok katmanlı 
biçimde, “derinlikli” olarak zenginleşmesine yatırım yapmaları gerekir. Bu 
geleceğe yatırımdır.  
 

”Marmaris’te Geçmişten Geleceğe Turizm ve Kentleşme” 
Paneli,  
Mayıs 2009 
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Ray Döşeriz, Hayal Döşeriz  

Günde yüz binlerce yolcuyu taşıyan İstanbul metrosunda akla 

zarar bir sorun nedeniyle kesintisiz ulaşım yapılamıyor. İlk etapta 
Taksim-4. Levent arasında hizmete giren metro hattındaki 
araçlarla, daha sonra devreye sokulan Şişhane ve Atatürk Oto 
Sanayi arasında çalışan araçlar farklı ülkelerden ithaldir ve farklı 
markalardır. Bu nedenle de sinyalizasyon sistemlerinde uyumsuz-
luk yaşanıyor. Yetkililer ocak ayında yeni hatlar açılırken “Sorun 
Temmuz 2009’da çözülecek” diye açıklama yaptı; ancak aradan 
altı ay geçmesine rağmen yolcular hâlâ aktarmalı yolculuk 
yapmak zorunda kalıyor (Serkan Ocak, Radikal 12.07.2009). Bu 
arada, İstanbul’da yeni bir kentsel isyan da trafik cinneti 
nedeniyle patlak vermez umarım. 
 
İstanbul’da yaklaşık 15 milyon kişiyiz. Hiçbir yere uygar biçimde 
ve zamanında ulaşamıyoruz, çok mutsuzuz. Doğru düzgün ulaşım 
sistemi olan dünya kentlerini kıskanıyoruz. Çağımızda tüm dünya 
metropolleri 2-3 ana sorun ile uğraşıyor: kent içi ulaşılabilirliğin, 
kentsel kamusal alanların ve çevrenin niteliği ve sürdürülebilirliği. 
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Dünyanın en yaşanılası şehirleri sıralamasında Zürih, Kopenhag, 
Viyana, Stockholm, Paris, Berlin, Barselona, Madrid var. Tüm 
bunlar bu üç ana kategoride sorunlarını halletmiş gözüküyor.  

Bu sorunu çözmüş dünya kentlerinde en çok iki tür raylı sis-
tem vardır: yüzeyden gidenler (Hafif metro veya tramvay olarak 
da adlandırabiliriz) ve yerin altından gidenler (Buna da kısaca 
metro denir). Ayrıca elbette kentin coğrafyasına göre tünel, 
köprü, vapur, arabalı vapur filan da bu sistemlere “entegre” olur. 
İstanbul’da 70 kilometrelik bir raylı sistemin varlığından söz edi-
liyor. Politikacı söylemini bilemem ama bilimsel açıdan bu gerçek 
değildir. Böyle bir sistem yoktur, daha doğrusu bu ray çokluğu bir 
“sistem” değildir. Şu anda İstanbul’da 10’dan fazla, ayrı raylı 
sistem vardır ve bu sistemler bağlantılı ve birbiriyle entegre de-
ğildir (Şimdilerde bir de havadan gidecek “monoray” önerileri 
var). Tümünün denetim merkezleri, durakları, vagon biçimleri, 
kullandıkları enerji, ray açıklıkları, ücretleri, tarifeleri farklı fark-
lıdır. Dolayısıyla bir sistem oluşturmazlar. Dünyanın hiçbir met-
ropoliten bölgesinde bu denli tuhaf bir ray boyutu çokluğu, böyle 
bir savurganlık yoktur. Kenti bir Disneyland’a çeviren bu araçlar 
bulamacı, uzun aktarma süreleriyle bolca yürüyüp, merdivenler 
inip çıkarak, yirmi dakikalık yere ancak bir buçuk saatte ulaştırır 
sizi ve buna aklı olan kimse çağdaş bir metropoliten ulaşım sis-
temi diyemez. Ben İstanbul’da 13 adet birbiriyle ilgisiz ulaştırma 
biçimi sayabildim, buyurunuz:  

Beyoğlu Nostaljik Tramvayı,  
 Moda Nostaljik Tramvayı,  
 Tarihi Tünel,  
 Taksim-Kabataş Füniküleri (Taksim-Levent Metrosu’ndan bile bu 
hatta biletsiz geçilemiyor),  
 4. Levent-Taksim Metrosu (3 parçalı, iki aktarmalı sistem),  
 Gebze-Haydarpaşa Banliyö/Sirkeci-Halkalı Banliyö Tren Hattı,  
 Kabataş-Zeytinburnu Tramvay Hattı,  
 Güngören-Bağcılar Tramvay Hattı, 
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Aksaray-Otogar-Havalimanı Metro Hattı,  
 Habipler-Topkapı Tramvay Hattı.  
 

Hele bu son dört sistem nedir? Hafif metro mu, ağır tramvay 
mı ben anlayamadım hâlâ? “Ne var bunda bre muhalif!” diyecek 
şimdi birileri, “Ta Maslak’tan Havaalanı’na raylar üzerinde 
gidebiliyorsun ya!” Hemen basit bir öneri sunayım: Maslak’tan 
çıkın, raylı sitemi kullanarak ve elinizde yirmi kiloluk bir bagaj ile 
Havaalanı’na gidin. Gitmeden önce epey bir ders çalışmanız 
gerekecek aktarmaları filan öğrenebilmek için; çünkü 4 aktarma 
yapacaksınız. Daha önce ise biraz ağırlık ve düz koşu çalışmanızı 
ve uçak saatinizden 3-4 saat kadar önce yola çıkmanızı öneririm. 
Her neyse, İstanbul’da bunlara ek olarak tartışılmaya değer üç 
ulaşım sistemimiz daha var:  

Metrobüs  

Ayrı bir yazı konusunu hak edecek kadar büyük bir şaşkınlık ve 
hatta ihanet. İki hatlı olarak ayrılan yaklaşık 8 metre, mevcut 
karayolundan çalınarak her türlü standardın altına düşürüldü. 
Bırakın trafik tıkanıklığını, insanlar ölüyor. Aynı hatta tramvay-
hafif metro, neyse o çalıştırılsaydı, iki hat için yalnızca 4 metre 
gerekecekti.  

7 Tepeye 7 Ttünel: Karayolu Tünelleri  

Bu konuda söylenebilecek şey çok basit. Biliyoruz ki önemli 
olan, insanların bir yerlere ulaşmasıdır, otomobillerin değil. Ne-
den otomobil tüneli yapılıyor da bunca zahmet ve masrafa karşın 
toplu taşıma tüneli yapılmıyor? Neden bu sistem sürekli, 
birbirine bağlı ve entegre değil? Neden en azından ileride metro 
sistemine bağlanabilecek güzergahlar oluşturamadınız? Bütçe 
uyduğu zaman ray ve elektrifikasyon ile bir raylı sistem 
öngörülemez miydi?  
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Üçüncü Köprü ve Üzerinden Geçeceği İddia Edilen  
Esrarengiz Raylı Sistem  

İstanbul’u tümden yok etmekten başka hiçbir işe yaramayacak 
olan, tüm uyarılara karşın zorla dayatılan Üçüncü Boğaz Köprüsü 
üzerinde “iki yönlü ve iki hatlı raylı sistem” olacakmış. İşte bu, 
tam da zeka yoksunlarının düştükleri acıklı durumu gösteriyor. 
Tam bir komedi! Vakta ki, Üçüncü köprü yapılsın, hangi raylı 
sistem ta Sarıyerlere uzanacak? Metro mu? Haydi, böyle müthiş 
bir raylı sistem hazırlandı diyelim. Peki, Boğaz geçişi neden iki 
hatlı? Köprü -Tanrı İstanbul’u korusun ama yapılırsa- 1.500 metre 
uzunluğunda olacak; giriş ve çıkış derken 2 kilometre eder. Bir 
tren 2 kilometreyi en çok bir dakikada geçer. Tek hat ve makas 
sistemi ile tüm güvenlik paylarını da koyarak bu süreyi iki da-
kikaya çıkaralım. Hangi becerikli işletmeci “iki dakikada bir”den 
daha sık tren işletebilecek bu ülkede? Tek hat neye yetmez? Bu 
basit zeka problemini, bir ilköğretim öğrencisi bile çözer. 1.500 
metrelik bir köprüye bir hat daha eklemenin maliyetini kavraya-
mıyorlar mı? İnanılmaz bir şaşkınlık. Daha doğrusu tüm diğer ray 
döşeme olayları gibi bir kandırmaca.  

“Değiştiririz, Uyumlandırırız Efendim; Önce Bir Yapalım Hele!”  

Türkiye’de televizyon yayıncılığının ve sanayinin bize kısa 
zamanda iki televizyon satmayı becermesi gibi bir durum ortaya 
çıkıyor. Bilindiği gibi televizyon yayınlarının başlangıcından 
itibaren, 1970-1984 arası müthiş bir hızla siyah beyaz televizyon 
üretip hepimize sattıktan sonra, aslında o tarihte çoktan dünyada 
başlamış olan renkli yayına ancak 1984 sonrası başlayarak , bir si-
nekten iki kez yağ çıkarmışlardı. Önce siz Kore vagonu ile Fransız 
vagonunu bir uyumlandırın da!  

Bu arada son bir söz daha söyleyeyim; İstanbul’u seven, bir 
şeyleri korumaya çalışan tüm vatandaşlara bir hatırlatma olsun: 
Çok yakın bir gelecekte, Marmaray’ın çalışmaya başlamasıyla, 
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tıpkı Haydarpaşa gibi, Sirkeci’deki demiryollarına ait tüm alanlar 
da “açığa çıkacak” ve satışları söz konusu olabilecektir. Bu ko-
nularda hazırlıklı olmak, belki şimdiden o alanlar için alternatif 
öneriler ve kamu yararına kullanım önerileri geliştirmek gerekir.  
Radikal-İki, 02 Ağustos 2009 
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İstanbullu Mimarların Kültürel Sorumluluğu  

“Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu, birinciliği beyaza ver-

diler.” İstanbul, Özdemir Asaf ’ın “Jüri” şiirini doğrulamaya 
devam ediyor. 

 
Geçenlerde, Beyazıt taraflarında bir işim vardı. Doğduğum ve 

çocukluk yıllarımı geçirdiğim İstanbul’un Suriçi kesimine her 
geçen gün daha az gittiğimi düşündüm ve dönüşte artık tümüyle 
“turistikleşmiş” olan Kapalıçarşı’yı boydan boya geçip, Hanlar 
Bölgesi’nde biraz kaybolup, Galata Köprüsü’nü yürüyerek; 
“İstanbul’u dinleyerek” ve koklayarak geçmeye, biraz özlem gi-
dermeye karar verdim.  

İstanbul’un vapurlarının en iyi seyredildiği yerdir Galata Köp-
rüsü. Şehir hatları vapurları müthiş becerikli manevralar yaparlar, 
ışık genellikle çok etkileyicidir. Vapurların deniz yüzeyinde 
bıraktıkları köpüğün rengi mermersi bir beyazdır, deniz suyu tüm 
içeriğine karşın tam bir laciverttir. Sonra bildiğiniz martılar, ba-
lıkçılar, balık ekmekçiler, sahte saat ve parfüm satıcılarının yanı 
sıra tüm insanların devinimi, enerjisi veya tembelliği ayrı ayrı iz-
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lenmeye değer. Arkanızda muhteşem eski İstanbul silueti yer alır, 
ileride ise “Üsküdar’ın dost ışıkları” size bir başka şairi hatırlatır.  

Yürürken, köprünün ortalarında durdum ve kesinlikle yapıl-
ması gereken şeyi yaptım; balık tutanların arasından denizi ve 
karşı yakayı seyre koyuldum. Hemen ilk anda, yaklaşık elli yıldır 
aşina olduğum bu görüntüde bir tuhaflık, bir yabancılık, bir ek-
siklik hissettim: Kız Kulesi yerinde yoktu! Gizli bir anlam yükle-
miyorum bu söze. Gerçekten Kız Kulesi yok olmuştu.  

Kendimi çok zorlayınca, silueti oluşturan arka plandaki beton, 
tuğla ve metal apartman karışımının arasından Kız Kulesi’ni se-
çebildim. Rengi, biçimi her şeyi değişmiş; yeni, kişiliksiz ve pis 
İstanbul’a iyice benzemiş, aralarda silinip gitmişti. Gelinliği üze-
rinden yırtılarak, hoyratça sökülüp atılmış bir genç kızın utancıyla 
orada duruyordu. Belki artık çıplak bedenini saklamak istiyordu 
da o nedenle göze batmamaya çalışıyordu. Alelade, tekdüze, 
saydam, kimliksiz, geçmişsiz, geleceksiz… Benim elli yıllık Kız 
Kule’m değildi artık o, tıpkı yeni İstanbul gibi.  

Kız Kulesi’ni de kendimize, İstanbul’a benzetmiştik işte. Şimdi 
daha bir dikkatle çevreme bakıyorum. İlk bakışta yıllardır aynı du-
rurmuş gibi gözüken her şey bir anda farklılaşmış gibi gözüküyor 
gözüme. Örneğin, ardımdaki Süleymaniye siluetini Haliç kıyısın-
daki yabancı isimli bir meyhanenin dev ışıklı panosu örtüyor. As-
lında üzerinde yürüdüğüm köprü de benim bildiğim gerçek Ga-
lata Köprüsü değildir artık. Onun yerini alelade bir benzeri almış.  

Benim köprüm ise sökülmüş, iğdiş edilmiş; Haliç’te, uzaklarda 
bir yerde kıyıya çekilmişti. Bir köprüye verilebilecek en ağır ceza 
ona uygulanmıştı: İki ucu Haliç’in iki yakasından sulara doğru 
uzanıyor; ancak birbirine uzanan bu iki el kavuşamıyor. Hiçbir 
zaman da kavuşamayacak. Ne hoyratlık! Aynı hoyrat ellerin, 
Sivriada’ya dev bir Fatih anıtı yapmaya kalkışmasını, aynı amaç 
için Haydarpaşa Mendireği’ne göz koymasını, Haliç’e altın 
boynuzlu tuhaf bir köprü önermesini, Beyoğlu’nun tüm isim ta-
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belalarını ahşap ve bakır karışımı bir görgüsüzlükle değiştirmeye 
kalkışmasını, AKM’yi yıkmayı önermesini, Marmara 
vapurlarınıruhsuz tasarımlarla dönüştürmesini, kentin 
otobüslerini turuncuya boyamasını izliyoruz. Genellikle biz 
mimarların başı çektiği inanılmaz zorlu mücadelelerle bunları 
engellemeye çalıştık, çalışıyoruz. Bu uğraşların kimisinde başarılı 
olamıyoruz. Belki de burası artık dönülmez bir yola girmiş bir 
başka İstanbul’dur.  

Bir kentin ve kentlinin kimliğini, kişiliğini oluşturan, yalnızca 
yapısal varlığını değil, kültürel ve insani dokusunu da oluşturan, 
geçmişini geleceğine bağlayan her şeyle ama her şeyle böyle oy-
nanabilir mi? Ne yaptıklarının farkında mı bunları becerenler? 
Yitirdiklerimiz üzerinden kazanç sağlayanlar, “kazananlar” belli. 
Peki, ama bize yitirdiklerimizin bedelini, köksüz bırakılmamızın 
bedelini kim ödeyecek?  

Şimdilerde de büyük kentlerimizdeki köklü eğitim kurum-
larının yapılarına, arsalarına el koymaya kalkışıyor birileri. Bizim 
okullarımız bunlar: Haydarpaşa Lisesi, Galatasaray Lisesi, Kabataş 
Lisesi, İstanbul Lisesi, Cağaloğlu Lisesi, Kuleli Lisesi… Ne güzel 
otel, alışveriş merkezi, rezidans olur buralarda diye düşünmüşler. 
Girişimin adını da “halka açmak” diye rezil bir sıfatla süslemişler. 
Artık çok yıldızlı otellerin, AVM’lerin, rezidansların neresi halka 
açıksa? Halkım bir denese de bir rezidansa girmeyi de görse 
birileri, halk nasıl giriyor rezidanslara!  

Bana öyle geliyor ki, bir yerlerde birileri oturmuş sürekli olarak 
“Şimdi hangi Cumhuriyet kurumunu haklayalım; kentin bel-
leğinden, kimliğinden hangi parçayı koparıp alalım, yok edelim?” 
diye düşünce üretiyor. Komplo teorilerinden hiç haz etmem; ama 
bunlar gerçekten gizli bir “think tank”ın işleri olabilir. Eğitim ku-
rumlarının yüz yıllık yapılarına el koymayı akıl edenler de epeyce 
sevinmiş olmalılar; çünkü bu gene küresel sermayenin iştahını 
kabartacak bir buluş, turizm sektörünün temsilcileri de belki kıs-
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men destek verebilir bu projeye (Radyoevi, Kongre Vadisi, AKM 
gibi yapıların “turistize” edilme çabalarına bakılırsa). Bir de belki, 
bu okulların sınavlarını kazanamamış, oralarda okuyamamış 
olanlardan bazıları için için sevinebilir. “Halka açma” deyişinin de 
ardında bu hince düşünce yer alsa gerek. Yani bu kararla bir taşla 
birçok kuş vurulabilecektir. Vurulup yok olan kuşlar ise bir daha 
geri gelmeyecektir. Bu akla ziyan dolapları çevirenlere kısaca 
şöyle sormak isterim: Hangi akla hizmet?  

Hiçbir şey 30-40 yıldan fazla dayanamayacak mı bize? Her 
şeyin içeriğini oyup, yeniden ve yeniden ne olduğu bilinmeyen 
kavramcıklarla sürekli tartışacak mıyız? Başka işimiz mi yok? Her 
şeyi her gün yıkıp yeniden mi yapmaya kalkışacağız? İstanbul’da 
neler olduğunu tartışmanın ve doğru düzgün kavrayabilmeye 
çalışmanın ne yararı var? Bir şey değişebilir mi? Bilmiyorum, ne 
olduğunu anlarsak belki olgular karşısında kendimizi doğru ko-
numlandırır ve yalnızca rahat ederiz. Bir mimar, yaşadığı kentine, 
toplumuna, çevresine karşı sorumluluk duyuyorsa en azından bu 
durumu sorgulamalı, anlamalı, anlatmalıdır.  

Tüm dünyada metropol yaşamı pek kolay, pek rahat değildir; 
karmaşalıdır, pahalıdır, risklidir, anonimdir, yalnızlıktır. Ama çok 
da kazandırır metropol. Kazandırdığı, para ve şöhrettir; sevgi, 
huzur, kimlik, komşuluk değildir elbette. İnsanoğlu yaradılıştan 
mazoşist olmadığına göre, metropollerde toplanırken bir bildiği 
vardır. Ama bizim biricik metropolümüz, görünürde doğal gelişi-
mine terk edilmiş metropolümüz kadar acılısı da az bulunur. Tabi 
diğer çevre ülkelerinin metropollerinin, Delhi’nin, Karakas’ın, 
Kahire’nin, Meksiko’nun da hakkını yemeyelim.  

Bu sert dönüşümün, sığlaşmanın, kimliksizleşmenin bize özgü 
bir nedeni mi var acaba, diye düşünürken iki zorlu sürecin, iki cid-
di tarihsel dönüşümün üst üste çakıştığını görüyoruz İstanbul’da. 
İşte bu ögeler, sonucu belirleyici oluyor; kırsallığın (ya da kırsal-
lıktan yeni kopuşun) göçebe/geçici davranışları ile metropoliten-
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liğin hızla kazanmak için acımasızca tüketme davranışları. Artık 
küresel dünya ile bütünleşen İstanbul’da da her olanak, her öge, 
her insan, her yapı birer “meta”dır. Bunlara bir de süreci kavraya-
mayan veya daha kötümser bir yorumla süreçten hızla 
sebeplenen bireylerin, grupların ve yönetimlerin bilinçsizliği veya 
tepkisizliği eklenince İstanbul tam bir “kaos kent”e dönüşüyor.  

Aslında tarihsel bağlam da bu ikili yıpranmayı destekliyor. İm-
paratorlukların başkenti “Kozmopolis”, küresel bir pazara, ulusla-
rarası metropoliten “kozmopolit”e dönüşüyor.  

Yakınmaları bir kenara koyup, yukarıda önerdiğim biçimde 
tepkileri analiz etmek daha ilginç olacaktır. Bu tepkiler bozulma-
nın değil, değişimin yarattığı tedirginlik ve uyumsuzluk ile açık-
lanmalıdır. Bir tür modernleşme karşısında kendini iyi hissede-
meme! Elbette bu süreci yaşamanın başka yolları olup olmadığı 
da sorgulanabilir, alternatifler hatta ütopyalar önerilebilir.  

Durumu serinkanlı bir biçimde algılayıp, kent üzerinde hakkı 
olan tüm aktörler ile paylaşmak ve tarafların karar süreçlerinde 
“kendinde” tavırları ile temsilini sağlamak, her kentli aydının yanı 
sıra uzman olarak yetişmiş birer kültür insanı olan tüm mimarla-
rın da görevidir.  

Kentsel kültürel değerlerimizi koruma çabamız varolduğumuz 
sürece devam edecek gibi görünüyor. Kendine güvenen, kentini 
de seven çağdaş bir mimarın (mimarlığın) zaman ve enerji ayır-
ması gereken bir mücadele bu.  

“Yavuz Koşaner’e Armağan” kitabı için\Eylül 2009 
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İstanbul’da Farklı Bir Yaşam Kavgası  

1980’lerden bu yana Levent’te yaşıyorum. İlk dönemlerde, ba-

sit bahçeli evlerden oluşan bu sakin mahalle giderek daha hızlı 
biçimde bir spekülasyon alanına dönüşüyor. Sonu gelmeyen inşa-
atlar, kesilen ağaçlar, her yeri saran barlar ve kebapçılar buranın 
sakinlerinin yaşamını cehenneme çeviriyor. 1996’da kurulan yerel 
bir dernek de sürekli bu vahşi gelişmelerle mücadele ediyor. 
Doğal danışmanları olarak ben de durmadan yazıyorum.  

İstanbul, bu aralar pek moda! Gün geçmiyor ki uluslararası 
medyada; tasarım, moda, ekonomi, politika, magazin konuları 
fark etmeksizin kentimizle ilgili övücü bir haber çıkmasın. “Küre-
sel Metropol İstanbul” diye toplantılar yapılıyor. Kentin aslında 
hiç sönmeyen yıldızı artık daha çok ışıldıyor. Dünyayı kendi çevre-
sinden ibaret sanan, sürekli kendini merkeze konumlayan kimile-
rimiz, nedenini ve nasılını sorgulamaksızın bu durumdan kıvanç 
duyuyor. “Bu ani aşk da nereden çıktı?” diye düşünmeye çalışmı-
yor kimseler. Aslında, İstanbul bizim için çok hareketli, çok ışıltılı, 
biraz hüzünlü; ama her zaman çok güzeldi. Kimilerimize göre 
giderek çirkinleşiyor bile. Ama artık güzel veya çirkin, İstanbul, 
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küresel metropoller sistemine, ağına entegre edildi. İlginin esas 
nedeni bu.  

Bu süreçte bölgesel, hatta küresel bir merkez olma yönünde 
geliştirilen kentimizi verimli bir biçimde “değerlendirmeye” ça-
lışan yerel ve küresel yatırımcılar da doğallıkla giderek çoğalıyor. 
Bu gelişme karşısında durabilmek ise olanaksız.  

Bu topraklar, küresel örgütlenme içinde kendisine önerilen 
görevleri yerine getirmek uğruna, yakın bir gelecekte her 
düzeyde çok daha büyük çapta yatırımlara, dönüşümlere, 
tıkanıklıklara, kutuplaşmalara ve dolayısıyla da gerilimlere sahne 
olacak. “Küresel İstanbul”da doğallıkla daha çok sayıda iş, finans, 
alışveriş, turizm merkezi kentten parçalar koparılarak özel imar 
izinleriyle yapılacak. Altımızdan ve üstümüzden yollar, otoyollar 
geçirilecek; ama biz kentliler yine de ulaşamayacağız. Enerji 
yetmeyecek; jeneratörler, regülatörler alacağız. Su yetmeyecek, 
su depoları ve hidroforlar alacağız. Su diye iki yüz kilometre 
uzaklardaki nehirleri kurutacağız. Tarihsel ve doğal servet, 
kültürel miras, kamu alanı gibi kavramlar yerli, yabancı 
yatırımcılara vız gelecek. Yeşil alanlar satılacak, kentteki tüm 
boşluklar yapılandırılacak, yapılandırılamayanlar otopark olacak. 
Kamusal kullanıma açık bir karış kent parçası kalmayacak. 
Boğaz’a elbette yeni köprüler yapılacak. Çevremizdeki evleri, 
orada yaşayanların gözünün yaşına bakmadan teker teker 
toplayan gruplar, “Haydi yürüyün, burada kentsel dönüşüm var!” 
diyecekler. Dönüşen bölgelere ise hizmet, finans sektörü işyerleri 
ile bunların çalışanları yerleşecek. Konutlar kent merkezinden 
çok daha uzaklara sürülecek, kentlilerin günlük yolculuk 
mesafeleri ve süreleri artmaya devam edecek. Kentin bazı kısıtlı 
bölümleri, “müze-kent” sıfatıyla korunuyormuş gibi yapılacak. 
İçlerindeki yaşam, bu çağ dışı koruma anlayışıyla boşaltılmış olan 
bazı mahalleler, gerçekten yabancılar tarafından “tadımlık 
niyetine” müze gibi gezilecek. Böylece, bir süre sonra İstanbul 
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bambaşka bir İstanbul olacak. Ama bugünkünden daha İstanbul, 
daha yaşanabilir, daha mutlu bir yer olacağı çok tartışmalı. 

Nihayet bitirilip onaylanmış olan İstanbul Metropoliten 
Planı’nı bir kez de bu gözle okumak gerek. Sanayi çıkıyor, dola-
yısıyla işçilerin yoğunlaştığı “gecekondu-slum” bölgeleri, kentsel 
dönüşümle yeniden “kazanılıyor”. Kentte merkezi iş alanı geniş-
liyor, her yerde yüksek teknoloji, turizm, finans, hizmet alanla-
rından geçilmiyor. Peki kentli yenisi, eskisi, burjuvası, emekçisi, 
marjinali, bir kenti kent yapan asıl yaşayanları ne düşünüyor bu 
gelişme karşısında, soran var mı? Sormayacaklar elbette ve sakın 
konuşmayın; çünkü bu yeniden üretim ve paylaşım sürecinde 
“Durun, bizim de görüşümüzü alın!” diye girişimde bulunanlar, 
bazı çevreler tarafından suçlu, hatta vatan haini ilan edilebilirler. 
Hele görüşlerinizi bir sivil toplum kuruluşu aracılığıyla açıklar-
sanız, aman, örgütlü suç bile işlemiş olabilirsiniz. Bir iki örnekle 
açıklamaya çalışayım.  

Çiflikten Plazaya, Plajdan Turizm Merkezine  

Tüm kente, geliştirilecek ve dolayısıyla da nemalanılacak bir 
arsa gözüyle bakanlar için tam merkezdeki Levent’te İstanbul’un 
en iştah kabartıcı metrekare potansiyeli yatıyor (800.000 metre-
kare, yani yaklaşık 40 adet Dubai Towers arsası). Öyle ya, tam 
finans merkezinin, küresel markalı otellerin, alışveriş merkez-
lerinin, finans ve çokuluslu şirket kulelerinin dibinde, bir avuç 
İstanbullu’nun yaşadığı bahçeli evlere de ne gerek var! Ama aca-
ba, kim kimin bahçesine yerleşiyor, önce bir bakalım: 1950’lerde 
İstanbul’un biraz dışında, o zamanlardaki adıyla Levent 
Çiftliği’nde bahçeli düzende planlanmış, uygar bir kentsel yaşama 
model oluşturması için de her ayrıntısı düşünülmüş “modern” bir 
mahalle kuruluyor. Bahçelere, sokaklara bugün artık gelişmiş 
olan tam otuz bin ağaç dikiliyor. Bu ağaçların çok büyük bölümü 
meyve ağacıdır ve bu davranış, bugün sözü çokça edilen 
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“sürdürülebilirlik” adına müthiş bir öngörüdür. Mahallenin Mas-
lak cephesindeki parkına da büyük bir tabela konuyor: “Çağdaş 
Şehircilik Örneği Levent’e Hoşgeldiniz!” Yani, modern Türkiye, 
Levent’le gurur duyuyor! 1990’larda ise aynı parkta bir gökdelen 
yükselmektedir: Honk Kong Shangai Bank Corporation. Dünya 
çapında örgütlenmiş olan bu bankanın adı bile geleceğin küresel 
dünyasını müjdelemiyor mu?  

Ne kadar hızlı bir dönüşüm! Yalnız orası mı? Artık İstanbul’un, 
kuzeye doğru büyümesiyle Levent Çiftliği’nin de yer aldığı “Aya-
zağa” tam bir gökdelenler bölgesidir. Bu süreçte, Levent, 
planlarla da tescil edilmiş olan normal konut statüsüne karşın, 
aylık kirası on binlerce dolarla ifade edilen mini plazalar yığınına 
dönüştürülmeye çalışılmaktadır.  

Bu arada, kentin her yerinde yasal olan bazı (home office) 
işyerlerinin burada da yasal olduğunu ve tüm taraflardan onay 
gördüğünü belirtelim. Bu konuda ülkemizde başvurulabilen tek 
kaynak olan “Kat Mülkiyeti Kanunu”nun izin verdiği türden 
ofisler bunlar. Eskiden, zanaatkar veya doktor “amcalar” akşam 
da olsa acil bir durumda arandıklarında hani evlerinde bulunur, 
birisi (eşi veya çocuğu) camdan seslenir, talebin aciliyetine göre 
evden “bir dakika” denir; ilgili ve ihtiyaç duyulan kişi, mahmur ve 
genellikle ev kılığı ile iner; dükkânını, muayenehanesini, ec-
zanesini neyse açardı ya… O türden işyerleri bunlar. Yani, antika 
mobilyacı dükkânı, tüp gazcı, hayvan hastanesi, mermer ihracat-
çısı, prodüksiyon şirketi, gece kulübü, mini plaza değil. Aslında bu 
eski tür ilişkiler biraz nostaljik artık; ama gene de komşularınız 
arasında aniden zor bir durumda kalınca danışabileceğiniz bir 
doktor, çatınızı tamir ettirebilecek iyi bir ustayı temin edebilecek 
bir mimar bulunması pek fena olmaz. Şimdiki işyeri türleri öyle 
değil ki, hayvan hastanesinin bacasından geceleri kara dumanlar 
tütüyor nedense. Bir meyhanenin bodyguardları kapınızı açıp 
bahçenize dört adet cip park edebiliyor. Bir reklam şirketinin 
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bekçileri, film çekiminde gerekiyor diye “aciliyetten” parktaki bir 
çam ağacını kesip sürükleyerek ajansa götürebiliyor. Durun, diye 
sokağa fırlarsanız aman, ayağınıza kurşun!  

Levent şimdilik global pazara sunulabilecek şahane bir arsa ol-
maya direniyor. Bu süreçte, İstanbul’da benzeri neredeyse hiç 
kalmamış bahçeli konutlarda oturanlar ile buralara 
konuşlanmakta olan ticarethaneler, onların otoparkları, devasa 
klimaları ile restoranlar, koku ve gürültü püskürten bacaları, 
eğlence yerleri ve bodyguardları, hastaneler, restoran ve hastane 
atıkları, mini plazalar arasında (şimdilik uygar) bir savaşa sahne 
oluyor.  

Sivil Toplum  

Kentlilerin, yani gerçek kentin sahiplerinin kentleri için karar 
verme süreçlerine katılımlarının en çağdaş, demokratik yön-
teminin sivil toplum kuruluşları olduğu bilinciyle 1996 yılında 
Levent’te kurulan bir dernek, tüm benzerleri gibi, yaşadığı yöreyi 
ve kenti daha yaşanılır, daha sürdürülebilir kılma çabalarına gi-
rişiyor. Aynı dönemde, gelişen çevre bilinci sonucunda, yalnızca 
İstanbul’da değil, ülkenin çok farklı bölgelerinde de bu türden 
gruplar oluşmaktadır.  

Bergama, Hasankeyf, Fırtına Vadisi direnişlerini düşününce 
toplumumuzda çok farklı kesimlerin, çevreleri hakkında düşünce 
ve karar üretme, söz söyleme düzeyine, bilincine ulaştıklarını gö-
rürüz. Bu olgu üzerinden bireylerin, siyasilerin bilincini aştıkları 
yorumu mu yapılmalı bilemiyorum. Metropollerde de bu türden 
örgütlenme ve talepler, özellikle 1980’lerden bu yana gelişen 
neo-liberal ve küresel politikalar karşısında yükselir. Bu tür yerel 
ve spontane hareketlerin aslında son derece barışçıl, hatta naif 
talepleri ise ne yazık ki zaman zaman görüldüğü gibi, devlet 
güçleri ile de karşı karşıya kalır ve bazen şiddete varan baskılar ile 
karşılaşırlar.  
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Levent örneğine dönersek mahalleliler, dernek aracılığıyla ye-
rel ve merkezi yönetimlere başvurarak toplumsal ve fiziksel çev-
relerine, doğaya, kent kültürüne, kent belleğine sahip çıkmaya 
çalışıyorlar. Dernek, gereğinde hukuk yoluna da başvurmaktan 
kaçınmadığı için belediyeler ile (siyasal görüşleri, programları, 
“önce insan” sloganları ve benzeri söylemleri, ne olursa olsun) 
çok sorunlu zamanlar yaşıyor. Sonunda, 2008’de Beşiktaş 
Belediyesi’nin de çabasıyla Levent Mahallesi, kentsel sit ilan 
edildi. Elbette bölgede yerleşmiş ticarethane sahipleri veya 
yatırım amaçlı olarak arsa edinmiş vizyon sahibi girişimciler de 
karşı baskılarını arttırdılar. Demokratik temsiliyet adına, keşke 
onlar da masaya gelip tartışmalara katılabilselerdi. Doyen bir 
hukuk adamımızın görüşüne göre, “Yasal olmayan bir talep 
çerçevesinde hiçbir örgütlenme yasal değildir.” Ama gene de 
bizce, örgütlü bir ses, tehdit edici bireysel çıkışlardan evladır. 
Ama Levent’i spekülatif vatan toprakları olarak algılayıp, (Çiftlik 
tarihini anımsamadan edemiyor insan!) bir koyup beş alanlar, 
tam bir “karşıt taraf ” olmayı tercih ettiler. Kimi işyerleri, yasal 
olmayan konumlarını sürdürebilmek için, İmar Planı’nın iptali için 
dava bile açtılar ve elbette kaybettiler. Nihayet bir aşamada, 
zorunlu olarak yasal olmayan işyerlerine tahliye kararları 
bildirilmeye başlandı. Bunun üzerine kimi “yatırımcılar”, 
mağduriyetlerini öne sürerek bunaltıcı, tehditkar ve giderek 
tehlikeli bir biçimde dernek üzerinde baskı kurmaya girişti. 
Gönüllülüğü tüm engellere karşın sürdürmeye çalışan alçak 
gönüllü, iddiasız insanlar; emekliler, ev kadınları, tehdit 
telefonları almaya başladılar. Derneğe gelen başvurulardan(!) 
öğreniyoruz ki, Belediye de (yöneticileri, bürokratları, artık 
kimlerse) işyeri başvurularından, hatta inşaat başvurularından 
bunalınca talepleri derneğe yönlendirebiliyor, derneği adres 
gösterebiliyor. Diğer yandan işyerini yasalara uyarak başka yere 
taşıyan veya kapatan (Buna son dönem ekonomik krizi de neden 
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olabiliyor elbette) kuruluşlar, açığa çıkardıkları çalışanlarına, “İşte 
ekmek paranıza engel olanlar!” diyerek de derneği açık hedef 
olarak gösterebiliyor. Böylece, kamu kuruluşları tarafından, 
yalnızca yürürlükteki yasa, yönetmelik ve plan kararlarının, 
yetkililer tarafından, gecikmiş olarak da olsa uygulamaya 
konduğunun duyurulması gerekirken, mahallelerinde 
sürdürülebilir bir yaşam hedefleyen ve bu yönde demokratik 
katılım hakkını kullanmaya çalışan dernek ve üyeleri neredeyse 
suçlu ilan ediliyor. Sanki yöneticiler, gemiyi dalgalı sularda da 
nasıl yürütebileceklerini iyi hesaplamışlar, sivil toplumu ters 
köşeye yatırabilmek için stratejilerini iyi kurmuşlar. Ayaklarına 
dolanan bu tür kuruluşları daha doğmadan öldürmenin yolunu 
hesaplamışlar.  

