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ÖZET 
 
Bu çalışmada, Grunig ve Hunt’ın çift yönlü simetrik halkla ili şkiler modeli nin, 

İstanbul Fatih Belediyesi’nce Sulukule ve Fener-Balat’ta yürütülen kentsel dönüşüm 

projelerindeki geçerliliği ampirik olarak sınanmaktadır. Projenin baş aktörü olan Fatih 

Belediyesi’nin, konu ile ilgili olarak, medya ve kendi web sayfasında yapmış olduğu 

açıklamalara bakıldığında, iletişim çerçevesinde, adını koymadan da olsa, dört 

halkla ilişkiler modelinden çift yönlü simetrik modeli kullandığı iddiasında olduğu 

izlenimi edinilmektedir. Bu iddianın geçerliliğini ampirik olarak sınayabilmek için, 

Sulukule ve Fener-Balat bölgelerinde yüz yüze görüşmelere dayalı saha çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Sulukule’de yapılan saha çalışmasından elde edilen bulgu, çift 

yönlü simetrik modelin geçerli olmadığını göstermektedir. Ayrıca, Sulukule kentsel 

dönüşüm projesine karşı çıkanların Roman, eğitim ve gelirleri düşük düzeyde olan 

kişiler olduğu regresyon analizi sonucu ortaya çıkmaktadır. Fener-Balat bölgesindeki 

bulgular da yine iddia edilenin aksine, dördüncü modelin pratikte geçerli olmadığını 

göstermektedir. Sulukule projesiyle ilgili demokratik bir karara ulaşmanın 

gerçekleştirilebilir olup olmadığı, entelektüel bir deney (intellectual experiment ) 

aracılığıyla, önce sosyal seçim kuramı, sonra da müzakereci demokrasi 

(deliberative democracy ) yaklaşımı çerçevesinde incelenmiştir. Bu inceleme 

sonucunda elde edilen bulgular, Roman olmayanların Romanları “sempatik” bulup 

bulmamalarına göre değişmektedir. Buna göre, Roman olmayan karar vericilerin 

Romanları sempatik bulması durumunda, Romanların lehine bir karar çıkmaktadır: 

Sulukule’nin tarihi ve kültürel kimliğine uygun olarak yenilenmesi. Romanların 

sempatik bulunmaması durumunda ise, Taşoluk’a taşınılması projesi, demokratik 

karar alma sürecinden çıkan sonuç olmaktadır. Özellikle bu son noktada, kullanılan 

seçim sistemlerinden bir tanesi olan Borda kuralı sadece Taşoluk’a taşınılmasını 

değil, Sulukule’nin tarihi ve kültürel kimliğine uygun olarak yenilenmesini de 

seçmektedir. Bu durumda, à la Habermas  bir müzakereci demokrasi bağlamında 

karara varmanın mümkün olup olmadığı incelenmiştir. Cevap olumludur: müzakereci 

demokrasiden bir sonuç elde etmek mümkündür (List, 2009). Ancak bu cevabın, 

demokrasi ile tezat oluşturacak biçimde, ciddi bir maliyeti bulunmaktadır: karar, 

güçsüz tarafların manipüle edilmesine açıktır. 

 
Anahtar kelimeler: soylulaştırma, yerinden edilme, katılım, çift yönlü simetrik model, 
sosyal seçim, müzakere, Sulukule, Fener-Balat  
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ABSTRACT 
 
This study aims to empirically test the validity of Grunig and Hunt’s two-way 

symmetrical model  in the case of Sulukule gentrification project and the urban 

regeneration project of Fener-Balat. A scan of the media and the web site of Fatih 

Municipality, the main actor of the said projects, leaves the impression that the 

Municipality claims to have used the two-way symmetrical model during the process. 

To test the validity of this assertion empirically, a face-to-face survey was conducted 

among Sulukule and Fener-Balat residents. The results in both areas suggest that 

the two-way symmetrical model is, in reality, not valid. In addition, the regression 

analysis reveals that those who are against the project in Sulukule are Romans and 

those with less education and income. A further exploration of whether reaching a 

democratic decision in the former project is feasible or not is tested through an 

intellectual experiment using social choice theory and the framework of deliberative 

democracy. The results of the first experiment vary depending upon whether 

Romans are considered “sympathetic” among the non-Roman decision makers. 

Accordingly, when the non-Roman decision makers find Romans “sympathetic”, the 

decision turns out to be pro-Roman: renovation of Sulukule in line with its historical 

and cultural identity. On the contrary case, where the Romans are not looked upon 

as “sympathetic”, the project alternative of moving to Taşoluk is the outcome of the 

decision making process. In this latter case, the outcome produced by Borda Count, 

one of the social choice methods used in the intellectual experiment, is 

indecisiveness: both moving to Taşoluk and renovation of Sulukule project 

alternatives have equal votes. To resolve this indecisiveness and to reach a unique 

solution, one can use the deliberative democracy framework à la Habermas , which 

indeed produces a solution (List, 2009). Yet, the solution is achieved at the expense 

of manipulability of the most disadvantaged group, the Romans. This obviously 

respresents a contradiction with democracy. 

 
 
Keywords: gentrification, displacement, participation, two-way symmetrical model, 

social choice, deliberation, Sulukule, Fener-Balat 
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ÖNSÖZ 

 

Sulukule ve Fener-Balat örnekleriyle ilgili bu çalışma, özellikle, kentsel dönüşüm 

olgusuna, bu konuya yaygın olarak eğilen şehir plancıları, mimarlar, sosyologlar ve 

iktisatçılar dışında iletişim disiplininden de bir bakış açısı kazandırmayı 

hedeflemektedir. 

 

Bu çalışmanın özgünlüğünü dört noktada toplamak mümkündür. Birincisi, 

soylulaştırma uygulamalarına halkla ilişkiler açısından bakmak; ikincisi, bunu 

yaparken kantitatif metodoloji kullanmaktır. Salt soylulaştırmaya dair dünyadaki 

literatür incelendiğinde bile, bu konudaki araştırmaların çoğunun kalitatif yöntemlerle 

gerçekleştirildiği, ancak kantitatif yöntemlerle yapılmış çalışmaların sayısının sınırlı 

olduğu görülmektedir (Sullivan, 2007). Üçüncü nokta, özellikle Sulukule örneğinde, 

Romanların mevcudiyeti dolayısıyla gündeme gelen etnik ayrımcılığın dikkate 

alınmasıdır. Nitekim, örneğin Lees (2000), soylulaştırma ile ilgili literatürde  

finansörler, üçüncü dünya göçü, yaşanılabilirlik ve kentsel politikalar gibi alanlarda 

boşluk olmasının yanı sıra, siyah ve etnik azınlık soylulaştırması, yani ırk ve 

soylulaştırma konusunda da çalışmaların yaygınlaşması gerektiğini savunmaktadır. 

Dördüncü nokta ise, çift yönlü simetrik modelin sosyal seçim kuralları ve müzakereci 

demokrasi ile ilişkilendirilip incelenmesidir.   
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Dr. Emine Yavaşgel; tez izleme komitemde yer alan, eleştiri ve uyarılarıyla tezime 

katkıda bulunan Prof. Dr. Aydemir Okay ve Prof. Dr. Murat Güvenç; tez jürimde 

olmayı kabul eden Doç. Dr. Veli Polat; beni bu yola sokan Semiha Baban, diğer 

hocalarım ve büyüklerim; İstanbul Üniversitesi’nde ders alma fırsatı bulduğum 

hocalarım ve bu süreci keyifli kılan doktora arkadaşlarım; beni yönlendirdiği için Doç. 

Dr. Mete Çamdereli; tecrübe ve bilgisini paylaşan Doç. Dr. Murat Cemal Yalçıntan; 

saha çalışmasını yapacağımız bölgeleri tanımamıza yardım eden Sulukule 

Platformu ve Roman Kültürünü Geliştirme ve Yardımlaşma Derneği temsilcileri, 

Yüksek Mimar ve Restorasyon Uzmanı Burçin Altınsay Özgüner; başta Prof. Dr. 

Remzi Sanver, Prof. Dr. Jean Laine, Yrd. Doç. Dr. Ayça Ebru Giritligil olmak üzere 

İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki hocalarım; “içindekiler”i değiştiren Güneş Ekin 

Aksan, kentle ilgili sohbetlerini esirgemeyen Ayça İnce ve diğer çalışma 



 vi

arkadaşlarım; dostluğu için Yrd. Doç. Dr. Yeşim Ulusu; sevgi ve emekleri için ailem; 

ve bu çalışmayı ithaf ettiğim, kendi tez çalışmasını yapar gibi her gün benimle 

birlikte çalışan, bana her türlü desteği veren ve “hep hep” yanımda olan Prof. Dr. 

Hasan Kirmanoğlu, sabrınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız…  

Tüm bu katkılara rağmen, metindeki her eksik ve hata bana aittir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vii

İÇİNDEKİLER 

 

ÖZET ………............................................................................................................  

ABSTRACT ………..................................................................................................  

ÖNSÖZ ……….........................................................................................................  

İÇİNDEKİLER ………...............................................................................................  

ÇİZELGE, ŞEKİL, TABLO VE GRAF İK L İSTESİ ................................................... 

KISALTMALAR ..................................................................................................... 

GİRİŞ ……….............................................................................................................  

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

1.   Kentsel Planlamada Yurttaşlık ve Katılım ..........................................................      

 1.1.   Kent Yurttaş Katılımı ve İletişim .............................................................

  1.1.1.   Antik Çağ’dan Orta Çağ’a Yurttaş Katılımı ........................... 

  1.1.2.   Orta Çağ ile Günümüz Arasında Yurttaş Katılımı,                            

  Birey İnisiyatifi ve İletişim .....................................................   

 1.2.  19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Planlamanın Seyri ........................................ 

 1.3.  Planlama Anlayışında Yurttaşlık ........................................................... 

   1.3.1.  Planlama, Katılım ve Yerel Yönetimler ................................ 

   1.3.2.  Planlama, Katılım ve Yönetişim Arasındaki Etkileşim .......... 

 1.4.  Planlamada Esneklik Arayışı ve İletişimsel Akılcılık/Rasyonellik .......... 

   1.4.1. Yurttaşların Sesini Dikkate Alan Bir Planlama Türü Olarak  

    Savunmacı Planlamanın Doğuşu ........................................ 

   1.4.2. İletişimsel-İşbirliğine Dayalı Planlama ve Müzakere ........... 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

2.   Kentsel Dönüşüm Olgusu, Soylulaştırma Açılımları ve Halkla İlişkiler ............. 

 2.1.  Kentsel Dönüşüm Olgusu ……..............................................................  

   2.1.1. Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Kavramı ..................................  

   2.1.2. Kentsel Dönüşüm, Halkla İlişkiler ve Katılım .…....................  

 2.2.   Kentsel Dönüşüm Türü Olarak Soylulaştırma ...................................... 

  iii 

iv 

v 

vii 

x 

xiii 

1 

 

 

 

 

4 

4 

5 

 

9 

12 

14 

  16 

19 

21 

 

23 

27 

 

 

 

33 

33 

38 

42 

47 



 viii  

   2.2.1. Çift Yönlü Simetrik Model ve Soylulaştırma .......................... 

2.3.  İstanbul’un Soylulaştırma Seyri ............................................................. 

   2.3.1. Sulukule’deki Soylulaştırma Uygulamaları ............................ 

   2.3.1.1. Bölgenin Kısa Tarihi ve Sosyo-Demografik Yapısı .  

   2.3.1.2. Dönüşüm Çalışmalarının Kronolojisi ....................... 

   2.3.2. Fener-Balat Bölgesindeki Kentsel Dönüşüm Çalışmaları ...... 

   2.3.2.1.  Bölge Tarihi ve Sosyo-Demografik Yapı ................ 

   2.3.2.2.  Fener ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı . 

  2.3.2.3.  Fener-Balat Semtleri Sahil Kesimi                       

     Yenileme Projesi ....................................................  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

3.   Sulukule ve Fener-Balat Bölgelerindeki Dönüşüm Uygulamalarının Çift Yönlü 

Simetrik Model Kavramları Bağlamında Sınanması ve Sosyal Seçim Kuralları 

Açısından Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme ................................................... 

 3.1.   Fatih Belediyesi’nin İletişim Faaliyetlerinin Çift Yönlü Simetrik Modelin 

 Anahtar Kavramları Doğrultusunda Sorgulanması ............................... 

   3.1.1.   Çift Yönlü Simetrik Modelin Ampirik Olarak Test Edilmesi ..  

  3.1.1.1.  Sulukule Saha Çalışması ...................................... 

   3.1.1.1.1.  Veri ve Uygulama Yöntemi .....................  

   3.1.1.1.2.  Araştırma Bulguları ................................. 

  3.1.1.1.3.  Bulguların Değerlendirmesi ................... 

  3.1.1.2. Fener - Balat Saha Çalışması ............................... 

  3.1.1.2.1.  Veri ve Uygulama Yöntemi .................... 

  3.1.1.2.2.  Araştırma Bulguları ................................ 

  3.1.1.2.3.  Bulguların Değerlendirmesi ................... 

 3.2.   Sulukule ve Fener-Balat’ın Yerel Yönetimin Yürüttüğü Dönüşüm  

 Projelerine İlişkin Yaklaşımlarının Sosyal Seçim Kuralları              

 Açısından Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi .......................................   

   3.2.1.   Entelektüel Deney: Belediye’nin Toplumsal Refahı En  

 Çoklaştırıcı Olduğu Durumda Sulukule Proje Tercihlerinin  

   Sosyal Seçim Kuralları ile Analizi ......................................    

82   

 

83 

84 

86 

87 

88 

111 

115 

115 

117 

135 

 

 

136 

 

 

137 

 

 

51 

63   

69 

69 

70 

74 

74 

77 

 

80 



 ix

  3.2.2.  Müzakere ve Yargı Dönüşümü Modelindeki                 

   Temel Olanaksızlık ............................................................   

   3.2.3.   Güç ile Mekan Arasındaki Diyalektik İlişki ..........................                

     

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME .......................................................................... 

KAYNAKÇA ......................................................................................................... 

EKLER ................................................................................................................. 

ÖZGEÇMİŞ .......................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

145 

149 

 

151 

155 

173 

198 



 x

ÇİZELGE VE ŞEKİL L İSTESİ  
 
 
Çizelge 1 Sherry Arnstein’ın Halk Katılımı Merdiveni ..................................... 
Çizelge 2 Kavramsal olarak işbirliğine dayalı planlama süreci ....................... 
Şekil 1  Çalışmaların başladığı dönemde Fatih ilçe sınırları  
  & Hatice Sultan ve Neslişah mahalleleri .........................................  
 
 
TABLO L İSTESİ  
 
 
Tablo 1 Kullanılan değişkenlere ilişkin betimsel istatistikler – Sulukule .......  
Tablo 2 Roman Sulukulelilere ilişkin betimsel istatistikler ............................ 
Tablo 3 Roman olmayan Sulukulelilere ilişkin betimsel istatistikler .............  
Tablo 4 Sulukule’nin adının kötü olduğunu düşünenler ve Romanlar  
  arasındaki korelasyonlar .................................................................  
Tablo 5 Roman olmakla mahalle adınının Sulukule olarak bilinmesinden    
  duyulan rahatsızlık arasındaki ilişki - Çapraz tablolama .................  
Tablo 6 Kentsel dönüşüm projesinden ilk olarak nasıl haberiniz oldu? .......  
Tablo 7 Kentsel dönüşüm projesiyle ilgili ilk Belediye aracılığıyla  
  haberdar olanlar çerçevesinde tek örneklem  
  t-testi sonuçları ................................................................................ 
Tablo 8 Kentsel dönüşüm projesini “yıkım” olarak değerlendirenler  
  çerçevesinde tek örneklem t-testi sonuçları ....................................  
Tablo 9 “Sulukule’deki proje ‘yıkım’dır” diyenlerin sosyo-demografik  
  ve etnik özellikleri ............................................................................  
Tablo 10 Kentsel dönüşüm projesini destekleyenler çerçevesinde  
  tek örneklem t-testi sonuçları ..........................................................  
Tablo 11 “Belediye’nin projesini destekliyorum” diyenlerin  
  sosyo-demografik ve  etnik özellikleri ..............................................  
Tablo 12 Kentsel dönüşüm projesinin kendilerini daha zengin yapacağını  
  düşünenler çerçevesinde tek örneklem t-testi sonuçları .................  
Tablo 13 “Dönüşüm projesinin gerçekleşmesi beni daha zengin yapacak”  
  diyenlerin sosyo-demografik ve etnik özellikleri ..............................  
Tablo 14 Taşoluk’a gitmek istemediklerini belirtince Belediye’nin farklı  
  teklifler getirip tartıştığını düşünenler çerçevesinde  
  tek örneklem t-testi sonuçları .........................................................  
Tablo 15 “Taşoluk’a gitmek istemediğimizi söylediğimizde, Belediye teklif  
  getirip bunu bizlerle tartıştı” diyenlerin sosyo-demografik  
  ve etnik özellikleri ...........................................................................  
Tablo 16 Belediye’nin görüşlerini alıp verdiği kararlarda bunları  
  göz önünde bulundurduğunu düşünenler çerçevesinde  
  tek örneklem t-testi  sonuçları ........................................................  
Tablo 17 “Belediye talep ve görüşlerimizi dikkate aldı” diyenlerin sosyo- 
  demografik ve etnik özellikleri ........................................................  
Tablo 18 Proje ile ilgili olarak Belediye ile herhangi bir konuda  
  kolayca ilişki kurmanın mümkün olduğunu düşünenler  
  çerçevesinde tek örneklem  t-testi sonuçları ..................................  
Tablo 19 “Belediye ile herhangi bir konuda kolayca ilişki kurmak mümkün”  
  diyenlerin özellikleri ........................................................................  

88 
89 
89 

 
90 

 
91 
91 

 
 

92 
 

93 
 

95 
 

96 
 

97 
 

98 
 

99 
 
 

100 
 
 

101 
 
 

102 
 

103 
 
 

104 
 

105 
 

25 
31 

 
70 



 xi

Tablo 20 Belediye’nin yenileme projesiyle ilgili görüşlerini dikkate aldığını   
  düşünenler çerçevesinde tek örneklem t-testi sonuçları ................  
Tablo 21 Belediye’nin projeyle ilgili kendi görüşlerini dikkate aldığını  
  söyleyenlerin sosyo-demografik ve etnik özellikleri .......................  
Tablo 22 Olaylar sırasında sorunlarını Belediye aracılığıyla çözmeyi tercih  
  edenler çerçevesinde tek örneklem t-testi sonuçları ......................  
Tablo 23 Proje çerçevesinde sorunlarını Belediye aracılığıyla  
  çözmeyi tercih edenlerin sosyo-demografik  
  ve etnik özellikleri ...........................................................................   
Tablo 24 Projenin uygulanması sürecinde Belediye’nin mağdur etmeden  
  haklarını koruduğunu düşünenler çerçevesinde tek örneklem  
  t-testi sonuçları ..............................................................................  
Tablo 25 “Projenin uygulanması sürecinde Belediye mağdur etmedi”  
  diyenlerin sosyo-demografik ve etnik özellikleri .............................  
Tablo 26 Kullanılan değişkenlere ilişkin betimsel istatistikler – Fener-Balat . 
Tablo 27 Kentsel dönüşüm projesini “yıkım” olarak değerlendirenler  
  çerçevesinde tek örneklem t-testi sonuçları ...................................  
Tablo 28  “Genel olarak kentsel dönüşüm ‘yıkım’dır diyenlerin  
  sosyo-demografik özellikleri ...........................................................  
Tablo 29  Sulukule’yi oturulmaktan memnun olunacak bir yer olarak   
  değerlendirenler çerçevesinde tek örneklem t-testi sonuçları ........  
Tablo 30  Sulukule’yi oturulmaktan memnun olunacak bir yer olarak   
  değerlendirenlerin sosyo demografik özelliklerini belirlemek  
  amacıyla gerçekleştirilen sıralı regresyon sonuçları ...................... 
Tablo 31 Sulukule’deki kentsel dönüşüm projesini “yıkım” olarak   
  değerlendirenler çerçevesinde tek örneklem t-testi sonuçları .......  
Tablo 32  “Sulukule’deki kentsel dönüşüm projesi ‘yıkım’dır” diyenlerin  
  sosyo-demografik özellikleri ..........................................................  
Tablo 33 Sulukule’deki projeyi destekleyen ve desteklemeyen Fener-Balat  
  sakinleri arasındaki korelasyonlar .................................................  
Tablo 34 Belediye’nin Sulukule’de olup bitenleri paylaşması ve görüşlerini  
  alması gerektiğini düşünenler çerçevesinde tek örneklem t-testi  
  sonuçları ........................................................................................  
Tablo 35  “Belediye Sulukule’de olup biteni bizlerle paylaşmalı ve  
  görüşlerimizi kararlarına yansıtmalı” diyen Fener-Balat  
  sakinlerinin sosyo-demografik özellikleri .......................................  
Tablo 36  Belediye’nin herhangi bir konuda görüşlerini dikkate aldığını  
  düşünenler çerçevesinde tek örneklem t-testi sonuçları ...............  
Tablo 37  “Belediye herhangi bir konuda aldığı kararlarda görüşlerimizi  
  dikkate alıyor” diyen Fener-Balat sakinlerinin  
  sosyo-demografik özellikleri ..........................................................  
Tablo 38 “Kentsel dönüşüm projesi sonucunda bölge daha iyi olacak”  
  diyen Fener-Balat sakinlerinin sosyo-demografik özellikleri ..........  
Tablo 39  Mahallede kentsel dönüşüm projesi uygulanmasını isteyenler  
  çerçevesinde tek örneklem t-testi sonuçları ..................................  
Tablo 40  “Mahallemde kentsel dönüşüm projesi uygulanmasını isterim”  
  diyen Fener-Balat sakinlerinin sosyo-demografik özellikleri ..........  
Tablo 41  “Mahallemde kentsel dönüşüm projesi uygulanırsa, sorunlarımı  
  Belediye aracılığıyla çözmek isterim” diyen Fener-Balat  
  sakinlerinin sosyo-demografik özellikleri .......................................  
Tablo 42  Roman olmakla diğer değişkenler arasındaki korelasyonlar ......... 

 
106 

 
107 

 
108 

 
 

109 
 
 

110 
 

111 
117 

 
118 

 
119 

 
120 

 
 

121 
 

122 
 

123 
 

124 
 
 

126 
 
 

127 
 

129 
 
 

129 
 

131 
 

132 
 

133 
 
 

134 
141 

 



 xii

GRAFİK L İSTESİ 
 
 
Grafik 1 Mahallenin adının Sulukule olarak bilinmesinden                   
  duyulan rahatsızlık ………………………………………………......…  
Grafik 2  Kentsel dönüşüm ile ilgili olumlu ve olumsuz düşüncelerin dağılımı   
Grafik 3  Belediye’nin dönüşüm projesinin destek görme dağılımı ……...…..  
Grafik 4  Dönüşüm projesinin gerçekleşmesinin ekonomik bakımdan  
  etkisi ile ilgili düşünceler …………………………………………....….  
Grafik 5  Taşoluk’a gitmek istemeyenler ile Belediye’nin tekliflerini  
  tartışma dağılımı …………………………………………………….…  
Grafik 6  Belediye’nin Sulukule sakinlerinin beklentilerine ilişkin talep ve  
  görüşlerini dikkate alma dağılımı ………………………………........  
Grafik 7  Sulukule’deki projeyle ilgili deneklerle Belediye arasında  
  herhangi bir konuda kolayca ilişki kurmak mümkün mü? …….......  
Grafik 8  Belediye’nin projeyle ilgili Sulukule sakinlerinin görüşlerini  
  dikkate alma dağılımı …………………………………………....……  
Grafik 9  Bu olaylar sırasında sorunlarını Belediye aracılığıyla çözmeyi  
  ve diğer kanalları kullanmayı tercih edenlerin dağılımı ……………  
Grafik 10  Mahallelinin, projenin uygulanması sürecinde Belediye’nin  
  kendilerini mağdur etmesiyle ilgili görüş dağılımı ……………….…  
Grafik 11  Kentsel dönüşüm ile ilgili olumlu ve olumsuz düşüncelerin  
  dağılımı ………………………………………………………..……..…  
Grafik 12  Sulukule’nin nasıl bir yer olduğuna ilişkin görüşler ……….…….....  
Grafik 13  Sulukule’deki kentsel dönüşüm projesi ile ilgili  
  olumlu ve olumsuz düşüncelerin dağılımı ……………………….....  
Grafik 14  Fatih Belediyesi’nin kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde  
  Sulukulelilerin görüşlerini dikkate almasıyla ilgili    
  düşüncelerin dağılımı …………………………….............…….....…  
Grafik 15  Sulukule’deki proje sürecinde Belediye’nin bölge sakinlerini  
  mağdur etmeden haklarını koruması ile ilgili Fener-Balatlıların  
  düşünceleri ………………………………………………...…….....….  
Grafik 16  Belediye’nin Sulukule’de olup bitenleri Fener-Balat sakinleriyle  
  paylaşması ve bu konudaki düşüncelerini alıp kararlarına  
  yansıtması konusunda Fener-Balatlıların düşünceleri ...................  
Grafik 17  Fatih Belediyesi ile herhangi bir konuda kolayca ilişki kurabilmek  
  mümkün mü? …………………………………..…………..................  
Grafik 18  Fatih Belediyesi’nin herhangi bir konuda görüşlerini dikkate  
  almasıyla ilgili Fener-Balat sakinlerinin cevap dağılımı .................  
Grafik 19   Mahallelerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanıp    
  uygulanmayacağına dair Fener-Balat sakinlerinin görüşleri …......  
Grafik 20  Kentsel dönüşüm projesi uygulanması halinde bölgenin nasıl  
  bir yer olacağına dair Fener-Balat sakinlerinin görüşleri ……….…  
Grafik 21  Fener - Balat sakinlerinin mahallelerinde kentsel dönüşüm  
  projesi uygulanması konusundaki istekli olup olmadıkları ……..…  
Grafik 22  Mahallelerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanması halinde  
  Fener-Balat sakinlerinin sorunlarını çözmeyi tercih  
  edecekleri kişi/kurum dağılımı …………………………………….…  
 
 

 

90 
93 
96 

 
98 

 
100 

 
102 

 
104 

 
106 

 
108 

 
110 

 
118 
120 

 
122 

 
 

124 
 
 

125 
 
 

126 
 

128 
 

128 
 

130 
 

131 
 

132 
 
 

134 
 
 
 



 xiii  

KISALTMALAR 

 

Bkz.   Bakınız 

Çev.  Çeviren  

Der.  Derleyen 

Ed.  Editör (Türkçe yayınlar) 

Ed. by  Editör / yayına hazırlayan (yabancı dildeki yayınlar)  

Örn.  Örneğin 

pp.  sayfalar (yabancı dildeki yayınlar) 

s.  sayfa/sayfalar (Türkçe yayınlar) 

t.y.  Tarihi yok 

v.d.  ve diğerleri 

Yay. Haz. Yayına hazırlayan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1

GİRİŞ 

 

Yurttaşın kamusal alandaki etkinliğine bağlı olarak özne haline gelmesi ve bu 

öznenin rolü, tarih boyunca kentlerin hem gelişim ve dönüşüm süreçlerini hem de 

yönetim şekillerini etkilemiştir.  Bu öznenin değişen beklentileri, kentten yararlanma 

biçimi ve kamusal alana katılımı kentlerin dönüşümüne yön veren kent planlama 

pratikleri üzerinde de etkili olmuştur. Öznenin kentteki etkinliği, konuşma ve dinleme 

serbestliğinin artması ve bu serbestliği en verimli şekilde kullanmasıyla paralel 

olarak gelişmiştir. Kent planlamasını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen 

yönetimin daha demokratik hale gelmesi için kamusal alanda müzakereci iletişim 

alanlarının artması, yönetimlerin belli bir nitelikteki halkla ilişkiler çalışmalarının 

esasını oluşturmaktadır. Bu nitelikteki halkla ilişkiler çalışmaları, Grunig ve Hunt 

tarafından geliştirilmiş olan çift yönlü simetrik model dir. İşte bu çalışmada, 

İstanbul Fatih Belediyesi’ne bağlı iki bölge olan Sulukule ve Fener-Balat’ta yürütülen 

kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde, Grunig ve Hunt’ın çift yönlü simetrik halkla 

ilişkiler modelinin geçerliliği ampirik olarak sınanacaktır.  

 

Bu sınama öncesinde, tarihsel bir perspektiften, yurttaşlarla yönetimin karar alma 

süreci içindeki ilişkileri kentlerde demokrasinin gelişimi çerçevesinde, kent 

planlamasına özel bir vurgu ile ele alınacaktır. Bunu yaptıktan sonra, yakın 

zamanlarda ortaya çıkmış olan ve kentsel dönü şüm  olarak nitelendirilen 

gelişmenin ne anlama geldiği ve bunun bir çeşidi olan soylula ştırma , genel olarak 

ve Türkiye bağlamında tartışılacaktır. Bu gelişmelerin halkla ilişkilerle (özellikle çift 

yönlü simetrik iletişim bağlamında) ilişkisi kurularak, tezin esasını teşkil eden ampirik 

sınamanın kuramsal plandaki temelleri atılacaktır. Üçüncü bölümde ise anket 

verilerine dayalı ampirik sınamaya ilişkin veri ve metodoloji anlatılacak ve bulgular 

tartışılacaktır. Aynı bölümde, Sulukule projesiyle ilgili demokratik bir karara 

ulaşmanın gerçekleştirilebilir olup olmadığı, entelektüel bir deney (intellectual 

experiment ) aracılığıyla, önce sosyal seçim kuramı, sonra da müzakereci 

demokrasi yaklaşımı çerçevesinde incelenecektir.  

 

Tez konusu olarak soylulaştırmanın seçilmiş olmasının nedeni, soylulaştırmanın yol 

açtığı toplumsal sorunlardır. Çünkü, soylulaştırmayı belirleyen temel unsurlardan bir 
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tanesi insanların yerlerinden edilmesidir (displacement ).1 Kentsel dönüşümün en 

çok tartışılan araçlarından biri olan soylulaştırmanın (örn. Atkinson, 2000; Freeman, 

2005; Kennedy & Leonard, 2001; Lyons, 1996; Smith, 1982; Vigdor, 2006), ülkemiz 

gündeminde de önemli bir yer tutmaya başladığı ve bundan sonra da tutmaya 

devam edeceği açıktır.2  

 

Kentsel dönüşüm projelerinin sayısı arttıkça, söz konusu projeler ve soylulaştırma 

kavramının Türkiye gündeminde de farklı bakış açılarıyla önemli bir yer tutmaya 

devam edeceğinin en somut kanıtlarından biri, Sulukule soylulaştırma projesinde iki 

ilgili taraf olan Fatih Belediyesi ile bir sivil toplum kuruluşu olan Sulukule 

Platformu'nun birbirlerini karşılıklı olarak, kamuoyunu dezenforme etmekle (yani, 

yanlış bilgilendirmekle) suçlamalarıdır (Çiftçi, 2008; Sulukule Platformu, 2008, Mayıs 

10). 

 

Çalışmanın esasını oluşturan iletişim perspektifinden bakıldığında, Fatih Belediyesi, 

Sulukule ve Fener-Balat’ta yürütülen/yürütülecek soylulaştırma projeleri3 ile ilgili 

olarak, özellikle kendi web sayfasında yapmış olduğu açıklamalar dikkate 

alındığında, adını koymadan da olsa, dört halkla ilişkiler modelinden çift yönlü 

simetrik modeli kullandığı izlenimini vermektedir.  

 

Araştırmada, farklı gruplar nezdinde gündemde olan Sulukule ile birlikte Fener-Balat 

bölgesinin seçilmesinin nedenleri şunlardır: 

 

                                                 
1 Kennedy ve Leonard (2001), soylulaştırma kavramını tanımlarken, üç anahtar özelliğin 
altını çizmektedir. Birincisi, düşük gelirli hane halklarının mahallelerinden uzaklaştırılması 
(yerlerinden edilmesi); ikincisi, soylulaştırma projesinin gerçekleşmesini mümkün kılacak 
yeterli bina stoku mevcudiyeti; üçüncü ve son olarak da, soylulaştırma sonucu mahallenin 
sosyo-ekonomik durumunun yükselmesidir. 
2 Bunun en çarpıcı örneklerinden biri, Sulukule Platormu’nun 10 Mayıs 2008 tarihli Radikal 
Gazetesi’nde yayınlanan “Sulukule’de vicdanlar ikna olmadı” başlıklı yazısıyla, 4 Mayıs 2008 
tarihli Radikal İki gazetesi’nde, Fatih Belediyesi Yenileme Projeleri Koordinatörü Mustafa 
Çiftçi’nin gönderdiği ve “Sulukule ve Dezenformasyon” başlığıyla yayınlanan metine cevap 
vermesidir. 18 Mart 2009 tarihli Hürriyet Gazetesi’nin manşetinde yer alan, Ali Dağlar 
tarafından hazırlanan “Sulukule’nin yeni sakinleri” başlıklı haber de konunun gündemde 
tuttuğu yeri göstermektedir.  
3 Sulukule’deki kentsel dönüşüm projesi bir soylulaştırma projesi örneğidir çünkü örneğin 1 
numaralı dipnotta belirttiğimiz üç kriterden özellikle iki tanesi bu bölgede ön plana 
çıkmaktadır. Bunlar, mahalle sakinlerinin yerinden edilmesi ve proje sonucunda mahalledeki 
sosyo-ekonomik statünün yükseltilmesinin hedefleniyor olmasıdır. Fener-Balat’taki proje ise 
dolaylı bir soylulaştırma projesi olarak değerlendirilebilir. Öngörülen proje, varolan bölge 
sakinlerinin uzun vadede yer değiştireceğini düşündürmektedir.   
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- Her iki bölgedeki kentsel dönüşüm projesinin baş aktörü aynıdır (Fatih 

Belediyesi); ve fakat iki bölge a) nüfusun etnik kökeni, b) bina stoku 

açısından farklılık göstermektedir.  

- Her iki bölgedeki yenileme çalışmalarının amaçları farklıdır (örneğin, 

Sulukule’de kentsel yenilemeye esas teşkil edecek olan tarihi bina stoku çok 

sınırlı iken, Fener-Balat’ta daha fazladır). 

 

Kentsel dönüşüm olgusuna, iletişim disiplininden de bir bakış açısı kazandırmayı 

hedefleyen bu çalışmanın özgünlüğünü dört noktada toplamak mümkündür: 

soylulaştırma uygulamalarına halkla ilişkiler açısından bakmak; bu alanda kantitatif 

yöntemlerle yapılan çalışmaların sayısının sınırlı olması (Sullivan, 2007) nedeniyle 

kantitatif metodoloji kullanmak; azınlık soylulaştırması, ırk ve soylulaştırma 

konularında da çalışmaların yaygınlaşması gerektiği görüşünden (Lees, 2000) 

hareketle, Sulukule örneğinde Romanların mevcudiyeti dolayısıyla gündeme gelen 

etnik ayrımcılığı dikkate almak; ve çift yönlü simetrik modeli sosyal seçim kuralları ve 

müzakereci demokrasi ile ilişkilendirilip incelemek.    
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

 

1. KENTSEL PLANLAMADA YURTTA ŞLIK VE KATILIM 

 

Yerel yönetimlerin vatandaşlarla sürdürdüğü, konumuz özelinde ise soylulaştırma 

projeleri çerçevesinde yürüttüğü halkla ilişkiler çalışmalarını sınayabilmek için 

demokrasinin gelişimi çerçevesinde yurttaşlık perspektifi ve yurttaşlarla yönetimin 

karar alma süreçlerindeki ilişkilerini değerlendirmek gerekmektedir. Çalışmanın bu 

bölümünde, söz konusu değerlendirmeyi yapabilmek için farklı dönemlerdeki 

kentlerin yurttaşlık kavramıyla ilişkisi, kent planlaması ve planlama anlayışında 

yurttaşlık ve katılım biçimleri kısaca incelenecektir.  

 

Kent biçimlerini, amaçlarını ve işlevlerini irdeleyen Mumford (2007), “kent yaşamı 

için yeni bir temel atmak niyetindeysek, öncelikle kentin tarihsel doğasını anlamak 

ve kendi bünyesinden kaynaklanan başlangıçtaki işlevlerle bunlara eklenebilecek 

yeni işlevleri birbirinden ayırmamız gerek” demiştir (14). Mumford’a göre, ilk insanın 

ölüye olan saygısı, daimi bir yerleşim yeri aramasındaki pratik ihtiyaçlarından daha 

önemli bir rol oynamıştır. “Bir mağaraya, taşlarla işaretlenmiş bir toprak yığınının 

altına, bir toplu mezar tümseğine gömülürdü ölüler” (2007:17).  Ölülerin gömülü 

olduğu alanlarla başlayan kent hayatının, ironik bir şekilde Yunan ve Roma 

kentlerine girerken de etkisini gösterdiğini belirtmektedir Mumford. Bu kentlere 

girerken kente doğru giden yollar boyunca uzanan mezarlar ve mezar taşları ile 

karşılaşılmaktadır.  

 

 

1.1. Kent Yurtta ş Katılımı ve İleti şim  

 

Kent ve yurttaşlık kavramı özellikle yerel yönetimle ilgili tartışmalarda öne 

çıkmaktadır. Bu iki kavramın bir arada anılmasının nedeni ise, yurttaşlığın kentle 

birlikte ortaya çıkması (aslında kentin de yurttaşlarla oluşması) ve yine kentin 

sonucu olan demokrasiyle ilgili tartışmalarda odak noktada yer almasıdır. Kentle 

yurttaşın bu karşılıklı bağı yurttaşı özne (kentin öznesi) haline getirmiştir.  
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Günümüzde yurttaşlık olarak çevirdiğimiz Yunanca kelime politeia , polis ’ten (şehir) 

doğan polites ’ten (yurttaş) türemiştir ve yurttaş olmak anlamına gelmektedir. Yunan 

dili kenti yurttaşın üzerinde tutarken politeia başka dillere geçmemiştir.  Latince 

yurttaşı önce tanımış ve kent ve yurttaşlık terimlerini türetmiştir. Civis ’ten civitas  

türemiş, civitas ise İngilizce city  (kent), citizen  (yurttaş) ve citizenship ’in (yurttaşlık)  

etimolojik kökenini oluşturmuştur (Bookchin, 1999; Magnette 2008). 

 

 

1.1.1. Antik Ça ğ’dan Orta Ça ğ’a Yurtta ş Katılımı 

 

Kentlerde yurttaş katılımı konusunu değerlendirmeden önce, kentleşmenin tanımını 

da hatırlamak gerekmektedir. Ruşen Keleş (1993), kentleşmeyi şöyle 

tanımlamaktadır: 

 

Sanayileşmeye ve ekonomik gelişmeye koşut olarak kent sayısının artması 
ve bugünkü kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapısında, 
artan oranda örgütleşme, işbölümü ve uzmanlaşma yaratan, insan 
davranış ve ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklere yol açan bir nüfus 
birikimi süreci (19).  

 

Kent tarihçi ve kuramcıları, kentle ilgili bazı tanımlar üzerinde hemfikir olmuştur. Bu 

kabuller arasında, yurttaşlık kavramının, polis’in gelişmesiyle eşzamanlı olarak Antik 

Yunan’da, özellikle Atina’da ortaya çıktığı, yurttaşın,4 site’nin yönetimine doğrudan 

ya da dolaylı katılma yetkisine sahip kişi olduğu, katılımın kentin merkezinde hayatın 

toplandığı agora vb. kent alanlarında gerçekleştiği ve bu alanlarda fikirlerin ifade 

edildiği ve iletişimin sağlandığı görüşleri yer almaktadır.  

 

Boockhin (1999) yukarıdaki kabulleri, canlı bir anlatım ile ayrıntılandırmakta ve  

“iletişim” kelimesini kullanmadan, antik kent yaşamının çeşitli araçlar, mekanizmalar 

ve gelenekler üzerinden yüzyüze ve açık bir iletişim ortamı olduğunu örtük bir dille 

ifade etmektedir. 

 

                                                 
4 Yurttaş olmayan ya da özel kişi-tuhaf köksüz, yuvasız kişi-için kullanılan Yunanca terim 
idiot idi. Sözcük şimdi olduğu gibi o zaman da ‘kara cahil’ anlamını taşıyordu ve kamu 
yararına değil kendi kişisel çıkarlarının peşinde koşanlar için kullanılıyordu. 
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Polis, neolitik köyün kent öncesi cemaatini karakterize eden yüzyüze iletişime dayalı 

insan ilişkilerinin kent bağlamında reenkarnasyonu olarak da değerlendirilebilir 

(LeGates & Stout, 1998:17).  

 

İlk önceleri tapınak çevresine kurulu Sümer kentleri vardı; daha sonraları 
Babil gibi meydanlar çevresine kurulmuş kentler ortaya çıktı; daha dinamik 
bir nitelik taşıyan eski Yunan demokrasilerinde, insanlar arasındaki 
etkileşimi teşvik eden kent meydanları yaşamın merkezini oluştururdu; 
ortaçağa ve daha yeni dönemlere ait olanlar ise pazar yerlerinin çevresine 
kurulmuştu (Bookchin, 1999:33).  

 

Yurttaşların politik ve özel konuları konuştuğu ortak alanlardan en önemlisini kent 

meydanları, yani agoralar, olarak değerlendiren Bookchin, bu alanları, insanların 

gerektiğinde, resmi olmayan bir şekilde bir araya geldiği bir toplantı alanı olarak ele 

almaktadır. Yine Bookchin’e göre, agora, yurttaşlığı periyodik nitelikteki kurumsal bir 

ritüel olmaktan çıkartıp bir gündelik yaşam uygulaması haline getirirken vazgeçilmez 

türde bir fiziksel alan haline gelmiştir (1999:96). Yemek yenilen, uyunan, özel 

yaşamın ayrıntıları ile uğraşılan bir yer olan eve, Antik Yunanlılar bir özel dünya 

olarak büyük değer vermemekte ve gerçek yaşam, halka açık agora’da 

yaşanmaktadır. Burada, iş yaşamları üzerine konuşulmakta, dedikodu yapılmakta, 

arkadaşlarla buluşulmakta, felsefi düşüncelerle ilgilenilmekte ve canlı politik 

tartışmalar yürütülmektedir.   

 

Bu meydanda Perikles sıkı bir biçimde eleştirilir, Sokrates polis’in 
entellektüel ciddiyete sahip genç soyluları tarafından uzun tartışmalara 
çekilirdi. Jonglörler, akrobatlar, şairler ve tiyatrocular, tüccarların, çiftçilerin, 
filozofların ve memurların arasında yer alırdı. Bu renkli ve gürültülü 
kalabalık, kötü hava koşullarında, altı hektarlık alanın bir bölümünü 
oluşturan sütunlarla çevrili kemerlerin (stoa) altına sığınırdı.  Burada da 
mesleklerini icra eden zanaatkârlar, mallarını sergileyen tüccarlar ve 
topluluğun yiyecek gereksinimini karşılayan satıcı kadınlar yer alırdı. 
Hemen hemen protoplazmik nitelik taşıyan doğrudan bir ilişkiye, tam bir 
katılıma ve çeşitliliğe büyük önem veren agora, bu yönüyle, polis’in içinde 
yer alan gerçek bir ekolojik topluluğa alan oluşturmuştur. Ekklesia5 içinde 
en düzenli ve kurumsal biçimine ulaşmış olan politika, agora içindeki 
gündelik yaşamdan kaynaklanıyordu. Politikanın resmi olmayan türdeki bu 
yaratılışı, organik yoldan gerçekleşti; önemli politik akımlar, önce kendini 
kitlesel olarak gösterir, daha sonra polis’in mahkemelerinde ve resmi 
meclislerinde karar ya da yasa olarak ifade edilirdi (Bookchin, 1999:97).  

 

                                                 
5 Konuşma ve oylamaya dayalı halk meclisi. 
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Antik Yunan’da akropol, geç dönemde ise agoralar ilk kamusal alanlar olarak 

değerlendirilebilir. Eğitici, etik ve politik bir olgunlaşma süreci olarak 

değerlendirilebilecek yurttaşlık, düşüncelerin dolaşımını sağlayan agorada başlayıp, 

günler sonra ekklesia’ya gelmiştir. Yurttaşlık, günümüzde olduğu gibi ek bir uğraş 

değil, Atinalıların kaderi olarak değerlendirilmiştir. Atina’daki kültür alışverişi de 

yurttaşlık kavramının gelişmesine neden olmuştur.  

 

Atina’daki arete kavramı, paideia’nın günlük yaşamda uygulanması ve 
polis’in kurumsal yapısından oluşan sentez, bir yurttaşlık idealini oluşturdu; 
bu ideal, yurttaş için nefsinden feragat etmeye dayalı zoraki bir yük değil, 
kendi kendini gerçekleştirmeye yönelik bir biçimdi. Yurttaşlık yorucu bir 
görevler zinciri ya da tazmin edici nitelik taşıyan bir haklar bütünü değildi; 
bu kavram, toplumsal bir özellik, yaratıcı bir sanat ve kamuya ait bir kült 
haline gelmişti. Kendi rolünü elinden geldiğince yerine getiren Atina 
yurttaşı, kendisini aktif bir birey konumuna getiren, geniş kapsamlı 
kurumlar ağına mümkün olduğunca eksiksiz bir şekilde katılmaya 
çalışmakla kalmadı, demokrasi onun bu katılımını bir gösteriye dönüştürdü; 
bu gösterinin somut duygusal ifadesi, ritüellerde, oyunlarda, sanat 
eserlerinde, umumi bir dinde, kısacası ortak duygu ve dayanışma ruhunda 
görülür; bu ruh, ortak görev ve sorumluluk duygusuna taban oluşturdu  
(Bookchin, 1999:110-111). 

 

Atina’daki yurttaşlık kavramı, halkın kendi kaderini ortak bir biçimde belirleme 

özgürlüğünü içermektedir. Bookchin (1999:119), yurttaş olabilmesi için kişinin 

polis’te6 yaşaması gerektiğini de belirtmektedir. Mekansal yerleşimi yurttaşların 

meclis toplantılarından önce veya sonra kamusal tartışmaları yürütebilecekleri 

şekilde tasarlanan polis, “küçük ölçekli doğrudan demokrasi deneyiminin büyük 

ölçüde gerçekleştiği bir siyasal örgütlenme” olarak da açıklanmaktadır (Özalp, 2009: 

4).  

 

Mumford (2007), polis’in, yaklaşık M.Ö. 5. yüzyıl ortalarında, kendini daha önceki 

yerleşim birimlerinden ayıran ideal bir biçime büründüğünü söylemektedir. Bu ideal 

form, yapılardan değil insandan oluşmaktadır ve bir dizi yurttaşın kimliğinde, yeni 

düzen görünür hale gelmiştir. “Bu yeni bir kent düzeniydi, çünkü Yunanlar kente eski 

kültürlerin bilmediği, keyfi bir iktidara veya gizli otoriteye sahip her sistem için 

tehlikeli olabilecek yeni bir unsur eklediler; özgür yurttaş kavramını ortaya attılar” 

(Mumford, 2007:203). 
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Simmel (1996) ise, Atina tarzı yaşamın uyarıcı gücünün, heyecanının ve eşsiz 

renkliliğinin, bireyselliği yok etmeye yönelik bir küçük kentin içsel ve dışsal baskısına 

karşı, birbiriyle karşılaştırılamaz ve bireyselleşmiş kişiliklerden oluşan bir halkın 

mücadelesi temelinde de anlaşılabileceğini söylemektedir. Bu durum ise, zayıf 

bireylerin ezildiği, güçlü doğan bireylerin ise kendilerini kanıtlamaları için 

kışkırtıldıkları bir ortam yaratmıştır. Bu ortam, insanın entelektüel gelişmesi içinde, 

“genel insan karakteri” olarak adlandırılan şeyin Atina’da oluşmaya başlamasının 

nedenidir (86). 

 

Diğer taraftan, Roma Cumhuriyeti’nde konuşma özgürlüğü görece fazla iken, 

yapılan konuşmalar politik yönden aynı seviyedeki kişiler arasındaki bir söz 

alışverişinden çok, Forum meydanındaki dinleyicileri etkilemek için yapılan 

söylevlerden oluşmaktadır. Görüş birliğine varmak üzere aktif yurttaşlar arasında 

yürütülen yüzyüze ilişkinin cumhuriyetçi hükümet sistemlerinin yabancı olduğu bir 

kavram olduğunu belirten Bookchin, demokrasinin katılımcı bir nitelik taşıdığını, 

cumhuriyetin ise temsil sistemine dayandığını belirtmiştir. O dönemde, en önemli 

toplantı yeri olan Campus Martius alanı ile Forum meydanında; ya hiç tartışma 

olmamakta, ya da en az düzeyde gerçekleşmektedir (Bookchin, 1999:77). Bir başka 

deyişle, bu dönemde, forumlar birer müzakere alanı olmaktan çıkmıştır. “Forum’lar 

tapınaklarla çevrili sirk, amfitiyatro ve odeonlara bağlanan gösterişli mekanlar haline 

gelirken, kamusal alanın demokratik gücü kaybolmuştur” (Gökgür, 2008:25).  

 

İlk dönemlerinde organik ve düzensiz bir yapıya sahip olan Roma kenti, Yunan’la 

olan ilişkileri aracılığıyla rasyonel kent planlama yöntemlerini adapte etmiş, 

genişleme nedeniyle de pek çok ızgara planlı kentler kurmuştur (Çamlıbel, 2003).  

 

Küçük toprak sahiplerinden oluşan toplumunu canlı bir kamusal alana dönüştüren 

Atina’da bu alan bütün toplumsal öğeleri kapsayan bir yurttaşlık katılımını teşvik 

ederken, Roma, aristokratik değerler ile Atina örneğindeki kamu hakları arasındaki 

dengeyi ve dolayısıyla toplumsal yaşamın canlılığını sağlayamamıştır. Bu da 

demokrasinin yerine, hukuk, işlerlik ve askeri beceri yönlerinden ileri idari ustalığa 

sahip bir cumhuriyetin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Aynı çerçevede, soylular 

                                                                                                                                          
6 Bookchin, bir agora’ya, halk meclislerinin toplantı yapabilecekleri bir yere, özgürlük 
gerçeğinin ve ideolojisinin sahneye konacağı bir tiyatroya, tören meydanlarına, caddeler ve 
hürmeti simgeleyen tapınaklara sahip olan bir kenti polis olarak tanımlamaktadır (119).  
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politika hakkını ellerinde tutmuşlar ve bu hakkı halktan gelebilecek olası ciddi bir 

müdahaleye karşı korumuşlardır (Bookchin, 1999: 82) ... “Kamu işleri”, tam 

anlamıyla ticari bir mal, yani alınacak, satılacak ve çalınacak bir “şey” haline 

gelmiştir (Bookchin, 1999:80). 

 

Roma, oluşturulan yol kategorileri, standartlaşan araç, hayvan ve yaya yollarıyla 

kent planlamasında büyük teknik gelişmelere de önayak olmuştur. Roma’da gelişen 

sütunlu yollar daha sonra Bizans’a, Orta Çağ kentlerine, Orta Avrupa’ya, İspanya’ya 

ve Avrupa’nın her yerine yayılmıştır (Çamlıbel, 2003). 

 

 

1.1.2. Orta Çağ ile Günümüz Arasında Yurtta ş Katılımı, Birey 

İnisiyatifi ve İleti şim 

 

Orta Çağ’da şato ve katedral gibi binalar yüksek duvarlarla çevrildiği için, kente giriş 

kapıları kamusal alanı oluşturmuştur. Bu kapılar pazarlara açılmış, pazarlar ve geçiş 

noktaları yeni kamusal alanlar olmuştur. Roma’da yurttaş olmak hukuksal statüye 

sahip olmak anlamını taşırken, Orta Çağ’daki batı Avrupa kentlerinde yurttaş, bir 

anlamda bağımsızlığı, kentin yönetimine doğrudan ya da dolaylı katılımı ve kentin 

sakinleri arasındaki etkileşimi ifade etmektedir.  

 

Feodal dönemde, tüccar sınıfın güçlenerek yönetime gelmesiyle, kentin merkezi 

tüccarların oturduğu kalenin dışındaki alanlara doğru kaymıştır. Daha zengin 

tüccarlar ise dış yerleşmeyi bırakıp kent merkezine, eski seçkinlerin konutlarına 

taşınmıştır.  

 

Orta Çağ kenti; krallık, kilise mensupları ve tüccarların faubourglarının 
meydana getirdiği hücrelerden oluşuyordu; bu hücreler arasında kapılar 
vardı ve kapılar geceleri kapanırdı. Kentlerin büyümesi; yeni hücrelerin, 
genellikle çevredeki faubourgların eklenmesiyle gerçekleşiyordu. Sokaklar 
ve mahalleler ticaret ve zanaat kollarına göre uzmanlaşarak bölgesel 
mahalleler oluşturmuşlardır. Aynı zanaat kolundakiler, iş yerleri ve 
konutlarını bir arada kurarak dayanışma sağlamışlardır. Akrabalık bağı 
olmadan kurulan dayanışma örgütleri olarak loncalar ortaya çıkmıştır. 
Özellikle yerel pazarda tüketilen malların üretimi için, her zanaat dalının 
ayrı bir loncası kurulmuştur. Bu örgütler, kentsel yaşamın düzenleyicileri 
olmuşlar; hatta, kimin yurttaş (citizen) olabileceğine onlar karar vermeye 
başlamışlardır (Çamlıbel, 2003:40). 
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14. ve 15. yüzyılda kentler birer sahne gibi düşünülmüş, daha önce kamusal alan 

olarak hizmet eden meydanlar, pazar yerleri vb. alanlar da bu sahnenin dekoru 

haline gelmiştir. Sonraki iki yüzyılda, kamusal alanlar yetkinin güç gösterge yeri 

olarak görülmüş, 17. yüzyılda krallığa ait meydanlar halkın sosyalleşme ve eğlenme 

mekanı haline gelmiştir. 19. yüzyıl ise kentlerin yayılma dönemi olarak 

değerlendirilmektedir. Kentsel mobilyaların yer aldığı peyzaj donatılı caddeler kentin 

temelini oluşturmuştur. Sosyal bölünmeler kamusal alanda aristokrat ve burjuvaların 

hakimiyetini ortaya çıkartmıştır. Aynı yüzyılın ikinci yarısında kamusal alanda çöküş 

başlamış, kamusal ve özelin yeniden tanımlandığı bir uzlaşma ortamı haline 

gelmiştir. Birinci dünya savaşı sırasında özel alan anlayışı yaygınlaşmış ve içe 

dönüş duygusu gelişmiştir.  

 

Antik Yunanlıların son derece zeki bir biçimde kavradıkları gibi, yurttaşlık da 
bir süreçtir; bu süreç insanları kendi topluluklarını yöneten aktif katılımcılara 
dönüştüren toplumsal oluşumu ve özoluşumunu içerir. ... bugünün 
yurttaşları, Antik Yunan uygarlığında ortaya çıkmış olan yüksek ve son 
derece insani nitelikteki yurttaşlık standardının çok uzağındadır. Yurttaş 
sözcüğüne tekrar bu anlam kazandırılıp, kişisel ve toplumsal eğitimin (Antik 
yunancada paideia) bu tür yurttaşlar ortaya çıkarması gereklidir (Boockhin, 
1999: 20). 

 

Bumin (1990:18-19) de Bookchin’e benzer bir şekilde, toplumsal bileşen olarak 

tanımladığı yurttaşın bugünün kentinde, kaybettiği yerine ve gücüne tekrar 

kavuşması gerektiğini savunmaktadır.   

 

Bookchin, günümüz kentleriyle geçmişteki kentleri karşılaştırırken, geçmiş zaman 

yurttaşının sahip olduğu duygulara günümüz kentlerinde bir eşdeğer bulmanın 

mümkün olmadığını belirtmektedir. Kentle ilişkiler, pragmatik gereksinmeler şeklinde 

kendini göstermektedir. “Yakın Doğu’daki kentsel tinsellik duygusu, Antik Yunan 

uygarlığındaki politikaya yakınlık duygusu, ortaçağdaki yurttaş kardeşliği ve 

Rönesans döneminde görkemli kentlere duyulan düşkünlük, diğer yönlerden 

birbirine benzemeyen bu insanların içine işlemiştir” (Bookchin, 1999: 35). Kent 

sakininin günümüzdeki imgesi yurttaş imgesinden vergi mükellefi imgesi haline 

gelmiştir ve bu imge toplumsal bir kişiyi değil, serbest bir yatırımcıyı yansıtmaktadır 

(Bookchin, 1999:37). 
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Özellikle postmodern eleştirmenler, birlik, bütünlük veya merkez nosyonlarının hile 

ve keyfi oluşturulmuş birer anlatı olduklarını ve ima ettikleri ilişkilerin artık doğru 

olarak kabul edilemeyeceğini veya önemlerini koruyamayacaklarını 

düşünmektedirler (Boyer, 1996: 28). 

 

Jurgen Habermas tarafından formüle edilen kamusal alan kuramına göre, etkileşimli 

bir kamusal alan, sağlıklı bir yönetim biçimi için temel zorunluluktur. Bu durumun bir 

demokraside mevcudiyeti, kararların akılcı bir tartışma ortamında ve çatışan fikirlerin 

bir araya gelmesiyle herkese açık bir forumda alınması anlamına gelmektedir  

(Habermas, 1998’den aktaran Erdönmez & Akı, 2005: 76). 

 
Günümüzde, özellikle Batı toplumlarında, kent ve kentleşme olgusundan 

bahsederken, “katılım” kavramını anmamak neredeyse imkansız hale gelmiştir. 

Katılımın genel olarak bir olaya, bir edime, bir oluşuma ya da soyut düzlemde bir 

düşünceye, onu diğerleriyle paylaşarak ve tartışarak bireyin dahil olması şeklinde 

tanımlanabileceğini belirten İncedayı (2004)’ya göre, kent kullanıcıları olan bireylerin 

kendilerini ilgilendiren çevre kararlarına; düşünce, sorgulama, tartışma ve/veya 

eylem biçiminde katılması demokrasi kültürünün bir adımı olarak değerlendirilmelidir 

(60). Bilgin ve Göregenli (1996)’ye göre ise, kentsel yurttaşlık, kentin bir bölgesinde 

oturanların kentin diğer bölgelerini de kentlerinin bir parçası olarak görmeleri, 

uzaktakiler veya kendilerinden farklı olanlarla da ilgilenerek bir üst kimlikle 

birleşmeleri halinde mümkün olmaktadır. Yazarlar, kentsel yurttaşlığın, insanların 

kent ölçeğinde bir kamusal alan oluşturmalarını ve bu alana sürekli katılımlarını 

gerektirdiğini öne sürmektedir. (50).  

 

Bu kamusal alanın oluşması ve katılıma fırsat verilmesinde en önemli araçlardan biri 

kuşkusuz kent planlamasıdır.  
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1.2. 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Planlamanın Seyri 

 

Antik Çağ’dan günümüze kentlerde yurttaş katılımı, birey inisiyatifi ve iletişim farklı 

etkilere maruz kalmış ve kent kullanımı ve planlaması da yeni ihtiyaçlar ortaya 

çıktıkça veya ihtiyaçlar gelişip değiştikçe farklı biçimlerde ortaya çıkmıştır. 

Planlamanın bu unsurlara etkisi, en çarpıcı biçimde, 19. yüzyıldan 20. yüzyıla 

geçişte planlamanın kendi seyrinde bulunabilir.  

 

Bugün anladığımız anlamda kent planlama anlayışının ortaya çıkması ve 

kurumsallaşması 19. yüzyıl sonlarına dayandırılmaktadır. Ersoy (2007)’a göre, 

planlamanın bir gereksinim olarak bu dönemde ortaya çıkması ise, sanayi devrimiyle 

birlikte yaşanan nüfus hareketleriyle kent-kır ilişkisinin yeniden tanımlanmasında ve 

dolayısıyla oluşan yeni yerleşme kademelenmesinde aranmalıdır (24).  

 

19. yüzyılda toplumda farklı dikey ve yatay çeşitlenmeler oluşmuştur. Artan katman 

sayısıyla burjuva ve küçük burjuva sınıfları arasında başka sınıflar ortaya çıkarken, 

sivil örgütlerin ve gönüllü grupların yarattığı çeşitlenme artmıştır. Söz konusu 

dönemde kent planlaması iki yönde gelişmiştir: İngiltere'de kentin sağlıklı hale 

getirilme çalışmaları, 1860'lı yıllarda Haussmann'ın Paris'teki rasyonalist 

uygulamaları ve varolan kentsel doku yerine düzenli bir yeni kent inşa etme ideali ve 

Le Corbusier'in "kulelerin kenti" (Çamlıbel, 2003:44). 

 

Modernizmin ideal kent yaratma gayesi ve önceki paragrafta örnek verilen 

rasyonalist planlamaya karşı eleştiriler, 1890'larda farklı planlama tutumlarının 

gelişmesine neden olmuştur: Beaux Arts çerçevesinde güzel kent akımı, Howard'ın 

bahçe kent ütopyası, Sitte'nin tarihi çevreye duyarlı yaklaşımı, Berlage'nin 

Amsterdam'daki uygulamaları, Garnier'in endüstri kenti gibi (Tekeli, 2001: 17). 

 
Erken modernite dönemine ait planlama çabaları kapitalizmin kent üzerinde yarattığı 

sorunlara bir tepki özelliğindedir. Ebenezer Howard’ın ‘Bahçe Kent’ tasarımında 

hayat bulan kent ütopyası, 35,000 kişilik birbiriyle kooperatif tarzı bir örgütlenme 

dahilinde işbirliği yapan ‘köylerden’ oluşurken, Le Corbusier’nin kent önerisi çok katlı 

ve hiyerarşik bir örgütlenmeyi ön plana çıkarmaktadır (Şengül, 2002: 9). Mumford, 

Howard’ın eski Yunan planlama düşüncesini yeniden gündeme getirdiği bahçe şehir 
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düşüncesini, “topluluğa hizmet sunmak için geliştirilen bir uygarlık” olarak görmüştür 

(Çamlıbel, 2003:49).  

 

Yukarıda belirtilen kent tasarımlarına yönelik en belirgin eleştiri, tasarımcıların 

mekan aracılığıyla toplumsal sorunları çözmeye çalışmalarına yöneliktir. Birinci 

temel eleştri, toplumsal ilişkileri sorgulamadan mekansal yapıların değiştirilmesinin 

yetersiz kalacağıdır. Diğer önemli eleştiri de bu yaklaşımların yukarıdan aşağıya 

olduğu yönündedir (Şengül, 2002: 9). 

 

20. yüzyılda kent planlaması ayrı bir disiplin olarak gelişmeye başlamış, 1930’lara 

gelindiğinde, sanayileşmenin getirdiği sorunlardan hareketle, devlet kentleşme 

sürecine müdahele etmeye karar vermiş ve kullandığı düzenleme 

mekanizmalarından en önemlisi kent planlama olarak gelişmiştir. Devlet 

öncülüğünde kente yön verme kaygısını temel alan, kenti sosyo-ekonomik ve politik 

bir bütünlüğe sahip olarak değerlendiren bu yaklaşım, beraberinde (uygulamaya 

kadar giden)  kademeli ve fonksiyon alanlarına göre, standartlara oturtulmuş 

planlamayı getirmiştir. Bu gelişimde, Bertalanffy’nin sistem düşüncesini uyarlayan 

Christaller’in geliştirdiği merkezi yerler kuramındaki, merkezlerin boyutu, ekonomik 

fonksiyonları ve aralarındaki ilişkiye göre, kademelenme prensipleri etkili olmuştur 

(Çamlıbel, 2003:45; Şengül, 2002: 9; Tekeli, 2001:18).  

 
Bölge ölçeğinden başlayan planlama ile, kent mekanındaki farklı işlevler (oturma, 

çalışma, dolaşım vb.) ayrılarak planlanmaya başlamıştır. Kapitalist gelişme sonucu 

işyeri ve konut alanlarının farklılaşması yeni planlama anlayışında da bir ilke olarak 

ortaya çıkmıştır.  Bu yeni anlayış doğrultusunda, genel olarak kentlerin yirmi yıllık 

gelişmesinin tahmin edilebileceği, yerleşme biçiminin bu tahmine göre 

tasarlanabileceği, yerel yönetimlerin de yatırım programlarıyla ve yapı süreçlerini 

denetleyerek bu planları uygulayabileceği varsayılmıştır (Tekeli, 2001:18-19, 

Çamlıbel, 2003:47).  

 

Sistem yaklaşımı etkisiyle geliştirilen kapsamlı planlama yaklaşımı, kamu yararı 

kavramını, normatif bir temel olarak, eylemlerinin merkezine koymuş, planlamanın 

uzun vadeli ve kapsamlı olması temel kabulünü benimsemiştir.  Bu kabullerin 

olmaması durumunda, piyasanın yarattığı kaosun önlenmesinin olanaklı olmadığını 

savunan planlamacılar, planlamayı, düzenli ve sağlıklı kentleşmenin güvencesi 
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olarak değerlendirmişlerdir. Aynı bakış açısıyla, toplumsal ilişkilerin ve mekansal 

yapıların bilimsel araç ve tekniklerle analiz edilebileceği ve çözüm önerilerinin de 

teknik bir süreç içinde belirlenebileceği iddia edilmiştir. Planlama kurumu da 

toplumdan bağımsız, devlet aygıtının stratejik bir parçası olarak işlev görmüştür 

(Şengül, 2002: 10,11).  

 

 

1.3. Planlama Anlayı şında Yurtta şlık 

 

Soylulaştırma projeleri çerçevesinde ana aktörlerin yürüttüğü halkla ilişkiler 

çalışmalarını sınayabilmek için, bu bölümün başında yurttaşlık perspektifinin 

kentlerin gelişimi içinde akışı ve planlamanın bu perspektife yönelik toplumsal 

ilişkileri düzenleme yönündeki değişimine yapılan vurgu, planlama anlayışında 

yurttaşlığın, katılım biçimlerinin ve esneklik arayışının incelenmesiyle 

derinleştirilecektir.  

 

“Katılımdan söz etmek, ‘iktidarın paylaşılması’, ‘ortak yönetim’, ‘karşı iktidarlar’, 

‘özyönetim’ gibi başka kavramları da demokrasiden ne anlaşıldığı ölçüsünde 

beraberinde getirmektedir”. Demokrasi ve kent konusu birlikte değerlendirildiğinde 

ise, bu kavram, kentlilerin çevrelerinin kurulması veya değişmesine katılmaları 

anlamına gelmektedir (Bumin, 1990: 149-150). 19. yüzyıldan 20. yüzyıla 

geçildiğinde, özellikle de 20. yüzyılın ikinci yarısında, planlamanın örgütsel boyutu 

da şekil değiştirmiş ve yurttaşlık kavramına (dolayısıyla katılıma) neredeyse özel 

vurgu yapan planlama arayışları başlamıştır. Katılım ve planlama birlikteliği bu 

dönemde ilke maddelerine ve katılımın ilk savunucusu olması beklenecek 

yönetimlerin planlarına dahil olmaya başlamıştır. Aynı dönemde konuyla ilgili yeni 

kavramlar da ön plana çıkmıştır.  

 

Şengül (2002), İkinci Dünya savaşı sonrasında planlamaya hakim olan bakış 

açısının temel varsayımlarının birçok planlama çevresi için hala geçerli olduğunun 

görüldüğünü ve bu etkinin en iyi örneklerinden birinin Amerikan Planlama Birliği’nin 

(APA) “Planlamanın Etik Kuralları” başlıklı yönergesi olduğunu belirtmektedir. Bu 

yönergedeki ilkeler arasında; kamu yararına hizmet edilmesi, planlama süreçlerine 

vatandaşların katılımının desteklenmesi, planlamanın uzun vadeli ve kapsamlı olma 
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özelliğinin benimsenmesi, fırsatların ve seçeneklerin herkes için genişletilmesi ve 

eşgüdümün planlama süreçleri aracılığıyla sağlanması yer almaktadır (Şengül, 

2002: 10).  

 

Yerel yönetimin başarısı için geçerli ölçütlerin, hizmetlerini en düşük maliyette ve “en 

büyük miktarda” gerçekleştirmesi, “verimli” çalışması ve “bütçe açığı vermemesi” 

şeklinde algılandığını belirten Bookchin (1999), şirket modellerini ideal kent 

modelleri olarak değerlendiren kent yöneticilerinin düşünsel yetenekleriyle değil, 

idari becerileriyle gururlandıklarını ifade etmektedir (37). 

 

Oysa, kent planlaması, kamu alanı ve yurttaş oluşturulabildiği takdirde işler bir 

sistem haline gelecektir. Bilgiye dayalı7 olduğunu ve yurttaşın iyi yaşaması fikrinden 

hareketle işlediğini düşünebileceğimiz bugünkü kent planlama disiplininin tabii ilk 

bölümde değindiğimiz Antik Çağ senaryosundan farklı olması beklenmektedir. Antik 

Çağ kent planlamasında, bir anlamda, gücün/iktidarın mekana yansıtılması 

hedeflenmiştir. Yalçın (t.y.), bireylerin mekanı tecrübeleme sürecinin, planlama 

kararlarının mekandaki etkileriyle şekillendiğini belirtmektedir. “Kentlilerin kentleriyle 

kurduğu ilişkiler, bizi doğrudan –uzmanların işi olmayan- demokrasi sorununa 

götürmektedir” (Bumin, 1990: 18). Kent planlama, yurttaşlık tanımını doğrudan 

etkileyen bir sürecin parçasıdır ve alınan plan kararları yurttaşlık tanımını yeniden 

şekillendirmektedir (Yalçın, t.y.).  

 

Avrupa Konseyi tarafından 1992 yılında kabul ve ilan edilen, yirmi maddelik bir 

deklarasyon ve on üç maddelik şart ilkelerinden oluşan ve kentsel politikaların yerel 

demokrasi anlayışı üzerine kurulması anlayışını odak noktasına alan Avrupa Kentsel 

Şartı’nın,8 “Halk Katılımı, Kent Yönetimi ve Kent Planlaması” başlığı altında 

                                                 
7 Bilginin merkezde olması planlama ile modernite arasındaki ilişkiye işaret edebilir. 
Şengül’ün makalesine dahil ettiği modernite yaklaşımına yönelik eleştirilerin farkında olarak, 
bilgiye dayalı planlamanın, yurttaşın iyi yaşaması gerekliliği yaklaşımını öne sürüyoruz. 
Modernite eleştirisi yaklaşımlarını paylaşan Şengül (2007), şöyle yazmıştır: “aklı ve bilimsel 
bilgiyi merkezine koyan ve yukarıdan aşağıya toplumu şekillendirmeye çalışan modernite 
projesinin en önemli araçlarından birinin planlama kurumu olması kaçınılmazdır… Planlama, 
bir grup plancının elinde, toplumun geriye kalanına onlara ilişkin tasarımını dayatırken bu 
süreçten etkilenen kesimlerin düşüncelerini, beklentilerini ve sorunlarını kendi algıladığı gibi 
formüle etmekte, bu süreçten etkilenenlerin kendilerini dinlemeyi, onların kendi sorunlarını 
nasıl algıladığını ve formüle ettiğini anlamayı bir kenara bırakmaktadır” (80). 
8 Avrupa Kentsel Şartı ilk metninin orijinaline www.mo.org.tr/UIKDocs/urbancharter1.pdf, 
aynı metnin Türkçe özetine ise  
www.mo.org.tr/UIKDocs/kentselsart1.pdf adresinden ulaşılabilir.  
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sıraladığı yedi ilke şöyledir:  

 

− Yerel ve politik yaşama halkın katılımını temin için; halk temsilcilerini, özgür ve 
demokratik olarak seçebilme hakkı,  

− Yerel politik yaşamda etkin bir katılım için; halkın yerel, politik ve idari 
yapılarda belirleyici olması gereği, 

− Toplum geleceğini etkileyecek her tür önemli projede halka danışma 
gereği, 

− Kent yönetimi ve planlamasının; kent karakteri ve özel niteliklerine ilişkin 
yeterli bilgiye dayandırılması, 

− Yerel politik kararların; uzmanlardan oluşacak ekiplerce 
gerçekleştirilecek kentsel ve bölgesel planlara dayandırılması, 

− Karar verme sürecinin sonucunda ortaya çıkan politik tercihlerin 
anlaşılabilirliği ve hayatiyeti, 

− Gençlerin toplum yaşamına katılımının yerel yönetimlerce sağlanması 
(www.mo.org.tr/UIKDocs/kentselsart1.pdf, s.5). 

 

Ancak, bir anlamda, bu yaklaşım çatışma yığınını özellikle azaltmamakla birlikte, bir 

projenin insanlar ve çevre üzerindeki gerçek etkileri yerine, insanların konuları 

kurallara uyma çerçevesinde ele almasını öğretmektedir (Healey, 1997:33).  

 

 

1.3.1. Planlama, Katılım ve Yerel Yönetimler  

 

“Demokratik, katılımcı ve toplum yararına planlama disiplinine bağlı bir kentleşme” 

ilkesinde Türkiye’nin geride olduğunu vurgulayan Ekinci (2008), Avrupa Konseyi’nin 

Mayıs 2008 tarihinde yapılan 15. Genel Oturumu’nda kabul edilen ve “Yeni Bir 

Kentlilik İçin Manifesto” ile Avrupa Kentsel Şartı-2’nin9, ilk Şart’ın kabulünden sonra 

geçen on beş yıldaki küresel sorunlardan kaynaklanan kentsel gerilimlere dikkat 

çekerek, “yerel yönetimlerden, kamu politikalarında etik değerleri, sürdürülebilir 

kalkınmayı ve daha ileri düzeyde dayanışma ilkelerini uygulamalarını istiyoruz...” 

dediğini belirtmektedir.  

 

Bu istemin 21. yüzyıl başlarındaki eylem alanlarını tanımlayan 85 maddelik 
“Yeni Bir Kentlilik İçin Manifesto”da ise yine 1992’den bu yana gelişen “kent 
hakkı” (right to the city) kavramına değinilerek şu söyleniyor: “Kentsel 
politikaların merkezinde kentliler yer almalıdır; çünkü kentler ve kasabalar, 
kentlilerine aittir...” (Ekinci, 2008) 
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Türkiye’de de partilerin ilan ettikleri politikaların merkezinde kentlilerin olup 

olmadığını araştıran Karadağ ve Özdemir (2007), 22 Temmuz 2007 tarihinde 

yapılan erken seçim öncesi siyasi partilerin programlarında mimarlık ve kent 

kavramının yerini tespit edebilmek ve bu partilerin mimari ve kentsel politikalarını 

gözlemlemek için Ankara’da parti genel merkezlerini ziyaret etmiştir.10 Ziyaretler 

sonrasında hazırlanan dosyada Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Anavatan, 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Genç Parti (GP), Hak ve 

Özgürlükler Partisi, Halkın Yükselişi Partisi, İşçi Partisi, Liberal Demokrat Parti, 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Saadet Partisi ve 

Türkiye Komünist Partisi’nin ilgili politikaları yer almaktadır.  

 

İyi bir kent yönetimi için bir dizi ilkeyi barındıran (Turgut, 2004: 123) Avrupa Kentsel 

Şartı-1’in “Halk Katılımı, Kent Yönetimi ve Kent Planlaması” başlıklı şart ilkelerindeki 

anahtar kelime katılım , söz konusu partilerin ilgili metinleri incelendiğinde, on üç 

parti arasında yedi partinin metinlerinde anılmaktadır.  

 

AK Parti kentle ilgili kararlara halkın katılımının sağlanacağını, Hak ve Özgürlükler 

Partisi yerel yönetimleri düzenlerken katılımcılık ve çoğulculuğun evrensel ilkelerinin 

esas alınacağını, LDP ise liberal demokraside halkın yerel yönetime katılımının çok 

önemli olduğunu söylemiştir. ÖDP’de planın ilk başlığı “Katılımcı bir yerel yönetim” 

iken, metnin devamında “afet merkezli planlama çalışmaları”nın yapılması ve 

mevcut yerleşim kararları gözden geçirilmeden yeni adımların atılmaması gerektiğini 

vurgulamış, sürece başta Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve 

üniversiteler olmak üzere ilgili kurumların katılımının sağlanması gerektiğini 

belirtmiştir. ÖDP, katılım kelimesini bir diğer cümlede de kullanarak, enerji 

alanındaki stratejik yönelimlerin ilgili bütün kesimlerin katılımıyla belirlenmesi ve 

karar süreçlerinin demokratikleştirilmesi gerektiğini söylemiştir.  

 

Diğer taraftan, Halkın Yükselişi Partisi, kırsal kesimin yol, su, elektrik ve 

kanalizasyon gibi ihtiyaçlarının karşılanması yanında kentsel, bölgesel, ulusal ve 

                                                                                                                                          
9 Metnin orijinaline www.mo.org.tr/UIKDocs/kentselsart2.pdf, Türkçe özetine ise 
www.mo.org.tr/UIKDocs/urbancharter2.pdf adresinden ulaşılabilir.  
10 Randevusuz gerçekleşen bu ziyaretler sonucunda derlenen metinler, Arkitera’nın 2007 yılı 
gündemiyle ilgili derlediği dokuz madde arasında “Siyasi Partilerin Kent ve Çevre Politikaları” 
başlığı altında,  http://www.arkitera.com/g62-siyasi-partilerin-kent-ve-cevre-politikalari.html 
adresinde yer almaktadır.  
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hatta küresel süreçlere katılımı için gereken iletişim ve telefon ihtiyaçlarının 

kalitesinin artırılacağını; İşçi Partisi ise, erozyonu önleme ve ağaçlandırma amacıyla, 

halkın, gençliğin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin etkin ve gönüllü katılımıyla yoğun bir 

seferberlik gerçekleştirileceğini belirtirken “katılım” ifadesini kullanmıştır sadece. 

“Katılım” ibaresini kullanan son parti TKP ise, önerdiği çalışmaların halkın bilgisine, 

katılım ve denetimine açık olduğunu iki ayrı paragrafta belirtmiştir.  

 

2009 Mart ayında yapılan Yerel Seçim öncesinde ise, aynı yılın Şubat ayı sonunda, 

kendi web siteleri veya medya aracılığıyla projelerini açıklayan Ankara, İstanbul ve 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının ilgili metinlerinde sadece Demokratik 

Toplum Partisi (DTP) İstanbul adayı Akın Birdal’ın katılım  ifadesini halk 

çerçevesinde kullandığı görülmektedir. Birdal, yerel yönetimlerde, halkın katılımcılığı 

ile doğrudan demokrasiyi kuracaklarını, halkın karar süreçlerine katılacağı yerel 

yönetim anlayışını temel alacaklarını, kentsel dönüşüm projelerini rant projeleri 

olmaktan çıkarıp, bu projeleri TMMOB ve ilgili oda, meslek kuruluşları ve halk 

meclislerinin katılımıyla yeniden planlayacaklarını ve demokratik, katılımcı, sosyal 

bir yönetimi egemen kılacaklarını vadetmiştir. MHP adayı (Ankara) Mansur Yavaş 

ise, açıklamasında imar çalışmalarını, ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla 

yürüteceklerini söylemiştir. CHP (Ankara) adayı Murat Karayalçın, doğrudan katılım 

ifadesini kullanmasa da, proje uygulamalarında projeden etkilenecek tüm kesimlerin 

katılacağı Proje Karar Kurulları (bu sistemin Proje Demokrasisi olarak 

adlandırılacağını da belirtiyor) oluşturulacağını, sivil toplum kuruluşlarının, meslek 

odalarının, esnaf ve sanayi odaları gibi sektör temsilcilerinin, muhtarların, semt veya 

mahalle derneklerinin, üniversitelerin, kadın, gençlik ve öğrenci kuruluşlarının, 

engelli örgütlerinin ve kentte yaşayan her kesimin katılacağı, kent bütçesi ve yıllık 

programın tartışılacağı Ankara Kurultayları düzenleneceğini belirtmiştir (Güney ve 

Karabaş, 2009).  

  

Keyman (2009), aynı seçim öncesinde, kentlerin, kendi sorunlarına çözümü 

amaçlayan, söz konusu çözüm için politika ve program üreten, yönetim anlayışında 

karar alma süreçlerine katılım ve rızayı ön plana çıkaran aday ve partilere oy 

vereceklerini yazmıştır.  
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1.3.2. Planlama, Katılım ve Yöneti şim Arasındaki Etkile şim 

 

Katılım  kelimesini, katılımcı demokrasi anlayışının bir işareti olarak değerlendirmek 

mümkündür. Ancak, Tekeli (2004)’nin ifade ettiği gibi, “yönetme kavramının 

aşılmaya çalışılmasının ve temsil sorunundan kaçınmanın tek çözümü olarak, 

karşımızda sadece katılımcı demokrasi kavramı durmuyor”. Bu durumda, yöneten 

yönetilen karşıtlığını ortadan kaldırma iddiasında olan yöneti şim  kavramı devreye 

girmektedir.11 

 

Yönetişimin katılımcılıktan ayrı bir kategori olarak ortaya çıkması 
katılımcılığın yetersizliklerinden çok, küreselleşen dünyada toprak ve 
topluluk özdeşliğinin ortadan kalkması ve toplulukların toprak temelli 
temsilinin yerini ilişki ağları halinde temsilinin almasıyla yakından ilişkilidir. 
Bir toplumdaki bireyler artık üzerinde çok sayıda ilişki ağının kesiştiği 
düğüm noktaları halinde düşünülmektedir. Bu ilişki ağları belli bir toprağın 
içine sıkışmamıştır… Toplum pek çok konu için oluşmuş çok sayıda ilişki 
ağından meydana gelmiş olarak düşünülmektedir. Tabii bir toplumu 
tanımlarken ağ kavramını sadece metaforik anlamda kullanmamalı, bu 
ağların yapısı üzerinde de durmalıdır. Toplumun performansını bu yapı 
belirler. Tabii ki bu ilişki ağlarının gerisinde bir tarihi gelişme ve sosyal yapı 
bulunmaktadır. Bu sosyal yapının güç ilişkileri, tüm eşitsizlikleri, 
dışlanmaları bu yapıya asimetrik ilişkiler ya da tek yönlü bağlantılar, 
kurulmayan ilişkiler halinde yansır. Bu ilişki ağları içinde her düğüm noktası 
diğer düğüm noktalarıyla iki yönlü ilişkide değildir yani çok bağlı değildir, 
içinde delikler vardır. Eğer bu ağlar çok bağlı olsaydı toplum içinde 
farklılıklardan, yarışma üstünlüklerinden vb. söz edilemezdi. İşte bu 
nedenle ağların yapıları üzerinde durulmaya başlandığında toplumun 
işleyişini daha iyi anlayabiliyoruz. Örneğin bu sayede zayıf ilişkilerin 
gücünden söz edebilmekteyiz (Tekeli, 2004).12 

 

Tekeli (1990), planlamada değişik işlevleri yerine getirmek için beş farklı düzeyde 

katılımdan söz edilebileceğini belirtmektedir. Planın halka benimsetilmesini içeren ilk 

yaklaşımda, plancı, mesleki uzmanlığının üstünlüğüne, meslek ahlakının zaten 

kamu yararını en iyi biçimde koruyacağına, planlamanın siyasetüstü kalmasının 

gerekliliğine inanmaktadır. Aynı plancı, kamu yararını en yükseğe çıkaracak 

                                                 
11 Yönetişimin kamu ve özel kesim aktörlerini içeren uzlaşma üzerine kurulu bir süreç olduğu 
yaklaşımıyla ilgili örn. bkz. Smouts, 1998:84. 
12 “Yönetişim konusunda liberal bir perspektife sahip olan görüşler konusunda ilk dikkat 
çeken özellik, yönetişimi, temsili demokrasinin kısıtlılıklarının aşılması ve çoğulcu ve 
katılımcı demokrasi doğrultusunda çok önemli bir açılım olarak görmeleridir” diyen Atay 
(2006)’ın aksine, Tekeli (2004), “yönetim kavramı karşısında gelişmeye başlayan yönetişim 
kavramı ilk başta bir yönetim tekniği olarak da görülse, taşıdığı yöneten yönetilen ikiliğini 
ortadan kaldırma iddiası, onu bir demokrasi türü haline getirmektedir” demiş ve yönetişimi bir 
demokrasi çeşidi olarak görüğünü belirtmiştir. 
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rasyonel planlama kararlarını da verdiğine inanmaktadır. Bu yaklaşımda, planın 

kendisinin tartışma konusu bile olmayacağına inanıldığı için halkın plana karşı olası 

tepkisinin, plan kararının kamu yararına olan yönlerinin halka yeterince 

anlatılamaması nedeniyle veya özel çıkarı zarar görmüş kişi ya da grupların kendi 

çıkarlarını korumaya çalışmasından doğduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla, söz 

konusu planın halka iyi anlatıldığı takdirde, hem planı anlayamamaktan hem de 

kişisel çıkarlarını savunanlar üzerinde bir kamuoyu baskısı doğması nedeniyle 

doğacak tepkilerin azalması ve planın uygulanma olasılığının artacağı 

beklenmektedir. Bu durumda, tek yönlü bilgi akışıyla halkın desteğinin sağlanacağı 

söylenebilirse de gelecek tepkilere göre planın yeniden biçimlenmesinin söz konusu 

olmaması nedeniyle bir katılımdan söz edilemeyecektir. Tabii, planın tek yönlü bilgi 

akışı şeklinde de olsa halka anlatılması ve saydamlaştırılması, gizli tutulan bir 

planlamaya göre, sınırlı da olsa bir katılım sağlayacaktır. İkinci düzey katılımda,  

katılım yoluyla plancının bilgilenmesi söz konusudur. Bu durumda da plancının 

halkla doğrudan ilişki kurarak sorunların serbestçe dile getirilmesine fırsat 

verilmemesi nedeniyle planın halka benimsetilmesinde güçlüklerle 

karşılaşılmaktadır. Plancı, halkın sorunlarını aktarmasına olanak veren ilişkilerin 

kurulmasını planlama sürecine eklese de halkın isteklerinin tek yönlü bildirilmesi söz 

konusu olacaktır. Bu iki anlayış birlikte hayata geçirilse bile, halk ile plancı arasında 

oluşturulmuş gerçek bir diyalog veya katılım var olmayacaktır.  Ancak, plancı 

yetkilerini elinde tutmakta ısrarcı olsa da sorunlarını dinleme çerçevesinde halkla 

yüz yüze ilişkiye girdiği takdirde onlardan etkilenip dolaylı bir diyaloğu başlatmış 

olacaktır. İlk iki halde katılım varolan bir planlama yaklaşımı iyileştirici ek bir önlem 

iken, halkın plan kararına katıldığı üçüncü düzey, planlama anlayışında köklü bir 

değişikliğe önayak olmaktadır. Bu değişikliğin temellendirilebilmesi için kamu yararı 

kavramının ve plancının rolünün eleştiriye uğraması gerekmektedir. Dördüncü 

düzeyde, katılımın yönü değişmekte, plancının dışlanmış olduğu düşünülmekte ve 

değişik istekler çerçevesindeki uzlaşının yaratacağı sonuca razı olunmamaktadır. 

Beşinci katılım yaklaşımında ise yaratmanın heyecanına katılım ele alınmaktadır.  

Bu yaklaşım, yerel demokrasi anlayışı katılarak üçüncü katılım yaklaşımının geniş 

yorumu olarak da değerlendirilmektedir.  

 

Yurttaşlık ve katılım biçimleri, doğrudan planlama ve yönetişim ikilisiyle etkileşim 

halindedir (Yalçın, t.y.). Yeni demokrasi yaklaşımlarında planlama, aktif toplum ve 
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iletişime dayalı yönetişim süreçleri üzerinden tartışılmaktadır (Healey, 1998’den 

aktaran Köroğlu & Yılmaz, 2004:31). Yönetişim ilkesinin uygulanmasında, kamu ya 

da özel sektör yöneticileri gözlem, iletişim, değerlendirme ve uygulama 

aşamalarından geçmektedir (Zeybek, 2005:45). Yönetişim yaklaşımında, kavramın 

özündeki katılım anlayışı, yurttaştan başlayarak toplumun tüm kesimlerinin sürece 

dahil olması şeklinde öngörülmektedir. Müzakere ve yönetişim yaklaşımları da kent 

planlamasında örgütsel boyutun formunu değiştirmiş ve “iletişimsel akılcılık 

paradigması”nı13 gündeme getirmiştir.  

 

 

1.4. Planlamada Esneklik Arayı şı ve İleti şimsel 

Akılcılık/Rasyonellik 14  

 

Planlama anlayışında yurttaşlığın incelendiği bölümün başında, kent planlamasının 

kamu alanı ve yurttaş oluşturulabildiği takdirde işler bir sistem haline geleceği 

belirtilmiştir. Aslında, yurttaş ve kent planlaması arasında yurttaşın da bu anlayışa 

yön verdiği bir etkileşimin mevcut olduğu söylenebilir. Onun özne olarak kentteki 

etkinliği, konuşma ve dinleme serbestliğinin artması ve bunu en etkin bir şekilde 

kullanmasıyla gelişmiştir. Bu rol, kentlerin gelişim ve dönüşüm süreçlerini etkilemiş; 

öznenin zaman içinde değişen kentten yararlanma biçimi ve kente katılımı planlama 

pratiği üzerinde de etkili olmuştur. Bu başlık altında incelenecek esneklik arayışının 

da işte bu etkileşim üzerine kurulu olduğu düşünülmektedir.  

 

Modern kent planlama yaklaşımında, kentlerin düzenlenmesinde tek düzelik, 

homojenlik ve ilkelere bağlılık egemendir. Çalışma bölgeleri, oturma bölgeleri ve 

kamusal alanlar şeklinde ayrılan kentlerde, birbirleriyle uyumlu geniş çaplı 

                                                 
13 İletişimsel planlama (communicative planning ), Habermas’ın İletişimsel Eylem 
Kuramı ’ndan etkilenmiş olsa da, katılımcılık/dahil olma planlama alanında postmodern 
kavramlar olarak değerlendirilebilir (bu tartışma için bkz. Allmendinger, 2000). Ancak bu 
çalışmanın odağı doğrultusunda, söz konusu değerlendirmeler ön planda tutulmadan, 
müzakere ve yönetişim kavramları bağımsız ele alınacaktır.  
14 ‘İletişimsel Planlama’ (Forester,1989), ‘tartışmacı (argumentative ) planlama’ (Forester, 
1993), ‘tartışma yoluyla planlama’ (Healey, 1992), ‘kapsamlı (inclusionary ) diyalog’ (Healey, 
1994), ve ilerleyen sayfalarda anlatılacak ‘işbirliğine dayalı (collaborative ) planlama’ 
(Healey, 1997, 1998) deyimleri Habermas kuramlarını tanımlamak ve planlama felsefesi 
içine katmak  için son on senede planlama kuramı dilinde yaygın olarak kullanılmıştır 
(Allmendinger, 2001: 124).  
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düzenlemelerin gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu yönüyle, modern mimari anlayış 

kentsel mekanın düzenlenmesinde ideal bir düzeni temsil etmektedir (Karakurt, 

2006:7-8). 

 

İkinci Dünya Savaşı’nı takiben, özellikle A.B.D.’de, planlamcılar sosyal bilimler ve 

ekonominin kavramlarını kendi uygulamalarına dahil etmeye başlamışlardır. 

Alternatifler arasından rasyonel tercih yapmak üzerine inşa edilen bu planlama 

yaklaşımı, topluluk hedefleriyle planlama hedeflerini uyumlaştırmanın ve teknik 

analizler üzerine oturtulan uygulama yaklaşımlarını seçmenin önemine vurgu yapan 

rasyonel planlama modelini meydana getirmiştir (Peterman, 2004:266). 

 

Günümüzde artan belirsizlik ortamıyla planlamada esneklik arayışı başlamıştır. 

Rasyonalist planlama için geleceğin tahmini, belirlenmesi ve planlanarak 

yönlendirilmesi önemlidir. Esneklik arayışı çerçevesinde ise, geleceğin belirsizliğini 

kabul ederek, sistemi esnetmeye ve uyumu geliştirmeye çalışan "yapısal planlama" 

yaklaşımı içinde "stratejik seçim anlayışı" ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım, problem 

çözümleme yoluyla karmaşık karar alma durumlarında,  çevrenin etkileri, değerlerin 

yönlendirmesi ve ilişkili - bağlantılı karar alanları ve uygulamaları şeklinde üç gruba 

ayrılan belirsizliklerin yönetimini sağlamaktadır (Çamlıbel, 2003:155).  

 

Esneklik arayışı içinde, plancının sadece fiziki plan ile kentteki yaşamı yönlendiren 

bir teknik adam olmaktan çıkıp arabulucu, koordine edici, harekete geçirici ve 

tartışmacı olması gerektiği yolunda düşünceler gelişmiştir. “Bu düşüncelerin 

kökeninde; Habermas'ın eleştirel iletişimsel eylem kuramı, rasyonel planlamanın 

çöküşü ve toplumsal – siyasal sistemlerdeki demokratikleşme süreçleri 

bulunmaktadır” (Çamlıbel, 2003:155). Kamu politikaları, dolayısıyla da planlama, 

düşünme, değer ve davranma şekillerinin katılımcılar tarafından aktif olarak 

oluşturulmasını sağlayan sosyal süreçlerdir (Healey, 1997:29).  
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1.4.1. Yurtta şların Sesini Dikkate Alan Bir Planlama Türü 

Olarak Savunmacı Planlamanın Do ğuşu 

   
Kentsel yenileme programlarının bazılarının cemaatleri yok etmesiyle, 

planlamacıların, rasyonel bir yaklaşımla bütün topluluk adına konuşmaları ve onların 

hedeflerine tercüman olmaları yaklaşımı ciddi bir şekilde değerlendirilmeye 

başlanmıştır. Planlamacılar, kendi profesyonel ve teknik uzman olma rollerini 

korumak kaydıyla, yurttaş sesine yer vermenin yollarını aramaya başlamışlardır. 

1960’lı15 yıllarda, konvansiyonel planlamaya alternatif bir yaklaşım olarak, yurttaşa, 

özellikle de toplumdan en çok dışlanan yurttaşa, ses veren bir yöntem olarak 

savunmacı planlama (advocacy planning ) öne sürülmüştür (Peterman, 2004:267).  

 

Savunmacı planlamanın sembolü haline gelen Paul Davidoff, planlamayı, geniş 

yelpazedeki toplumsal problemlere, tüm insanların şartlarını iyileştirmeye, 

geleneksel olarak dışlanmış grupların hayatlarını etkileyecek kararlara katılım ve 

temsiliyetin yaygınlaştırılmasına odaklanan bir süreç olarak görmüş ve 1960’lı 

yıllardaki toplumsal protesto ve siyasi çalkantıların yükselişini etkilediği savunmacı 

planlamayı önermiştir (Checkoway, 1994:139-140).  

 

Savunmacı planlama anlayışı, hakim planlama anlayışının ezilen ve dışlanan 

kesimlere karşı duyarsızlığını odak noktasına alan bir anlayıştan doğmuştur 

(Şengül, 2002: 12). Paul Davidoff (1965), planlama hizmetlerinin, düşük gelirli 

azınlık mahallelerinde yerleşik olacak ve kent seviyesindeki planlama sürecinde 

mahallelilerin çıkarlarını temsil edecek savunmacı planlamacılar çerçevesinden 

dağılımının gerekliliğini öne çıkarmıştır (Stiftel, 2000: 7). Hakim anlayış kendini 

toplum üzerinde konumlandırırken, “soyut bir kamu yararı ilkesine karşın, 

planlamanın her kesimi eşit olarak gözetmediği ve toplumun güçsüz kesimlerini 

dışladığı yönünde bir eleştiri” akademik çevre ve planlamacılar arasındaki bir grupta 

ağırlık kazanmıştır (Şengül, 2002: 12). 

 

Peattie (1968), bütün kararların siyasi müzakerenin geleneksel çerçevesi içinde ele 

alınması halinde, kamu politikaları ile ilgili kararların sayıları ve bunların her birinden 

                                                 
15 Planlama literatürü 1960’lı yılların ortalarından itibaren katılımcı yöntemleri incelemiş, bu 
inceleme, belli ölçülerde planlama pratiğine de yansıtılmıştır (Tekeli, 1990: 8).  
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etkilenecek insanların sayısı ve çeşitliliğinin, muhtemelen kamusalı işlemez hale 

getireceğini belirtmektedir. Çoğulcu hedeflerin olduğu hızla değişen bir dünyada, 

politika kararlarının teknik bir çerçeveye oturtulması, kentlerin devamı için gereken 

işleyen konsensusu bir anlamda olanaklı kılmaktadır. Siyasetten uzmanlığa dönüş 

ise hem güç uygulamanın kurallarını hem de etkili gücün yapısını değiştirmektedir.  

En dezavantajlıların, eğitim ve teknik kapsamlılık azlığı nedeniyle konuların teknik 

bir çerçevede ele alınmasını rahatlıkla yönetemeyecek olan sistemin en altındakiler 

olduğu söylenebileceğine göre, sonuç eşitçilik aleyhine bir maliyete yol açabilecektir. 

Savunmacı planlamanın özünde bu tür grupların çıkarlarını ifade etmek ve 

pozisyonlarını savunmak için planlamacılara ihtiyacı olduğu algısı yer almaktadır 

(81).  

 

Savunmacı planlamacıları değerlendiren Peattie, tarih boyunca tekrarlanan bir tema 

olan temsil  ve cemaat  arasındaki tercih sürecini ele alırken, planlamacıların her 

ikisini de yapmaları gerektiğini ileri sürmektedir. Yani, planlamacılar tabana ait 

(grassroot ) grupları temsil ederken aynı zamanda toplumda köklü değişimleri de 

hayata geçirmek zorundadırlar (Checkoway, 1994: 142). Bir süreç olarak savunmacı 

planlamanın, dahil etmeyi ve yurttaşın planlama ve uygulamaya tam katılımını teşvik 

ettiği de belirtilmektedir (Davidoff, 1965’ten aktaran Peterman, 2004:268).  

 

Savunmacı planlama yaklaşımında, planlamacılar, odak noktasına halkın iyiliğini 

alarak, ağırlıklı olarak marjinallerin ve güçsüzlerin savunuculuğu rolünü üstlenip plan 

yapan ve bundan yararlananlar gibi politik içeriği olan konularla ilgili gündem 

hazırlamışlardır. Ancak, bu alan üzerinde fikir birliği oluşturulabilen bir alandan çok, 

mücadele edilen bir alan olarak değerlendirilmektedir (Thorns, 2004: 185). Bu 

planlama yaklaşımı, temsil edilmeyen güçsüz kesimlerin sesi haline gelerek 

kapsamlı planlamada gördüğü temel sorunu gidermeye çalışmış ancak söz konusu 

sorunun altında yatan iktidar sorununa dokunmamış; planlamacılar da bu güçsüz 

kesimlerin kendi sorunlarını bizzat dile getirmek için sürece katılmalarına fırsat 

vermek yerine, onlar adına, sorun ve talepleri kendi algıları doğrultusunda planlara 

yansıtmıştır. Savunmacı planlama, tam da bu nedenle, yukarıdan aşağı planlama 

anlayışını değiştirememiştir (Şengül, 2002: 12,13). 
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1970’li yılların başından itibaren, planlamanın sadece teknik değil siyasal bir süreç 

olduğuna sadece savunmacı planlama yaklaşımı değil, Marksist bakış açısından 

hareket edenler de vurgu yapmıştır. Marksist perspektifin eleştirisinin başlangıç 

noktasını, savunmacı planlama yaklaşımının tersine,  “kent planlamanın kapitalist 

toplumsal ilişkiler ve bu ilişkilerin yeniden üretimi çerçevesindeki rolü 

oluşturmaktadır” (Şengül, 2002: 13).  

 

Görüldüğü gibi, 1960’ların sonunda ve 1970’li yıllarda, katılım konusunda farklı 

anlayışlar ve uygulamalar hakim olmuştur. A.B.D.’de planlama süreçlerine yurttaş  

katılımı ile ilgili çalışan Sherry Arnstein, katılım kanusunda bir merdiven benzetmesi 

yaparak sekiz basamaklı ve her kademesi değişik zamanlarda farklı ilgi/çıkarlara 

cevap vermek için uygun olabilecek bir halk katılımı merdiveni ni (ladder of 

participation , bkz. Çizelge 1) tanımlamıştır (Arnstein, 1969; Ataöv & Osmay, 

2007:75).  