Ne yazık ki yerel ve merkezi yönetimler, insanın ve toplumun 
sesini doğrudan iletme gücüne sahip olan bu tür kuruluşları, ha-
sım ilan edebiliyor. Uygar dünyada, böyle kuruluşların varlığını bir 
şans olarak değerlendiren yöneticiler ise bu tür sivil girişimler ile 
sürekli işbirliği yapıyorlar. Çoklu katılım, zaman zaman gerilimlere 
neden olsa da sağladığı doğrudan temsiliyet ile yöneticiler 
tarafından kapalı kapılar ardında alınan sürpriz kararlar sonra-
sında ortaya çıkabilecek çatışmaları önleyebiliyor. Bu yöntem çok 
renkli, çok katmanlı, çok kültürlü olduğunu iddia ederek övdüğü-
müz toplumumuza yakışan bir davranış olmaz mı?  

Tehdit Altında  

Kentler üzerinde, küresel ve yerel sermayenin talepleri, 
kentsel mekânın kullanım çeşitliliği arttıkça bir karşı ağırlık 
olarak, kendi çıkarlarını savunan örgütlerin de oluşması çok 
doğal.  

Ataköy’de kıyısını geri isteyenler ile Sulukule’de yaşamlarını 
sürdürmek isteyen insanların aslında bu anlamda bir farkları yok. 
Altyapısı yetersiz bir Maslak’ta artık yeni kuleler istemeyenler de 
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aslında gelişim karşıtı gericiler değil, yalnızca daha planlı bir 
kentte, yaşamlarını biraz daha uygarca sürdürebilmeyi talep 
eden kentliler. Bu talep karşısında Dubai Towers’ı illa ki 
yaptıracağım diye tutturanlar da kendilerine biçtikleri misyonu 
(veya kendilerine verilen görevi) yerine getiriyorlar aslında. 
Burada önemli olan, tarafların masaya oturup kamuoyu önünde, 
gerekçelerini dürüstçe ortaya koyabilmeleri, uygarca 
tartışabilmeleridir. Metropolde çoklu bir yaşamı sürdürebilmenin 
tek yolu da budur. Ne var ki, birisi bu ülkede, diğerine “vatan 
haini” dediği zaman yeni düşmanlıklar üretiyor demektir ve 
orada ilişki kopar.  

Güncel bir örnek ile toparlayalım: Geçenlerde sivil toplum 
karşısında gardını alan başka bir kamu kuruluşunun korku salıcı 
bir ilanı görüldü basında. TOKİ, Ataköy’de kıyı parsellerinin 
satışını savunan bir ilanında “…*Parseller+ kamu malı olup, bu 
nedenle arsaların değerini düşürücü eylem ve fiiller, kamu malına 
zarar verici niteliktedir” diyordu. Bu ülkede “kamu malına zarar 
vermek” ne demektir, bilen bilir. Bu gazete ilanı ile TOKİ, satışa 
karşı çıkanları, kıyının kamusal bir alan olarak düzenlenerek her-
kese açılmasını savunanları uyarıyor, hatta peşinen tehdit ediyor. 
Demokratik dünyada eşi görülemeyecek bu tür davranışlar, ül-
kemizde yeni serpilmeye başlayan gönüllülüğün, sivil inisiyatifin, 
sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesini de engelliyor. Bu arada 
hatırlatayım, sürekli gündeme getirdiğimiz “AB kriterleri” de sivil 
toplumun güçlenmesini şart koşar. Hatta AB, birçok konuda, res-
mi kuruluşlar yerine STK’ları muhatap alır. Bu bilgi de AB müza-
kerecilerimizin dikkatlerine sunulur.  

Sonuç  

Sonuç olarak, herkes herhalde biliyordur; ama bir kez daha 
yineleyelim: Elbette tüm plan yetkisi, planı uygulama yetkisi, de-
netim görevi, her zaman karar gücünü elinde bulunduran bele-
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diyelerdedir. Keşke bu görevlerini her zaman kamu yararını da 
gözeterek ve cesaretle yerine getirebilseler. Ama kentler de kent-
lilerindir ve uygar dünyada onların da konuşma hakkı vardır. Ne 
demeli? Umalım bir gün, ülkemizde sivil toplum gerçekten yetkili 
olsun, çevresine sahip çıkabilsin.  

İstanbul›da yapılan güzel işleri engellemeye çalışanların oldu-
ğunu belirten Belediye Başkanı meslektaşımız, Sayın Doktor Mi-
mar Kadir Topbaş, kentteki kimi operasyonlara karşı çıkanlardan 
söz ederken “Mahalle baskısı yapan bazı çevreler var. Bunların 
herhalde tuzları kuru, biçbir dertleri yok” veya “Dinlemedik ve 
bitirdik” diyebiliyor. Keşke, bir konuda da “Dinledik, uzlaştık ve 
bitirdik” diyebilseydi diye düşünmüyor musunuz? Ya da sizin be-
lediye başkanınız, siz kentlilere böyle bir soru sorsa, sizleri dinle-
se, buna göre bir karar verse, daha mutlu olmaz mısınız?  

İşte, tam da bu anlayışın değişebilmesi için Başkan’ın sözünü 
ettiği mahalle baskısının aslında uygar bir kent yaşamı için ne ka-
dar değerli olduğunun anlatılabilmesi, anlaşılabilmesi için müthiş 
bir çaba göstermek gerekiyor. Burada kimselere, “Toplanıp küre-
selleşme karşıtı gösterilere katılın” veya “Kendinizi binalara, 
ağaçlara zincirleyin” diyecek halimiz yok.  

Bu işsizlik ortamında, AVM, TOKİ, kentsel dönüşüm projeleri 
yapanlara da haydi, “Siz bilirsiniz!” diyelim. Ancak, iyi yetişmiş, 
sosyal sorumluluk sahibi, çevre bilinci sahibi, dünyadan haberdar, 
kültürel açıdan donanımlı entelektüeller olduğundan şüphe 
etmediğim meslektaşlarımın, Türkiye’de sivil toplumun sağlıklı 
gelişebilmesi için, biraz zaman ayırabilirlerse, çok önemli destek-
ler verebileceklerini düşünüyorum.  
Arkitera, Ocak 2010,  
Radikal-iki, 21.03.2010  
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Yeni İstanbul Planı Aslında Ne Söylüyor?  

Hemşeriler sevinebilir. İstanbul, 2010 Avrupa Kültür Başkenti 

oldu. Dünya gündeminde esaslı biçimde yer alıyor. Hakkıdır. Biz, 
bu duruma biraz daha farklı bir perspektiften bakalım. 

 
Tarih boyunca bir “dünya kenti” olan İstanbul, günümüzde de 

yeni dünya düzeni açısından kültürü ve zenginliği sürekli olarak 
övülerek dünya medyasının gündeminden düşmüyor: vivid, vib-
rant, joyful, stylish, cosmopolitan, cool, creative, trendy, 
inspiring, sophisticated.Bunlar İstanbul’un bugünlerde mazhar 
olduğu yeni övgü dolu sıfatlarının yalnızca bir bölümüdür. 
İstanbul, işte bu övgülerle küresel dünya ile hızla entegre olma 
yolunda, evrensel ilgiye ve kullanıma açılıyor. Artık, dünyanın en 
ünlü emlak geliştirme firması (Trump ve “Tower”ları) da 
İstanbul’da, çokuluslu emlak ticareti yapan dev gayrimenkul 
firmaları da. Dünyanın en ünlü tasarımcıları buralarda iş yapmaya 
çalışıyor: Frank Gehry, Zaha Hadid, Philippe Starck. Mutena 
şehrimizi teşrif ediyorlar, iş kovalıyorlar. Burada ise sürekli olarak 
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kentin pazarlanmasından, kentin marka değerinin 
yükseltilmesinden söz edilebiliyor.  

Yirmi yıl önce, şimdilerde çoğumuza ilginç ve vaatkar gelen bu 
tür önerileri yapanlar “vatan hainliği” ile suçlanabilirdi. Bu 
topraklar küresel örgütlenme içinde kendisine önerilen görevleri 
yerine getirmek uğruna, yakında çok daha büyük uluslararası 
yatırımlara ve dudak uçuklatacak dönüşümlere, dolayısıyla da tı-
kanıklıklara, kutuplaşmalara, gerilimlere sahne olacak gibi. Artık 
küreselleşme yolunda hızla yol alan, ama “planlı” bir metropol-
deyiz. İl sınırlarına kadar genişletilmiş olan İstanbul metropoliten 
alanına değin, tüm ana kararları belirleyen (1/100000 ölçekli) bir 
master planımız var. Bu plan, yukarıda belirlenen hedefleri içerip 
içermediği açısından vizyonu, politikaları, stratejileri, geleceği 
algılayış biçimi ve önlemleri açısından yeterince derinlemesine 
irdelenmedi. Plana, Mimarlar ve Şehir Plancıları Odaları farklı 
gerekçeler ileri sürerek itiraz ettiler. Daha çok kendilerine 
biçtikleri misyon doğrultusunda, korumacı bir jargonla dile ge-
tirilmiş doğal ve tarihsel verilerin, yani kente değin “değerlerin” 
yeni planda yeterince dikkate alınmadığı ile ilgiliydi bu itirazlar. 
Plan, öngörüler doğrultusunda hepimizin de kısa sürede görebil-
diği biçimde derhal merkezi otorite tarafından delindi. Planı ha-
zırlayanların muhalefetine karşın, İstanbul için üçüncü bir Boğaz 
köprüsünün yapılmasına karar verildi. Hem de belki de bu kente 
en fazla zarar verebilecek bir güzergâh seçildi. Ancak bu karar ve 
olası sonuçlarını irdelemek bu yazının konusu dışında. Bu yazıda, 
planın “arka planı” veya ana hedefi biraz daha farklı ve pek 
gündeme getirilmeyen bir perspektif ile ele alınıp açıklanmaya 
çalışılacak. Burada, aslında “arka plan” derken belirgin bir taraf 
tutmuyorum, hiçbir yargıda bulunmuyorum, planın içerdiği gizli 
niyetleri filan da vurgulamıyorum.  
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“Çevre Düzenleme Planı” raporunun daha hemen ilk paragra-
fında, “Planlama Yaklaşımı” bölümünde planın ana ilkesi zaten, 
açıkça belirtilmiş:”İstanbul Çevre Düzeni Planı ile İstanbul’un kap-
samlı bir yapısal dönüşüm sürecinden geçerek küresel ölçekte 
güçlenmiş bir kent olması amaçlanmaktadır.” 

İstanbul Çevre Düzeni Planı Üzerinden  
Toplumsal-Mekânsal Okuma Önerisi  

 
1980’lerden bu yana gelişmekte olan, giderek bizlerin de farklı 

derecelerde deneyimlediği, endüstri sonrası toplumu belirleyen 
sürecin ana bileşkesi “üretim temelli sermaye birikimi ve 
büyümeden, finans temelli sermaye birikimi ve büyümeye” 
dönüşümdür (yerine göre Thatcher’izm, Özal’izm gibi dönemin 
siyasetçileriyle de adlandırılan gelen yeni dünya düzeni, 
neoliberal, monetarist politikalar).  

Günümüzde bu sürece uygun olarak küresel ölçekte örgütle-
nen yeni tür bir metropoller ağı ile karşı karşıyayız. Bu ağda yer 
alan, çeşitli alanlarda uzmanlaşmış kentler artık “küresel metro-
pol” olarak tanımlanmaktalar. Bu tür kentlerde, motor güç olarak 
artık bildiğimiz anlamda sanayi yer almıyor. Kenti terk eden sana-
yinin yerini yüksek teknolojinin, medya ve iletişimin, uluslararası 
ticaretin ve finansın yönetiminin yapıldığı firmalar alıyor.  

Bu bakış açısının İstanbul’a ne kadar uyarlanabileceğini, 
İstanbul’un gerçekten bir “küresel kent” olup olmadığı ya da bu 
yöndeki evriminde hangi aşamada olduğu tartışılabilir.  



174 
 

Bu tür küresel kentlerde, sanayinin kentten kovulmasının basit 
bir rasyoneli var: Daha ucuz emek, daha ucuz arazi, daha çok teş-
vik, daha esnek kurallar, daha rahat bir çevre tüketimi için sanayi 
büyük kentleri terk ediyor. Bu ögeler, sanayi üretimini artık 
merkez kentler dışında gerçekleştirmeyi daha kârlı kılıyor. 
Ülkemizde de epeydir uygulanmaya başlanan “organize sanayi 
bölgesi” düşüncesi bu rasyonelin bir sonucudur. Bu arada, 
sanayinin çekim gücü ile yaşanan kentleşme döneminin kimi 
metropoliten bölgelerde sona erip ermediğini, olgunun nicel ve 
nitel ölçümlerini yaparak, toplumsal sonuçlarını tartışarak 
incelenmek gerekir. Kimi sanayicinin yorumuna göre, İstanbul 
gibi metropollerde, sanayi son elli yılda, sürekli olarak “kent 
dışına doğru” taşınmaktan yorgun düşmüştür. Bu bağlamda, 
Haliç’ten Tuzla’ya taşınan ve orada serpilen gemi inşa sektörünün 
bir türlü yerleşik düzene geçememesi, şimdilerde de Güney 
Marmara’ya doğru yönlendirilmesinin düşünülmesi, sektörel ve 
sosyal etkileri açısından incelenebilir. Kazlıçeşme-Zeytinburnu 
bölgesinden yola çıkan dericiler de neredeyse aynı yolu 
izlemekteler. Hemen hemen İstanbul’un tüm organize sanayi böl-
geleri, örneğin; Dudullu, İmes, İkitelli vb günümüzde, planın da 
önerisi ile yeni metropoliten örgü içinde yeni ve daha spekülatif 
işlevlere yer açmak için sürgüne gönderilme tehdidi ile karşı 
karşıyadır. Kentlerde sanayinin terk ettiği alanlar ise bundan 
böyle başka türden ve yeni işlevlere açılacaktır. Bu işlevler, yeni 
yönetici kesimlerin pazarlık gücüne göre ve kısmen yeni 
kentlilerin talebine göre oluşacak, kentsel mekân da doğallıkla bu 
yeni taleplere göre biçimlenecektir. Örneğin, İstanbul’da 
Haliç’teki, Kâğıthane’deki, Oto Sanayi’deki, Seyrantepe’deki, 
Kartal’daki spekülasyon, yatırım, gelişim ve elbette buralara 
değin yeni plan kararları bu perspektiften okunabilir, 
okunmalıdır. Yeni merkez arsaları üretemeyen bu kentte buralar 
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ve çevrelerindeki “gecekondu” bölgeleri bundan böyle yeni 
sürpriz dönüşümlere açıktır.  

Tartışmalı olmakla birlikte, bugünlerde sanayinin yanı sıra 
kentten kazınan gecekondu bölgelerinin görece “insancıl” çev-
relerinin de tarihe karışmakta olduğu görüşü kimileri tarafından 
gündeme getirilebiliyor. Aslında “temizlenen” gecekonduların 
yerlerine ne yapılacağı üzerinden de sürdürülmelidir bu tartışma. 
Elbette “gecekondu” denen yerleşimler “temizleniyorsa” 
yerlerine yapılacak olan, TOKİ’nin yarattığı, kentsellik ile uzak 
yakın hiçbir ilişkisi olmayan ve benzerleri Batı’da 1950’li yıllardan 
başlayarak serpilen, ancak yirmi yıl kadar dayanılıp sonra 
tümüyle yok edilen yeni tür sefalet mahalleleri olmamalıdır.  

Anlaşılan o ki, bilgi ve yüksek teknoloji devrimleri ile yeniden 
biçimlenen bu yeni küresel metropollerde, yepyeni yaşama 
biçimlerine gereksinim vardır ve iletişim, finans, ticaret, yüksek 
teknoloji yöneticileri ve uzman toplulukları dışındakilere, yani 
beyaz yakalılar dışındakilere ise gerek olmayacaktır, dolayısıyla 
onlara uygun yerler de olmayacaktır.  

Ancak bir de kendisine yakın hizmet ve destek verecek yeni 
işlere, yeni kesimlere de ihtiyacı olacaktır küresel metropolün. 
Bunlar:  
 Sisteme destek veren, işyeri lojistiğini sağlayan firmalar ve kişiler: 
reklam, kargo, sekreterya, altyapı, telekomünikasyon, teknolojik tamir, 
koruma, temizlik elemanları…  

 
 Metropolde kalanlara aile, ev ve konut desteği verecek firmalar ve 
kişiler: temizlikçi, çocuk bakıcısı, market elemanları, fast food zincirleri…  
 İş dışı diğer etkinliklere destek verecek olanlar: sanat, eğlence, 
spor, moda, restoran, turizm sektörleri ve elemanları…  
 Büyük çapta özelleşmiş olacak sağlık, eğitim (çünkü artık bu 
sektörlerde, metropolde devlet desteğine de, sosyalizasyona da ihtiyaç du-
yan kalmayacağı düşünülüyor) gibi alanlara değin uzman elemanlar.  
 



176 
 

Kimi araştırmalarda ve günlük gazetelerin İK eklerinde sık sık 
dile getirildiği gibi yukarıdakilerden “geleceğin meslekleri” olarak 
söz edilmesi de bu sürecin öngörülebilmesine dayanmaktadır. 
Görülebileceği gibi, küresel metropolde yeni işbölümü 
bağlamında; düz sanayi işçilerine (Bu işçiler, kent merkezinden 
daha uzaklardaki yeni organize sanayi bölgelerine, yeni “Anadolu 
kaplanı” kentlere doğru yola çıkabilirler), emeklilere (Emekliler 
Antalya’ya, Bodrum’a, Marmaris’e doğru yola çıkabilirler), orta 
sınıfa, klasik tanımıyla burjuvaya gerek kalmıyor. Belki de burju-
va, uzun vadede adı gibi (bourg: kale-şehirli) arkaik kalarak tarih 
sahnesinden silinecek.  

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından başlayarak, kentsel deği-
şimler burjuva aydınlar için zaten hep üzüntü verici oldu. Önce 
“ötekiler” kentlere geldi. İstanbul’un “hüviyet”i değişti. Şimdi ise 
küresel sermaye tüm markaları, anonim davranış biçimleri, sınır 
tanımaz gücü, yerele olan duyarsızlığı ile kente yükleniyor. Bu 
konuda İstanbul’da yerel yönetimlerin de yakın işbirliği ile küre-
sel yatırımcının yerel değerlere karşı duyarsızlığını sergileyen bir 
örneği hatırlamak ilginç olabilir: Swissotel’in Dolmabahçe Sarayı 
bahçesine yapılması, uzun süre tartışılmış, karşı çıkılmış; ancak 
mücadeleyi kazanan taraf, küresel yatırımcı olmuştu.  

Benzer örnekler ile burjuvanın tarihsel yenilgilerini, kentsel 
mekân üzerinden izlemek ve tartışmak, ilginç olabilir. “Özal dö-
nemi” diye adlandırılan yıllarda, makro politikaların “orta sınıfı 
yok ettiği” gözlemi doğrudur ve olay aslında bu yukarıda tanım-
lanan dinamiğe dayanır. Bu gerçeğin planlı, kasıtlı bir “kıyım” ol-
duğunu iddia etmektense nedenleri, süreçleri ve olguları doğru 
okumak gerekir. Yalnızca yönetici sistemlere, kimliklere, davra-
nışlara ve onların hizmet sektörüne, en üst ve en alt 
katmanlarına indirgenmiş, burjuvazisinden arındırılmış, bir 
anlamda safralarını atmış bir kentin varlığını nasıl 
sürdür(ebil)eceği ise ancak (ve durum algılanıncaya 
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kabullenilinceye kadarlık bir süre boyunca) kent soylu aydınlar 
tarafından nostalji, endişe ve tartışma konusu edilebilecektir. Bu 
olgu, basit biçimde burjuvazinin “taşıdığı” klasik mahalle 
bakkalının sahneyi terk etmesi üzerinden de örneklenebilir. Hâlâ 
“süpermarkete karşı” durmaya çalışan bakkal, aslında 
“kahraman” değildir; büyük senaryonun edilgen bir nesnesidir ve 
hâlâ direniyorsa, olsa olsa küresel bir perspektiften bakılınca 
irrasyoneldir (örneğin, bir AVM açılışında Başbakan’ın artık 
bakkallığın kentlerde sona erdiğini ilan etmesi). Bu durma elbette 
üzülenler, kızanlar olabilir. Ne yazık ki bu, gerçek bir durumdur ve 
artık, aynı gereksinmeyi yeni toplumsal katmanlaşmanın ve 
kutuplaşmanın iki ucuna hizmet edecek olan pazaryerleri ile 
alışveriş merkezleri ve süpermarketler karşılayacaktır. Pazar 
yerleri merkezden çevreye doğru kovulurken, yeni market zin-
cirleri onların yerini alacaktır. Her konuda sosyologlar için tam bir 
laboratuvar olan İstanbul’da bu sürecin en ilginç örnekleri de çok 
yakın bir zamanda yaşandı. Örneğin, ünlü “Ulus Pazarı” 
Küçükarmutlu’ya sürgüne gönderildi. Metropol’ü belirleyen yeni 
“ikili yapı”da, pazar yerinde enflasyon ve işsizlik konuşulurken, 
alışveriş merkezinde Apple, Lacoste, Louis Vuitton, Rolex, Star-
bucks, Wagamama gibi küresel markalar görülecek; hedge 
fon’lar, callcenter’ler, outsourcing sorunları konuşulacaktır.  

Bu karşıtlığın, zaman zaman dile getirilen geleneksel ve mo-
dern çatışmasıyla da ilgisi yoktur. Kısaca değinip geçelim: modern 
mahremin bu yeni piyasaya kolayca entegre olması ve camianın 
cosmo kızlarının da buna sinir olması (İstinye Park tuvaletinde 
abdest alan Loboutin marka ayakkabılı türbanlı kadın) bunun net 
bir göstergesidir.  

Bir başka vahim çelişki konusu ise aynı kentin hem tarihsel, 
doğal ve kültürel değerlerini koruyup klasik anlamda “turistik” 
kalması hem de yeni tür biçimler, yapılar, markalarla ve çok farklı 
yeni yaşama biçimleriyle donanıp küreselliğe oynamasının nasıl 
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sağlanacağında ortaya çıkıyor. “Koruyup sakınalım da pazara 
sunalım”cı turizm anlayışı ile “yeni yedi yıldızlı kule otellerle, 
kongre merkezleriyle donatalım da pazara sunalım” anlayışı çeli-
şiyor, çatışıyor. Bu konuda turizmciler de kendi içlerinde henüz 
bir uzlaşmaya varabilmiş değiller. Bir ara, bu kent için simgesel 
değeri de olan Harbiye Radyoevi’nin kongre merkezine dönüş-
türülmesini öneren TÜRSAB yöneticilerine yine kimi korumacı 
turizmcilerin, bu yapının bir kültürel değer olduğu savı ile karşı 
çıktığını hatırlayınız. İstanbul’da, bir yanda kongre vadisi adı veri-
len bir kent parçası uluslararası mega etkinlikler için hazırlanıyor,  

diğer yanda tarihsel merkez (Suriçi) kimi işlevlerinden, ge-
reksiz yüklerinden arındırılarak bir “müze kent”e dönüştürülme-
ye çalışılıyor. İşte, yine büyük hedefler doğrultusunda yürürlüğe 
konan bir “insansızlaştırma” projesi! Bu bölgede yerleşik ve artık 
genel olarak yakın pazara mal üreten (Kapalıçarşı başta olmak 
üzere) kuyumcu, bakırcı, ayakkabıcı esnaf ve sanatkarı da sürgü-
ne gönderilme korkusu içinde. Bölgede, turizm adına korunup 
dönüştürülen, bir anlamda “eskieserleştirilen” yapıların hali ise 
içler acısı. Küresel acentelerin ucuz turistinin “bayağı” taleplerine 
yanıt veren bir tür “kitsch-arabesk” sokak turizmi bölgeyi giderek 
kemiriyor, kültürsüzleştiriyor.  

Özünde, turistik ve küresel metropol hedefine yönelik bu her 
iki yaklaşımın da ardında aynı dinamik okunabilir. Yukarıda ta-
nımlanmaya çalışılan kutupların gündemleri kadar dilleri de do-
ğallıkla farklı olacaktır. Yalnızca dil üzerinden bile, örneğin tica-
rethane ve yer adları üzerinden, yeni metropolde giden ile yerine 
geleni tartışabileceğimizi,ilginç bir okuma yapabileceğimizi dü-
şünüyorum. Aşağıdaki şu iki haber alıntısındaki yıkılan yerlerin 
adları ile yapılan yerlerin adlarını karşılaştırmak bu konuya bir 
başlangıç oluşturabilir:  

“Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında hazırlanan ve 
Üsküdar’ın çehresini değiştireceği düşünülen “Üsküdar Meydan 
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Projesi” kapsamında Rumi Mehmet Paşa, Hacı Hesna Hatun, İn-
kılap, Selman Ağa, Ayazma, Hayrettin Çavuş, Ahmet Çelebi, Kefçe 
Dede, Gülfem Hatun ve Tembel Hacı Mehmet mahallelerinin 
istimlak edileceği…”  

“Son yıllarda yeni yerleşmelere, yeni sitelere, yeni 
gökdelenlere yabancı dillerden bozmauydurma sözcüklerle garip 
adlar veriliyor. Böylece yaratılan melez dilin Türkçe’nin 
kirlenmesine, bozulmasına, yozlaşmasına yol açtığı kesin. 
Yerleşmeler, siteler, gökdelenler çoğaldıkça bu tür adlar 
çeşitlenerek, yozlaşarak artıyor. Burada (…) bir listeyi, ileride 
ibretle irdelenebilecek bir yozlaşma belgesi olarak sunuyorum...”  

Küresel Metropolde Kutuplaşma ve Bütünleşme  

Önümüzdeki dönemde, bu tür küresel metropollerde, toplumu 

oluşturan taraflar arasındaki varlık, güç, anlayış, inanç, duruş, 
davranış, talep ve gelir dağılımı uçurumunun giderek artacağını 
da tahmin etmek güç değil. Yeni türden sosyal kutuplaşmalar 
sonucunda yeni türden gerilimler bekliyor kent mekânını.  

Öngörülere göre, en üst ve en alt katmanların sosyal ve 
mekânsal hareketliliği artarken orta grup, nicel ve nitel olarak 
statikleşecektir. İç göçün niceliği, fiziksel ve sosyal etkileri 
azalacak, kentte sayısal olarak egemen olmasına karşın niteliksiz 
işgücü, daha da işsizleşecek, marjinalleşecektir. Gelecekte, bu 
kesimleri ve olası davranışlarını tanımlamaya günümüze dek 
üretilmiş “proleter”, “lumpen”, “marjinal”, “öteki” benzeri 
kavramların yeterli olamayacağı açıktır. Bu süreçlerin mekânsal 
yansıması ise elbette asla, homojen ve düzenli bir kentsel doku 
biçiminde olmayacaktır. Yeni kentsel yapılanma, farklılaşmış 
dokuların (sosyologların sevdiği deyişle adacıkların) birbiri ile 
düzensiz geçişimlerinden oluşacaktır. Bu konuda, hem sosyal 
hem fiziksel sorunlar bağlamında Mumbai, Mexico City, Sao 
Paulo örnekleri incelenmeye değer.  
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Günümüzde bu türden yeni kent sorunlarını dert eden, çö-
zümlemeye veya çözmeye çalışan bir neo-liberal şehircilikten bile 
söz edilmeye başlandı. 1950-1980 döneminde yükselen orta sı-
nıfın şehirsel yerleşim biçimleri; yani apartmanlar, villalar, yaz-
lıklar günümüzde hızla değer yitiriyor (örneğin, lüks göstergesi 
olarak Şişli’de bir apartmanın, Levent’in, Tuzla’nın ve diğer yazlık 
İstanbul banliyölerinin son durumları). Buna karşın, kentte yeni 
bir yerleşme biçiminden, bir “rezidans kültürü”nden söz edilebi-
liyor. Rezidanslar yeni metropolde, genelde üst düzey yönetici-
lerin veya uluslararası uzmanların hizmetindedir. Örneğin, bir 
bankanın CEO’su, bir medya anchor man’i Boğaz korularındaki 
korumalı bir siteye yerleşebiliyor veya uluslararası yatırım kon-
sorsiyumlarının konuk uzman Japon’ları Kanyon’da, Metrosity’de 
oturuyor. Kentsel dönüşüm ile kendileri için “mutenalaştırılmış-
seçkinleştirilmiş” eski kent parçalarında yaşamak da kimileri için 
moda oluyor. Örneğin, daha az gelirli entelektüel beyaz yakalılar, 
“bobo”lar (bohem burjuvalar), bir özel kolej için İstanbul’a gelmiş 
olan İngilizce hocası veya bir Türk reklam ajansı yöneticisi, zaten 
kendileri için dönüştürülmüş, hazırlanmış Tarlabaşı’na, Cihangir’e 
yerleşiyor.  

Metropolün yeni gelişme bölgelerinde kuleler yarışırken, kent 
içinde seçilen merkezler “kentsel dönüşüm”e konu oluyor. 70’li 
yıllardan bu yana New York’ta, Paris’te, Londra’da uygulamaya 
konmuş olan bu tür operasyonların (Soho, Le Marais, Covent 
Garden, Camden) artık İstanbul için de olağan sayıldığını 
görüyoruz.  

Yeni “kentsel aktörlerin” güç yapısının sonsuz çatışma-çekiş-
me- pazarlık ve denge arakesitlerinde biçimlenen yeni kentsel 
mekânda yeni yaratılmış konfor adacıkları ile “ötekilere” kalan 
çürüme ve “slum”laşmanın süreceği derin ızdırap adaları yan 
yana yer alacaktır. Dramatik bir örnek ile akşam “fitness 
center”dan çıkıp rezidansına dönen genç bekar yönetici ile ona 
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kapıyı açıp çıkan, iki saat ötedeki evine metrobüsle gece yarısına 
doğru ulaşacak olan çok çocuklu temizlikçi, ancak bir an karşı 
karşıya gelecektir (örneğin, rezidansların fitness salonlarının 
kullanıcıları ve akşamları saat yedide Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, 
Şişli otobüs ve metrobüs durakları). Bu yeni kutuplaşma 
anlamında, “Sabancı Suikastı” olarak anılan olay dramatik, ancak 
önemli bir göstergedir: Özdemir Sabancı ve arkadaşları, Sabancı 
Center binasında temizlikçi olarak çalışan ve iki yandaşının binaya 
girmesini sağlayan kişinin yardımı ile 1996’da vurularak 
öldürüldü.  

Sonuç olarak yaşamaya mecbur ve ilgisizliğimiz nedeniyle de 
tatsız sonuçlarına mahkûm olduğumuz yeni küresel İstanbul’un 
yeni sosyal ve fiziksel mekânında; tarih, coğrafya ve kültürün 
oluşturduğu yoğun (ve değerleri basit, kolaycı bir algı perspek-
tifinden değişime karşı çıkmanın gerekçesi olarak gösterilen) bir 
altlık üzerinde sosyal aktörlerin oyunları ile yepyeni kıvrımlanma, 
büklümlenme, saçaklanmalar kentsel mekânda bir arada yer 
alacaktır.  

Yeni İstanbul Metropoliten Planı’nın tüm önermeleri, işte bu 
(ve benzer) yaklaşımlar ile toplumsal- mekânsal hedefleri açı-
sından yeniden okunmalıdır. Bu gözle okunduğunda İstanbul’un 
yeni planının politikaları ve hedefleri, yapısındaki makro öneri-
lerinin yanı sıra yukarıda anlatılmaya çalışılan süreçleri destekle-
yecek kent dışı çekim merkezleri, kentsel dönüşüm bölgeleri, 
kent dışına taşınacak sanayi, sağlıklandırılacak sanayi alanları, 
kent çeperlerinde toplu konutlar, merkeze doğru yoğun erişim 
altyapısı, teknoloji geliştirme parkları, fuar alanları, lojistik 
bölgeler, kültür endüstrisi gelişme alanları, yeni merkezi iş 
alanları, finans merkezleri gibi bir dizi yeni kavram ve öge ile 
donatıldığı görülecektir.  

Sonuç  
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Günümüzün neo-liberal koşulları altında İstanbul’un uluslara-
rası sermayenin kararlarına ve etkilerine ne denli açık olduğu göz 
önüne alındığında, yapılabilecek bir metropoliten alan planının 
bu güçlerden gerekli bir manivela olarak ne kadar yararlanabildi-
ğini veya olası olumsuz etkilerine ne kadar direnebildiğini irdele-
menin tümüyle gereksiz bir çaba olacağının bir kanıtı da üçüncü 
Boğaz geçişinin, henüz “mürekkebi kurumamış” yeni İstanbul 
planında bulunmamasına rağmen yapılacak olmasıdır.  

Bu planın yapım sürecinde, teknik ekibin Üçüncü Boğaz 
Köprüsü’ne karşı durduğunu, merkezden gelen kimi baskılara 
karşın bu çok belirleyici ögeyi plana dahil etmediklerini biliyoruz. 
Ne var ki, neredeyse plan biter bitmez, üçüncü Boğaz geçişi ka-
rarı merkezi otorite tarafından alınıp, güzergahı bile belirlenerek 
yeni plan, bir anlamda delinmiş oldu. Bu da İstanbul için bir plan 
yapmanın, bu plana uymanın aslında kimileri tarafından ne denli 
gereksiz görüldüğünü, aslında kentsel mekânın hiç de bilimsel 
olmayan stratejiler doğrultusunda, bir oyun alanı olarak kullanıl-
maya devam edileceğinin yeni bir kanıtı oldu.  

Küreselleşmenin olumlu yahut olumsuz etkilerini irdelerken 
bu olgunun yalnızca sermaye ve hizmet akışkanlıkları, bütünleş-
meleri açısından ele alınmasının yeterli olmadığı unutulmamalı-
dır. 

Küresel akışkanlık ve etkileri, zamanda ve mekânda insan ha-
reketleri, kültürlerin paylaşımı veya dayatılması, davranışların 
benzeşmesi, taklidi; bilgi, düşünce, ideoloji ve modaların hızlı 
devinimi düzlemlerinde de tartışılmalıdır. Bu perspektiften bakan 
bir gözlemciyi her alanda sürprizlerle dolu bir yolculuk bek-
lemektedir. Örneğin; iş, alışveriş veya dinlence sırasında, elinde 
pet suyla veya karton “Starbucks” kahvesiyle yürüyen bir gencin 
görüntüsünün bir filmde veya dergide görülmesi, aynı görüntü-
nün sizin caddelerinizde iki gün sonra yaygın biçimde karşınıza 
çıkması için yeterlidir. Bunun gibi binlerce görüntünün yanı sıra 
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daha temel etkilerin de merkezden çevreye, güçlü ve yoğun olan-
dan güçsüz ve boşluklu olana doğru hızla akacağı açıktır. Ne var 
ki, bu hızlı akışkanlık sürecinden Batı’nın dünyayı ele geçirme ve 
tümüyle tek kültürlü, tek iktidarlı bir yönetim oluşturma planına 
değin sayısız “komplo teorisi” üretmek de olasıdır. Bu da küresel 
etkilere karşı kimileri tarafından, kendi kültürümüzü koruyalım; 
dilimize, dinimize sahip çıkalım gibi sayısız umutsuz direniş öne-
rilerine neden olacaktır. Diğer yandan, olguya biraz daha akıllıca 
bakabilen kimi girişimciler açısından “think global, act local” 
(küresel düşün, yerel davran) yaklaşımı yeni ve ilginç kapılar da 
açabiliyor. On yıl önce “Simit Sarayı” açmak kimin aklına gelirdi?  

Küreselleşmenin mekânsal ve kültürel “zararlı” etkilerinden 
sakınmak için zaman zaman ortaya atılan yerel zenginlikleri ko-
ruyarak küreselleşme önerilerinin de doğrusu biraz safça sığınılan 
bir “toplum mühendisliği” yaklaşımı olduğu düşünülebilir. Çin ya 
da İran’da merkezi otorite tarafından internet erişiminin 
engellenmeye çalışılması herhalde yakın bir geçmişte aynı 
ülkelerde televizyon çanaklarının yönlerinin denetlenmesi çabası 
kadar başarısız olacaktır. Ülkemizde 2010 yılında sürdürülmekte 
olan “Youtube” erişim yasağının yalnızca göstermelik olduğu 
hepimizce malumdur. Günümüzde, “Küreselleşmenin yerel, soft, 
ekolojik, insani versiyonları olası mıdır?” sorusu üzerinden yeni 
politikalar üretilmeye çalışılıyor. Neo-liberalizm karşısında yerel 
bir savunma refleksi olarak neo-konservatizm gelişirken, uzman-
lar da “yeni kentsel politikalar” gibi şimdilik içi boş kavramlar or-
taya atıyorlar. Tüm bu süreçler, sosyoloji ve kentbilim açısından, 
gelişmeleri yeni ve farklı gözlerle okumayı gerektiriyor.  

Tarihsel olarak biliyoruz ki, toplumsal bir sorun varsa bir çö-
züm de vardır. Daha doğru bir deyişle: Sorun yoktur, sorun diye 
algılanan olgular aslında kendi çözümlerini de içerirler. Burada, 
şimdilik bir son söz olarak, geleceğe dönük olarak tüm aktörlerin 
temsiliyet alanlarını daraltmayan, aksine genişleten demokratik 
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bir yönetim ve planlama anlayışının çözüm için bir ilk adım ola-
cağı önerilebilir.  