 

Çizelge 1   
 
Sherry Arnstein’ın Halk Katılımı Merdiveni 
 

 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 

Yatıştırma (placation) 

Danışma (consultation) 

Bilgilendirme (informing) 

Tedavi (therapy) 
 

Manipülasyon (manipulation) 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Yurttaş kontrolü (citizen control) 

Yetki devri (delegated power) 
 

Ortaklık (partnership) 
 

Yurttaş gücü dereceleri/ 
gerçek katılım     
(degrees of citizen 
power) 

Göstermelik ödün 
verme dereceleri 
/sembolik katılım 
(degrees of tokenism) 

Katılım yokluğu 
(nonparticipation) 
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Katılımcılığı sağlamayan ilk iki basamakta (manipülasyon ve tedavi) amaç süreçten 

etkilenenleri iyileştirmek veya eğitmektir. Önerilen planın en iyi olduğu düşünülmekte 

ve halkın desteği beklenmektedir. Bilgilendirme aşaması olan üçüncü basamak, 

meşru katılım için ilk adım olarak değerlendirilmektedir. Ancak bu aşamada da 

geribildirime fırsat vermeyen tek yönlü bir bilgi iletimi söz konusudur. Katılıma doğru 

uzanan bir adım danışma evresi olan dördüncü basamakta görülmektedir. Bu 

aşamada, gerçekten katılım gözetilmese de tutum anketleri, mahalle toplantıları vb. 

yapılmaktadır. Yatıştırma aşamasında vatandaşın öneride bulunması mümkün olsa 

da bu önerilerin meşruluğuna veya uygulanır olup olmadığına dair son kararı yine 

güçlü taraf verecektir. Altıncı basamak olan ortaklıkta, güç, vatandaş ve güçlüler 

arasında müzakereyle yeniden dağıtılmaktadır. Yani, bu basamakta, planlama ve 

karar alma sorumluluğu paylaşılmaktadır. Yedinci aşamada halk artık programların 

hesap verebilirliği üzerinde kontrol sahibidir ve karar verici gruplarda çoğunluğu 

oluşturmaktadır. Son aşamada ise planlama, politika oluşturma ve programı 

yönetme işini tamamen halk yürütmektedir.  

 

Arnstein katılım derecelendirmesini kişilere verilen karar verme yetkisine 
göre oluşturmuştur. Örneğin, merdivenin en alt basamağı katılımın hiç 
olmadığı durumları gösterir. Bu tip durumlarda halkın hiç bir söz söyleme 
yetkisi yoktur. Katılım merdiveninin yukarısına doğru çıkarken, son karar 
verme yetkisini elinde tutarak otoritenin halka alınan kararları bildirdiği ve 
halktan fikir aldığı görülür. Merdivenin en yukarısında, karar verme 
yetkisinin halka aktarılması söz konusudur ve bu aşamada alınan kararlar 
üzerinde bireyin doğrudan deneyimi söz konusudur (Ataöv & Osmay, 2007: 
75). 

 

Katılım konusundaki vurgu, modernist planlama anlayışının teknik ve araçsal 

rasyonalite kavramını ve yukarıdan aşağı örgütlendiği için katılıma olanak vermeyen 

planlama anlayışını eleştiren ve aşağıdan yukarıya örgütlenmiş bir planlama 

anlayışını savunan bir yaklaşımın önem kazanmasına yol açmıştır (Forester, 1989; 

Healey, 1993; Friedman, 1998; Tekeli, 2001’den aktaran Şengül, 2002:19).  

 

Bazı planlama kuramcıları da planlamacıların çıkan kararlardaki kolaylaştırıcı rolüne 

odaklanarak planlama kuramının aleni siyasi yönelimini eleştirel bir biçimde gözden 

geçirmiştir. Bu katkılar, planlamacıların paydaşları bir araya getirme, bilgi toplama ve 

paylaşma ve sosyal yapıların tecrübelerden öğrenmelerine yardımcı olma rollerine 

odaklanmıştır. Örneğin, Friedmann, planların uygulanabilmesi için planlamacılar 
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yerine vatandaşların planlamanın merkezinde olması gerektiğini öne sürmüştür 

(Stiftel, 2000; Friedmann, 1987’den aktaran Stiftel, 2000: 9).  

 

 

1.4.2. İleti şimsel- İşbirli ğine Dayalı Planlama ve Müzakere 

 

Planlama kuramı rasyonel tercih modellerinden daha çok iletişim-yönlü yaklaşımlara 

doğru yön değiştirdikçe, toplumun tüm kesimlerinin duyulmasını temin edecek bir yol 

olarak işbirliğine dayalı planlama (collaborative planning ) önerilmiştir (Peterman, 

2004:267).     

 

1970’lerin planlama dünyasında ise iletişimsel eylem kuramı önem kazanmış, 

iletişimsel (communicative ) ve müzakere aracılığıyla planlama (planning through 

debate ) da 1990’lı yılların temel kuramı olmuştur. Sivil toplum merkezli ve aşağıdan 

yukarıya örgütlenmiş bir planlama anlayışını savunan yaklaşımın son yıllarda 

giderek yaygınlık kazandığı görülmektedir. Bu kuramın aldığı eleştirilerden biri de 

normatif oluşudur. Ana hatlarıyla, 1960’lı yıllardaki planlama nesnelerle ilgilenirken, 

iletişimsel planlama öznelerle ilgilenmiştir (Healey 1997, Allmendinger 2000; Şengül, 

2002:19). Her iki kuram da katılıma vurgu yapmaktadır. Forester, bilgi ve verilerin 

yaygın olarak kullanıma sokulmasının gözetilmesinin ve kamusal karar süreçlerinin 

anlaşılmasının, olanakları olmayan sınıflara bir serbestlik verilmesine yardımcı 

olacağını belirtmiştir. Forester’ın iletişimsel planlama kuramı, teknik işleri 

tamamlayan iletişimsel stratejilerle, planlamacıların vatandaşları günün konularıyla 

ilgili uyarabileceğini, onları teknik ve politik bilgiyle donatabileceğini ve toplum 

tabanlı planlama girişimlerini teşvik edebileceğini ileri sürmektedir (Forester, 

1989’dan aktaran Stiftel, 2000: 10).  

 

Healey (2003, 251-252), mekansal planlamayı, stratejik bir söylem ve stratejik bir 

konsensüs oluşturmada toplum içindeki işbirliğini kolaylaştıracak bir süreç olarak 

tanımlamaktadır. Healey, bu sürecin, bazı yönleriyle (alan araştırması, analiz, 

değerlendirme, strateji seçimi, sürecin takibi ve sürekli gözden geçirilmesi), bir 

anlamda rasyonel planlama sürecindeki uygulamaları andırdığını da söylemektedir.  

Ancak, tüm bu aşamalar etkileşimli olarak (çoğu zaman ardışık değil birbirine 

paralel) ele alındığı ve herkesin anlayabileceği günlük dil kullanıldığı için bu 
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yaklaşım, ahlaki ve duygulara yönelik tartışmalara izin vermek amacıyla, muhakeme 

sürecini araçsal rasyonalitenin ötesine genişletmektedir. Healey bu önerinin normatif 

olduğunu, stratejik mekansal planlamayı iyileştirmek için bir fikir olarak 

değerlendirilmesi gerektiğini ama ancak iletişimsel eylem yönetilirse planların ve 

uygulamaların başarılı olabileceğini belirtmektedir. Healey’nin rasyonalite (ve tabii 

“strateji” kavramı) ve iletişim arasındaki ilişkiyi bu şekilde ortaya koyması, Habermas 

(2001)’ın rasyonaliteyi ele alabilmek için iletişimsel eylem kuramını oluşturması ile 

benzeşmektedir.      

  

Habermas modernite eleştirilerinin önemli bir bölümüne katılmakla birlikte, 
modernite projesinin tümüyle reddedilmesine karşıdır. Yapılması gereken 
modernite projesinin araçsal rasyonalite anlayışının yerine iletişimsel 
rasyonalitenin konulmasıdır (Şengül, 2002: 19). 

 

Habermas, araçsal akıl ile iletişimsel akıl arasında ayrım yapmaktadır. Ona göre, ilki 

bilim ve teknoloji yoluyla doğaya egemen olmayı, iletişimsel akıl ise ahlak ve estetiği 

temsil etmektedir (Tekinalp & Uzun, 2006: 147). Ancak, Habermas özgürler ve 

eşitler arasındaki anlaşma veya fikir birliğine vurgu yapmaktadır.  

 

Oysa, iletişimsel planlama kuramcılarının çalışmaları günlük planlama 

uygulamalarına değerli katkılarda bulunurken, güç ve eşitsizlik ilişkilerinin daha çok 

önemsenmesi üzerine tartışmalar da sürmektedir. Özellikle, iletişimsel planlama 

kuramı, planlamanın devletle problemli ilişkisini belirsizleştirme eğilimindedir. 

Planlama ile ilgili söylemler, Habermas’ın iletişimsel rasyonellik üzerine görüşleri 

üzerine inşa edilirken, onun bunları devlet ve ekonomi karşısına koymamasıyla ilgili 

analitik inceleme yapılmamıştır (Huxley, 2000:369). 

 

İletişimsel – işbirliğine dayalı planlamayı 1990’lı yıllarda öne çıkartan Healey, 

planlamada iletişimsel bir dönüşü savunarak, merkezi planlamada eski modernist 

amaçları gündeme getirip bilimsel tanımı yapılmış optimal uzamsal organizasyon 

için çalışmıştır. Healey’nin Habermas’dan ilham aldığı fikirleri farklı eleştiriler 

almıştır:  iletişime dair fikirleri – tüm paydaşların bozucu güçler olmadan bir arada 

oturabildikleri durumlar – farklı, herkesin korkusuzca açık konuşabildiği, bütün 

seslerin eşit işitildiği ve değerlendirildiği durumlar.  Bu yaklaşıma göre, bilgi tüm 

tarafların erişiminde olacak ve planlamacı da arabulucu gibi görülecektir (Van 



 29

Assche, 2007:110).  Bu planlama süreci kabaca üç aşamada yürümektedir: 

paydaşların sürece dahil olmaya başladığı problem belirleme aşaması, fikir birliğine 

varmak üzere paydaş gruplarının etkileştiği yön belirleme aşaması ve bireysel veya 

ortak hareketlerle paydaşların uygulama için çalışması (Margerum, 2002: 238).   

İşbirliğine dayalı planlama 1990’ların kuramsal ruhudur. Kuramsal planlamada 

varolan birkaç etkiden en önemlisi Habermas’ın çalışmalarıdır.  Habermas’ın temel 

tezi, modernitenin özgürlükçü projesinin terkedilmemesidir.  Uzmanlar ve sistemin 

enstrümanlarının yaşamı istilasına karşı durabilmek için Habermas iletişimsel 

mantığı geliştirir.  Bunun merkezinde dilin rolü ve konsensüs ve eyleme temel olacak 

çarpıtılmamış iletişim araştırmaları yer almaktadır (Allmendinger, 2001:123-124). 

 

İletişimsel veya işbirliğine dayalı planlama, 1990’lı yıllarda, aşağıdaki nedenlerle 

dönemi kavramıştır:  

  

− 1980’lerin bireyselci yaklaşımlarından uzaklaşıp 1990’ların 
katılımcı/kapsayıcı sosyal yaklaşımlarına yöneliş, 

− Çevresel kaygıların yansıması, özellikle Yerel Gündem 21’in aşağıdan 
yukarı süreçlere vurgusu,  

− Temel kuram eksikliğinin yarattığı kapsayıcı – rasyonel sonrası boşluğun 
doldurulma ihtiyacı,  

− Planlamacıların 1980’lerin kısıtlayıcı düzenlemelerin kaldırılması 
(deregulatory ) yaklaşımları gölgesinde varlıklarını sürdürmelerini haklı 
çıkarmada rolü (Allmendinger, 2001:123). 

 

Bu planlama yaklaşımı, farklı sosyal dünyalardaki paydaşlar arasında konuşma ve 

etkileşimi geliştirmeyi içermektedir (Healey, 1997:219). Bir başka deyişle, iletişimsel 

planlama, “farklı grupların belli bir (planlama) sorunu etrafında bir araya gelerek 

müzakere etmesini esas almaktadır”. Böylece, planlama süreci farklı kimliklerin ifade 

edilmesine olanak sağlayan bir alan haline gelmektedir (Şengül, 2007:87). 

  

Healey’nin işbirliğine dayalı planlamanın ana unsurlarıyla ilgili hazırladığı listede 

aşağıdaki maddeler ön plana çıkmaktadır: 

 

- Planlama değişik ve akışkan söylem topluluklarınca yapılır. 
- Saygın bir kişiler ve kültürler arası tartışma metodudur. 
- Kamu tartışmalarının yürütüldüğü, problem, strateji, taktik ve değerlerin 

tanımlandığı, görüşüldüğü, değerlendirildiği ve anlaşmazlıkların 
uzlaştırıldığı ‘mücadele arenası’ (Healey, 1993) na odaklıdır. 
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- Tüm ilgili tarafların katılabileceği strateji tartışma imkanları yaratır ve 
neticesinde yeni planlama söylemleri doğar. 

- Tartışmalara katılanlar birbirlerinden bilgilenirler ve yeni ilişkiler, değerler, 
anlayış elde ederler. 

- Katılımcılar mevcut şartları değiştirmek üzere işbirliği yaparlar (Healey, 
1992’den aktaran Allmendinger, 2001:124). 

 

Innes (1998), müzakere sürecinin iletişimsel rasyonelliğini değerlendirmek için 

birkaç ilkeye başvurulabileceğini belirtmektedir. Konu ile ilgili farklı çıkar ve 

beklentileri temsil eden bireylerin sürece dahil olması ve bütün paydaşların tam ve 

eşit olarak bilgilendirilmiş olması, katılımcıların eşit yetkiye sahip olması gerektiği bu 

ilkelerin başında gelmektedir. Bu süreçte iyi bir argümanın gücü önemli bir dinamik 

olarak değerlendirilmeli, tartışmada bütün varsayımlar ve iddialar sorgulanmalı, 

kısıtlar test edilmelidir. Konuşmacıların iddiaları; konuşmalarının samimi, dürüst ve 

jargon kullanılmayan anlaşılır bir dilde olmasıyla, yaptıklarını söyleyebilmek için 

meşru bir pozisyonda olmalarıyla ve bilimsel olarak doğru şeyler söylemeleriyle 

değerlendirilmelidir. Grup ise gerçek bir uzlaşı arayışında olmalıdır. Bu iletişimsel 

sürecin sonuçlarının ancak bu koşullar sağlandığı takdirde rasyonel olacağı öne 

sürülebilir. İletişimsel rasyonelliğin tüm koşullarına ulaşılamasa da buna yaklaşma 

girişimi bile, kararların önemli bilgi ve bakış açılarını dikkate aldığını, toplumsal 

olarak adil olduğunu ve daha zayıf pozisyonlarda olanları basitçe atamadığını temin 

edecektir (60).   

 

İşbirliğine dayalı planlamada tüm paydaşların sürece dahil edilmesi, 

değerlendirmeye alnınan görüşlerin genişletilmiş olması nedeniyle kararları 

karmaşıklaştırmaktadır. Bu planlama kavramı, öneri geliştirme sürecinin başında etki 

ve tercihlerin ele alınmasına yönelik bir yaklaşımdır. İlgili karar alanının keşfi 

sürecine, Çizelge 2’de görülebileceği gibi, farklı paydaşların dahil edilmesiyle, olası 

uyuşmazlıkları çözebilmek için ortak anlayış ve yaratıcı çözümler ortaya 

çıkabilmektedir (Bender & Simonovic, 1995:162).  
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Çizelge 2  

 
Kavramsal olarak işbirliğine dayalı planlama süreci 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ağırlıklı olarak akademik dünyada tartışılan bir yaklaşım olarak değerlendirilebilecek 

işbirliğine dayalı planlama, her şekilde, planlama pratiğindeki olası değişikliklere 

katkısı ve planlama çalışmalarının kontrolünde çok yararlı bir araç olması nedeniyle, 

planlama için muhtemel bir yeni paradigma olarak sürece dahil edilmelidir 

(Allmendinger, 2001:130).  İletişimsel akılcılığın temel (eğer yegane değilse) 

beklentisi bir konsensusa ulaşılmasıdır (Allmendinger, 2001:128).    

 
Kamusal alanda, bireylerin materyal ilgiler ve çıktıların yanı sıra, ahlaki değerler ve 

duygusal kaygılar üzerine temellenen iddialar yapma özgürlüğünü de hissetmeleri 

gerekmektedir. Habermas’ın kamusal alanında, katılımcılar, diğerlerinin kaygılarını, 

meraklarını ve bu kaygıların bağlamını keşfettikleri açık tartışmalara katılmaktadır 

(Healey, 1997:52). İletişimsel planlama, bireylerin ‘ahlaken’ karar vereceği ve 

katılımcı konuşma alanlarında görüşme süreçlerinin gerçeklik, açıklık, dürüstlük, 

meşruluk ve bütünlükle geliştirildiği mantığı üzerine kurulmuştur. İnsanların bilerek 

gerçekleri ve yargıları kendi çıkarları ve kendi savunduklarının çıkarları için saklayıp 

çarpıtabilecekleri ihtimalini dışlamaktadır (Allmendinger, 2001:130). 

 
Planlamayı bir sosyal öğrenme süreci olarak değerlendiren Cruz (1997), geleneksel 

planlama yaklaşımı ve bir sosyal öğrenme olarak planlamayı karşılaştırırken ilkini 

merkezlenmek, hiyerarşi, akılcılık, ütopik, yetkili olma ve uzmanlık gibi özelliklerle 

tanımlarken, sosyal öğrenme olarak planlamanın özelliklerini ise girişiklik, kolektiflik, 

bölgesellik, güç dağılımı ve demokratik gibi anahtar kelimelerle sıralamıştır (183). 

Özetle, planlama anlayışının değişimiyle veya değişmesi gerektiğiyle ilgili 

Paydaş 

Hedefler 

Kararlar bağlamı 

Öneri alternatifleri 
Uyarlama 

Geri bildirim 

Karar aygıtları 
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tartışmaların merkezinde farklı toplumsal kümelerin süreçteki rolleri ve yurttaş 

katılımının bu süreçle ilişkilendirilmesi olgusu yer almaktadır (Turgut, 2007: 420). 

 

Kentlerin denetimsiz büyümesinin getirdiği sorunlara verilecek yanıtlar ve 

bireyin/toplumun gereksinimlerinin nasıl ve hangi yollarla karşılanacağı olguları 21. 

yüzyılın en önemli sorunlarından biri olarak görülmektedir. Dünya nüfusunun yarıdan 

fazlasının kentlerde yaşadığı göz önüne alındığında ise, bu sorunun yanıtlarının da 

kent sistemi içerisinde aranması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Kentlerin doğal ve 

yapay çevrelerinin sürdürülebilmesine olanak sağlayan sürdürülebilir gelişme 

uyarınca, kentlilerin haklarını gözeten bir kentsel gelişmenin planlaması zorunluluk 

haline gelmiştir (Yazar, 2006). Sürdürülebilir kentlerin planlaması çerçevesinde, 

geliştirilen yaklaşımlar, demokrasi ve sosyal değerler üzerine kurulu sistematik bir 

iletişimi gerekli kılmaktadır.   
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

2. Kentsel Dönü şüm Olgusu, Soylula ştırma Açılımları ve 

Halkla İlişkiler  

 

Çalışmanın başında, özellikle 20. yüzyılda kent planlamasını etkileyen yönetimin 

daha demokratik hale gelmesi için kamusal alanda müzakereci iletişim alanlarının 

artmasının, yönetimlerin belli bir nitelikteki halkla ilişkiler çalışmalarının esasını 

oluşturduğu vurgulanmış, birinci bölümde de kent planlamasının bu yönde, giderek 

katılımcılığı ön plana çıkartan seyri incelenmiştir.  

 

Bu bölümde ise, kentsel dönüşüm olgusu ve soylulaştırma açılımlarına kısaca 

bakıldıktan sonra planlama pratiği ve yerel yönetimlerin içiçe olmasından doğan 

iletişim boyutu değerlendirilecektir. Söz konusu iletişim boyutu çerçevesinde, kentsel 

dönüşüm ile halkla ilişkiler ve çift yönlü simetrik model ile soylulaştırma ilişkisi 

incelenecektir. Fatih Belediyesi’ne bağlı iki bölge olan Sulukule ve Fener-Balat 

bölgelerinde yürütülen ve yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmalarında çift yönlü 

simetrik modelin geçerliliğinin sınanacağı üçüncü bölüme zemin oluşturması için, 

söz konusu bölgelerde yürütülen veya yürütüleceği belirtilen uygulamalar da ikinci 

bölümde kısaca anlatılacaktır.   

 

 

2.1. Kentsel Dönü şüm Olgusu  

 

Her organizma (Barton & Tsourou, 2000:i) gibi, kentler de zaman içinde dönüşüme 

uğramaktadır. Hatta, “kent bir anlamda dönüşerek kurulmakta ya da kurulurken 

dönüşmektedir” (Güvenç & Işık, 1996:55). Toplumlardaki dönüşümler de kentlerin 

dönüşümüne yol açmaktadır.  

 

Modern öncesi dönemde, kırsal alan toprağa dayalı maddi üretimin yapıldığı 

bölgeleri, kent ise bu kırsal alandaki üretimin artı değerinin toplanıp yeniden 

dağıtıldığı ve toprağa dayalı olmayan farklı üretimlerin gerçekleştiği yaşam alanlarını 
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temsil etmektedir. Sanayileşmenin bu dengeyi bozmasıyla, üretim kentlere doğru 

kaydığı için fiziksel çevre yeniden örgütlenmek zorunda kalmıştır (Yırtıcı, 2005:45). 

 

Kentsel dönüşüm süreçlerini tetikleyen, yönlendiren ve içeriğini tanımlayan 
parametrelerin; savaşlardan çarpık kentleşmeye, artan-azalan nüfus 
değerlerinden siyasi amaçlı müdahelelere, sosyo-ekonomik ve teknolojik 
dinamiklerden küreselleşmeye kadar uzanan geniş bir nedensellik 
altyapısını tanımladığı söylenebilir (Alp, 2005: 15). 

 

Sanayi toplumu ile yaşanmaya başlanan ve hızla devam eden değişim süreci, 

hemen hemen her alana yansımaktadır. Planlama ve katılım kavramlarının 

incelendiği ilk bölümde de altı çizildiği gibi, mevcut kavram ve olguların anlamlarını 

ve süreçleri yeniden kodlayıp tanımlayan bu yapılanma, toplumsal örgüt yapılarını 

ve kurumların işleyiş biçimlerini değiştirmenin yanı sıra yeni oluşumları belirlemeye 

başlamıştır (Turgut, 2007: 439).  

 

Yirminci yüzyılın başında, birçok insanın hayatı, daha önce de hep olduğu gibi, 

oturdukları yerin bir günlük yürüyüş mesafesindeki alanla sınırlı kalmıştır. Hiçbir yer 

dış etki veya temastan tamamıyla yalıtılmış olmasa da mobilite eksikliğiyle, sosyal 

değişimler yavaş yayılmış ve çoğunlukla spesifik bağlamlarla bağdaştırılmıştır. 

Dolayısıyla, yerel özellikler ve coğrafi çeşitlilik devamlı olarak pekiştirilmiştir. Bu 

çeşitlilik, önemli ölçüde, günümüzde hakim olandan farklı sosyal ve teknolojik 

koşullar altında oluşturulmuştur. 20. yüzyılın ortalarından itibaren, elektronik iletişim 

ve toplu taşıma teknolojilerinin yanı sıra hızlı kültürel ve ekonomik değişimler, 

mesafeleri yıkmıştır. Bu süreçte, hem mekanların yapımı hem de tecrübelenme 

şekilleri değişmiştir. Eski yerler sevgi/bağlılık ekseninde değerlendirilebilse de 

aslında onlar tarihi fragmanlardır; günümüzde oluşturulan coğrafyalar artık çoğu 

zaman yersiz16 veya keyfi olarak üretilmiş ortamlardan oluşmaktadır (Smelser & 

Baltes, 2001:11450). 

 

Kentin fiziksel planlanması kapsamında, profesyonel kent planlama grupları insan 

davranışlarının fiziki düzenlemesi üzerine kriterler geliştirmiştir. Bu kriterlerin 

operasyonel etkinlik, konfora erişim, kaynak kullanımı ve estetik faktörlerde etkinlik 

                                                 
16 Merriam Webster sözlüğüne göre, yersizlik (placelessness ),  görünüş ve karakter olarak 
başka yerlerden ayırd edilemez olma halidir. Bu yer, doğal olarak, tecrübe edilecek aynı 
fırsatları sunmaktadır.  
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üzerine oturtulduğu beklenmektedir. Bir dizi plan ile işyeri ve oturma bölgeleri belli 

alanlara ayrılmış, arazilerin elde tutulması diğer kullanıcıları dışlamadığı için, mekan 

kontrolleri en azından nominal olarak dışsal yararların maksimize, zararların ise 

minimize edilmesine yönlendirilmiştir (Jensen, 1996: 306).   

 

Kentsel dönüşüm, bir olgu olarak, belirli bir zaman aralığında sürekli 
gerçekleşmektedir. Ancak, kent planlama yazınında, kentsel dönüşüm, 
kentsel alanlardaki belirli bir zaman aralığında ekonomik, toplumsal, fiziksel 
ve çevresel çökme ve bozulmaya karşı verilen bir cevap olarak görülmüştür 
(Akkar, 2006:29).  

 

Batı Avrupa şehirleri belki de en önemli değişimi 1960’lı yıllarda Fordizm ile birlikte 

yaşamıştır. Küçük işletmelerdeki üretimin bant üretimine geçilmesi nedeniyle büyük 

ölçeklere ulaşması ve dolayısıyla üretimin merkezi bölgelerden ayrılması, iletişimi 

azaltmış, endüstriyel desantralizasyon ile terkedilmiş sanayi alanları kalmıştır.  

1980’li yıllardan itibaren, otomatizasyon iyice ilerlemiş ve emek gücü istihdamı 

giderek azalmıştır. Üretimin kent etrafında olduğu dönemlerde işgücü çalıştığı 

fabrikalara yakın işçi mahallelerinde otururken, yöneticiler de şehir merkezinde 

ikamet etmiştir. Ancak otomatizasyon arttıkça, işlerini kaybedenler de kent 

merkezindeki hizmet sektöründe çeşitli işler bulmak ümidiyle kente dönmüş, 

sezonluk veya geçici iş bulma olasılıklarını artırmak ve erişimi maksimize etmek için 

de kent merkezlerinde varlıklarını sürdürmeye başlamıştır. Bu durum karşısında, 

kent merkezinde oturan orta/üst gelir düzeyindeki aileler merkez dışındaki yeni 

oluşturulan bölgelere taşınmaya başlamıştır.  

 

Gerek “gelişmekte olan” ülkelerin, gerekse de post endüstriyel aşamadaki 
toplumların metropollerinin hemen tümünde gözlemlenen bu “merkezin 
çözülmesi” olgusu, ötekilerden çok daha fazla, demokratik çoğulcu 
yaklaşım açısından önemle ele alınmalıdır. Çünkü bu yaklaşım, hayata 
geçirilebilmesi için kentte yaşayan tayin edici bir çoğunluğun bir kentlilik 
bilincine, o kentin tarih içinde oluşmuş özgül yaşam kültürünün 
renklendirdiği bir kentli davranış normuna sahip olmalarını –öteki 
yaklaşımlar gibi ek bir faktör olarak değil – temel bir koşul sayar (Laçiner, 
1996:66). 

 

Osmay, kentsel dönüşümün, bölgenin fiziksel koşulları ile toplumsal problemleri 

arasında ilişki kurmak, kent dokusunu oluşturan ekonomik canlanmayı sağlayarak 

artırmak, kentsel alanların en etkin biçimde kullanımını sağlamak ve gereksiz kentsel 

yayılmayı engelleyici stratejiler üretmek; kentsel politikanın çok aktörlü ve 
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müzakereci yöntemlerle şekillenmesini sağlamak gibi amaçları olduğunu dile 

getirmiştir (2006).  

 

Kentsel dönüşüm olgusu ilk kez batı kentlerinde sosyal ve ekonomik açıdan 
çöküntü alanlarının yeniden canlandırılmasına yönelik müdahaleler 
yapılmasıyla başlamıştır. Genelde kentin, nüfusunu kaybetmiş ya da düşük 
gelir gruplarının kötü ekonomik ve fiziksel şartlarda yaşadıkları ve sosyal 
dayanışmanın kaybolduğu konut alanlarında, eski boş liman ve sanayi 
alanlarında kentin ekonomik gelişimine katkıda bulunacak projelerin 
uygulanması biçiminde olmuştur (Ataöv & Osmay: 2007:58). 

 

İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlar kent ölçeğinde 

yeni bir yapılanmayı da zorunlu kılmıştır17.  Özden’e göre kentsel yenileme18 kavramı 

da bu zorunlulukla ortaya çıkmıştır (2008).  II. Dünya Savaşı sonrasında ileri 

kapitalist ülkelerdeki “eğilim savaş döneminin kitle üretimi ve planlama deneyimini, 

dev bir yeniden inşa ve yeniden yapılanma programını başlatmanın aracı olarak 

görmek yönündeydi”. Harvey kentsel dokudaki bu yenilenmeyi Aydınlanma 

projesinin yeniden hayat kazanmış bir versiyonu olarak yorumlamaktadır (Harvey, 

2006a:87).  

 

Bayram (2006:7) ise, kentsel dönüşüm kavramına kentsel yenileme kavramından 

daha geniş bir içerik yüklendiğini ve daha önce yapılaşmamış alanların da bu 

kapsama alındığını belirtmektedir.  

 

Kentsel hareketler, Batı’da, özellikle altmışlı yıllardan itibaren geleneksel politik 

(seçim) ve sendikal mücadelelerin yanı sıra gelişerek, Manuel Castells’in belirttiği 

gibi geniş kitlelerin bilinçlenmesi için çok önemli bir aracı, doğrudan demokrasinin, 

katılım demokrasisinin “okulu” olma yoluna girmiştir (Bumin, 1990:151). 

 

1950’li yıllarda sefalet yuvaları olarak adlandırılan slum ’ların temizlenmesiyle 

başlayan kentsel yenileme eylemleri (Andersen, 1999’dan aktaran Özden, 2008:52), 

                                                 
17 Bu yeniden yapılanma savaş sonrası kentlerin yeniden inşaası şeklinde hayat bulmuştur.  
18 2000’li yıllarda dönüşümün “moda” bir kavram haline geldiğini, dönüşümün neredeyse 
planlamanın yerini aldığını belirten Özden (2008), dönüşüme giden yolun kentsel 
yenilemeden geçtiğini ve dönüşümün aslında bir sonuç olduğunu vurgulamaktadır. Özden, 
bir anlamda, kentsel yenileme kavramının dönüşümün mekandaki uygulama aracı olduğunu 
da belirtmektedir (15).  
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1970’li yıllarda yerini yenileme ve koruma çalışmalarının yöre halklarıyla birlikte 

sağlanması tutumuna bırakmıştır (Özden, 2008: 52).  

  

1980’li yıllarda dünyada görülen kentsel dönüşüm uygulamalarında alanların fiziki ve 

ekonomik boyutu ön plana çıkartılırken, 1990’lı yıllarla birlikte sosyal ve çevresel 

faktörlerin de yer aldığı, kamu yararını maksimize eden bütüncül bir yaklaşım 

desteklenmeye başlamıştır.  

 

Kentsel dönüşüm çalışmalarında ekonomik, sosyal ve fiziksel boyutların dengeli 

olmasının hedeflenmesi gerekmekte, ancak doğal olarak, mekanın özelliklerine ve 

kendine özel sorunlarına paralel olarak bu boyutlardan biri daha önemli hale 

gelebilmektedir (Turok, 2004’ten aktaran Üstün, 2009: 46).  

 

1992 yılındaki Rio Zirvesi’nin ardından gelişen ‘küresel düşünce-yerel eylem’ 

sloganı, gayrımenkul-esaslı yaklaşımın baskın olması nedeniyle, 1970’li yıllarda 

ortaya çıkan ve 1980’li yıllarda tekrar edilip geliştirilememiş olan, “mahallelerin 

yenileştirilmesine toplum-tabanlı yaklaşıma desteğin yeniden canlandırılmasına 

yardımcı” olmuştur (Kocabaş, 2006a:5).  

 

Özetle, 20. yüzyıldaki kentsel dönüşüm süreci, farklı üç temel kuşak şeklinde ele 

alınabilir. Yüzyılın ilk yarısında yenileme programlarında sağlıksız konutların yıkılıp 

yerlerine sosyal konutların yapılması ön plandayken, ikinci dönemde, 1970’lerde 

yeniden yapılandırma teması ile birlikte yine konut ağırlıklı dönüşüm programları 

hakim olmuştur. 1980’lerden günümüze kadar olan dönemi kapsayan üçüncü kuşak 

dönemde, çöküntü bölgesinin yenilenmesi kentsel bir strateji haline gelmiş, kentin 

gelişim hedefleri bu alanlara entegre edilmiş ve sürdürülebilir gelişme kavramına 

vurgu yapılmıştır (Işıkkaya, 2008: 47). Özellikle 1990’larda devam eden 

küreselleşme akımının yansımasıyla kentleri uluslararası pazar niteliğine uygun hale 

getirecek yeniden yapılanma yaklaşımı benimsenmiş, turist çekebilmek amacıyla da 

kültürel ve tarihi mirasın korunması konuları gündeme gelmiştir (Gürler, 2002’den 

aktaran Üstün, 2009: 12).  Desantralizasyon eğilimlerinin görüldüğü 1980’li yıllarla 

birlikte, genişleyen ekonomik taban ve hizmet sektörü yatırımlarında öne çıkan 

coğrafi yer seçimi yaklaşımı ile, “şehirler turistleri, yatırımcıları ve onların istihdam 
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ettikleri insanları kendilerine çekmek için sıkı bir rekabete girișmiștir” (Urry, 1995: 

212’den aktaran Yıldırım, 2006: 14). 

 

Çoğunlukla kentsel iyileştirme ya da sağlıklılaştırma kavramları yerine de kullanılan 

kentsel dönüşüm kavramı hakkında, ilk defa 2000 yılında Rio de Janeiro’da “1. 

Uluslararası Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik” adı altında bir konferans 

düzenlenmiştir (Yapıcı, 2004: 76).  

 

 

2.1.1. Türkiye’de Kentsel Dönü şüm Kavramı 

 

Kent mekanları, özellikle sosyoekonomik, politik ve teknolojik dinamikler veya 

baskılar yoluyla değişmekte ve dönüşmektedir. Özellikle sanayi devrimi sonrasında 

Batı’nın kentleşme ve planlama literatüründe önemli bir yer bulan, bu bölümün 

başında açıklanan kentsel dönüşüm kavramı, Türkiye’de de son birkaç yılda, “adeta 

tırnak içine alınmış özel bir kavram olarak yeniden yorumlanarak kamuoyuna 

sunulmuş, yeni ve özel yasalara konu olmuş, böylece de gündemdeki tartışmalarda 

önemli yer edinmiştir” (Yıldırım, 2006: 7).  

 

Türkiye’de yol, yangına karşı korunma, sağlık şartlarını koruma şeklinde ortaya 

çıkan kent planlamasındaki ilk anlayış, 1950’li yıllarda, sanayileşme ve nüfus 

akınları sonucu arsa, halk konutu, gecekondu, örgütlenme, mali destek arama, 

teknik yardım ve koordinasyon konularının ön plana çıktığı bir şekle bürünmüştür. 

Planlı kalkınma ilkesinin benimsendiği 1960’lı yıllarda ise dengeli kalkınmanın kent 

planlaması ile ilgili olduğu, büyük şehir planlamasının ülke çapında önemi ve 

planlamada kentin tek başına düşünülemeyeceği kabul edilmiştir. Sonraki yıllarda 

ise, özellikle kentleşme anlayışındaki olumsuz etkiler ve doğal afetlerle birlikte insan 

ölçeğine uygun, yaşanabilir ve kent kimliğini koruyan estetik çevreler oluşturma 

anlayışına doğru geçilmiştir (Yayla, 1991’den aktaran Üstün, 2009: 29-31). 1970’li 

yıllarda başlayan tarihi çevreyi koruma ve kentsel koruma çalışmaları ile bir anlamda 

kentsel dönüşümün temelleri atılmış ve çıkarılan kanunlarla çeşitli bölgelerde sit 

kararları tesis edilmiştir (Çavdar & Sayan, 2003’ten aktaran Üstün, 2009:31).   
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Kentler, kentsel gelişim sürecine özgü sanayileşme ve göç gibi nedenler veya savaş 

ve afet gibi nedenlerle dönüşüme uğramaktadır. 1999 yılında Marmara Bölgesi’nde 

meydana gelen depremler sonrasında ortaya çıkan sorunlarla birlikte,19 kentsel 

dönüşüm konusu farklı kesimler tarafından üzerinde en çok tartışılan konulardan biri 

olmaya başlamıştır.20   
 

Batı kentlerinin mekansal biçimlenmesine müdahale yöntemleri, yapılan 
hatalardan alınan derslerle zaman içerisinde o toplumlara özgü kurumsal 
yapıların varlığına ve toplumsal dinamiklerine göre geliştirilmeye 
başlanmıştır. Kentsel dönüşüm Türk planlama sisteminde bir strateji olarak 
uygulanmamış, Türkiye’nin bağlamsal ve uygulama dinamiklerine göre 
gerçekleşmiştir (Ataöv & Osmay, 2007:58). 

 

Türkiye’de kentlerin giderek bozulmasına ve kentsel yenileme gereksinimlerinin 

ortaya çıkmasına neden olan olgular, göç, gecekondu, kaçak yapılaşma, kent 

merkezleri ve eski kent parçalarının sorunları ve deprem olarak sıralanmaktadır 

(Özden, 2008: 272). Mekansal yapısı, farklı süreçler ve toplumsal dinamiklerle 

şekillenen Türk kentlerindeki konut alanlarının dönüşümü, genellikle düşük gelir 

gruplarının yaşadığı gecekondu alanlarına yönelik müdahaleleri kapsamaktadır 

(Osmay, 2006). 

 

Yine Marmara Bölgesi’nde yaşanan söz konusu depremlerden sonra, yukarıda 

değinilen afet risklerinin azaltılması ve gecekondu alanlarına yönelik müdaheleler 

başta olmak üzere çeşitli amaçlarla Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve belediyelerin baş 

aktör olduğu kentsel dönüşüm projeleri uygulanmaya başlamıştır.  

 

Sorunlara çözüm getirmek için, batıdaki mekansal biçimlenmeye yönelik 
müdahale yöntemleri her dönemde yakından izlenmiş ve belli ölçülerde 
Türk planlama sistemine dahil edilmeye çalışılmıştır. Ancak, Türk toplumsal 
yapı ve dinamiklerindeki farklılıklar nedeniyle, batı müdahale yöntemleri 
yerele özgü sosyal ve ekonomik boyuta cevap getirememiştir. Mekansal 
dönüşüm “fiziksel” dönüşüm olarak algılanmış ve sadece bu boyutu ile 
uygulanmıştır. Bu yüzden, fiziksel dönüşüm toplumsal bir dönüşüm 
yapamamıştır. Örneğin, gecekondu alanlarının dönüşümü sürecinde 
enformel ilişkiler belli ölçülerde formelleşmişse bile fiziksel çevrede genelde 
yaşam kalitesi düşük bir konut dokusu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, 
dönüşen alana özgü, Türkiye’nin ekonomik, sosyal, çevresel ve 

                                                 
19 Örn. bkz. Kocabaş, 2006b. 
20 Sivil toplum kuruluşları (herhangi bir alanda çalışan) da bu dönemde daha görünür ve 
bilinir hale gelmiştir.   
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yönetsel/yasal yapısına uygun dönüşüm modellerinin geliştirilmesi önem 
kazanmaktadır (Osmay, 2006). 

 

Son yıllarda, kentleşme konusunda gündemi en çok belirleyen konular arasında 

kentsel dönüşüm projeleri yer almaktadır. Özellikle 1990’lı yıllarda, kent alanlarından 

elde edilebilecek rantın artmasıyla birlikte, özellikle gecekondulaşmaya karşı 

politikalar geliştirilmeye başlanmıştır. 2000’li yıllarda kentsel alanların ve kent içi 

binaların değişim değerlerini21 temel alan politikalar geliştirilmiş ve rant getirecek 

projelerin uygulanması hedeflenmiştir. Kentlerin küresel düzlemde yeniden 

tanımlanabilmesi için, dünyada da kentsel dönüşüm uygulamalarından, ağırlıklı 

olarak, nüfus problemlerine çözüm bulmak ya da ilgili alanları ıslah etmek değil 

kentsel arazi rantını en iyi şekilde kullanarak bundan pay almanın beklendiği ifade 

edilmektedir (Dündar, 2003’ten aktaran Üstün, 2009: 12).  

 

Bir bakıma kentleşme sürecinin bir boyutunu temsil eden kentsel dönüşüm, doğal 

yollarla gerçekleşmeyip, aktörler tarafından gerçekleştirildiğinde, Gümüş (2008)’ün 

belirttiği gibi, politika ve tasarım özelliğiyle dikkat çekmektedir. Süreçlerde bürokratik 

kurumlar, belediyeler ve özel sektörün oynadığı rol göz önünde bulundurulduğunda, 

kentsel dönüşümün doğal bir süreç değil bir proje  olarak adlandırılması mümkün 

olabilir. 

 

Tarih boyunca hep dönüşmüş olan kentler, yeni küresel süreçte 
dönüşmüyor, dönüştürülüyor. Dolayısıyla bir kentsel dönüşmeden çok 
kentsel dönüştürmeden söz etmek daha doğru. Kentsel dönüş(tür)me bir 
anlamda değişimin yönünü tayin ederek, kenti daha rasyonel kullanımın 
nesnesi kılıyor (Gümüş, 2009).   

 

Tekeli (1998) ise, Türkiye’de yerleşme sisteminin yaşadığı dönüşümü sadece 

yerleşmeler arası ilişkilerin ve konumların değişmesiyle betimlemenin yeterli 

olmayacağını söyleyerek, her yerleşmenin kendi içinde yaşadığı dönüşümlerin de bu 

tasvire eklenmesi gerektiğini belirtmiştir. Söz konusu dönüşümlerin arkasında üç 

farklı etkiyi görmek mümkündür. 

 
                                                 
21 Kent mekanına yönelik iki bakış açısından söz edilmektedir. İlk bakış açısı, kent mekanını 
yaşam mekanı olarak algılamakta ve dolayısıyla kenti kullanım değeri çerçevesinde 
kavrarken, ikinci bakış açısı kenti sermaye birikimi ve rant sağlamanın bir aracı olarak 
değerlendirip değişim değerini vurgulamaktadır (Şengül, 2009: 43). 
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Bunlardan birincisi, kentlerin işlevleri ve çevresinde kurduğu denetim 
biçimlerindeki değişmeler ile bunun paralelinde oluşan toplumsal 
katmanlaşmanın yeni biçimleridir. İkincisi, kentteki yapı sunum biçimlerinde 
ve kent içi ulaşımın örgütlenmesindeki gelişmelerdir. Üçüncüsü, 
yerleşmenin büyüklüğünde ya da ölçeğindeki artıştır. Türkiye’de son yirmi 
yılda kent biçimlerinde gözlenen değişmelerde bu üç faktörün birleşik 
etkilerini gözlemek olanaklıdır (Tekeli, 1998:22).  

 

Kentsel dönüşüm, 1980’li yıllarda, küreselleşen dünyada yer bulma çabalarının 

şekillendirdiği hükümet politikalarıyla Türk planlama literatüründe tartışılmaya 

başlanmıştır (Dündar, 2003’ten aktaran Üstün, 2009: 34). Aynı yılllarda Türkiye’de 

planlama pratiğindeki yeni arayışlar ve yönetişim anlayışının gelişmeye başlaması, 

varolan planlama paradigmalarını sorgulayan ve yeni yaklaşımlar öneren girişimlere 

önayak olmuştur. Modernite projesinin bilim anlayışı ile, planlama bir teknik akıl 

uygulaması olarak görülmüştür. İletişimsel rasyonelliği gerçekleştirmek üzere 

çalışan planlamaya geçişin gündeme gelmesi de bu işi teknik bir etkinlik formundan 

bir demokrasi projesi olma yoluna sokmuştur (Tekeli, 1998). 

 

Ancak, “ülkemizde farklı dönüşüm problemlerine karşı verilen cevaplarda, genelde 

dönüşüm sorunları fiziksel mekanın dönüşümüne indirgenmiş; dönüşümün 

toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutları göz ardı edilmiştir” (Akkar, 2006:35). 

Planlama kuramındaki imar planlarının uzun süreli olma özelliği, denetlenemeyen 

kentsel gelișmeler nedeniyle ülkemizde uygulamada zorlanmakta, bu durum da 

noktasal müdahaleler için zemin hazırlamaktadır (Yıldırım, 2006: 15). 

 

Perouse (2006), ulusal ajandada çok fazla gündemde olan kentsel dönüşümün dört 

farklı boyutuna değinmektedir: tarihi semtlerdeki kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm 

ve deprem, kentsel dönüşüm ve şehir dokusunun tasfiye edilmesi, kentsel dönüşüm 

ve sanayisizleştirme. Ağırlıklı olarak tarihi yarımada ve Beyoğlu’nun bir kısmını 

ilgilendiren ilk boyutun daha çok turizmin gelişmesine odaklı bir boyut olduğu, ikinci 

boyutun, olası deprem karşısında güvenli olmadığı tespit edilen binaların 

güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılması anlamına geldiği, üçüncü boyutun, 

geniş çaplı, “tepeden” yürütülen bir güzelleştirme/imaj yaratma projesi olarak 

tanımlanabileceği, son boyutun ise sanayiden düşünülen karlı hizmet sektörüne 

geçiş politikalarını çağrıştırabileceği öne sürülmektedir (29-30).  
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2.1.2. Kentsel Dönü şüm, Halkla İlişkiler ve Katılım 

 

Diğer amaçlarının yanı sıra, kentsel dönüşümün, fiziksel koşullar ile toplumsal 

problemler arasında bir bağ kurmak, kentin yaşam kalitesini artırmak ve kentle ilgili 

politikaların katılımcılık ve müzakere yöntemleriyle oluşmasını sağlamak gibi 

amaçları bulunmaktadır (Alp, 2005; Osmay, 2006; Özden, 2008). İnsanlara 

değişikliklerin zorla kabul ettirilmesini savunmanın olanaksız hale geldiğini belirten 

Tekeli (1990)’ye göre, sadece “planlamada değil hemen hemen tüm siyasal ve 

yönetsel karar alanlarında katılımcılık temel değerlerden biri haline gelmiş 

durumdadır” (13). Sayılan bu amaçların ve katılımcılığın gerçekleştirilmesi, halkla 

ilişkiler yaklaşımlarının gündeme gelmesine neden olmaktadır.  

 

“Kentsel dönüşüm projeleri” kavramı özellikle 2004 yılı yerel seçimleri itibarıyla,  

kampanyalarda en çok vurgulanan kavram olduğu için, gündeme gelmiştir. Kavram, 

bazı kampanyalarda sokak ve yapı ölçeğinde restorasyon ve yenileme, bazılarında 

ise mahalle ölçeğinde dönüşüme işaret etmiştir (Göksu, 2004: 81).  

 

Ancak, planlama pratiğinin temel aktörleri, yönetişim yaklaşımı doğrultusunda, 

sadece seçilmiş siyasiler ve plancılar değil, sivil toplum kurumları ve ortak bir tema 

çevresinde toplanmış topluluklardır (Köroğlu & Yılmaz, 2004:31). İşbirliğine dayalı 

planlamanın ortak vizyon, güven ve iletişim ortamı geliştirerek uygulandığını kabul 

edersek, bu işbirliği için çok farklı yollar mevcuttur: resmi veya gayriresmi, partner 

olarak veya takımlar halinde, danışmanlık rollerinde veya ortak karar vericiler olarak. 

Aslında dönüşüm çalışmalarındaki işbirliği, hükümetlerle yerel yönetimler arasındaki 

ortak çalışma anlayışına, planlama ve uygulamanın yanı sıra, her iki grubun da 

konudan etkilenecek tüm paydaşlarla işbirliği ve dayanışma anlayışını merkeze 

almaları olarak değerlendirilmektedir.   

 

1992’de toplanan Rio Zirvesi’nde “ortak” (partner) olarak ortaya konan 
bireyin yönetimdeki konumu, özellikle İstanbul Habitat II Konferansı ile 
“paydaş” haline dönüşmüştür. Bu gelişmeler karşısında devlet ile vatandaş 
arasındaki ilişkiyi daha çok hiyerarşik bir ilişki içinde gören kamu yönetimi 
anlayışı yerine, kamunun paydaşlar ile birlikte karar verdiği ve kamunun 
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devlet yanında bireye de hesap verdiği bir yönetim anlayışını ifade eden 
“yönetişim” kavramı ortaya çıkmıştır (Toksöz, 2008:16)22. 

 

Katılım odaklı planlama sistemini oturtabilmek için, sürecin tüm aktörler nezdinde 

açık ve dürüst bir diyalog ortamı oluşturacak şekilde tasarlanması gerekmektedir. 

Çalışma gruplarında devlet, mülk sahipleri, potansiyel yatırımcılar, bölge sakinleri, 

sivil toplum kuruluşları vb. yer almalıdır. Sürecin etkinliğini ve ulaşılabilirliğini 

sağlamak için ise, farklı aktörlerin çıkar ve bakış açılarına rağmen ilerleme 

sağlayacak mekanizmalar tasarlamak gerekmektedir.  

 

Habitat II. Ulusal Raporu ve Eylem Planı’nda öne çıkan demokratik açılım, açıklık ve 

hesap verebilme gibi konuları kapsayan yönetişim kavramının somut bir anlam 

kazanabilmesi ve kentsel sorunlara ortak girişimler aracılığıyla çözümler 

bulunabilmesi ancak farklı grupların kararlara katılımı ile mümkün olabilmektedir 

(Marın, 2007: 428). Avrupa Kentsel Şartı'nda da bölgenin geleceğiyle ilgili bütün 

büyük projeler konusunda yerel halka danışılması, onların bilgilendirilmesi ve karar 

alma sürecinin aktif bir parçası haline gelmeleri gerektiği vurgulanmıştır (Öner, 2001: 

110). Zaten yönetişim kavramının temel özelliğinin, tüm paydaşların karar alma 

süreçlerine etkin katılımı unsurunu barındırması olduğu da belirtilmektedir (Toksöz, 

2008: 87). 

 

Yeni proje girişimlerindeki işbirliğine dayalı planlama yaklaşımının ise, projenin fikir 

aşamasında proaktif paydaş katılımını varsaydığı beklenir. İşbirliğine dayalı 

planlama konseptinin, aynı şekilde, proje henüz oluşum aşamasındayken etkilerini 

ve paydaşların tercihlerini gündeme getiren bir yaklaşım olduğu varsayılabilir.  

 

Projelerin gerçekten topluma hizmet ettiğinden emin olabilmek için de (böyle bir 

kaygı var ise) paydaş (özellikle de bölge halkının) katılımını gözetmek önemlidir. 

Yenilikçi iletişim ve özellikle de halkla ilişkiler yaklaşımları, dönüşümün etkinliğini 

artıracak proje ve uygulamalar için paydaşlar nezdinde anlayış ve destek 

sağlamanın yollarından biri olacaktır.   

 

                                                 
22 Yönetişim anlayışı, bu konferansta, sürdürülebilir gelişme kavramının hayata geçirilmesi 
için yayımlanan Gündem 21 adlı bildiride belirlenmeye çalışılmıştır. Gündem 21’de hükümet 
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Halkın yönetime katılması, kararların alınmasından uygulanmasına kadar çeşitli 

aşamalarda gerçekleşebilmelidir. Ancak, bu süreçte katılımın verimli olabilmesi için 

bireylerin bilgilendirilmesi ve tüm işlemlerde açıklığın sağlanması gerekmektedir 

(Kalabalık, 2005’ten aktaran Üstün, 2009: 192). Bireyler, ilk aşama olan bilgilenme 

hakkından sonra etkin olarak kararlara katılım hakkını kullanabilecektir (Özalp 

Yancı, 2005’ten aktaran Üstün, 2009: 194). 

 

Bu etkileşim, bilgi, anlayış ve taleplerin değiştokuşu anlamına gelmektedir. Bu 

etkileşimin etkinliği ise, belirli bir ölçüde güveni ve karşılıklı anlayışa hazırlıklı olmayı 

gerektirmektedir. Çoğu zaman, dinleyen, sadece ‘tek yönlü’ bir konuşma durumunda 

hükmedilen ve marjinalize edilen konumuna gelmektedir. Habermas’ın odak noktası, 

kamusal alandaki endişe ve meraklarımızın müzakeresidir; ‘tek yönlü’ konuşmaların 

çarpıklığına direnmek için yollar aramaktadır (Healey, 1997:53).    

 

Kazancı (2006:21), halkla ilişkilerin doğuş ve önem kazanma sürecini anlatırken, 21. 

yüzyıl yurttaşının çoğunlukla kendi kazanımları ve siyasal haklarının bilincinde 

olduğunu ve yönetimleri hesap vermeye zorladığını belirtmektedir. Yönetimler de 

yeni bir yöneten-yönetilen ilişkisiyle karşı karşıya kalmıştır (Çamdereli, 2004; 

Yayınoğlu, 2005a). Kamu yönetiminde iyi yönetişimin bileşenleri arasında, meşru ve 

katılımcı süreçlere dayanan bir hükümet, hesap verme sorumluluğu 

(accountability ), özel kesimle işbirliği,  saydamlık, etkinlik ve etkililik gibi kavramlar 

yer almaktadır (Yılmaz, 2001: 7’den aktaran Şan, 2005: 79). Yönetişim kavramı, 

karşılıklı iletişim ve karşılıklı etkileşim kavramlarıyla klasik yönetim anlayışından 

ayrılmaktadır. Çoğu tanımında bir yönetim fonksiyonu olarak değerlendirilen halkla 

ilişkiler de iletişim etkinlikleri karması olduğu için, bu anlayışla evrilecektir (Zeybek, 

2005:45).  Halkla ilişkiler bu doğrultuda evrilirken, şeffaflık, açıklık, performans 

odaklılık ve bilgi paylaşımı gibi yönetişim kavramını tanımlayan unsurlar da “halkla 

ilişkilerin ideolojik olarak söyleminin ve yönetsel olarak da yöntemlerinin ve işleyiş 

biçiminin değişimini zorunlu” kılmaktadır (Özdemir, 2009: 283). Nitekim, yerel 

yönetim kuruluşlarına özgü bazı halkla ilişkiler hedefleri arasında, politikalar, 

hizmetler ve kararlar hakkında halkı bilgilendirerek bu konular ve etkinlikler 

çerçevesinde anlayış yaratmak, karar alma ve siyaset yapma süreçlerine halkın 

katılımını cesaretlendirmek yer almaktadır (Yayınoğlu, 2005b: 48-49).  

                                                                                                                                          
ve hükümet dışı kuruluşlar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve halkın etkin katılımı konuları 
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Yurttaşın politik güce tekrar kavuşmasının yalnızca kişisel değil, aynı zamanda 

toplumsal bir nitelik taşıdığını belirten Bookchin (1999)’e göre, bu, insanın özel ve 

kamusal benliğini, kişiliğini ve yurttaşlığını yeniden kazanması anlamına gelecektir 

(39). “Birey, eylemlerinde toplumu ve onun kurallarını kullanacak ve sorumluluklarını 

yerine getirirken kendi katılımıyla toplumu ve kurallarını değiştirebileceğinin 

bilincinde olacaktır” (Tekeli, 2001: 52).  

 

Vatandaşlar, çoğu zaman tek hizmet sağlayıcı konumunda olsa bile, yerel 

yönetimlerin yaptıkları işlerdeki haklılıklarını kendiliğinden kabul etmemektedir. Bu 

durumda, halkla diyalog yönetimlerde bir gelenek haline getirilmelidir. Ancak, çoğu 

az gelişmiş ülkede, yönetime katılma bilincine (veya bazı durumlarda cesaretine), 

yönetimi demokratik yollarla zorlama anlayışına, hesap sorma bilinç ve isteğine bir 

türlü ulaşılamadığı için yönetimler de bizatihi hesap verme gibi bir yaklaşımı 

kendiliğinden benimsememektedir (Kazancı, 2006:32). 

 

Oysa, “paylaşımcı, yönlendirici, destekleyici, yapabilir kılıcı, yatay, saydam, hesap 

vermeye ve demokratik denetime açık, tabana dayalı, gücünü halktan alan, yerinden 

(desantralize) ve katılımcı siyasalar, kurumlar ve eylemler üstüne oturan yeni bir 

ilişkiler sistemi” (Çamdereli, 2004:20) doğrultusunda yerel yönetimler ile yerel 

ortaklar arasında demokratik bir biçimde örgütlenmiş ve hiyerarşik olmayan ilişkiler 

kurulması öngörülmüştür. “Kentsel yönetişim, başlıca toplumsal aktörleri kamusal 

karar düzeyinde bir araya getiren ortak bir stratejik düşünme ve dayanışmalı eylem 

çerçevesi hazırlama olanağıdır, bir projenin sorumluluğunun ortaklaşa 

üstlenilmesidir” (Çamdereli, 2004:41). Bu doğrultuda, daha önce değindiğimiz, 

yönetişim ilkelerinin uygulaması aşamasındaki dört temel aşama23 aslında “iletişim” 

şemsiye başlığı altında değerlendirilebilir. Dolayısıyla, bir projenin oluşturulması ve 

yerleştirilmesinde gerçek bir yurttaş katılımı gözetilmeli ve ilgili planın tüm evrelerine 

halk dahil edilmelidir. 

 

                                                                                                                                          
öncelikli maddeler arasındadır (Çamdereli, 2004; Zeybek, 2005; Toksöz, 2008). 
23 “Planlama Anlayışında Yurttaşlık” başlığı altında değinilen bu dört temel aşamanın 
(gözlem, iletişim, değerlendirme ve uygulama) detaylı tartışması için bkz. Zeybek, 2005:45-
46. 
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Marın (2007)’a göre, Türkiye’de yasal düzenlemelerde kent planlamasına katılım 

konusunda24 bir sıkıntı olmasa da ne planların hazırlanması ne de uygulanması 

aşamasında yurttaş katılımından söz edilememektedir (431; Turgut, 2007).  

 

Aslında, Türkiye’de kentsel dönüşüm proje ve uygulamalarına katılım konusunu 

doğrudan düzenleyen bir kanun bulunmamakta, mevcut projelerde halkın katılımına 

yer veren düzenlemeler açık bir şekilde sadece 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve 

Kültürel Taşınmaz Varlıkların Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında 

Kanun25 ve bu kanunun Uygulama Yönetmeliği’nde26 yer almaktadır (Üstün, 2009: 

191). Örneğin, Uygulama Yönetmeliği’nin 7. maddesinde, yenileme alanındaki mülk 

sahiplerinin ve bölge halkının, yerel yönetim tarafından dönüşüm uygulamaları 

konusunda bilgilendirileceği, toplantılarda görüşlerinin alınacağı ve katılımlarının 

sağlanacağı hükme bağlanmıştır (Üstün, 2009: 196). Özellikle dönüşüm sürecinde 

halkın katılımının tam olması, yani Arnstein’ın halk katılım merdiveninde tanımladığı 

üst düzey katılım gereklidir (Ataöv & Osmay, 2007: 75). Bu yaklaşımdan hareketle, 

bilginin etkili bir iletişimin ve yönetim faaliyetlerinin temelini oluşturduğu varsayılsa 

bile, yerel yönetimlerden halka doğru tek yönlü bir bilgilendirmenin yeterli 

olmayacağı rahatlıkla söylenebilir.27  

 

 

 

                                                 
24 Örneğin, 5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 
Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun”un 14 Aralık 2005 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanan Uygulama Yönetmeliği’nin  “Katılım ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesi” 
başlığı altındaki 7. maddede şu iki cümle yer almaktadır: “Yetkili idareler tarafından yenileme 
alanı içinde kalan mülk sahiplerini veya bölge halkını uygulama konusunda bilgilendirmek 
üzere toplantılar yapılarak görüşleri alınır ve bunların katılımı sağlanır” ve “Yetkili idare 
ihtiyaç halinde üniversite, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve 
kuruluşları ve muhtarlarla danışma toplantıları düzenleyebilir, projeler hakkında basın ve 
yayın araçlarıyla bilgilendirme yapabilir”. Uygulama Yönetmeliği’nin devamı için bkz. Ek 2 
veya http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/24547.html.   
25 Kanun metni için bkz. Ek 1. 
26 Uygulama Yönetmeliği için bkz. Ek 2. 
27 5366 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nde bölge halkının bilgilendirileceği, 
görüşünün alınacağı ve katılımının sağlanacağı ifade edilse de, bu toplantılarda alınan 
görüşlerin ilgili idareyi bağlayıcı olacağına veya bu görüşlerin ne kadar dikkate alınacağına 
dair bir düzenlemeye ne kanunda ne de ilgili yönetmelikte yer verilmemiştir (Üstün, 2009: 
105).  
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2.2. Kentsel Dönü şüm Türü Olarak Soylula ştırma 28 

 

İslam (2003:4-5), soylulaştırmanın oldukça tartışılan bir fenomen olduğunu 

belirtmekte ve süreci daha iyi anlayabilmek için çalışmasında, bu bölümde sunulan, 

birkaç farklı tanıma yer vermektedir. 
 

Soylulaştırma (gentrification ) terimini ilk 1960’lı yıllarda sosyolog Ruth Glass, 

Londra’daki işçi mahallelerindeki konutların orta ve üst sınıflar tarafından satın 

alınarak, bunların yerine lüks konutlar yapılması ve ilgili bölgelerin sosyal 

karakterlerinin yeni sakinleri tarafından değiştirilmesiyle ilgili olarak kullanmıştır.  

 

Teker teker Londra’nın birçok semti orta sınıflar (üst-orta ve alt-orta) 
tarafından istila edildi. Eski püskü, alt ve üst katlarda ikişer odası bulunan 
küçük kulübemsi evler, kira sözleşmeleri sona erdiğinde ele geçirildi, zarif 
ve pahalı konutlar haline geldi. Ve bu soylulaştırma süreci bir mahallede 
başladığında, orada yaşamakta olan işçi-sınıfı sakinler yerlerinden edilene 
ve mahallenin tüm sosyal dokusu değişene kadar hızla devam etmekte 
(Glass, 1964’ten aktaran İslam, 2003:4).  

 

Gentrification özellikle soylular tarafından gerçekleştirilmemesine rağmen, 1963 

yılında “Ruth Glass tarafından ortaya çıkarılan gentrification kelimesi, artık bu 

süreçle özdeşleşmiş durumdadır” (Uslu, 2004:12).  

 

Kent merkezindeki konutların yenilenmesine vurgu yapan bir tanımda, soylulaştırma, 

“düşük statülü ev sakinlerinin yerlerinden edilip, onların yerini yüksek gelir 

gruplarındaki insanların almasını ve (sıklıkla) kiralık kullanımdan mülk sahiplerinin 

oturmasını kapsayacak şekilde iyileştirilmesi (ni)” içermektedir (Marshall, 1999’dan 

aktaran İslam, 2003: 4). 

 

Soylulaştırma, “bir kısım aristokrat mülk sahibinin, şehirden uzak bir yerden, şehir 

merkezine geri dönmesi” (Palen & London, 1984:7’den aktaran İslam, 2003:5) 

olarak da açıklanmıştır. 

 

                                                 
28 Bu çalışma özel olarak soylulaştırma ile ilgili olmadığı için konuya ilişkin tüm farklı bakış ve 
yaklaşımların derin bir eleştirel değerlendirmesi yapılmayacaktır.   
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Hamnett (1991:175’ten aktaran İslam, 2003:4) ise, soylulaştırmayı aşağıdaki gibi 

tanımlamadan önce, sürecin fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarına dikkat 

çekmiştir.  

 

Soylulaştırma genellikle orta sınıfların ya da yüksek gelirli grupların, 
önceleri işçi sınıflarının yaşadığı mahallelere akın etmesini…; çok sayıda 
eski sakinin yerine geçilmesini veya onları yerinden etmeyi içerir. Daha 
önceden çoğunlukla çok kötü durumda olan ev stokunun yenilenmesini 
veya rehabilite edilmesini ve yeni sahiplerinin ihtiyaçlarını sağlayacak 
şekilde kalitesinin yükseltilmesini içermekte. Sürecin etki alanında bulunan 
yenilenmiş ya da yenilenmemiş konutlarda önemli oranda fiyat artışları 
görülür. Böyle bir mahalle dönüşümü süreci, genelde kiracı ağırlıklı bir 
yapıdan, ev sahibi ağırlıklı bir yapıya geçişi içerir” (Hamnett, 1991:175’ten 
aktaran İslam, 2003: 4-5). 
 

Ley (1996:34’ten aktaran İslam, 2003: 5)’e göre de mahalledeki toplumsal 

değişim hem yeni yapılaşma hem de yenilemeyi içermekte ve bunlar çoğu 

zaman aynı mahallede bir arada görülmektedir. Bir diğer tanımda, 

soylulaştırma, “bir konut bölgesinin sosyal ve mekansal olarak kalitesinin 

yükseltilmesi” olarak açıklanmıştır (Millard-Ball, 2000’den aktaran İslam, 

2003: 5).  

 

Soylulaştırmanın varlığından söz edebilmek için, aşağıdaki dört madde 

ışığında, birçok koşulun oluşması gerekmektedir. 

 

1. Yüksek sosyo-ekonomik statüye sahip hane halkları düşük statüye 
sahip hane halklarını yerlerinden etmeli; 

2. Önceden değer kaybeden konutlar restore edilip yeniden değer 
kazanmalı; 

3. Ve bu süreç şehir merkezinde meydana gelmeli; 
4. Ve çoğu kez oturum şekli (kiracı-ev sahibi) değişmeli” (Lyons, 1996’dan 

aktaran İslam, 2003:5-6) 
 

Soylulaştırma süreciyle ilgili açıklamalarda, birbirinden farklı iki ana yaklaşım 

görülmektedir.29 Bir yaklaşım talep yönüne odaklanırken, diğer yaklaşım arz yönüne 

odaklanarak süreci açıklamaktadır.  

 

Talep odaklı açıklama, 1980’li yıllarda kapitalist ülkelerdeki yeni orta sınıfı merkez 

almıştır. Bu yeni orta sınıf, kent merkezlerindeki eski yerleşim yerleri ve binalarda 
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dönüşümün başlamasını sağlamıştır. Sivil toplum kuruluşları, mahalle dernekleri, 

feminist planlamacılar ve benzeri baskı grupları da mekan üretim sürecini 

şekillendirmekte veya bu sürece katkıda bulunmaktadır.   

 

Soylulaştırma süreci arz boyutunda açıklandığında ise, kent merkezlerindeki arsa 

değerlerindeki değişim nedeniyle yatırımcıların bu alan ve/veya yapılarla ilgilenmeye 

başlamalarıyla bölgelerde dönüşüm yaşandığı görülmektedir. Servis sektörünün 

gelişmesiyle kent merkezlerinin farklı fonksiyonlar kazanması, merkezdeki konut 

alanlarına (özellikle terk edilmiş olanlar) olan talebi artırmış ve bu alanlardaki arsa ve 

konut fiyatlarının, banliyöleşme sonrasında, tekrar değer kazanmasına yol açmıştır 

(Uzun, 2006:34). Örneğin Smith, soylulaştırmayı kısaca “orta sınıf emlak alıcıları, 

emlak sahipleri ve profesyonel yatırımcılar tarafından, işçi sınıfı konut bölgelerinin 

rehabilite edilmesi” (1982: 138’den aktaran İslam, 2003:5) şeklinde açıklamaktadır. 

Smith’in bu yönelimi açıkladığı rant açığı kuramına (rent gap theory ) göre ise, 

dönüşümle beklenen rant, dönüşüm öncesi kullanım gelirinden yüksek değilse, 

dönüşüm gerçekleşmemektedir (Smith, 1982, 1987).  

 
Soylulaştırma konusu etrafında yürütülen temel tartışmalardan biri de devletin bu 

süreçteki rolüyle ilgilidir. Bu tez çalışmasında ele alınan bölgelerde yürütülen 

çalışmaların ana aktörü Fatih Belediyesi olduğu için, soylulaştırma ile ilgili 

tartışmalar derinlemesine değerlendirilmese bile, bu süreçlerde yönetimin rolüne 

kısaca değinmekte fayda olacaktır. Devletin rolüne dair kuramsal analizler, daha çok 

arz yönlü yaklaşım içinde değerlendirebilecek kurumsalcı yaklaşım tarafından 

yapılmaktadır. Bu yaklaşım 1960 ve 1970’li yıllarda Londra’daki işçi sınıfı semtlerinin 

orta sınıf semti olarak değişmesi üzerinde durmakta, devletin ve ilgili kurumların 

rollerine vurgu yapmaktadır. Piyasanın belirleyici olmasından çok devletin toplumsal 

yaşamdaki üretici ve düzenleyici rolüne dayalı yaklaşım ön plandadır. Devletin hala 

çeşitli mali yardım ve kentsel politikalar aracılığı ile süren ağırlıklı rolü ve yeniden 

yapılanma sürecindeki müdahaleci ve denetleyici gücü söz konusudur (Williams, 

1976’dan aktaran Şen, 2006:54). 

 

1990’lı yıllardan itibaren çok sayıda kentin, daha önceki dönemlerden farklı olarak 

daha fazla devlet önderliğinde yürütülen projelere şahit olduğu söylenmektedir. 

                                                                                                                                          
29 Örn. bkz. Güvenç, 2006:41.  
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(Hackworth & Smith, 2001; Lees, Slater, & Wyly, 2007). Yerel idareler ve özel 

sermaye arasındaki ortaklıkların yoğunlaştırılması, daha geniş, daha pahallı ve daha 

sembolik gelişmelerle sonuçlanmıştır. Kent politikası, artık ekonomik büyüme 

yönüne yol göstermek veya onu düzenlemekten çok, doğrudan veya vergi gelirleri 

bağlamında en yüksek getiri arayışıyla, pazarın oluşturduğu oluğa kendini 

uydurmayı arzu etmektedir (Smith, 2002:441).    

 

Glass tarafından literatüre kazandırılan soylulaştırma terimi için, konu Türkiye’de 

daha yaygın tartışılmaya başladığından itibaren çok sayıda Türkçe karşılık 

önerilmiştir. Süreci Türkçe tanımlamak için; mutenalaştırma, seçkinleştirme, 

burjuvalaştırma, nezihleştirme, centrifikasyon, jantileşme, kibarlaştırma gibi birçok 

terim önerilmiştir.30 Gentrification  kelimesinin etimolojik kökenini oluşturan gentry  

(İngiltere’de aristokratlara göre alt düzeyde olup toprak sahibi olan soylular), 

Türkiye’de aynı anlamı ifade etmese de soylulaştırma sözcüğü gentrification  

karşılığı olarak en yaygın kullanılanlar arasında yer almaktadır. İslam ve Ciravoğlu 

(2006) da sınıfsal değişim boyutuna ironik bir şekilde de olsa göndermeler yapan 

“soylulaştırma” sözcüğünü kullanmayı yeğlediklerini belirtmektedir.31 

 

Behar ve İslam (2006)’ın tanımına göre, 

 

gentrification ya da Türkçe en yaygın kullanılan şekliyle soylulaştırma, 
genel olarak orta ve üst-orta sınıfların kent içinde dar gelirli ve yoksul 
kesimlerin yaşamakta olduğu köhneleşmeye yüz tutmuş tarihi konut 
alanlarına yerleşmelerini ve buraları yenileyerek kendi yaşam 
standartlarına uygun hale getirmelerini içeren bir süreç (xiii). 

 

“Gentrification ” kavramının Türkçeleştirilmesinde yaşanan soruna değinen Güvenç 

(2006), sorunun aslında bir tercüme sorunu olmadığını belirtmektedir. Aynı alan 

içindeki birçok kavramda bu sorunla karşılaşılmadığını belirten Güvenç, 

soylulaştırmanın “evrensel olmaktan çok bağlam bağımlı, iktisadi içeriğinin yanı sıra 

                                                 
30 Türkçe karşılık için örn. bkz. İslam, 2003; Güvenç, 2006; Uzun, 2006; Yavuz 2006. 
31 İslam ve Ciravoğlu (2006) da, “Tan Morgül’ün, kavramın ‘etken’ ve ‘edilgen’ kullanımı ile 
ilgili yaptığı sorgulamalardan esinlenerek ilk süreci ‘soylulaşma’, ikincisini ise ‘soylulaştırma’ 
olarak adlandırmayı” önermektedir.  
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kültürel yan anlamlarla yüklü bir kavram” olduğunu ve dolayısıyla bir bağlamdan 

diğerine, değişime uğramadan taşınamadığını vurgulamaktadır (2006:39).32    

 

Güvenç’e göre, “soylulaştırma süreci, batı kentlerinin hızla desantralize olduğu bir 

bağlamda Londra’da kibar katmanların desantralizasyon sürecine ters bir tutumla 

merkezi mahallelere sahip çıkmasına, bu kesimleri bezeyerek yerleşmesine verilen 

addır” (2006:39).  

 

Değişim yaşanan mahallelerde, çıkış noktasında vurgulanan bakımsız konutlar 

yenilenerek belirli bir fiziksel iyileşme yaşanırken, mahallenin eski sakinlerinin 

mekanlarını aslında gönülsüz olarak yeni gelenlere bıraktığı yerinden edilme olarak 

adlandırılan süreç de yaşanmaktadır (İslam & Ciravoğlu, 2006:37).  

Soylulaştırmanın yakın dönemlerde özellikle akademik çevreler tarafından yoğun 

tartışma konusu olmasının nedeni de bu yerinden edilme boyutunu 

barındırmasından kaynaklanabilmektedir.  

 

Soylulaştırma, birçok araştırmacının da belirttiği gibi, alana yeni gelen 
nüfus açısından bakıldığında, alanın kimliğinin değişip gelişmesi, nitelikli 
konut kullanıcısının alana gelmesi, konutların sürekli bakımı ve çevresel 
niteliklerin, yaşam kalitesinin değişmesi gibi olumlu birçok gelişmeyi 
çağrıştırırken alandan gidenler için ise yalnızca yerinden edilme, 
belirsizliğe gitme, yalnızlık, sosyal dışlanmışlık gibi duygusal süreçlere 
karşı gelen bir kavramdır (Özden, 2008:174).  

  

 

2.2.1. Çift Yönlü Simetrik Model ve Soylula ştırma 

 

Soylulaştırmanın yol açtığı toplumsal sorunlar, kentsel dönüşümün amaçları 

arasında yer alan kentle ilgili politikaların katılımcılık ve müzakere yöntemleriyle 

oluşması gerektiği yaklaşımını tekrar gündeme getirmektedir. Daha önce değinildiği 

gibi, özellikle bu amacın gerçekleştirilmesi, halkla ilişkiler yaklaşımlarının gündeme 

gelmesine neden olmaktadır. Bu bağlamda, katılımcılık, müzakere yöntemleri ve 

yönetişim ile Grunig ve Hunt’ın çift yönlü simetrik modelinin anahtar kavramları 

arasında yakın bir akrabalık olduğu düşünülmektedir.  

 

                                                 
32 Tüm dünyada egemen bir soylulaştırma modeli olamayacağı ile ilgili örn. bkz. (Güvenç, 
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Birçok araştırmacının da altını çizdiği şekilde, soylulaştırma, soylulaştırılan alana 

yeni gelecek nüfus çerçevesinden değerlendirildiğinde, alanın kimliğinin gelişmesi, 

nitelikli konut kullanıcısının artması, konutların bakımı, yaşam kalitesinin gelişmesi 

gibi olumlu gelişmeleri, soylulaştırılan alandan gidenler çerçevesinde 

değerlendirildiğinde ise yerinden edilme, belirsizlik, dışlanmışlık gibi duygusal 

süreçleri çağrıştırdığı için konunun çift taraflı düşünülüp değerlendirilmesi 

gerekmektedir (Özden, 2008: 174).   

 

Bu değerlendirme ise yine iletişimsel rasyonalite anlayışını hatırlatmaktadır. Çünkü 

iletişimsel rasyonalite anlayışının arkasında, ilgili aktörlerin, karşılıklı güven ortamı 

içinde, kendilerini anlatma ve karşıdakileri anlama isteği bulunmaktadır (Şengül, 

2002: 19). Habermas’ın bu yaklaşımı doğrultusunda, belirli bir alanın 

soylulaştırılması sürecinde, soylulaştırma sonucu evlerini kaybedecek bölge 

sakinleriyle örneğin müteahhitler arasında kurulacak ilişki bir çelişki olarak değil, bir 

uzlaşma süreci olarak tanımlanmak zorundadır. Bu noktada, yönetişim kavramı, 

iktidar ilişkilerini sürecin dışında bırakıyor olsa da işlevsel bir konuma gelmektedir 

(Şengül, 2007:90-91). 

 

Yine Habermas’ın yaklaşımında, çatışma durumu, yerini müzakere ve uzlaşma 

sağlama arayışlarına bırakmış, idealist bir anlayışla, toplumun tüm kesimleri 

arasında iyi niyet temelli bir müzakere ve dolayısıyla uzlaşma sağlanabileceği 

varsayılmıştır (Şengül, 2002: 20, Şengül, 2007).  

 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) yönetişimle ilgili hazırladığı bir 

kılavuzda (2004), hükümetlerin vatandaşlarıyla ilişkilerini güçlendirmesi için 

sıraladığı öneriler, planlama ve kentsel dönüşüm uygulamalarında halkla ilişkilerin 

dört modeli çerçevesinde iletişim seyrine de uyarlanabilir. Söz konusu öneriler, 

pratiğe aktarıldığında, üç başlık altında toplanmıştır: bilgi, danışmanlık ve aktif 

katılım.  Hükümetler (ele aldığımız konu çerçevesinde, yerel yönetimler) kendi 

inisiyatifiyle bilgiyi paylaşır veya vatandaşlar istedikleri zaman bilgiye ulaşır. Aslında, 

iki durumda da bilgi, yönetimden vatandaşa tek yönlü bir ilişki halinde ve tek bir 

yönde akar (kayıtlara erişim, bültenler ve diğer basılı malzemeler, web siteleri vb. 

ile).  Danışmanlık başlığı altında, yönetim bu süreç çerçevesinde vatandaşın 

                                                                                                                                          
2006:41’in de referans verdiği) Bounds & Morris, 2006:107.  
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geribildirim yapmasını ister. Bu geri bildirimin olabilmesi için, yönetim farklı konular 

çerçevesinde kimlerden görüş alınabileceğini de tespit eder (paydaşların analizi gibi 

de değerlendirilebilir). Bu sürecin işleyebilmesi için, tabii yönetimin vatandaşlarla 

önceden bilgi paylaşımı yapmış olması gerekir. Dolayısıyla, danışmanlık, yönetimle 

vatandaş arasında sınırlı bir iki yönlü iletişimin kurulmasını sağlar (kamuoyu 

araştırmaları vb. ile). Aktif katılım başlığı altında ise, vatandaşlar karar alma ve 

politika oluşturma aşamalarına aktif olarak dahil olurlar. Son karar, yani politika 

vb.’nin oluşturulması yönetimin görevi olsa da bu işleyiş daha ileri düzey bir çift-

yönlü iletişime işaret eder (çalışma grupları, vatandaşlararası paneller vb. ile). Bilgi 

aktarımından danışmanlığa ve aktif katılıma giden bu yolda, vatandaşın rolü ve 

etkisi artar. Bu üç başlık da aslında farklı formlarda demokrasilerde yer almıştır, 

ancak demokrasi ilerledikçe, vatandaşların açıklık ve şeffaflık beklentilerinin artması 

ve toplumların daha karmaşık hale gelmesiyle, yönetimler bu etkileşimleri 

kuvvetlendirmek yolunda çalışmaktadır.  

 

Dolayısıyla, yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm ve iletişim başlığı çerçevesinde 

görevi, sadece bireyleri proje ve uygulamalar hakkında bilgilendirmekten 

oluşmamaktadır. Yerel yönetimler, kentsel dönüşümün ne olduğunu ve amaçlarını 

aktarmanın yanı sıra, projelerle hedeflenen sonuçların neler olduğu, bölge halkının 

çalışmalardan nasıl etkileneceği ve nasıl faydalanacağı gibi konularda, uzmanlardan 

destek alarak, halkı aydınlatmalıdır (Üstün, 2009: 195).  

  

Etkileşim haline evrileceği öngörülen bu süreç çerçevesinde, Heath, paydaşı 

(stakeholder ), hizmet, kurumsal politikalar ve çalışma standartları karşılığında ödül 

veya baskı olarak kullanılabilecek bir değere sahip olan herhangi bir insan veya grup 

olarak tanımlamıştır (Heath, 1997:28’den aktaran Heath, 2007:12). Paydaşın bu 

tanımı, bir süre sonra bir veya birden fazla konu (issue ) haline gelecek bir problemi 

çevreleyen ihtilafta, güç mücadelesinde veya çelişmede yer alan / alabilecek 

çıkarlara (stake ) odaklanmamızı sağlamaktadır (Heath, 2007: 13-14).  

 

Organizasyon kuramı yaklaşımları içerisinde, bu etkileşim alanındaki iletişim 

yönetimini kavramsallaştırmanın ve uygulamaya koymanın dört genel yolu olarak da 

değerlendirilebilecek, dört halkla ilişkiler modeli bulunmaktadır: basın ajansı modeli, 

kamuyu bilgilendirme modeli, çift yönlü asimetrik ve çift yönlü simetrik modeller.  
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Özdemir (2009), yönetişim kavramının da kamu sektörü halkla ilişkiler anlayışını 

kamuyu bilgilendirme modelinden çift yönlü simetrik modele doğru dönüşmek 

zorunda bırakacağı için Grunig ve Hunt’ın halkla ilişkiler modellerine bakılması 

gerektiğini belirtmektedir (292).  

 

Grunig ve Hunt, sistem bakış açısıyla, halkla ilişkilerin tarihsel evrimini ve 

uygulamacıların farklı yaklaşımlarını yansıtan dört model sunmuşlardır (Becerikli, 

2007: 75). Bu modellerden basın ajansı, kamuyu bilgilendirme ve çift yönlü asimetrik 

yaklaşımlar asimetrik modellerdir, yani örgütler, kendi davranışlarını değiştirmeden 

ilgili tarafların davranış(lar)ını değiştirmeye çalışırlar. Basın ajansı modelinde, halkla 

ilişkiler, her yolla örgüte medyada yer bulmaya ve kendi ‘propagandasını’ yapmaya 

çalışır. Kamuyu bilgilendirme modelinde, halkla ilişkiler, genellikle kurum içinde 

istihdam edilen gazetecilerden yararlanarak örgütle ilgili nesnel ama sadece olumlu 

bilgileri ulaştırır. Çift yönlü asimetrik modelde, örgütler, ilgili tarafları örgütün istediği 

gibi davranmaya ikna edecek mesajlar geliştirmeye çalışır ve araştırmadan 

yararlanır. Bu modelde, asimetrik de olsa, geribildirim devreye girer. Buna karşılık, 

çift yönlü simetrik modeli kullanan bir örgüt, çatışmaları yönetmek, karşılıklı anlayışı 

geliştirmek ve ilgili taraflarla ilişki inşa etmek için araştırma ve diyalogdan yararlanır. 

Simetrik modelle hem örgüt hem de ilgili taraflar ikna edilebilir; ama her ikisi/üçü de 

davranışını değiştirmek zorunda kalabilir (Grunig & Hunt, 1984; Grunig & Grunig 

1992). Simetrik model, başkalarının düşünce ve davranışlarını kontrol etmek yerine, 

bireylerin, örgütlerin ve kamuların kendi fikir ve davranışlarını düzenlemek için 

iletişimi kullanmalarını önermektedir (Grunig, 2009:60). Bir diğer açıklamaya göre, 

bu model, hem kurumlar hem de hedef kitlelerinin tutum ve davranışlarında değişim 

için kullanılabilecek müzakere ve çatışma çözümü yollarını içeren programları tarif 

etmektedir (Pira v.d., 2005: 26). 

 

Habermas’ın monolojik ve diyalojik rasyonalite ayrımı, halkla ilişkilerdeki asimetrik 

ve simetrik yaklaşım arasındaki tansiyona tercüman olmuştur (Grunig, 1987’den 

aktaran Pearson 1989: 74). İki yönlü asimetrik modelin Habermas’ın araçsalcı akıl 

kuramı, iki yönlü simetrik modelin ise iletişimsel eylem kuramı ile arasında açık 

benzerlikler mevcuttur.  
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Botan’a göre, halkla ilişkilerle ilgili iki yaygın bakış açısı monolojik ve diyalojik, yani 

tek yönlü ve iki yönlü yaklaşımlardır. Habermas’ın gerçek dünya  olarak adlandırdığı 

monoloğa dayalı yaklaşımda, insanlar üzerinde güç kullanmayı amaçlayan iletişim 

uzmanları, alımlayıcıları kendi başarıları için araçsallaştırmaktadırlar. Grunig ve 

Hunt, Habermas’ın farklı öznelerin gönüllü olarak bir araya gelip argümanlara dayalı 

konuşmaları çerçevesindeki, iletişimsel anlama olarak ifade ettiği diyaloğa dayalı 

yaklaşımını, simetrik bakış açısı olarak adlandırmıştır. Bu yaklaşımı kullanan 

iletişimciler, “hakikatin, karşılıklı eşitliğin ruhunun, katılmanın varolduğu bir atmosferi 

yaratmaya girişirler” (Yıldırım Becerikli, 2005: 13). Ancak, Grunig iletişimsel eylemi 

sistem örgütlerine yüklerken, Habermas’ınki sadece yaşam dünyasına ait bir 

özelliktir (Becerikli, 2007: 82). Yani, iletişimsel eylem, toplum içindeki üyelerin araç 

olduğu, para ve iktidar mekanizmalarıyla yönetilen sistem alanında değil, 

özgürleşme ilgisi üzerine kurulu yaşam dünyasında gerçekleşmektedir (Hasdemir & 

Coşkun, 2008: 130). Sosyal bilim metodolojileri ve amaçlara göre yönetim 

(management by objectives ) teknikleri üzerindeki vurgu enstrümental rasyonaliteyi 

önerirken, simetri, diyalog, görüşme ve karşılıklı anlayış ise iletişimsel rasyonaliteyi 

ima etmektedir. Habermas’ın ayrımı Grunig’in halkla ilişkiler modellerinin dörtlü 

tipolojisindeki ayrıma benzemektedir (Pearson, 1989: 74). Bireysel kimlikleri ilişkisel, 

iletişimi de bağlamsal ve kültürel olarak kabul eden (Stewart, 1991’den aktaran Pal 

& Dutta, 2008: 171) postmodernizm, halkla ilişkilerde ilişki ve diyaloğun önemini ön 

plana çıkartmaktadır (Pal & Dutta, 2008: 171).  

 

Diyalog kavramının halkla ilişkilerin temel söz varlığı içine dahil edilmesi, kurumların 

hem kurumsal hem de hedef kitlelerin çıkarlarına hizmet edecek ilişkiler 

oluşturabilmeleri için önemli bir adım sayılmaktadır. Ancak, diyalog bir süreç veya 

aşamalar dizisi değil, devam eden ve sürekli iletişim ve ilişkilerin bir ürünü olarak 

değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, diyalog, kullanılan süreç ile de ilgili değil, ortaya 

çıkan güven, tatmin, sempati gibi kavramlarla ilgilidir  (Kent & Taylor, 2002: 

21,24,32). Diyaloğu teşvik eden bir iletişim çevresi, uygulamada olan gerçek iletişim 

kuralları ve bu kuralların ortak tatmini konularında iletişimde olan tarafların müşterek 

anlayışı ile belirlenecektir (Pearson, 1989: 77).  

 

Habermas’ın rasyonalite ayrımına benzeyen söz konusu halkla ilişkiler modellerinin 

uygulanma biçimleri tartışılmadan önce, halkla ilişkiler uygulandığı çevre ve zaman 

çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu şekilde halkla ilişkiler uygulandığı coğrafyalar 
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ve toplumların çeşitliliğini yansıtacaktır (Holtzhausen, 2000:107).  Bir bakışa göre de 

farklı coğrafyalarda farklı yollarla uygulansa da farklı yerlerdeki halkla ilişkiler 

programlarının ortak stratejik unsurları olabilir (Ovaitt, 1988:6’dan aktaran Grunig 

v.d., 1995:166).   

 

Özellikle çift yönlü simetrik modelin farklı soylulaştırma projeleri çerçevesinde 

değerlendirilmesinde, projelerin dinamikleri farklı olduğu için, bu yaklaşım daha da 

önem kazanmaktadır.  Üstelik, OECD’nin yönetişim kılavuzunda yer verdiği 

önerilerde de olduğu gibi, soylulaştırma projelerinde ilk aşama mutlaka bilgi 

paylaşımı olmalıdır. Ayrıca, mükemmel halkla ilişkilerin33 varolabilmesi için gerekli 

koşullar arasında, halkla ilişkilerin bir imaj oluşturma (image building ) veya 

pazarlama desteği değil, hayati bir stratejik yönetim fonksiyonu olduğuna inanan 

baskın koalisyonun ve bu işi stratejik bir yönetim fonksiyonu olarak ele almak için 

yeterli eğitim ve bilgiye sahip profesyonellerin olması gerekmektedir (Grunig v.d. 

1995:182; Grunig, 2005).  

 

Ancak, demokrasi ve halkla ilişkiler arasında bağ kurmak, halkla ilişkilerin birçok 

kuruluş tarafından salt bir yönetsel işlev olarak değerlendirilmesi nedeniyle 

zorlaşmaktadır (Uysal-Sezer 1995:150). Bu fonksiyonun yönetimin halktan istediği 

desteği sağlaması şeklinde değerlendirilmesi kuşku yaratabilmektedir (Asna, 

1969:39,41’den aktaran Uysal-Sezer, 1995:150). Çift yönlü simetrik modelin 

altındaki varsayımlar, postmodernizm, eleştirel, uluslararası vb. birçok farklı 

perspektif tarafından eleştirilmektedir (Gower, 2009: 45).  

 

Örneğin, çift yönlü simetrinin halkla ilişkilerin örgütlerde işleyişine odaklandığını ve 

halkla ilişkilere işlevsel bir açıdan yaklaştığı belirtilmektedir (Durham, 2005’ten 

aktaran Gower, 2009: 34). Aslında, Grunig’e yöneltilen eleştiriler, ağırlıklı olarak 

halkla ilişkiler sürecindeki katılımcıların eşit olmamasına ilişkindir (Becerikli, 2006: 

61). Eleştirel araştırmacılar, çift yönlü simetrik model gibi baskın bir modelin 

kurumlar ve hedef kitlelerinin kamusal alanda eşit güç, beceri ve kaynaklara sahip 

olduğunu varsaydığına işaret etmektedir (Curtin & Gaither, 2005’ten aktaran Pal & 

                                                 
33 Uluslararası İş İletişimcileri Birliği (IABC) tarafından kurulan IABC Araştırma Vakfı’nın 1985 
yılından itibaren uzun dönemli finanse ettiği kuramsal ve ampirik aşamalardan oluşan 
araştırma projesi doğrultusunda program, departman, örgüt ve ekonomik düzeylerde 
mükemmel halkla ilişkiler tarif edilmiştir. Bkz. Grunig, 2005. 
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Dutta, 2008: 172-173). Habermas da kolektif yaşamı etkileyecek kararların, eşit 

vatandaşların iletişimi yoluyla alınmasını sağlayacak bir kamusal alanın gerekliliğini 

vurgulamaktadır (Tekinalp & Uzun, 2006: 149). Oysa, “müzakere, uzlaştırma ve bir 

dereceye kadar da danışmanlık gibi diyaloğa dayalı metaforlar, bir anlamda 

tarafsızlığa ve nesnelliğe işaret etmektedir” diyen L’Etang (2002), simetrik modelin 

faydacı olduğunu ve katılımcıların eşit olmadığını belirtmektedir (47). Benzer 

şekilde, müzakerenin varolduğu kabul edilse de Habermas’ın müzakereye katılan 

bireylerinin bilgi derinliği, hesap yapabilme ve kişisel çıkarları tespit edip bir kenara 

koyma becerileri çerçevesinde kahraman gibi olduklarının varsayıldığına dair de 

eleştiriler mevcuttur (Rienstra & Hook, 2006: 314).  

 

Kurumların uyguladığı halkla ilişkiler programlarını proaktif kısa dönemli, proaktif 

uzun dönemli, reaktif kısa dönemli ve reaktif uzun dönemli olarak dört ayrı 

kategoriye yerleştiren Hallahan (2002), proaktif uzun dönemli kategorisine ilişki 

yönetimi programlarını yerleştirmiş, eleştirel kuramın, bu tür programları hegemonik 

kurumsal kontrol amacıyla değişimin önünde duran girişimler olarak 

değerlendirebileceğini belirtmiştir. Halkla ilişkilerde arabuluculuk fonksiyonunun 

algılanmasına yönelik tanımlar ise, bu amaçların mutluluğu maksimize ederken, 

uzlaştırılamaz farklılık örneklerinde, örgüt çıkarlarının kazanması gerektiği gibi bir 

resim sunmaktadır. Bu durum sadece örgüt çıkarlarının gözetildiği anlamına 

gelmese de bir nebze örgüt lehine fırsatçı olarak değerlendirilebilir (L’Etang, 2002: 

71-72). Grunig (2001), simetrik modelin ütopik olduğu yönündeki eleştirilerin, 

aslında, Habermas’ın ideal iletişim durumuna veya Pearson’ın Habermas’ın 

kuramını simetrik kurama uyarlamasına yöneltildiğini belirtmiştir (17).   

Motion (2005) da katılım ve simetriyi idealize edilmiş kavramlar olarak değerlendirip 

söylem (discourse ) dönüşümünü ve karar alma süreçlerine güç üstünlüğü 

göstermeden paydaşları dahil etme girişimlerini açıkça değerlendirebilmek için 

çalışmasında bunların yerine “katılımcı halkla ilişkiler” kavramını kullanmıştır (506). 

Bir söylem dönüşümünü normalize etmek ve meşrulaştırmak için katılımcı sürecin 

kullanılmasındaki zorluk, çatışmanın azaltılması gerekli olsa da ancak bu çatışmanın 

varlığının ele alınması ve karşıt söylemlerle bağlantı kurulmasıyla uyuşma veya 

ahlaki uzlaşmanın kurulabileceği ve yeni çözümlerin ortaya çıkabileceğidir. Diğer 

taraftan, belirgin olmayan sonuçları azaltma çabası, bazı sonuçlarla ilgili beklentiler 

kapalı söylemsel alternatifler ile olumsuzlanacağı veya reddedileceği için, yeni ve 
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daha kurnaz bir baskı ve hakimiyet formu gibi değerlendirilebilir. Paydaşların 

önceden belirlenmiş çözümlerle söylemsel olarak angaje olmaları ve çatışmanın 

görmezden gelindiği durumlarda, katılımcı halkla ilişkiler, samimi bir bağlantı yerine 

güç ilişkilerini maskeleme yöntemi olarak değerlendirilebilir (Motion, 2005:510-511). 

Grunig (1989), birçok uygulamacı ve akademisyenin, çalışmalarında iki yönlü 

iletişimle simetrik iletişimi karıştırdığını ve iki yönlü iletişimin manipülatif olabileceğini 

fark etmediklerini de belirtmektedir (37).  

 

Çalışmanın ilk basamağı olan planlamayı bir sosyal öğrenme süreci olarak 

değerlendiren Cruz (1997), fikir birliğinin sadece paylaşılan tecrübelerden değil bir 

mekanda yaşanan tecrübenin içindeki farklılıklardan da kaynaklanabildiğini 

belirtmektedir. Bu durumda, planlamacının rolü, diyaloğu kolaylaştırmak ve bu 

farklılıkları dinlemek olacaktır. Planlamacının toplum tasarımına bu farklılıkları dahil 

etmesi, diyalog ortamı yaratmak için hayati bir önem taşımaktadır (182).  

 

Üç Asya ülkesindeki halkla ilişkiler çalışmalarının analiz edilmesinden sonra 

Sriramesh tarafından geliştirilen kişisel etki modeli , Grunig ve Hunt (1984)’ın dört 

halkla ilişkiler modelini genişletmiştir. Bu beşinci modelde, halkla ilişkiler uzmanları 

“hükümet düzenlemelerini sınırlandırmak, hükümetin onayını kazanmak ve 

kuruluşun basında pozitif bir şekilde yer almasını sağlamak için dışsal kamularla iyi 

ilişkiler kurmaya çalışan kişi” olarak tanımlanmaktadır (Becerikli, 2005: 7; Becerikli, 

2006: 64).  

 

Yukarıda özetlenen tartışmalar ve çift yönlü simetrik modele yöneltilen eleştiriler 

değerlendirilmediği ve çift yönlü simetrik modelin işaret ettiği anahtar kavramlar 

dikkate alınmadığı takdirde, soylulaştırma projelerinin yerinden etme boyutu 

düşünüldüğünde, soylulaştırıcı ve hedef kitle arasındaki tartışmanın sonuca 

ulaşması zor, hatta çoğu durumda imkansız olacaktır.  Üstelik, Aksoy (2008)’a göre, 

kentin geleceğinin belirlenmesi sürecinde müzakere konusu giderek elde edilecek 

rant üzerinden yürütüldüğü için, mülk sahibi olmayanlar bu sürecin dışında 

kalmaktadır. Yeni kent soylularını hedefleyen kentsel dönüşüm projeleri yeni tanıtım 

teknikleri ve yüksek gelir grubuna yönelik bir dil ile donatılarak kamusal alana 

çıkmaktadır.   
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Burada halkla ilişkilerin görevi, kurumla hedef kitleleri arasındaki karşıt ve farklılaşan 

alanları tespit edip, bunlar üzerinden yeni anlamlar üretmektir. Bu ihtilaf içinde yer 

alanlar çoğu zaman bir uzlaşmaya varıldığı izlenimini yaratmak yerine, sonucun bir 

taraf için adaletsiz olduğunu ve en güçlünün, güçlü olduğu için, kazandığını itiraf 

etmeyi tercih edecektir (Holtzhausen, 2000:107). Creedon, disimetriyi 

(dissymmetry ) (Creedon, 1993’ten aktaran Holtzhausen, 2000:108)  simetrinin 

olmaması değil, farklı yönlerde simetri anlamına gelecek şekilde kullanmıştır. Bu 

kullanım da postmodern yaklaşımın farklılıklara olan saygısı ve bu farklılıkları yıkıcı 

değil yaratıcı bir şekilde ele alışını desteklemektedir. İhtilaf doğrultusunda, çift yönlü 

simetrik modelin kolay elde edilememesi (veya kullanılamaması) ilgilerin karmasını 

gözeten modelin (kısa vadede asimetrik stratejiler kullanan ve uzun vadede kurum 

ve hedef kitleler arasında simetri ve işbirliğini hedefleyen) yaygın kullanımını (Grunig 

& Hunt, 1984) açıklayabilir.34 Bu çerçevede, halkla ilişkiler taraflara bu ihtilafın 

derinliğini göstererek onları değişim yönünde cesaretlendirecektir (Holtzhausen, 

2000:107-108). Karlberg (1996)’e göre, simetri, halkın tüm kesimlerinin kendilerini 

kamusal söylemde temsil edecek iletişim becerileri ve kaynakları olduğunu 

varsaymaktadır (273).  

 

Diğer taraftan, halkla ilişkilerin toplumsal kuramsal yaklaşımlarından biri olan 

anlaşma oryantasyonlu  yaklaşım,35 Habermas’ın iletişimsel eylem kuramında 

sunduğu anlaşma kavramına dayanmaktadır. Ortak bir onaylama süreci olarak 

anlaşmanın gerçekleşebilmesi için gerekli koşullar arasında; fikir alışverişlerinin 

“ideal konuşma durumlarından”36 yön alması halinde, katılımcıların konuşma 

davranışlarında (örneğin iddialar, dilekler, talepler, yargılamalar vs.) seçme ve 

uygulamaya dair eşit şansları olması maddesi yer almaktadır (Burkart, 2000: 96 ve 

Kückelhaus, 1998:116’dan aktaran Okay & Okay, 2005:77-78). Habermas’ın 

iletişimsel eyleminin en önemli yönü, diyaloğun stratejik niyetler içermemesi ve 

dolayısıyla diyalog sonucu ortaya çıkan görüş üzerinde tüm taraflar tarafından 

uzlaşılmış olunmasıdır (Roper, 2009: 144).  