Bunca zahmetli bir süreç ile hazırlanan planı, çok geçmeden 
Ankara, İstanbul için yepyeni sürprizler ile deldi. Planda bulun-
mayan üçüncü köprüyü, hem de yerini (söylentilere göre) bir he-
likopter gezisi ile seçerek, planda Silivri tarafında yer alan üçüncü 
havalimanını da yine acımasızca İstanbul’un kuzey ormanlarına 
taşıyarak, bu ülkede plan yapmanın ne denli gereksiz bir eylem 
olduğunu bir kez daha gözümüze soktu.  

Mimarlık 356, Kasım-Aralık 2010 
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60 Yıl Sonra Değişen Koşullar ve Kullanıcı Talepleri 
Doğrultusunda Bir İstanbul Mahallesi  

Benim için Levent Mahallesi’ndeki kentsel mücadele, kuramsal 

yaklaşımımın, toplumsal görevim ile kesiştiği bir deney alanı oldu.  

 
1950’li yıllarda tasarlanıp, aynı yıllarda uygulanmaya başlanan 

Levent Mahallesi, Cumhuriyet döneminin ilk ve en önemli konut 
projelerinden biridir. Cumhuriyet’in kuruluşunda yürütülmeye 
başlanan sosyal ve ekonomik içerikli modernite projesinin nere-
deyse fiziksel anlamda da kent düzlemine bire bir yansıtılmasının 
bir örneği, bir tanığı, bir mirasıdır. Levent projesi ilklerden biri 
olmasına karşın dönemine göre ilerici, örnek yaklaşımlar da içe-
ren bir projedir. 

Aradan geçen yıllar, elbette bu projenin de bazı açılardan eski-
mesine neden olmuştur. Geçen altmış yıl içinde Levent’in 
İstanbul kent bütünü içinde görece konumu değişmiş, 
barındırdığı toplumun sosyo-ekonomik yapısı dönüşmüş, 
insanların barındıkları, çalıştıkları, yaşadıkları yerler ile ilgili 
mekânsal, teknolojik, kültürel, estetik talepleri de bu süreç içinde 
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doğallıkla farklılaşmıştır. Bu talep farklılaşması, barınma 
kültürüne olduğu kadar kentsel davranışlara da yansımıştır. 
Örneğin; aile boyutları farklılaşmış, konutlarda enerji kullanım 
biçimleri ve araçları değişmiş, oto sahipliği artmış, ulaşım ve 
alışveriş biçimleri değişmiş, komşuluk ilişkileri farklılaşmış, 
ilişkiler bir anlamda zayıflamıştır. Doğal sayılabilecek tüm bu 
değişimlere, Levent yerleşimindeki ve binalarındaki yapısal 
aşınma ve eskime de eklenince günümüzde hem yerleşim biçimi 
hem kullanım biçimi hem de konutların kendileri açısından bir 
yenileştirme talebi gündeme gelmiştir. Ancak bu yenileştirme, 
doğal akışına bırakılınca kent içindeki konumu, altyapısı ve parsel 
boyutlarıyla zaten aşırı düzeyde spekülatif ilgi çeken Levent, 
tümüyle bir iş, ticaret, eğlence merkezine dönüştürülme veya 
daha büyük yapılar yaparak rant elde etme arenası haline 
gelmiştir. Diğer yandan barındırmış olduğu sosyal kesimin 
kökleri, Cumhuriyet’in aydın bürokratlarına dayanan Levent’te 
hem yukarıda belirttiğimiz tarihsel ve kültürel nedenlerle hem 
ekolojik ve sosyal nedenlerle güçlü bir korunma gerekliği vur-
gulanmaktadır. Aynı doğrultuda, bu Mahalle hakkında bölgede 
yaşayan insanların gelişen bilinç düzeyi ile de artan bir koruma 
talebi gelişmiştir.  

Bu koruma talebinin kültürel tarihsel boyutu, Mahalle’nin yu-
karıda kısaca anlatılan oluşum ve dönüşüm süreçlerine bakılınca 
tartışma götürmemektedir. Koruma talebinin çok doğal bir de 
sosyal boyutu vardır. Levent evlerini konut olarak kullanmaya 
devam etmek isteyen yerleşik toplum ile sonradan bu evleri 
dönüştürerek çeşitli amaçlara dönük işyerleri olarak kullanmaya 
çalışanlar arasında ortaya çıkan çelişkiler ve gerilim, ihmal edile-
meyecek düzeydedir. Bu koruma talebinin ekonomik boyutu da 
sağlam bir mantığa oturmaktadır. 
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Altyapısı, doğal dokusu, sosyal donatıları ve çevre düzeni ile 
bunca bitmiş bu konut stokunun, kent içindeki merkezi konumu 
nedeniyle yalnızca spekülatif bir “arsa” olarak algılanmasının dar 
ve kısa vadeli görüşü, çağımız kentbilim ve kent ekonomisi ilkeleri 
doğrultusunda da mantıklı değildir ve kabul edilemez. Ancak tüm 
bu tanımlanan çerçeveye rağmen doğal akışına bırakılan (bir tür 
kendiliğinden ve denetimsiz) yenileştirme, çeşitli baskılar, 
dirençler ve sonuçta gerilimler nedeniyle olması gerektiği gibi, 
tüm ilgili tarafların katılacağı ve uzlaşacağı bir plan uyarınca 
gerçekleşememektedir. Yukarıda tanımlanmaya çalışılan bu ikili 
gerilim, tarafları çözümsüz bırakmakta, yaşamın dayatması ile de 
geçici, kaçak çözümler üretilmektedir. Bu gerilimi, kent ve kentli 
tarafların yararına çözmenin yolları neler olabilir?  

Bölgede yaşayanların yapı stokunun çağdaşlaşarak yenilenme-
si talebi var ve bu doğal talebin önüne geçilemez. Şu temel farkı 
anlamamız gerekiyor: Konut sahipleri yenileşmeyi, dışarıdan ge-
lenler değiştirmeyi savunuyorlar. Ama her iki taraf da bir yapısal 
dönüşüm beklentisinde. Bir görüşe göre, bölgedeki yapı stokunu 
yenilemek için plan tadili yapılması doğaldır ve gereklidir. Ancak 
bu dönüşüm, ülkemizde kolay yolu seçen yerel yönetimler tara-
fından, “eskiyen” bir yerleşmedeki yoğunluğun en az iki katına çı-
karılması gibi basit bir yöntem ile gerçekleştirilir. Daha doğrusu, 
plan tadili ile yapı yoğunluğu arttırılır ve bu dönüştürme işi, özel 
yatırımcıya bırakılır. İki katına çıkarılan yapılaşma hakkı sonu-
cunda elde edilen alan (ve rant) müteahhit ile yapı (arsa) sahibi 
tarafından yarı yarıya paylaşılır. Kendi akışına bırakılan yenilenme 
süreci ise yıllar içinde sürer gider, inşaatlar bitmez. Bu yöntem 
uyarınca, müteahhit kârı göz önüne alındığında, yoğunluğun en 
az iki kata çıkarılması gerekir. Bu tür “müteahhit şehirciliği”ne en 
iyi örnek, son yıllarda yoğunluğun birkaç kez arttırıldığı 
Kadıköy’de gerçekleşmiştir. Bu yöntemin kentsel bağlamda 
yarattığı sorunları saymaya gerek bile yok. Burada, Kadıköy 



188 
 

yakasının yok olan yeşil dokusunu, otoyola dönüşen kıyısını, 
Boğaz geçişlerine yüklenen trafiğin durumunu anımsatmak 
yeterli olacaktır. Ancak hatırlatmalıyız ki, bu tür bir imar planı 
tadilatı hileli yöntemler ile kentliden saklanamaz. Yasalara göre, 
plan değişikliği ilan edilir, askıya çıkar ve plana bireysel, toplu 
itirazlar yapılabilir. Bu yöntem ile plan iptal ettirilebilir veya 
yürütülmesi gerekirse mahkeme kararı ile durdurulabilir. Demek 
ki, söz konusu yenileştirme talebinin yoğunluk arttıran önerilere 
alternatifler üretilerek gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu tür bir 
süreç ise mevcut yapıları büyütmeden yenilenmeye değer kılan 
bazı diğer önlemler ile gene İstanbul’da Boğaziçi sit bölgesinde 
gerçekleşti. Bu önlemler, bildiğimiz gibi bölgenin sit ilan edilmesi, 
dolayısıyla yeni yapı yapılmasının ve yoğunluk artırımının 
kısıtlanması, ancak eski mevcut yapıların nitelikli olarak 
yenilenmesine izin verilmesi ve süreci kontrol eden kurulların 
oluşturulması biçiminde oldu. Böylece mevcut yapıların değeri 
arz-talep dengesi uyarınca arttı ve “kıt kaynak” değerlenir kuralı 
uyarınca bu yapılar, korunarak yenilenmeye değer hale geldiler.  

Bugün, üstelik tüm bu deneyimlerden sonra, çeşitli taleplerin 
karşılanabilmesi ve çelişkilerin çözülebilmesi için elimizde es-
kisinden daha fazla ve daha çağdaş araçlar var. Kent ekonomisi, 
kent sosyolojisi, kent ve imar hukuku, kent planlaması gibi bilim 
alanlarının konusu olan bu araçları, fazlaca ayrıntılarına girmeden 
(ve yaklaşık tarihsel gelişimleri sırasıyla) anımsatalım:  

 
 Birinci dönem araçlar: Bunlar, eskiden beri elimizde olan 
kısıtlayıcı, engelleyici  
 

araçlarıdır. Kent planlarında “zonaj” denen bir yöntemle konut, ticaret, 
yeşil alan gibi yerler birbirlerinden net olarak ayrılır ve bu işlevlerin 
karmaşıklaşmasına izin verilmez. Ancak çağdaş kent yapısında, bu 
kadar kesin kararlı bir tutum reddediliyor, bazı işlevlerin barış içinde 
bir arada yer alması için çözümler geliştiriliyor.  
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Yerin özelliklerine bağlı olarak kentsel, kültürel, tarihsel veya 
doğal sit bölgesi ilanı ile kentsel dokunun korunması yöntemi, 
1970’lerden beri uygulanabiliyor. Bu, belki de elimizdeki en güçlü 
araçtır. Buranın sit bölgesi olarak ilanı ve bunun (bir plan değişik-
liğine gerek olmaksızın) imar planına bir not olarak eklenmesi ile 
hem yerleşim dokusu hem de yapılar korunabilecektir. Levent’in 
Cumhuriyet tarihinin bir göstergesi olarak kentsel sit olarak ilanı 
veya otuz bin ağacı ile doğal sit bölgesi olarak ilanı ile doğal doku-
nun korunması mümkün. Planlarda prestij konut bölgesi olarak 
tanımlama (ki zaten böyle tanımlanıyor) ile konut kullanımının 
teşviki de uygulanabilecek bir yöntem. 
 İkinci dönem araçlar ise, sisteme uygun adli ve ekonomik denetim 
araçlarıdır.  
 

Yapıların konut olarak kullanılması için hukuksal (zorlayıcı) 
araçların kullanılması ile tadilat sorunları büyük ölçüde ortadan 
kalkacaktır. Yerleşme planının ve mimari projelerin müellifinin 
telif hakkı doğrultusunda hukuksal araçlar, özellikle Yeni Telif 
Hakları Yasası’nda kent planlarının müelliflerine getirilen yü-
kümlülük ve haklar bu konuda yardımcı olabilir. Ancak müellifle-
rin her ikisinin de (Kemal Ahmet Arû, Rebii Gorbon) vefat etmiş 
olmaları Levent için yine ayrı bir hukuk sorunu yaratıyor.  
 Mali araçlar, vergiler: Günümüz ekonomisinde zaten firmaların 
işyerlerini mülk edinmeleri rasyonel değil. Ticari kuruluşlar buraya yer-
leştiklerinde, bir tür denetimsiz dokunulmaz alanda olduklarını dü-
şünüyorlar. Gene de böyle bir yeri satın almaktansa kiralamak daha 
rasyonel. Bu arada, bazı tür işyerlerinin neden Levent’in bağımsız evlerini 
işyeri olarak tercih ettikleri de araştırılabilir ve caydırıcı çareler üretilebilir.5  
 
 

Günümüzde, demokratik-liberal sistemde ise daha çağdaş, demokratik, 

katılımcı araçlar oluşmuştur. Yerel yönetim açısından şeffaflık, 
bölgedeki STK’nın bir taraf olarak kabulü ve katılım süreçlerinin 
sistematik ve kurumsal hale getirilmesi, koruma sorunsalına yeni 
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ve çağdaş bir açılım getirecektir. Ancak bu yöntem ile gerçek 
yenileşme talepleri tartışılabilir ve yukarıda sıralanan araçların da 
yardımı ile nasıl bir fiziksel yenileme sınırı konabileceği 
belirlenebilir: AB normlarına uygun yeni yasalar, örneğin Yeni 
Ceza Yasası’nın “İmar Kirliliğine Neden Olma” başlıklı 184. 
maddesinin yürürlüğe girmesi, komşuluk haklarının ihlali 
gerekçesiyle açılan davaların olumlu sonuçları. Çağdaş iletişim ve 
halkla ilişkiler araçlarının kullanılmaya başlanması. Konu, çağdaş 
hukuk ilkeleri açısından da tartışmaya açılabilir. Bir yöredeki imar 
planı, orada mülk edinmiş insanlar ile kamu arasındaki bir tür 
sözleşmedir. Bir yere yerleşirken (mülk edinerek veya 
kiralayarak) gelecekte, yaşadıkları yerde ne gibi sorunlarla 
karşılaşacaklarını bilmek, insanların en doğal hakkıdır. Ancak 
hayatın sürprizlerini en aza indirebildiğimizde insanca bir yaşam 
ortamına kavuşabiliriz.  

Kapsamlı yönetişim, hukuk, maliye, planlama tekniklerini 
kullanmayı gerektiren yukarıda tanımlanan sürecin ve kent yö-
netimi araçlarının açılımı ve tartışılması burada konumuz değil. 
Ancak şu kadarını kaydetmekle yetinelim: Bu çalışmanın gerek-
tirdiği tüm bilgiler ve kaynak, bugün yöneticilerin, bürokratların 
ve uzmanların elinde var. Biz, burada bir kez daha nasıl bir çağdaş 
Levent hayal ettiğimizi kurgulayalım ve ayrıntılara girmeden 
şöyle bir sonuç hedeflediğimizi düşünelim: Çok belirgin sınırlar ile 
tanımlanmış ve herkes tarafından benimsenmiş bir kesimdeki 
yapılar, bazı işyeri taleplerini karşılamak üzere (örneğin, Mahalle 
çeperindeki dört caddeye cephe veren yapılar), belirli konulara 
tahsis edilmiş işyerlerine ayrılmış. Buralarda çevreyi rahatsızeden 
işlevlere değil, daha çok pasif ticari işlevlere izin veriliyor. 

 

Bu yapıların büyütülmesine izin verilmemekle birlikte fiziksel 
görünümleri belirli kurallar çerçevesinde değiştirilebiliyor. 
Bunların yaratacakları otopark talebi, tamamen kendi parselleri 
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içinde karşılanmış. Yerel yönetime ödedikleri vergi ve harçlar, 
standardın birkaç katı olarak belirlenmiş. Su, enerji benzeri 
kentsel hizmetleri, konutların birkaç katı fiyatla satın alıyorlar. Bu 
hesaplardan elde edilen kaynak, ayrı bir havuz hesapta 
biriktirilerek, yapısını konut olarak yenileyen parsellerin altyapı 
taleplerini karşılamak için, onlara proje hizmeti verebilmek için 
ve/veya onlara yapılan vergi, harç indirimlerine karşı sübvansiyon 
olarak kullanılıyor. Bu, zaten “Yapılaşma ile Doğan Değer Artışının 
Kamuya Geri Kazanımı” ilkesi olarak yasalarda var olan bir ilkedir. 
Kaçak işyeri kullanımı, yasal önlemlerin uygulanmasının yanı sıra 
vergi cezaları ile de cezalandırılıyor. Tüm bu imkanlar 
yasalarımızda var. Bugün Levent’in bir “kentsel sit” olarak tescili 
bu işlemleri kolaylaştırmış, ancak bölgede yeni sorunlar ve yeni 
gerilimler üretmiştir. 
 
Yapısını konut olarak yenilemek isteyenler için, orijinal proje 
müellifinin veya onun yasal temsilcilerinin katılımı ile ana yer-
leşim planını değiştirmeyen daha çağdaş bir plan ve mevcut par-
selasyon ile uyumlu daha yeni konut projeleri üretilmiş olsun. Bu 
projeler, yeni deprem yönetmeliklerine uygun, teknolojik 
altyapısı daha gelişkin, parselleri içinde otopark veya garaj yeri 
içeren, çağdaş malzeme kullanımına izin veren, doğaya saygılı ve 
enerji bilinçli projeler. Daha önce titizlikle hazırlanmış yapı 
yaklaşma mesafelerine ve yapı yüksekliklerine tecavüz etmeyen, 
yeşil dokuyu koruyan projeler. Buradaki esas ilkelerden biri, ya-
pıların zeminde mevcut olan boş alanlara ve yeşile tecavüz etme-
lerinin önlenebilmesidir. Parsel büyüklüğüne göre arsa alanının 
yüzde 40-60 arası toplam inşaat alanı izni ile bu yenileşme, konut 
sahipleri tarafından gerçekleştirilebiliyor. Bugün, yasal veya 
yasadışı yollar ile fiilen zaten bu yöntem uygulanıyor. Zorunlu 
durumlarda görevli (ve telif hakkını elinde tutan) bir büro, bu 
taleplere uygun, çevre uyumlu projeler üretiyor veya yapısını 
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yenilemek isteyenlere danışmanlık hizmeti veriyor. Ayrıca yu-
karıda tanımlanmış para havuzu sayesinde, yapısını konut olarak 
yenileyenlere bazı vergi kolaylıkları da sağlanabiliyor. Burada 
esas olan, tüm tarafların üzerinde uzlaştığı bir plana uyum ve 
şeffaflık. Yapılmakta olan bir inşaatın “kaçak” olup olmadığı 
tartışmalarına son verebilmek için, semt merkezinde (örneğin 
muhtarlıkta) yapım izni alan binalar ve projelerinin sergilendiği 
bir pano oluşturulması yeterli olacaktır. Aynı biçimde inşaatların 
tabelalarına, sonuç görüntüyü gösterecek bir resim, perspektif ve 
yapının konut olarak kullanılacağının beyanını içeren bilgiler de 
konabilir. Böylece yerel yönetimin ilgili yapı kontrol birimleri 
üzerindeki şaibe de ortadan kalkacak, yapı faaliyetleri tüm kent-
liler tarafından izlenebilecektir. Bugün birçok uygar kentte, yeni 
yapı projeleri onay öncesi semt sakinlerine sergilenip onların da 
oluru alınmakta. Çağdaş “yönetişim” bilimi de böyle davranmayı 
gerektiriyor Tüm bu söylediklerimiz modern dönem sonrası bir 
kentte er veya geç gerçekleşecektir. Ta ki o zamana kadar 
mevcut gerilim yeni ve tatsız bir tırmanışa geçmesin, yerel 
yönetim bu türden bir sürece inansın, çağdaş araçları birer ayak 
bağı olarak algılamasın, “dışarıdan” politik kararlar ile bu yöre 
yok edilmesin ve hepsinden önemlisi bizler, söz konusu çağdaşlık 
düzeyini yakalayıncaya kadar elde koruyacak bir şeyler kalabilsin. 
Bunun için ise şimdilik elimizdeki en güçlü koz, Levent’in bir 
kentsel sit bölgesi ilan edilmiş olmasıdır. 

Levent Mahallesinin Kentsel Sit Olarak  
Tescili Kararı ve Gerekçesi  

 
Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 3 numaralı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 13.05.2008 tarihli ve 3047 no’lu 
kararıyla;  
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İstanbul ili, Etiler ve Levent Mahallelerine ilişkin Kurulumuzun 
10.04.2007 gün ve 2408 sayılı kararı çerçevesinde “Türkiye’de 
Planlanan Toplu Konut Alanları içinde ilk örneklerden biri olan, 
Prof. Y. Mimar Kemal Ahmet Arû , Y. Mimar Rebii Gorbon tara-
fından 1945’lerden başlayan planlama ve tasarım süreci sonun-
da, o tarihte Levent Çiftliği olarak bilinen arazi üzerinde 1947 
yılında inşaatı başlayan bahse konu alanın hali hazır ilk toplu 
konut örneklerinden olması, planlama düzeni ve modeli açısın-
dan Türkiye’de daha sonra yapılan çalışmalara örnek oluşturmuş 
olması, yapıların mimari ve biçimsel özelliklerinin bilinçli olarak 
sade ve gösterişsiz seçilmiş olmaları nedeniyle oluşan belirgin 
karakteri, günümüzde artık kullanılmayan bir yapım sistemi ile 
gerçekleştirilmiş olmaları, kentin bu bölgesinde meydana gelen 
gelişme çerçevesinde bozulma ve niteliğini kaybetme riski altında 
bulunmaları, gerek mimari gerekse planlama açısından bütünlük, 
süreklilik ve niteliğini hâlâ devam ettirmesi” nedeniyle kentsel sit 
alanı olarak önerilen ve Kurum görüşleri istenen 1., 2., 3., 4. 
Levent Mahalleleri ile ilgili Beşiktaş Belediye Başkanlığı İmar ve 
Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Müdürlüğü’nün 13.06.2007 
gün 2304-318927-2390 sayılı, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama 
Müdürlüğü’nün 26.07.2007 gün 8683-8685 sayılı olumlu görüş-
leri incelenmiş, Beşiktaş Belediye Başkanlığı tarafından kentsel sit 
alanı ilan edilmesi önerilen ek bölgelere ilişkin haritalar ince-
lenmiş ve değerlendirilmiş olup Kurulumuzca daha önce belir-
tilen gerekçeleri ile birlikte iş bu kentsel sit alanının oluşumunu 
sağlayan ana unsurlardan olan ve geçerliliğini koruyan Koruma 
Amaçlı İmar Planları ve Plan notlarının bundan sonra da geçerli 
olmasına, bu nedenle daha önce de sit alanında (Boğaziçi Doğal 
ve Tarihi Sit Alanı) bulunan bu alanda, özel geçiş dönemi yapılaş-
ma şartları ilanının gerekli olmadığına, bu bağlamda Kurulumu-
zun 10.04.2007 gün 2408 sayılı kararı eki bilgi paftasında “Öneri 
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Kentsel Sit Alanı” olarak sınırları belirlenmiş olan ve aşağıda ada 
ve parsel numaraları belirtilen alanın “Kentsel Sit Alanı” olarak 
tescil ve ilan edilmesine, hazırlanacak Koruma Amaçlı İmar 
Planlarına, alanın var olmasını sağlayan 1950’li yıllardan itibaren 
onanmış olan mevzii imar planlarının bütünüyle esas teşkil et-
mesine ve imar planlarının Kurulumuzca istişare edilerek hazır-
lanmasına, alanın içinde yapılacak her türlü müdahale öncesinde 
yasa gereğince Kurulumuzun olumlu görüşünün alınmasına, Be-
şiktaş Belediye Başkanlığınca Kentsel Sit Alanına ilave edilmesi 
önerilmiş olan alanlar ile ilgili (10.01.1952 onanlı ve 20.08.1952 
onanlı Etiler Mevzii İmar Planlarının bulunduğu bölge) Kurum 
görüşlerinin alınması gerektiğinden bu alanlarla ilgili Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’nın görüşlerinin iletilmesine karar verildi.  

 
 
  

 1. 1950’lerde genç Türkiye Cumhuriyeti’nin uygulamaya koyduğu 

modernleşme programı uygulanıyor. İşte bu yıllarda başkent Ankara’dan sonra 

(Ankara’da bu anlamda planlanmış yaratılmış olan ilk yer, yönetici merkeze yakın 

olarak düşünülen Saraçoğlu Mahallesi’dir) İstanbul’da da Levent Çiftliği’nde 

modern bir mahalle kuruluyor. Burası, bahçeli düzende planlanmış bir orta sınıf 

mahallesidir. Konutlar, arsalarının yaklaşık yüzde ellisini kaplayan, 1-2 katlı 

yapılardır. Bu mahallede, uygar bir yaşam için her türlü donanım düşünülmüştür. 

Mahalle, bir okul, dispanser, çarşı, cami ve geniş parklarla donatılıyor. Her eve bir 

garaj yapılıyor ve bugün artık gelişmiş olan tam otuz bin ağaç dikiliyor.  

 2. Bu konuda kimi komplo teorileri de devreye girebiliyor. Levent’in 

temsil ettiği Cumhuriyet, modernite, burjuvazi gibi kavramların karşısında bölge 

için kurgulanan rant senaryolarının kendilerine her düzeyde yandaş bulmaları da bu 

teoriyi destekliyor doğrusu. Kent yöneticilerinin burjuva aydınlar, uzmanlar, kenti 

savunan kesimler hakkında “tuzu kurular” diye bir söylem geliştirebildiği bir 

ortamda yaşadığımız unutulmamalı.  
 3. Aslında, Levent’te bir kez böyle bir değişiklik de yapıldı. Tüm tek katlı 

evlere birer kat eklenme hakkı verildi. Bu ise yıllarca süren bir inşaat furyasına ve 

bu arada bir sürü de kaçak yapılaşmaya neden oldu. 
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4. Levent Mahallesi’nde yapılan son araştırmaya göre, 700 Levent evinin yaklaşık 
üçte biri (210 kadarı) işyerine dönüşmüştür. Levent evlerinin yaklaşık onda biri (65 
kadarı) ise boş, yıkılmış halde veya inşaat halindedir. Bu sayıma, Levent çarşısındaki 
“gerçek” işyerleri katılmamıştır. Öte yandan İstanbul’da yapılan bir anket ise şe-
hirlilerin yarıdan fazlasının bahçeli evlerde otuma istemini ortaya koyuyor. Hele 
Marmara depreminden sonra… Diğer tarafta, kentin evlerden oluşan eski yeni tüm 
mahalleleri, tüm dokusu altüst edilip işyerlerine, apartmanlara dönüştürülüyor. Bu 
nasıl bir çelişkidir? İstanbullu artık “ev” edinmek için yüzlerce kilometre uzağa git-
mek zorunda.  
5. Levent Mahallesi’nde yeni dönemde yer tutan şirketlerin yapısal bir analizini yap-
mak gerekir. Levent’te standart, yenilenmiş bir evin alanı 250-350 m2 arasındadır. 
Tahmin edilebilecek yöntemler ile yasa dışı yollardan üretilen ve satıcıları tarafın-
dan “mini plaza” adı verilen kaçak işyerlerinde ise bu alan, 600-1000 m2lere 
ulaşabilmektedir. Bu yapısal büyüklükler, 10-30 kişilik küçük boy ticari firmalara 
uygun düşüyor. Levent bölgesinde, yirmiden çok emlakçı da bütün ricalara ve yasal 
uyarılara karşın, evleri hâlâ işyeri olarak pazarlamaya devam ediyorlar. Alıcıların 
başında, birçoğu hızla dönüşen, tam kurumsallaşmamış firma tipi geliyor. Bu 
firmalar genç, dinamik ve çağdaş yapılı girişimcilerin kurduğu, yönettiği firmalar. 
Gelişme süreçlerinde kriz dalgalanmalarına da hızlı büyüyüp şişmeye de uygun bir 
model. Amaçları gelişme dönemlerinde özel bir yapıda yer almanın prestijini de 
kullanmak olan bu firmaların ve bir an önce büyümeye yönelik hızlı tempoları ve 
dolayısıyla çok çalışkan ekipleri var. Mesai saati tanımaktan hoşlanmıyorlar, zaten 
bu nedenle de iş hanlarının veya modern iş merkezlerinin disiplinine uyamıyorlar. 
Hızlı üretme amaçları, doğallıkla çevre saygılarını da köreltiyor. 

6. Tümüyle yasadışı çalışarak yakın çevresine sınırsız rahatsızlık veren bir 

kebapçının konumunu korumak için açtığı “Tüm Levent Mevzi İmar Planı’nın İptali” 

davası karşısında duruşu ile Dernek çok önemli bir yasal başarı elde etti. Halen 

geçerli Mevzi İmar Planı ve geçerli yasaların bölgede bu tür işyerlerine izin 

vermediğini yasal olarak tescil ettirmiş oldu. 2008 yılında, Dernek ve Belediye’nin 

ortak başvuruları sonucunda, Anıtlar Kurulu tarafından Levent Mahallesi kentsel sit 

statüsüne alındı. Böylece ülkemizde, Cumhuriyet dönemine ait yapılar bütününün, 

ranta kurban edilmeden korunabilmesi anlamında bir ilk başarılmış oldu. Bu süreç-

te Kurul, ilginç bir karar daha aldı: Levent Mahallesi’nin “zaten onaylı ve yeterli bir 

mevzi imar planı bulunduğunu göz önüne alarak, buraya yeni bir koruma imar planı 

yapmaya gerek olmadığı” ancak elbette yasanın gerektirdiği biçimde bölge için bir 

“alan yönetimi” sürecinin oluşturulması gerektiği… Ne var ki, ilgili Belediye henüz 

bu konuda bir adım atmamıştır. Diğer yandan, 2010 yılında bölgedeki işyerleri 

“Levent’i Güzelleştirme Derneği” adlı karşıt amaçlı bir dernek kurarak, ekonomik ve 

politik baskı gücünü de kullanarak kimi karşı davalar ile planı ve sit kararını delme 

yönünde davalar açmaya ve kimisini de kazanmaya başladı. Daha da ilginci, bu da-
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valar için bilirkişi olarak görüşlerine başvurulan kimi öğretim üyelerinin de koruma 

ve geliştirme konularında farklı, çelişkili raporlar verebilmeleri. Bu olgu da ülkede 

henüz oluşmamış olan uzmanlık mahkemeleri konusunun da önemini gözler önüne 

seriyor. Koruma hukukumuzun daha alması gereken çok yol var galiba. 

 
Mimarist 39, Bahar 2011 ve Kemal Ahmet Arû anısına  
düzenlenen serginin kitabında yayınlandı. 
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Hemşehrim, Adaşım Haydarpaşa için  

Kaderi henüz belli olmayan Haydarpaşa Garı’nda 28 Kasım 

2010’da bir yangın çıktı. Tıpkı Galataport gibi üzerinde netameli 
spekülasyon bulutları dolaşan Haydarpaşa-Harem bölgesi de 
böylece bir kez daha kentlinin gündemine oturdu. 2020 
Olimpiyatları’na adaylık sürecinde ise 2013’te aniden karşımıza 
çıkan dehşetli projelerde ise Haydarpaşa yine saldırı altındaydı. 
Projelere göre burada deniz üzerinde 70.000 kişilik bir stadyum 
yapılacak, mendirekler ise uçları kapatılarak kürek yarışı 
havuzuna dönüştürülecekti. Olimpiyatların alınamaması ile 
Haydarpaşa bir kez daha kıyımdan kurtuldu.  

 
Haydarpaşa Garı’ndaki yangın onlarca toplantı ve yazı ile çok-

ça değerlendirildiği için kimi ayrıntılara girmeden “yanma”, “yak-
ma”, “yakılma” konusuna kısaca değinerek geçeyim. Yangın olayı, 
İstanbul kent tarihi açısından bakıldığında ilginç bir gerçekliktir. 
Nedense, bu kentte sorunlu bir yerleri fazla kaşıyınca orası ya-
nıverir. AKM yanar, yalılar yanar, gereğinde köşkler ve konaklar 
da yanar. Bu arada, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti görsel 
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simgelerinden biri olarak seçilmiş olan Haydarpaşa Gar binasının 
dramatik bir biçimde kaderini paylaştığı AKM’nin yerine foto-
montajlanmış görüntüsünü anımsatmak isterim.  

Polisiye romanı herkes sever; ama detektiflikte herkes pek 
yetkili değildir. Ben de bu nedenle, yangının elektrik kontağından 
mı, primüs alevinden mi çıktığı, yoksa bir sabotajın mı söz konusu 
olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama yeterince yapı deneyimi olan 
bir mimar olarak şunu söyleyebilirim: Bir binanın çatı onarımı 
yapılırken yangın söndürücü konur bir kenara. Lütfen bunu ihmal 
etmeyiniz sevgili mimar, mühendis ve müteahhit arkadaşlar.  

Şimdi izninizle biraz daha iyi bildiğim konular üzerinden ko-
nuşayım: Kent, coğrafya, toplum, kültür, İstanbul üzerinden. Bu-
güne dek çokça söylenenleri tekrarlayarak başlayalım.  

Haydarpaşa; tarih, doğa, siluet, kentsellik, çok işlevlilik, este-
tik, mekân deneyimi, ekonomik değer ve katma değer, çok 
kültürlülük, sanat, toplumsal bellek, endüstri mirası, demiryolu 
mirası, denizcilik kültürü açılarından çok nitelikli ve çok 
değerlidir. Ama ayrıca, naif bir biçimde hepimizin müthiş bir sevgi 
ve keyifle benimseyebileceğimiz bir şeyler daha vardır onda. 
Çocukluğumuzun oyuncaklarının asılları vardır: trenler, 
römorklar, vinçler, vapurlar… Hangimiz oynamadık 
çocukluğumuzda bir kez bunlarla? Haydarpaşa’da her şey var. 
Ama bunların karşısında duran ne var? Yalnızca rant! Yani 
“Satıyoruz!” deyince, maddi ve manevi, hepsini birden satıyoruz 
yukarıdakilerin. Böyle yerlere, zamanımızda klasik işlevlerinden 
de uzaklaşınca “potansiyel arsa” gözüyle bakılıyor. Çok yakında 
belki Sirkeci Garı’nın da satışı gündeme gelebilir, aman yangına 
dikkat!  

Kentlerin yaşayan, dönüşen organizmalar olduğu hep söylenir, 
organizmanın kimi bölgelerinde de yıpranma, işlev yitimi 
doğaldır. Marmaray doğallıkla, bir terminal olarak Haydarpaşa 
Garı’nın, yapılabilecek başka bir tesis Harem Limanı’nın, çevre 
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yolları yine Harem’deki otobüs terminalinin görevlerini hafifle-
tecek. Bu durumda hemen akıllara buraları değerlendirmek, 
satmak geliyor. Küresel yatırımcının, alıcının önereceği işlere 
tahsis edip satmak, bu nedenle buralara yeni işlevler icat etmek, 
buraların imar haklarıyla oynamak pek kolaydır. Sihirli formü-
lümüz ise hazırdır. Yeni moda “karma işlev” yani: % 20 turizm + 
%20 ticaret + %20 ofis + %20 rezidans + %20 kültür. Kıyılarda 
veya tarihsel merkezde bir satış söz konusu olduğunda ise pazara 
sunmanın en sağlam yolu “turizm” yaftası olacaktır. Bu ülkede 
adeta bir tapınma nesnesi olan turizmin sözü edildiğinde de he-
men konsensüs sağlanmış, iş bitmiştir. Burası için hazırlanan bir 
projede tüm Haydarpaşa kıyıları marinaya dönüştürülmüş, yet-
memiş karadan içeriye kanallar açılmış, yetmemiş mendirekler 
karaya bağlanmış, marina devasa bir kapasite kazanmıştır. Benim 
hesabıma göre 6000-7000 yat alır. Türkiye’nin en büyük marinası 
Kalamış’ın kapasitesi 1000 tekne.  