 

                                                 
34 Söz konusu ilgilerin karmasını ve iki taraflı kazanç alanını odak noktasına alan durumsal 
halkla ilişkiler modeli, geribildirime dayanan asimetrik ve simetrik modelin bir karmasıdır.   
35 (Consensus-Oriented Public Relations ) Bu yaklaşımın detayları için bkz. Burkart, 
2009a; Burkart, 2009b).  
36 Habermas, ideal koşulların yaratılıp daha çok akılcılık ve demokrasi sağlanabileceğine 
inanmaktadır (Tekinalp & Uzun, 2006: 146). 
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Anlaşma oryantasyonlu halkla ilişkilerin hedeflerini saptamak için objektif, sübjektif 

ve sosyal dünyanın iletişim alanlarından oluşan bir şema geliştirilmiştir. Bu iletişim 

alanları,  

 

Habermas tarafından yapılan üç gerçeklik boyutu ayrımına dayanmaktadır: 
Her türlü ifade, nesnelerin, şeylerin objektif dünyasına, tekil aktörlerin 
sübjektif dünyasına ve tüm yasal olarak düzenlenmiş sosyal ilişkilerin 
sosyal dünyasına dayanmaktadır. Halkla ilişkilerin buradaki görevi 
organizasyon ile etkilenenler (hedef grupları) arasında karşılıklı bir anlaşma 
sağlamaktır (Signitzer, 1997:193-194’ten aktaran Okay & Okay, 2005:78). 

    

Anlaşma oryantasyonlu halkla ilişkiler, enformasyon, müzakere, fikir alışverişi ve 

durum tanımlaması aşamalarıyla gerçekleşmektedir (Kunczik, 1993:226-227’den 

aktaran Okay & Okay, 2005: 79-80). Burkart, Habermas’ın anlama yetisinin bir 

demokratik süreç olarak görülebilmesini sağlama amacından hareketle ve bu 

kavramdan yararlanmak amacıyla, bir halkla ilişkiler planlamasının ve 

değerlendirmesinin kavramsallaştırması şeklinde tarif ettiği anlaşma oryantasyonlu 

halkla ilişkiler modelini37 1994 yılında geliştirmiştir. Bu modele göre, özellikle 

çatışmaların beklendiği durumlarda halkla ilişkileri yönetenlerin, kurumları tarafından 

gönderilen mesajların eleştirel alıcılar tarafından sorgulanabileceğini bilmeleri 

gerekmektedir. Aynı uygulayıcılar, hedef kitlelerin, sunulan hakikate dair duydukları 

şüpheyi ifade edeceklerini de hesaba katmak zorundadırlar (Burkart, 2009b: 204). 

 

Anlaşma oryantasyonlu halkla ilişkilerin en önemli amacı enformasyonu iletenle 

hedef kitleler arasında pürüzsüz olması ümid edilen iletişim sürecini 

kolaylaştırmaktır. Bu durum, ancak iletişim içindeki tarafların iletişiminin üç seviyesi 

uyumluysa (anlaşma içindeyse) geçerli olacaktır. Buradaki uyum (anlaşma), ihtilaflı 

bir şeyi onaylamak değil, sadece doğruluk ve geçerlilik savlarındaki uyum anlamına 

gelmektedir (Burkart, 2009a: 150). Hedef kitlelerin, iletilen mesajların doğruluğu, 

iletişim uzmanlarının güvenilirliği ve talep edilen çıkarların meşruiyetine ilişkin 

şüpheleri olması durumunda, Habermas’tan yola çıkarak, “kişilerarası iletişim bir 

söyleme (bir çeşit meta-iletişime) ikna etmeye olanak tanır; bu ilgili iddia(lar)ın 

doğruluğuna ve çıkar(lar)ın meşruiyetine ilişkin yetersiz karşılıklı anlayışı makul bir 

açıklamayla yeniden kurmaya ilişkin bir girişimdir” (Burkart, 2009b: 208). Anlaşma 

                                                 
37 “Oydaşma Yönelimli Halkla İlişkiler” modeli olarak da anılmaktadır. Örn. bkz. Keskin & 
Özdemir, 2009.   
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oryantasyonlu model, anlama sürecinde elde edilen sonuçların uygun şekilde 

değerlendirilmesini önermektedir.    

 

Mükemmel halkla ilişkiler araştırmasının38 sonucu olarak ortaya çıkan durumsal 

halkla ili şkiler modeli 39 ise, tezatlar olarak yer alan katılımcı aktörlerin, iletişimde 

subjektif hedeflerine ulaşmalarının yanı sıra bir yandan da uzun vadeli sağlam 

ilişkilerin kurulmasıyla ilgilenen bir yaklaşımı tanımlamaktadır. Bu süreçteki hedef, 

çeşitli çatışma çözüm stratejileri ve iletişim kampanyalarıyla, “her iki tarafın da 

çözümlerine” ulaşmaktır  (Zertaß, 1996’dan aktaran Okay & Okay, 2005:169). 

 

Kennedy ve Leonard (2001), soylulaştırmanın politik analizini yaparken paydaşların 

soylulaştırmayla ilgili farklı, ters düşen ve hatta beklenmedik duruşları olması 

konusuna da odaklanıldığını belirtmiştir.  

 

“Postmodern düşünce, bu uyuşmazlık ve disimetrinin kullanımını meşrulaştırmakta 

ve yanlış konsensüslere varmak yerine, adaletsiz olduğunu düşündükleri konularda 

onlara başka fikirde olma / uyuşmama özgürlüğünü vermektedir” (Holtzhausen, 

2000:111).  Belki de toplumların gelişebilmeleri için bu çelişki ve farklılaşmaya 

ihtiyaçları vardır (McQuail & Windahl, 1993:33). Bir görüşe göre de “farklı görüşler 

ve ihtilaflar müzakerenin sadece başlangıç noktası değil aynı zamanda onun esas 

yaratıcı kaynağıdır” (Sitembölükbaşı, 2005: 157). 

 

Çift yönlü simetrik modeli kullanan bir örgüt, çatışmaları yönetmek, karşılıklı anlayışı 

geliştirmek ve ilgili taraflarla ilişki inşa etmek için araştırma ve diyalogdan yararlanır. 

Simetrik modelde hem örgüt hem de paydaşlar ikna edilebilir; ama her bir aktör de 

davranışını değiştirmek zorunda kalabilir. “İki yönlü simetrik modeli uygulayan 

işletmeler hedef kitlelerinden aldıkları bilgileri değerlendirerek, kuruluşun halkın 

istediği biçimde davranmasına yol açar. Kuruluş ile hedef kitlesi arasında uyum 

sağlamak bu modelin hedefidir” (Okay & Okay, 2005:163).  

 

Uysal (1998)’a göre, halkla ilişkilerde iki yönlülük iki anlama gelmektedir: kuruluş ve 

kitlenin karşılıklı olarak birbirini etkilemesi ve iletişimin kuruluş-kitle arasında iki yönlü 

olarak gerçekleşmesi. İletişim dinamik bir süreç olarak ele alındığında, kurum ve 

                                                 
38 Bkz. 33 numaralı dipnot. 



 62

hedef kitleleri sürekli yer değiştirmektedir. Özellikle kamu yönetiminde salt tek yönlü 

bir iletişimin varlığı, halkla ilişkilerin amacını gerçekleştirememesi, kendini 

ayrıştırmaya çalıştığı diğer ikna edici iletişim türlerine dönüşmesi anlamına 

gelmektedir (154-155). Öte yandan, kamu sektörü halkla ilişkiler uygulamalarının 

genellikle kamuyu bilgilendirme başlığı altında ve gerekli olduğu düşünülen, su 

kesintisi, yeni vergi oranları gibi zaten halkın bilmek zorunda olduğu, bilginin 

aktarılması yaklaşımından öteye geçememektedir (Özdemir, 2009: 294). Oysa, 

birinci bölümde planlamanın dönüşümü incelenirken değinildiği gibi, iletişimsel 

planlamanın esas aldığı, farklı grupların, süreç içinde karşılıklı güvenin kurulduğu bir 

ortamda, kendi çıkarlarını ifade ederken diğerlerini, onların amaç, gereksinim ve 

çıkarlarını anlamaya çalışmaktır (Şengül, 2002: 19).40 Grunig (2001)’e göre, 

mükemmel halkla ilişkilerde, asimetri ve simetri kavramları - veya planlamanın 

dönüşümü incelenirken altı çizilen savunuculuk ve işbirliği kavramları- bir çift gibi 

çalışmaktadır (30).   

Çalışmanın esasını oluşturan iletişim perspektifinden bakıldığında, Sulukule’deki 

projenin temel aktörü olan Fatih Belediyesi’nin web sayfasında yer alan konuyla ilgili 

dokümanlar, Belediye’nin mahallelilerle proje çerçevesinde yürüttüğü iletişimde, çift 

yönlü simetrik modeli kullandığı izlenimini uyandırmaktadır.   

Fatih Belediyesi, Sulukule sakinleriyle konu çerçevesinde yürüttüğü iletişimin ilk 

aşamasını web sitesinde şöyle açıklamıştır:  

 

Bölgede hak sahipleri ile 2006 Mayıs - Haziran aylarında haftada iki gün 
olmak kaydıyla ada bazında toplantılar yapılmıştır. Toplantılar iki ay 
sürmüştür. Toplantıda insanlara ne tür proje istedikleri, bu konuda 
belediyeden neler bekledikleri, projeye katılım süreçleri ile dilek ve 
temennilerinin neler olduğu detaylı bir şekilde ortaya konulmuş ve 
tartışılmıştır. 
Tartışmalar sonucu, bölge halkının ekonomik, sosyal ve kültürel durumları 
itibarı ile projenin sosyal bir proje olarak tasarlanması gerektiği ortaya 
çıkmıştır (Fatih Belediyesi, 2006a). 

 

                                                                                                                                          
39 Bu modelle ilgili tartışma için örn. bkz. Dozier vd.,1995; Grunig, 2001; Okay & Okay, 2005. 
40 Çatışmaya giren taraflar için ihtiyaçların önemli olduğu belirten Fisher ve Ury (1996), bu 
nedenle çatışmadaki pozisyonlara değil, ihtiyaçlara ve çıkarlara odaklanılması gerektiğinin 
altını çizmektedirler. Okay ve Okay (2005: 61-62)’a göre de ilişki kuramları arasında yer alan 
söz konusu Fikir Ayrılı ğı-Çatışma Çözümü Yakla şımı, taraflar arasındaki ilişkinin 
bütünlüğünü koruyacaktır.   
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Organizasyon kuramı yaklaşımlarında halkla ilişkiler faaliyetinde bulunan kurumların 

gözlemlemenin merkezinde bulunması (Okay & Okay, 2005: 82) noktasından 

hareketle, bu izlenimin geçerli olup olmadığı asıl hedef kitle olan mahalleliler41 

nezdinde ampirik olarak sınanmıştır. “Kültürel ve sosyal karakteristiklere 

bağlamaksızın teknik bir iletişim sistemini düşünmek imkansız” (Wolton, 2000: 

18’den aktaran Uçkan, 2000: 72) olacağı için sınamada, doğal olarak, bölgelerin 

özellikleri de dikkate alınmıştır.  

 

2.3. İstanbul’un Soylula ştırma Seyri 

 

İkinci bölümün başında kentsel dönüşüm olgusu, Türkiye’de kentsel dönüşüm 

kavramı ve soylulaştırma açılımları incelenmiş, bu olgunun halkla ilişkiler ve özellikle 

çift yönlü simetrik modelle ilişkisi, çalışmanın birinci bölümde değerlendirilen 

planlama ve katılım birlikteliği çerçevesinde artan veya artması beklenen müzakere 

anlayışının anahtar kavramları doğrultusunda ele alınmıştır. Çalışmanın üçüncü 

bölümünde dönüşüm projelerinde çift yönlü simetrik modelin geçerliliğinin 

sınanmasına zemin oluşturmak üzere, İstanbul’un soylulaştırma seyri, Sulukule ve 

Fener-Balat bölgelerinde yürütülen ve yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmaları 

burada kısaca anlatılacaktır.   

 

İstanbul’da konut alanları ve iş yerlerinin dağıldığı alanlar değişmekte ve bu değişim 

nüfus dağılımına ve hareketliliğine de yansımaktadır. Kentin çevresindeki (çoğu 

gecekondu bölgesi olan) alanlar kapalı konut alanlarından oluşan topluluklar (gated 

communities ) ile çevrelenmektedir. Hizmet sektörünün kent merkezini tercih etmesi 

ve üretimin büyük ölçüde kent dışında konuşlanması, merkezdeki birçok mahallenin 

ve bölgenin dönüşümüne neden olmuştur. İstanbul, ayrıca, “kültür başkenti”, 

“küresel kent”, gibi projeler ve söylemler aracılığıyla, yeniden biçimlenmektedir.42 

                                                 
41 İlişki kuramları arasında sıralanan (Okay & Okay, 2005: 60-61) Durumsal Teori 
(situtational theory ), paydaşları hedef kitle olarak bölümlemek üzere bir araç haline 
gelmiştir. Bu teori aracılığıyla, kurumların etkin olabilmesi için ilişki geliştireceği stratejik 
hedef kitleler ayrıştırılmakta ve iletişim davranışları pasiften aktif doğru yayılan hedef kitleler 
için farklı stratejiler planlanması mümkün olmaktadır (Grunig, 1997’den aktaran Grunig & 
Grunig, 2008: 331-332). Bu çalışmada, dönüşüm projelerinin uygulandığı bölgelerdeki 
mahalleliler öncelikli stratejik hedef kitleler olarak değerlendirilmiştir.       
42 Küreselleşen bir metropol olarak İstanbul’daki dönüşüm ve gündelik hayatla ilgili farklı 
disiplinlerden makaleler için örn. bkz. Eckardt & Wildner, 2008. 
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Dünya kenti olma çabasında olan İstanbul’un bu yoldaki yeni denetim fonksiyonlarını 

eski merkezlerinde yerine getirme olanağı olmadığı için, bu yeni işlevler çoğunlukla 

gökdelenlerden oluşan yeni merkezler doğurmuştur (Tekeli, 2005: 19). Bu bölgelerin 

iki Boğaz Köprüsü arasında olması, kolay ulaşılabilir olması ve özellikle çevre 

yollarıyla bağlantıları planlama açısından da savunulabilecektir (Güvenç, 2005’ten 

aktaran Altaban, 2006: 26).  

 

1980’ler sonrasında İstanbul’un yeniden yapılanmasını etkileyen tek değişken, 

dünyaya dahil olma veya bir dünya kenti olma çabası değildir. Söz konusu döneme 

kadar kentteki rantlar ağırlıklı küçük girişimcilerin ilgisi çekerken, bu yıllardan sonra 

rant büyük sermayenin de ilgi alanına girmiştir. Aynı dönemde toplu konut da yeni 

bir konut sunum biçimi olarak ortaya çıkmış, organize sanayi bölge/sitelerine ilgi 

artmış, kurumlar yönetim ve hizmet merkezlerini kampuslara ayırmış, özel araba 

sahipliği yaygınlaşmış, kent, yeni kentler doğurarak büyümeye başlamıştır (Tekeli, 

2001: 83).  

 

Türkiye’de planlamanın en karakteristik yönü; çok sayıda, tam tarif edilmemiş 

sorumlulukları genelde kesişen, değişik paydaşlardır.  Bu model, kentsel gelişimde 

de hepsi içiçe çalışan merkez bakanlıklar, farklı ölçekteki kent organları ve özel 

sektörden oluşan gayet kompleks sistemde de tekrarlanır.  Dahası, yetkililer özel 

kanunlar ve uygulamalar getirirken bu planları sıkça görmezden gelirler ve böylece 

sistemin zaten en azda olan çalışırlığı daha da azalır. Çok sayıda plan üretme 

eğilimi olsa da bunların arasında net bir ilişki ve hiyererşi yoktur. Buna paralel 

olarak, bu çarpık döngü de zaman içinde İstanbul kentinin eteklerinde yaşayanlar, 

gayri menkul ajansları, bürokrat ve politikacılar arasında resmiyetten epey uzak, 

düzensiz bir yatırım, inşaat ve arsa, arazi satış şebekesiyle örülür.  Sonuç olarak, 

kentin geleceğini planlarken önceliklerle ilgili küresel ve stratejik bir vizyon 

geliştirmek çok zordur (OECD, 2008: 167). 

 

Son yirmi otuz senede İstanbul, sahil ve sahillere çıkan yollar çevresinde yapılan 

gökdelenler ve lüks villalar ve zaten az olan korumalı orman alanları ile su 

havzalarına tecavüzlerle, bu değişik ve ciddiyetten uzak arazi kullanım geliştirme 

şekillerinde belirgin bir artışa tanık olmuştur. Bu eğilimler, sistemin halen 

uygulanmakta olan projelerle kolaylaştırdığı İstanbul’un ‘yarı planlama’ yaklaşımını 
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gözler önüne serer ki bu da sürdürülemez bir kentsel büyüme modeline yol açar 

(OECD, 2008: 168). Oysa, uluslararası ilişkiler ve sermayenin yönlendirdiği geniş bir 

ağ sistemi içinde tutarlı ve bilinçli bir şekilde var olması gereken İstanbul’un, klasik 

planlamadan ve arazi kullanış kararlarının üretilmesinden uzaklaşmış olduğunun altı 

çizilen günümüz planlama anlayışına ve katılımlı esnek yönetim gibi kavramlarla tarif 

edilen çağdaş kent yönetim işleyişine ihtiyacı vardır (Turgut, 2004: 207).  

 

Kentsel dönüşüm kavramı değerlendirildiğinde, kapitalist sistemin dışında kaldığı, 

üretim ve tüketim çerçevesinde kendi kendini yenileyemediği için sosyal ve fiziksel 

gelişimi durmuş ve çöküntüye uğramış kentsel alanların sistemin içine tekrar dahil 

edilmesi amacıyla, son dönemde kentsel dönüşüm adı altında projelendirildiği açıktır 

(Işıkkaya, 2008: 43). 

 

Yeni büyüme dinamikleri altındaki İstanbul’da, sanayi kentinden kent bölgeye 

dönüşüm, kent merkezinde önemli işlev değişikliklerine yol açmıştır. Ulaşım alt 

yapısı ve hizmet sunumunun değişmesiyle de kent için erişilebilirlik matrisi de 

değişmiştir. Özellikle üretim ve hizmet işlevlerini kaybedip turistik ve kültürel işlevler 

kazanan merkezler ve değişen erişilebilirlik matrisi sonucunda gerçekleştirilen 

(metro gibi) ulaşım projelerinin varlığı, kent merkezine yakın mahallelerde 

soylulaştırmanın gerçekleşmesine neden olmaktadır (Tekeli, 2005: 19).  

 

İlk olarak, 1950 ve 1960’lı yıllarda Londra ve New York gibi şehirlerde karşılaşılan 

soylulaştırma kavramı ile İstanbul 1970’li yılların sonlarına doğru tanışmış ve süreç 

10 senelik aralıklarla yeni bölgelere geçerek ilerlemiştir. 1980’lerde Boğaziçi’nde 

Arnavuktöy, Ortaköy ve Kuzguncuk, 1990’larda Beyoğlu ilçesinin Cihangir, Galata 

ve Asmalımescit mahalleleri bu süreçten geçerken, 2000’lerde ise Haliç’te Fener ve 

Balat soylulaşmaktadır. Bu bölgelerin ortak özellikleri ise, eskiden Gayri Müslim 

veya azınlıkların yaşadığı yerler olmaları, kendi içlerinde farklılıklar taşısalar da 

özellikli bir mimariye sahip olmaları ve Boğaz veya Haliç manzarasına sahip 

olmalarıdır. Diğer taraftan, son birkaç yıldır Süleymaniye, Tarlabaşı, Tophane ve 

Sulukule gibi kentsel dönüşüm projeleriyle gündeme gelen bölgeler soylulaştırma 

tartışmalarına konu olmaktadır (Şen, 2004; İslam, 2006; İslam & Ciravoğlu, 2006).43 

                                                 
43 İstanbul’daki soylulaştırma uygulamalarıyla ilgili detaylı çalışmalar için örn. bkz. İslam, 
2003; İslam 2005; İslam & Ciravoğlu, 2006; Kurtuluş, 2005; Şen, 2004; Uzun, 2001; Uzun, 
2006.  
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İstanbul’da yaşanan dönüşüm süreçleri, Glass’ın açıklamasındaki bölgenin 

toplumsal karakterinin değişmesi ifadesine karşılık gelmektedir.  

 

OECD’nin Nisan 2008’de açıklanan İstanbul Alan İnceleme Raporu’nda, 

gayrimenkul pazarı operasyonları nedeniyle artan soylulaştırma ve sosyal 

dışlanmayı engellemek için İstanbul’un acil mekanizmalar oluşturması gerektiği 

önerilmektedir (OECD, 2008:173).  

 

İstanbul, acilen, abartılı soylulaştırma ve emlak piyasaları hareketlerinde 
‘sosyal dışlama’yı engelleyecek mekanizmaları devreye sokmalıdır. 
Başarılı mahalli ekonomik gelişme stratejileri, arazi ve emlak fiyatlarına 
baskıyla neticelenme eğilimindedir ve şehrin daha hassas bölgelerini de 
olumsuz etkiler. Dahası, yeni FDI bilgileri İstanbul’un mali krizi atlattığını ve 
gayrimenkul piyasasının yabancı yatırımcılar için gittikçe daha çekici hale 
geldiğini göstermektedir.  Bir yandan bu kendi başına şehrin ne kadar 
canlı, hareketli olduğunun ifadesi iken madalyonun diğer yanı önümüzdeki 
dönemde mahalli gayrimenkul piyasalarında artan bir baskı 
beklenebileceğini göstermektedir. Gayri menkul piyasaları kanalıyla artan 
soylulaştırma ve sosyal dışlama tehlikesi ile mücadele edebilmek için 
İstanbul şehri idari ve kurumsal kapasitesini artırarak kamu altyapı 
yatırımları ve bölgeleme değişiklikleri ile gayri menkuldeki değer artışlarına 
daha fazla hakim olabilmelidir.  Bu kapasite piyasa aktörleri üzerinde güç 
kazanma ve karşı tahsislerle şehrin daha hassas bölgelerini de dahil etme 
açısından temel olacaktır.  Yeni ‘mortgage’ sistemi ve alt gelir hedef 
grupları için toplu konut projeleri bu çok yönlü mücadelenin sadece bir (çok 
kısıtlı) cevabıdır.  Ek olarak, hem belli değişim projeleri (limanlar, oteller, iş 
kuleleri) hem de düşük standartlı yapılar ve gecekondu yapılarının 
yerlerinin değiştirilmesi ve tamamen kaldırılması çalışmaları dikkatlice 
değerlendirilmeli ve tüm şehri kapsayacak bir şehir kalkınma planına dahil 
edilmelidir. Mesela, proje senaryolarının detaylı ve katılımcı bir 
değerlendirmesi, yer değiştirmelerin alt gelir topluluklarını şehrin sosyo-
ekonomik yapısına dahil etmekten daha pahalı (yeni yerleşim alanlarının 
altyapı ve gizli ulaşım maliyetleri, mevcut bölgelerdeki ekonomi 
topluluklarının içiçe geçmiş çalışma sistemlerinin bozulması) olacağını 
gösterebilir. Bu bakımdan, yeni kurulmuş kamu gayrimenkul şirketinin,  
şeffaf ve desantralize proje şekillendirilmesi, uygulama ve izleme sistemleri 
ile çalışmasının zorunlu tutulması tavsiye edilir (OECD, 2008:174).  

 

Kahraman (2006), Küresel Kent İstanbul Vizyonu’na göre İstanbul’un kıyılarının bir 

sterilizasyon sürecine girdiğini, bir kentsel vitrin halini aldığını, kıyıda olmayan 

bölgelerin de yeni vizyonun ihtiyaç duyduğu konut alanlarına dönüşmekte olduğunu 

belirtmiştir. Kahraman, bu süreçte müdahelenin bir taraftan kamu idaresi tarafından 

yapılırken, diğer taraftan kendiliğinden, yani kamu müdahelesi dışında 

gerçekleşebildiğini söylerken, soylulaştırılan alanları da bu ikinci gruba dahil etmiştir.  
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Oysa, bu çalışmanın konusunu oluşturan Sulukule soylulaştırma projesi ve Fener-

Balat’ta yürütülecek proje, kamusal bir baş aktör olan Fatih Belediyesi tarafından 

gerçekleştirilmektedir. İzleyen bölümde, bu örnekler hakkında bilgi verilecektir.  

 

Belediyelere ilgili projeler için yetki veren iki ana kanun 5393 sayılı Belediye Kanunu 

ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 

Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’dur44.  

 

2005 yılında kabul olunan 5393 sayılı yeni Belediye Kanunu’nun “Kentsel Dönüşüm 

ve Gelişim Alanları”nı tanımlayan 73. maddesi,45 büyükşehir belediyelerine, aynı 

sınırlar içindeki ilçe ve ilk kademe belediyelere ve nüfusu 50.000’in üzerinde olan 

belediyelere, kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent alanlarını yeniden inşa 

etmek veya kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm 

ve gelişim projeleri uygulama, söz konusu alanların da meclis üye tam sayısının salt 

çoğunluğunun kararıyla saptanması yetkisi vermektedir.46 Aynı maddeye göre, proje 

alanlarındaki yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma yolunun 

esas olacağı belirtilmektedir (Özden, 2008: 320-321). Yönetişim konusu da bütün 

isteklere, gelişmelere ve çeşitli deneyimler yaşanıyor olmasına rağmen yaşama 

geçirilememiş, ilgili Hemşehri Hukuku maddesi önceki kanunlardan daha ileri bir 

düzenleme getirememiştir (Erder, 2006: 30).  

 

16 Haziran 2005 tarihinde kabul edilen ve 5 Temmuz 2005 tarihinde Resmi 

Gazete’de yayımlanan 5366 sayılı Kanun47 ile belediyeler, projeye katılmayan 

yapıları kamulaştırabilmekte, projeye onay verecek özel koruma kurulları 

oluşturabilmekte ve inşaat harçlarından muafiyetle maliyeti yüzde 30 

azaltabilmektedir (Şen, 2006:75). Dolayısıyla, söz konusu kanun, belediyelere 

vatandaş adına karar verip toptan proje yapma, proje için yatırımcı davet etme ve 

anlaştırma yetkisi verirken, anlaşamayanların yerlerinin de hızlı şekilde 

                                                 
44 3194 sayılı İmar Kanunu, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu gibi kanunlar dolaylı olarak 
kentsel dönüşüm uygulamalarına dayanak teşkil edebilmektedir. Ancak, belirli bir bölgede 
öngörülen dönüşüm uygulamalarını konu alan 5104 sayılı Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm 
Projesi Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle başlayan süreçte kentsel dönüşüm kavramına 
doğrudan yer verilmiştir (Üstün, 2009:57-58). Kentsel dönüşümü hedefleyen diğer yasal 
uygulamalarla ilgili örn. bkz. Üstün, 2009.  
45 İlgili madde Ek 3’de sunulmuştur.  
46 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda da kentsel dönüşüm projeleri tesis etme ve 
uygulama yetkisi büyükşehir belediyelerine verilmiştir.  
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kamulaştırılmasına imkan tanımaktadır (Aras, 2007). Planlamadan kopuk oluşu, 

yenileme ve dönüşümü sosyal ve ekonomik boyutlarından bağımsız ele alışı, 

parçacıl çözümleri teşvik edişi, yenileme alanlarının ilanını bilimsel kriterlere 

dayandırmaması nedeniyle istismara açık oluşu, uygulama için gerekli araçları 

tanımlamaması bu kanunun temel sakıncaları arasında sayılmaktadır (Özden, 2008: 

338). Erder (2006), bu bağlamda, “kentsel dönüşüm” adı altında yapılan son dönem 

uygulamalarının, planlamayı parçacı ve parsel bazında ele alan anlayışın devamı 

niteliğinde olduğunu belirtmektedir (32). 5366 sayılı kanun, “kentsel yenilemeyi salt 

bir mekansal proje geliştirme ve uygulama sürecine indirgemeyen, kenti tüm 

boyutlarıyla bütüncül algılayan bir kentsel yenileme anlayışının genel çerçevesini 

çizmek boyutunda, örneğin yenileme alanlarında yaşayanların yerinden edilmemesi, 

kiracılarla ilgili durum, dolaylı yerinden edilmeye yol açacak kira ve emlak 

fiyatlarındaki spekülatif artış gibi konulara açıklık getirmemektedir (Sakızlıoğlu, 

2006: 41). Bilsel (2006)’e göre ise, yerel yönetimlere olağanüstü yetkiler veren bu 

kanun, kamusal alanda demokratik süreçlerin işletilmemesinin yasal zemini olarak 

kullanılmak istenmektedir (24).  

 

İslam (2006:58)’a göre, İstanbul’daki soylulaştırma dalgasının ilkinde zengin 

çevresel değerler, ikincisinde yoğun kültür ve eğlence etkinlikleri, üçüncü dalgada 

ise kurumsal bir yatırım projesi soylulaştırmanın arkasındaki itici kuvvetler 

olmuştur.48  

 

5366 sayılı kanun ile, mekansal yapılanma süreçlerinde,  gayrimenkul yatırım 

ortaklıkları,  proje geliştiriciler, inşaat şirketleri, gayrimenkul sektörü yatırımcıları,  

finans kuruluşları gibi bazı aktörler piyasada etkin hale gelecektir. TOKİ de bu 

piyasa içindeki belirleyici aktörlerden olacaktır (Yayed, 2006’dan aktaran Şen, 

2006:75).49 Bugün İstanbul’da uygulanan kentsel dönüșüm projeleri belirleyici 

aktörleri sınırlandırmakta ve katılım gibi olguları neredeyse içermemektedir. Plan 

yapım süreç ve şekilleri ve ilgili kanunlar bir şekilde katılım boyutunu tanımlasa da, 

uygulamalar bu projelerin çoğunluğa rağmen yapıldığını göstermekte ve katılım 

                                                                                                                                          
47 Kanun metni için bkz. Ek 1. 
48 Soylulaştırma dalgaları ve dünyanın farklı kentlerindeki süreçler için örn. bkz. Bounds & 
Morris, 2006; Hackworth & Smith, 2001; Lees v.d. 2008.   
49 5366 sayılı Kanun’da, yenileme alanları olarak belirlenen bölgelerde TOKİ ile ortak 
uygulama yapılabileceğini ve/veya TOKİ’ye de uygulama yaptırılabileceği de belirtilmiştir 
(Üstün, 2009: 90).  
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kavramı üzerinden yapılan uygulamalarda, yerleșimciler bir anlamda çaresiz 

bırakılıp razı edilmektedir (Kahraman, 2006: 101).  

 

 

2.3.1. Sulukule’deki Soylula ştırma Uygulamaları  

 

Sulukule bölgesindeki Neslişah ve Hatice Sultan mahallelerindeki projenin etkileri 

yurttaşlık kavramında yer alan kapsama (inclusion ) ya da dışlama (exclusion ) 

ikilemi bağlamında değerlendirildiğinde, planlama kararlarının yurttaşlık tanımını da 

doğrudan etkilediği görülmektedir (Yalçın, t.y.).  

 

Sulukule’deki soylulaştırma süreci Türkiye’de en çok tartışılan soylulaştırma 

uygulamalarından biri olarak değerlendirilmektedir. Tez çalışmasının esasını teşkil 

eden üçüncü bölümdeki ampirik sınamaya ışık tutması için, izleyen alt bölümde, 

bölgedeki dönüşüm çalışmalarının kronolojisi verilmiştir.  

 
 
 
2.3.1.1. Bölgenin Kısa Tarihi ve Sosyo-Demografik Y apısı  

 

Kalafat ve Aydın (2007)’a göre,50 Sulukule adıyla anılan bölge, tarihte Romanların ilk 

yerleşik hayata geçtikleri bölge (11. yüzyıl) olarak önemli bir yer teşkil etmektedir. 

Romanların bir bölümü, İstanbul’un fethinden sonra, Ayvansaray’da Lonca 

Mahallesi’ni kurarken, bir kısmı da Sulukule’ye yerleşmiştir.  Osmanlı döneminde 

İstanbul eğlencelerinin önemli adreslerinden birini yaratan Romanlar, “devriye evleri” 

adıyla anılan eğlence evleriyle Cumhuriyet sonrasında bölgeyi uğrak yeri haline 

getirmişlerdir. Vatan Caddesi yapılırken, çoğu yıkılan Sulukule, Sultan Mahalleleri’ne 

kaymış ve bugün sur boyunca yerleşmiş Sulukule olarak bilinen bölge  Hatice 

Sultan, Neslişah Sultan ve Fatma Sultan mahallelerinden oluşmuştur. 

Edirnekapı’daki Bizans duvarlarının kenarındaki bölge, şehrin büyümesi ve 

günümüzdeki yol ağının ortasında olduğu için stratejik anlamda önem kazanmıştır. 

 

                                                 
50 Bkz. Tarih Vakfı tarafından yayımlanan İstanbul dergisinin Ekim 2007 sayısıyla birlikte 
dağıtılan ve İstanbul’daki kentsel dönüşüm sürecini ortaya koymayı hedefleyen alternatif 
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Şekil 1  

 

Çalışmaların başladığı dönemde Fatih ilçe sınırları &  
Hatice Sultan ve Neslişah mahalleleri 

 
Kaynak: http://sehirrehberi.ibb.gov.tr/map.aspx 

 

 

2.3.1.2. Dönüşüm Çalı şmalarının Kronolojisi 

 

Romanların yaşadıkları bölgeleri Kentsel Tasarım Projeleri  kapsamında rehabilite 

etmek için bu stratejik bölgeyi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2002-2003 

yatırım programına dahil etme düşüncesiyle Sulukule’nin dönüşüm projesi serüveni 

başlamıştır.51  

 

5366 sayılı kanun kapsamında, Sulukule, Kasım 2005 tarihinde “Kentsel Dönüşüm 

ve Yenileme” alanı olarak kabul edilmiştir.  

 

                                                                                                                                          
İstanbul Haritası’nı hazırlayan proje ekibinden Gülden Kalafat ve Ferzan Aydın’ın 
www.istanbulmap.org adlı sitedeki çalışmaları. 
51 Sulukule kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yaşananların kronolojisi Hacer Foggo’dan 
alınmıştır. 

Nesli şah 

Hatice Sultan  
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5366 sayılı yasa; başlığından da anlaşılacağı üzere tarih, kültür ve doğal 
varlıklarımızın bütün değerleri ile korunarak yaşatılması için alınacak 
tedbirlerden daha çok; bu alanların, mülkiyetlerin değişimi ile birlikte fiziksel 
ve sosyal olarak yenilenmesini, ve farklı fonksiyonlar ve kullanıcılar 
tarafından kullanılmasını öngören, ve bu konuda “2863 Sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”nu engel görerek onu aşma çabasıdır 
(Yapıcı, 2007:139).  

 

Fatih Belediyesi, iki mahallenin yenileme alanı olarak ilan edilmesiyle ilgili web 

sitesinde aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:  

 

Neslişah ve Haticesultan Mahalleleri bölgesinin bu yaşam tarzı ve bu 
sorunlarla gittikçe kentten ayrışmasının önüne geçmek amacıyla, 
Belediyemizce Yenileme Alanı olarak ilan edilmesine karar verilerek, fiziki 
mekâna operasyonel yaklaşımını ortaya koymuş, böylece kentsel 
yenilemeyi, sosyal, kültürel ve ekonomik entegrasyon ile ilişkilendirmeyi 
hedeflemiştir. Fiziksel mekanın yenilenmesi ile alandaki mülk sahiplerinin 
mülkiyet haklarını ve kültürlerini kullanabilmesi esasına dayanan bir model 
ile mekandaki çöküşün önüne geçerek, alanı tekrar kente entegre etmeyi 
hedeflemiştir (Fatih Belediyesi, 2006a). 

 

Bu açıklamalardan önceki paragraflarda, projenin oluşma sürecini haklı gösteren 

Belediye, “Dünyadaki pek çok gelişmekte olan kentin ortak sorunlarından biri ve en 

önemlisi, işlevini kaybeden tarihi kent merkezlerinin ve alanlarının yarattığı çöküntü 

bölgeleridir” diyerek, bir anlamda, yaygın olan soylulaştırma tanımına yer vermiştir.   

 

Yine 2005 yılında, alternatif yaklaşımları araştırmak ve güncel acil sorunlara çözüm 

üretmek üzere; aktivistler, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve sivil toplum 

kuruluşlarından oluşan Sulukule Platformu yapılanmış, Haziran 2006’da ise bölgenin 

kendi sakinleriyle hayatına devam edebilmesi ve evlerin bakım ve tamiri için maddi 

destek sağlanması üzere çağrı yaparak “Sulukule Roman Kültürünü Geliştirme ve 

Dayanışma Derneği” kurulmuştur.  

 

Eylül 2006’da başlayan yıkımlardan sonra, 13 Aralık 2006 tarihinde, Sulukule 

(Neslişah ve Hatice Sultan Mahalleleri) için Bakanlar Kurulu’ndan afet şartlarında 

alınan "Acele Kamulaştırma Kararı" çıkmıştır.52  

 

                                                 
52 5366 sayılı Kanun’da, belediyelere, yenileme alanındaki taşınmazlar üzerinde, proje 
tamamlanıncaya kadar geçici kısıtlamalar uygulayabilme yetkisi verilmiştir. Aynı kanunda, 
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Afet şartlarıyla ilgili aciliyet söylemi, özellikle de 1999 Marmara Depremi sonrasında 

İstanbul’un bir büyük depreme gebe olduğu tartışmaları, Fatih Belediyesi’nin de 

konuyu ele alış biçimini etkilemiş ve mahalle sakinleriyle proje öncesinde deprem 

konusu çerçevesinde bir anket çalışması yapmıştır.53  

 

Candan ve Kırlı (2007), İstanbul’da yürütülen/yürütülecek projelerle ilgili aynı aciliyet 

söylemine vurgu yapmaktadır:  

 

Depreme hazırlık çerçevesinde yapılması gereken bina güçlendirilmesi, alt 
yapının yenilenmesi gibi işler, İstanbulluları bekleyen ‘suç’, ‘göç’, ‘nüfus 
patlaması’, ‘Ulaşım sisteminin çökmesi’ gibi başka ‘doğallaştırılan felaketlerle’ 
beraber anılmaya başlandı. İstanbul’un çok yakın geleceğini tehdit ettiği 
duygusu yoğunlaştırılarak yayılan bu felaket beklentileri ancak geniş 
kapsamlı bir kentsel dönüşümle çözülebilecek bir acil durum hissiyatını 
beslemekte ve önerilen kentsel dönüşüm projelerini ‘kaçınılmaz’ kılmaktadır 
(70).   

 

2006 yılında Dünya Mirasını Koruma Komitesi, tarihi eserleri korumaya yönelik 

çalışmaların yetersiz olması nedeniyle, tarihi yarımadanın Dünya Kültür Mirası 

Listesi’nden çıkarılabileceğini belirtmiş, 2008 yılında ise İstanbul’da incelemeler 

yapan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) heyetinin 

hazırladığı raporda54 belirtilen eksiklikleri tamamlamak ve gerekli yönetim yapısını 

oluşturmak için İstanbul’a 2009 yılına kadar süre verilmiştir. Sulukule için ayrı ve 

uzun bir bölüm ayrılan rapor, bölgede yürütülen projenin bir soylulaştırma 

uygulaması olduğunu belirtmekte ve gelir düzeyi yüksek grupların oturumuna 

açılmak üzere tasarlandığını eleştirmektedir. Heyet, koruma, sosyal ihtiyaçlar ve 

                                                                                                                                          
süratli dönüşümün sağlanması için belediyelerin kamulaştırma yoluna başvurabileceği de 
ifade edilmiştir (Üstün, 2009: 96).  
53 Belediye’nin web sitesinde projeyi anlattığı sayfada bu anket çalışmasıyla ilgili bilgi 
bulunamamıştır. İçinde “anket” ifadesi geçen cümleler şöyledir: “Çok yönlü hak sahipliği 
çalışması kapsamında bölgede bir anket çalışması gerçekleştirilmiş ve resmi kayıtlar 
incelenerek hak sahipleri tespit edilmiştir”, “Bölgede yapılan anket çalışmasında çoğu bir 
bahçe içinde sağlıksız koşullarda, küçük odacıklarda birkaç aile olarak yaşadıkları 
görülmüştür. Bölge halkının büyük bir bölümü sağlıksız yaşam koşullarından memnun 
değildir”. Sulukule Platformu sözcülerinden Hacer Foggo’ya göre, “Belediye 2005'te bir anket 
yaptığını, insanların görüşlerini aldığını, bu projeyi sonra oluşturduklarını iddia ediyor. 
Sulukulelilerse belediyenin 2005'te kendilerini evlerinde ziyaret ettiğini, ama sadece hane 
sayısını, evlerin sağlam olup olmadığını tetkik ettiğini söylüyor” (Oğuz, 2007). Saha 
çalışması öncesinde görüştüğümüz mahalle sakinleri de aynı konuyu dile getirmiştir.  
54 Raporun tamamı için bkz. whc.unesco.org/download.cfm?id_document=100746. 
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yerel toplumların kimliği arasında bir denge bulunması gerekliliğini de aynı raporda 

önermiştir.55 

 

Soylulaştırma süreci kapsamında gelinen noktada, konut edinme hakkı tanınan 

Sulukuleli kiracılar Taşoluk’ta aidatları ödeyemeyince Sulukule’ye yakın yerlerde 

kiracı olmuştur. Tapu sahibi olanların büyük çoğunluğu da haklarını üçüncü 

şahıslara satmıştır. Tapu sahibi olmadıkları gibi kiracı olduklarını kanıtlayamayanlar 

da sokakta kalmıştır (Akgüneş, 2009).  

 

Taşoluk'ta inşa edilen toplu konutlara yerleştirilen ve yerlerinden edilen Sulukuleli 

Romanların yeniden mahalleye dönüşünü öngören ve Roman kültürünün 

korunmasını amaçlayan sivil toplum örgütleri Fatih Belediyesi ile görüşmeler yapmış 

ancak mutabakat sağlanamamıştır. Sınır Tanımayan Otonom Plancılar’ın (STOP) 

TOKİ ile 2009 yılı yaz aylarında mevcut planlamaya karşı hazırladığı alternatif 

projeyle ilgili yaptığı görüşme, konu ile ilgilenen sivil toplum örgütleri ve hak sahipleri 

nezdinde heyecan yaratmıştır. STOP, TOKİ yetkililerine mevcut proje yerine gönüllü 

uzmanlar ve danışmanlar tarafından sivil toplumun katılımıyla yeni bir proje 

yapılabileceğini belirttiklerini duyurmuş, ancak Fatih Belediyesi STOP'un hazırladığı 

projenin hukuksal alt yapısının olmadığının ve Sulukule'de çok yakında inşaatların 

başlayacağının altını çizmiştir (Altan, 2009).  

 

Gönüllü grup Sulukule Atölyesi’nin alternatif plan yapmaya başladığında mahallenin 

henüz yaklaşık %40’ının yıkılmış olduğu, ancak TOKİ ile görüşmelerin başlaması 

sırasında %90 oranında yıkımların tamamlandığı, bu süreç içinde mahallelilerin 

çoğunun taşınmak zorunda kalması nedeniyle, yapılan planın katılımcı planlama 

değil ancak savunucu planlama örneği olabileceği belirtilmektedir (mimdap, 2009).  

 

                                                 
55 Fatih ve Beyoğlu ilçelerinin 5366 sayılı kanun çerçevesinde çalışmaları başlatan ilk iki ilçe 
olduğu belirtilen OECD Alan İnceleme Raporu’nda da, sosyo-ekonomik gelişme eğilim ve 
fırsatları ve kentin karşı karşıya olduğu tehditlerin sıralanmasının yanı sıra, UNESCO 
raporundaki uyarılara da gönderme yapılarak, bu çerçevede eksikliklere değinilmiştir. 
Raporda, ayrıca, Fatih Belediyesi’nin alternatif önerilere açık olduğunu belirtmesine rağmen, 
müzakere/sözleşme çerçevesinin (bölge sakinlerinin, katkıda bulunmak için yeterli bilgi, 
zaman ve maddi kaynaktan yoksun olmaları nedeniyle) etkili bir sivil toplum katılımını 
sağlayamayacak kadar çok karmaşık ve kısıtlayıcı olduğunun (sadece ev sahibi sakinlere 
açık)  da altı çizilmiştir. Rapor, çalışmalardaki bir diğer kusurun ise, bazı yerel grupların tarihi 
ve topluluk ağlarının yetkililer tarafından görmezden gelinmesinin bireyler ve ailelerin tarihi 
yarım adayı terke zorlanması olduğunu belirtmektedir. (OECD, 2008:171) 
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Bu tartışmalar sonuçlanmadan, Sulukule’de inşaat aşamasına gelindiği ve kentsel 

yenileme çalışması kapsamında yapılacak yeni binaların inşaatına Aralık 2009 

ortasında başlanacağı ortaya çıkmıştır. Yenileme projesinin avan projesi üzerinden 

TOKİ’nin gerçekleştirdiği ihaleyi kazanan inşaat şirketi yetkilileri de şantiye kurma 

çalışmalarının başladığını, konteynırların yerleştirildiğini, güvenlik birimlerinin 

oluşturulduğunu belirtmiştir (Yoldaş, 2009).  Bu gelişmenin medyada yer aldığı gün 

İstanbul'da düzenlenen ''Roman Çalıştayı''na, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden birçok 

dernek ve birey katılmıştır. Çalıştaya katılan Roman Kültürünü Geliştirme ve 

Dayanışma Derneği Başkanı, asıl sorunlarının konut sorunu olduğunu, Sulukule ile 

ilgili taleplerinin olacağını, Belediye ve Bakanlar Kurulu alternatif projelerine imza 

atarsa Sulukule’yi inşa etmeyi ümid ettiklerini söylemiştir (soL, 2009).   

 

 

2.3.2. Fener-Balat Bölgesindeki Kentsel Dönü şüm Çalışmaları 

 

Fener kabadayı kahvehaneleri ünlü meyhaneleri…, yedi iklim dört 
bucaktaki ülkelerin gelenekleri, dil kalıntılarıyla rengârenk bir semtti. Fener 
hiçbir dine ve hiçbir dile kapalı değildi. Bugün İstanbul’un bir sefalet 
mahallesi görünümünde; oysa kentin canlı, neşeli bir merkezi olmaması 
için bir neden yok. En azından beton han ve apartmanların istila etmediği 
pitoresk bir mahalle görünümünü hala koruyabildiği için… Bu bir dilek, ama 
gelen günlerin imarcılığı (!) ne getirecek, o pek belli olmaz (Ortaylı, 
2006:148). 

 

Fener-Balat bölgesinde dönüşüm çalışmaları çerçevesinde iki proje gündeme 

gelmiştir: Fener Balat Semtlerinin Rehabilitasyon Projesi ve Temmuz 2008 tarihinde 

tamamlanan Fener- Balat Semtleri Sahil Kesimi Yenileme Projesi. Çalışmanın 

ilerleyen bölümlerinde (saha çalışması) ikinci proje üzerinde durulacaktır.  

 

 

2.3.2.1. Bölge Tarihi ve Sosyo-Demografik Yapı 56 

 

Fener ve Balat semtleri, Tarihi Yarımada’da, güneyde Haliç ve batıda Bizans kara 

surları arasındaki bölgede, kuzeydeki Bizans dönemi surları ile güneydeki bölgeyi 

                                                 
56 Detaylı bir inceleme için örn. bkz. Belge, 2007; Eyice, 2006; Hürel, 2008; Ortaylı, 2007. 
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çevreleyen yamaçlar arasında, Ayvansaray ve Cibali semtlerinin ortasında yer 

almaktadır.  

 

Bir zamanlar, Rum, Musevi ve Ermenilerin toplumsal ve kültürel yaşamlarının odak 

noktası olan Fener-Balat bugün, çoğunlukla başka kentlerden ve kırsal alanlardan 

göç eden Müslüman bir nüfusun yerleşim yeridir. Fazla sayıda harap yapının 

bulunduğu bölgedeki fiziksel ve toplumsal yoksullaşmanın nedenlerinden biri, 

Haliç’teki tersanenin Tuzla’ya taşınmasıdır (Fener ve Balat Semtleri Rehabilitasyon 

Programı). 

 

Bazı yapılar tamamen çökmüş, diğerlerinin ise %20’si kötü durumdadır. İlk proje 

olan Rehabilitasyon Programı başlangıcında yapılan bir değerlendirmeye göre, 

program alanındaki toplam 1401 parselden, 102’si (7%) kullanılmamaktadır, 68 bina 

(%5.4) tamamen, 124 bina (%9.7) ise kısmen boştur (Fener ve Balat Semtleri 

Rehabilitasyon Programı). 

 

Fener semtinin adı, Fanarion, yani limana giren gemileri selamlayan fener 

kelimesinden gelmektedir (Ortaylı, 2007: 139). 

 

Haliç Feneri’ne girerken (ve Fener’den çıkarken) ünlü Fener Kapısı’ndan 
geçmek doğru olur ama bugün bu mümkün değildir; bırakın kapıyı, kapının 
açıldığı  İstanbul surları bile yoktur artık neredeyse. Fener Kapısı denize 
yakındı ve yanındaki kuleden bir fener sallanırdı. Haliç’in kayalık kıyılarını 
karanlıkta göremeyen gemicilere kılavuz olurdu bu fener. Semtin adını 
Bizans devrinde bu fenerden aldığı söylenir (Deleon, 2004:109). 

 

Balat ile Cibali arasında bulunan Fener, Rum Patrikhanesi’ne ev sahipliği yapması 

nedeniyle, Bizans döneminden beri özellikle Rumların oturduğu bir bölge olmuştur 

(Fener ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı). Bizans devrinde limanın varlığı 

nedeniyle kalabalık, gürültülü ve pis olmasına rağmen dünyanın farklı yerlerinden 

gelen tüccarların buluşma noktası olması, Fener’i dünyayla ilişkilerin düğüm noktası 

haline getirmiştir (Ortaylı, 2007: 139). 17.yüzyılda Fener, kesme taştan evleri ve 

zengin süslemeli bina cepheleriyle seçkinlerin tercih ettiği bir yerleşim yeri olmuştur 

(Fener ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı). Elçi konakları, Cenova ve 

Venedik tüccarlarının oturduğu şık evler semti süslemiştir (Ortaylı, 2007: 139).  
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18. yüzyılda aristokrat Rum aileleri Patrikhane yakınında ahşap veya kagir evler inşa 

etmeye başlamışlar, ancak yerleşim yapısı 19. yüzyılda önemli ölçüde değişmiştir. 