Turistik ilan edilen yerler, bu ülkede Manhattan, Venedik, Pa-
ris, Hong Kong, Singapur olmaya adaydır nedense. “Yahu, burası 
İstanbul olarak kalsa ne olur yani?” diyemezsiniz. Gelişmenin 
önünde duran bir vatan haini olarak suçlanırsınız. Haydi, bari 
hatırınıza birazını müze yapalım, diyenler de oluyor. Bu müze ko-
nusu da beni ürkütüyor. Bir yerleri müze yapıyoruz, sonra “Aa! 
burası müze gibi oldu, yaşamıyor nasıl yaşatsak?” diyebiliyoruz. 
Haydarpaşa, zaten bizim yaşadığımız, deneyimlediğimiz bir yer. 
Dolayısıyla zaten “yaşayan bir müze” değil mi?  
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Haydarpaşa, kimi ulaşım düğümleri gibi (örneğin havaalanı gibi) 
bir “no place” (yok yer) değil, bir “genius loci” (duyum yer) 
alanıdır. Bunu anlayabilmek için Nazım Hikmet’in 20.000 mısralık 
destanı “Memleketimden İnsan Manzaraları” bile yeterli değil 
mi? Filmler, öyküler, romanlar, şiirler yeterli değil mi? Gar lokan-
tası, Mavi Tren, Anadolu Ekspresi yeterli değil mi? Turuncu pilot 
(kılavuz) gemileri, kara trenler, vinçler, tuhaf silolar yeterli değil 
mi? Gerçek bir metropol-kent olup olmadığı hâlâ tartışmalı olan 
bu yerde, kentliler kendi günlük adacıkları üzerinde yaşayıp, 
kendi günlük koridorları üzerinde hareket ediyorlar. Bir dönem 
burjuvaları, yöneticileri, eski İstanbul’daki, Galata’daki işlerinden 
çıkıp, belki Beyoğlu’nda bir tek atıp Karaköy’den, Eminönü’nden 
vapura biner, karşı yakadaki Feneryolu, Erenköy gibi “asude” 
yerleşimlerdeki evlerine, köşklerine giderlerdi. Vapur, 
Haydarpaşa, tren… O günlerin rahat, acelesiz yaşam tarzı için 
olağan bir yolculuk biçimiydi. Günümüzde kentte davranış 
biçimleri, zaman kullanımı, erişim modelleri doğallıkla değişti. 
Ayrıca bu süreçte, tüm kentin ve kentlinin denizle ilişkisi birçok 
nedenle sistematik biçimde kesildi. Köprüler, bizi 
vapurlarımızdan, minibüsler trenlerimizden uzaklaştırdı. 
Haydarpaşa tam orada ama, biraz gözlerden uzak. Tıpkı 
Galataport gibi. Denizden algılanıyor, ama kimi yaşamlara, kimi 
yaşam çizgilerine öylesine uzak ki. Bir zaman sonra şöyle dersek 
bize kimse inanmayacak: “İstanbul bir liman kenti idi.” Elbette 
yaşam, kimi ek işlevler ile de sürdürülebilir ki, bunlara da aniden 
karar vermek çok tehlikelidir. AKM’nin girişine bir kitapçı, çatısına 
bir restoran önerince iş çözülmedi biliyorsunuz. Zaten bir yer için 
“Proje geliştiriyoruz, yeniliyoruz, dönüştürüyoruz, kullanıma 
açıyoruz” denince artık insan dehşete düşüyor. Keşifler ve icatlar 
diyorum ben bunlara. Örneğin, Haliç’i Karadeniz’e bağlayıp 
Beyoğlu, Şişli ve Sarıyer ilçelerini Manhattan yapmak; örneğin, 
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Marmara üzerinden köprü-otoyol yapmak… Ani, mesnetsiz 
medyatik öneriler, inanılmaz!  

Mallar Kimin?  

Kamusal Alan diyoruz; ama sonrasını getiremiyoruz. Birileri 
şöyle yanıtlıyor: “İyi ya, satıp parasını kamu yararına işlerde kul-
lanacağız.” Ama devam edelim düşünmeye. “Kamusal alan geçici 
olarak yöneticilere emanet edilmiş” hepimize ait bir alandır. “Bu 
emanet, tüm zamanlar boyunca yalnızca kamusal işlevler için 
kullanılmak üzere” dönüştürülebilir.  

Ama bu alanların konumları, büyüklükleri ağız sulandırıcıdır.  
Kimi kaynaklar, Haydarpaşa, Gar-Harem bölgesine 3 emsal 

verilebileceği üzerinden projeler üretildiğini belirtiyor. Buna göre 
orada 3.000.000 metrekarelik bir inşaat (emsal dışı olanlar ile bir-
likte 5 milyon metrekare) söz konusu olabilir.  

Galataport kıyı boyu, 700 metredir, Karaköy rıhtımı da katı-
lınca 1.300 metreye çıkıyor (50-60 adet Boğaz yalısı kıyısı kadar). 
Haydarpaşa-Harem kıyı boyu ise şimdilik 3.600 metre. Bu kıyı, 
buraya önerilen “Venedik” tipi projedeki gibi kimi manipülasyon-
lar ile 10.000 metrelere kadar çıkabiliyor. Yani paha biçilmez bir 
spekülatif alan ortaya çıkmış oluyor. Bunun karşısında ne yazık ki, 
ne konteyner limanı durabilir ne de Harem Otogarı. Savunu-
labilecek tek işlev olarak, (yapı koruma fetişizmine düşmeksizin) 
gerçekten Haydarpaşa, denizyolu, banliyö trenleri ve oradaki ta-
rihsel ve kültürel miras kalıyor elimizde. Marmaray’ın yapılması 
ile “açığa çıkacak” olan demiryolu bantına da dikkat çekmek 
isterim. Bu bant, Anadolu yakasında 30.000, Avrupa yakasında 
150.000 metrekaredir. Kimi istasyonlardan şahane AVM’ler üre-
tilebileceği de unutulmamalıdır.  

Farklı Senaryolar ile Alternatifler Üretelim, Sorular Soralım  
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Savunucu kentsel inisiyatifler karşısında tipik bürokrat tavrı, 
refleksi şöyle olacaktır (Bu konuda da benzer eleştiriler ile karşı-
laştık): “Bunlar yalnızca eleştirirler, öneri geliştirmezler.” Basit bir 
yanıt ise şöyle olacaktır: 2005 yılında, bir STK olarak Galataport 
projesine değin alternatif düşüncelerini alıp kamuoyu ile pay-
laşmak amacıyla, mimarlık öğrencileri arasında bir fikir projesi 
yarışması düzenlemiştik. Gelen önerilerde beklenmedik düzeyde 
“taze” fikirler ile karşılaştık. Kimilerinden oluşturabileceğim bir 
metin şöyle: 

“Beyoğlu-Galata bölgesinde neredeyse hiç kamusal alan bu-
lunmamasını, denizle ilişki kurulabilecek yerlerin azlığını göz 
önüne alarak Tophane-Salıpazarı kıyılarını temizleyip kamusal 
kullanımlara açalım. Burada bu ülkedeki en güzel meydanlardan 
biri oluşabilir. Düşünsenize; denize açılan, saat kuleli, çeşmeli, ulu 
çınarların gölgelediği muhteşem bir alan… Fon olarak Tophane 
Kültür Merkezi, Cihangir. Hemen yanında bir Modern Sanatlar 
Müzesi ve bir Sanat Üniversitesi’nin kampüsü. Buna karşın bir 
“turizm kenti”, bir “liman kenti” olmanın gereğini yerine getirmek 
için ise doğal süreçte “yük limanı” işlevini (Marmaray’ın da katkı-
sıyla) yitirecek olan Harem kıyılarının yolcu gemileri için düzen-
lenmesini öneriyouz. Böylece ünlü Kruvaziyer Limanı, İstanbul’la 
romantik ama mesafeli ve zararsız bir ilişki kurarak yerini bulmuş 
oluyor. Zamane turistleri ise eski zaman seyyahları gibi 
muhteşem İstanbul siluetini uzaktan izliyorlar, kent içini ziyaret 
etmek için (otobüsler yerine) deniz yolunu veya Marmaray’ı 
kullanıyorlar. Deniz yoluyla karşıya geçecek olanlar için istenirse 
yine de Tophane kıyısında (normal boyutlu) bir vapur iskelesi 
düşünülebilir. Bunu muhtemelen Beyoğlu tarafına gidecek değerli 
turistlerimiz kullanır. Sarayburnu önündeki rıhtım da 
Sultanahmet yöresini ziyaret edecek olanlar için kullanılabilir. 
Burada elbette, İstanbul için en az Haydarpaşa kadar “anlamlı” 
olan bir kültürel miras çevresi olarak Sirkeci Garı da kültürel 
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işlevlere tahsis edilebilir. Bu yapı da kültürel işlevlerine ek olarak 
turistik bir “karşılama merkezi” işlevi de üstlenebilir.  

Buradan, eski demiryolu izini kullanarak Sultanahmet etekle-
rine kadar, örneğin Cankurtaran İstasyonu’na kadar ağaçlıklı bir 
bisiklet ve yürüyüş yolu öngörmek (bu vahşi spekülatif ortamda) 
çok mu hayalcilik olur acaba? Karşı yakada ise yılların yorgunu 
Harem bölgesi yeniden canlanıyor. Haydarpaşa Garı ise elbette 
çevresi düzenlenmiş, kültürel işlevler yüklenmiş bir simge olarak 
yerinde duruyor.”2  
İşte size farklı senaryolar! Ama hemen ve bir kez daha belirt-
meliyim ki, kentsel kararlar böyle hızla verilemez. Tüm uygar 
kentlerde buralar için uzun, zahmetli, ateşli toplantılar ve görüş-
meler yapılır. Dünyada böyle yerlere onlarca mimari ve kentsel 
yarışmalar, uzmanlar ve STK’lar ile yıllarca süren tartışmalar son-
rasında bir uzlaşma ile yaklaşılıyor.  

Bu ülkede artık kentsel toprak üzerinden sermaye birikimi 
yaratma dönemini bitirmek gerek. Artık otomotiv, tekstil, elekt-
ronik sanayilerimiz, kocaman bankalarımız var. Ama biz hâlâ 
toprakla oynuyoruz. 20-30 milyar dolarların el değiştirme çaba-
larının esas nedeni bundan öte olmalı. Sonuç olarak, “Kamusal 
alan, yöneticilere emanet edilmiş hepimize ait bir alandır” “Bu 
alanların kaderleri hakkında hepimizin düşünceleri dinlenmelidir” 
önermemi yineliyorum.  

 
“Haydarpaşa Yandı, Küllerinden Ne Doğacak?”  

Paneli\Aralık 2010  
“Haydarpaşa’ya Sadakat” Toplantısı\Ocak 2011  

Arkitera, Ocak 2011. 
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Acropolis’ten İstanbul’a  

Bizler mızmız, muzır, münafık, muhalif entelektüeller, kırık bir 

iki çanak çömlek, bir iki ağaç için kıyamet koparıp, yollarına taş 
koyuyoruz ya, inşaat lobisi ve temsilcileri de bize her fırsatta 
giydiriyorlar. Bakalım kim haklı?  
 

2011 Ocak ayında yaptığı Atina ziyaretini değerlendiren İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Atina’da bazı 
incelemelerde bulunduğunu ve özellikle Akropol Müzesi’nin in-
şaatının çok dikkatini çektiğini belirterek, arkeolojik kazı alanı 
üzerine nasıl bir müzenin yapıldığını gözlemlediğini söyledi:  

“Bizde kıyametler koparan insanlar, Atina’daki Akropol 
Müzesi’ne bakmalılar. Altta arkeolojik kazı alanı, üstte müzeyi 
görüyorsunuz. Müze, arkeolojik kazı alanına yerleştirilen 
kolonlarüzerinde yükseliyor. Üstelik arkeolojik kazı çalışmaları da 
hâlâ devam ediyor. Çok etkileyici bir müze yapmışlar. Bulgular da 
orada sergileniyor. Bizim burada maruz kaldığımız, birtakım 
yerlere şikayetedildiğimiz çevrelerce müzenin arkeolojik kazı alanı 
üzerine nasıl yükseldiğinin görülmesi gerek. Bilim adamıysalar 
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bilim adamı olarak görsünler, kendilerini uzman olarak kabul 
ediyorlarsa gidip görsünler.”  

Sayın meslektaşımızın, değerli doktoralı mimar Belediye Baş-
kanımızın bizleri de “gıyaben” hedef alan eleştirisini kabullene-
medik ve yukarıdaki emrine uyarak, geçen hafta sonu Atina Ak-
ropol Müzesi’ni ziyaret etmeye karar verdik. Komşu’da yediğimiz, 
içtiğimiz de pek güzeldi; ama izninizle biz burada gördüklerimizi 
ve öğrendiklerimizi anlatalım.  

Gözlemlerimizi aktarmaya bu konudaki en önemli bilgiyi ve-
rerek başlamalıyız: Bu Müze’nin yapım mücadelesi kimilerinin 
söylediği gibi 35 yıl önce değil, 1863’te Yunan Devleti’nin kurul-
masıyla, yani 150 yıl önce başlamıştır. Bu zorlu süreç de kim bilir 
kaç belediye başkanı eskitmiştir. Ayrıntılara girelim: Müze için ilk 
temel 1865’te atılır. Şimdiki yerinde değil de Akropol Tepesi’nde 
ama daha küçük boyutlu olarak düşünülen müze inşaatı, temel 
kazısı sırasında arkeolojik kalıntılar çıkması nedeniyle durdurulur. 
Sonra devam edilir. 1888’de yeni bir proje ortaya atılır. Bu minik 
yapı uygulanır. 1946’da bu ikinci müze yine arkeolojik nedenler 
ile yıkılır, ilk yapılan biraz genişletilir (bu yapı yakında yıkılacak). 
Ancak kazılarda yeni çıkan buluntular ve artan ziyaretçi sayısı 
karşısında bu müze de yetersiz kalır. Zaten ne teknoloji ne ışık ne 
de mekân olarak yeterli değildir.  

Bugünkü adıyla “Acropolis Müzesi” düşüncesi, 1976’da Kara-
manlis tarafından yeniden ortaya atılır. Bu öneri, özellikle İngiliz-
ler tarafından kaçırılan Parthenon kabartmaları ve heykellerinin 
(Elgin Mermerleri, 1810’da Osmanlı izni ile Akropol’den vahşice 
sökülerek kaçırılmıştır, bugün British Museum’dadır) nitelikli bir 
müze yapılırsa geri alınabileceği hayali ile geniş destek bulur. Bu 
amaçla, 1976’da ve 1979’da iki ayrı mimari yarışma açılır. İkisinin 
de sonuçları, yöneticileri ve kamuoyunu tatmin etmez. Tam bu-
rada iki noktaya dikkat çekmek isterim: Birincisi, tartışmalar ve 
denemeler sürüyor; ama ortada hâlâ bir şey yok. İkincisi ve daha 
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ilginç olanı ise durmadan bir arayış olması, tartışılması, mimari 
yarışmalar açılması ama nedense Atina Belediye Başkanı’nın veya 
Yunanistan Devlet Başkanı’nın tepeleri atıp, oturup aniden bir 
proje çizmeye kalkışmamaları.  

Her neyse biz öykümüze dönelim. 1989’da Kültür Bakanı olan 
Melina Mercouri bu kez uluslararası (özellikle İngiliz’leri etki-
lemek için uluslararası) bir mimari yarışma açıyor. Seçilen yer bu 
kez Akropol etekleridir. Yarışma sonuçlanıyor, işe girişiliyor; ama 
heyhat, yine sonuç yok! Çünkü kazılar sırasında yine yeraltından 
tarih fışkırıyor. Bu kez bu kalıntılar ortaya çıkarılıp tescilleniyor. 
Benim anlayabildiğim kadarıyla bugün artık müzenin altında (yani 
döşemeler şeffaf yapılmış olduğu için aşağıda görülen alanda) 
kazılacak bir şey de pek kalmamış, bir iki kişi yalnızca 
“çalışıyormuş gibi” yapıyor. Neyse, en sonunda buradaki yeni 
buluntuları da göz önüne alacak bir tasarım için yeni ve bu kez 
çağrılı ve uluslararası bir mimari proje yarışması düzenleniyor. 
Konuya Unesco, Avrupa Birliği filan da karışıyor. Çağdaş ve mi-
nimalist bir mimari eser olarak nitelendirilen proje, 2000 yılında 
bu yarışma sonucunda elde ediliyor (Mimarlar: Fransız Bernard 
Tschumi ve Yunan Michael Photiadis). 25.000 metrekarelik yeni 
müze inşaatı, 130 milyon avroya mal oluyor ve 2007’de sona eri-
yor. Müze 2009’da açılıyor. İşte, Belediye Başkanımız bu müzeyi 
incelemiştir.  

Sayın Topbaş “bilim adamları, kendini uzman ilan edenler, 
olur olmaz konuşanlar, tuzu kurular” filan mealinde sıfatlar ile 
bizleri kastettiğiniz kesin; ama yukarıdaki sözlerinizle, ülkemizde 
yapımı engellenen hangi eserden söz ettiğinizi bilemiyoruz. Bu-
gün, İstanbul’da Bizans Sarayı üzerine yapılmaya çalışılan otelden 
mi, yoksa tasarlamış olmakla övündüğünüz (ve sürekli olarak 
Unesco’dan azar işitmemize neden olan) Haliç üzerindeki boy-
nuzlu metro geçişi köprüsünden mi? Ama sizin de kolaylıkla an-
layabileceğiniz gibi yukarıdaki süreçte, yalnızca Yunan medyası, 
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aydınları, bilim insanları değil, tüm dünyanın en “belalı” aydınla-
rının ve kurumlarının tartışarak elde ettiği bir sonuçtan söz edi-
yoruz. Bu arada, geçen yıllar boyunca müze kararı aleyhine açılan 
dava sayısı 100’leri geçmiş. Kim bilir kaç “kendini bilmez” de 
benim gibi kalem oynatmıştır bu arada. Kaç girişimci, kaç kültür 
bakanı, kaç belediye başkanı umutsuzluğa kapılmış, kızmış, öfke-
lenmiştir. Ama sonuçta filler züccaciye dükkânına sokulmamış, 
ortaya 150 yıl sonra (kısmen de olsa) katılımcı, açık tartışmalı bir 
süreç sonucunda konsensüsle, uzlaşma ile elde edilmiş, eli yüzü 
düzgün ve çağdaş bir yapı çıkmış. Yani Sayın Topbaş, lütfen “siga 
siga!” 

Kaynaklar:  
www.theacropolismuseum.gr  
www.ibb.gov.tr  

Radikal-İki, 27 Şubat 2011  
 
Siga Siga: Grekçe, yavaş yavaş.  
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İstanbul’da Turistik Suriçi  

Suriçi Neden Önemli?  

Kentin 8.500 yıllık yaşam ve kültür birikimini yoğun olarak 

içeren, yalnızca bizlerin değil, dünyanın da sayılı kültür mirası 
alanlarından biri olan İstanbul Suriçi, bu kentin tartışmasız en 
önemli, en değerli yeridir ve biz yurttaşlar, orada olan bitene ilgi-
siz kalamayız. Bu bağlamda, Suriçi’ne yalnızca arkeolojik, tarihsel 
yapıların yoğunlaştığı, dolayısıyla dünyanın ilgi alanı olan bir yer 
olarak bakmanın çok yanıltıcı olduğunu düşünüyorum. Burası, 
tüm İstanbulluların, bizlerin ilk evi, mahallesi, semti, ilk yerleşim 
yeridir. Burası, yalnızca Osmanlı-Türk olarak 500 yıllık değil, son 
(Yenikapı) buluntularına göre 8500 yıllık evimizdir. Zaman içinde 
oraya ne denli yabancılaşsak da oradan ne denli uzaklaşsak da bu 
bölge için düşünmek görevimizdir. Aslında bizler, 1950’li yıllardan 
bu yana burayı terk ettik. Bizler derken, kimseyi ötekileştir-
miyorum, 500 yıl oradaki sosyal kültürel mirasa katkı koyarak, bu 
varlığı nesilden nesile devrederek kesintisiz bir süreklilik içinde 
yaşatan örgütlü bir toplumsal yapıyı kastediyorum. Bilindiği gibi 
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aslında birçok eski kentte modernite çağı olarak da adlandırılan 
bu önemli tarihsel dönüm noktasında yeni talepler ile yeni yaşam 
biçimleri ardına düşen eski kentlilerin, burjuvaların, kente yeni 
gelenlere bırakarak ilk terk ettiği yer, eski kent merkezi oluyor. 
Ortaya çıkan boşluğu ise bazen marjinal bir sanayi ama genelde 
kırsal alandan gelen göçmenler, hatta çevre ülkelerden gelerek 
buralara yerleşen, küçük “komünote”ler kuran marjinaller doldu-
ruyor. Diğer yandan ilginç kentsel dokusu, yoğun tarihsel birikimi 
ile bu eski kent merkezi, elbette giderek artan düzeyde bir turizm 
talebi yaratıyor. Elbette İstanbul’u deneyimlemek isteyenler, 
Batı’nın kötü bir taklidi olmaktan öteye gidemeyen yeni kent par-
çalarını, banliyöleri ziyaret etmek yerine buraları görmeyi tercih 
ediyorlar. Böylece, dönüşümün diğer bir dinamiği olarak, turizm 
ve beraberindeki birçok destek işlev buralara yerleşmeye 
başlıyor. Bu da doğallıkla bölgede bir değer artışı yaratıyor. 
Elbette bölgenin yeni yerel sakinleri hem bu değer artışından 
hem de sosyal ve kültürel olarak kesinlikle uyum 
sağlayamayacakları turizm etkinliklerinden etkileniyor. Bu ikili 
talep ve yarattığı gözle görülür çekişme ve çatışma, kırılgan ve 
naif kentsel dokuda doğallıkla çok hızlı bir tahribat yaratacaktır.  

Suriçi’nde, eski İstanbul sokaklarında yapılacak kısa bir gezinti, 
turizmin getirdiği dinamik ile bölgenin yeni sakinlerinin nasıl 
karmaşık bir ilişki içinde olduğunu gözlemlememiz için yeterli 
olacaktır. Eminönü ile Fatih Belediyeleri birleşmeden önce, böl-
gede turistler, eski kentliler ve yeni kentliler arasındaki tuhaf 
dengesizlik daha da vahimdi (Eminönü ilçesi gece nüfusu 
neredeyse yüz bin kişiye inmişti). Şimdi bile yerel-turistik dengesi 
epeyce bozuk ve giderek hızla da bozuluyor.Bu üçlü karmaşık ya-
pıya, yeni dönemde bir dördüncü aktör grubu eklemlenmeye 
çalışıyor. Bir dönem sonra banliyölerdeki kapalı, yalnız ve yavan 
yaşamdan bıkan kimi kesimler, özellikle genç entelektüeller, kent 
merkezindeki nitelikli yaşamı özleyerek buralara yeniden dönmek 



210 
 

isteyebiliyorlar. Ancak yıllar önce terk edilen merkez artık 
köhnemiş, karmaşıklaşmıştır; eskisi gibi huzurlu, dingin, düzenli, 
“asude” bir yaşam sunmamaktadır. O zaman da gündeme soylu-
laştırma, yenileme gibi kavramlar gelir. Yepyeni bir gerilim top-
lumsal kaynağı ortaya çıkar.  

Turizm: Kutsal ve Dokunulmaz Sektör  

Bu ülkede turizme bunca öncelik verme ve kutsama anlayışı 
nereden geliyor, bilemiyorum.  

Benim çok sevdiğim ve sıkça tekrarladığım bir deyiş ile, so-
kaklarda ayı oynatmaktan bile “ayılara ayıp oluyor” diye değil de 
“turistlere ayıp oluyor” diye vazgeçmişiz. Şimdi de kır, kent, dağ, 
taş demeden neredeyse tüm ülkeyi turizm amaçlı olarak planla-
maya başladık. İstanbul’da yapılan gökdelenler için bile plan deği-
şikliği ile “turistik alan” kılıfı hazırlanıyor.  

Gökkafes turistiktir. Parkotel turistiktir. Kız Kulesi de turis-
tiktir. İstanbul’da, Boğaziçi, Nişantaşı, Levent, Etiler’de gece ku-
lübü, bar, kebapçı, çevreyi huzursuz eden ne tür faaliyet varsa 
hepsi “turistik”tir. Bu tür yerler Belediye ruhsatlı değil, Turizm 
Bakanlığı ruhsatlıdır. Bu tür yerlerin nasıl bir ekonomik faaliyet 
gerçekleştirdikleri, kendilerine ayrıcalıklar tanıyan ülkelerine ne 
kadar döviz kazandırdıkları da ayrıca sorgulanmalıdır. Yılda 20 bin 
kişilik bir kasabanın ihtiyacı kadar su tüketen bir golf sahası da 
turistiktir. Kıyılarımızda ayrım gözetmeksizin yapılan tüm yapılar 
turistiktir. İşte bu inanılması zor bir karar. Bize ait olduğunu 
sandığımız bu coğrafyanın tüm deniz kıyılarından ancak “turist” 
olarak yararlanabiliyorsunuz.  

Turistik yörelerde konutların içine kadar sızan turistik işyerleri; 
tişörtçüler, dönerciler ve de elbette barlar, diskolar oralarda her 
türden ekolojik bütünlüğü yok ediyor. Turistik ilan edilen 
yerleşim alanlarında, yapılarda artık doğala, yerele ait olan 
yaşam biçimlerinden başka her şey var. Turistik Suriçi’nin de bu 
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amaca uygun olarak, ne denli hovardaca dönüştürüleceği, 
tüketileceği aşikardır. 

Suriçi’nde de Patlayan Turizm  

Kimi plancılar, yukarıda tanımlamaya çalıştığım dörtlü gerilimi 
gidermenin biricik yolu olarak, tüm aktörleri dışlayan bir yöntemi 
benimser, katı koruma kuralları önerir, kentsel yenilemeyi ve 
kentsel dönüşümü savunurlar. Söz konusu, tanımladığım gibi 
değerli bir alan olunca, artık burası için bir “müze-kent”ten bile 
söz edilebilir. Elbette, tümüyle ticarileştirilmiş bir müze! Yani çağ 
dışı kalmış bir koruma ve yenileme anlayışı ile içi boşaltılmış, ye-
relden arındırılmış, yeniden uygun biçimde doldurulmuş yapılar-
dan oluşan donuk, durağan görüntüler öneren bir müze. Bu öne-
ri, bölgede yaşayan tüm tarafları, turizm adına tüm 
taleplerinden, doğal yaşama biçimlerinden feragat etmeye 
zorlar. Turizm ile tasavvur edilen yeni dünyayı ise kültürel 
erozyon, yapısal sahtecilik, yalancı yenileme, “eskieserleştirme”, 
sahte butik otel, kitsch dönüşümler, geçici tacirler kuracaktır.Ve 
bu oyun, en yetkili kurumlar ve kurullar denetiminde, onayında 
oynanır. Bir zamanlar kentin bu en değerli yeri, marjinal sektörün 
umut alanına, geleneksel zanaatın sahte talepler doğrultusunda 
“sahte” üretime geçiş yaptığı bir yere dönüşür.  

Dinamik ve verimli bir sektör olduğu için, yoğun istihdam ya-
rattığı için (“Bu işten ekmek yiyen binlerce kişi var” söylemini ha-
tırlayınız), haydi biraz da ulusal gururu okşadığı için (“Ne güzel, 
yabancılar geliyor ve kentimize hayran oluyorlar”) turizmin bu-
radaki uygulanış biçimi ve çevre ile kurduğu olumsuz ilişki hak-
kında eleştiri yapmak bu ülkede en azından oyunbozanlık olarak 
tanımlanır. Ne var ki, günümüzde uluslararası acentelerin dayat-
tığı ucuz yapılaşma, ucuz tarife, ucuz turist, ucuz hizmet döngüsü 
ve bu sürecin yarattığı, yapısal ve kültürel erozyon tüm dünyada 
tepki çekmeye başladı. Planlamanın fiziksel, sosyal boyutunu bir 
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yana bırakalım, otuz milyon turistin (235 milyon günün) devi-
niminin bu kentte artık bir zaman ve mekân planlaması gerek-
miyor mu? İspanya’nın 50 milyonluk turist kitlesini planladığını 
biliyoruz. Bunun büyük bir kesimini, tam dillendirmese de “po-
ubelle” (çöplük) olarak nitelendirerek, kıyılarında özel bir yerler 
ayırdığını, ucuz charter’ları da İspanya’nın geri kalanı ile mimari 
veya kültürel anlamda hiç ilgisi olmayan bu yerlere (örneğin Be-
nidorm) yönlendirdiklerini, yıllar önce bir yazımda anlatmıştım. 
Diğer bölgelerde ise İspanyollar, turist murist demeden kendi ya-
şamlarını, olabildiğince (Olabildiğince diyorum; çünkü artık bir de 
globalleşme var!) kendi kurallarıyla sürdürüyor ve turistler 
oralarda bu gerçek yaşamı -yani gerçek ve biricik sürdürülebilir 
olan yaşamı- olabildiğince paylaşmaya çalışan ve bunun için 
normalden biraz daha fazla para ödeyen gelip geçici katılımcılar 
olarak belirleniyor.  

İnsanların çeşit çeşit farklı beklentiler ve talepler ile elbette 
buralara gelecek. Bence önemli olan bizim onların etkisinde ne 
kadar kalacağımız. Yaşama biçimlerimizi, yaşam çevremizi onları 
odak alarak ne denli değiştirmeyi düşündüğümüz. Bence 
sürdürülebilirliğin esas formülü de budur. Suriçi’nde insanların 
biraz daha özenle yaşamı sürdürebilecekleri düzenlemeler, tüm 
aktörler arasında belirli müzakereler ile uzlaşı içinde kararlaştı-
rılmadan koruma, yenileme ve sürdürülebilirlikten söz edilemez. 
Burada, böylece çağdaş koruma ilkeleriyle ve sahte olmayan bir 
yaşam ile yoğurulmuş bir turizm gerçekleşebilir.  

MSGSÜ Çarşamba Seminerleri\30 Mart 2011 
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Mimarlık, İnsan Hakları ve Bu Topraklar  

Her savaş, her sürgün, ardında harap bir yerleşim ve acı anılar 

bırakır. Kimin gidip kimin kaldığını “resmi tarih” yazar, bizlere 
okumak kalır. Ama bunun kadar, belki daha da önemli olan bir 
görev ise geçmişi yapılar üzerinden de okumaya çalışmaktır. 
Yalnızca anlamak, hatırlamak, saygı duymak için…  
 

Böyle bir konuya herkesin neredeyse ilköğretim yıllarından bu 
yana bildiği şu sözlerle başlamak kolaycılık olurdu. Ancak belki 
burada unutanlar için bir kez daha yinelemekte yarar var:  

Madde 12: Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya 
yazışması hususlarında keyfi karışmalara, şeref ve şöhretine karşı 
tecavüzlere maruz bırakılamaz. Herkesin bu karışma ve 
tecavüzlere karşı kanun ile korunmaya hakkı vardır. 

Madde 13: Herkes herhangi bir devletin sınırları dahilinde 
serbestçe dolaşma ve yerleşme hakkına haizdir.  

Madde 25: Her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için yiye-
cek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil 
olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat se-



214 
 

viyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim 
imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde 
güvenliğe hakkı vardır. 

Böyle buyurmuş altmış yıl öncesinde, insanlığı idealize eden 
bir modern çağ müjdesi. İnsanların yaşadığı müthiş savaşlar erte-
sinde, “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!” kalıbına sığınarak, 
biraz moral vermiş belki insanlara, bir ütopya kurgulamış belki 
de. Buna içtenlikle inanmış da olabilir o dönem bu bildirgeyi ka-
leme alanlar. Altmış yıl sonra bugün, dünyanın hangi bölgesinde 
geçerli bu önermeler? Danimarka, Finlandiya, Hollanda? Belki, 
biraz… Ya buralarda? Bugün, mimarlığa erişim hakkı, barınma 
hakkı, yurt edinme hakkı konularında gerçek durum nedir, bir 
bakalım mı? Buralarda, tarih boyunca nice savaşlarla yıkılıp ye-
niden inşa edilen bu topraklarda, yurt edinme hakkından, yerleş-
me hakkından, barınma hakkından söz edebilir miyiz? Sulukule, 
Tarlabaşı, Fener, Balat’ta olan biten hakkında gözümüzün 
önünde yaşanan dramlar oldukları için veya durmadan önümüze 
konan örnekler oldukları için biraz fikrimiz var:  

“Tarlabaşı Mahallesi’ndeki onlarca aile, kentsel dönüşüm 
projesinin sonucu olarak evlerinden tahliye edilmekle karşı 
karşıya kaldı. Beyoğlu Belediyesi ve kolluk kuvvetleri tarafından 
tehdit edildiklerini ve kendilerine gözdağı verildiğini iddia eden 
aileler, tahliye tebliğlerini okumadan imzalamaya zorlandıklarını 
söylediler. Tahliye ile karşı karşıya olan pek çok kişiye yeterli 
mühletin verilmediğini savunan Uluslararası Af Örgütü Türkiye 
Araştırmacısı Andrew Gardner, 'Bu insanlara danışılmamış, yasal 
hakları konusunda bilgilendirilmemiş veya uygun alternatif 
barınma imkanı ya da zararlarının tazmini teklif edilmemiştir. Söz 
konusu durum, bu insanların haklarının bir ihlalidir. Ayrıca taciz 
iddiaları ile ilgili olarak da kamu görevlileri hakkında bir 
soruşturma başlatılmalıdır' açıklamasında bulundu.” 



215 
 

Biz, bu çağda, kentsel dönüşüm adı altında gerçekleştirilen bu 
operasyona, bu zoraki sürgüne mutenalaştırma diyoruz. Unutma-
malı ki, yeni dönemde oralardan sürülenler de aslında oraların ilk 
sahipleri değil. Onlar da daha önce sürgüne gönderilenlerin 
yerlerini doldurmuş olan yeni sürgünler. Bir tür zincirleme re-
aksiyon yaşanıyor yani. Bu aralarda derhal entelektüel çevrelerin 
tüketmekten hoşlandığı ve dolayısıyla hızla içi boşaltılan bir kav-
ram oldu mutenalaştırma. Örneğin, İstanbul’da bu tuhaf deyimin 
ardındaki dinamikten çokça söz edildi.  

“Yeni İstanbul Tahayyülü” kapsamında kent çeperlerinde sa-
çaklanan getto yerleşimler (kapalı siteler, korumalı siteler) dışın-
da, kimilerine artık merkezde de daha “mutena” yerler gerekiyor. 
Yıllar önce kent merkezini terk eden veya oralardan gönderilen 
her türden, sınıftan, ırktan, dinden yurttaşın yerine son elli yılda 
gelip yerleşen; ama artık küresel İstanbul’da görevleri sona eren 
insanlar, yani ucuz emek sağlayıcıları, marjinaller, yeni göçmenler 
yeniden ve bu kez zorla sürgüne gönderiliyor. Kent merkezinde 
dönüştürülecek yeni yerleri daha çok varlıklı “bobo”lar (bohem 
burjuvalar) tercih edecektir. Ama bir dakika, sürgün mü dedik?  

Tam da Sürgün Demişken  

Peki ya “öteki” ötekiler? Bu topraklardan gelip geçmiş, sürül-
müş milyonlarca insan? Yüz yıldır İstanbul’da, İzmir’de, 
Kayseri’de gerçekleştirilen ve resmi tarih tarafından onaylandığı 
için pek de sorgulamadığımız sürgün ve yurtsuzlaştırma 
operasyonları nasıl adlandırılmalı? Bir Ermeni dostun (Kayseri, 
Develi’de yıllar önce terk ettiği evinin izlerini birlikte ararken) 
söylediklerini hatırlıyorum: “Bu coğrafya hüzne, gözyaşına, acıya 
aşinadır, bu Anadolu insanının yüzünden okunur, türküsünde 
duyulur.” Ya benzer nedenler ile yurt edindiği toprakları bırakıp 
buraya sığınan Türkler hiç özlemez mi doğdukları toprakları? Siz 
sonsuza kadar terk etmek zorunda olsaydınız doğduğunuz evi, 
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sokağı, komşularınızı, yanınıza ne alırdınız hiç düşündünüz mü? 
Fotoğraflar, yazılar, aynalar, anılar… Zaman ve fırsat tanınırsa, 
belki. Ama mekânı, tarihi, kokuyu, ışığı, sesi, müziği, isimleri, 
komşularınızı, dost ve düşmanlarınızı, sanatınızı, mesleğinizi ve 
kimliğinizi, geçmişinizi ve geleceğinizi ardınızda bırakacaksınız. 
Bence asıl bunların tümüne yurt denir. Bunların en göze 
görüneni; doğanın, tarihin ve insanın acımasız aşındırmasına en 
çok direneni de işte tam da bizim konumuz olan mimarlık 
ürünleri, yapılardır. 

 
Üzerinde yaşadığımız şu topraklarda yalnızca son yüzyılda, en 

az 668.000 konut terk edilmiş, başka bir deyişle 668.000 ailenin 
ocağı sönmüş. Bu tabloya yalnızca sayısal göstergeler olarak 
bakmayıp, ardındaki her bir evin, her bir ailenin, her bir bireyin 
evlerinin duvarlarındaki müziğin yankısının, mutfağındaki 
yemeğin kokusunun izini sürersek, ne denli dramatik öykülerle 
karşılaşırız acaba? Bir de bu insanların yurt edinip kullandığı 
mahalleleri, sokakları, meydanları, resmi yapı veya hizmet 
yapılarını düşünün: pasajlar, dükkânlar, okullar, hanlar, 
postaneler, konaklar, köprüler, ayazmalar, bağlar, bahçeler, 
depolar, mezarlıklar, kiliseler…Kimi zaman aldığımız, sattığımız, 
yıktığımız, yaktığımız, kimi zaman da acımasızca 
dönüştürdüğümüz, ama yalnızca ve yalnızca geçici bir süre için 
bize ait olduğunun bilincine varmamız gereken “şey”ler. 

Bu yapıların pek çoğu hâlâ burada, Anadolu’da, İstanbul’da, 
İzmir’de. Bizler de bu yapıların önünden farkına varmadan geçip 
gidiyoruz ya da onları duyarsızca yıkıyor, yıkılmaya terk ediyor, 
mülk ediniyor, dönüştürüyor, paylaşıyor ve yeniden paylaşıyoruz. 
Kayseri’de kentsel dönüşüm kamu eliyle, Beyoğlu’nda dönüşüm 
yaratıcı ve yatırımcı entelektüeller eliyle, Ege’de otel, restoran, 
bar işletmecileri eliyle… Kentlerimizde eli yüzü düzgün çevre veya 
yapı olarak gösterdiğimiz kimi yerleri kimler yapmış, nerde bu 
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insanlar? İnsan hakkı barınma hakkından, nitelikli mimarlığa 
erişme hakkından önce, öncelikle yurt edinme hakkıdır diyorum. 
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Taksim’de  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasına göre, Taksim’de 

tüm erişim taşıt tünelleri ile sağlanacak, trafik yeraltına alınacak 
1939’da yıkılan Taksim Kışlası yeniden yapılacak, Gezi Parkı’nın 
altı ise katlı otopark olacak.  
 

Size, sevgili dostum, evet size soruyorum! Siz, bir ekim akşamı, 
Taksim’de renk renk aydınlatılmış Maksem’den sular akarken, 
kaskadlı havuzların önünde dizilip, bir elinizde annenizin eli di-
ğerinde bir maytap ile hiç Cumhuriyet Bayramı töreni izlediniz 
mi? Eskiden, çok eskiden, “The Marmara”nın yerinde faaliyet 
gösteren Ankara Pazarı’nın naftalin kokan dükkânından iki liraya, 
bir düzine ahşap askı satın aldınız mı? Sonraları, oraya yapılan 
otelin kafesinde gazete okudunuz mu? Onat orada öldürüldüğün-
de ağladınız mı?Taksim Anıtı’nın önünde, arkadaşınızla el ele 
tutuşup şipşak fotoğraf çektirdiniz mi? Peki, emprime entarili 
annenizle fötr şapkalı babanızın 1940’larda Anıt’ın önünde belki 
başka bir şipşakçıya çektirdiği, artık biraz solgun gözüken fotoğraf 
hâlâ aile albümünüzde duruyor mu? Annenizle, pasajlarda uygun 
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bir düğmeyi aramak için saatlerce dolanıp, bu uzun yürüyüşün 
ödülü olarak Japon mağazasından plastik bir oyuncak veya 
Meydan’da bir külah dondurma kazandınız mı?  

Siz, bir mayıs sonrası, parkın ortasına dikiliveren devasa süngü 
anıtı fark ettiniz mi, o ucubenin yanından ürkerek geçtiniz mi? 
Önce saatin altında, sonra gerçek bir tramvay durağında, sonra 
AKM’nin önünde, sonra hamburgercinin orada, çok daha sonra-
ları da metro çıkışında arkadaşınızı, belki sevgilinizi beklediniz 
mi? Sahiden, siz hiç Kristal Büfe’den hamburger yemiş miydiniz? 
Bir yaz akşamı, Park’ın altındaki otobüs duraklarında Ataköy’deki 
sevgilinizle buluşmak için hiç kuyruğa girdiniz mi? AKM’nin en üst 
katındaki sanat galerisinde bir arkadaşınızın yapıtlarının sergi 
düzenini hazırlarken, galerinin camına alnınızı dayayıp, aşağıda 
akşamın alacakaranlığında koşturan insan kalabalığını hüzünle 
seyrettiniz mi?  

AKM’nin yanındaki dolmuş duraklarının kahyasının “Taksim-
Sarıyer” diye bağıran boğuk, rakılı sesini hatırlıyor musunuz? 
Yıllarca ve yıllarca, Taksim’de otobüsten inip, önce sekiz yıl 
Galatasaray yönünde, sonra beş yıl da Fındıklı yönünde okulunu-
za, üniversitenize gitmek için yağmur, kar demeden yürüdünüz 
mü? Sizin hiç Zoğrafyon’da, Papyon’da okuyan arkadaşınız oldu 
mu? Bir Noel gecesi, entel arkadaşlarınızla Saint Antuan’dan 
çıkıp, Rejans’ta limonlu, biberli votka içtiniz ve sonra hafif 
sallanarak Meydan’ın ardındaki umumi tuvalette işediniz mi? 
Veya başka geceler Yakup’ta, Refik’te, Cumhuriyet’te, Pasaj’da 
Kimene’de arkadaşlarınızla kafayı bulup, biraz bulanıklaşmış 
vitrin ışıklarını izleyerek Taksim’in yolunu gözlediniz mi?  

Haydi diyelim Park Otel’de Yahya Kemal’i, Divan’da Attila 
İlhan’ı göremediniz, yaşınız yetmez; ama siz Çiçek Bar’ı, Kaktüs’ü 
ve “müdavimlerini” nasıl bilmezsiniz? Cadde’de, Meydan’da 
marjinal gazete sattınız, bildiri dağıttınız mı? “Gey Biseksüel 
Travesti”, “Cumartesi Anneleri”, “Greenpeace”, “Emek’i 
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Yıktırmayacağız” gibi eylemlere katılıp biber gazı, cop filan 
yediniz mi? Yemediniz mi? Peki ya Balık Pazarı’ndan aldığınız 
lakerda, çiroz veya pavuryayı? Arşivci olmadığınız malum; ama 
seyretmeye gitmemiş olsanız da Tarlabaşı yıkımlarının 
fotoğrafları gözünüzün önüne geliyor mu? Narmanlı Han’daki 
noterde beklerken çevrenizdeki antika eşyaları uzun uzun 
incelediniz mi? Siz hiç Gümüşsuyu’ndaki dişçinizden çıktıktan 
sonra, uyuşturucu iğnenin etkisi geçsin diye çınar ağaçlarına 
dayanıp, bir sigara yakıp meydanı seyrettiniz mi? Meydan’da 
kestane, simit, mısır, piyango bileti, “Salut Les Copins” dergisi 
veya kör gazeteciden “meyhane baskısı” gazete satın aldınız mı?  

Bir kış günü, Sıraselviler Caddesi girişinde size yaklaşan ka-
ranlık bir tip, hiç “Abi, bir ihtiyacın var mı?” diye sordu mu? Gezi 
Parkı’nda tek başınıza dolanırken hiç “ahlaksız teklif ” aldınız mı? 
Bir gece geç vakit, Meydan’ın kuytu bir köşesinde peşinize hiç ti-
nerci bir çocuk takıldı mı? Siz bu Meydan’da hiç açık hava konseri 
izlediniz mi, izlerken sahneyi daha iyi görebilmek için Anıt’a tır-
manmaya kalkıştınız mı? Anıt’ın etrafını dolanan, nostaljik tabir 
edilen tramvaya “Hokkabaza döndürmüşler benim güzel 
tramvayımı” diye hüzünle baktınız mı? Herhangi bir vesile ile o 
Anıt’a çelenk koydunuz mu? Siz AKM yangınını seyretmeye 
gelmiş miydiniz? Karlı bir gece, Talimhane’deki bir akrabanızın 
evinden çıktıktan sonra, Meydan’ın kaldırımlarında taksilerin 
peşinde koşturdunuz mu? Fransız Kültür Merkezi’nde “400 
Darbe”yi seyredip, Hacı Baba’nın arka terasından Aya Triada’nın 
avlusuna bakıp çocukluğunuzu düşündünüz mü? Sıraselviler’de 
aynı eski binanın altıncı katında Ankara Sanat Tiyatrosu’nu, zemin 
katında Devekuşu Kabare’yi seyredip, Bodrum katta Kulüp 12’de 
Günay Bey’le tanıştınız mı?  

Siz, hiç bir 1 Mayıs ertesinde Park’ın basamaklarına oturup 
Meydan’a bakarak kendinizi sorguladınız mı? Siz acaba, Kabadayı 
(Ömer Vargı) , Güz Sancısı (Tomris Giritlioğlu), Issız Adam (Çağan 
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Irmak) Beyoğlu Piliçleri (Türker İnanoğlu) filmlerini seyrettiniz 
mi? Acaba, Beyoğlu Rapsodisi (Ahmet Ümit), Kazancı Yokuşu 
(Ferhan Şensoy), Düş Şatoları (Burçak Evren), İntermezzo (Fikret 
Adil), Şişhaneye Yağmur Yağıyordu (Haldun Taner), Tüneldeki 
Çocuk (Sait Faik), Fatih-Harbiye (Peyami Safa) kitaplarını 
okudunuz mu?  

Hachette’ten, Kitap Sarayı’ndan, Denizler Kitabevi’nden, 
Simurg’tan, Mephisto’dan aldığınız kitaplara sarılıp, İnci’de pro-
fiterol yediniz umarım. Sinema günlerinde Emek’in kapısında 
belki bilet de dilenmişinizdir. Daha ilk gençliğinizde de Atlas’ta 
Sylvie Vartan, Fitaş’ta Cem Karaca konserine de gitmişinizdir bel-
ki; ama çok daha öncelerinde art arda dört seks filmi oynatan si-
nemalarda sizi hiç görmedim. Ne günlerdi bir bilseniz! Ama artık 
biraz yaşlandık değil mi? İş güç sahibiyiz. Deneyimli yöneticiler, 
plancılar, mimarlarız.  

Paramız da var artık. Bu akşam Taksim’e, hele bu rüzgara karşı 
yürümek biraz zor geliyor. Hazır Meydan’da trafik ışıkları taşıtlar 
için kırmızıya döndü, acele bir taksi bulmalı.  

İyi geceler beyefendi, umarım rahat rahat uyuyacaksınız.  
Cumhuriyet, 20 Şubat 2012  

(Gezi Direnişi’nden yaklaşık 500 gün önce yazılmıştır.) 
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Çamlıca’ya Cami:  
Biraz Durup Nefes Alsak veya Bir Ütopya  

Türkiye’de mekânı planlama ve kültürel mirası, doğayı ve çev-

reyi koruma bilinci, kentleşme sürecini bizlerden daha önce 
yaşayanlara ve dolayısıyla evrensel düzeyde bu kavramları 
gündeme getirip geliştirenlere göre epeyce geç oluştu. Bu 
nedenle, özellikle son otuz yıldır dönüşüm sürecini sert ve hızlı 
biçimde deneyimleyen İstanbul’da kimi büyük projelerin 
irdelenmesi, kimi değerlerin korunması doğrultusundaki 
önerilerimiz gündeme taşınamıyor, bu konulardaki 
tartışmalarımız bayağı zorlu geçiyor. Bu bağlamda tehdit 
altındaki kimi değerlerimiz şunlar:  

Suriçi’nin Silueti: Turizm amaçlı yapılaşmalar, Haliç metro 
köprüsü, Zeytinburnu’ndan başlayıp bölgeye doğru yürüyen gök-
delenler ile, Beyoğlu ve Boğaz Kıyıları: Galataport, çözümsüz 
duran Perşembe Pazarı, gereksiz yükseklikteki kuleler, 
Haydarpaşa projesi, biteviye siteler, yitirilen yeşil doku, satılan 
yalılar ile,  
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Kent İçindeki Değerli Dokular ve Mekânlar: Süleymaniye, Tar-
labaşı, Taksim, Haliç kıyılarındaki düzenleme ve dönüşüm proje-
leri ile, 

Kimi Yapısal ve Arkeolojik Değerlerimiz: Emek Sineması dö-
nüşümü, Bizans Sarayı üzerinde otel, Yenikapı Transfer Alanı 
Projesi, kıyı dolguları, kent içinde dönüşüm alanları ile, 

Tüm İstanbul Doğası: Boğaz köprüleri, otoyollar, kanallar, kent 
çeperindeki TOKİ yerleşimleri ile.  

Bu durum hakkında haklı görüşlerimizi, önerilerimizi daha 
güçlü olarak dile getirebilmeliyiz. Bazen bu türden sürpriz proje-
ler dehşetli, azametli, güçlü ve çok hızlı olabiliyor. Biz daha bun-
lardan birini serinkanlı biçimde tartışmaya çalışırken gündeme 
düşen bir başkası nedeniyle şok geçirebiliyoruz. Bizler durumu 
algılayıp, anlayıp herhangi bir konuda mantıklı alternatif çözüm-
ler üretelim diye uğraşırken, kimi yöneticiler durup durup (Aslın-
da durmuyorlar, belki de ciddi think-tank çalışmaları yapıyorlar) 
yepyeni sürprizler ile karşımıza çıkıyorlar.  

Sorun aslında temelde, kentin hâlâ yöneticiler, yatırımcılar 
tarafından üzerinde iktidar gösterileri yapılabilecek ve rant 
oyunları oynanabilecek potansiyel bir alan olarak görülmesinden 
kaynaklanıyor. Kimileri için kentteki her boş alan, yeşil alan veya 
kamusal alan bir arsadır (örneğin; Çamlıca, Sevda Tepesi, İETT 
garaj alanları). Her yapı da yerine daha verimlisi, daha gösterişlisi 
yapılabilecek bir yatırım alanıdır (örneğin; AKM, Likör Fabrikası, 
Ali Sami Yen, Sulukule). Saymakla bitirilemeyecek sorunlar 
elbette yalnızca sancılı metropolümüzle de sınırlı değil. Side’den 
Kuşadası’na kadar kıyılarımızdaki “turistik” tesis yapılaşmaları, 
akarsu boylarındaki HES kıyımları, Akdeniz ve Karadeniz’de 
nükleer santral ısrarları gibi ulusal coğrafya düzeyinde baş ağrı-
tan konular da cabası. Bunca yoğun bir yapma, koruma gündemi 
karşısında sağduyumuz, mantığımız, enerjimiz tükeniyor, çökü-
yor. Mücadele sırasında hakaret, hatta tehdit görmesek bile, en 
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azından sürekli itiraz eden, vızırdanan, kalkınma karşıtı zavallı 
entelektüeller olarak tanımlanıyor, tanıtılıyoruz.  

Bu konularda kimi zaman kıran kırana süregelen itirazlar, da-
valar, gösteriler bir yana, bazen acaba bu konularda toptan bir 
uzlaşma alanı bulunabilir mi, diye de düşünmek istiyor insan. 
İsterseniz buna yorgun savaşçıların bir “ateşkes” isteği, bir 
“mütareke” talebi, bir nefeslenme şansı arayışı da diyebilirsiniz. 
Kimi yerlerde (Söz konusu Çamlıca olduğuna göre, şimdilik 
İstanbul’dan bahsediyorum) ulusal bir mutabakat ile kırmızı 
çizgilerimizi belirlesek; Suriçi, Boğaz kıyıları, Beyoğlu ve klasik 
siluet kapsamına giren bir bölgeyi sınırlasak. Buralarda sağlı sollu, 
bireysel ve toplumsal kalkınmadan, imardan, mimardan, 
yapılaşmaktan bir süreliğine örneğin, bir sekiz, on yıllığına 
vazgeçsek. Bu bölge içinde, bu süre içinde, tam ve kesin yapı 
yasağı getirsek. Bu arada tüm dahiyane projelerimizi de masaya 
sersek ve bunları alabildiğine (efendice) tartışsak. 2020-2023 gibi 
bir aralıkta, zücaciye dükkânına giren filler gibi değil de yavaş 
yavaş, ortak aklımızın önerdiği, üzerinde uzlaşabildiğimiz 
projeleri hayata geçirsek. İstanbul buna değmez mi? 

NOTLAR  
TOKİ’ye ve Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar’a özel bir 

soru: “Yapmak kadar biraz da yıkmayı düşünmez misiniz?”  
Mimarlık Dergisi, 367\Eylül-Ekim 2012  
Fransızca çevirisi Le Courrier de l’Architecte\Aralık 2012 
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Beyoğlu’nu Kıyıları: Pera, Karaköy,  
Tophane, Galata, Fındıklı, Dolmabahçe  

İstanbul, tarihi boyunca barışık olduğu denizlerinden her gün 

kıyılarındaki yanlış kullanımlar, transit yollar, işgaller, turistik-
leştirme operasyonları, özelleştirme ve süper rant aktarımları ne-
deniyle biraz daha uzaklaştırılıyor. Bu bağlamda Beyoğlu’nun 
genç ve dinamik toplumunun da farklı rant işlevleri için saklı 
tutulan Beyoğlu kıyılarına açılması bilinçli olarak engelleniyor. 
Yaklaşık bir yıl sonra gökkuşağı renklerine boyanan Fındıklı ve 
Cihangir merdivenleri bir başlangıcın habercisi mi acaba?  
 

İstanbul’un merkezi Beyoğlu, günde üç milyon kentliyi konuk 
eder. Tümüyle yapılaşmış bu bölge, aslında (kentliler tarafından 
algılanmasa da haritalara biraz dikkatlice bakıldığında) bir 
yanında Haliç, diğer yanında da Boğaziçi ile çevrilmiş 
coğrafyasıyla, denize uzanan bir yarımadadır. Yani yeşil alanı, 
parkı olmayan Beyoğlu’nun, yaşayanlarının ve konuklarının hiç de 
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farkında olmadığı (belki farkına varırlarsa şiddetle hak talep 
edecekleri) çok uzun ve değerli bir sahili vardır.  

Haliç’in içinden Boğaz’a doğru kıyı boyunca yürürsek Kasım-
paşa, Tersaneler, Perşembe Pazarı, Karaköy, Tophane, Salıpazarı, 
Fındıklı, Kabataş, Dolmabahçe kıyılarının günümüzde neredeyse 
bütününün kentliye kapalı olduğunu görürüz. Bu yürüyüşte, ne-
redeyse denizi hiç algılamadan, kapalı bir koridor boyunca yol 
alınacaktır. Kamuya açık olduğu öne sürülebilecek kısa bir kıyı 
kesiminin ise rıhtım niteliği çok düşüktür, buralarda suyla ilişki 
kurmak neredeyse olanaksızdır.  

Galataport, Kabataş Transfer Merkezi (gözden kaçırdığımız şu 
kendini martı sanan “çirkin ördek” görüntülü muazzam bir iskele 
yapısı, otobüs ve tramvay durakları, elbette taksi kuyrukları, oto-
parklar ve resmi değnekçilerle de donatılarak) gibi projeler ve 
belki yakında Perşembe Pazarı için de gündeme düşebilecek 
sürpriz bir proje Beyoğlu kıyılarının tümüyle İstanbul’a, 
İstanbullu’ya kapanmasına neden olacaktır.  

Beyoğlu Koruma İmar Planı’nda iki beyaz bölge, yani üzerle-
rinde henüz karar üretilmemiş alan, kim bilir hangi emeller ve 
gerekçeler ile henüz kentten, kentliden saklı tutuluyor. Planlarda 
gizlenmiş bu Demokles’in kılıcı, Beyoğlu’nu yaşayan milyonların 
su ile buluşabileceği son şansı da alıp götürecek. Belki de kent yö-
neticileri, tarih boyunca yerel ile küreselin buluşup etkileştiği bu 
müthiş yerden ve oranın genç potansiyelinin kıyılara inmesinden 
korkuyor.Yani yalnızca Beyoğlu’nda sokaklardan masalar kaldı-
rılmıyor, Beyoğlu’nun yüzyıllar boyunca denizle ilişki kurmuş olan 
kentsel damarları da sistematik olarak kesiliyor.  

Galataport projesi, bizlere çok değerli bir kentsel proje olarak 
sunuluyor. Aslında, perde arkasında, giderek büyüyen gemi bo-
yutları ve onları ağırlayacak olan kruvaziyer limanının getirdiği ve 
getirebileceği rant, kimi çevrelerde heyecan yaratıyor. Ama 
kentliler ve değerli yöneticileri farkındalar mı acaba, bu kıyıda 
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turizme ve elbette daha da öncelikle dinlenceye yönelik nitelikli 
hiç bir hizmet yoktur. Galataport, güney kıyılarımızdaki kimi 
“alles inklusiv” tatil köyleri gibi, çevresi ile hiçbir ilişki kurmadan 
(daha doğrusu çevresinde korkunç bir fiziksel ve sosyal defor-
masyona neden olarak) orada, kapalı bir dünya olarak yer alacak. 
Daha şimdiden dev gemilerin taşıdığı binlerce turisti dolduran, 
boşaltan yüzlerce otobüs, turist kapma yarışındaki yüzlerce taksi, 
İstanbul’un bu en önemli arterini felç ediyor.  

Her sorunu yalnızca yeni bir inşaat fırsatı olarak değerlendir-
meye bakan Belediye’nin bu arterde taşıtları yeraltına alacağına 
değin duyumlarımız var. Bu da yeni bir yıkım, yeni bir Taksim 
Meydanı faciası demektir. Kıyının diğer kesimlerinde, sözde halka 
açık alanlarda, irili ufaklı, gecekondu türevi sayısız ticari 
(marjinal) kulübe-kiosk tüm boşlukları işgal ediyor. Arka planda, 
siluette birbirinin üzerinden denizi görmeye çalışan yapılar sü-
rekli olarak kaçak katlar inşa ediyor. Olası bir Galataport faciası 
sonrasında çevrede serpilecek marjinal kullanımların boyutunu 
algılamak için Kabataş çevresini donatan gecekondu kulübelere 
ve faaliyetlerine bir göz atmak yeterli olacaktır: Köfteci, bayrakçı, 
kartpostalcı taksici teröründen tuhaf ve bin bir çeşit kiosktan ge-
çit vermeyen özgün bir kıyı kullanımı.  

Çoğu işyerine dönüşen çevrede yapılar, akşam olup da boşa-
lınca, yukarılarda milyonlar, Beyoğlu koridorunda kaynaşırken, 
bu bölgeden el ayak çekiliyor. İnsan düşünmeden edemiyor: “De-
ğerli holdingler, yol boyunca dizilen leb-i derya ofislerini, belki 
yalnızca zemin katlarını biraz daha dışa dönük, insancıl işlevlere 
açamazlar mı?” Beyoğlu ana arterini kıyıya bağlayan yollar da pek 
“tekin” değildir, kimi kullanılabilir olanları da taşıtların işgali al-
tındadır. İstanbul, kentin merkezindeki bu muhteşem kalabalık 
(Beyoğlu’nu adımlayan milyonca genç) bu muhteşem olanağı işte 
böyle farkında olmaksızın veya duyarsızca ziyan ediyor.  
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Kısaca söylemek gerekirse, İstanbul’un merkezi (de) denizle 
buluşamıyor. Beyoğlu kıyılarında yer alan kültürel ve doğal de-
ğerlerin günümüze taşıdığı kentsel kimlik ve toplumsal hafızaya 
değin ögelerin izlerini sürmek, dönüşümlerin dinamiklerini kent-
sel enerjinin fiziksel mekândaki yansımalarını tartışmak, güncel 
kentsel dinamiklerin bu değerleri geleceğe nasıl aktaracağına dair 
senaryolar üretmek, bu senaryoları kamusal alana öncelik veren 
alternatif projelere dönüştürmek de değerli plancıların, koruma-
cıların önemli bir görevidir. Çünkü Beyoğlu kıyılarının Tophane- 
Dolmabahçe kesimi dinlence, kültür endüstrileri, kentsel kimlik 
ve toplumsal hafıza, festivaller, sanat, ekoloji ve sürdürülebilirlik 
bağlamlarının yanı sıra kimi (Prost-Menderes) tahribata 
karşınvarlığını koruyabilmiş, otuza yakın tarihi eseri ile de son 
derece ilginç ve önemli bir kamusal alandır.  

Sonuçta, tüm bu saydığımız nedenler ile İstanbul’un modern 
çağ boyunca merkezi olagelen Beyoğlu’nun mekânsal ve toplum-
sal olarak kıyıları ile yeniden barışma talebinin yükselmesi, bir 
kentsel hesaplaşmaya dönüşmesi beklenir.  

Koruma İmar Planı Var ama…  

2008 yılında hazırlanan, oldukça tartışmalı “Beyoğlu Koruma 
İmar Planı” kıyı kesiminin büyük bölümünde korumaya dair hiçbir 
karar üretmediği gibi, neredeyse bu alan için hiçbir öneri de 
getirmiyor. Plan incelendiğinde, kıyıya değin kimi gözlemler yap-
mak olası:  
 Haliç Tersaneleri’nin geleceği belirsizdir.  
 Muhtemelen üzerindeki mülkiyet davaları nedeniyle Perşembe 
Pazarı için de bir öneri yoktur. Bir ara Belediye buranın kıyılarında su üze-
rinde yüzer “balık tutma platformları” önermişti. Kentsellik ve planlama 
adına ne acınası bir durum!  
 Karaköy rıhtımı ve Galataport, potansiyel tahsis alanları olarak boş 
bırakılmıştır.  
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 Tüm kıyı kesiminde yalnızca Mimar Sinan Üniversitesi kuzeyindeki 
Fındıklı Parkı yeşil alan olarak gözükür.  
 Kabataş’ta arabalı vapur günlerinden kalan büyük boş alanlar 
şimdilik “denize nazır” bir otopark olarak kullanılıyor; ancak planda burada 
da bir transfer merkezi önerilmiş. Bu öneri doğallıkla buraya taşıt erişim 
talebini arttıracaktır. Aynı bağlamda, burası için martı görünümlü oldukça 
iri bir iskele yapısının da tasarlandığını biliyoruz.  
 Kabataş ile Dolmabahçe arası, Boğaz gezisine çıkan turist 
teknelerine iskele görevi yapıyor. İskelelerin yapı kalitesi tartışmalı olmakla 
birlikte, bu görece kabul edilebilir bir kullanımdır. Ancak burada, tüm gün 
yol kenarına (Burada durmaları isteniyor herhalde?) park eden turist 
otobüsleri de ayrı bir sorun yaratıyor.  
 Bölgede denize açılan tek meydan olan Dolmabahçe’nin ise 
tamamı otopark, kıyısı ise Vakıflar tarafından “özel bir işletmeye” tahsis 
edilmiş ucuz, marjinal bir çay bahçesi.  
 

Sonuç olarak Beyoğlu’nun tüm kıyı kesiminin (bilinçli veya 
bilinçsiz olarak) gelecekte yeni çatışmalara neden olacak biçimde 
boş, karasız ve kentliye kapalı olarak beklemeye alındığı söylene-
bilir. İstanbul’da yaşayanların sıkça sordukları şu soruyu işte tam 
da burada yinelemek gerekiyor: 

Başka Bir İstanbul Mümkün mü?  

Bu soruya, İstanbul’u bir marka yapıp küresel pazara sunmaya 
çalışanlar, kentin her parçasını bir “arsa” olarak görenler ise şöyle 
yanıt verecektir: “Her önerimize karşı çıkıyorsunuz!” Hatta “tuzu 
kurular”, “oturduğu yerden konuşanlar”, “Görünmeyen köprü 
mü yapacaktık?” gibi hakaretler... Bu sonuncuya bayılıyorum. 
Sayın Köprümüzü de tasarlayan Belediye Başkanımız: 
“Görünmeyen köprü eşittir tünel!”. Her ne ise, bu da Beyoğlu 
kıyılarında bir başka kıyım; ama biz yine konumuza dönelim.  

Bizler bu kez, Beyoğlu kıyılarının bu bilinçsizce, hovardaca kul-
lanımına ve bu konudaki söz konusu “kararsız” plana yalnızca iti-
raz etmeyelim. Kentin durumunu sorgulayan her kesime 
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alternatif bir yanıt oluşturmaya çalışalım. Beyoğlu, Karaköy, 
Cihangir, Tophane, Galataport… Burası binlerce yıllık kent 
merkezi, bankerler, elçilikler, liman ve benzeri yaşayan-yaşatan 
işlevleri ile tarih boyunca sürekli canlı kalmış bir bölge. 
Neredeyse, bu kentin “küresel” olan her şey ile ilk yüzleştiği yer. 
Bugün ise burası, tüm İstanbul’un merkezi, hepimizin ortak 
hafızası, aslında Boğaz’ın da en değerli yeridir. Bir kez de bizlere 
sorun, önerilerimizi dinleyin lütfen!  

Neler oluyor? Talepler, sorunlar, fırsatlar nedir buralarda? Eş-
siz bir tarihsel kültürel katmanlanma, muhteşem kent ve deniz 
perspektiflerini algılamadan, yaşamadan, içine mahkûm edildi-
ğimiz koridorlarda farkına varmadan geçip gittiğimiz bu bölge, 
bambaşka bir biçimde kullanılamaz mı? “Beyoğlu kıyılarında al-
ternatif bir dönüşüm” düşüncesi böyle oluştu. İtici güç ve yönlen-
dirici dinamik olarak, Beyoğlu ve onun genç, dinamik potansiye-
lini önerebiliriz. İstanbul’u, Beyoğlu’nu, onun günlük konuklarını 
da ön plana almalıyız. Bu arada, bölgede iki yüzyıla yakındır sür-
dürdüğü varlığı ile akademi, Mimar Sinan Üniversitesi, çevresini 
nasıl görmek istiyor? Milyonların kullandığı Beyoğlu’nun kıyıları 
başka bir biçimde algılansa nasıl bir kent düşü gerçekleşir?  

Geleceğin kentlerini biçimlendirecek olan önemli unsurlardan 
biri olan, “kültür endüstrileri” buralarda tüm diğer kentsel kul-
lanımlar ile barış içinde gerçekleşebilir mi? Kent parçalarını sat-
madan, kentli yararına özgün çözümler üretemez miyiz? Kamusal 
alanı genişletip, kullanılabilir kılarken karşıt, çatışan taleplere 
rağmen “kazan kazan” paradigmalarıyla tasarım yapabilir miyiz?  

Örneğin, Tophane meydanını tıkayan İstanbul Modern, diğer 
bir antrepoya taşınsa? Böylece Tophane meydanı, asırlardır 
önerildiği biçimde denize açılsa, tüm antrepolar yenilenip 
kültürel, sosyal etkinliklere kapılarını açsa? Mimar Sinan 
Üniversitesi’ne verildiği söylenen antrepo gerçekten bir Resim 
Heykel Müzesi’ne dönüşse? Cadde boyunca dizilen ofis binaları 
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yenilenip özellikle zemin katlarını dışarıya açık işlevlerle donatsa; 
böylece bölgeye yeni bir canlılık katsa? Tophane-i Amire yapıları 
çok daha yoğun biçimde, gece gündüz kullanılsa?  

Mimar Sinan Araştırma Merkezi işlevi yüklenerek Taksim 
Kışlası gibi bir yöntem ile “hortlatılmaya” çalışılan Topçu Kışlası 
yerine saydam ve çağdaş bir kültür yapısı yapılsa? Tophane 
yanında, Cihangir eteklerindeki Bizans kalıntıları ile de donanmış 
“adsız” yamaç, gerçek bir aktif yeşil alan olarak kente 
kazandırılsa? Beyoğlu’ndan kıyıya inen yollar daha erişilebilir 
kılınsa? Turizmin ezmediği, tüm kentli kesimlerin günün her 
saatinde kullanabileceği, gümrük sorunlarından ve devasa 
gemilerden arındırılmış, Boğaziçi ve Marmara deniz yolları için 
yoğun olarak yine aslen, öncelikle bu kentli tarafından eskisi gibi 
kullanılabilecek asude bir liman, Kruvaziyer turizminin de yalnızca 
“butik” kullanımına açık (Bugün, Venedik San Marco rıhtımına da 
gemiler yanaşıyor; ama teker teker, sırayla ve çok ağır ücretler 
ödeyerek), tüm kıyı boyu eskisi gibi kentlinin denize açılabildiği, 
yani “elini suya değdirebildiği” biçimde düzenlenmiş bir liman, 
Dolmabahçe ve Tophane Saat Kuleleri (Farkında mıyız bu iki Saat 
Kulesi’nin geçekten?) arasında, kesintisiz ve keyifli bir yaya ve 
bisiklet yolu, Bir trafik koridoru yerine sıkça denize açılan çok 
geniş bir kamusal alan, Belki, raylı sisteme öncelik sağlamak için 
özel taşıtların girişinin kısıtlandığı veya ağır koşullara bağlandığı 
bir sistem (örneğin ücretli sticker-çıkartma yöntemi 
ile,Beyoğlu’nu her gün yaşayan milyonlarca kentlinin ve doğanın 
bu kente verdiği en önemli değer olan deniz ile su ile ilişki 
kurabileceği bir alan. Kentlinin kullanımına açık olan 1,5 
kilometrelik kıyıya bir o kadar daha ekleniyor. Dolmabahçe’den 
Tophaneye, 3 kilometrelik kesintisiz bir yaya ve bisiklet yolu 
oluşturuluyor. Bölgede yoğun olarak kullanılabilir açık alan iki 
katına çıkıyor (200.000 metrekare). Kısacası, Beyoğlu için, 
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İstanbul için yepyeni bir kültür, sanat ve doğa ile buluşma alanı… 
Evet, başka bir İstanbul mümkün!  
Mimarist, Aralık 2012 

  

 



233 
 

İstanbul: Surlar, Bizler, Ötekiler  

“13 gündür aranan Sarai Sierra’nın cesedi Cankurtaran’daki 

tarihi surların içinde bulundu. Kafası sert cisimle ezilen Sierra’nın 
belden aşağısı çıplaktı.”  
 

Bizler İstanbul, açık kent, kültürel miras, turizm, kamusal alan 
diye konuşurken buraları merak eden ve resim de çekmeye me-
raklı bir yabancı “kadın”, yalnızca bizlere ait olmayan bu dünya-
mızı paylaştığımız bir sürü insandan biri, kendince bir çaba gös-
tererek 20 bin kilometre yolu geçip geliyor ve sürdürmeyi, 
paylaşmayı beceremediğimiz insanlığın bu ortak kültürel 
mirasının, bu kamusal alanın, izleri üzerinde dolaşmaya başlıyor.  

Her yabancı kadını potansiyel bir yem olarak algılamaya 
mahkûm olmuş kimileri, ırza geçip taşla baş ezen erkek 
egementoplumun kimi üyeleri bu arada, bu lanetli kentin 
karanlık köşelerine sığınmış olabilirler. Kendilerine ait kıldıkları 
bölgelerine giren bu “yabancı kadın” da “doğallıkla” onların, 
ötekilerin malı olacaktır. Onunla istedikleri gibi oynayabilirler. 
Sonra da kırık bir oyuncak gibi bir kenara bırakabilirler.  
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Kadının birkaç dakika önce çektiği resim, bu kentten batıya 
doğru uzanan hüzünlü bir demiryolu görüntüsüdür, birkaç dakika 
sonra çekeceği ise sahilde, günbatımı sonrasının ışıkları olabilir. 
Son dakikalarda, bu güzel ama lanetli kentte gün batarken, 
aklından neler geçtiğini hiç bilemeyeceğiz. Ama çektiği resimleri 
izlerken, derhal “Herhalde uyuşturucu kuryesidir bu” diye yorum 
yapmaya koşullanıyoruz. Bir dernek ise “Suçu buralara sığınmış 
zavallıların üzerine atmaya hakkınız yoktur” diye görüş bildiriyor. 
Kafamız karışık. Suç var mı, varsa suçlu kim? Elbette, kimi 
toplumlarda olduğu gibi birileri, sokakta da yaşamayı seçebilmeli. 
Metropole karşı bir protestodur belki bu tavır. Ama belli ki bu-
ralarda yaşama tutunmaya çalışanların, “ötekilerin” keyfi değil, 
zorunlu bir tercihi bu. Taşların yerine oturduğu bir toplumda bu 
ve benzeri dernekler, çoktan kent toplumundan, yerel yönetim-
lerden, TOKİ’den hesap sormalı, bu insanlar için farklı projeler 
üretebilmeliydi. Dinleyen olursa.  

Bu yersiz yurtsuzlara verecek hiçbir şeyi yok mudur gerçekten 
bu toplumun? Bu insanları, Bizans duvarlarının dışına çıkarıp, 
düzgün bir yer edinmelerini de sağlama konusunu hiç tınlama-
yanlar, örneğin TOKİ yetkilileri ise kilometrekare ile imal ettiği 
konutlarından sermaye üretmeye devam ederlerken, güçlerinin 
belirli bir bölümünü sistemin marjinalleştirdiği yaşamlara, gerçek 
evsizlere, yersizlere harcamayı düşünse? Belki üç yüz, belki bin 
kişi için insanca bir yaşam çevresi üretmenin maliyeti nedir ki? 
Söyleyeyim: “Taşı toprağı inşaat” olan bu dünya metropolünde 
bir “plaza” katının bedelidir.  

…  
İstanbul, havada uçuşan parlak projeler ile oyalanırken ve biz-

ler İstanbul, açık kent, kültürel miras, turizm, kamusal alan diye 
konuşurken, bu topraklarda tarih boyunca üretilmiş sekiz bin yıl-
lık kimi değerlerin de kentin kimi sakinleri gibi en sefil dönemle-
rini yaşadıkları söylenebilir. Son kez Surlara dönelim. Günler geç-
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ti, “Olay Mahalli İnceleme Ekipleri” artık bürolarına dönmüştür. 
Diyarbakır’ın ünlü surları 5 kilometredir. Paris’in 24 kilometrelik 
surlarının neredeyse tümü bir “çılgın proje” uğruna yıkılarak 
çevre otoyoluna dönüştürülmüştür. Atina, Roma gibi eski 
İstanbul’un yanında köy boyutunda kalan yerlerde, eski kent sur-
larının izlerini bile bulmak ise neredeyse olanaksızdır. Dünyada, 
kentin son dönemde gördüğü tüm zulme karşın en iyi kalmış ve 
korunmuş metropol surları bunlardır: 14,5 kilometresi kıyı bo-
yunda olmak üzere toplam 22 kilometrelik bir hazine. Yeni barbar 
istilaları (en azından topla, tüfekle) olmayacağına göre bunları 
şimdilerde moda olduğu gibi “ihya” etmeden korumanın bir yolu 
da olmalı. Elbette Bukoleon, Blahernai, Yedikule gibi kalelerini de 
otele veya yavan kültür merkezlerine dönüştürmeden. Sulukule 
gibi yakıp yıkmadan, belki de bu duvarlara yaslanıp yaşayan, on-
larla bütünleşen kimi evleri bile koruyarak.  