Fener’in önde gelen aileleri semtten ayrılarak, Boğaz kıyısında Tarabya, Arnavutköy 

ve Kuruçeşme gibi semtlere yerleşmişlerdir. Bölgede kalan memurlar, zanaatkarlar 

ve küçük tüccarlar, bölgedeki yangından sonra boşalan parsellerde yapılan sıra 

evlere yerleşmiştir. 19. yüzyılın sonlarında İstanbul’un Adalar, Kadıköy, Şişli gibi 

semtlerine doğru başlayan ilk göç dalgası, nüfus yapısında köklü bir değişim 

yaratmış, ancak yine de Fener 1960’lı yıllara kadar Rumlar’ın yaşadığı semt 

olmuştur. 1960’lı yıllarda Rumlar’ın Türkiye’den kitlesel olarak ayrılmasıyla ikinci bir 

göç dalgası yaşanmış ve sonra semt özellikle Karadeniz Bölgesi’nden gelen düşük 

gelirli bir nüfusun yerleşim yeri olmuştur. Aynı dönemde, sanayileşme nedeniyle 

semtin karakteristik kıyı özelliği de bozulmaya başlamıştır (Fener ve Balat Semtleri 

Rehabilitasyon Programı). 

 

Balat’ın adını, fetihten sonra ahalisi buraya yerleştirilen Bodrum civarındaki Balat 

kasabasından veya mahallenin arkasındaki saraydan almış olduğu söylenmektedir. 

Ancak, Bizans’ın son döneminde devlet ileri gelenlerinin konakları ve saraylarının 

bulunduğu bu mahallenin adını aldığı sarayın hangisi olduğu bilinmemektedir (Hürel, 

2008: 72). Belge (2007)’ye göre de semtin adı “Palation”un (saray) bozulmuş şeklidir 

ve Blaherna Sarayı’na yakınlığı nedeniyle bu adla tanınmıştır.  Ayvansaray ile Fener 

arasında yer alan Balat’a, İstanbul’un fethinden sonra özellikle İspanya’dan göç 

edenler yerleştirilmiş ve semt küçük bir Ermeni cemaatinin dışında, Bizans 

döneminden beri bir Yahudi semti olmuştur (151). 

 

1894 yılındaki deprem ve semtin yapısını derinden etkileyen yangınlardan sonra, bu 

semtin de nüfus yapısı Fener gibi değişikliğe uğramıştır. 19. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren semtin en zenginleri buradan ayrılarak (Fener ve Balat Semtleri 

Rehabilitasyon Programı) İsrail’e (Belge, 2007: 152) ve bugün Hahambaşılık ve 

sinagogların da bulunduğu Galata’ya (Fener ve Balat Semtleri Rehabilitasyon 

Programı) taşınmıştır. 20. yüzyılın erken dönemlerine kadar Balat’ın sahil kesimi, 

farklı büyüklüklerdeki iş yerleri, depolar ve atölyeler, imalathaneler, demir deposu, 

tütün deposu, yağ fabrikası, soda fabrikası vb. işyerlerine ev sahipliği yapmıştır.  
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Özellikle İsrail devletinin kurulmasından sonra, Balat nüfusunun yaklaşık dörtte biri 

Balat’tan ayrılmıştır. Bu dönemden sonra Balat’taki Yahudi cemaat azınlık durumuna 

düşmüş, Fener’de olduğu gibi, Karadeniz Bölgesi ve özellikle Kastamonu’dan yeni 

göç dalgası gelmiştir. 1960’lı yıllardan sonra semtin Yahudi sakinleri ağırıklı olarak 

Şişli’ye taşınmıştır (Fener ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı).  

 

Fener ve Balat’ın sosyo-ekonomik olarak kırılgan nüfusu, mimari yapının 

korunmasına, binaların onarımı ve bakımına yetecek veya bunları öncelikli 

maddeleri haline getirecek kadar yeterli ekonomik kaynaklara sahip değildir (Fener 

ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı).  

 

 

2.3.2.2. Fener ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Pro gramı 

 

Fener’in de dahil olduğu Haliç’in güney kesimi, özellikle 1980 yılından sonra önemli 

fiziksel değişimlere sahne olmuştur. 1984 ile 1987 yılları arasında, Fener’deki 18. 

yüzyıldan kalma son taş binaların büyük bir kısmı ile Balat İskelesi’nin de bulunduğu 

Haliç kıyısındaki binalar, geniş ölçekli bir program çerçevesinde yıkılmıştır. Yıkılan 

binaların yerinde düzenlenen yeşil alanlar, aradaki yoğun taşıt yolu nedeniyle semt 

halkı tarafından fazla kullanılamamaktadır. Bir ila dört katlı olan bölgedeki binaların 

çoğu 1930 öncesi yıllarda inşa edilmiş olup semtin özgün karakterini 

oluşturmaktadır. 1930-1950 yılları arasında yapılan binalar ise, hem bu karakteri 

devam ettirmekte hem de dönemin özelliklerini yansıtmaktadır (Fener ve Balat 

Semtleri Rehabilitasyon Programı). 

 

1996 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen Habitat Konferansı sonuç bildirgesinde  

“sosyal ve çevresel haklara saygı gösteren kent politikalarının benimsenmesi” için 

yapılan çağrı sonucunda, bölgede uygulanacak bir rehabilitasyon programı 

(yukarıdaki paragrafta yer alan birinci proje) bu yaklaşım için olası bir model olarak 

düşünülmüştür. Avrupa Komisyonu, Fatih Belediyesi, Fransız Anadolu Araştırmaları 

Enstitüsü ve UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu), 1997 ve 

1998 yıllarında, Fener ve Balat semtlerinin rehabilitasyonu için bölgedeki 

derneklerinin katılımıyla bir fizibilite çalışması gerçekleştirmiş, bu fizibilite çalışması 

sonucu üzerine oturtulan Rehabilitasyon Programı da 1998 yılında Avrupa Birliği’nin 
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finansman sağladığı Avrupa Birliği-Akdeniz Ülkeleri Ortaklığı (MEDA) Programları 

kapsamına alınmıştır. Fizibilite çalışmasından sonra UNESCO, Dünya Mirası Fonu 

ve Fransız Hükümeti’nin mali desteğiyle Fatih Belediyesi ve UNESCO Dünya Mirası 

Merkezi tarafından İstanbul Kültürel Miras Evi çalışması başlatılmış, Fener’de 

restore edilen bir bina 1999 yılı Temmuz ayına kadar mahallelilere danışmanlık 

hizmeti veren bir merkez olarak çalışmıştır. Avrupa Birliği, Fatih Belediyesi ve 

Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı arasında 2000 yılında imzalanan finans 

anlaşması ile 2003 yılında çalışmalar başlamıştır. Danışmanlık hizmetleri veren 

merkez de aynı yıldan itibaren Program Ofisi olarak kullanılmıştır (Fatih Belediyesi, 

2006b; Fener ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı). Fatih Belediyesi bu 

programda "Yararlanıcı Ortak- Beneficiary" olarak yer almıştır. 

 

1997 yılında 6 milyon A.B.D. Doları bütçe ayrılan proje 2007 yılında başladığında, 

Fatih Belediyesi, geçen zaman içerisinde bölgeye altyapı yatırımları yaptığı ve 

üzerine düşen görevi tamamladığını öne sürerek projeden desteğini çekmiş, 

yalnızca kullanılabilecek yapılar için yardımcı olabileceğini belirtmiştir. Bunun 

üzerine proje Belediye desteği olmadan başlatılmıştır (mimdap, Ocak 2009).  

 

2008 yılı yaz aylarında tamamlanan bu Program ile, Fener ve Balat semtlerinde, 19. 

yüzyıl sonu yapılarından oluşan sivil mimari doku içindeki 121 yapı restore edilmiştir. 

Bölge sakinlerinin bölgede kalmalarının sağlanması için, evleri restore edilen konut 

sahipleriyle imzalanan protokolde, yenileme çalışmasından sonraki beş yıl evlerini 

satmamalarına dair bir şart dahil edilmiştir. Programın en kapsamlı bölümü olan ev 

restorasyonlarının yanı sıra, bir sosyal merkez kurulması kararı doğrultusunda, 

tahsis edilen Dimitri Kantemir Evi’nin giriş katı ve bahçesi çeşitli seminer ve/veya 

kurslar düzenlenebilmesi için yeniden düzenlenmiştir. Tarihi Balat Çarşısı’nda ve bu 

çarşıya girişlerde yer alan yapıların cephe ve çatıları yenilenmiş, beş yapı kapsamlı 

olarak restore edilirken, 28 dükkanın dış cephe ve çatı onarımları yapılmıştır 

(mimdap, Ocak 2009).                                                          

 

“Barselona Belediyesi’nin kısmen sahip olduğu yapım şirketi FOMENT Ciutat Vella 

SA57  liderliğindeki bir konsorsiyum ile imzalanan hizmet sözleşmesi uyarınca 

görevlendirilen uzmanlardan oluşan Teknik Destek Ekibi”, semt halkının tüm 
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aşamalarda bilgilenmesini, katılımını ve projenin sürdürülebilirliğini sağlamak için bir 

iletişim merkezi oluşturmuş, bültenler yayınlamış ve toplantılar düzenlemiştir (Fener 

ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı). 

 

Fener ve Balat Semtlerinin Rehabilitasyonu Programı, Topluluk Katılımı Forumu adı 

verilen bir örgütlenme ile semt halkının kararlara ve uygulamaya etkin katılımını 

öngörmüştür. Program, Haziran 2003 tarihinde bir Sokak Partisi ile semt halkına 

duyurulmuş, Program’ın duyurulmasında kullanılan araçlardan biri olan Bülten’in ilk 

sayısı bastırılarak semt halkına ve tüm ilgili taraflara dağıtılmıştır. Bu bülten, 

Program bileşenleri hakkında genel bir bilgi vermenin yanı sıra Program 

çalışanlarını da tanıtmıştır (Fener ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı).  

 

Destek ekibi, bölge halkının Program hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmasını, 

görüşlerini ortaya koyup tartışmalara ve kararlara katılmasını sağlamak amacıyla 

gerçekleştirdiği toplantıları da web sitesinde, “katılımcılık” başlığı altında sunmuştur.  

 

Programın tamamlanması nedeniyle düzenlenen törene katılan Avrupa Komisyonu 

Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Marc Pierini, program çerçevesinde kentsel 

yenileme konusunda bilgi birikimi oluştuğunu, projelerde halkın da söz sahibi 

olduğunu belirtmiş ve halkla diyaloğun sağlanmış olmasının programın başarısının 

ardındaki en büyük neden olduğunu söylemiştir (CNN Türk, 2008). 

 

Erder (2006)’e göre, bu projenin dikkatli incelenmesi hemşehri hukukunun hak 

sahibi olarak sadece mal sahiplerini değil, uygulamadan etkilenecek tüm grupları 

tanımladığını açıkça göstermektedir. Alanda yaşayanların hepsi (kiracılar, zilyetler, 

kadınlar, çocuklar) planlamanın muhtemel etkilerine karşı donatılmaya ve 

korunmaya çalışılmıştır (32). 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
57 Foment Ciutat Vella SA ile birlikte konsorsiyumun diğer üyeleri, IMC Danışmanlık Şirketi 
(İngiltere), GRET (Fransa) ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (Türkiye)’dır. 
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2.3.2.3. Fener- Balat Semtleri Sahil Kesimi Yenilem e Projesi 

 

Fener – Balat bölgesindeki rehabilitasyon programı sona ermeden, semtin bir 

bölümü yenileme alanı olarak ilan edilmiştir (Gümüş, 2009). Fatih ilçesinin yüzde 

20'sini oluşturan beş bölgeyi 5366 sayılı kanun doğrultusunda kentsel yenileme 

alanı ilan eden Fatih Belediyesi, Sulukule'den sonra Fener Balat Sahil Kesimi’nde 

de çalışmalara başlamış ve Belediye Başkanı Mustafa Demir, Fatih'in birçok 

mahallesinin acil müdahale gerektiren çöküntü bölgesi özelliği gösterdiğini 

söyleyerek, bu bölgede Türkiye'nin en büyük yenileme çalışmasının yapılacağını 

belirtmiştir (Yoldaş, 2008).  

 

Fatih Belediyesi, Fener – Balat semtlerinde yürütülecek proje için Ağustos 2006 

tarihinde web sitesine eklediği metinde, “İstanbul’un tarihinde önemli bir yere sahip 

olan ve eşsiz sivil mimarlık örnekleriyle kültür anıtı özelliği taşıyan Fener ve Balat 

semtlerinin bir kısmı”nın (Fatih Belediyesi, 2006b). Belediye tarafından yenileme 

alanı ilan edildiğini duyurmuştur.  

 
Yine web sitesinde yer alan bilgiye göre, 29 bin 353 m² büyüklüğündeki alanda 181’i 

tescilli sivil mimarlık örneği olmak üzere, toplam 297 yapı bulunmaktadır.  Projenin 

amacının da bakımsız ve hasar görmüş eserleri onararak Haliç’in tarihi ve kültürel 

önemine yakışır bir semt oluşturmak olduğu belirtilmiştir. Sarıoğlu (2009) ise, 

mülkiyet transferi biçimi seçilen yenileme projesi alanının 59 ada ve 909 parselden 

oluşan yaklaşık 280bin m2’lik58 bir bölgeden oluştuğunun ve bu projenin 

aynı zamanda geliştirilmiş kentsel dönüşüm projeleri arasında, kapsadığı alan 

açısından en büyük olduğunun altını çizmektedir.  

 

2007 yılında gerçekleşen proje ihalesini, yüzde 42.32 kat karşılığı önerisiyle 

kazanan GAP İnşaat’a göre, yenileme amaçları: 

 

- İstanbul’un tarihi-kültürel mozaiği açısından en önemli bölgelerinden biri 
olan yenileme alanında sağlıklı yaşam alanları yaratmak, 

- Yenileme alanının daha güvenli, sağlıklı, yaşanabilir, kentle bütünleşmiş 
bir yaşam alanı olmasını sağlamak, 

                                                 
58 GAP İnşaat da web sitesinde aynı yüzölçümünü vermiştir. Bkz. 
http://www.gapinsaat.com/tr/KDBalat.aspx  



 81

- Altyapı ve ulaşımı geliştirmek, sosyal refahı ve kent içi yaşam kalitesini 
arttırmak, 

- Bir içi deniz olan Haliç ile kıyı bandında yaşayanların ilişkisini 
güçlendirecek yeni kamusal fırsat alanları oluşturmak,  

- Bir deprem bölgesi olan İstanbul’umuzda depreme ve tabii afet risklerine 
karşı tedbirler almak ve dayanıklı yapılar oluşturmaktır (GAP İnşaat, t.y.). 

 

GAP İnşaat, proje amaçları arasında ise bölgenin fiziksel yenilemesinin 

yapılmasını, sosyal yapının kapasitesinin artmasının sağlanmasını, konut 

karakterinin turistik işlevler ile desteklenmesi ve zenginleştirilmesini, kıyıdaki yeşil 

alanla ilişkinin sağlanmasını sıralamaktadır.  

 

Gümüş (2009)’e göre ise, evlerin yıkılarak yeniden inşa edilmelerini öngören bu 

proje, bölgede yaşayanların evlerini satmalarını veya bir yatırımcı gibi hissedar 

olmalarını gerektirmektedir. Dolayısıyla, özellikle gelir seviyeleri düşük olanların 

süreç içinde evlerini terk etmelerinin kaçınılmaz olduğu düşünülmektedir59.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Kiraların ve vergilerin artacağı, dolayısıyla mülkiyetin el değiştireceği düşüncesiyle önceki 
bölümde detaylandırılan Rehabilitasyon Programı’nın da (uzun vadede) soylulaştırma amaçlı 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

3. Sulukule ve Fener-Balat Bölgelerindeki Dönü şüm 
Uygulamalarının Çift Yönlü Simetrik Model Kavramlar ı 
Bağlamında Sınanması ve Sosyal Seçim Kuralları Açısınd an 
Karşılaştırmalı Bir De ğerlendirme 
 

Belediyelerin, hemşehrilerin ihtiyaçlarını karşılama işlevini etkin biçimde yerine 

getirebilmesi için halkın beklenti ve sorunlarının belirlenmesine yönelik gereklilik ön 

plana çıkmaktadır. Halkla ilişkiler etkinlikleri bu gereklilik nedeniyle sağlanması 

gereken iletişimi kurmaya ve geliştirmeye imkan verdiği için yerel katılımın 

kurumsallaşmasına önemli katkılar sağlayabilecek niteliktedir (Öner, 2001: 100). 

 

Bir yenileme alanı içinde, yenileme kararlarında ve alana yapılacak müdahelelerde 

söz sahibi olan ve/veya hak iddia eden geniş bir yelpazede yer alan gruplar 

arasında yenileme alanında yaşayan kiracılar ve ev sahipleri ile o alanda çalışanlara 

kadar farklı gruplar yer almaktadır. Katılım, yenilemenin yönetsel ve ekonomik 

anlamda örgütlenmesi ve proje sürecinde dahil olmak üzere iki aşamada ele 

alındığında,  ikinci aşamada, yukarıda sayılan paydaşların katılımı ön plana 

çıkmaktadır. Örnek uygulamalarda, projelere halkın dahil edilmesinin, projelerin 

başarıya ulaşması için en önemli adımlardan biri olduğu gözlemlenmiştir. Projeleri o 

bölgelerde yaşayanlara/çalışanlara kendi projeleri gibi hissettirmek, onların 

kararlarını, beklentilerini ve taleplerini dikkate alıp değerlendirmek, konuyla ilgili 

bilgilendirmek ve dolayısıyla bilinçlendirici donanım sağlamak projenin başarılı 

olması için önemli stratejiler olarak değerlendirilmektedir (Özden, 2008: 206-207).  

 

Gerçek anlamda katılımı hedefleyen bir planlama süreci için vatandaşların alınacak 

olan kararları etkileyebileceklerine dair inançlarının güçlendirilmesi gerekecektir. 

Aksi durumda, yani bireyin katılıma olan inancını yitirmesi, planlama sürecindeki 

geleneksel katılım yaklaşımının aslında tek başına yeterli olmadığını göstermektedir. 

Süreç boyunca vatandaşlar ile planlamayı yürütenler arasında çift yönlü iletişimin 

sağlanması da vatandaşa dinlendiği, öneri ve eleştirilerinin dikkate alındığı hissi 

                                                                                                                                          
bir proje olduğu yönündeki (özellikle soylulaştırmanın yerinden edilme boyutuyla açıklanması 
ışığında) tartışma için, örn. bkz. Kutay, 2008. 
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verdiği için katılımın etkinliğini artırmaktadır (Stiftel, 1983’ten aktaran Turgut, 2007: 

428).  

 

Özellikle kent planlama pratiği ve gelişen yönetim anlayışıyla, kamusal alanda 

gerçek müzakereci60 iletişim alanlarının artması, yönetimlerin bu alanları 

sürdürülebilir kılmak için yürütmeleri gereken katılımcı iletişim çalışmalarının esasını 

oluşturmaktadır. Yine bu alanları ve iletişimi sürekli kılmak için çift yönlü iletişimin 

gözetilmesi gerektiği düşünülmektedir.   

 

Bu bölümde, daha önce tanımlanan soylulaştırma uygulamaları çerçevesinde, Fatih 

Belediyesi’nin Sulukule ve Fener-Balat bölgelerinde adını koymadan da olsa çift 

yönlü simetrik modeli kullandığı iddiasında olduğu izleniminin ampirik sınamasına 

ilişkin veri ve metodoloji anlatılacak, bulgular tartışılacaktır.   

 

 

3.1. Fatih Belediyesi’nin İleti şim Faaliyetlerinin Çift Yönlü 
Simetrik Modelin Anahtar Kavramları Do ğrultusunda 
Sorgulanması 
 

Yurttaşlık bilinci, toplumsal eylemlerde bütünlük sağlamak için gerekli zemini 

sağlarken, bu bütünlük, yurttaşlığın alınan kararları etkilemekteki gücünü de 

hatırlatmaktadır. Toplumlar, kanunlar ve kurallara karşı sadece bir nesne değil, bu 

süreçte etkili olan bir özne konumundadır aslında. Bu özne haline geliş ve 

sağlanmaya çalışılan bütünlük ise, etkin yurttaşlık kavramından ortaya çıkmaktadır 

(Yalçın, t.y.). Önceki bölümlerde tartışılan çağdaş yönetim biçimleri ve bütüncül 

yaklaşım da bu öznenin değişen beklentilerine cevap verebilecek ve özellikle 

kentliler için kazanımlar sağlayacak şekilde örgütlenmelidir. Ancak, çağdaş yönetim 

tekniklerinin kullanılması yaklaşımı nedeniyle kent yönetimlerinin de birer işletme 

yönetimi olarak algılanması önemli bir yanılgı olarak değerlendirilmektedir (Turgut, 

2004: 206-207).  

                                                 
60 Pazarlık ve müzakere doğrudan sözlük anlamlarıyla değerlendirildiğinde, diyalog 
kavramından uzaklaşmaktadır. Oysa, halkla ilişkiler çerçevesinde diyalog kavramı, 
kazanmak, kaybetmek veya fedakarlık etmekten farklılaştırılarak, diyalog içindeki bireylerin 
kendi pozisyonlarının olmasının ve bu pozisyonları savunmaları gerektiğinin altını 
çizmektedir (Kent & Taylor, 2002: 25).   
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Stratejilerini dünya pazarlarına göre ayarlarken rekabet ortamına daha hakim olmayı 

hedefleyen (Turgut, 2004:60) büyükşehir belediyelerinin kendilerini ve planlarını, 

projelerini anlatırken kullandıkları “yeni dil”, Fatih Belediyesi’nin kentsel dönüşüm 

projeleriyle ilgili hazırladığı yazılı/basılı malzemelere de yansımıştır. 

 

Bir yandan şehir özellikle yeni yasaların da mümkün kıldığı biçimde 
neoliberal uygulamaların açık alanı haline gelirken ve iktidar gittikçe 
denetimsiz bir biçimde tek elde toplanırken, bu yeni dil tam da tersi bir 
süreç yaşanıyormuşçasına şeffaflık, hesap verilebilirlik, etkin yönetim, 
katılımcılık etkisi yaratıyor (Candan & Kırlı, 2007:70). 

 

Aksoy (2008), Tarlabaşı Yenileme Projesi ile ilgili konuşmasında da benzer bir 

noktaya vurgu yaparak, söz konusu proje ile ilgili hazırlanan tüm tanıtım 

malzemelerinde, bölgenin boş bir yermiş gibi gösterildiği tasarım dilinin 

‘güzelleşmek’ odaklı olduğunu ve bunun, diğer tüm malzemelerin yanı sıra, özellikle 

projenin anlatıldığı kitapçıktaki Belediye Başkanı’nın “Tarlabaşı yenileniyor, Beyoğlu 

gelişiyor, İstanbul güzelleşiyor” başlıklı giriş yazısında görüldüğünü belirtmektedir. 

Yani, bir anlamda kent, cazip hale getirilmek için süslenmektedir.  

 

Gruplar arasındaki iletişimi sağlamak amaçlı katılımcılık ilkelerinin, Sulukule 

örneğinde bir bilgilendirme toplantısı şekline dönüştüğü görülmektedir. Belediye 

tarafından düzenlenen toplantılar, amaç hane halklarının da projenin bir parçası 

haline gelmesini sağlamak olsa da kullanıcıların mülkleri terketmesi için yapılan 

baskılara dönüşmüştür (Yalçın, t.y.).  Oysa, Fatih Belediyesi, hak sahipleri ile 2006 

Mayıs - Haziran aylarında haftada iki gün ada bazında toplantılar yapıldığını belirttiği 

web sitesinde, “Proje Geliştirme Süreci” başlığı altında, “insanlara ne tür proje 

istedikleri, bu konuda belediyeden neler bekledikleri, projeye katılım süreçleri ile 

dilek ve temennilerinin neler olduğu detaylı bir şekilde ortaya konulmuş ve 

tartışılmıştır” demiştir (Fatih Belediyesi; 2006a). 

 

 

3.1.1. Çift Yönlü Simetrik Modelin Ampirik Olarak T est 
Edilmesi 
 

Kentsel dönüşümün amaçları ve planlama pratiğiyle ilgili literatür incelendiğinde, 

ortak görüşler ortaya çıkmaktadır.  
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Kent planlamasının tarihsel gelişimi incelendiğinde, katılım ve demokratik sürecin 

işletilmesiyle ilgili vurguda, vatandaşların karar verme süreçlerine dahil olması ve bu 

kararları etkileyebilmesi için karar verme süreçlerinde ilgili konularda 

bilgilendirilmeleri, vatandaşın yer aldığı etkileşimli ortamların yaratılması ve alınan 

kararların vatandaşlarca denetlenebileceği ortamların sunulması gibi gerekliliklerin 

altı çizilmektedir (Turgut, 2007: 421-423). Kentsel dönüşümün de diğer amaçlarının 

yanı sıra, fiziksel koşullar ile toplumsal problemler arasında bir bağ kurmak, kentin 

yaşam kalitesini artırmak ve kentle ilgili politikaların katılımcılık ve müzakere 

yöntemleriyle oluşmasını sağlamak gibi amaçları bulunmaktadır (Alp, 2005; Osmay, 

2006; Özden, 2008). Bu amaç tümcelerindeki anahtar kelime ise “iletişim”dir ve söz 

konusu amaçların gerçekleştirilmesi, halkla ilişkiler yaklaşımlarının gündeme 

gelmesine neden olmaktadır.  Bu noktada, çift yönlü simetrik modelin anahtar 

kavramları ve halkla ilişkiler literatüründe bu model ve etkileri üzerine yapılan 

çalışmalar, karşılıklı anlayış, kamuoyu ile uyum, aracılık, dengeli etki, iletişim 

politikasının merkezi önemi, esnek yönetim prensipleri gibi kavramlar da ön plana 

çıkmaktadır.61 Çalışmada, literatürde sık sık altı çizilen, planlamanın iletişimsel 

rasyonelliği gerçekleştirmeye çalışmak üzere seyrinin, dönüşüm projelerinin 

katılımcılık ve iyi yönetişim ile gerçekleştirilmesi gerekliliği noktasının, bu 

yaklaşımların da halkla ilişkiler konusu ve yaklaşımlarıyla bağlantısının fotoğrafı 

çekilmiştir.  
 

Kentsel dönüşüm sürecinde, kent yaşamını paylaşan tüm aktörler önemli rol aldığı 

için, kentlilerin kendi içlerinde oluşturacakları ve yönetim birimleriyle sağlanacak 

etkileşim ve iletişim ortamları önem taşımaktadır (İncedayı, 2004: 60). Birlikte 

yönetmek anlamına gelen yönetişim, iletişim ve etkileşim kavramlarının 

birleşiminden oluşmakta ve yöneticiler ile yönetilenler arasındaki iletişime vurgu 

yapması nedeniyle önem taşımaktadır (Filiz, 2007). Artık Türkiye kentlerinin, kentli 

toplumun tüm katmanlarına açık, katılımcı, müzakereye elverişli fakat şeffaf karar 

süreçlerini içeren stratejik planlarla yönlendirilmesi, bu süreçte yerel yönetimlerin 

yeniden örgütlenmesi, kente ilişkin vizyonlarının açık ve güvenilir bir ortamda 

oluşturulup tartışılması kaçınılmaz hale gelmiştir (Tekeli, 2005’ten aktaran Altaban, 

2006: 27-28). 

 

                                                 
61 Örn. bkz. Pira v.d., 2005. 
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Kent planlamasını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen yönetimin daha 

demokratik hale gelmesi için kamusal alanda müzakereci iletişim alanlarının 

artması, söz konusu yönetimlerin belli bir nitelikteki halkla ilişkiler çalışmalarının 

esasını oluşturmaktadır. Bu nitelikteki halkla ilişkiler çalışmaları ile çift yönlü simetrik 

modelin anahtar kavramları örtüşmektedir. Dünya genelinde, soylulaştırma ile ilgili 

yapılmış araştırmaların çoğunun kalitatif yöntemlerle gerçekleştirilmiş olması 

(Sullivan, 2007) nedeniyle, Sulukule ve Fener-Balat saha çalışmasında, yürütülen 

dönüşüm projelerinin iletişiminde çift yönlü simetrik modelin anahtar kavramlarının 

geçerli olup olmadığının ampirik olarak sınanması amaçlanmıştır.   

 

Çift yönlü simetrik halkla ilişkiler modelinin ampirik olarak sınanması sonucu ortaya 

çıkacak bulgu(lar), iletişim ya da halkla ilişkiler disiplininin kentsel 

dönüşüm/soylulaştırma alanına katkı yapma potansiyeline sahiptir.  

 

 

3.1.1.1. Sulukule Saha Çalı şması  

 

Bu çalışma, ilk bölümlerde incelenen kent ve kent planlamasında katılımcılık ve iyi 

yönetişimin gelişmesi ile çift yönlü simetrik halkla ilişkiler modelinin anahtar 

kavramlarının ilişkisini araştırmak üzere tasarlanmıştır. Kent planlamasının 

gelişimindeki ilgili kuramlar ve çift yönlü halkla ilişkiler modelinin anahtar kavramları 

ile ilgili literatür incelemesi aracılığıyla ve bunların ilişkisini sınayabilmek için 

gözlemlenen olgular arasındaki ilişkilere dayanarak, Sulukule sakinlerine, 

Belediye’nin kendilerini, kararlara ve uygulamaya aktif birer aktör olarak dahil edip 

etmediği sorulmuştur. A priori beklentimiz, Belediye tarafından yürütülen iletişim 

faaliyetlerinde, metinlerin bütünü ve bölümler/paragraflar arası geçişler 

incelendiğinde, daha çok katılımcılığı ön plana çıkartan anahtar kelimeler 

kullanılmaya çalışılmış olsa bile, çift yönlü simetrik modelin geçerli olmadığıdır. 

Dolayısıyla, temel hipotezimiz, Fatih Belediyesi tarafından Sulukule sakinleri ile 

projeler çerçevesinde yürütülen iletişim çalışmalarının, en iyi ihtimalle, kamuyu 

bilgilendirme ve çift yönlü asimetrik62 iletişimden oluşan bir karma olduğudur. 

                                                 
62 Çift yönlü asimetrik iletişim, örgütlerin paydaşlarına kulak verdiği, ancak edindikleri bilgileri 
sadece bu paydaşları kontrol etmek için kullanıp kendilerinde herhangi bir değişiklik 
yapmadıkları bir sistem olarak da tarif edilmektedir (Ropper, 2009: 141).   
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3.1.1.1.1. Veri ve Uygulama Yöntemi 

 

Bu tezi ampirik olarak sınayabilmek için, Sulukule’de yüz yüze görüşmelere dayalı 

saha çalışması Eylül 2008’de gerçekleştirilmiştir. Soru formunun63 içeriğini 

geliştirmek için, saha çalışması öncesinde Roman Kültürünü Geliştirme ve 

Dayanışma Derneği lokalinde ve iki kahvehanede odak grup tartışmaları yapılmıştır. 

Benzer tartışmalar/görüşmeler, soru formu taslağı hazırlandıktan sonra da 

sürdürülmüştür.  Soru formu araştırma uzmanlarının desteğiyle son halini aldıktan 

sonra, yine bölgede yapılan pilot uygulamalarla kontrol edilmiştir.  

 

Saha çalışması, Sulukule mahallesini temsilen 18 yaş üzeri kişilerle 

gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler hane halkı reisi veya eşleri ile yapılmaya 

çalışılmıştır. Bu sayede, mevcut konut ve gelecekte yaşanacak konut hakkındaki 

karar süreçlerinde etkin olan kişinin görüşleri alınmıştır. 

 

Neslişah mahallesinin tamamı proje kapsamında olduğu için, bu mahallenin tüm 

haneleri taranmıştır. Hatice Sultan mahallesinin ise sadece bir kısmı proje 

kapsamında olduğu için, sadece bu alanda bulunan hanelere yönelinmiştir.  

 

Çalışmanın yapıldığı tarihlerde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında belli konutların 

yıkımları başlamış olduğu için çalışma halen yaşanan hanelerde yürütülmüştür. 

Evde olmayan mahalle sakinleri ikinci kez ziyaret edilmiş ve araştırmanın toplam 

örneklem sayısı olan 313’e bu sayede ulaşılmıştır. Örneklemin ana kütlesi resmi 

belgelerde “759 hak sahibi ve hissedarla 303 kiracı olmak üzere, aileleriyle beraber 

3 bin 500 kişinin ikamet ettiği bir alan” olarak tarif edilmektedir. Ana kütle için bu sayı 

24 Nisan 2008 tarihinde Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı tarafından İstanbul 

Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu’na Sulukule ile ilgili gönderdiği bilgilendirme 

yazısından alınmıştır (Sulukule Platformu, Nisan 2008). Sulukule’de yürütülen 

araştırmada örneklemin hata payı ± %4,5’tir.  

 

                                                 
63 Sorular hazırlanırken, özellikle, Doç. Dr. Murat Cemal Yalçıntan ve Sulukule 
Platformu’ndan Hacer Foggo’nun paylaştığı, İnsan Yerleşmeleri Derneği’nce AB Projesi 
kapsamında 2007 yılında gerçekleştirilen anket çalışmasından (Neslişah ve Hatice Sultan 
Mahalleleri (/Sulukule) Kentsel Yenileme Projesi Sosyal Envanter Hane Halkı Anket 
Araştırması) yararlanılmıştır.  
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Soru formunda yer alan soruların bir kısmı, dört halkla ilişkiler modelinin özelliklerini 

doğrudan ve dolaylı olarak test etmek amacıyla hazırlanmıştır. Diğer sorular ise, test 

ettiğimiz hipotezlerin çoklu regresyon tekniği kullanılarak analiz edilmesini mümkün 

kılacak açıklayıcı değişkenlerin elde edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.  

 

Elde edilen verilerin istatistiki bakımdan analiz edilmesi, iki aşamalı bir süreçten 

oluşmaktadır. Birinci aşamada, dördüncü modelin test edilmesiyle ilgili sorulan 

sorulara verilen cevaplardan hareketle “tek örneklem t-testi” (one sample t-test ) 

gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada ise, regresyon analizi aracılığıyla, dördüncü 

modele ilişkin verilmiş olan cevapların yaş, eğitim, cinsiyet, gelir, kiracı ya da konut 

sahibi olmak, Roman olup olmamak gibi sosyo-demografik özellikleri belirlenmiştir.  

 

 

3.1.1.1.2. Araştırma Bulguları 

 

Sulukule saha çalışmasının analizinde en sık kullanılan değişkenlere ilişkin betimsel 

istatistikler aşağıda sunulmaktadır.  

 
Tablo 1  
 
Kullanılan değişkenlere ilişkin betimsel istatistikler – Sulukule 
 

 N En düşük En yüksek Ortalama 
Standart 
Sapma 

Yaş 312 18,00 80,00 41,9295 14,36663 

Gelir 309 1,00 8,00 2,7702 1,64818 

Roman 313 ,00 1,00 ,4856 ,50059 

Ev sahibi 313 ,00 1,00 ,3578 ,48013 

Kiracı 313 ,00 1,00 ,6198 ,48621 

Eğitim 310 1,00 6,00 3,0548 1,05215 

Kadın 313 ,00 1,00 ,2077 ,40629 

İşsiz 313 ,00 1,00 ,1118 ,31565 
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Tablo 2  
 
Roman Sulukulelilere ilişkin betimsel istatistikler 
 

 N En düşük En yüksek Ortalama 
Standart 
Sapma 

Yaş 152 19,00 80,00 38,4211 13,26477 

Gelir 151 1,00 8,00 2,5232 1,51365 

Ev sahibi 152 ,00 1,00 ,2368 ,42655 

Eğitim 151 1,00 6,00 2,8079 1,01137 

Kadın 152 1,00 2,00 1,2171 ,41364 

İşsiz 152 ,00 1,00 ,1316 ,33915 

 
 
 

Tablo 3 
 
Roman olmayan Sulukulelilere ilişkin betimsel istatistikler 
 

 N En düşük En yüksek Ortalama 
Standart 
Sapma 

Yaş 160 18,00 76,00 45,2625 14,61734 

Gelir 158 1,00 8,00 3,0063 1,73938 

Ev sahibi 161 ,00 1,00 ,4720 ,50078 

Eğitim 159 1,00 6,00 3,2893 1,03939 

Kadın 161 1,00 2,00 1,1988 ,40031 

İşsiz 161 ,00 1,00 ,0932 ,29157 

 

 

Tablo 2 ve 3’deki betimsel istatistikler doğrultusunda, Roman Sulukuleliler ve 

Roman olmayan Sulukuleliler arasında, ele alınan çoğu değişkenler çerçevesinde 

büyük fark olmadığı görülmektedir. Farklılığın olduğu özellikler, eğitim, gelir ve 

işsizlik ile ilgilidir. Yani, Roman olmayan Sulukulelilerin Roman Sulukulelilere göre 

eğitim ve gelir düzeyleri daha yüksek, işsizlik oranları ise daha düşüktür.   
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Deneklere Mahallenin adının Sulukule olarak bilinmesinden rahatsızlık duyup 

duymadıkları sorulmuş, 129 kişi çok rahatsızlık duyduğunu belirtmiştir. Mahallenin 

adından rahatsızlık duyanlarla Roman olmak arasında negatif ve istatistiki bakımdan 

anlamlı bir korelasyon bulunmaktadır. Soruya verilen cevaplarla ilgili grafik64 ve 

korelasyon tablosu aşağıda sunulmuştur.  

 

 
Grafik 1  
 
Mahallenin adının Sulukule olarak bilinmesinden duyulan rahatsızlık 
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Tablo 4  
 
Sulukule’nin adının kötü olduğunu düşünenler ve Romanlar arasındaki korelasyonlar 
 

   
Sulukule’nin 

adı kötü Roman 
Sulukule’nin 
adı kötü 
  

Pearson 
Korelasyonu 1 -,304(**) 

N 313 313 
 Roman Pearson 

Korelasyonu -,304(**) 1 

N 313 313 
 

**  Korelasyon %1 düzeyinde anlamlı . 
 
 
                                                 
64 Bu ve izleyen tüm grafikler, yüzde cinsinden ifade olunan bar grafiğidir. 

Y
üz

de
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Tablo 5  
 
Roman olmakla mahalle adınının Sulukule olarak bilinmesinden duyulan rahatsızlık 
arasındaki ilişki - Çapraz tablolama   
   

  Roman Toplam 
  ,00 1,00   
Mahallenin adının  Sulukule 
olarak bilinmesinden 
rahatsızlık duyuyor 
musunuz? 

Hiç rahatsızlık 
duymuyorum 

59 98 157 

  2 3 7 10 
  3 10 7 17 
  Çok rahatsızlık 

duyuyorum 89 40 129 

Toplam 161 152 313 
 

Mahalleliye kentsel dönüşüm projesinden ilk olarak nasıl haberleri olduğu 

sorulduğunda,65 aşağıdaki Tablo 6’da görülebileceği gibi deneklerin %50,2’sinin 

Belediye tarafından bilgilendirildiği ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, deneklerin 

yaklaşık olarak yarısının projeyle ilgili olarak Belediye dışı kanallardan 

bilgilendiklerini söylemek yanlış olmayacaktır. 

 
Tablo 6 
 
Kentsel dönüşüm projesinden ilk olarak nasıl haberiniz oldu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
65 “Hemşehrilerin etkin katılımını sağlayacak ilk önemli adımın ‘saydamlık’ ve ‘bilgi edinme 
hakkı’ olduğu kuşkusuzdur” (Erder, 2006: 30).  

 
    

  
Sıklık 

 
Yüzde 

 
Geçerli 
yüzde 

 
Birikimli 
yüzde 

Belediye 
aracılığıyla 157 50,2 50,2 50,2 

Muhtar 
aracılığıyla 9 2,9 2,9 53,0 

Gazete ve 
televizyon 
aracılığıyla 

34 10,9 10,9 63,9 

Mahalleli 96 30,7 30,7 94,6 

Diğer 12 3,8 3,8 98,4 

Duymamış 5 1,6 1,6 100,0 

Toplam 313 100,0 100,0  
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Nitekim, Tablo 7’de sunulan tek örneklem t-testi aradaki farkın istatistiki bakımdan 

anlamlı olmadığını söylemektedir. Bu bulgu, Fatih Belediyesi’nin konuya ilişkin ima 

etmiş olduğu çift yönlü simetrik modelin, daha ilk aşamada, Sulukule sakinleri 

nezdinde sınandığında, geçerli olmadığını göstermektedir.66 

 
 
Tablo 7 67  
 
Kentsel dönüşüm projesiyle ilgili ilk Belediye aracılığıyla haberdar olanlar 
çerçevesinde tek örneklem t-testi sonuçları   

 
Tek Örneklem İstatistiği 

  
Gözlem 
sayısı Ortalama 

Standart 
sapma 

Standart hata 
ortalaması 

ilkbelediyeden* 313 ,5016 ,50080 ,02831 
 
Tek Örneklem Testi 

ilkbelediyeden 

Test Değeri = 0.51 

T 
değeri 

Df 
(serbestlik 
derecesi) 

Anlamlılık 
düzeyi 

Ortalamaların 
farkı 

 -,297  312 ,767   -,00840 
 

* Soru: Kentsel dönüşüm projesinden ilk olarak nasıl haberiniz oldu? 

 

Fatih Belediyesi’nin proje çalışması öncesinde durum tesbiti yapmak iddiasıyla 

gerçekleştirmiş olduğu ankete, örneklemimiz çerçevesinde katılanların oranı 

%18,2’dir (57 kişi).  Bu %18,2’lik oranın %61,4’ü (35 kişi), Belediye’nin bu anket 

sonuçlarını kendileriyle paylaşmadığını ve tartışıp birlikte değerlendirmediğini 

söylemiştir.  Oysa simetrik iletişim kanalları, hedef kitle ve paydaşların diyalog ve 

tartışmaya katılabilmeleri için forumlar yaratıyor olmalıdır.  

 

Saha çalışmasına katılan deneklere kentsel dönüşümün onlara ne ifade ettiği açık 

uçlu bir soru şeklinde sorulmuş, verilen cevaplar “olumlu” ve “olumsuz” şeklinde 

ayrılarak sayısal değişkene dönüştürülmüştür.  

  

                                                 
66 Çünkü çift yönlü simetrik modelin (aslında herhangi bir halkla ilişkiler modelinin) olmazsa 
olmazı, konuyla ilgili olarak kurum ya da firmanın bizatihi kendisinin ilgililere/paydaşlara bilgi 
vermesidir.  
67 İlk Belediye aracılığıyla haberdar olanların dışındaki haberdar olma kanalları tek bir grupta 
toplanmıştır.  
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Grafik 2   

Kentsel dönüşüm ile ilgili olumlu ve olumsuz düşüncelerin dağılımı                         
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202 kişinin projeyi olumsuz değerlendirdiği bu soru çerçevesinde yapılan tek 

örneklem t-testi, aradaki farkın istatistiki bakımdan anlamlı olduğunu göstermektedir.  

 
 
Tablo 8  
 
Kentsel dönüşüm projesini “yıkım” olarak değerlendirenler çerçevesinde tek 
örneklem t-testi sonuçları   
 

Tek Örneklem İstatistiği 

  
Gözlem 
sayısı Ortalama 

Standart 
sapma 

Standart hata 
ortalaması 

yıkım* 298 ,6812 ,46679 ,02704 
 

Tek Örneklem Testi 

  
  
 yıkım 

Test Değeri = 0.51 

T 
değeri 

Df 
(serbestlik 
derecesi) 

Anlamlılık 
düzeyi 

Ortalamaların 
farkı 

 7,071  297 ,000  ,19121 
 

* Soru: Kentsel dönüşüm projesi size ne ifade ediyor?  

 

Regresyon analizinde, ikili logit  (binary logit ) modeli68 kullanılmıştır. t-test, ANOVA 

ya da ANCOVA yerine ikili logit kullanılmış olmasının nedeni, istatistiki analizi 

                                                 
68 Örn. bkz. Greene, 2000: 813. 
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yapılan olgunun açıklanmasının, neden-sonuç ilişkisine dayalı kuramsal temellere 

dayandırılmış olmasıdır. Bilindiği gibi, açıklamanın a priori  olarak var olan kuramsal 

bir temele (ve bundan türetilen bir hipoteze) dayanması durumunda regresyon 

tekniği kullanılır. Ayrıca, regresyon tekniği, t, ANOVA, ANCOVA vb. testleri zaten 

içerdiğinden onlara kıyasla daha güçlü (powerful ) bir tekniktir. Kesikli ba ğımlı 

değişken  (discrete dependent variable ) modellerinin69 özel bir hali olan ikili logit 

regresyon modelini aşağıdaki gibi ifade etmek mümkündür:  

 

P (Yi =1) = F(Zi) = 1 / ( 1 + e-Z ) 

Z = β0  + β1X1 + .....+ βkXk  

 

Burada, Y açıklanan değişkeni, Z’yi oluşturan X değerleri ise açıklayıcı değişkenleri 

göstermektedir. Açıklanan değişken, örneğin deneğin kentsel dönüşüm projesini 

“olumlu” ya da “olumsuz” biçimde değerlendirmesine bağlı olarak 0 ya da 1 değeri 

almaktadır: deneğin değerlendirmesi “olumsuz” ise 1, değilse 0. Modelin istatistiksel 

olarak tahmin edilmesi “basit en küçük kareler” (Ordinary Least Squares ) yöntemi 

yerine “en çok benzerlik” (Maximum Likelihood ) yöntemine dayanmaktadır. Çünkü 

açıklanan değişkenin ikili niteliği, modeli basit en küçük kareler yönteminin 

kullanılması durumunda “doğrusal olasılık modeline” (Linear Probability Model ) 

indirgemekte ve bu da tahmin edilen açıklanan değişken değerlerinin “eksi ya da 

birden büyük olasılık değerleri” alması sakıncasını gündeme getirmektedir. Oysa, 

yukarıdaki F(Z) doğrusal olmayan (sigmoid ) olasılık fonksiyonu ve bunun en çok 

benzerlik yöntemiyle tahmin edilmesi bu sakıncayı gidermektedir. Bu yöntemle β 

(beta) değerlerinin tahmin edilmesi (sayısal değerlerinin belirlenmesi), açıklayıcı 

değişkenlere belli bir deneğin verdiği cevaplardan hareketle değerler verilerek, o 

deneğin kentsel dönüşüm projesini “olumsuz” değerlendirme olasılığının 

hesaplanmasını mümkün kılmaktadır.  

 

Dolayısıyla, kentsel dönüşümle ilgili olumlu ve olumsuz olarak verilen cevaplar, ikili 

logit regresyon ile deneklerin sosyo-demografik ve etnik kimliği açısından 

incelenmiştir.  

 
                                                 
69 Bkz. Greene, 2000: 811. 
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Tablo 9 
 
“Sulukule’deki proje ‘yıkım’dır” diyenlerin sosyo-demografik ve etnik özellikleri  
 

  

   
 B 

   
 S.E. 

Yaş -,012 ,011 

Gelir -,322     ,094*** 

Roman  ,981     ,309*** 

Ev sahibi -,928     ,290*** 

Eğitim  ,031 ,027 

Kadın  ,683 ,415 

İşsiz -,239 ,446 

 
*** %1 düzeyinde anlamlı  
 

İkili logit’in bu çerçevede nasıl kullanılacağı ile ilgili bir örnek vermek gerekirse: yaş, 

gelir, ev sahibi, eğitim, kadın ve işsiz olma özellikleri açısından aynı durumdaki iki 

denekten Roman olanın, kentsel dönüşüm projesini “olumsuz” (yani, “yıkımdır”,70 

“sürgündür”, “tehcirdir”, “buranın kültürünü mahvetmektir” vb.) olarak değerlendirme 

olasılığı daha yüksektir.71  Tablo 9’daki ikili logit sonuçlarına göre, gelir düzeyi 

yüksek ve ev sahibi olan deneklerin, kentsel dönüşüm projesini “olumlu” (“bu proje 

olumlu”, “buranın temizlenmesine yol açacak”, “geç bile kalındı”, “modernleşecek” 

vb.) olarak değerlendirme olasılıkları daha fazladır. 

 

Deneklere Belediye’nin dönüşüm projesini destekleyip desteklemedikleri de 

sorulmuş, Grafik 3’de görülebileceği gibi, çoğunun, verilen cevapların “desteklemek” 

ve “desteklememek” şeklinde ayrılarak sayısal değişkene dönüştürülmesi sonucu 

yapılan aşağıdaki tek örneklem testi ışığında, istatistiki bakımdan anlamlı olan bir 

biçimde, dönüşüm projesine karşı çıktığı tespit edilmiştir.  

 

 
                                                 
70 UNESCO raporu da, bölgenin somut ve soyut özelliklerinin yok edilmiş olduğunu 
vurgulayarak, Sulukule projesini “yıkıcı” olarak nitelendirmiştir (Baysal, 2009).   
71 Bkz. Tablo 9.  
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Tablo 10  
 
Kentsel dönüşüm projesini destekleyenler çerçevesinde tek örneklem t-testi 
sonuçları   
 

Tek Örneklem İstatistiği 

  
Gözlem 
sayısı Ortalama 

Standart 
sapma 

Standart hata 
ortalaması 

dönüşümproje 
destek* 313 1,6773 ,92752 ,05243 

 
Tek Örneklem Testi 

  
  
dönüşümproje 
destek 

Test Değeri = 0.51 

t 
değeri 

Df 
(serbestlik 
derecesi) 

Anlamlılık 
düzeyi 

Ortalamaların 
farkı 

-8,062  312 ,000 -,42268 
 

* Soru: Belediye’nin dönüşüm projesini destekliyor musunuz? 

  

 

Grafik 3   

Belediye’nin dönüşüm projesinin destek görme dağılımı 
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Bu sorunun cevapları, (“evet”, “fikrim yok” ve “hayır”a doğru cevap şıklarının bir sıra 

izliyor olması nedeniyle) sıralı probit regresyon (ordered probit regression )72 ile 

deneklerin sosyo-demografik ve etnik kimliği açısından incelendiğinde, Tablo 11’de 

görüleceği üzere, ev sahibi olanların Belediye’nin projesini destekleme olasılığı daha 

yüksek, Romanlarınki ise daha düşüktür. 

.  