 
Bir gün keyif ve güvenle surlar boyunda yürüyen, bisiklete 

binen, resim çeken İstanbulluları ve yabancıları hayal ediyorum. 
Taşı ile, kuşu ile, insanı ile barışık bir İstanbul hayali… İşe Kons-
tantin gibi şehir surlarından başlasak? Çılgın bir proje mi yoksa 
bu? Belki de şöyle düşünüyordu yabancı kadın:  

“Artık buralarda yalnızca İstanbul’un kuşları barınsa? Bu 
şehrin kara surlarına kargalar, kıyı surlarına martılar yakışır. 
Güvercinler dini yapıların yakınlarında yaşar herhalde. Geceleri 
baykuşlar da olabilir, ama yarasa olmasın.”  
Cumhuriyet, 15 Mart 2013 
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2012 Londra Olimpiyatları’nın Ardından İstanbul 
Sırasını Beklerken  

İstanbul 2020 adaylık maceramız, belki de olimpiyatlar tarihinin 

en cılız karşı çıkış süreci ile yaşandı, bitti. Yine de “kınadan” 
nasibimizi aldık.  

Çocuksu, Naif ve Kolayca Kandırılabilen Bir Toplum  

Bunca kolay kandırılabilen bir toplumda, ulusal onur meselesi 
haline getirilen bu konuyu tartışmaya açmak doğrusu cesaret işi-
dir. 2012’de Londra Olimpiyatları’nda yalnızca madalya kazanma-
ya odaklandırıldık, mutsuz olduk. Bari biraz masalla da avutalım 
dediler. Zaten devler, sultanlar, periler, Herküller de ancak 
masallarda olmaz mı? Öte yandan toplumsal onay için şu 
söylenenlere bakalım: “Çin yapıyorsa biz, haydi haydi yaparız!”, 
“Tesis mi? Birkaç maketle, görselle Batılıları kandırırız.”, 
“Olimpiyat ateşi, asıl bizim Olimpos’ta yanıyor.”, “İstanbul, Asya 
ve Avrupa kıtalarını bir arada buluşturan ve medeniyetlerin 
kesiştiği, buluştuğu bir şehir.”, “Artık yeter, olimpiyatlar 
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Müslüman bir ülkede yapılmalı!”, “Biz, iş bitince sökülecek 
uyduruk tesisler değil, kalıcı olacak tesisler yapacağız.”  

Spora ilişkin hemen hemen her şeyde olduğu gibi olimpiyat 
konusunda da tartışmalarımız sadece skorda. Madalya sayısının 
yanı sıra bina metrekaresi de var elbet! Somutlaşarak gündeme 
geldi. Sonuçlara bakalım: Pekin Olimpiyatları’nda Çin 84, Türkiye 
5 madalya kazandı. Olimpiyatların, yapıldığı ülkelere ekonomik 
veya sportif bir sıçramayı “kendiliğinden” getirdiğini ummak da 
safdilliktir. 2004 yılında Atina Olimpiyatları’nı düzenleyen sevgili 
komşumuz Yunanistan, 2013’te ekonomik krizdedir. 2012 Londra 
Olimpiyatları’ndaki madalya sayısı da yalnızca 2 adet bronzdur.  

Rekabet: Küresel Kente,  
Marka Kente Elbette Mega İşler Yakışır  

Elbette, Türkiye büyük ülke. İstanbul büyüleyici bir kent, artık 
bıktırıcı sloganı ile bir medeniyetler köprüsü, bir lale bahçesi. Bu 
ve benzeri soyut değerlerimiz bu kentte, içinde bulunduğumuz 
tarihsel dönemde ve özellikle buyurgan yönetim anlayışı ile olim-
piyat oyunlarını düzenlemek için yeterli mi? Bu konuya farklı 
açılardan bakarak, fırsat varken kimi güçlü ve zayıf yanlarımızı 
değerlendirsek doğru olmaz mı? Hâlâ uluslararası alanda yücel-
tebileceğimiz, rekabete girişebileceğimiz; köprüden, kubbeden, 
laleden, baklavadan başka değerlerimiz yok mudur? Günümüz 
dünyasında, uluslararası alanda rekabet ve saygınlık, yalnızca 
ülkelerin büyüklüğü, jeopolitik konumları, mutfaklarının ve mü-
ziklerinin egzotikliği, finans sektörünün gücü veya füzeleri ile 
sağlanamıyor.  

Rekabet Yalnızca Bu Mudur?  

Uluslararası arenada bunlar kadar, belki daha da çok, ulusların 
yetiştirip birer dünya markası yapabildiği sanatçılar, sporcular, bi-
lim adamları, düşünürler ile tanıtım ve güç gösterisi yapılıyor. Bu 
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alanda Londra Olimpiyatları sürecinde sürekli pazarlanan kimi 
isimler aklıma geliyor: Bolt, Phelps, Federer tamam da Beckham, 
Rowling, Vangelis, McCartney, Bond, Emin, Kapoor, hatta 
Kraliçe’nin kendisi. Bizim kendi uluslararası markalarımıza nasıl 
davrandığımız ise malumunuz. Fazıl Say, iki kelime “özgürlük” 
konuştu diye gördüğü baskılar nedeniyle neredeyse Japonya’ya 
kaçacak (derken 10 ay hapse mahkûm oldu). Orhan Pamuk, kendi 
İstanbul’unda polis koruması ile yaşıyor. Mehmet Aksoy, ucube 
heykeli nedeniyle “vatan haini” ilan edildi. Süreyya Ayhan’ı, ant-
renörü ile evlendi diye afaroz ettik. Sicilimiz oldukça karanlık 
yani.  

Daha Ciddi Bir Hesaplaşma  

2020 için yarışmaya kalkışmadan şu 2012 Londra 
Olimpiyatları’nı izlerken aklımıza takılan kimi düşünce kırıntılarını 
biraz konuşmak gerekmez mi? Bakalım 2013’te hayallerimiz 
gerçekleşir ve İstanbul, olimpiyat şehri olarak belirlenirse, 
2020’ye kadar geçen süre içinde nelerle uğraşacağız:  

 
Tüm İstanbul’u inanılmaz bir heyecan ile “masaya süren” mega proje-

lerden kaç yurttaşın haberi vardı? Bu hazırlıklar sırasında bırakalım yurttaşı, 
kentdaşı, hangi uzmanımızın, meslektaşımızın görüşü, katkısı alındı? 
Meseleye en üst düzeyde bile “tesis yapmak” olarak bakılıyor. Tesis ve 
altyapı 14 değerlendirme ölçütünden yalnızca ikisi. İnşaat potansiyeli iştah 
kabartıyor; ama mimari, teknolojik nitelikten söz eden yok. Kubbeli nükleer 
santral tasarlayabilen mimarlarımız, bakalım kubbesiz spor salonları 
tasarlayabilecekler mi? Spor yapılarının yanı sıra tüm altyapı, oteller, 
köprüler olası bir depreme karşı yeterince güvenli olacak mı? Spor 
Bakanımız, tesisler ve tesisler ve tesisler yaptırmak yerine sporun esas 
unsuru olan insan ögesi ile ilgilenebilecek, sporun yöneticileri olan 
Federasyon yöneticileri ile tepeden inme değil de katılımcı, yapıcı ve 
sürekli bir ilişki kurabilecek mi? Bu arada, sporcu bir nesil de yetiştirmemiz 
için bize tanınacak 8 yıllık süre yeterli olacak mı? Orta eğitim sistemi 
Türkçe, matematik, sosyal alanları dışında neden hâlâ spor dalları, sanat 
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dalları ve bunların bursları, altyapıları, tesisleri ile gündeme gelmiyor? 
Genç bir toplum olmakla övünüp duruyoruz; ama sporcu yaş grubunda 20 
milyon gencimiz varken hâlâ biraz daha fazla madalya için devşirme 
eleman arayışındayız. 
 “Sürdürülebilirlik” deyince yalnızca Osmanlı yapısı 
restorasyonunu, ihyasını anlayan yöneticilerimiz, bu süreçte çağdaşlığın bu 
en önemli ölçütü konusunda biraz olsun aydınlanabilecekler mi?  
 Futboldan başka spor, küfürden başka sıfat tanımayan spor 
basınımız, bu arada badmingtonun, çim hokeyinin inceliklerini 
öğrenebilecek mi?  
 Saraçoğlu kupa savaşlarında, acımadan benzinci yakmaya kalkışan 
mutena spor seyircimiz, örneğin bir tenis karşılaşmasında gerektiği biçimde 
sessiz durabilecek mi?  
 Emniyet şeritlerini insafsızca kullanan İstanbul şoförleri bakalım 
“olimpik şerit”leri boş bırakmayı öğrenecek veya bu acıya katlanmayı 
kabullenecek mi?  
 Maraton için 42 kilometrelik düzgün ve temiz bir yol bulabilecek 
miyiz? Bu hat boyunca kesintisiz, iki yanlı olarak, üstelik düzgünce du-
rabilecek sayıda seyircimiz var mı?  
 Yol boyunca maratonculara vereceğimiz sular mikropsuz 
olabilecek mi?  
 Bisiklet parkuru olarak kesintisiz ve pürüzsüz, yeşilliklerle çevrili on 
beş kilometrelik bir yolumuz var mı?  
 Kürek yarışları için İstanbul civarında, 2020 yılında bakalım 3.000 
metrelik temiz bir su birikintisi kalacak mı?  
 2020’ye kadar TOKİ boşluk, yeşil alan bırakacak mı bu kentte ve 
çevresinde? Nerede düzgün bir yol, nerede top oynanacak bir arsa? 
TOKİ’nin ulusal bir simge haline getirdiği beton kilitli parke yollar üzerinde 
mi bisiklet yarışı yapılacak?  
 Hilal biçimli çatısına kanarak yaptırdığımız ucube olimpik stadımızı 
bakalım o zamana dek (üçüncü bir girişim ile) adam edebilecek miyiz?  
 Tüm meselelere zaten tesis yapımı olarak bakıyoruz, (“İnşaat Ya 
Resulullah!” diye slogan bile üretildi) üstyapının yanı sıra, altyapı inşaat 
faaliyetleri de iştah kabartıcı. Bakalım o zamana kadar daha kaç köprü, kaç 
tünel yaparız kentimize? İnşaat ağaları daha kaç ormanı betonlar?  
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Tüm bunları elbette bozgunculuk olsun diye anlatmaya ça-
lışmıyorum. İşimizin ne denli zor olduğunu, konunun yalnızca 
tesisleşmek değil, bir tür uygarlaşmak iddiası da olduğunu gös-
termeye çalışıyorum.  

Çağdaş Kimi Olimpik Kavramlar:  
Sürdürülebilirlik, Geçicilik ve Miras  

İnşaat hırsına kendini kaptırmış olan, güç ve sermaye biriki-
mini bu yolla pekiştiren egemen çevreler, Londra Olimpiyatları 
için yapılan “geçici” yapıları alenen küçümsediler. Bu durumda, 
burada sözü edilen kimi kavramlara biraz daha yakından bakma-
mız gerekir.  

Londra’da olimpiyat etkinlikleri tüm alt ve üst yapısı ile yani 
olimpik site için en üst düzeyde yer seçiminden (Doğu Londra’da 
çevre kirliliği olan bataklık ve kanallarla örülü, terk edilmiş sanayi 
tesis harabeleri ve yüzlerce elektrik pilonu ile kaplı bir alan), en 
son ölçekteki ayrıntıya kadar (sporculara verilen çiçeklerin, 
olimpik parkın yeşil alanları içinde yetiştirilmiş olması) tümüyle 
“sürdürülebilirlik” yaklaşımı ile kurgulanmıştır. Özellikle seçilen 
bölgede gerçekleştirilen çevre ıslahı (remediation) ve sosyal kal-
kınma hedefleri, bugüne dek aday kentlerde yapılan tüm olimpik 
hazırlıklar arasında en iddialısı ve başarılısıdır. IOC’nin (Ulusla-
rarası Olimpiyat Komitesi) adayları değerlendirirken göz önüne 
aldığı en önemli ölçütün de bu fırsat ile kentin, fiziksel ve sosyal 
çevre için ne türden kazanımlar planladığı konusu olduğuna 
şüphe yok.4 Bir diğer ölçüt ise yapılan bu muazzam yatırımın ve 
devasa yapıların, olimpiyatlar sonrasında nasıl kullanılacağının, 
artıkların ve sökülen bölümlerin ise nasıl bir geri dönüşüm süreci 
ile yeniden kullanılacağının, kazanılacağının tasarımıdır.  

Olimpiyatlar konusunda oldukça yeni gündeme gelen diğer 
değerli bir kavram ise olimpik miras. Bu kavram ile yapılan tüm 
yatırımın kent tarihinde en çok bir ay süren bu olaydan sonra na-
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sıl dönüştürüleceği, ne kadarının, nasıl ve kimler yararına kulla-
nılacağı sorgulanıyor.  

Olimpik parkın Londra’da gerçek bir parka dönüştürüldüğünü 
(Queen Elizabeth Park, 100 hektar) ve yapılan 8.000 konutun 
3.600 tanesinin Stratford yerlilerine verildiği söyleniyor. Kapalı 
yüzme salonunun kimi bölümlerinin de yarışmalar sonrasında 
sökülecek ve üstelik yeniden kullanılmak üzere bir sonraki 2016 
Olimpiyatları’nın düzenleneceği Brezilya’ya gönderilecek olması 
küçümsenecek değil, tam da aksine büyük bir takdir ile karşıla-
nacak bir buluştur.  

Oturduğumuz yerden, konuları derinlemesine tartışmadan, 
hatta tartışmayı gündeme getirenleri de hırpalayarak söylem 
üretmek yerine, biraz daha düzeyli düşünceler üretebilsek? Ne 
var ki, olimpiyat gerçeğini çağdaş felsefe ve bilim çerçevesinde 
tartışmak yerine, hâlâ ona taşımadığı ve taşımaması gereken 
anlamlar yükleyerek yaklaşmaktayız. Birçoğumuza göre 
İstanbul’un biricik kurtuluş (Kaçıncı kez kurtarıyoruz bu zavallı 
kenti?) umudu olimpiyat oyunlarında. Bu kurtuluş her neyse, onu 
olağan koşullarda, kendi evimizde, kendi kendimize bir türlü 
sağlayamıyoruz da olimpiyatların bize verilmesi sayesinde evimizi 
ancak düzene sokabiliyoruz. Burada hep aklıma şu tuhaf 
davranışımız gelir: İstanbul’da ayı oynatmayı, ayılara ayıp oluyor 
diye değil de turistlere ayıp oluyor diye yasaklamış bir milletiz 
biz. Şu olimpiyatları bir alalım, bakın İstanbul’un zavallı sokak 
köpekleri, kedileri ne oluyor!  

Belki gerçekten de bu olimpiyat, kimi yukarıda sayılan so-
runlarımız, kimi şu bildik düşmanlarımızın tümüyle karanlık 
emelleri nedeniyle bize verilmeyecektir. Hatırlanacağı gibi İstan-
bul 2000, 2004, 2008, 2012’de de ısrarla aday olmuş; ancak yarışı 
kazanamamıştı. Zaten uzunca bir süre “Olimpiyatlar alınmıyor, 
birileri tarafından veriliyor” söylemini de dinliyoruz.  
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Ya Verirlerse: Bizim Projelerimiz  

Bizlerle paylaşılmasına gerek bile görülmeyen, sıkıca gizlenen 
olimpik projelerimiz ile İstanbul’u ziyaret eden Uluslararası Ko-
miteye yapılan sunumlar sayesinde nihayet tanışabildik. Bu pro-
jelerin nerede, kimlere, nasıl hazırlatıldığını öğrenemedik.  

Kamuoyu ile paylaşılmadan hazırlanıp aniden ortaya atılan bu 
tür sürprizlere alışamadığımızı, onaylamadığımızı belirtmeliyiz. 
Madrid ve Tokyo’da 2020 hazırlıklarının daha şeffaf yürütüldü-
ğüne ise şüphe yok. Bu konuda bilgi edinmek için onların web 
sitelerine bir göz atmak yeterli olacaktır. Her neyse, artık bu oldu 
bitti sonrasında konuyu daha somut gerçekler üzerinden konu-
şabiliriz.  

Her Şeyimi Veririm: Küresel Beklentiler  

Günümüzde olimpiyatlar, başlangıcındaki kuruluş amacından 
epeyce uzaklaştı. Oyunlar, artık spor aracılığıyla tüm uluslardan 
gençlerin bir araya gelerek tanıştıkları, kaynaştıkları, barış içinde 
yarıştıkları evrensel bir şenlik olmanın ötesinde anlam ve içerikler 
yüklenmiş durumda. Bu dönüşümün nedenlerini derinlerde 
aramaya hiç gerek yok. Küresel dünyanın yaşamımızın her alanını 
yavanlaştıran, sahteleştiren, sömüren güçleri, elbette bu verimli 
alana da el atacaktı. Artık oyunların yapılacağı kentler, reklam 
potansiyeline, televizyon yayın saatlerine, medyanın konforuna, 
proje büyüklüğüne, sermaye seferberliğine, lobi güçlerine göre 
yarıştırılıyor. Kentleri karşılaştırmakta kullanılan ölçütler arasında 
açıkça adı geçmese de önemli bir yer tutan sürdürülebilirlik, artık 
bu dev ticari arka planı dengeleyen bir sos, kamuoyunu tatmin 
etmek için oraya sıkıştırılmış bir parantez gibi kalıyor. Bu konuda 
en titiz davranan kentlerde bile oyunlar sonrasında geriye 
çürümeye terk edilmiş harabeler kaldığını biliyoruz.  
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Yerel Beklentiler  
Taraftarlarının sürekli öne sürecekleri gerekçelere göre olim-

piyatlar, bir kentin, ülkenin şöhretini ve saygınlığını arttırıyor. O 
kente ve ülkeye ekonomik canlılık getiriyor, kentin alt ve üst 
yapısına çekidüzen verilmesine katkıda bulunuyor. İstanbul’un, 
Türkiye’nin bu türden bir prestij (facelifting) arayışına neden gir-
diği de tartışılmalı. Ne 1936 Hitler Almanya’sı, ne 2008 Çin’i gibi 
doğrulanma derdinde değiliz. Ekonomi yolunda, inşaat deseniz 
sektör doygunluk noktasının ötesinde. Ülkemizde gelişimini bir 
türlü tamamlayamayan gecikmiş kapitalizmin başat sermaye bi-
rikim aracı, toprak rantı ve inşaat sektörü olagelmekte. Abartılan 
bu tavır, 1998’de Ford fabrikasının temel atma töreninde, döne-
min Cumhurbaşkanı’nın konuşmasında zirve yapar: “Böyle bir 
fabrika için gerekirse Çankaya’nın bahçesini veririm.”  

İnşaat sektörü üzerinden sermaye ve güç biriktirme sürecini, 
Türkiye çok sert ve hızlanan bir biçimde, yaklaşık kırk yıldır ya-
şamakta. Görülen o ki, bugün de olimpiyatları İstanbul’a almak 
ve kentsel arazileri heyecanla dönüştürmek, mega yapılar 
yapabilmek için de veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Türkiye’de 
neredeyse artık her kesimin nefretini çeken inşaat furyası ve 
sektörün yarattığı inşaat baronları, kendilerine yeni fırsatlar 
kollarken, elbette olimpiyatların yaratacağı müthiş ve ağız 
sulandırıcı pasta için de her türden desteklerini 
esirgemeyeceklerdir. Zaten derhal büyük sermaye grupları, 
yatırımcılar ve reklam ajansları aracılığı ile destek bildirimlerine 
tüm medyayı da kullanarak başladılar. Para -haydi ayıp olmasın, 
iş diyelim- kokusunu alan tüm uluslararası yatırım, pazarlama, 
danışmanlık vb kuruluşları da art arda etkinlikler, paneller 
düzenlemek üzere kentimizi teşrif ettiler. Egemen politika ise 
inşaatçı taraftarları ile dayanışma içinde kentsel mekân 
üzerinden siyaset üretecek, biricik aktör olduğunun bilinci ve 
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kıvancı ile pekiştirdiği iktidarını dünya aleme bir kez daha ilan 
edebilecektir.  

Yapım ve Kalite: Beklentilerin Mutlu Bir Buluşması  

İşte evrensel ve yerel dinamikler bu biçimde üst üste çakışınca 
olimpiyatlar ortaya mükemmel bir fırsat sunmuş oldu. Sekiz bin 
yıllık bu İstanbul kentini kendilerine sahipsiz bir oyun alanı ilan 
edenler, böylece bu fırsatı değerlendirmeye koyuldular. 

Bu aşamada kente sahip çıkmaya çalışanların kendini ifade 
edebilme araçları becerikli bir halkla ilişkiler sistemi ile cılızlaştı-
rıldı. Bundan böyle kutsal, tartışmasız, ulusal gurur kaynağı olim-
piyatlar hakkında olumsuz konuşanların bir tür “vatan hainliği”, 
“bozgunculuk” ile suçlanması için yeterli zemin de böylece hazır-
lanmış oldu. Artık bu “kutsal”, bu “yüzde seksen kamuoyu 
desteği sağlanmış”, bu “milli” hedef, tartışmasız kılınmıştır. Bu 
yüce amaç uğruna kent düzleminde yapılacak her türden 
üzerinde uzlaşma sağlanamamış operasyon da meşrulaştırılmış 
olmaktadır. Örneğin, önceleri deprem ve çöküntü bölgesi 
kavramları ile gerekçelendirilen kentsel dönüşüm operasyonları, 
bir tür kentsel makyaj olarak kamuoyu zihninde olumlanacaktır. 
Bu süreçte, “dokunulmazlığı” tartışılan Dolmabahçe Stadı, 
Haydarpaşa bölgesi, Boğaziçi, kent ormanları, bu kutsal amaç 
uğruna harcanabilecek, kentin “birkaç çalı çırpı, bir iki çanak 
çömlekten oluşan” doğal ve kültürel mirası da hovardaca 
pazarlanabilecektir.  

Tam burada bir kez daha belirtmekte yarar var, bu eleştiriler 
elbette olimpiyatların kendisine değil, o daha felsefi bir konu.  

Fırsat Oluştu: Haydi, İnşaat Başına!  
2020 İstanbul Olimpiyatları için hazırlanmış projelerin tümü 

bu kenti sahipsiz, bağlamsız, geçmişsiz, kültürsüz açık bir alan, bir 
arazi, bir oyun sahnesi olarak değerlendirmektedir. Hiçbiri kent-
sel yaşam kalitemize katkıda bulunmayacak, tersine kentte süre-
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gelen sıkışıklıklara, kargaşalara, haksızlıklara, kıyıma ve yağmaya 
yenilerini ekleyecektir. Bari kimi ülkelerin yapmaya çalıştığı gibi, 
gerçek bir sorun bölgesini fırsat bölgesine çevirecek bir manivela 
olarak kullanabilecek politikalar üretebilseydik. Ama büyük bir 
operasyon bölgesi olarak ilan edilen İstanbul’un orman ve su 
havzalarının neredeyse dörtte birini oluşturan 420 
kilometrekarelik alan ise gerçekten dünya çapında bir abartı, bir 
skandaldır. Bu yaklaşım, kentte tartışmalı birçok projeyi yaşama 
geçirmek -katılım ve destekten söz etmek-; ormanlara, göllere, 
denize yapılar yapmak -sürdürülebilirlikten söz etmek-, 
Boğaziçi’nin mendireklerini yarış havuzuna çevirmek -uygar bir 
deniz ulaşımından söz etmek-, Haydarpaşa’da deniz üzerine 
yetmiş bin kişilik stadyum yapmak -toplumsal hafızaya, kültür 
mirasına, doğaya tam bir ihanet- gibi korkunç ve fantastik 
projeler üretilmesi ile sonuçlanmıştır. Bakalım Uluslararası 
Komite bu felaketler dizisini görmezden gelecek ve İstanbul’un 
ipini çekecek mi? 

 
Ulusal Onur Meselesi ve Umut  
Yine de her zamanki gibi, tüm baskı ve karşı propagandaya 

karşın toplumun sağduyusuna güvenmek gerektiğini düşünüyo-
rum.  

 
1. Bu yazı, “Birlikte Köprüler Kuralım” olarak belirlenen sloganımız ortaya 

atılmadan yazılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla bu ima, yalnızca trajikomik bir 

rastlantıdır. 

2. Şimdilerde tüm gerçek dünya metropollerinde, yeni yapı yapılırken, “Brown 

Land-Green Land” (Gri Arsa: daha önce kullanılmış, özellikle kent dışına atılmış 

sanayinin veya dönüştürülebilecek başka bir işlevin yıkılmasıyla elde edilen zaten 

kirlenmiş arsa. Yeşil Arsa: doğal, yeşil ve üzerinde daha önce hiçbir yapılaşma ger-

çekleşmemiş arazi) tercihleri tartışılıyor. Elbette “Green Land”i mahvetmek yerine 

“Brown Land”i dönüştürmek, ıslah edip yapılandırmak çok çok daha önemli, değer-

li, başarılı ve sürdürülebilir bulunuyor. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’ne ve de 

TOKİ’ye saygılarımızla duyurulur. Buna karşın TOKİ, 24 Mart’taki basın toplantı-



246 
 

sında, metropolün orman alanlarını ve su havzalarını da içeren 420 kilometrekarelik 

bir “yeşil” arsayı olimpiyatlar için imar edeceğini övünerek beyan ediyor.  
3. Çok basit bir örnek verelim: Londra Olimpik Parkı alanında sanayi artığı ile 
kirlenmiş 1,4 milyon metreküp toprak, burada kurulan bir toprak hastanesinde 
arındırılıp yeniden düzenlenen peyzaj için kullanılmış. İstanbul’da ıslah edilecek her 
“gri” arsaya konut yapacağımız yerde, genellikle dere yataklarına, vadilere 
konumlanmış bu köhnemiş sanayi alanlarından herhangi biri bu konuya tahsis 
edilebilir. Arsa mı arıyorsunuz? Parantez içinde kimi sorunlarını da tartışmak üzere 
hemen önerelim:  
 Bağcılar, Basın Ekspres: 720 hektar (Merkeze ağır yük getirebilir. Güçlü bir 
karşı lobisi olacaktır.) 
 Yeşilköy Havaalanı: 1.200 hektar (Gerçekten kuzeye taşınmasını istiyor 
muyuz? Yine de giderse yerine TOKİ’nin girmesinden iyidir.) 
 Küçükçekmece: 120 hektar (Öncekiler ile eklemlenebilir.)  
 Dudullu-İmes ve Çevresi: 260 hektar (Merkeze ağır yük getirebilir. Güçlü 
bir karşı lobisi olacaktır.) 
 Kartal: 360 hektar (Burada olimpiyat sitesi yaparsak acaba Zaha Hadid’in 
güzel dalgalarına yazık olur mu?)  
 Tuzla, Gebze, Çayırova: 3.000 hektar (Bizim için fazla büyük bir operasyon 
değil mi?) 
 Dilovası: 1.300 hektar (Konum ve sorunlar açısından tam Londra Olimpik 
Parkı için seçilen yerin benzeri, tabiki müthiş çevre sorunlarını ıslah edebilirsek.)  

 
4. Yeni olimpiyat kentini seçmek için şu 14 tema üzerinden değerlendirme 

yapılacak: vizyon, kentsel miras ve iletişim, olimpiyat oyunları genel konsepti, siyasi 

destek ve halk desteği, paralimpik oyunları, yasal konular, çevre, finans, pazarlama, 

spor ve spor tesisleri, olimpiyat köyü, güvenlik ve sağlık hizmetleri, konaklama, 

ulaştırma ve medya faaliyetleri. 

 
 Bu yazının ilk bölümü Mimarlık Dergisi Mayıs-Haziran 2013’te yayınlandı.  
 
Tamamı ise 15.05.2013’te MSGSÜ’de “Olimpiyatlar İstanbul için Tehdit mi 
Fırsat mı?” konulu panelde sunuldu. Bu panel, ilginç bir biçimde bu konuda 
yapılan biricik bilimsel toplantı olarak kaldı.  
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İstanbul’un Yeni Havalimanı ve Yeşilköy Hakkında  

 
 
 
 
 
 
 
“Ülkemizdeki üst ölçekli plan çalışmalarında da önemli bir 

kaynak olacak olan İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın, birden çok 
medeniyetten derin izler taşıyan İstanbul’un gelecekteki planlı ve 
sağlıklı gelişiminde olumlu katkılar sağlamasını temenni ederim. 
İstanbullulara en derin saygılarımla.”  

Dr. Mimar Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı  
2009’da planı sunarken böyle demiş Başkan. Ama hemen üç 

yıl sonra bu kent için yapılan gelmiş geçmiş en büyük proje ve 
yatırım, bu plana aykırı. 
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Yeşilköy Havalimanı  

1912 yılında askeri amaçlı olarak yapımına başlanan, 2000 yı-
lında bugünkü biçimine ve kapasitesine ulaşan Yeşilköy Atatürk 
Havalimanı 11,8 milyon metrekare bir alan üzerine kuruludur . 
Basit bir karşılaştırma ile Yeşilköy Havalimanı Büyükada’nın (5,4 
milyon metrekare) iki katı, Tarihi Yarımada’nın (15 milyon 
metrekare) ise yüzde sekseni kadar bir alan kaplar. Yeşilköy 
Havalimanı’nın üç pisti vardır. Dış hatlar terminali 20 milyon yol-
cu/yıl, iç hatlar terminali ise 7,5 milyon yolcu/yıl kapasitelidir.  

Günümüzde Yeşilköy Havalimanı’nın aşırı yüklendiği ve kapa-
sitesinin sınırlarına dayandığı bir gerçektir. Ancak, İstanbul’a met-
ropoliten bağlamda bakılınca, hava taşımacılığının kapasite aşımı 
sorununun daha uzunca bir süre Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 
daha etkin kullanımı (yeni pistler, hızlı raylı ulaşım sistemi ile 
Yeşilköy’le bağlanması vb) ile yönetilebileceği belgelenmiştir. Ne 
var ki, konunun yeterince irdelenmesi ve tartışılması kaydıyla el-
bette İstanbul için üçüncü bir havalimanı düşüncesinin gündeme 
getirilmesinin zamanı da gelmiştir.  

Yeni Havalimanı  

İşte, geçtiğimiz günlerde karşımıza, İstanbul için bir mega pro-
je olarak üçüncü havalimanı önerisi çıktı. Genellikle olduğu gibi, 
habersizce, aniden karşılaştık bu öneri ile. Şimdi, öncelikle bu 
projenin kimi özelliklerini tanıtmaya çalışalım: İstanbul’un Avrupa 
yakasında, kuzeyde, Karadeniz kıyılarında Akpınar ile Yeniköy -
Karaburun- yerleşimleri arasında Terkos Gölü’ne 2,5 kilometre 
mesafe ile komşu, ormanlık ve sulak bir alanda gerçekleştirilecek 
olan yeni projenin toplam alanı 76,5 milyon metrekaredir (7.650 
hektar, yani Yeşilköy’ün 7 katı). 150 milyon yolcu/yıl kapasiteli 
olarak tasarlanan yeni havalimanı, 4 etapta gerçekleştirilecek ve 
son biçimine 2038’de erişecektir. Sonuç olarak, havalimanının ya-
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pım ve işletme ihalesi, 22 milyar avro’ya 3 Mayıs 2013’te 
bağlandı.  

İstanbul bölgesinin bu 3. havalimanı projesi kapsamında, 6 
adet ana pist, 4 adet apron ve pistlere ait taksirutların yapımı 
planlanmaktadır. Proje kapsamında iç ve dış hatlar, terminal 
binaları ve havalimanı için gerekli teknik alanlar için toplam 
yaklaşık 2 milyon metrekarelik bir yapılaşma gerçekleştirilecektir. 
Yapılması planlanan pistlerin boyutları ise aşağıdaki gibidir: 

 

1 adet 4.100 m x 60 m, 4 adet 3.750 m x 60 m, 1 adet 3.500 m 
x 60 m.  

Bu havalimanının yapılması sürecinde bölgede üçüncü Boğaz 
geçişi otoyolları bağlantılı, konumu ve içeriği belirsiz bir “Kanal 
İstanbul” projesi, yine esrarengiz bir “Yeni İstanbul- Rezerv Konut 
Alanı” yerleşimi ve güneydeki Olimpik Park ile toplam 420 
kilometrekarelik bir operasyon alanı öngörülmektedir. Bu, tüm 
mega projelerde olduğu gibi kimilerinin ulusal onurunu okşayan, 
dolayısıyla tartışılması bir tabu haline getirilen müthiş yapılaşma-
nın doğa üzerinde, daha doğru bir deyişle tüm İstanbul bölgesi 
ekolojisi üzerinde yaratacağı korkunç etki henüz algılanamamış-
tır. Yapılacak havalimanı bölgesinin 6.172 hektarı orman, 1.180 
hektarı madencilik, 660 hektarı göl, 236 hektarı mera, 60 hektarı 
kuru tarım, 2 hektarı da fundalık alandır.  

İstanbul için yaşamsal önemi olan düşey ekolojik koridorlar-
dan biri (Kuzey ormanlarında filtre edilmiş hava temizleyici hakim 
rüzgarlar, su havzaları, kuş göç yolları) olan Terkos- Haliç-
Çekmece ekolojik koridoru tam da bu alanın içerisinden geçmek-
tedir. Alandaki toplam ağaç adedi, 2 milyon 513 bin 341’dir. 
Kesilmesi zorunlu ağaç adedi ise en iyimser tahmin ile 657 bin 
950’dir (mevcudun dörtte biri). Bu kıyıma “Kuzey Otoyolu”nun 
yaratacağı tahribat dahil değildir. Otoyolun yapımı için, 
1.600.000 ağacın kesileceğinden söz edilmektedir. Havalimanı 
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için 2.500.000.000 metreküp dolgu yapılması öngörülmektedir ve 
bu dolgu malzemesinin Kanal İstanbul kazısından edinileceğine 
değin henüz doğrulanmamış söylentiler vardır. Ağaç kesimi, kanal 
kazısı, toprak taşıma, dolgu, sulak alan kurutma ve benzeri inşaat 
faaliyetinin karbon salınım maliyetinin dehşeti, henüz bilim 
çevrelerince bile algılanamamıştır veya gündeme getirilmemiştir. 
Yapılacak hafriyat ve dolgu çalışmaları, orman doğasının yanı sıra 
70 adet canlının yaşamını barındıran göl ve göletler, akar ve kuru 
dereler, tarım alanları, mera alanlarını da ortadan kaldıracaktır. 
Yılda 500.000 leylek ve 250.000 yırtıcı kuşun ve henüz sayımı 
yapılmamış kimi kanatlının iki yönlü olarak kullandığı göç 
koridoru sonsuza dek tahrip olacaktır.  

Koridoru bin yıllardır kullanan kuşların, uçuş trafiğini engel-
lememesi için öngörülen kimi kıyım önlemleri şimdiden resmi 
belgelere geçmiştir. Bu konuda, bu sayfadaki ÇED Raporu’ndan 
alıntıya bakmak yeterlidir. Ancak oldukça zorlama gözüken 
buönlemlere karşın yine de iniş ve kalkışlarda kuş çarpması nede-
niyle kazalar olabileceğini öngörmeliyiz.  

Sonu Olmayan Bir Yapılaşma Süreci Yaşıyoruz  

Kalkınma çabasında olduğumuz gerekçesi ile Cumhuriyet’ten 
bu yana artan bir hızla yapılar yapıyoruz. Anadolu, tarihin sıfır 
noktasından, bomboş doğal bir çevreden bugüne, sürekli artan 
bir hızla yapılandırılıyor. 45 yıl öncesine kadar bu topraklarda 
üretilen toplam yapı kadarını belki bugünlerde her yıl yeniden 
inşa ediyor Türkiye. Ne orman, ne su havzası, ne doğal ne tarihsel 
sit, ne de fay kırığı dinlemeden, gelecek kuşaklar için, doğanın 
kendini yenilemesi için rezerv alanlar bırakmadan. Bu ivmenin 
yayılımının tarih içinde dağdan ovaya, içeri bölgelerden kıyıya ve 
doğudan batıya doğru olduğunu kaydedelim. Türkiye sürekli 
yapılaşıyor ; ama hep aynı yerlerde yoğunlaşarak. Birçok nedenle 
yapılaşıyor. İki esas yorum söz konusu burada:  
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Yapma, üretme, dönüştürme telaşı ve çabası; ulusun hızla 
“muasır medeniyetlerin seviyesine ulaşma” ve kalkınma talebin-
den kaynaklanıyor olabilir. Ulusal ve bireysel kalkınma, zengin-
leşme hatta daha öteye gidip “köşeyi dönme” talebinden. Kimi-
lerine göre modernleşme budur, geleceği yıkıla yıkıla kuracağız. 
Bilimsel bilgiyi ve tarih bilincini yadsıyan bu görüşe katılamıyo-
rum. Hızlı, kolay, içeriksiz, denetimsiz ve biçimsel bir yapılaşma 
bu. Yeni havalimanımız için de süreç farklı değil. Ne var ki, bu 
süreçte dünyanın, üzerinde yaşadığımız toprakların biricik sahibi 
olmadığımızı, bu coğrafyayı yaşama hakkı olan milyonlarca tür 
canlı ile paylaştığımızı unutuyoruz. Doğa, tüm dinamiklerini 
kendini yenilemek üzerine yeniden ve yeniden üretir. Dengeler 
bozuldu mu geri dönüş olanaksızdır. Bu konuda hızla 
deneyimlediğimiz küresel ısınmayı, su kaynaklarının tüketimini 
hatırlamak yeterlidir. Kuş gribi salgını sonrasında milyonlarca 
kanatlı telef edildi. Ardından çok güçlü bir olasılık ile bunların 
eksikliğinden ortaya bir kene meselesi çıktı. Burada yine, yeniden 
şu bildik Kızılderili atasözünü anımsatmakta yarar var. Diğerini 
biliyorsunuz, Sayın Başbakan, Orman Forumu açılış 
konuşmasında hatırlatmıştı. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, 8 Nisan 2013 tarihindeki Birleşmiş 

Milletler 10. Orman Forumu’nda yaptığı konuşmadan: 

 

“İnsanları doyurmak için, iş ve ekmek sahibi yapmak için sanayi bölgelerinin, tarım 
alanlarının, şehirlerin hızla büyüdüğüne şahit oluyoruz. Bu hızlı büyüme karşısında 
denizlerimiz kirleniyor; akarsularımız, göllerimiz kuruyor, ormanlarımıztehdit altına 
giriyor ve ekosistem maalesef hızla bozuluyor. Daha da vahimi, bölgeler, ülkeler, 
halklar, hatta fertler arasında imkanlar, fırsatlar bakımından çok derin uçurumlar 
oluşuyor. Küresel vicdana en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir çağda yaşıyoruz. Biz 
sadece gövde taşıyan, gövdesinin üzerinde kafa, o kafanın içinde beyin taşıyan 
fizyolojik varlıklar değiliz. Biz, kalp taşıyoruz, ruh taşıyoruz, vicdan taşıyoruz.  
(…)  
Büyüme ve kalkınma dediğimiz süreç böyle devam ederse, ortada yaşanabilir bir 
dünya kalmayacak. Bu acımasız rekabet, bu hırs, bu tamah böyle devam ederse, ço-
cuklarımıza bırakacağımız bir dünya var olmayacak. Çok bilinen bir Kızılderili sözünü 
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burada bir kez daha tekrar etmekte fayda görüyorum: ‘Bütün ağaçlar kesildiğinde, 
bütün hayvanlar avlandığında, bütün sular kirlendiğinde, hava solunamaz hale 
geldiğinde, işte o zaman paranın yenilebilir bir şey olmadığını anlayacaksınız.’”  
 

 

“Hayvanlar olmadan insanlar nedir ki? Eğer bütün hayvanlar 
kaybolup giderse insanoğlu büyük bir ruh yalnızlığı içinde 
ölecektir. Hayvanlara ne olduysa insanlara da aynısı olur. Her şey 
birbirine bağlıdır. Yerkürenin başına gelen, yerkürenin 
çocuklarının da başına gelecektir.”  

Peki, Yapılmasın Mı?  

Tüm uygar dünyada böyle büyük projeler yöneticiler tarafın-
dan önerilir. Sonra kamuoyu ve şu bizde hiç sevilmeyen uzmanlar 
tarafından uzun uzun tartışılır, bu süreçte kimisi radikal olarak 
karşı çıkar, kimisi alternatif öneriler dile getirir. Buradaki gibi 
ısmarlama raporlar ile olay kotarılmaz. Böylece, büyük bütçeli, 
büyük projeler için ayrılan enerji ve kaynak da ulusal uzlaşmalar 
ile kullanılmış olur. Hiçbir ülkede böyle konuları sorgulayanların 
burada olduğu gibi “bozguncu, gerici, kalkınma düşmanı, vatan 
haini” olarak karalandığını duymadım. Bu tartışmalardan, bilim 
çevrelerinin katkılarından, sivil toplumun eleştirilerinden yö-
neticiler yararlanırlar da (Bu yazı hazırlanırken Londra Thames 
Nehri’nin denize açıldığı noktada yapılacak dolgu üzerinde Bele-
diye tarafından önerilen ve İngiliz kamuoyunda “Boris’in Adası” 
olarak adlandırılan yeni Havalimanı’nın yapımının milletvekilleri 
tarafından reddedildiğini öğrendik). Örneğin, birileri çıkar ve di-
yebilir ki, “Başka yer mi yok da havalimanımız tam da bu kentin 
yanı başına, hem de milyonlarca canlının yaşam kaynağı olan 
sulak alanlara konumlanıyor?” Örneğin, onaylı “İstanbul Çevre 
Düzeni Planı”nda önerilen yerden vazgeçilme gerekçeleri neler-
dir? Daha güneybatıdaki Çatalca-Silivri düzlüklerinde önerilen 
konumdan vazgeçmek için (Bu arada her iki konumun da kent 
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merkezine yaklaşık 40 kilometrede olduğunu hatırlatayım) hangi 
araştırmalar yapıldı da aniden buraya karar verildi? Veya “Yöne-
ticilerimizin dediği dediktir, kurtuluş yok!” diye düşünülebilir ve 
başka, daha basit, daha marjinal bir soru ortaya atılabilir, bu inşat 
ile yok ettiğimiz sulak alanları “ikame” edecek önlemler alamaz 
mıyız? Veya işte, bu yapılaşmanın diyeti olarak şu bölgeleri or-
manlaştıralım. Veya en azından kuşların göç yolları için farklı ön-
lemler alalım. Nasıl mı? Bu konuyu uzmanlara danışarak elbette.  

İsviçre’de göl üzerinde fuar için yapılacak geçici bir tesis ön-
cesinde su altında yaşayan bir midye kolonisinin fuar boyunca 
(geçici yapı söküldükten sonra eski yerlerine yerleştirilmek üzere) 
bir akvaryumda “misafir” edildiğini biliyoruz (Expo 2002).  

Marjinal Bir Konu: Atatürk Havalimanı Ne Olacak?  

Yeni havalimanı elbette acilen kendi bağlamında, İstanbul 
metropoliten alanı içinde ve çevresinde yaratacağı etkiler ile eni-
ne boyuna tartışılmalıdır. Ancak bu süreçte işlevini kısmen yitire-
cek olan Yeşilköy Havalimanı için de kimi öneriler geliştirilmesi 
gerekmektedir. Buradaki potansiyel risklerin göz önüne alınması 
ve akılcı öneriler getirilmesi de kanımızca aynı derecede acil ve 
gereklidir. Güncel politikalara bırakılırsa bu alanın yoğun bir ya-
pılaşmaya (Alanı daraltılmış biçimde bir VIP havalimanı, TOKİ tipi 
bir yapılaşma, Dünya Ticaret Merkezi, AVM’ler, ofisler, otellerden 
söz ediliyor) açılma olasılığı vardır.  

İstanbul’da 1930’lardaki planlama faaliyetlerinden bu yana 
ciddi boyutta hiçbir kent parkı yapılmamıştır. Bu tarihsel gerçek 
göz önüne alındığında, İstanbul’un en değerli ekolojik yaşam 
alanlarına yapılacak yeni havalimanının günahını, bu coğrafyada 
ve çevrede yaratacağı tahribatı, belki bir nebze azaltmak için tüm 
Yeşilköy Havalimanı alanının yeni bir kent parkına, kent ormanına 
dönüştürülmesi önerilebilir.  

Kaynaklar  
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Bu yazıdaki kimi bilgiler, ilk yayınlanan ÇED Raporu’ndan 
alınmıştır. Daha sonra yayınlanan nihai ÇED Raporu’ndaki bilgiler 
ise etkilenecek doğal yaşam konusunda daha “iyimser” veriler 
içermektedir. İlk raporda proje sahası içinde 70 adet göl, gölet ve 
gölcük suları bulunduğu yazarken, bunların adı ikinci raporda 
değiştirilerek “büyüklü küçüklü geçici su birikintilerine” dönüş-
türülmüş. Proje alanında bulunduğu belirtilen 660 hektarlık göl 
alanı, ikinci raporda hiç yer almamış. İlkinde, kesilmesi zorunlu 
ağaç sayısı belirtilmişken, ikincide kesilecek ağaç sayısı yazılma-
mış yerine “deplase edilecek ağaçlar” ifadesi kullanılmıştır.  

http://ataturkhavalimani.gov.tr/tarihce.html  
http://www.yapi.com.tr/Haberler/iste-etap-etap-3-havalimani-_107256. 

html  
http://www.yapi.com.tr/Haberler/3-havalimani-icin-korkutan-

rapor_107339.html  
http://www.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/istanbul_3_havalimaniCED_ 

Raporu.pdf  
http://www.yabantv.com/haber/4003-1-milyon-610-bin-agac-kesilecek  
http://www.ntvmsnbc.com/id/25439942 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-22469502 

Cumhuriyet, 23 Temmuz 2013 
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Taksim İçin  

Bu yazının amacı “her şeyin ve herkesin meydanı” Taksim için 

olabildiğince geniş bir bakış açısı ile alternatif, ancak tüm top-
lumsal aktörlerin “müzakere” ve dolayısıyla uzlaşma olanaklarını 
da içeren sorgulayıcı projeler üretmektir.  

Giriş  

Taksim her dönemde “herkesin ve her şeyin meydanı” olagel-
miştir. Yeşil alan ve kamusal alan yoksunu bu kentte, kentlinin on 
dokuzuncu yüzyıldan bu yana sözcüğün her iki anlamında da 
“nefes alabildiği” ender yerlerden biridir. Bunu anlayabilmek için 
Pera’nın ve Taksim’in zengin kültürel tarihine bir bakmak yeterli 
olacaktır. Diğer yandan bu konumu ve anlamı nedeniyle Taksim, 
yine her dönemde iktidarların kendilerini gösterme, mekân 
üzerinden iktidar kurma, bir tür bayrak gösterme alanı olmuştur. 
Bu iddianın kanıtları, fiziksel mekânı çevreleyen güç göstergeleri 
üzerinden de kolayca okunabilir.  

Eskiden masum bir mezarlık alanı (batısı Ermeni, doğusu 
Müslüman mezarlığı) olan bu yer, sonradan Kışla, talim alanı, Aya 
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Triyada, Cumhuriyet Anıtı, İstiklal (Pera, Cadde-i Kebir) Caddesi, 
Cumhuriyet Caddesi, İnönü Gezisi, İnönü Heykeli (Dikilemedi), 
Atatürk Kültür Merkezi (Kapatıldı), 27 Mayıs Anıtı (Kaldırıldı), 3-4 
adet çokuluslu otel, 1 Mayıs alanı, Kışla ihyası, cami projesi gibi 
ögelerle donatıldı. Bunların kimisi sonradan söküldü, kimisi ise 
henüz “tasavvur” aşamasında. Böyle bir okuma, bu alanın tarih 
boyunca, farklı dönemlerde egemen olan güçlerin elinde nasıl 
didiklendiğini, yoğrulduğunu, yeniden üretildiğini, biçimlendiğini 
de gösterir. Yanılmıyorsam, gelecekte de Taksim ve Gezi, çok 
daha farklı taleplere sahne olacak ve bizlerden (farklı 
kesimlerden ve farklı politikalardan) daha çok çekecek! Belki bir 
gün gerçekten demokratik bir kentsel alan ve kamusal alan yö-
netimi bilgi ve deneyimlerine erişebiliriz. O zaman, artık bu ve 
benzeri mekânlara yalnızca sığ bir koruma anlayışı ile değil, top-
lumsal müzakere ve uzlaşma yöntemleri ile de yaklaşabileceğiz. 
Bugün, bu aşamada, burada önemli olan, mekânı ve göstergele-
rini, ardındaki toplumsal aktörlerin talepleri ile birlikte okuyabil-
mek, anlayabilmektir.  

Taksim’e Yaklaşım Nasıl Olmalı?  

Toplumsal hafızadaki yerini reddetmeden Meydan’a çağdaş 
bir tanım kazandırmak, tarihsel katmanları ve göstergeleri, 
onların zaman içindeki dönüşümlerini yorumlamak,  

ancak bu süreçte “ihya etmek” gibi bilimsel olmayan yaklaşım-
ları dışlamak, Beyoğlu ve büyük kent parkı (İki Numaralı Park, 
Kongre Vadisi) ile de bütünleşebilen çok işlevli, çok boyutlu özgür 
ve kısıtsız bir kamusal mekân, geliştirilmiş bir yeşil alan ta-
nımlamak, metropolün meydanını daha canlı kılmak için onu 
çevreleyen işlevleri irdelemek ve geliştirmek, yaya ve taşıt ulaşı-
mını birlikte, barışık ve etkin olarak çözmek, tüm projeyi yapı-
labilir kılacak artı değerleri de üretmek, Mevcut uygulanan proje 
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de dahil olmak üzere ortaya konan önerileri bilimsel ölçütler ile 
irdelemek gerekmektedir. 

  
1. Taksim Meydanı ile Gezi Parkı arasında otobüslerin bekleme 

yaptığı duraklar kaldırılmalıdır. Bu alan, taşıt geçişine kapatılır ve 
yeniden tasarlanarak (örneğin, meydana doğru setlenerek), Mey-
dan ile Park birbirine bağlanır. Dünyada hiçbir kentin merkezinde 
otobüsler bekleme yapmaz, turlarına devam ederler. Tüm otobüs 
durakları bekleme olanağı verilmeksizin, Cumhuriyet Caddesi ta-
rafındaki, artık varlığını zorunlu olarak kabul ettiğimiz yeraltı ge-
çişine alınır. Bu bölgede, önerilebilecek bir alternatife göre 
yeniden düzenlenebilecek mevcut sıra dükkânlar yenilenir. 
Böylece artan hareketlilik ile buradaki dükkânların değerleri de 
yükselir. Tüm bu dükkânlar, 24 saat çalışacak biçimde Talimhane 
turizm bölgesine de hizmet eden daha canlı işlevlere 
kavuşturulurlar.  

Burada 30-40 kadar otobüs hattının çıkış durağı olarak bekle-
me yaptığını, 20 kadarının da meydanda farklı konumlardaki du-
rakları kullandığı bilinmektedir. Bekleme sırasında ortaya çıkan 
alan işgali ve düzensizliğin yanı sıra, çevre kirliliği de göz önüne 
alındığında burada yapılabilecek ilk işin, bu konuyu ele almak ol-
duğu açıktır.  

Taksim-Elmadağ arasındaki geniş kaldırım boyunca (yaklaşık 
250 metre) sıralanacak olan otobüs durakları, 20 kadar otobüsün 
aynı anda yanaşıp ayrılmasına izin verebilecektir. Ancak şu anda 
açılan tünel nedeniyle bu ilişkinin çözülüp çözülemeyeceği 
belirsizdir. Bu alanda, 200 x 25 = 5.000 metrekare bir zemin ya-
pılaşmıştır. Bu alanın yeniden düzenlenmesi ile çok nitelikli (iç 
boşluklar, yol-park arası geçişler, galeriler içeren) yaklaşık 10.000 
metrekarelik kültür, ticaret ve kentsel hizmet yapısı elde 
edilebilir.  
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2. Buradaki tüm sıra dükkânlara üst teraslarını kullanma hakkı 
da verilir. Böylece bu farklı açılım ile Gezi Parkı daha da canlanır. 
Teraslar ile aynı kottaki Park arasında bir sinerji oluşur. Üst kotta 
artan kullanım ile Park’ta olduğu iddia edilen güvenlik sorunu da 
ortadan kalkar.  

Özellikle geceleri ıssızlaştığı ve tekinsiz hale geldiği söylenen 
bu alanın yukarıda tanımlanan işlevler ile canlandırılması halinde 
genellikle parkın kötü kullanımına gerekçe olarak gösterilen 
güvenlik sorunu da ortadan kalkacaktır. Önemli olan, Park’la bir 
yanda Talimhane diğer yanda Mete Caddesi arasındaki “sinerjik” 
ilişkinin kurgulanabilmesi, tasarlanabilmesidir. Buradaki kullanım 
değerinin giderek artacağı aşağıdaki gibi, Beyoğlu Belediye 
Başkanı A. Misbah Demircan tarafından da vurgulanıyor:  

“(...) Belediyemizin ilave çalışmaları ve doğru uygulamaları sa-
yesinde bölge, yatırımcıların gözdesi haline geldi. Cazibe merkezi 
haline gelen Talimhane’de otel sayısı 33’e ulaştı. Toplam 10 bin 
yatağı olan tüm otellerin lobisi artık caddelere taşıyor. Yeni 
yatırımlarla birlikte Talimhane, 2010 yılı içinde 40’ı aşkın otel ve 
15 bin yataklı dev bir oteller vadisi olacak. Bu bölgeye daha çok 
yatırım olmasını bekliyoruz. Talimhane, gelen markalarıyla 
Beyoğlu’nda ve İstanbul’da farklı bir konuma oturacak.” 

 
3. Çağdaş dünyada kullanılan kimi tasarım ve yönetim 

önlemleri uygulanarak, kent merkezinde trafik yavaşlatılır ve taşıt 
ile yaya ilişkileri barışık olarak şehir düzleminde düzenlenir.  

Bu bağlamda, taşıt akışkanlığı olabildiğince dar yollar üzerinde 
sağlanır, kullanılmayan yollar devreye alınır, döşeme malzemeleri 
değiştirilir, Meydanın canlı ve yoğun yaşamı sürdürülebilir.  

 
4. Meydan ve Park çevresindeki tüm zemin katların kamuya 

daha açık hizmet işlevleri için kullanılması ve Meydan düzlemine 
kısmen yayılmaları (örneğin, tüm dünyada olduğu gibi kafe te-
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raslar, turizm, eğlence ve kültür işlevleri) sağlanır. Böylece Taksim 
Meydanı, çevresindeki yapılar ile ilişki kurar, bütünleşir.  

Bir meydanın ancak onu çevreleyen yapılar ve işlevler bütünü 
ile anlam ve yaşam kazanabileceği açıktır. İstiklal Caddesi, Ban-
kalar Caddesi, Galata, Karaköy gibi merkezlerin zemin kat kulla-
nımları (özellikle banka şubelerinin üst katlara çekilerek buraların 
hizmet sektörü veya sanat ve kültür işlevlerine terki ile) nasıl 
evrim geçirebiliyor ise Taksim Meydanı›nı çevreleyen işlevler de 
bu amaca dönük olarak yönetilebilir. Bu bağlamda eğer insanlar, 
gençler de “rahat bırakılırsa” tüm dünya kentlerinde görülen de-
mokratik meydan kullanımının burada da gerçekleşeceği şüphe-
sizdir.  

 
5. Meydan kesintisiz olarak eski canlılığına kavuşan AKM’ye 

kadar yeniden düzenlenir. Gerekirse burada, AKM önünde bir 
metroçıkışı önerilebilir.  

Yapılışından bu güne milyonlarca kentlinin buluşma alanı olan 
AKM önündeki canlı meydan parçası, tüm Taksim Meydanı için 
yapılabileceklerin en basit örneğini sergiler. Burayı değerli ve 
çekici kılan kimi unsurlar apaçıktır ve düzenleyiciler tarafından iyi 
okunmalıdır. Bir saçak, trafikten biraz yalıtılmış bir konum, 
tanımlama kolaylığı, düzgün bir döşeme ve yeterli bir aydınlatma, 
tüm meydan için yapılabilecekler için yeterince yol göstericidir. 
Yenilenmiş ve işlevine kavuşmuş bir AKM, bu metropol merke-
zinde, özel bir metro çıkışını da hak eder.  

 
6. AKM depoları daha uygun bir yere taşınır. Burada zemin al-

tında çok yüksek kapasiteli ve elbette metro bağlantılı bir kapalı 
garaj yapılır. Üzerinde açık otopark olarak kullanılan alanda da 
çok amaçlı sosyal, kültürel, ticari bir yapı oluşturulabilir (Bu yapı 
bile rant üretme hırsında olanların susuzluğunu giderebilmesinin 
yanı sıra, tek başına bütün operasyonu finanse edebilir).  
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Kentin en değerli yerinde, üstelik Boğaz manzaralı bir 8.000 
metrekare alan, burada otopark olarak kullanılıyor. Ama yöneti-
min İktidar göstergesi peşindeki “mimar” akılvericileri buraları 
göremiyorlar. Burada, mevcut kot geçilmeksizin, yaklaşık 80.000 
metrekarelik bir potansiyel alan var. Bu potansiyel alanın yalnızca 
yarısı tüm çevredeki talebi karşılayabilecek biçimde 1.600 araçlık 
bir yeraltı garajı barındırabilir. Geriye kalanı ise olası bir Taksim 
Kışlası’nın barındırabileceği tüm (ister kültürel, ister spekülatif) 
kapasiteyi karşılar.  

 
7. Çeşitli açık hava etkinliklerinin düzenleneceği Gezi 

Park’ındaki metroçıkışı, zaman içinde Talimhane bölgesinin 
yoğunlaşması ile canlanacak ve daha yoğun bir trafiğe sahne 
olacaktır. Park içinde belirlenecek sınırlı bir alanda tüm dünyada 
örnekleri olduğu gibi, deneysel ve geçici etkinlik yapıları yapılır, 
kullanılır; ama sökülür.  

Kent merkezinde gerçek bir “vaha” konumundaki Gezi Parkı, 
tüm doğal varlığı ile korunur, geliştirilir. Burada kimi “park” diye 
adlandırılan yerlerdeki gibi tuhaf biçimler ve işlevlerden kesinlikle 
kaçınılmalı, olabilirse bir metrekare bile beton dökülmemelidir. 
Bu parkta canlandırmayı sağlayacak her türlü etkinlik için kısa 
dönemli geçici strüktürler kurulabilir. İster bir muhallebici, ister 
gerçek bir kent müzesinin geçici bir sergi ve tanıtım alanı… Bu 
konuda belki en doğru örnek, yeşil aşığı bir Londra’daki Serpen-
tine Gallery’dir. 

 
8. Park, otopark işgalinden arındırılarak gerçek bir yeşil alan 

olarak düzenlenir. Taksim Gezisi’nde kültür varlığı olarak tescil 
edilmiş eski mimari düzenlemenin ve asırlık ağaçların 
oluşturduğu doğal dokunun bakım ve onarımı yapılır. Yıkılan 
küfeki taşı kolonadlar/trabzanlar tamir edilir. Meydana bakan 
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giriş platformunun döşemesi ve altyapısı ile rampa ve amfi 
basamaklar... 

gösteriler ve çok amaçlı etkinlikler için yeniden düzenlenir. 
Kışla›nın kent hafızasındaki değeri konusunda bir uzlaşma 
sağlanırsa, izleri çağdaş bir yöntem ile okunur hale getirilebilir.  

Bir belediyenin asli görevinin kentin en değerli yerindeki tes-
cilli bir yeşil alanı işgal eden otopark mafyasını (Aslında Belediye 
işletiyor) oradan çıkarıp, bu parkı doğal bir biçimde düzenlemek 
olduğunu söylemeye bile gerek yok. Ayrıca, tüm Taksim tarihi 
boyunca, Meydan’a dönük bir amfi gibi kullanılan, yaşayan bu 
basamakların düzenlenmesi belki de son yıllarda bu kente veri-
lebilecek en düzeyli armağan olacaktır. Tüm dünyada bu tür setli 
meydanlar, kentlinin en çok severek yaşadığı, yaşattığı yerlerdir. 
Roma’nın “İspanyol Merdivenleri” bu konuda çok iyi bilinen bir 
örnektir. Düşünsenize olası bir “Taksim’s Steps”i. 

 
9. Meydan, üzerindeki tüm gereksiz işgallerden, gereksiz 

onlarca farklı kulübeden-kiosktan arındırılır. Basit, fakat güçlü 
malzemeler ile yeniden düzenlenir. Çevreleyen yollardan rahatsız 
olmaması için taşıt yolları daraltılıp yaya alanları genişletilir. 
Yeniden tasarlanan meydan düzleminde uygar oturma ve 
dinlenme yerleri, güçlü aydınlatma ögeleri tasarlanır. Gerekirse 
Taksim Meydanı ve Gezi’si için bir şehir mobilyaları tasarım 
kılavuzu hazırlanır.  

 
Bu tür ıvır zıvır gereksiz işlev kutusunu, kamusal alanlarda 

oraya buraya serpiştiren yerel belediyelerin bu kiralara ihtiyacı 
olmadığını da biliyoruz artık. Ama ne yazık ki şöyle bir şehir ef-
sanesi de var: “Her yeni kiosk, 50 adet yeni yandaş getiriyor.”  

Meydan için tutarlı, sürekli, dayanıklı, kullanışlı, esnek, türdeş, 
estetik, aşırıya kaçmayan, her köşeyi ticarileştirmeyen, güvenli 
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bir çevre düzeni oluşturmak için ciddi bir çalışma yapılması 
gerekir.  

 
10. İstiklal Caddesi’nden gelen güçlü yaya hareketinin, bir yan-

dan Cumhuriyet Caddesi’ne diğer yandan da eski yaya köprüsü 
ile, Taşkışla, Kongre Merkezi, Muhsin Ertuğrul, Kongre Vadisi, Ni-
şantaşı, Teleferik, Maçka Parkı yönüne kesintisiz ve konforlu akışı 
sağlanır. Parklar, gereksiz yapı işgallerinden arındırılır. Bu izlek 
boyunca kimi teraslardan çevrenin (ve Boğaziçi’nin) algılanması 
için kentliye, önemli konumlar açılır.  

 
On yıllardır, sistematik biçimde (Hilton, Sheraton İnterconti-

nental, Hyatt, Kongre Merkezi, G-Mall, Gökkafes, Kışla, yeni Dol-
mabahçe Stadı) yağmalanan, tahrip edilen bu İki Numaralı Park, 
derhal kente iade edilmelidir. Hiç olmazsa kent merkezindeki bu 
biricik yeşil alana, burayı çevreleyen “turistik” kuruluşlar tarafın-
dan sahip çıkılmalıdır. Burası bir anlamda onların da bahçesidir. 
Tüm yukarıda tanımlananlar, son derece yapılabilir ve basit 
düzenlemelerdir.  

En Önemlisi  

Bu (veya başka alternatif) öneriler basit bir biçimde panolara 
aktarılır. Olumlu ve olumsuz yönleri sergilenir. Tasarımcılar (ve 
diğer paydaş aktörler) tarafından küçük geçici kiosklarla ilgilenen 
kentliye bilgi verilir. Meydanda ve çevrede broşürler dağıtılır. 
Soruşturmalar yapılır. Yeni öneriler ve görüşler alınır. Herkesin ve 
her şeyin meydanı için ortak karar verilir. Çağdaş kentsel bir 
demokrasinin gerektirdiği biricik yol budur.  

Not: Burada sunulan çalışma, MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü’nde Ekim 2013’de düzenlenecek olan “İstanbul Bu-
luşmaları” için yazar tarafından Mart-Nisan 2013 tarihlerinde 
yapılan hazırlığın bir bölümüdür.  
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Bu yazının kimi bölümleri; Arkitera’da, 4 Haziran 2013,  
Ayrıca #DirenGeziParkı Kitabında 2013,  
Yapı Dergisi Temmuz 2013 sayısında yer aldı. 
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Yeniden Taksim’de  

Bugün artık Taksim’de soruyu yalnızca yayalaştırma, ulaşım, 

erişim bağlamlarında sormak, aslında belki de tüm tarihimizin bu 
en büyük, en özgün, en önemli olaylarından birini, “Haziran 
2013” günlerini, hafife almak olacaktır. Bu süreci konuşurken, 
bizlerin bilgi alanımızda yıllardır sözü edilen “kent hakkı” kavra-
mını ve kentlilerin kamusal alana, onun da bir alt başlığı, fiziksel 
bir ayrıntısı olan kamusal mekâna sahip çıkmaya karar vermiş ol-
malarını tartışmak da artık yetersiz kalmaktadır.  

Sorun, toplumun “yaşama biçimi özgürlüğü” alt başlığı ile ge-
nel olarak özgürlük talepleri ile çok farklı bir platforma tırman-
mıştır. “Y kuşağı”, “şiddete karşı mizah”, “direnmenin estetiği”, 
“kentsel devrim”, “çevre hakkı”, “yeni kentsel genç orta sınıf ”, 
“inşaat sermayesi”, “dijital medyanın gücü”, “mekân ve 
göstergeleri üzerinden iktidar kavgası” gibi kavramlar ve daha 
niceleri, hızla gündeme gelmiş, çokça kullanılmış, neredeyse kısa 
zamanda yorgun düşmüşlerdir.  

Toplumsal varoluş ve evrim mücadelesinin gelecekte 
(Gelecek, aslında artık bugündür) kentlerde süregideceğini, 
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dolayısıyla artık farklı siyaset yapma biçimlerinin gündeme 
gelmesi gerekliği de öncelikli, acil ve ayrı bir konudur. Buna 
kısaca değineyim:  

Bu bağlamda Gezi Parkı’nda başlayan olaylar yepyeni bir de-
mokrasi arayışı sürecine girmiş, bu arayış neredeyse bir ay içinde 
de “Park Forumları”na kadar evrilmiştir. Aslına bakarsanız, bu 
bölgesel forumlar olayı da elbette pek yeni değildir. Demokrasi 
kavramının ortaya çıktığı eski Yunan’daki halkın doğrudan yöne-
time katılımı çabalarından bu yana gelişmekte olan (örneğin, gü-
nümüzde kimi zaman İsviçre’de, İngiltere’de denenen) bir arayış 
yöntemidir. Örgütlü kesimlerin yöneticilerle müzakere masasına 
oturma talebi (negotiation) artık birçok kentsel meselede kabul 
görmektedir.  

ABD’de Occupy sonrası yapılan bu tür forumlara katılan Noam 
Chomsky, sıkça şu soru ile karşılaşır: “Peki, iş buraya kadar geldi, 
şimdi ne yapmalıyız?” Chomsky’nin anlamlı ve yararlı bulduğum 
yanıtını burada aktarayım: “Bundan böyle politikacıların sizlere 
gelip ‘Şunu yapacağım, bunu yapacağım!’ demesini beklemeyin. 
Çalışma grupları kurun. Ortaya çıkan ortak karar ve taleplerinizin 
listesini yapın. Politikacılar sizden oy istemeye geldiğinde, kendi 
gündeminizi onların önüne koyun ve ‘Biz bunları istiyoruz, bu 
listenin altına bir taahhüt imzası atarsan, belki oyumuzu sana 
veririz!’ deyin.” İşte yeni kentsel demokrasi böyle bir şey.  

Şimdi, biz burada, bu dosyanın bize çizdiği sınırlara dönelim. 
Taksim’de, bu kentin ve hepimizin biricik Meydanı’nda, bu vahşi 
dönüşüme, bu gereksiz imar şovuna girişenlerin ve tüm bu faci-
aları (belki de yarattığı bu uyanış nedeniyle bugüne dek bu kente 
yapılmış en büyük hayrı) yaratanların başlangıçtaki gerekçelerini 
irdelemek üzere filmi biraz geri saralım. Tam burada, değerli oku-
yucu, dergiyi bir yana bırakarak Turist Ömer filminin Youtube’da 
da kolayca bulunabilecek şu jeneriğine bakmanızı rica ederim: 
http://www.youtube.com/watch?v=heZkdbVx6Bk  
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İnsan ile taşıt arasında nasıl bir symbiosisdir bu! Sadri Alışık’ın 
muhteşem performansıyla “ötekileştirilmeye mahkûm edilmiş bir 
kentli”nin, bilgece direnişini canlandırdığı “Kentimiz” 1950’lerde 
böyle bir şeydi işte. Farklı dönemlerin farklı metropolleri üzerin-
den benzer aramalar yapmak ilginç bir egzersiz olsa gerek.  

Aklıma yağmur, pardesü, damalı taksi, trafik ışıkları ve Mike 
Hammer’lar geliyor.  

Mimarlık, şehircilik jargonunu, edebiyatı ve bildik tartışmaları 
bir yana bırakalım bir süre. Ayrıca bir düşünüp saygı duyalım bu 
duyarlılığa. Mimar, plancı kimliklerimizden sıyrılıp birey, kentli, 
düşünen adam olalım. Burada bunca toza, gaza neden olan proje 
ile yapılmaya çalışılan neydi gerçekten? Onu bir anlamaya çalı-
şalım. Yayalaştırma? İnsansızlaştırma? Yavanlaştırma? Kasabalaş-
tırma? Sessizleştirme? Zapt-ü rapt altına alma? Egemenlik şovu? 
Bence hepsi. Biteviye bir düzlük, bir non place, bir tabula rasa!  

Tarihin ve yaşanmışlığın tüm izlerini silmek, hafızayı sıfırla-
mak; mekânı, üzerinde yeni oyunların sahneye konacağı bir boş-
luğa dönüştürmek. Hadi “Y” kuşağı dili ile konuşalım: Kamusal 
alanı bir tür “reset”lemek. Ama umalım ki “game over” olsun.  

Çünkü bence kentli de oyunun ne yöne gittiğini gördü, anladı 
ve böylece kendince o da “oyuna girdi”.  

Şimdi bu aşamada elimizde neler var, bir bakalım. Bir kara tü-
nel, beş ölüm, bir de Bulvar’da kesilmiş onlarca ağacın ahı! Hatır-
latırım, Taksim-Elmadağ arasındaki yolun ortasında bir dizi çınar 
vardı. Bu parkı, bu Bulvarı yavaş yavaş işgal etmiş olan onlarca 
otelin de sahip çıkmayı akıl edemedikleri bir “Unter der Linden”, 
bir “Champs-Elysees”, bir özel bahçe idi burası. 1950’lerde, bir 
hocamızın heyecan ile yapımına katkıda bulunduğu ve sayesinde 
pek de ünlü olduğu Hilton ile başlayarak, yine kimi hocalarımızın 
acımadan Belediye Gazinosu’nun yerinde projelendirmiş olduğu 
o şiddetli Sheraton (şimdi İntercontinental), doğayı ve silueti yır-
tarak fırlayan bir Gökkafes, bir spor alanına konuşlanan Hyatt 
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Regency (eskiden Tenis Eskrim Spor Kulübü idi), tüm vadiyi in-
sanlara yasaklayan kongre yapıları (orada da yalnızca tüneller bi-
zim, kalanı başkalarının) , Maçka Parkı’nın ortasına oturuveren G-
Mall (bir AVM kepazeliği), Dolmabahçe Sarayı’nın bahçesine 
çöreklenen Swiss Hotel, Orduevi ve daha bir sürü muktedir yapı-
lanmaları ile tırtıklanmadan önce bu bahçe Beyoğlu-Taksim aha-
lisinin ta Maçka’ya kadar kesintisiz yaşadığı, yaşattığı bir yerdi. 
Sporla, eğlence ile kültürle donanmış Meydan’ı ve Gezi’yi daha 
büyük yeşilliklere bağlayan bu yeşil güzergah üzerinde, yaya-taşıt 
kesişmesini çözmek için bir tek Gezi Parkı kuzeyinde, Divan Otel 
arkasına doğru, kot farkından da yararlanılarak yapılmış (Elbette 
onu da yıktılar), belki de bu kentin en güzel modern köprüsü var-
dı. Burada müellifleri Mimar Mehmet Ali Handan ve Mühendis 
Tayyar Tayar’a bir saygı selamı göndermek gerekir.  

Neyse, biz Meydan’a geri dönelim. Umalım ki, artık otobüs 
duraklarını (ve gürültülerini ve egzoslarını) yaptıkları o tünele, o 
yarığa, yani yerin dibine gömmeyi becerirler de Park ile Meydan 
arasındaki -şimdilik- kurtarılmış basamaklarda bir de “İspanyol 
Merdivenleri”miz olur. Artık o lanetli kara tünel ve yeraltındaki o 
gereksiz taşıt geçişi de böylece bir biçimde işe yarar. Bir işe de 
yaraması gerekir bunca masraf ile yapılmış o tünelin elbette. Bu 
arada üniversitemizde bir mimari proje öğrencimizin de o tünele 
gayet mükellef bir “yeraltı camii” önerdiğini de anımsatmalıyım. 
Eğer şu hiç beceremediğimiz kentsel mekânın müzakere yolu ile 
düzenlenmesi yoluna gidebilirsek, Taksim konusunda, masada 
karşımızda oturacak olanların AVM iştahını da karşılamak 
zorunda kalabiliriz. Bunun için de belki Taksim Anıtı ile AKM 
arasında, yeraltında, hem de metro-füniküler bağlantılı bir çarşı 
düşünülebilir.  