 
Tablo 11 
 
“Belediye’nin projesini destekliyorum” diyenlerin sosyo-demografik ve etnik özellikleri  
   

     
   B 

   
 S.E. 

Yaş    ,003 ,010 

Gelir    ,138 ,091 

Roman -1,097     ,287*** 

Ev sahibi    ,793     ,273*** 

Eğitim    ,238 ,155 

Kadın   -,222 ,367 

İşsiz    ,330 ,412 

 
*** %1 düzeyinde anlamlı 
 

Dönüşüm projesinin kendilerini daha zengin yapacağını söyleyenler (54 kişi), Grafik 

4’de görüldüğü gibi azınlıkta olup tek örneklem t-testi de bu farkın anlamlı olduğunu 

belirlemiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
72 Kesikli bağımlı değişken modellerinin bir diğer uygulaması olan sıralı probit regresyon 
modeli, daha önce açıklamış olduğumuz ikili logit modeline benzer biçimde açıklanabilir (bkz. 
s. 93-95). Sıralı probit modeli ile ilgili olarak örn. bkz. Greene, 2000: 875-879. 
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Grafik 4  
 
Dönüşüm projesinin gerçekleşmesinin ekonomik bakımdan etkisi ile ilgili düşünceler 
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Tablo 12’deki tek örneklem t-testi, verilen cevapların “zengin yapacak” ve “fakir 

yapacak” şeklinde iki gruba toplanarak sayısal değişkene dönüştürülmesi 

aracılığıyla yapılmıştır. 

 
 
Tablo 12  
 
Kentsel dönüşüm projesinin kendilerini daha zengin yapacağını düşünenler 
çerçevesinde tek örneklem t-testi sonuçları   
 

Tek Örneklem İstatistiği 

  
Gözlem 
sayısı Ortalama 

Standart 
sapma 

Standart hata 
ortalaması 

dahazengin 
yapacak* 313 1,5527 ,77082 ,04357 

 
Tek Örneklem Testi 

  
  
dahazengin 
yapacak 

Test Değeri = 0.51 

t 
değeri 

Df 
(serbestlik 
derecesi) 

Anlamlılık 
düzeyi 

Ortalamaların 
farkı 

-
12,561  312 ,000 -,54728 

 
* Soru: Dönüşüm projesinin gerçekleşmesi sizi ekonomik bakımdan nasıl etkileyecek? 

 

Y
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de
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“Daha zengin yapacak”, “fikrim yok” ve “daha fakir yapacak” olarak verilen cevaplar, 

sıralı probit regresyon ile deneklerin sosyo-demografik ve etnik kimliği açısından 

Tablo 13’de incelenmiştir. 

 
 
Tablo 13  
 
“Dönüşüm projesinin gerçekleşmesi beni daha zengin yapacak” diyenlerin sosyo-
demografik ve etnik özellikleri 
   

   
 B 

   
  S.E. 

Yaş -,008 ,009 

Gelir  ,172    ,077** 

Roman -,659     ,261*** 

Ev sahibi 1,017     ,257*** 

Eğitim  ,024  ,014* 

Kadın -,017 ,322 

İşsiz  ,285 ,385 

 
* %10 düzeyinde anlamlı 
** %5 düzeyinde anlamlı 
*** %1 düzeyinde anlamlı 
 

Yukarıdaki regresyon sonuçlarına göre, ev sahipleri, eğitim seviyeleri ve gelirleri 

yüksek olan mahalle sakinleri, dönüşüm projesinin kendilerini daha zengin 

yapacağını söylemiştir. Söz konusu projenin kendilerini daha fakir yapacağını 

söyleyenlerin çoğunluğunu Romanlar oluşturmaktadır.  

 

Ankete katılan 31’i Roman olmak üzere 57 kişi Taşoluk’a gitmek isteyeceğini 

belirtmiştir. Taşoluk’a gitmek istemediğini belirten 256 kişinin (toplam denek 

sayısının %81,8’i), sadece 86’sı bunu Belediye’ye veya yetkililere söylemiştir. 

Taşoluk’a gitmek istemediğini bildirdiğini belirten söz konusu 86 kişiye, Taşoluk’a 

gitmek istemediklerini söylediklerinde, Belediye’nin farklı teklifler getirip bunları 

tartışıp tartışmadığı sorulmuştur. Sadece 25 Sulukuleli, Taşoluk’a gitmek 

istemediğini söylediğinde Belediye’nin farklı teklifler getirip bunları tartışmak 
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istediğini belirtmiştir. Bu soruya verilen cevapların tek örneklem t-testi de aradaki 

farkın istatistiki bakımdan anlamlı olduğunu göstermektedir.  

 
 
Grafik 5  
 
Taşoluk’a gitmek istemeyenler ile Belediye’nin tekliflerini tartışma dağılımı 
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Tablo 14  
 
Taşoluk’a gitmek istemediklerini belirtince Belediye’nin farklı teklifler getirip 
tartıştığını düşünenler çerçevesinde tek örneklem t-testi sonuçları   
 

Tek Örneklem İstatistiği 

  
Gözlem 
sayısı Ortalama 

Standart 
sapma 

Standart hata 
ortalaması 

belediyetaşoluk 
tartıştı* 86 ,2907 ,45675 ,04925 

 
Tek Örneklem Testi 

  
  
belediyetaşoluk 
tartıştı 

Test Değeri = 0.51 

t 
değeri 

Df 
(serbestlik 
derecesi) 

Anlamlılık 
düzeyi 

Ortalamaların 
farkı 

-4,453  85 ,000 -,21930 

 
* Soru: Taşoluk’a gitmek istemediğinizi söylediğinizde, Belediye/ilgililer farklı teklifler getirip bunları sizinle tartıştı/tartışmak 
istedi mi? 

  

Y
üz

de
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Bu soruda Roman olmak dahil hiçbir değişkenin anlamlı olmadığı Tablo 15’deki ikili 

logit regresyon sonuçlarından görülmektedir.  

 
 
Tablo 15  
 
“Taşoluk’a gitmek istemediğimizi söylediğimizde, Belediye teklif getirip bunu bizlerle 
tartıştı” diyenlerin sosyo-demografik ve etnik özellikleri  
   

   
  B 

  
  S.E. 

Yaş  ,013 ,018 

Gelir -,159 ,184 

Roman -,780 ,559 

Ev sahibi  ,484 ,538 

Eğitim  -,099 ,297 

Kadın -,649 ,946 

İşsiz -,852 ,881 

 

 

Katılımla73 ilgili diğer bir soruda, deneklerin % 86,9’u (272 kişi), Belediye’nin kendi 

talep ve görüşlerini dikkate almadığını ve verdiği kararlarda bunları göz önünde 

bulundurmadığını ifade etmiştir.74 Tek örneklem t-testi, aradaki farkın, doğallıkla, 

istatistiki bakımdan anlamlı olduğunu göstermektedir.  

 

 
 
 
 
 
 
                                                 
73 Sakızlıoğlu, Belediye yetkililerinin katılımın çok önemli olduğunu vurgulamalarına rağmen, 
projenin, mahalle sakinlerinin beklentileri, sorunları, nasıl bir dönüşüm istedikleri kendilerine 
danışılmadan hazırlandığını; mahalle sakinlerinin projeye katılımından anlaşılanın da 
mülklerini satıp mahalleden taşınmaları veya mallarının ederinin üstünde bir tutar için borç 
altına girip Taşoluk’ta oturma seçeneklerinden birini tercih etmeleri olduğunu vurgulamıştır 
(2006: 40). 
74 Halkın görüş ve düşüncelerinin öğrenilip değerlendirilmesinin aslında anayasal bir 
zorunluluk olduğu da belirtilmektedir (Üstün, 2009: 190). 
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Grafik 6  
 
Belediye’nin Sulukule sakinlerinin beklentilerine ilişkin talep ve görüşlerini dikkate 
alma dağılımı 
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Tablo 16  
 
Belediye’nin görüşlerini alıp verdiği kararlarda bunları göz önünde bulundurduğunu 
düşünenler çerçevesinde tek örneklem t-testi sonuçları   
 

Tek Örneklem İstatistiği 

  
Gözlem 
sayısı Ortalama 

Standart 
sapma 

Standart hata 
ortalaması 

belediyegörüş 
gözönünde* 313 ,1310 ,33793 ,01910 

 
Tek Örneklem Testi 

  
  
belediyegörüş 
gözönünde 

Test Değeri = 0.51 

t 
değeri 

Df 
(serbestlik 
derecesi) 

Anlamlılık 
düzeyi 

Ortalamaların 
farkı 

-
19,319 312 ,000 -,36901 

 
* Soru: Belediye kendisinden beklediklerinize ilişkin görüşlerinizi aldı ve verdiği kararlarda bunları gözönünde bulundurdu 
mu? 

 

 

 

 Y
üz

de
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Ayrıca, “evet/hayır” olarak verilen cevaplar, ikili logit regresyon ile deneklerin sosyo-

demografik ve etnik kimliği açısından incelenmiştir. Tablo 17’deki regresyon 

sonuçlarına göre, tek anlamlı unsurun Roman olmak olduğu, yani, “hayır” cevabını 

verenlerin çoğunun Roman olduğu görülmektedir. Bu bulgu, projeden etkilenenlerin 

sürece eşit dahil edilmediğine dair de ipucu vermektedir.  

 
 

Tablo 17 
 
“Belediye talep ve görüşlerimizi dikkate aldı” diyenlerin   
sosyo-demografik ve etnik özellikleri  
   

   
  B 

  
  S.E. 

Yaş -,007 ,013 

Gelir  ,097 ,105 

Roman -,655   ,382* 

Ev sahibi  ,223 ,366 

Eğitim  ,011 ,013 

Kadın -,511 ,519 

İşsiz  ,266 ,534 

 
* %10 düzeyinde anlamlı 
 

 

Bu projeyle ilgili olarak Belediye ile herhangi bir konuda kolayca ilişki kurmanın 

mümkün olup olmadığı sorulduğunda, Grafik 7’de görülebileceği gibi, deneklerin 

%76,4’ü (239 kişi) “hayır” cevabını vermiştir.  
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Grafik 7  
 
Sulukule’deki projeyle ilgili deneklerle Belediye arasında herhangi bir konuda 
kolayca ilişki kurmak mümkün mü? 
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İki yönlü simetrik model geçerli olsaydı “evet”lerin oranının daha fazla olmasını 

beklerdik. Belediye’ye kolay erişimin ve dolayısıyla kolayca ilişki kurmanın işbirliği 

olasılığının ilk adımı olacağını söylemek yanlış olmayacaktır. “Evet” ve “hayır” 

cevabını verenler arasındaki farklılığın istatistiki bakımdan anlamlı olup olmadığını 

değerlendirmek amacıyla yapılan tek örneklem t-testi, farklılığın anlamlı olduğunu 

göstermektedir.  

 
 
Tablo 18  
 
Proje ile ilgili olarak Belediye ile herhangi bir konuda kolayca ilişki kurmanın 
mümkün olduğunu düşünenler çerçevesinde tek örneklem t-testi sonuçları   
 

Tek Örneklem İstatistiği 

  
Gözlem 
sayısı Ortalama 

Standart 
sapma 

Standart hata 
ortalaması 

belediyeiliski 
kolay* 312 ,2340 ,42404 ,02401 

 
 
 
 
 
 

Y
üz

de
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Tek Örneklem Testi 

  
  
belediyeiliski 
kolay 

Test Değeri = 0.51 

t 
değeri 

Df 
(serbestlik 
derecesi) 

Anlamlılık 
düzeyi 

Ortalamaların 
farkı 

-
11,498 311 ,000 -,27603 

 
* Soru: Bu proje ile ilgili olarak Belediye ile herhangi bir konuda kolayca ilişki kurmanız mümkün oluyor mu? 

  

Ayrıca, “evet” veya “hayır” cevabını verenler arasındaki sosyo-demografik etkenler 

bağlamındaki ikili logit regresyon sonuçları, aşağıdaki Tablo 19’da da görüleceği 

gibi, istatistiki bakımdan tek anlamlı faktörün Roman olmak olduğunu 

göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, bu projeyle ilgili olarak Belediye ile herhangi bir 

konuda kolayca ilişki kurmanın mümkün olmadığını düşünenlerin büyük çoğunluğu 

Romanlardır.   

 
 
Tablo 19 
 
“Belediye ile herhangi bir konuda kolayca ilişki kurmak mümkün” diyenlerin      
sosyo-demografik ve etnik özellikleri 
   

  
 B 

  
  S.E. 

Yaş  ,002 ,010 

Gelir  ,052 ,089 

Roman -,743      ,305*** 

Ev sahibi  ,384 ,296 

Eğitim  ,017 ,013 

Kadın -,301 ,383 

İşsiz  ,123 ,447 

 
*** %1 düzeyinde anlamlı 
 

Ankete katılan 313 kişinin 69’u (% 22) Belediye’nin onları özellikle bu projeyle ilgili 

görüşmeye çağırdığını belirtmiştir. Bu sonuç, kendiliğinden, çift yönlü simetrik model 

imasının geçersizliğine işaret etmektedir. Bu 69 kişiye, Belediye’nin kendilerini 
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görüşmeye nasıl çağırdığı sorulduğunda, 39’u adına yazılı davet geldiğini, 13’ü 

başkalarından duyduğunu, 6’sı Belediye’den telefonla arandığını, 4’ü evlerine 

gelinerek haber verildiğini, 4’ü sokakta pankart gördüğünü belirtmiştir.  

 

Ayrıca, deneklerin 245’i (% 78,3), Belediye’nin yenileme projesiyle ilgili kendilerinin 

görüşlerini dikkate almadığını belirtmiştir. Verilen cevaplar, “dikkate alıyor” ve 

“dikkate almıyor” şeklinde iki gruba ayrılıp sayısal değişkene dönüştürülmüştür. Bu 

şekilde yapılan tek örneklem t-testi, çift yönlü simetrik modelin bu durumda da 

geçerli olmadığını göstermektedir.  

 

Grafik 8  
 
Belediye’nin projeyle ilgili Sulukule sakinlerinin görüşlerini dikkate alma dağılımı 
           

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Dikkate almıyor Fikrim yok Dikkate alıyor

 

 
Tablo 20   
 
Belediye’nin yenileme projesiyle ilgili görüşlerini dikkate aldığını  düşünenler 
çerçevesinde tek örneklem t-testi sonuçları   
 

Tek Örneklem İstatistiği 

  
Gözlem 
sayısı Ortalama 

Standart 
sapma 

Standart hata 
ortalaması 

belediyegörüş 
dikkatealdı* 313 1,3674 ,73106 ,04132 

 
 
 

Y
üz

de
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Tek Örneklem Testi 

  
  
belediyegörüş 
dikkatealdı 

Test Değeri = 0.51 

t 
değeri 

Df 
(serbestlik 
derecesi) 

Anlamlılık 
düzeyi 

Ortalamaların 
farkı 

-
17,729 312 ,000 -,73259 

 
* Soru: Belediye’nin yenileme projesi ile ilgili sizlerin görüşlerini dikkate aldığını düşünüyor musunuz? 

 

Diğer taraftan, cevaplar, sıralı probit regresyon ile deneklerin sosyo-demografik ve 

etnik kimliği açısından incelendiğinde, Tablo 21’den görüleceği üzere, Belediye’nin 

projeyle ilgili kendilerinin görüşlerini dikkate almadığını söyleyenlerin çoğunluğunu 

Romanlar oluşturmaktadır. Buna karşılık, Belediye’nin görüşlerini dikkate aldığını 

söyleyenlerin çoğunluğu ise gelir düzeyi yüksek mahallelilerdir.   

  
 
Tablo 21 
 
Belediye’nin projeyle ilgili kendi görüşlerini dikkate aldığını söyleyenlerin          
sosyo-demografik ve etnik özellikleri 

   

    
  B 

   
  S.E. 

Yaş  -,004 ,011 

Gelir   ,179    ,088** 

Roman -1,060     ,326*** 

Ev sahibi   ,400 ,306 

Eğitim   ,004 ,013 

Kadın  -,003 ,389 

İşsiz   ,439 ,450 

 
** %5 düzeyinde anlamlı 
*** %1 düzeyinde anlamlı 
 

Deneklere, proje sırasında karşılaştıkları sorunları kimler aracılığıyla çözmeyi tercih 

ettikleri sorulduğunda, ankete katılanların sadece %34,2’si Belediye aracılığıyla 
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çözmeyi tercih ederken, geri kalan %65,8’i ise diğer kanalları tercih ettiğini 

söylemiştir.   

 

Grafik 9  
 
Bu olaylar sırasında sorunlarını Belediye aracılığıyla çözmeyi ve diğer kanalları 
kullananmayı tercih edenlerin dağılımı 
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İki oran arasındaki farkın istatistiki açıdan anlamlı olduğunu tek örneklem t-testi 

göstermektedir.   

 
 
Tablo 22  
 
Olaylar sırasında sorunlarını Belediye aracılığıyla çözmeyi tercih edenler 
çerçevesinde tek örneklem t-testi sonuçları   
 

Tek Örneklem İstatistiği 

  
Gözlem 
sayısı Ortalama 

Standart 
sapma 

Standart hata 
ortalaması 

Belediyecozum* 313 ,3419 ,47509 ,02685 
 

Tek Örneklem Testi 

  
  
belediyecozum 

Test Değeri = 0.51 

t 
değeri 

Df 
(serbestlik 
derecesi) 

Anlamlılık 
düzeyi 

Ortalamaların 
farkı 

-6,262 312 ,000 -,16815 

 
* Soru: Bu olaylar sırasında sorunlarınızı kimler aracılığıyla çözmeyi tercih ettiniz/ediyorsunuz? 

   Y
üz

de
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Çok şıklı olan bu soruda, çift yönlü simetrik model doğrultusunda, iletişimin Belediye 

aracılığıyla yürütüldüğü bekleneceği için (insanların çoğunun kentsel dönüşüm 

projesiyle ilgili bilgiyi Belediye’den öğrenmesinin bekleneceği gibi) “Belediye 

aracılığıyla” seçeneğine 1, diğerlerine 0 vermek suretiyle, ikili logit regresyon 

kullanılarak analiz yapılmış ve deneklerin sahip olduğu sosyo-demografik özellikler 

incelenmiştir.  

 

Tablo 23’ün gösterdiği ikili logit regresyon sonuçlarına göre, bu olaylar sırasında 

sorunlarını Belediye dışı kanallar aracılığıyla çözmek isteyenler Romanlar, eğitimi ve 

gelir düzeyi düşük olan kişilerdir. 

 
 
Tablo 23 
 
Proje çerçevesinde sorunlarını Belediye aracılığıyla çözmeyi tercih edenlerin    
sosyo-demografik ve etnik özellikleri 
 

 . 

   
 B 

  
 S.E 

Yaş  ,008 ,010 

Gelir  ,265     ,091*** 

Roman -,527    ,277** 

Ev sahibi  ,272 ,274 

Eğitim  ,249   ,151* 

Kadın -,359 ,349 

İşsiz -,243 ,428 

 
* %10 düzeyinde anlamlı 
** %5 düzeyinde anlamlı 
*** %1 düzeyinde anlamlı 
 

Ankete katılanlara, projenin uygulanması sürecinde Belediye’nin onları mağdur 

etmeden haklarını koruduğuyla ilgili inançları sorulduğunda ise, Grafik 10’da 

görüleceği gibi, çoğunun (195 kişi) mağdur olduğunu düşündüğü, ve bu grup ile 

Belediye’nin kendilerini mağdur etmediğini düşünenler arasında istatistiki bakımdan 

anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Bunu belirlemek için yapılan tek örneklem t-
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testi öncesinde, cevaplar olumlu ve olumsuz cevaplar şeklinde iki gruba ayrılıp 

sayısal değişkene dönüştürülmüştür.  

 
 
Grafik 10  
 
Mahallelinin, projenin uygulanması sürecinde Belediye’nin kendilerini mağdur 
etmesiyle ilgili görüş dağılımı  
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Tablo 24  
 
Projenin uygulanması sürecinde Belediye’nin kendilerini mağdur etmeden haklarını 
koruduğunu düşünenler çerçevesinde tek örneklem t-testi sonuçları   
 

Tek Örneklem İstatistiği 

  
Gözlem 
sayısı Ortalama 

Standart 
sapma 

Standart hata 
ortalaması 

belediyemağdur
etmedi* 313 1,6422 ,87326 ,04936 

 
 

Tek Örneklem Testi 

  
  
belediyemağdur
etmedi 

Test Değeri = 0.51 

t 
değeri 

Df 
(serbestlik 
derecesi) 

Anlamlılık 
düzeyi 

Ortalamaların 
farkı 

-9,275 312 ,000 -,45783 

 
* Soru: Projenin uygulanması sürecinde Fatih Belediyesi’nin sizi mağdur etmeden haklarınızı koruduğuna inanıyor 
musunuz? 

 

   Y
üz

de
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Tablo 25’deki sıralı regresyon sonuçlarına göre, tek anlamlı özelliğin Roman olmak 

olduğu görülmektedir. Yani, bu projenin uygulanması sırasında Belediye tarafından 

mağdur edildiğini düşünenlerin çoğu Roman Sulukulelilerdir.  

 
 
Tablo 25 
 
“Projenin uygulanması sürecinde Belediye mağdur etmedi”  
diyenlerin sosyo-demografik ve etnik özellikleri  
   

   
  B 

  
  S.E. 

Yaş -,002 ,009 

Gelir  ,104 ,077 

Roman -,681     ,258*** 

Ev sahibi  ,002 ,261 

Eğitim  ,020 ,014 

Kadın -,537 ,330 

İşsiz  ,244 ,376 

 
*** %1 düzeyinde anlamlı 
 

 

3.1.1.1.3.  Bulguların De ğerlendirmesi 

 

Bir önceki bölümdeki bulgular, Fatih Belediyesi’nin (adını koymaksızın) ima ettiğinin 

aksine, Sulukule örneğinde çift yönlü simetrik modelin geçerli olmadığını 

göstermektedir. Zira, deneklerin çoğu, proje çerçevesinde Belediye dışındaki 

kanallardan bilgi sahibi olduklarını, bu projeyle ilgili ve herhangi bir konuda Belediye 

ile kolayca ilişki kurmanın mümkün olmadığını, Belediye’nin projeyle ilgili kendilerinin 

görüşlerini dikkate almadığını belirtmiştir. Tüm bunların sonucu olarak, deneklerin 

%65,6’sı, proje sırasında karşılaştıkları sorunları kimler aracılığıyla çözmeyi tercih 

ettikleri sorulduğunda, Belediye dışındaki kanalları tercih ettiklerini söylemektedir. 

Çift yönlü simetrik modelin Sulukule sakinleri nezdinde geçerliliğini sınamak 

amacıyla sorulmuş olan sorulara verilen cevaplardan hareketle gerçekleştirilen 
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regresyon analizi, eğitim ve gelir düzeyi düşük ve Roman olmanın, çift yönlü simetrik 

modelin geçerli olmadığını söyleyenlerin ayırt edici özellikleri olduğunu saptamıştır.  

 

Avrupa Birliği’nin 2009 yılı sonbaharında açıklanan İlerleme Raporu’nda, araştırma 

bulgularındaki çift yönlü simetrik modelin geçerli olmadığını söyleyenlerin ayırt edici 

özellikleri arasında olan Roman olma bulgusuna bir başka bakış açısıyla vurgu 

yapılmakta ve Türkiye’nin Roman nüfusun sorunlarını ele alan ve gerekli yasal 

korumayı sağlayan bir strateji belirlemesi gerektiği belirtilmektedir. Aynı rapora göre, 

Romanlar kamu konuları ve yaşamına katılımdan dışlanma sorunları ile karşı 

karşıya bulunmaktadır. Raporda, çeşitli yerlerde kentsel yenileme programları 

kapsamında Roman semtlerinin yıkılmasına devam edildiğinin ve Sulukule’deki 

yıkımlar konusunda Başbakanlık İnsan Hakları Komisyonu’nun yürüttüğü 

soruşturmanın sonuçlarının henüz yayımlanmadığının, Avrupa Konseyi’nin İnsan 

Haklarından Sorumlu Komiserinin Türkiye ziyaretinin sonunda bölgede yaşam 

standartlarını iyileştirmek için Türk makamlarının çaba harcadığını belirtmesine 

rağmen Avrupa Konseyi insan hakları standartlarına aykırı şekilde, tahliye edilen 

bazı ailelere iskân alternatifi sunulmaması nedeniyle yine de Romanların başka 

yerde iskânı konusunda kaygılar olduğunun altı çizilmektedir (Radikal, 15 Ekim 

2009). Haziran 2009’daki İstanbul ziyaretinden sonra, İstanbul’daki zorla tahliyeler 

hakkında hazırladığı raporu Birleşmiş Milletler’e sunan Zorla Tahliyeler konusunda 

Danışmanlar Kurulu (AGFE) Başkanı Prof. Yves Cabannes, 14 Ekim 2009 tarihinde 

yaptığı açıklamada, TOKİ’ye geniş yetkiler tanıyan 5366 sayılı kanunun 

değiştirilmesi gerektiğini dile getirerek, bu kanunun yolunu açtığı kentsel dönüşüm 

projeleri aracılığıyla özellikle Romanlar ve Kürtler gibi etnik gruplar ve kiracıları 

hedef alan yıkımların öncelikli olarak durdurulmasının önemini vurgulamıştır (Yavuz, 

2009).  

 

Aslında, yerinden edilmeye konu olan Roman mahalle sakinleriyle ilgili araştırma 

bulgusu, dünyadaki soylulaştırma uygulamaları ile paralellik göstermektedir. Çünkü, 

soylulaştırmanın önde gelen kriterlerinden olan yerinden etme, çoklukla etnik köken 

temelinde gerçekleştirilmektedir (örn., Lees, 2000;  Lees, Slater, Wyly, 2008; Race 

Relations Institute, 2007; Smith, 1996).  
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Habermas tarafından önerilen “müzakereci demokrasi” (deliberative democracy ) 

ile yakın bir akrabalık taşıdığı açık olan çift yönlü simetrik modelin anahtar 

kavramları ışığında yürütülecek iletişimin, çokkültürlülük ve benzeri günümüz 

özlemlerinin gerçekleşebilmesi için, sözde kalmayıp fiilen uygulanması gerekir. 

Habermas’ın önerisini, halkla ilişkiler alanına taşıdığımızda, tarafların durdukları 

noktalar arasındaki iletişim, ortak noktanın belirleneceği denge olarak tanımlanabilir. 

Çift yönlü simetrik modele yöneltilen eleştiriler gibi,75  Habermas’ın önerisi de 

normatif bir sürece işaret etmektedir.76  Müzakereci demokrasinin uygulanabilirliğiyle 

ilgili tereddütler de toplumsal tartışma sürecinin, daha eşit, açık ve “katılımcılara 

daha az bir baskı ve daha iyi argümanın zorlamasıyla yönlendirilmeye hazır olmak 

gibi sadece ideal söylem şartlarını gerçekleştirdiği ölçüde makul sonuçları garanti” 

edebileceği yönündedir (Sitembölükbaşı, 2005: 156). 

 

Aynı şekilde, iletişimsel planlama yaklaşımındaki, sürecin hayata geçirilmesinin, 

sadece demokratik ve katılımcı bir planlama anlayışının kurulmasını sağlamakla 

sınırlı kalmayacağı ve demokratik bir sivil toplumun kurulmasına da olanak vereceği 

(Forester, 1998’den aktaran Şengül, 2002:19) ile ilgili vurgu veya Davidoff’un 

marjinal grupları sürece dahil edecek ve dolayısıyla demokrasinin gelişimine katkıda 

bulunacak bir planlamacı tarifi de bir normatif istek olarak değerlendirilebilir. Ancak, 

bir sonraki paragrafta görülebileceği gibi, Habermas’ın önerisinin normatif olma 

özelliği pekala demokrasi ve insan hakları ihlallerinin önüne geçme konusunda bir 

emniyet subabı olabilir.  

 

Holmström (1998)’ün halkla ilişkiler çerçevesindeki iletişimde, Habermas’ınki yerine 

sosyal sistem kuramına dayalı Luhmann’ın yaklaşımını benimsemesi, farklılıkları 

dikkate almak adına insan hakları ihlalini (Sulukule örneğinde olduğu gibi) 

                                                 
75 Örn. bkz. Pieczka, 2006.  
76 Medeniyetin esas ifadesi olarak gösterilen, ve aktif yurttaşların ilişkilerini yönettikleri ve 
hukuki sistemin kodları ışığında çatışmalarını/uyuşmazlıklarını düzenledikleri bir yurttaşlık 
sosyal düzeni biçiminde değerlendirilen (Kumar, 1993’den aktaran Dutta-Bergman, 2005: 
267) sivil toplumun savunucuları, Habermas’ın iletişimsel eylem kuramından hareketle, 
kamusal alanın demokrasinin teşvik edilmesindeki önemli rolüne işaret etmektedir (Dutta-
Bergman, 2005: 269). Halkla ilişkiler uygulamalarının, halkla ilişkiler kitaplarında ileri sürülen 
Habermascı ideallerden çok farklı olduğu sık tartışılmaktadır (Moloney, 2000, 2005’den 
aktaran Ihlen & van Ruler 2009: 9). Diğer taraftan, gerçekleştirilmesinin güçlüğüne yaygın 
vurgu yapılmasına rağmen, ampirik çalışmalara yön vermesi, politik tartışmalar için kuramsal 
bir çerçeve sunması ve anahtar kavramlar oluşturması nedeniyle müzakerecei demokrasinin 
amacına ulaştığı da öne sürülmektedir (Özalp, 2009: 10). 
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görmezden gelmektedir. Çünkü bu çalışmada ele aldığımız Sulukule örneğinde, 

soylulaştırma projesinin baş aktörü olan Fatih Belediyesi, tabii ki Sulukule’deki 

Roman kökenli mahallelilere kıyasla farklı bir “bilişsel” (cognitive ) anlayışa sahiptir. 

Ancak, Belediye’nin bu proje çerçevesinde Romanlara göre baskın (dominant ) bir 

konumda olduğu aynı ölçüde açıktır. Bu çerçevede sorun, farklı olsalar dahi 

aralarında hiyerarşik bir ilişki bulunan iki grup arasında ortaya çıkan sorunun nasıl 

çözüleceğidir. Sorunun çözümüne ilişkin normatif de olsa Grunig ve Habermas 

yaklaşımının kullanılmasının, Luhmann yaklaşımına kıyasla daha adil ve demokratik 

bir çözüm sunacağı ortadadır. Aksi halde, yukarıda sözünü ettiğimiz insan hakları 

ihlali somut olarak hayata geçecektir. Nitekim, T.C. Başbakanlık İnsan Hakları 

Başkanlığı’nın Sulukule yıkımları hakkında İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu 

Başkanlığı’na gönderdiği yazıda (Sulukule Platformu, Nisan 2008), Sulukule’de 

yerinden edilen mahallelilerin bu durumdan olumsuz etkilendiklerine dair medya 

yansımalarına dikkat çekilmiş, bu konuda Fatih İlçe İnsan Hakları Kurulu’na 

gönderilen yazıya rağmen konunun İnsan Hakları Kurulu’na getirilmediğinin ve 

konuyla ilgili kurul kararı alınmadığının anlaşıldığı da belirtilmiştir.  

 

Sulukule’de yürütülen çalışmanın sonuçlarına bakıldığında, Fatih Belediyesi’nin 

proje çerçevesinde mahalle sakinleriyle yürüttüğü iletişimde, metinlerin bıraktığı 

izlenimin aksine, çift yönlü simetrik modelin kullanılmadığı görülmektedir.  

 

Çok yönlü kentsel dönüşüm olgusunun, müdahaleyle hayat bulan şeklini kentsel 

dönüşüm projesi olarak adlandırır ve uygulama sürecinde de farklı boyutlarının 

olduğunu düşünürsek bu sürecin yönetilebilir ve sürdürülebilir olması için özellikle 

insan ve dolayısıyla iletişim boyutunun dikkate alınması gerektiği açıktır. Sadece bu 

sürece değil, planlama anlayışına da toplumun farklı kesimlerinin katılımı 

sağlanmalı, kentle ilgili politikalar farklı müzakere süreçleriyle hayat bulmalıdır.  

 

Kentsel dönüşümün fiziksel bir düzenleme olmaktan çok öteye geçtiği son 

dönemlerde, Sulukule örneğinin de gösterdiği gibi, bu gereklilik daha da ön plana 

çıkmıştır. Bu projelerin gerçekten faydalı olabilmesi için, şehirlerin “küresel birer 

marka” olmalarının getirdiği zorunluluklardan öte, bölgelerin özel ihtiyaç ve özellikleri 

göz önünde bulundurularak hayata geçirilmeleri gerekmektedir.  
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3.1.1.2. Fener-Balat Saha Çalı şması  

 

Çalışmanın kentsel dönüşüm, halkla ilişkiler ve katılım konularının ikinci bölümünde 

değinildiği gibi, 5366 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nde bölge halkının 

bilgilendirilmesi, görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması hükme 

bağlanmıştır. Ancak kamuoyunun bilglienmesinin yönetimin takdirine bırakılması 

Sulukule’deki proje gibi toplumun devamını da ilgilendirecek dönüşüm 

faaliyetlerinde, bu madde hükmünün demokratik toplumların saydamlık ilkesinden 

uzak olacağına işaret etmektedir (Üstün, 2009: 197). Bu noktadan hareketle, Fener-

Balat bölgesinde yürütülen çalışmada, esas olarak, bölge sakinlerinin aynı Belediye 

sınırları içindeki Sulukule bölgesi ve orada yürütülen projeyle ilgili görüşlerinin 

öğrenilmesi hedeflenmiştir.  

 

“Fener-Balat semtleri Sahil Kesimi Yenileme Projesi”, doğrudan bir soylulaştırma 

uygulaması olmasa da soylulaştırma ile ilgili literatürden hareketle, varolan 

bölge/mahalle kültürünün farklı grupların bölgeye taşınmasıyla değişime uğrayacağı, 

bölge yüksek gelir gruplarının tercih ettiği bir yer haline geldikçe (özellikle emlak 

yatırımcıları aracılığıyla) emlak fiyatlarının artacağı ve tüm bunların sonucunda, 

genellikle kiracılardan oluşan eski sakinlerin yavaş yavaş bölgeyi terk edeceği 

tahmin edildiği için, bölge sakinlerinin proje ile ilgili bilgileri olup olmadığını ve böyle 

bir proje etrafında nasıl bir iletişimi yeğlediklerini tespit etmek de çalışmanın diğer 

amacıdır. Bu bölgede de a priori beklentimiz, yürütülecek dönüşüm projesiyle ilgili 

henüz kamuyu bilgilendirme modelinin bile geçerli olmadığıdır.  

 

 

3.1.1.2.1. Veri ve Uygulama Yöntemi  

 

Fener-Balat bölgesinde yüz yüze görüşmelere dayalı saha çalışması Kasım-Aralık 

2008’de gerçekleştirilmiştir. Soru formunun içeriğini geliştirmek için Fener-Balat’ta 

Temmuz 2008’de tamamlanan (Fatih Belediyesi’nin ana aktör olmadığı) 

Rehabilitasyon Projesi yetkilileri ve bu konuda çalışan uzmanlarla görüşmeler ve 

mahallelilerle odak grup tartışmaları yapılmıştır. Sulukule çalışmasında olduğu gibi, 

benzer tartışmalar/görüşmeler, soru formu taslağı hazırlandıktan sonra da 

gerçekleştirilmiştir.  Ön görüşmelerde, 2006 yılı itibarıyla Fatih Belediyesi’nin web 
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sitesinde kısaca duyurduğu ve ihalesi GAP İnşaat’a verilen “Yenileme Projesi” ile 

ilgili, Belediye’nin semt sakinleriyle sistematik bir iletişim çalışması yapmadığı, 

dolayısıyla çoğu semt sakininin bu projeden haberdar olmadığı öğrenilmiştir. Ayrıca, 

yeni projenin kapsayacağı alanda birçok işyerinin bulunduğu da tespit edilmiştir. Bu 

veriler ışığında, Fener-Balat’ta yapılacak çalışmanın soru formu değiştirilmiş, iş 

yerleri ve meskenler için ayrı/özel sorular üretilmiş, semt sakinlerine Sulukule’de 

olup bitenlerle ilgili görüşleri de sorularak iki farklı bölgede benzerlik ve farklılıkların 

neler olduğunun saptanabileceğine karar verilmiştir.  Soru formu yine bölgede 

yapılan pilot uygulamalarla kontrol edilmiştir.  

 

Saha çalışmasının yapılacağı bölgenin tarifi için projenin yürütüleceği alan77 ile sahil 

kesimin rehabilitasyonundan doğrudan etkilenecek olan ve hane yoğunluğu olan 

yakın cadde ve sokaklar tespit edilmiş ve görüşmeler bölgede ikamet eden ya da 

aynı bölgede iş yeri olan kişilerle yapılmıştır.  Evde veya işyerinde olmayan 18 yaş 

üstü mahalle sakinleri ikinci kez ziyaret edilmiş ve araştırmanın toplam örneklem 

sayısı olan 207’ye bu sayede ulaşılmıştır. Projeden doğrudan veya dolaylı olarak 

etkilenecek olan hane veya kişi sayısına ilişkin net bir sayı bulunmadığı için, 

alandaki mahallelerin nüfus büyüklüğü için sonsuz ana kütle baz alınarak 

hesaplama yapıldığında (bölge nüfusu 5000’in üzerindedir), örneklemdeki hata payı 

± %6,6’dır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 Bkz., http://www.gapinsaat.com/tr/KDBalat.aspx 
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3.1.1.2.2. Araştırma Bulguları 

 

Fener-Balat bölgesinde yürütülen araştırmanın bulgularını analiz ederken en sık 

kullanılan değişkenlere ilişkin betimsel istatistikler aşağıdaki tabloda görülmektedir.  

 
 
Tablo 26  
 
Kullanılan değişkenlere ilişkin betimsel istatistikler – Fener-Balat 
 

 N 
En 

düşük 
En 

yüksek Ortalama 
Standart 
Sapma 

Yaş 207 17,00 87,00 44,4251 15,13348 

Gelir 205 1,00 8,00 3,2146 1,54754 

Ev sahibi  178 ,00 1,00 ,3764 ,48585 

Kiracı 178 ,00 1,00 ,6011 ,49105 

İş yeri sahibi 52 ,00 1,00 ,2500 ,43724 

Eğitim 204 1,00 6,00 3,2549 1,13334 

Kadın 207 ,00 1,00 ,4106 ,49314 

İşsiz 207 ,00 1,00 ,5362 ,49989 

 

 

Fener-Balat bölgesinde saha çalışmasına katılan deneklere, Sulukule’deki 

deneklerde olduğu gibi, kentsel dönüşüm projesinin genel olarak onlara ne ifade 

ettiği açık uçlu bir soru şeklinde sorulmuş, verilen cevaplar “olumlu” ve “olumsuz” 

şeklinde ayrılarak sayısal değişkene dönüştürülmüştür. Bu soruya cevap veren 161 

kişinin 115’i (%71,4), kentsel dönüşümle ilgili olumlu ifadeler kullanmıştır.   
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Grafik 11  
 
Kentsel dönüşüm ile ilgili olumlu ve olumsuz düşüncelerin dağılımı 
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Aşağıdaki tek örneklem t-testi de aradaki farkın istatistiki bakımdan anlamlı 

olduğunu göstermektedir.  

 
 
Tablo 27  
 
Kentsel dönüşüm projesini “yıkım” olarak değerlendirenler çerçevesinde tek 
örneklem t-testi sonuçları   
 

Tek Örneklem İstatistiği 

  
Gözlem 
sayısı Ortalama 

Standart 
sapma 

Standart hata 
ortalaması 

genelyıkım* 161 ,2857 ,45316 ,03571 
 

Tek Örneklem Testi 

  
  
genelyıkım 

Test Değeri = 0.51 

t 
değeri 

Df 
(serbestlik 
derecesi) 

Anlamlılık 
düzeyi 

Ortalamaların 
farkı 

-6,280 160 ,000 -,22429 

 
* Soru: Genel olarak, kentsel dönüşüm projesi size ne ifade ediyor? 

 
 

 

Y
üz

de
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Olumlu ve olumsuz olarak verilen cevaplar, ikili logit regresyon ile deneklerin sosyo-

demografik ve etnik kimliği açısından incelenmiştir.  

 
 
Tablo 28 
 
Genel olarak “kentsel dönüşüm ‘yıkım’dır” diyenlerin sosyo-demografik özellikleri  
   

  
 B 

 
  S.E. 

Yaş -,059 ,044 

Gelir ,348 ,618 

Ev sahibi -1,431 1,928 

İş yeri sahibi -,935 2,553 

Eğitim -,951 1,365 

Kadın -,170 2,555 

İşsiz -14,374 40192,970 

  

Yukarıdaki regresyon sonuçlarına göre, ele alınan hiçbir değişkenin istatistiki 

bakımdan anlamlı olmadığı görülmektedir. Buna göre, söz konusu değişkenler 

olumlu veya olumsuz düşüncelerin ayrıştırılması konusunda belirleyici değildir.  

 

Deneklere özellikle Sulukule’deki kentsel dönüşüm projesinin onlara ne ifade ettiği 

sorulmadan önce, Sulukule’nin nasıl bir yer olduğuna ilişkin görüşleri alınmıştır. 

Grafik 12’de gösterildiği gibi, 150 kişi (deneklerin %72,5’i) Sulukule’nin oturulmaktan 

hiç memnun olunmayacak, 33 kişi ise memnun olunmayacak bir yer olduğu cevabını 

vermiştir. Sadece altı denek Sulukule’nin oturulmaktan çok memnun olunacak bir 

yer olduğunu söylemiştir.  
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Grafik 12  
 
Sulukule’nin nasıl bir yer olduğuna ilişkin görüşler 
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Grafik 12’deki durumda aradaki farkın anlamlı olduğu, cevapların Sulukule’nin 

oturulmaktan çok memnun ve memnun olunacak bir yer ile oturulmaktan hiç 

memnun olunmayacak ve memnun olunmayacak bir yer olarak iki gruba ayrılıp tek 

örneklem testi yapılmasıyla da görülmektedir.  

 

Tablo 29  
 
Sulukule’yi oturulmaktan memnun olunacak bir yer olarak değerlendirenler 
çerçevesinde tek örneklem t-testi sonuçları   

 
Tek Örneklem İstatistiği 

  
Gözlem 
sayısı Ortalama 

Standart 
Sapma 

Standart hata 
ortalaması 

sulukuleiyiyer* 202 ,0941 ,29264 ,02059 
 

Tek Örneklem Testi 

 
  
sulukuleiyiyer 

Test Değeri = 0.51 

t değeri 

Df 
(serbestlik 
derecesi) 

Anlamlılı
k düzeyi 

Ortalamaların 
farkı 

     -20,201 201 ,000 -,41594 
 
* Soru: Sulukule sizce nasıl bir yer? 

Y
üz

de
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Tablo 30’daki sıralı regresyon sonuçlarına göre, tek anlamlı özellik Sulukule’de 

tanıdıkların olması ve Sulukule’deki projeyi yıkım olarak değerlendirmek. Yani, 

Sulukule’yi oturulmaktan memnun olunacak bir yer olarak tanımlayanlar, orada 

tanıdıkları olanlar ve sürdürülen kentsel dönüşüm projesini “yıkım” olarak 

değerlendirenler.  

 
 
Tablo 30  
 
Sulukule’yi oturulmaktan memnun olunacak bir yer olarak değerlendirenlerin  
sosyo- demografik özelliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen  
sıralı regresyon sonuçları    

   

   
 B 

  
 S.E. 

Yaş  ,005 ,021 

Gelir -,053 ,197 

Ev sahibi -,259 ,538 

Eğitim  ,365 ,244 

Kadın  ,856 ,641 

İşsiz  ,200 ,728 

Sulutanıdık 1,208    ,631** 

suluyıkım 1,803      ,569*** 

 
*** %1 düzeyinde anlamlı 
**  % 5 düzeyinde anlamlı 

 

Fener-Balat sakinlerine Sulukule’deki dönüşüm projesinin onlara ne ifade ettiği açık 

uçlu bir soru şeklinde ayrıca sorulmuş, verilen cevaplar yine “olumlu” ve “olumsuz” 

şeklinde ayrılarak sayısal değişkene dönüştürülmüştür. Bu soruya cevap veren 

(Sulukule’deki projeyle ilgili tüm deneklerin bilgisi olmadığı için) 104 kişinin 57’si 

(toplam denek sayısının %27,5’i), Sulukule’de yürütülen kentsel dönüşüm projesiyle 

ilgili olumlu ifadeler kullanırken, 47’si (toplam denek sayısının %22,7’si) projenin 

olumsuz olduğunu belirten tanımlamalar yapmıştır.  
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Grafik 13  
 
Sulukule’deki kentsel dönüşüm projesi ile ilgili olumlu ve olumsuz düşüncelerin 
dağılımı 
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Ancak, aşağıdaki tek örneklem t-testi, aradaki farkın istatistiki bakımdan anlamlı 

olmadığını göstermektedir.  

 
 
Tablo 31  
 
Sulukule’deki kentsel dönüşüm projesini “yıkım” olarak değerlendirenler 
çerçevesinde tek örneklem t-testi sonuçları   
 

Tek Örneklem İstatistiği 

  
Gözlem 
sayısı Ortalama 

Standart 
sapma 

Standart hata 
ortalaması 

Suluyikim* 104 ,4519 ,50009 ,04904 
 

Tek Örneklem Testi 

  
  
suluyikim 

Test Değeri = 0.51 

t 
değeri 

Df 
(serbestlik 
derecesi) 

Anlamlılık 
düzeyi 

Ortalamaların 
farkı 

-1,184 103 ,239 -,05808 

 
* Soru: Sulukule’deki kentsel dönüşüm projesi size ne ifade ediyor? 

 

 

 

Y
üz

de
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Fener-Balat sakinlerinin genel olarak kentsel dönüşümü değerlendirdikleri sorunun 

regresyon analizinde kullanılan eğitim ve cinsiyet değişkenleri, eğitimin gelirle 

bağlantısı dolayısıyla gelirin istatistiki anlamlılığını bozması ve ele alınan 

değişkenlere verilen cevaplarda tüm deneklerin kadın olması nedeniyle, bu ikili logit 

regresyon analizinde kullanılmamıştır.  

 
 
Tablo 32 
 
“Sulukule’deki kentsel dönüşüm projesi ‘yıkım’dır” diyenlerin  
sosyo-demografik özellikleri  
   

   
  B 

   
  S.E. 

Yaş -,008 ,015 

Gelir -,253 ,156 

İşsiz  ,644 ,475 

“Sulukule iyi yer” diyenler 1,272      ,382*** 

 
*** %1 düzeyinde anlamlı 
 

Sonuçlara bakıldığında, tek anlamlı değişkenin Sulukule’nin iyi bir yer olduğunu 

düşünen denekler olduğu görülmektedir. Anlamlılık düzeyi %10,5 de olsa gelir 

düzeyinin de anlamlı bir değişken olduğu söylenebilir. Buna göre, Sulukule’de olup 

bitenleri olumlu değerlendirenler, Sulukule’nin iyi bir yer olmadığını düşünenler ve 

gelir düzeyi yüksek olanlardır.   

 

Fener-Balat’ta anketimize katılan ve Sulukule’deki projeden haberdar olduğunu 

belirten deneklere, Belediye’nin kentsel dönüşüm projesiyle ilgili Sulukulelilerin 

görüşlerini dikkate alıp almadığıyla ilgili bir soru sorulmuştur. Bu soruya cevap veren 

108 kişiden 51’i (toplam denek sayısının %24,6’sı) Sulukulelilerin görüşlerinin 

dikkate alınmadığını, 39’u (toplam denek sayısının %18,8’i) ise dikkate alındığını 

düşündüğünü ifade etmiştir.  
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Grafik 14  
 
Fatih Belediyesi’nin kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde Sulukulelilerin görüşlerini 
dikkate almasıyla ilgili düşüncelerin dağılımı 
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Sulukule’deki projeyi bilen deneklere, Belediye’nin orada yürüttüğü kentsel dönüşüm 

projesini destekleyip desteklemedikleri sorulduğunda ise, cevap veren 108 denek 

arasından 16 kişi (toplam denek sayısının %7,7’si) projeyi desteklemediğini, 77 kişi 

(toplam denek sayısının %37.2’si) ise desteklediğini söylemiştir.  

 

Aşağıdaki tablo doğrultusunda, Sulukule’deki kentsel dönüşüm projesini “yıkım” 

olarak değerlendiren Fener-Balatlılar ile oradaki projeye destek verenler arasında 

istatistiki bakımdan anlamlı %44,8 düzeyinde negatif bir korelasyon söz konusudur.  

 
 
Tablo 33  
 
Sulukule’deki projeyi destekleyen ve desteklemeyen Fener-Balat sakinleri 
arasındaki korelasyonlar 
 

   
Sulukule 
destek 

Sulukule 
yıkım 

Sulukule’deki projeyi 
destekleyenler 
  

Pearson Korelasyonu 1 -,448(**) 
N 93 89 

 Sulukule’deki projeyi “yıkım” 
olarak değerlendirenler 

Pearson Korelasyonu -,448(**) 1 
N 89 104 

 
**  Korelasyon %1 düzeyinde anlamlı . 
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Sulukule’deki projeden haberdar olan 108 kişinin 48’i (toplam denek sayısının 

%23,2’si), Sulukule’deki proje uygulama sürecinde, Belediye’nin Sulukulelileri 

mağdur etmeden haklarını koruduğuna inanmadıklarını, 35 (toplam denek sayısının 

%16,9’u) kişi ise inandıklarını belirtmiştir.  

 
 
Grafik 15  
 
Sulukule’deki proje sürecinde Belediye’nin bölge sakinlerini mağdur etmeden 
haklarını koruması ile ilgili Fener-Balatlıların düşünceleri  
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Bir diğer soruda, 137 kişi (%66,2) Belediye’nin Sulukule’de olup bitenleri Fener-Balat 

sakinleriyle paylaşması ve bu konudaki düşüncelerini alıp kararlarına yansıtması 

gerektiğini söylemiştir. 69 kişi (%33,3) ise böyle bir gereklilik olduğunu 

düşünmediklerini belirtmiştir.  
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Grafik 16  
 
Belediye’nin Sulukule’de olup bitenleri Fener-Balat sakinleriyle paylaşması ve bu 
konudaki düşüncelerini alıp kararlarına yansıtması konusunda Fener-Balatlıların 
düşünceleri  
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Sulukule’de olup bitenlerin Belediye tarafından Fener-Balatlılarla paylaşılması ve 

mahallelilerin görüşlerinin Belediye kararlarına yansıtılması gerektiği görüşünde 

olanlar ve olmayanlar arasındaki farkın istatistiki açıdan anlamlı olduğunu aşağıdaki 

tek örneklem t-testi göstermektedir.   