Şimdi, neredeyse bu yazının sonlarına gelirken, bir kez daha 
vurgulamalıyız ki, metropol merkezlerinde otoyol görülmemiş 
şeydir. Olmaz, olamaz! Yaya ve taşıt trafiği barışık olarak kesişir, 
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elbette buradaki trafik denetimlidir ve kimi bildik yöntemler ile 
yavaşlatılır. Bakın, deneyin, irdeleyin, artık başka hiçbir tünel filan 
yapmaksızın trafik nasıl çalışıyor görün. Hem de kaderi hâlâ 
şüpheli olan AKM, Meydan ile nasıl bütünleşiyor. AKM önünde 
(tabi, iğdiş edilmeden önce) neredeyse 24 saat süren o hareketli, 
genç kalabalığın ve Beyoğlu ahalisinin hem basamaklar ile hem 
Park ile hem de Meydan ile yaratacağı sinerjiyi bir düşünün. Met-
ropol meydanı da böyle bir şey değil midir? Aslında kimileri tara-
fından tam istenmeyen de bu galiba.  
Mimarist Dergisi, 48, 2013  

Bu konuda ilk yazıyı 20 Şubat 2012’de yazmışım: TAKSİM’DE…  
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden Geçerken  

Kuşatılmış İstanbul’da fiziksel mekânda betondan, kamusal 

alanda baskıdan nefes alamıyoruz, boğuluyoruz. Aniden ortaya 
çıkıveren her yeni projede biraz daha gerginleşiyoruz; onayla-
yanlar ve karşı çıkanlar olarak kutuplaşıyoruz.  
 

Taksim’de gereksiz bir Kışla ısrarı, karşısında bezdiren bir di-
reniş! Olimpiyatlar uğruna ormanları, mendirekleri, kıyıları, ne-
redeyse tamamı pazara sürülen bir kent. Karşı çıkan, vatan haini 
bile ilan edilebilir. Ormanların ortasına yapacağımız devasa bir 
havalimanı, insanımıza dünyanın en büyüğü olma gururu ile su-
nuluyor. Ama bu da tam kuşların göç yolu üzerinde olduğu için ve 
yüz binlerce yetişmiş ağacın kesilmesine neden olacağı için yine 
kavga çıkarma potansiyeli çok yüksek bir proje. 

Kanal İstanbul, denen çılgın proje batımızı kuşatıyor. 
Boğaziçi’nin en olmayacak yerine bir köprü daha. Mühendislik 
projesi pek şık; ama bu üçüncüsü, artık o kadar olsun. Bu coğ-
rafyayı 115 kilometrelik otoyolları ile en kuzeyden kuşatıyor. 
Zaten güneyimiz çoktan dolmuş, taşmış, sıkışmış. Fay kırığının 
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kenarından, şu güzel Marmara’ya bakmaya bile korkuyoruz. Gü-
neyimizdeki Marmaray ve Avrasya geçişlerinin etkilerini henüz 
yaşamadık; ama bunların da kente ne denli etkileri olacağını tah-
min etmek zor değil. Doğuda kaçacak yer yok, koca bir Anadolu 
Yarımadası bindiriyor üzerine İstanbul’un, hem kütlesi hem de 
insanları ile. Yavaş yavaş kendimizi klostrofobik bir megapole 
yirmi milyonluk bir hapishaneye kapatıyoruz. Farkında mısınız? 
Bu sıkışma duygusu içinde insanların sinirleri giderek bozuluyor, 
gerilim artıyor, her gün bildik tartışmalar yineleniyor. Daha kaç 
köprü yapılacak bu zavallı kentte? “Beğenmeyen sandalla geçsin 
karşıya!” Her iktidar kendi köprüsünü mü yapacak bir gösterge 
olarak?  

Bu iktidar bir Haliç’e, bir de Boğaz’a yaptı. Daha Kanal 
İstanbul’un köprüleri var sırada, en az yedi tane olacakmış. Böy-
lece tüm rekorları kıracaklar. Harika! Köprü’nün adı neden budur 
da şu değildir? “Yavuz Sultan Selim 40.000 Alevi’yi 
öldürtmüştür”,  

“Hayır, Yavuz Sultan Selim, Hilafeti bizim topraklarımıza ta-
şımıştır ve de ilk Osmanlı Halifesi’dir!” Boş verin adını, gelin ba-
rışalım. Biz köprülere Birinci, İkinci diyoruz; buna da Üçüncü 
deriz!  

Kaç ağaç kesildi, bu köprü yolunca? Tahmini olarak,1.600.000. 
“Yüz katını dikeriz biz!” Yüz altmış milyon ağaç isteriz öyleyse 
sizden. Peki ya 17 milyonluk kentin yeşil alanı? İstanbul’da kişi 
başına düşen yeşil alan, bir buçuk metrekare. Yani kişi başına yal-
nızca bir mezar alanı kadar kara toprak. Şu gri bildiğimiz Paris’te 
altı buçuk metrekare yeşil alan düşüyormuş kişi başına. Eh, bir 
piknik yapılabilir. Kopenhag’da ise kişi başına kırk iki metrekare 
yeşil alan düşer, zaten bu kent, dünyanın yaşam kalitesi en yük-
sek olan kenti. Bir yüzyıl ileri mi gitsek, geriye mi tutturmak için 
bu rakamı? Otoyol boyunca yaratılan rant alanlarının sahipleri 
kimlerdir? Kuşlar, sincaplar, tilkiler değil herhalde. Tapu kayıtları 
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şeffaf değil mi, gidip bakmalı! Kuşları çoktan üçüncü havalimanı 
için kovaladık, aç tilkiler ile pireler ve keneler kol geziyordur 
oralarda. 

“Bunca köprülü bir yerleşimin kaderi ne olacak, sonumuz na-
sıldır?”, “Elbette daha çok köprü yapılacak. Bak, Londra’da kaç 
köprü var!”, “Durmak yok, yola devam!” (Otoyola devam demek 
istiyor galiba?)  

Yıllar, yıllar önce birincisi için “Yapmayın, başlamayın, sonu 
gelmeyecek bu köprüler dizisinin” dedik mi? Dedik; ama anlata-
madık! “Mızmız, ahmak, azınlık muhalifler!” Haydi, kısa bir sü-
reliğine bizleri çok seven yöneticilerimizi daha fazla üzmeyelim. 
Bu bozguncu söylemi bir yana bırakıp, çok daha basit bir soru so-
ralım mı? Bir dakikalığına, konuya başka bir açıdan, kendi özgül 
bilgi alanımızdan bir bakalım mı? İşte size ortaöğretim kıvamında, 
hani şu havuz problemi düzeyinde bir soru: Neden bu 1.850 
metrelik bu Köprü’de, İki şerit demiryolu geçişi vardır da iki yönlü 
olarak kullanılabilecek tek bir demiryolu geçişi yoktur? Bu, bizim 
olası “iki yönlü hızlı trenimiz”, Köprü boyunca 1.850 metreyi basit 
elektronik olanaklar, işletme yöntemleri, güvenli bekleme 
süreleri ile 3 dakikada geçer mi? Asya’da veya Avrupa’da üç 
dakika daha bekleme bile değil, basit bir işletme veya 
programlama ile çözülecek bir şey.  

Köprü’ye eklenen (henüz kıtalararası bir geçiş sistemi olarak 
da hangi güzergah boyunca, nereden gelip nereye gideceği meç-
hul olan) “raylı sistemin iki yönlü geçişi” için bu Köprü’yü 4 metre 
daha genişletmenin, ağırlaştırmanın maliyeti nedir? Şöyle söyle-
yeyim: Önerilen iki yönlü raylı geçişin Köprü statiğinde yaratacağı 
titreşimlerin güvenlik katsayısı da dahil olmak üzere, benim basit 
bir tahminimdir. Ek maliyet; “sıradan” bir vatandaşın 30 yılda, 
Devletine ödediği verginin en az beş bin katıdır.  

Hepimize hayırlı geçişler olsun. İhya olalım hepimiz, e mi! Yeni 
Yavuz Sultan Selim Köprümüzde, tam da Köprü üzerinde, 
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Mevlana’yı hatırlayalım ve karşı yönden gelenler ile el sallaşmayı 
unutmayalım.  
Cumhuriyet, 29 Temmuz 2013 
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Central Park mı Buyurdunuz?  
Ya Saymayı Bilmiyorlar...  

Şimdi birileri diyecek ki, “Ne yapsak yaranamıyoruz bunlara!” 

Ben de diyeceğim ki, “Birileri ya sayı saymayı, ölçüp biçmeyi 
bilmiyor ya da bizi kandırıyorlar. İkisi de birbirinden acı”  
 

2013 Nisan. Çokuluslu, çok katlı bir otelin en üst katında bir 
toplantıdayız. Kentimizin güçlü inşaat gruplarından birinin değerli 
CEO’su kolumdan tutarak beni camın kenarına yönlendiriyor ve 
“Bak sevgili mimar” diyor “şu şehre bak! Bizi bekliyor, daha 
yapacak ne kadar çok işimiz var bir bilsen. Kapıda 300 milyar 
dolardan fazla yabancı sermaye var, tüm dünya bekliyor buraya 
yatırım yapmak için!”. Ben göz alabildiğine uzanan, hiç boşluk ve 
yeşil bırakmamacasına biteviye yapılaşmış bu görüntüye 
bakıyorum. Ne çok da inşaat vinci çalışıyor, demek hâlâ bazı 
boşluklar bulabiliyorlar. İstanbul göklerini tırmalayan bu vinçlerin 
işaretlediği yerlerden birinde muhtemelen Beyefendi’nin de 
birden fazla şantiyesi vardır. Birçokları gibi bu Beyefendi’nin de 
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bu şehri bir oyun alanı, bir arsalar silsilesi, dönüştürülmeyi ve 
pazara sürülmeyi bekleyen bir meta olarak gördüğünü 
düşünüyorum. Konuşmalar çığırından çıkmasın diye çenemi 
tutuyorum. Zaten neye yarar, kararlar bizim dışımızda, bize 
rağmen çoktan verilmiştir. Aşağılarda ise kenttaşlarım günlük 
yaşamlarını sürdürebilmek için beton, cam ve çelik duvarların 
arasında, tıkanık yollarda, karıncalar gibi koşturup duruyorlar. 
Acaba ne kadarı bu oyundan haberdar, kaçı gerçek birer aktör 
olarak bu oyunda yer alma gücüne sahip?  

İstanbul’da hayat ve inşaat furyası çılgınca bir hızda sürüyor. 
Nedeni basit: Burada hepimizin bildiği gibi önce bir “marka kent” 
propagandası başladı, sonra İstanbul dünyaya “küresel 
metropol” olarak sunuldu. Zaten konumu, nüfusu, gençliği, 
dinamiği, güzelliği, değeri gibi birçok nedenle ilginç olan İstanbul 
için yapılan bu altlık çalışmalar sonrasında, kısmen küresel 
nedenler, biraz da Batılıların artık Londra, Paris, Frankfurt’un 
hikâyelerinden sıkılmaları, yeni pazarlara açılma talepleri 
nedeniyle gündeme geldi, kabul gördü. Bu yeni dünya starına 
alternatif oluşturabilecek kentlerden Madrid, Atina, Kahire, 
Dubai’nin neden bu yarışmadan düştüklerini anlamak için ise o 
bölgelerdeki krizlere bakmak yeterli olacaktır.  

Tarihsel olarak kentler, yerel ile küresel enerji ve sermaye 
akımlarının kesiştikleri noktalarda yükseliyor. Bunu biliyoruz. 
Şimdi artık, oyunun ikinci sahnesine geçilebilir ve bugüne dek 
sıkça denenen, ancak kısmen işe yarayan “inşaata dayalı” 
varsıllaşma programı uygulamaya konabilir. Kimileri Çin’de ve 
Rusya’da da uygulanmakta olan bu yöntemin yalnızca sanal bir 
zenginleşme oluşturduğunu, sürdürülebilir olmadığını evrensel 
ve toplumsal ekonomik dengesizlikleri, kentsel bunalımları 
arttırdığını öne sürse de sonuçları kısa vadede çıplak gözle de 
görülen bu faaliyetlerin kimilerine kalkınma adına cazip 
göründüğü de bir gerçektir. Bu süreçte akla ziyan projeler çılgın 
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bir hızla birbirini kovalıyor. Bizlere ise “Yalnızca durun, yavaş 
gidin biraz!” demek ve üzülerek listeler yapmak kalıyor. Liste 
yapmanın da pek anlamı yok, yazımı bitmeden daha yenileri, 
daha korkunçları gündeme düşüyor. Birharitalı mega projeler 
listesi denemesi için bakınız: http://www. 
arkitera.com/gorus/index/detay/durmak-yok-talana-devam/418  

Bu projelerin birçoğu gereksizdir. Çevreye, kentsel ve toplum-
sal düzene zararlıdır. En azından ben böyle düşünüyorum. Çünkü 
ulusal düzlemde gerçek bir kalkınma ve uygarlaşmanın inşaatçı 
bir toplum olarak gerçekleşemeyeceğini biliyorum. Diğer yandan 
sürekli olarak betonlaştırılan bir “şantiye kentte” yaşamayı da 
hakkım varsa reddediyorum.  

Central’dan Daha Büyük mü Buyurdunuz?  

Burada gündemimizdeki kimi mega projeleri şimdilik bir yana 
bırakıp yeni ve ilginç bir örneğe farklı açılardan bakarak biraz 
sorgulamayı deneyeceğim. Başkan Topbaş:  

“Hipodrom, İstanbul’un nefes alma alanı. Büyük şans. Tescil 
edilme girişimini destekliyorum. Arkada Çırpıcı Çayırı ile ilgili özel 
ve kamu arazilerini birleştirmek için çalışma başlattık. İBB’nin, 
İSKİ ve TOKİ arazileri ile özel mülkiyetleri var. Yaklaşık 500 bin 
metrekarelik bu alanı bölge parkı yapmak istiyoruz. Central 
Park’tan daha büyük olacak. Sayın Başbakanımıza anlattım, bizi 
desteklediler ve doğru buldular. Sayın Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız bu konuda bize destek verdi. Maliyeti de Belediye 
olarak biz karşılayacağız. Kamulaştırma görüşmelerine başladık. 
Birkaç ay içinde bu işi bitirmeyi hedefliyoruz. 2.5-3 milyon 
İstanbullu’nun nefes alacağı bir yeşil alanı kısa sürede 
oluşturacağız.”  

Belli ki birileri, süregiden betonlaşma furyasına karşı toplumda 
oluşmaya başlayan bıkkınlığın, hatta tiksinmenin farkına varıp 
“Acele yeşil bulun bir yerlerden!” diye buyurmuşlar ve bu acele 
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nedeniyle de biraz hesap hatası yapılmış. Çünkü ortaya atılan bu 
parkın neresinden tutsak elimizde kalıyor. Önce biraz matematik 
çalışalım. Hipodrom, 50 hektardır, park filan da değildir, atlara ait 
bir açık alandır; girilmesi ve o çok değerli atların aralarında filan 
dolaşılması da son derece sakıncalı ve yasaktır. Hipodroma ekle-
neceği iddia edilen yeni bölüm ise yalnızca 50 hektardır. Böylece 
toplam 100 hektar bir açık alan oluşuyor diyelim. Central Park ise 
340 hektardır. Yani her ne parkıysa buradaki oradakinden büyük 
değildir, yedide biri kadardır. Hesap yapmak isteyenler için bilgi 
verelim: 1 hektar, 10.000 metrekaredir.  

Atları bir yana bırakırsak, 50 hektar, yani 500.000 metrekare 
bir alana da Sayın Belediye Başkanımızın davet ettiği 3.000.000 
kişi yanılıp da aynı anda giderse, bir metrekarede altı kişi bulun-
ması gerekir ki, buna nefes almak değil, aşırı dolu bir asansörde 
boğulmak denir olsa olsa. Acaba Sayın Doktoralı Yüksek Mimar 
Belediye Başkanı, aceleden bir sıfır hatası yapıp buradakini 500 
hektar mı sandılar? Konuya başka bir açıdan bakarak Zeytinburnu 
ne zamandan beri İstanbul için “central” yani merkezi oldu diye 
de sormalıyız. İstanbul’da merkezde hangi park var deyince 
çocuklarımız, martılarımız, kargalarımız bile “Taksim’den 
Maçka’ya, oradan Dolmabahçe’ye uzanan ‘İki Numaralı’ da 
denen parkın, otellerin AVM’lerin işgalinden kurtulmuş az bir 
bölümü var ya, hani oraya da Gezi deniyor ya, işte orası merkezi 
parktır” derler. Sonuçta, birileri ya sayı saymayı, ölçüp biçmeyi 
bilmiyor ya da bizi kandırıyorlar. İkisi de birbirinden acı.  

 
Elbette böyle olmayacak, korkulacak bir konu değil, bunun 

yedi katı büyüklüğündeki Central Park’ın günlük ziyaretçi sayısı 
(yaz-kış, hafta içi-hafta sonu farklarıyla) 20.000 ile 200.000 
arasında değişiyormuş. Bizim bu parkımız ise ulusal standartları-
mız (kentlerimizde kişi başına 10 metrekare yeşil alan düşmesi 
gerekir) doğrultusunda ancak 50.000 kişiye hizmet edebilir.  
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2013, İstanbul’u İzlemek: Mega Projeler  

Türkiye’de mekânı tüm boyutlarıyla planlama, kültürel mirası, 

doğayı ve çevreyi koruma bilinci; kentleşme sürecini bizlerden 
daha önce yaşayanlara ve dolayısıyla evrensel düzeyde bu 
kavramları gündeme getirip geliştirenlere göre epeyce geç oluş-
tu. Bu nedenle, özellikle son otuz yıldır dönüşüm sürecini sert ve 
hızlı biçimde deneyimleyen İstanbul’da kimi büyük projelerin 
irdelenmesi, kimi değerlerin korunması doğrultusundaki öne-
rilerimiz gündeme taşınamıyor, bu konulardaki tartışmalarımız 
bayağı zorlu geçiyor. Bu bağlamda tehdit altındaki kimi değerle-
rimiz hakkında haklı görüşlerimizi, önerilerimizi daha güçlü olarak 
dile getirebilmeliyiz: 
 
 Suriçi’nin dokusu ve silueti: Turizm amaçlı yapılaşmalar, 
Haliç’teki metro köprüsü, Zeytinburnu’ndan başlayıp bölgeye 
doğru yürüyen gökdelenler, Yenikapı kıyılarında milyon 
metrekarelik dolgu alanları, kıyıyı iyice yaşanmaz hale getirecek 
olan ve bölgeye araç akıtacak olan Avrasya Taşıt Tüneli,  
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 Beyoğlu ve Boğaz kıyıları, Adalar: Galataport, çözümsüz 
duran Perşembe Pazarı, biçimsiz bir Kabataş Transfer Merkezi, 
gereksiz yükseklikteki kuleler, önce yedi lale biçimli kule ve sonra 
Venedik olarak lanse edilen Haydarpaşa çevresi projesi, 
Haydarpaşa Garı’nın turistikleştirilmesi, geleceği belirsiz istasyon 
yapıları, biteviye kapalı konut siteleri, Sevda Tepesi villaları, 
Çamlıca camisi, yitirilen yeşil doku, turizm adına yapılaştırılan 
Marmara adaları ve acımasız bir yapılaşma katsayısı verilen 
Yassıada ve Sivriada, uluslararası sermayeye satılan yalılar ve 
korular, Maltepe’de Marmara Denizi’ne yapılan muazzam 
dolgular,  
 Kent içindeki değerli dokular, endüstri mirası, kimi yapılar 
ve mekânlar: Süleymaniye, Tarlabaşı, Taksim Meydanı, Aksaray 
Meydanı, Üsküdar Meydanı, Beyazıt Meydanı gibi kamusal 
alanlarımız (doğrudan, şaibeli ihaleler ile), Haliç kıyılarındaki 
düzenleme ve dönüşüm projeleri, Feshane, Sütlüce, Hasanpaşa, 
Paşabahçe, Beykoz, Haydarpaşa, Haliç Tersaneleri, Sirkeci Garı 
(pek yakında) gibi değerli endüstri mirasının bilinçsiz ve 
programsız biçimde içi boş “turizm ve kültür merkezleri”ne 
dönüştürülmesi,  
 Kimi yapısal ve arkeolojik değerlerimiz: Emek Sineması ve 
Taksim Sahnesi dönüşümü, Bizans Sarayı üzerinde otel, Sütlüce 
Mezbahası’nın anlamsız ve taklit bir yapı olarak dönüşümü, 
Yenikapı Transfer Alanı Projesi, Yenikapı miting alanı projesi, 
insanlarıyla birlikte yüzyıllardır dostça var olan Yedikule 
bostanlarının yok edilmesi, kent içi dönüşüm alanları, kimlikli 
okul yapılarının kent dışına sürgüne gönderilmesi,  
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 İstanbul’un kentsel kimliğine değin elimizde bulunan kimi 
kamusal mekânlar: Taksim’de, Tophane ve Beşiktaş arasında, 
Çağlayan’da, Levent ve Maslak arasında, Üsküdar’da 
meydanlarımızı insansızlaştıracak yeni ticari alanlar üretme 
endişesiyle önerilen kimi yeraltı yolları, ne idüğü belirsiz ihya 
projeleri,  Beşiktaş çevresindeki “kırılgan” sahil saraylarının 
Devlet’in neo-Osmanlı hanedanı davranışları ile yönetim 
ofislerine tahsisi, yollara ve iskelelere el konulması, Ataşehir’de 
korkunç bir “Finans Merkezi”, cemaatsiz devasa camiler, yakın 
gelecekte Yeşilköy Havalimanı yerine yapılabilecek bir dünya 
ticaret merkezi, İki Numaralı Park’ta konumlandırılan Kongre 
Merkezi gibi girişimler ile Ankara’yı, İstanbul’a taşımaya çalışan 
“payitaht” anlayışı, Tüm İstanbul doğası: Olimpiyatlar için 
yapılaşmaya açılan orman alanları, sonu gelmeyecek Boğaz 
köprüleri dizisi, otoyollar, kanallar, kıyı dolguları, kent 
ormanlarve su havzalarına yapılacak 76 milyon metrekarelik 
doğal alanı yok edecek yeni havalimanı ve elbette “eskisi”nin 
olası kaderi, dere yataklarında konumlanmış hektarlarca sanayi 
yapısının boşaltacağı gri arsaların yeniden yapılandırılması, kent 
çeperindeki bağlamsız TOKİ yerleşimleri, uluslararası sermayeye 
tahsis edilen nice kent parkı,  
• Kentsel dönüşüm paravanı ile parçalanan, ötekileştirilen, 
sürülen, ezilen, “kul” muamelesi gören insanı, toplulukları, kent 
toplumu; hakarete tehdide uğrayan aydınlar, kent aktivistleri.  
 

Bilinçsiz, belki de bilinçli saldırı altındaki tüm bu değerlerin 
listesine ne yazık ki, her gün yenileri ekleniyor, bizler yazmaya, 
mücadele etmeye yetişemiyoruz:  
 “Elimden gelse meslek odalarını kapatırım” diyebilecek 
kadar bilimi, sanatı ve mesleği küçümseyen, inşaatçı firmalar ve 
derhal yetkileri kısıtlanan meslek odaları,  
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 İnönü Stadı ve İnönü Gezi’sinin politik odaklı olarak 
bilinçli yıkımları,  
 Kuşdili Çayırı (Salıpazarı) üzerinde önerilen AVM,  
 “İstanbul’da olimpiyatlar için vermeyeceğimiz hiçbir şey 
yoktur” düşüncesi ile Haydarpaşa’dan kent ormanlarına kadar 
neredeyse tüm İstanbul’u pazara süren anlayış,  
 Haliç Tersaneleri’ne AVM, otel, cami, yine otel.  
 

Bazen bu türden sürpriz biçimde karşımıza çıkan projeler deh-
şetli, azametli, güçlü ve çok hızlı olabiliyor. Biz daha bunlardan 
birini serinkanlı biçimde tartışmaya çalışırken gündeme düşen bir 
başkası nedeniyle şok geçirebiliyoruz. Bizler durumu algılayıp 
anlayıp herhangi bir konuda mantıklı alternatif çözümler üretelim 
diye uğraşırken, kimi yöneticiler durup durup (Aslında 
durmuyorlar, belki de ciddi “think tank” çalışmaları yapıyorlar) 
yepyeni sürprizler ile karşımıza çıkıyorlar. Sorun aslında temelde, 
kentin hâlâ yöneticiler, yatırımcılar tarafından üzerinde iktidar 
gösterileri yapılabilecek ve rant oyunları oynanabilecek potansi-
yel bir alan olarak görülmesinden kaynaklanıyor. Kimileri için 
kentteki her boş alan, yeşil alan veya kamusal mekân bir 
“arsa”dır (Çamlıca, Sevda Tepesi, Taksim Gezisi, İETT garaj 
alanları, Göztepe parkları). Her yapı da yerine daha verimlisi, 
daha gösterişlisi yapılabilecek bir yatırım alanıdır (AKM, 
Mecidiyeköy Likör Fabrikası, Ali Sami Yen Stadı, Sulukule, Haliç 
Tersaneleri). 

Ekonomik olarak sürdürülemezliği tüm dünyada artık bilinen 
bu inşaata dayalı zenginleşme furyası, birçoklarımız için artık de-
ğil bıktırıcı, tiksindirici olmaya başladı. İnşaat sektörü, yönetici-
lerin açtığı her alana, her fırsatta doymak bilmez bir iştah ile giri-
şiyor. Burada ekonomik kalkınmadan değil, olsa olsa yeni servet 
odakları oluşturmaktan, daha doğrusu servet aktarımından, farklı 
odakların iktidar ve güç biriktirme sürecinden söz edilebilir.  
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Saymakla bitirilemeyecek sorunlar elbette yalnızca sancılı 
metropolümüzle de sınırlı değil. Side’den Kuşadası’na kadar, kıyı-
larımızdaki turistik tesis yapılaşmaları, akarsu boylarındaki HES 
kıyımları, Akdeniz ve Karadeniz’de nükleer santral ısrarları gibi 
ulusal coğrafya düzeyinde baş ağrıtan konular da cabası. Ama 
öncelikle, yaşadığımız ve görev yaptığımız bu metropolde bunca 
yoğun bir yapma ve yıkma, koruma ve dönüştürme gündemi 
karşısında bizler etik duruşumuz, sağduyumuz, mantığımız, bilgi 
birikimimiz, deneyimlerimiz ile ortak akla katkıda bulunabilmek 
amacıyla kentten, kentliden yana ve bilimsel görüşler geliştirmek 
ve kamuoyu ile paylaşmak zorundayız.  
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Bitirirken: Haziran 2013  
2443 Yıl Sonra Kent Hakkı Konusunda Neredeyiz?  
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Perikles, M.Ö. 430  

“İçimizde, evimize ve kentimize duyduğumuz özeni birbi-

rinden ayrılmaz duygular olarak taşırız. Kişiler ayrı çabalar içinde 
de olsalar, kent sorunları karşısında kimse umursamazlık edemez. 
Bizde kent sorunlarına aldırmayan bir kişiye sessiz bir yurttaş 
değil, kötü bir yurttaş denir. Kentimizi ilgilendiren konularda 
bizler karar verir ya da bu konuda en doğruyu yine bizler 
düşünürüz. Çünkü eylemlerden önce girişilecek sözlü tartışmalar 
zararlı bir sonuç vermez; ama bu tür görüşmeler yapılmadan giri-
şilen işler olumsuz sonuçlar doğurabilir.” 
 
Jean Jaques Rousseau, M.S. 1762  

“Yurttaşlar olmadan erdem, erdem olmadan özgürlük, özgür-
lük olmadan devlet olamaz.”  

Robert Park, M.s. 1967  

“Kent ve kent ortamı, insanın yaşadığı dünyayı kalbinin arzu-
suna göre yeniden yaratmak için en tutarlı ve bütünüyle en başa-
rılı denemesini simgeler. Ama kent insanın yarattığı bir dünya ise, 
bundan sonra içinde yaşamak zorunda olduğu dünyadır. Böylece, 
dolaylı olarak ve kendi görevinin doğasına dair hiçbir kesin algısı 
olmadan, insan kenti yaratırken kendini de yaratmıştır.”  

Henri Lefebvre, M.S. 1970  

“Yeni burjuva aristokratlar artık kent merkezinde ikamet et-
memektedir. Bunlar bir saraydan başka bir saraya, bir şatodan 
başka bir şatoya geçerler; bir yattan bir filoya ya da bir ülkeye 
emrederler; her yerde ve hiçbir yerdedirler. Böylece, gündelik 
hayata kendini fazlasıyla kaptırmış insanları büyülemektedirler. 
Gündelik hayatın ötesine geçerek, doğayı sahiplenir, kültürün 



284 
 

icat edilmesini polise bırakırlar… En kaygılandırıcı sorun, proje-
lerin ilgilendirdiği, stratejiler tarafından belirsizleştirilmiş birinci 
derecede ilgili insanların olağanüstü pasifliği. “Kullanıcılar”ın bu 
sessizliği nedendir? Neden yakından bakıldığında “özlem”ler 
hakkında şekilsiz mırıldanmalardan fazlası yok?”  

Haydar Karabey, M.S. 1980  

“Çevrenin gerçek sahibi, onu üreten insandır, toplumdur. So-
nuçta karar verecek, onu yönetecek, düzenleyecek olan da o ol-
malıdır, odur. Kim adına nereleri nasıl düzenlemeli, nasıl planla-
malı, kime karşı nasıl savunmalı soruları, doğrudan yanıtlarını da 
tam burada buluyor. Demokratik katılım bile değildir burada söz 
konusu olan yanıt; kentli olarak sahip çıkma, sorumluluk alma, 
doğrudan üstlenmedir. Ancak hangi yöntem ile nasıl örgütlenme-
ler aracılığı ile olmalı, diye de son bir soru yöneltilebilir. O zaman 
yanıtın, mekânın ve tarihin doğru okunmasında, yöntemlerin ise 
çağdaş sosyoloji, ekonomi, politika bilimlerinde olduğunu söyle-
mek ve tüm yurttaşlara “kentsel olgunun” bu bakış açısı ile ele 
alınıp, algılanıp usanmadan anlatılması gerekliği ortaya çıkar.” 

 
Mark Gottdiener, M.S. 1985  
“Lefebvre’e göre günlük yaşamın eleştirisi, mekânın dönüştü-

rülmesi problemiyle ilişkilendirilmelidir. Ancak bizleri, günlük 
yaşam çevremizin ivediliğinde nesnelleşerek varlığını sürdüren 
çelişkileri kavramaktan alıkoyan bir engellemeyle karşı 
karşıyayız.”  

Etienne Tassin, M.S. 1992  

“Diktatörlük sistemlerinde girişilen kamusal alan tasfiyesi, 
gerçekte ortak dünyanın bir yıkımı, bir tahrip ve yalnızlaştırma 
girişimi, insanın köklerinden sökülmesi girişimi ve nihayet in-
sanları birleştiren şeylerin silinmesidir. Bu sistemde, “Evren Dışı 
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Politikalar”, topluluk hayalinden doğan ortak dünyanın reddin-
den önce gelir ve ulusal, ırksal, kültürel ya da tehdit altındaki bir 
inançsal kimliğin tahkimi kılığında, çoğunluğun organik bir bün-
yede kaynaştırılması adına kamusal alanın yıkımına girişir.”  

Thierry Paquot, M.S. 1992  

“Şehir, korkusuzca uyuyanların, daha mükemmel bir dünya 
umut edenlerin, değişim için dua edenlerin, neşe içinde okuyan-
ların, ütopyacıların, düşsel bir İkaria ülkesi kurmayı tasarlayanla-
rın ve bütün sakinlerinin nefes alışlarının ritmiyle titreşmektedir. 
Şehir, iletişimi gerektiren, onu uyaran, katlayan, henüz bitmemiş 
bir diyalog içinde ilerleten şu simyadır. Şehir bir tiyatrodur…”  

Peter Dahlgren, M.S. 1994  

“Gerçekten de egemen medyanın, sonu kitlenin bölünmüşlü-
ğünü sürdürmeye varan eğiliminin aksine, tamamlayıcı bir hare-
ket içinde alternatif kamusal alanların çoğunluğunun belirişine 
tanık olmaktayız. Ulus devlet krizi, kamunun bölünmüşlüğü, yeni 
toplumsal hareketler, yeni iletişim teknolojilerinin uygunluğu so-
nucunda bir kamusal alanın varlığı için yeni tarihsel koşulların 
hayalini kurmaya başlayabiliriz. İlginç gerilim noktalarının aniden 
belirivermesi için bu unsurlardan ikisinin birbiriyle etkileşime 
geçmesi yeterlidir.”  

Howard Zinn, M.S. 1994  

“Tarihe geçen büyük anların kökeninde, bilinmeyen insanların 
sayısız küçük eylemleri yatar.” 

Asef Bayat, M.S. 1997  

“Sokak siyaseti kavramı, tutarlı bir ideoloji ya da belirgin bir 
liderlik olmaksızın farklı toplumsal grupların muhalefetinin 
ilerleyişini ifade eder. Kahire’de Tahrir, İstanbul’da Taksim ya da 
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Tahran’da Devrim gibi meydan ve sokakların neden böylesi be-
lirleyici mücadele alanları haline geldiğini ayrıca tartışmak gere-
kiyor. Sadece şunu söyleyerek bitireyim: Tüm bu isyanlar kendi 
Tahrir’lerini bir biçimde yaratmayı başardı.”  

David Harvey, M.S. 2001  

“Tekelci rant arayışında kapitalistlerin karşısına çıkan çelişkiler 
işte bu noktada belirli bir yapısal özellik kazanıyor. Sahicilik, 
yerellik, tarih, kültür, kolektif bellek ve gelenek değerlerini ticaret 
nesnesi haline getirmenin yollarını ararken, içinde alternatiflerin 
tasarlanabileceği ve peşine düşülebileceği bir politik düşünce ve 
eylem mekânı açarlar. Bu mekân muhalif hareketlerce derinle-
mesine keşfedilmeyi ve geliştirilmeyi hak ediyor. Alternatif bir 
küreselleşmenin kuruluşu için kilit umut mekânlarından biri ve 
şimdiye kadar olanın tersine, kültürün ilerici güçlerinin sermaye-
ninkileri mülk edindiği bir mekândır.”  

Noam Chomsky, M.S. 2011  

“*Karar vermek için+ kent halkının bir araya gelerek tartışması, 
politikaların nasıl geliştirilip yürütüleceği üzerine düşüncelerini 
belirtmeleri ve savunmaları gerekir. Tam burada, bugün 
“Occupy” hareketinde de olduğu gibi. Politikaların nasıl oluşturu-
lacağına kent halkı karar vermelidir.”  

David Harvey, M.S. 2012  

“Kamu hizmetleri ve kentsel ortak alanların üretimi, korun-
ması ve kullanımı (…) demokratik toplumsal hareketlerin üze-
rinde durması gereken bir meseledir. Bu ise ortak alanlar 
üzerinde halihazırda tedavülde olan hakim radikal teorilerin 
sunduğundan çok daha fazla hayal gücü ve derinlik ister, özellikle 
de kapitalist kentleşmenin bu ortak alanları sürekli olarak 
üretmekte ve onlara el koymakta olduğu düşünülürse. (…) Ortak 
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alanların şehir oluşumu ve kentsel politikalardaki rolünün yeni 
yeni farkına varılıyor. Henüz yapılması gereken çok iş var, fakat 
dünya çapında cereyan eden kentsel, toplumsal hareketler 
bunları başarmak için çok sayıda insanın ve kritik politik enerji 
eşiğinin varolduğuna dair pek çok ipucu veriyor. *Sokakları ve 
meydanları+ birer müşterek alan haline getiren şey, insanların 
siyasi görüşlerini ifade etmek ve taleplerde bulunmak üzere bu 
mekânlarda toplanmasıdır. Sokak tarihte pek çok kez toplumsal 
eylem aracılığıyla devrimci bir hareketin ortak alanına 
dönüştürüldüğü gibi, kanlı bastırma harekatlarına da sahne 
olmuş bir kamusal mekândır. Kamusal mekânın üretiminin, bu 
mekâna ve kamusal hizmetlere erişimin ne yoldan, kim 
tarafından ve kimin çıkarları doğrultusunda denetleneceğine dair 
bir mücadele her zaman sürer gider.”  

M.S. 2013 Haziran: 

Yurttaşlar İstanbul’da çevrelerine, kent hakkına, kamusal 
mekâna ve kamusal alana sahip çıkmaya karar verdiler.  

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, M.S. 2013  

“Şunu alırsan bunu veririm. Şunu verirsem şunu isterim gibi 
bir mantıkla devleti yönetemezsiniz.” 
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