 
 
Tablo 34  
 
Belediye’nin Sulukule’de olup bitenleri paylaşması ve görüşlerini alması gerektiğini 
düşünenler çerçevesinde tek örneklem t-testi sonuçları   
 

Tek Örneklem İstatistiği 

  
Gözlem 
sayısı Ortalama 

Standart 
sapma 

Standart hata 
ortalaması 

belediyepaylaş* 206 ,6650 ,47312 ,03296 
 

Tek Örneklem Testi 

  
  
belediyepaylaş 

Test Değeri = 0.51 

t 
değeri 

Df 
(serbestlik 
derecesi) 

Anlamlılık 
düzeyi 

Ortalamaların 
farkı 

4,704 205 ,000 ,15505 

 
* Soru: Fatih Belediye’sinin Sulukule’de olup bitenleri, her ne kadar orada oturmasanız da, sizlerle paylaşması ve bu 
konudaki düşüncelerinizi alıp kararlarına yansıtması sizce gerekli bir yaklaşım mıdır?  
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Aşağıdaki regresyon tablosunda da görülebileceği gibi, “Belediye paylaşmalı ve 

bizim görüşlerimizi kararlarına yansıtmalıdır” (ki bu denekler, örtük de olsa dördüncü 

model gibi düşünmektedir) diyen insanlar arasında aşağıdaki özellikler açısından 

herhangi bir farklılık olmadığı görülmektedir. Diğer bir deyişle, her bir değişkenin 

gösterdiği özelliklere sahip kişilerin çoğu tarif edilen durumun gerekli bir yaklaşım 

olduğunu söylemektedir.  

 
 
Tablo 35 
 
“Belediye Sulukule’de olup biteni bizlerle paylaşmalı ve görüşlerimizi kararlarına 
yansıtmalı” diyen Fener-Balat sakinlerinin sosyo-demografik özellikleri  
 

  

   
 B 

  
  S.E. 

Yaş -,003 ,011 

Gelir -,079 ,131 

Ev sahibi  ,238 ,377 

Eğitim -,044 ,175 

Kadın -,309 ,423 

İşsiz -,441 ,442 

 

 
Grafik 17 doğrultusunda, Fener-Balat bölgesinde ankete katılan deneklerin %62,3’ü 

(129 kişi), Belediye ile herhangi bir konuda kolayca ilişki kurmalarının mümkün 

olmadığını belirtmiştir. Mümkün olduğunu belirten deneklerin toplam denek sayısına 

oranı ise %36,2’dir (75 kişi).  
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Grafik 17  
 
Fatih Belediyesi ile herhangi bir konuda kolayca ilişki kurabilmek mümkün mü? 
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Deneklere, Belediye’nin herhangi bir konuda aldığı kararlarda onların görüşlerini 

dikkate alıp almadığı sorulduğunda ise, 171 kişi (%82,6) “hayır” cevabını verirken, 

35 kişi (%16,9) “evet” demiştir.  

 
 
Grafik 18  
 
Fatih Belediyesi’nin herhangi bir konuda görüşlerini dikkate almasıyla ilgili Fener-
Balat sakinlerinin cevap dağılımı 
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Belediye’nin bölge sakinlerinin görüşlerini dikkate almadığını ve aldığını söyleyenler 

arasındaki farkın anlamlı olduğunu aşağıdaki tek örneklem t-testi göstermektedir.   
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Tablo 36  
 
Belediye’nin herhangi bir konuda görüşlerini dikkate aldığını düşünenler 
çerçevesinde tek örneklem t-testi sonuçları   
 

Tek Örneklem İstatistiği 

  
Gözlem 
sayısı Ortalama 

Standart 
sapma 

Standart hata 
ortalaması 

belediyekarar 
dikkatevet* 206 ,1699 ,37646 ,02623 

 
Tek Örneklem Testi 

  
  
belediyekarar 
dikkatevet 

Test Değeri = 0.51 

t 
değeri 

Df 
(serbestlik 
derecesi) 

Anlamlılık 
düzeyi 

Ortalamaların 
farkı 

-
12,966 205 ,000 -,34010 

 
* Soru: Sizce, Fatih Belediyesi herhangi bir konuda aldığı kararlarda sizin görüşlerinizi dikkate alıyor mu?    

 
 

Yine aşağıdaki regresyon analizi, Belediye’nin görüşlerini dikkate aldığını söyleyen 

insanlar arasında herhangi bir önemli farklılık olmadığı göstermektedir. Her bir 

değişkenin gösterdiği özelliklere sahip kişilerin çoğu “Belediye görüşlerimizi dikkate 

alıyor” demektedir. Tek istisna, anlamlılık düzeyi %8,5 olan “yaş”.  

 
 
Tablo 37 
 
“Belediye herhangi bir konuda aldığı kararlarda görüşlerimizi dikkate alıyor” diyen 
Fener-Balat sakinlerinin sosyo-demografik özellikleri  
   

   
 B 

   
  S.E. 

Yaş -,029   ,017* 

Gelir -,017 ,172 

Ev sahibi -,619 ,555 

Eğitim -,074 ,259 

Kadın -,278 ,577 

İşsiz -,099 ,580 
 
*  % 10 düzeyinde anlamlı 
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Deneklere mahallelerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanıp uygulanmayacağı 

sorulmuş, 100 kişi (%48,3) uygulanacağını söylemiştir. Uygulanmayacağını 

söyleyen 27 kişi, toplam denek sayısının %13’ünü oluşturmaktadır. 80 kişi (%38,6) 

ise bilmediğini söylemiş veya soruya cevap vermemiştir.  

 
 
Grafik 19  
 
Mahallelerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanıp uygulanmayacağına dair  
Fener-Balat sakinlerinin görüşleri 
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Mahallede kentsel dönüşüm projesi uygulanacağını söyleyen 100 kişinin 73’ü, söz 

konusu yenileme projesi sonucunda Fener-Balat’ın daha iyi bir yer olacağını 

düşünmektedir.  Dört kişi aynı kalacağını, altı kişi ise daha kötü bir yer olacağını 

söylemiştir. 17 kişi ise bilmediğini söylemiş veya soruya cevap vermemiştir. 
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Grafik 20  
 
Kentsel dönüşüm projesi uygulanması halinde bölgenin nasıl bir yer olacağına dair 
Fener-Balat sakinlerinin görüşleri 
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Sıralı regresyon sonuçları, kentsel dönüşüm projesi sonucunda Fener-Balat’ın daha 

iyi bir yer olacağını söyleyenler arasında herhangi bir farklılık olmadığını 

göstermektedir. 

 
 
Tablo 38 
 
“Kentsel dönüşüm projesi sonucunda bölge daha iyi olacak” diyen Fener-Balat 
sakinlerinin sosyo-demografik özellikleri  
 

  

   
  B 

  
  S.E. 

Yaş  ,031 ,026 

Gelir  ,197 ,325 

Ev sahibi  ,289 ,843 

Eğitim -,286 ,453 

Kadın  ,786 ,964 

İşsiz  ,294 ,875 
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Bir diğer soruda, deneklere mahallelerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanmasını 

isteyip istemeyeceleri sorulmuştur. 130 kişi (%62,8) isteyeceğini söylemiş, 73 kişi 

(%35,3) ise olumsuz cevap vermiştir.  

 
 
Grafik 21  
 
Fener-Balat sakinlerinin mahallelerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanması 
konusundaki istekli olup olmadıkları 
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Dönüşüm projesi uygulanmasını isteyenlerle olumsuz cevap verenler arasındaki 

farkın, tek örneklem t-testi sonucunda, istatistiki bakımdan anlamlı olduğu 

görülmektedir.  

 

Tablo 39  
 
Mahallede kentsel dönüşüm projesi uygulanmasını isteyenler çerçevesinde tek 
örneklem t-testi sonuçları   
 

Tek Örneklem İstatistiği 

  
Gözlem 
sayısı Ortalama 

Standart 
sapma 

Standart hata 
ortalaması 

dönüşümproje 
isterim* 203 ,6404 ,48107 ,03376 
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Tek Örneklem Testi 

  
  
dönüşümproje 
isterim 

Test Değeri = 0.51 

t 
değeri 

Df 
(serbestlik 
derecesi) 

Anlamlılık 
düzeyi 

Ortalamaların 
farkı 

3,862 202 ,000 ,13039 
 
*  Soru: Bu mahallede kentsel dönüşüm (yenileme) projesi uygulanmasını ister misiniz? 

 

 

Aşağıdaki ikili logit regresyon tablosunda da görülebileceği gibi, mahallelerinde 

kentsel dönüşüm projesi uygulanmasını isteyen insanlar arasında aşağıdaki 

özellikler açısından herhangi bir farklılık olmadığı görülmektedir. Diğer bir deyişle, 

her bir değişkenin gösterdiği özelliklere sahip kişiler proje uygulanmasını 

istemektedir.  

 

Tablo 40 
 
“Mahallemde kentsel dönüşüm projesi uygulanmasını isterim” diyen Fener-Balat 
sakinlerinin sosyo-demografik özellikleri  
 

  

   
  B 

  
 S.E. 

Yaş  ,003 ,011 

Gelir  ,147 ,133 

Ev sahibi -,052 ,369 

Eğitim  ,152 ,181 

Kadın -,492 ,419 

İşsiz -,063 ,428 

 
 

Mahallelerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanması durumunda, 114 kişi (%55,1) 

ilk tercih olarak sorunlarını Belediye aracılığıyla çözmeyi tercih edeceğini 

söylemiştir. Sorunlarını medya ve muhtar aracılığıyla çözmeyi tercih edenler ise 

sırasıyla 42 (%20,3) ve 33 (%15,9) kişidir. Birden fazla seçeneğin seçilebileceği bu 

soruda, ilk tercihlerinde “diğer” cevabını verenlerin sayısı ise sadece yedidir.  
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Grafik 22  
 
Mahallelerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanması halinde Fener-Balat 
sakinlerinin sorunlarını çözmeyi tercih edecekleri kişi/kurum dağılımı 
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Aşağıdaki ikili logit regresyon sonuçları doğrultusunda, mahallelerinde kentsel 

dönüşüm projesi uygulanması halinde sorunlarını (ilk tercih olarak) Belediye 

aracılığıyla çözmek isteyeceğini belirten insanlar arasında aşağıdaki özellikler 

açısından herhangi bir farklılık olmadığı görülmektedir.  

 
 
Tablo 41 
 
“Mahallemde kentsel dönüşüm projesi uygulanırsa, sorunlarımı Belediye aracılığıyla 
çözmek isterim” diyen Fener-Balat sakinlerinin sosyo-demografik özellikleri  
   

   
 B 

  
 S.E. 

Yaş  ,011 ,011 

Gelir  ,041 ,122 

Ev sahibi  ,054 ,348 

Eğitim -,053 ,169 

Kadın -,431 ,404 

İşsiz  ,176 ,409 
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3.1.1.2.3. Bulguların De ğerlendirmesi 
 
Fener-Balat saha çalışması analizinin en çarpıcı bulgularından biri, deneklerin genel 

olarak kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili olumlu düşünceleri olmasına rağmen, 

Sulukule’deki projeyi bilenler nezdinde projeyi olumlu ve olumsuz ifadelerle tarif 

edenler arasında anlamlı bir fark olmamasıdır. Deneklerin, Sulukule’de yürütülen 

dönüşüm projesiyle ilgili Sulukulelilerin görüşlerinin dikkate alınmadığı yönündeki 

fikirleri de Sulukulelilerin aynı soruya istatistiki bakımdan anlamlı farkla verdikleri 

olumsuz yanıtla parallelik göstermektedir. Dolayısıyla, aynı Belediye sınırları içinde 

yaşayan, bir nevi kontrol grubu78 olarak değerlendirilebilecek Fener-Balat sakinleri 

nezdinde de Fatih Belediyesi’nin (adını koymaksızın) ima ettiğinin aksine Sulukule 

projesinde çift yönlü simetrik modelin geçerli olmadığı izlenimini vermektedir.  

 

Örtük de olsa, çift yönlü simetrik modelin Fener-Balatlılar ve Belediye arasındaki 

ilişkiyi yönlendirmesi doğrultusunda da bir ortak anlayış olduğu bulgulardan elde 

edilmektedir. Toplam denek sayısının yaklaşık %70’i, Belediye’nin Sulukule’de olup 

bitenleri Fener-Balat sakinleriyle paylaşması ve bu konudaki düşüncelerini alıp 

kararlarına yansıtması gerektiğini belirtmiştir.79 Aynı şekilde, mahallede bir kentsel 

dönüşüm projesi olması halinde karşılaşılabilecek sorunları öncelikle Belediye 

aracılığıyla çözmeyi tercih edenler toplam denek sayısının yarısını oluşturmaktadır.  

 

Çift yönlü simetrik modelin anahtar kavramları doğrultusunda, Fener-Balat 

bölgesinde Belediye ile ilişkilerin mevcut durumunu anlamaya yönelik sorularda da 

olumsuz bir tablo ortaya çıkmaktadır. Deneklerin yarısından fazlası, Belediye ile 

kolay ilişki kurmanın mümkün olmadığını söylemiştir. Belediye’nin herhangi bir 

konuda aldığı kararlarda kendilerinin görüşlerini dikkate almadığını söyleyenler ise 

toplam denek sayısının %82,6’sını oluşturduğu için, çift yönlü simetrik modelin o 

bölgede de geçerli olmadığını göstermektedir. Çift yönlü simetrik modelin Fener-

Balat sakinleri nezdinde geçerliliğini anlamak amacıyla sorulmuş olan sorulara 

verilen cevaplardan hareketle gerçekleştirilen regresyon analizleri, çift yönlü simetrik 

                                                 
78 Aslında Fener-Balat sakinleri sadece bir kontrol grubu değil, kentsel dönüşüm 
projelerindeki halk katılım tartışmasındaki önemli aktörlerdendir. Zira, halkın katılımı 
ilkesinde altı çizilen halk, sadece yenileme alanında yaşayanlar olmayacak, bu projeden 
doğrudan veya dolaylı etkilenecek kişiler olabilecektir (Nalbantoğlu, 2003’den aktaran Üstün, 
2009: 191). 
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modelin geçerli olmadığını söyleyenlerin ayırt edici özellikleri olmadığını saptamıştır. 

Buna göre, farklı yaş, gelir, cinsiyet vb. özelliklere sahip insanların çoğu çift yönlü 

simetrik modelin geçerli olmadığı kanısındadır. Sulukule’deki saha çalışması 

sonucunda ilgili sorulara verilen cevaplardan hareketle gerçekleştirilen regresyon 

analizi ise, eğitim ve gelir düzeyi düşük ve Roman olmanın, çift yönlü simetrik 

modelin geçerli olmadığını söyleyenlerin ayırt edici özellikleri olduğunu saptamıştır.  

 

Fener-Balat bölgesindeki saha çalışmasının sonuçları da kentsel dönüşüm sürecinin 

sağlıklı yürütülebilmesi için iletişim boyutunun tüm paydaşlar nezdinde önemli 

olduğunun altını çizmektedir. Kentle ilgili politika ve uygulamalara dar bir paydaş 

grubunun katılımının (ki bizim örneğimizde bu da söz konusu değil) yetersiz olacağı 

da saha çalışmamızda ortaya çıkmıştır.  

 

 
3.2. Sulukule ve Fener-Balat’ın Yerel Yönetimin Yür üttü ğü 
Dönüşüm Projelerine İlişkin Yakla şımlarının Sosyal Seçim 
Kuralları Açısından Kar şılaştırmalı De ğerlendirilmesi   
 

Önceki bölümde detaylandırılan çift yönlü simetrik model, aslında halkla ilişkileri 

farklı birey, fikir ve değerlerin bir araya geldiği ve farklı sonuçlara ulaşılabilen bir 

tartışma forumu80 olarak şekillendirebilmelidir. Hem dinlemeye hem de tartışmaya 

izin veren bu diyalog sürecindeki tartışma sonucunda herkes istediğini elde 

edemese de en etik sonuç elde edilecektir (Holt, 2002’den aktaran Uzun, 2007: 

206). Yani, temelinde diyalog olan çift yönlü simetrik model, çelişen çıkarların olması 

durumunda tarafların karşılıklı kabul edebileceği çözümlerin müzakere sürecine 

işaret etmektedir. Loh & Chong (2005)’a göre, demokratikleşme arttıkça, müzakere 

de yönetimlerin halkla ilişkiler çalışmalarının daha belirgin bir özelliği haline 

gelmektedir (2).   

 

                                                                                                                                          
79 Soylulaştırmayı yönetmede, ilk alanın yanı sıra daha geniş alanların topluluklarındaki 
paydaşlarla da güçlü topluluk işbirlikleri kurmak kritiktir (NeighborWorks America, 2005: 70).  
80 Dutta (2009), yönetimsel sapmaya hizmet eden (Kent & Taylor, 2002) “tarafsız” diyaloğun 
tayin edici duruşuna karşın, bastırılmış sınıflarla dayanışma içinde bu baskın yapılara karşı 
koyarak onları bozmaya çalışan bir diyaloğa da dikkat çekmektedir. Bu diyalog, dinlemeye 
çalıştığı bastırılmış sınıflar sürekli olarak söylemsel alanın dışına itildiği için aslında bir 
imkansızlıkla uğraşmaktadır. Bu uğraşı, karşılıklılık, işbirliği, ve karşılıklı eşitlik varsayan 
(Kent & Taylor, 2002) anaakım diyalog yaklaşımlarıyla, doğal olarak, çelişmektedir  (294).        
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Sulukule ve Fener-Balat bölgelerinde yürütülen/yürütülecek kentsel dönüşüm 

projelerinde, sadece örneklemimiz çerçevesinde bile Belediye’nin çift yönlü simetrik 

modeli kullanmadığı tespit edilmiş ve sürecin etkin akışı için olması/sağlanması 

gereken koşullar değerlendirme yapılırken tartışılmıştır. Ancak, bütüncül bir 

değerlendirme yapabilmek için, iletişim sürecinde gerçekte yaşanan durumun tersi 

olması (yani en demokratik durumun olması veya bu ortamın sağlanması) halinde 

resmin ne olacağı da değerlendirilmelidir. Bu doğrultuda, simetrinin anahtar 

kavramlarından tam müzakere ve görüşmenin var olduğu bir kentsel dönüşüm 

projesi senaryosunu Sulukule ve Fener-Balat’taki çalışmalar çerçevesinde sınamak 

anlamlı olacaktır.  

 

Sınama, kentsel dönüşüm projelerinin tasarlanması ve gerçekleşmesi için gerekli 

dört kriter olan vizyon, yeni bir yaklaşım, proje ortaklığı ve yenilikçi model ve 

yaklaşımlardan hareketle kurgulanmıştır. Bu kriterlerin sonuncusunda, model ve 

yöntemlerin, projeden etkilenen gruplar tarafından geliştirilmesi gerektiği 

vurgulanmaktadır. Proje ortaklıkları da “özellikle projeden birinci derecede etkilenen 

grupların, birlikte yaratılan proje senaryosu kurgusu içinde bir araya geldikleri 

ortamlar” olarak tanımlanmaktadır (Göksu, 2004: 82-83).  Kentsel dönüşüm 

alanlarındaki projelerin çeşitli alternatifler arasından seçilmesinin ve bu proje 

alternatifleri ile toplumun bilgilendirilmesine ilişkin kuralların netleşmesinin, projenin 

kabulü için ön şartlar olduğu belirtilmektedir (Dovey & Sandercock, 2002’den 

aktaran Eryoldaş, 2004: 67).  

 

 

3.2.1. Entelektüel Deney: Belediye’nin Toplumsal Re fahı En 
Çoklaştırıcı Oldu ğu Durumda Sulukule Proje Tercihlerinin 
Sosyal Seçim Kuralları ile  Analizi 
 

Yeni proje senaryosuyla ilgili sınamayı yaparken, toplumu oluşturan bireylerin 

tercihlerine bağlı olarak seçim yapan sosyal seçim kuralı81 kullanılacaktır (Sanver, 

                                                 
81 Grup karar alımlarında, bazı durumlarda art arda da kullanılan, farklı tekniklerden 
faydalanılmaktadır. Eldeki bilginin ağırlıklı olarak niteliksel olduğu durumlarda sosyal seçim 
kuramından yararlanılabilmektedir. Alternatiflerin karşılıklı görece öneminin ilgisiz olduğu 
vakalar, sosyal seçim kuramına doğru önemli bir bağlantı sunmaktadır. Bu kuram, genel 
olarak, sadece en iyi seçeneği veya bütün alternatiflerin tam sıralamasını aramaktadır. Eğer 
karar problemi en istenilen aksiyon planını seçmekse, sıralı tercihler, sosyal seçim 
metotlarının kullanılmasına imkan vermek için yeterli olacaktır: örn. bir oylama veya 
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2000: 134). Sosyal seçim, kısaca, siyasal bilime ekonominin uygulanması olarak 

tarif edilmektedir (Mueller, 1980:1’den aktaran, Akalın, 1986: 103). Vurgusu siyaset 

olan kamusal seçimin temel prensibi de “hükümet politikalarının, bireylerin, siyasi 

‘oyunun kuralları’na göre rasyonel bir şekilde davranarak kendi çıkarlarının peşinden 

koşmalarının bir sonucu olarak açıklanabileceği hipotezi”dir (Stiglitz, 2000: 172-

173’ten aktaran Şenatalar, 2003: 135).  

 

Sosyal seçim kuralı ise, hangi tercih profilinde hangi seçeneğin seçilmesi gerektiğini 

tayin eden genel bir kural, yani, verilmiş herhangi bir toplum ve seçenekler kümesi 

için, o toplumda olabilecek bütün tercih profillerinin82 kümesinden seçenekler 

kümesine giden bir fonksiyon olarak açıklanmaktadır (Sanver, 2000: 137). Oy verme 

ve tartışmanın demokrasinin temel bakış açısı olduğu yaklaşımdan hareketle, bir 

entelektüel deney (intellectual experiment ) aracılığıyla, ilgili karar birimlerinin 

bireysel tercih sıralamalarını kullanarak, toplumsal olarak hangi sonuç ya da 

sonuçların ortaya çıkabileceğini irdelemek mümkündür. 

 

Dar bölgeli seçim olarak adlandırılan bazı seçimlerde mevcut adaylardan sadece bir 

tanesi seçilmekte, geniş bölgeli olarak adlandırılan bazı seçimlerde ise birden fazla 

adayın bir komite şeklinde seçimi söz konusu olmaktadır (Sanver, 2000: 137). 

Bundan sonra yapılacak sınamalarda, seçenekler kümesinden sadece bir adayın, 

yani sadece bir proje önerisinin seçilmesi gereken seçimler, farklı yöntemler 

kullanılarak değerlendirilecektir. Bireysel kararlardan sosyal sonuçlara ulaşmayı 

mümkün kılan bir seçim sistemi olan agregasyon, farklı sosyal seçim kurallarıyla 

incelenebilir. Bir başka deyişle, “bireylerin kamusal kararlar hakkındaki farklı 

tercihlerini bağdaştırmada” (Aktan, 2001: 14) oybirliği, çoğunluk kuralı, Borda 

Kuralı,83 Condorcet Ölçütü84 gibi farklı oylama ve değerlendirme metotlarından 

yararlanılmaktadır.  

                                                                                                                                          
simülasyon yapmak ve kazananı açıklamak (Srdjevic, 2007: 2261, 2263, 2264). Sosyal 
seçim kurallarıyla ilgili tercihler tartışması için örn. bkz. Sertel & Giritligil, 2003. Çok kriterli 
karar analizi (multicriteria decision analysis ) ve çok kriterli değerlendirme (multicriteria 
evaluation ) konularıyla ilgili detaylı tartışma için ise örn. bkz. Nijkamp v.d., 1990; Belton & 
Stewart, 2002).   
82 Bir seçmen kitlesini oluşturan seçmenlerin tümünün tercihlerinin sonucu tercih profili olarak 
adlandırılmaktadır. Bkz. Sanver, 2000:137. 
83 Bu kuralda oy verenlerin tercih sıralamalarının tümü gözönüne alınmaktadır. Burada 
puanlama, seçeneğin oy verenin tercih sıralamasında, kaçıncı sırada yer aldığına bağlı 
olarak yapılmaktadır. Borda puanı bir seçeneğin oy verenlerin tercih sıralamalarının tümü 
göz önüne alındığında, diğerlerinin kaç defa önünde yer aldığını göstermektedir. Dolayısıyla 
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Jean Charles de Borda ve Marquis de Condorcet, 18. yüzyılda çoğunluk oyu 

dengesinin bulunmadığına ilişkin oylama çelişkisi olduğuna işaret etmiştir. Bu 

sorunu çözmek üzere, seçmenlerin tercihlerini ve seçimlerini sınırlayan 

diktatörlükten başka bir mekanizmanın varlığının araştırılması sürecinde, Kenneth 

Arrow söz konusu mekanizmanın uyması gereken ölçütleri geliştirip tartışmalara 

açıklık getirmiş ve dolayısıyla böyle bir mekanizmanın olamayacağını göstermiştir 

(Atkinson & Stiglitz, 1980:304’ten aktaran Akalın, 1986: 113). Arrow, sosyal seçimin 

temellerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayan sosyal seçim kurallarının karşılamaları 

gereken varsayımları şöyle sıralamaktadır: Rasyonellik (sosyal durumlardan birinin 

diğerine tercih edilmesi veya ikisi arasındaki ilişkinin kayıtsız olması ve tercihlerin 

geçişliliği),85 ilgisiz alternatiflerden bağımsız olmak, (sosyal seçimin sadece 

bireylerin bir alternatif sosyal durumlar kümesindeki almaşıkları sıralamasına 

dayanması), Pareto ilkesi, alanın sınırlanmaması (bireysel sıralamaların sınırlandığı 

bir alandan, sosyal sıralamalar türetilmek istenmemesi) ve diktatörlüğün olmaması. 

Böyle bir sosyal sıralamanın mevcut olamayacağını da yine Arrow’un olanaksızlık 

teoremi  (impossibility theorem ) göstermektedir (Arrow, 1963:22-23’ten aktaran 

Akalın, 1986: 114-115).  

 

Arrow, kendi koşullarının tümünü aynı anda sağlayacak bir sosyal seçim kuralı 

olmadığını göstererek alana katkıda bulunmuştur. Arrow’a göre, kişiler arasında 

fayda mukayesesi olanağı dışarıda bırakılırsa, bireysel sıralamalar kümesinden 

toplumsal tercihlere geçişte tek yöntem diktatörlük olacaktır (Arrow 1963: 59’dan 

aktaran Akalın, 1986: 121).86  

 

Sosyal seçim kurallarıyla ilgili yukarıda değinilen kısıtlamalar akılda tutularak, bir 

entelektüel deney yapılacaktır. İdeal durumun yaratılmaya çalışıldığı bu senaryoda, 

                                                                                                                                          
Borda kuralı, tüm oy verenler tarafından diğer seçeneklere kıyasla en çok sayıda tercih 
edilen seçeneğin seçilmesi demektir (Aleskerov; Ersel; Sabuncu, 1999’dan aktaran Aktan & 
Dileyici, 2001: 25). 
84 Geliştirilen bu yaklaşım, seçeneklerin toplum tarafından ikili karşılaştırmasına 
dayanmaktadır. Örneğin, A seçeneği B seçeneğine çoğunluk tarafından tercih ediliyorsa, A 
seçeneğinin B seçeneğini ikili karşılaştırmada yendiği söylenecektir. Eğer herhangi bir A 
seçeneği karşısına çıkacak bütün diğer seçenekleri ikili karşılaştırmada yeniyorsa, A 
seçeneği Condorcet galibi olacaktır. Bu durumda, Condorcet galibi olan seçenek, başka bir 
seçenekle ikili bir karşılaştırmaya tabi tutulduğu tüm durumlarda, bir çoğunluğun desteğini 
arkasında bulacaktır (Sanver, 2000: 138). 
85 x y’ye tercih ediliyor, y de z’ye tercih ediliyorsa, x z’ye tercih ediliyor demektir. 
86 Bu konunun planlama pratiği çerçevesinde detaylı tartışması için örn. bkz. Sager, 2005.  
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üç grup da “seçeneklerden hangisinin seçileceği kararında söz söyleme hakkına 

sahip” (Sanver, 2000:136) gruplardır.  

 

Bu deneyde, Fatih Belediyesi salt bir toplumsal refahı87 en çoklaştırıcı (social 

welfare maximizer ) aktör konumundadır ve sürece eşit katılacak ilgili taraflardan88 

şu dört alternatifi89 sıralamalarını istemektedir:90 Sulukule sakinlerinin Taşoluk’ta 

yapılacak olan yeni konutlara taşınmaları, Sulukule’nin tarihsel dokusuna uygun 

olarak yenileştirilmesi, Sulukule’deki mevcut durumun sürdürülmesi ve Sulukule’nin 

bir kapalı topluluk (gated community) 91 olarak yeniden inşa edilmesi (yani 

soylulaştırılması, dolayısıyla, yeni mahallelilere ev sahipliği yapması). Birinci ve 

ikinci alternatiflerin gerçekleşebilmesi doğal olarak belli bir finansman kaynağının 

bulunmasını gerektirmektedir. Bu kaynağı sağlayacak olanlar Sulukule dışında 

yaşayan vergi mükellefleridir. Bu deney çerçevesinde, Sulukule bölgesi bir tür 

kalkınmada öncelikli yöre 92 olarak kabul edilip mahallelilerin herhangi bir ödeme 

yapmayacağı kabul edilmektedir.  

 

Vergi mükelleflerinin bu konuda yapılabilecek bir tür referandum ile karar vermeleri 

sağlanabilir. Finansman kaynağını sağlayacak vergi artışına “hayır” denmesi 

durumunda üçüncü seçenek olan Sulukule’deki mevcut durumun sürdürülmesi 

kaçınılmaz olarak gündeme gelecektir.  Referandumdan “evet” sonucunun çıkması 

durumunda ise, vergi mükellefleri (VM) dahil farklı karar birimlerinin dört alternatif 

                                                 
87 Sosyal hareketler, refah dağılımının yeniden yapılmasını talep etmektedir. Bu hareketlerin 
yönetişim sisteminin belirlenmesinde de öne çıktığı ve özellikle yönetim biçimlerinin 
şekillenmesinde örneğin refahın nasıl paylaşılacağı konusunun kentlerin yapılarındaki 
dönüşüm açısından önemli olduğu görülmektedir. Özellikle kent aktörleri ve kurumları 
arasındaki birliktelikler bu bölgelerdeki değişimi belirlemektedir (Eraydın, 2009). 
88 İlgili taraflar, alternatif durum ve senaryoları etkileyecek insanlar, alternatif durum ve 
senaryolardan birebir etkilenecek insanlar ve alternatif durum ve senaryolardan hem 
etkilenecek hem de onu etkileyecek insanlardan oluşmaktadır (örn. bkz. Özkaynak & 
Adaman, 2004).  
89 Alternatifler, karar vericiler tarafından tercih edilen her bir senaryoyu yansıtabileceği gibi, 
planların karışımından da oluşabilir (Proctor & Drechsler, 2003). Alternatifler için bir çerçeve 
oluşturmak üzere önerilen kıyaslama yaklaşımında, statükoyu korumak, ideal bir en iyi plan, 
varsayımsal bir en kötü plan ve asgari tatmin edici bir planın alternatifler arasında yer alması 
gerektiği belirtilmiştir (Massam 1988’den aktaran Proctor & Drechsler, 2003: 4). 
90 Taraflar, konu ve alternatiflerle ilgili detaylı bilgiye sahiptir.  
91 İş yeri dışındaki tüm yaşamın geçirilebileceği (alışveriş, eğlence, spor vb.) kendi içinde 
bütünlüğü olan ve güvenlikli kapalı mekanlar.   
92 Çöküntü bölgelerinin yenilenmesi için oluşturulacak finansmanın yaratılmasının gerisindeki 
mantık (vergi mükelleflerinin bu amaçla salınacak yeni vergilere “evet” ya da “hayır” 
demeleri), kalkınmada öncelikli yörelere sosyo-ekonomik gelişmelerini hızlandırmak 
amacıyla yapılan toplumsal yardım ve verilen destekle, özünde, aynı şeydir.  
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konusundaki tercih sıralamaları93 (preference ordering )94 gündeme gelecektir. 

Vergi mükellefleri dışındaki karar birimleri, Roman Sulukuleliler (RS) ve Roman 

olmayan Sulukuleliler’den (ROS) oluşmaktadır.   

 

Bu ve izleyen deneylerdeki Romanları sempatik bulmak ya da bulmamak 

çerçevesinde değişen tercih sıralamaları ve dolayısıyla tercih profilleri, özellikle 

Sulukule saha çalışmasının Romanlarla ilgili aşağıdaki özet bulguları ışığında 

oluşturulmuştur.  

 

Tablo 42 
 
Roman olmakla diğer değişkenler arasındaki korelasyonlar 
 

    Roman 

Gelir Pearson Korelasyonu -,147(**) 
  N 309 
Sulukule’nin adı kötü diyenler Pearson Korelasyonu -,304(**) 
  N 313 
Dönüşüm projesini desteklemeyenler Pearson Korelasyonu ,317(**) 
  N 313 
Projeyi “yıkım” olarak değerlendirenler Pearson Korelasyonu ,283(**) 
  N 298 
Projenin kendilerini zengin yapacağını 
düşünenler 

Pearson Korelasyonu -,208(**) 

  N 313 
Taşoluk’a gönüllü gideceklerini belirtenler Pearson Korelasyonu -,281(*) 
  N 56 

 
** Korelasyon %1 düzeyinde anlamlı . 
*  Korelasyon %5 düzeyinde anlamlı . 
 

Bütün tercih profilleri, yaygın kullanılan sosyal seçim kurallarından Borda Kuralı ve 

Condorcet Ölçütü yardımıyla analiz edilerek, kullanılan yöntemin sonuçlarda 

yaratabileceği olası değişiklikler değerlendirilecektir.    

 

İlk deneyde, ilgili tüm tarafların birbirlerini sempatik bulmalarına ya da 

bulmamalarına göre oluşan farklı senaryoların birlikte ele alınıp seçmenlerin 

                                                 
93 Tercih sıralamaları ampirik çalışma sonucunda elde edilen bulgular ve bu üç aktörün 
projeyle ilgili bilinen duruşları doğrultusunda oluşturulmuştur. 
94 Tercih sıralaması kavramı için örn. bkz. Sanver, 2000; Aktan & Dileyici, 2001.  
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hepsinin, bir seçim çalışması içinde en çok istenenden en az istenene doğru95 

yapacakları tercih sıralaması ile sosyal seçimin sonucunun ne olacağının 

görülebilmesi için aşağıdaki profiller oluşturulmuştur. 

 

RS      2 > 3 > 1 > 496 
ROS (Romanları sempatik bulan)  2 > 1 > 3 > 4 
ROS  (Romanları sempatik bulmayan) 1 > 2 > 3 > 4 
VM     (Romanları sempatik bulan)  2 > 3 > 1 > 4 
VM     (Romanları sempatik bulmayan) 4 > 1 > 2 > 3 
 

Romanlar, bölgeye bağlılıkları nedeniyle birinci tercihlerini Sulukule’nin dokusuna 

uygun olarak yenilenmesi yönünde kullanmaktadırlar. Yine aynı nedenle, Romanlar, 

ikinci alternatif olarak statükonun devam etmesi aracılığıyla bölgede kalmayı tercih 

etmektedirler.97 Romanlar, Taşoluk’a taşınmak ve Sulukule’de kapalı topluluk inşa 

edilmesi alternatiflerini son iki sıraya koymaktadır.98  Aynı tercih profilinde, 

Romanları sempatik bulan ROS’un ilk tercihleri sakini oldukları Sulukule’nin 

yenilenmesi, ikincisi, iyi koşullarda yaşama arzularının sonucu olarak Taşoluk’a 

gidilmesi, üçüncü tercihleri ise statükonun devam etmesidir. Kapalı toplulukta 

yaşama imkanları mali açıdan bulunmadığı için, kapalı topluluk proje alternatifi son 

tercihleridir. Diğer taraftan, Romanları sempatik bulmayan ROS, bölgeden ayrılıp 

Taşoluk’a gitmeyi tercih etmişlerdir. Bu grubun ikinci tercihleri, daha iyi koşul ve 

çevrede oturma isteğine bağlı olarak Sulukule’nin yenilenmesi yönündedir. Bu grup, 

Romanları sempatik bulan ROS ile aynı gerekçelerle, statükonun devam etmesi ve 

kapalı topluluk proje alternatiflerini son sıralara koymaktadır. Romanları sempatik 

bulan VM, Sulukule’nin yenilenmesi ve Romanların kendilerini ait hissettikleri 

                                                 
95 Sanver, ortaya çıkan sıralamanın seçmenin tercihi olarak adlandırıldığını söylemektedir 
(Sanver, 2000:136).  
96 1. alternatif (1):  Sulukule sakinlerinin Taşoluk’ta yapılacak olan yeni konutlara taşınmaları; 
2. alternatif (2): Sulukule’nin tarihsel dokusuna uygun olarak yenileştirilmesi; 3. alternatif (3): 
Sulukule’deki mevcut durumun sürdürülmesi; 4. alternatif (4): Sulukule’nin soylulaştırılması – 
kapalı topluluk yaratılması. 
97 Nitekim, Roman olmakla Sulukule’nin adının kötü olarak değerlendirilmesi arasında 
%30,4’lük, %1 düzeyinde anlamlı, negatif bir korelasyon bulunmaktadır. Bkz. Tablo 42.  
98 Roman olmakla kentsel dönüşüm projesini “yıkım” olarak değerlendirenler arasında 
%28,3’lük, %1 düzeyinde anlamlı, pozitif bir korelasyon bulunmaktadır. Aynı şekilde, Roman 
olmakla dönüşüm projesini desteklemeyenler arasında %31,7’lik, %1 düzeyinde anlamlı, 
pozitif bir korelasyon mevcuttur. Dahası, Roman olmakla Taşoluk’a gönüllü olarak 
taşınacaklarını belirtenler arasında %28,1’lik, %5 düzeyinde anlamlı, negatif bir korelasyon 
mevcuttur. Özellikle kapalı topluluk seçeneğinin Romanlar için son tercih olmasının nedeni, 
Roman olmakla gelir düzeyi arasında %14,7’lik, %1 düzeyinde anlamlı, negatif bir 
korelasyon bulunmasıdır. Buna göre, ROS’lar için geçerli olan düşük gelirlilik hali Romanlar 
için daha da fazla geçerlidir. Bkz. Tablo 42.   
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mahallelerden uzaklaşmamalarını sağlayacak statükonun korunması alternatiflerini 

ilk iki sıraya yerleştirmişlerdir. Diğer VM grubu, RS’yi sempatik bulmadığı ve şehir 

merkezinden uzaklaştırılmalarını istediği için kapalı topluluk ve Taşoluk 

alternatiflerini ilk iki sıraya koymaktadır.   

  

Bu seçimde, karar birimlerinin özelliklerine paralel olarak Romanlara doğru bir 

sapma99 olduğu için, ilk tercihleri dikkate alındığında, çoğunluk kuralını (majority 

rule ) izleyerek ikinci alternatifin (Sulukule’nin yenilenmesi) kazandığı görülmektedir 

(üçe karşı iki: ilk tercihler düzeyinde ikinci alternatif üç karar birimi, birinci ve 

dördüncü alternatifler ise sadece birer karar birimi tarafından dile getirilmiştir).  

 

Romanlara doğru olan sapmayı ortadan kaldırmasa da RS ve Romanları sempatik 

bulan VM’nin, Taşoluk’a gitme alternatifini Sulukule’de statükonun korunması 

alternatifine yeğleyebilcekleri bir senaryo değerlendirildiğinde, yeni tercih profili 

aşağıdaki gibi olacaktır: 

 

RS      2 > 1 > 3 > 4 
ROS (Romanları sempatik bulan)  2 > 1 > 3 > 4 
ROS (Romanları sempatik bulmayan) 1 > 2 > 3 > 4 
VM (Romanları sempatik bulan)  2 > 1 > 3 > 4 
VM  (Romanları sempatik bulmayan) 4 > 1 > 2 > 3 
 

Beş seçmenli iki profilde de Condorcet Galibi, diğer bütün seçenekleri ikili 

karşılaştırmada yendiği için Sulukule’nin dokusuna uygun olarak yenilenmesini 

öneren ikinci proje olacaktır. İlk profilin Borda galibi yine aynı proje iken, ikinci 

profilde birinci ve ikinci proje alternatiflerinin her ikisi de sıralamalarda on ikişer kez 

diğer projelerin önünde yer aldığı için kesin bir Borda kazananı yoktur. Arrow’un 

sosyal seçim kurallarının karşılaması gerektiği varsayımlar arasında sıraladığı ilgisiz 

alternatiflerden bağımsız olmak maddesi bu durumda ihlal edilmektedir çünkü 

Arrow’a göre “eğer seçim x ve y arasında ise, eğer x ve v arasındaki ilişki değişirse 

bu değişme x ve y arasındaki ilişkiyi” etkilememektedir (Arrow, 1963:22-23’ten 

aktaran Akalın, 1986: 114). Oysa, incelenmekte olan beş seçmenli ikinci tercih 

profilinde, oy çokluğuyla kazanan ikinci projenin dışındaki alternatiflerin iki seçmen 

nezdindeki sıralamalarında yapılan makul değişiklik kararsız bir Borda kazananı ile 
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sonuçlanmıştır. Arrow’un varsayımı bu durumda geçerli olsaydı ikinci alternatif olan 

Sulukule’nin yenilenmesi projesinin Borda kazananı olması beklenirken, kararsız 

Borda kazananı durumu bu varsayımı bu profilde ihlal etmektedir.  

 

Beş seçmenin olduğu ilk deney, “gerçeğe”100 en yakın duruma uygulandığında, 

aslında üç seçmen olduğu görülmektedir. Bu seçmen grubu, RS, Romanları 

sempatik bulmayan ROS ve VM’den oluşmaktadır.  

 

RS 2 > 3 > 1 > 4 
ROS 1 > 2 > 3 > 4 
VM 4 > 1 > 2 > 3 
 

Yukarıdaki sıralamada, VM, RS’yi sempatik bulmadıkları için ve kendilerine yeni bir 

hayat sağlayacağını düşündükleri kapalı toplulukta yer alabilme olasılıklarını birinci, 

RS’den uzak yaşamayı sağlayacağı için ise Taşoluk alternatifini ikinci sırada tercih 

etmişlerdir. RS’den uzaklaşamasalar da en azından bölgenin yenilenmesini 

istedikleri için bu alternatifi üçüncü sıraya, statükonun sürdürülmesini ise dördüncü 

sıraya yerleştirmişlerdir. ROS ise, iyi bir yerde yaşama arzusuyla Taşoluk 

alternatifini ilk sırada tercih etmişlerdir.  

 

Bu tercih profili, Sulukule’deki proje çerçevesinde yaşananlara en yakın/benzer 

durum olarak değerlendirilmekte ve yaygın kullanılan iki sosyal seçim kuralıyla 

yapılan değerlendirmede de bu farklılığın altı çizilmektedir. Bu durumda,  birinci ve 

ikinci proje alternatiflerinin her ikisi de altışar defa diğer projelerin önünde yer aldığı 

için kesin bir Borda kazananı yoktur. Aynı profilde, Taşoluk’a taşınılması alternatifi 

diğer bütün seçenekleri ikili karşılaştırmada yendiği için Condorcet Galibi 

sayılacaktır. 

                                                                                                                                          
99 Beş seçmenden biri Romanlar, diğer ikisi ise Roman sever Sulukuleliler ve vergi 
mükellefleri olduğu için toplam karar verici sayısının yarıdan fazlası Romanlara doğru 
sapmayla sonuçlanan tercih sıralaması yapmaktadır.   
100 Fener-Balat saha çalışmasında, deneklerin %76’sı Romanların her vatandaş gibi saygın 
olduklarını belirtmiş, ancak sadece %9,4’ü Sulukule’nin oturulmaktan memnun olunacak bir 
yer olduğunu söylemiştir. Bu, Romanların saygınlığı konusundaki görüşün “sosyal olarak 
doğru” (socially correct ) olduğunu, buna karşılık, gerçekte, Romanlar konusundaki bakışın 
olumlu olmadığı izlenimini uyandırmaktadır. Ayrıca, “Belediye’nin Sulukule’deki kentsel 
dönüşüm projesini destekliyor musunuz” sorusuna cevap veren deneklerin %71,3’ünün 
olumlu cevap verdiğini, karşı çıkanların ise deneklerin sadece %14,8’ini oluşturduğunu 
biliyoruz. Dahası, Sulukule’deki projenin onlara ne ifade ettiği sorulduğunda, cevap veren 
deneklerin %54,8’i projeyi olumlu bulmaktadır.  
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Bu profili, aşağıdaki gibi üç ayrı şekilde oluşturmak mümkündür. İlkinde, diğer iki 

paydaşın sıralamalarını aynı tutarak, yaşanan duruma benzer bir şekilde, RS’nin 

Taşoluk alternatifini (1) sıralamada ikinci sıraya almaları, ikincisinde yine diğerleri 

aynı kalmak koşuluyla VM’nin RS’den uzaklaşmak için Taşoluk ile ilgili alternatifi 

birinci sıraya yerleştirmeleri, üçüncüsünde ise bu iki değişikliği yapıp ROS’un 

sıralamasında yine değişiklik yapılmaması değerlendirilmiştir.  

 

RS’     2 > 1 > 3 > 4 RS    2 > 3 > 1 > 4 RS’ 2 > 1 > 3 > 4 
ROS     1 > 2 > 3 > 4           ROS      1 > 2 > 3 > 4  ROS 1 > 2 > 3 > 4     
VM     4 > 1 > 2 > 3 VM’     1 > 4 > 2 > 3      VM’ 1 > 4 > 2 > 3 
 

Analizi zenginleştiren yukarıdaki üç farklı tercih profilinin ilkinde, yine ilk tercihler 

düzeyinde farklı tercihler yapıldığı için çoğunluk kuralıyla kazanan proje yoktur. İkinci 

ve üçüncü profilde ise, oy çokluğuyla ilk defa birinci proje alternatifi olan Taşoluk’a 

taşınmak kazanmaktadır. Söz konusu üç yeni profil, diğer sosyal seçim kuralları 

aracılığıyla değerlendirildiğinde, kesin Borda kazananı birinci proje alternatifidir. Söz 

konusu üç profilin hepsinde, Taşoluk’a taşınılması alternatifi diğer bütün seçenekleri 

ikili karşılaştırmada yendiği için Condorcet Galibi sayılacaktır.  

 

Ancak, herhangi bir profilde Taşoluk’a taşınma proje alternatifi RS tarafından ilk 

sıralamaya yerleştirilmediği için (bazı senaryolarda bu alternatifi ikinci sıraya 

yerleştirmesine rağmen) bir mağduriyet durumu söz konusu olabilecektir. Bu 

koşullar altında, açık toplum ve demokrasinin azınlık hakkı olduğu yaklaşımı 

(Popper, 1998) ve Habermas’ın müzakereci demokrasisi ve anahtar kavramlarının 

yakın akrabalığı olduğu daha önce belirtilen Grunig’in çift yönlü simetrik modelinden 

hareketle, karar birimleri arasında müzakere süreci gündeme gelebilecektir.    

 
 
3.2.2. Müzakere ve Yargı Dönü şümü Modelindeki Temel 
Olanaksızlık 
 

Demokrasiyle ilgili kuram oluşturma geleneklerinden en etkilisi olarak sayılabilecek 

sosyal seçim ve müzakereci demokrasinin, çoğu durumda, sosyal seçim kuramının, 

müzakereci demokrasinin aradığı rasyonel kolektif sonuçların imkansızlığını, 

istikrarsızlığını veya anlamsızlığını göstermesi nedeniyle birbiriyle ihtilaflı olduğu 

düşünülmektedir (Dryzek & List, 2003: 1). Bir başka deyişle, bireysel kararlardan 
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sosyal sonuçlara ulaşmayı mümkün kılan bir seçim sistemi olan agregasyon ve 

farklılıkların uyumlaştırılmasını hedefleyen müzakere, çoğu zaman, işbirliğine dayalı 

karar alma konusuna iki karşıt yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Oysa, birçok 

kolektif kararda, agregasyon öncesinde bir tür grup iletişimi devreye girdiği için, bu 

iki yaklaşımın birbirlerini tamamlıyor olmaları akla daha yatkın gelmektedir (List, 

2009).101 Sosyal seçim kuramı aslında demokratik karar almanın imkansız olduğunu 

söylememekte, bunun yerine, demokrasinin müzakere eden bir yönü olması 

gerektiğinin altını çizmektedir (Dryzek & List, 2003: 1). Çift yönlü simetrik halkla 

ilişkilerin anahtar kavramları doğrultusunda, simetrik halkla ilişkiler uygulaması da 

pazarlık ve müzakere gibi yöntemlerin kullanılmasıyla hem kurum hem de 

paydaşlarının fikir, tutum ve davranışlarında sembiyotik değişiklikler oluşturmayı 

içermektedir (Grunig v.d., 1995: 169).  

Ancak, kolektif karar alımıyla ilgili formel kuramlardan sosyal seçim kuramı, 

agregasyon boyutuna odaklanmış ve karar öncesi iletişime fazla vurgu yapmamıştır. 

Farklı formlardaki grup iletişiminde fikirlerin dönüşümüyle ilgili sosyal seçime dayalı 

modele hala ihtiyaç duyulmaktadır. Bu boşluğu doldurmak üzere geliştirilen yargı 

dönü şümü (judgment transformation )  modeli nde temel bir olanaksızlık da 

ispatlanmıştır: Gözden geçirilen önermelerin her biri mantıklı olarak birbirine bağlı 

olduğunda, iletişim sürecinde aşağıdaki koşulların hepsinin birlikte karşılanması ve 

farklı bir sonuca varılması mümkün olmayacaktır (List, 2009).  

 

- Rasyonel bireysel yargı setlerinden herhangi bir profil iletişime girdi olarak 

kabul edilmektedir. 

- İletişimin çıktısı da rasyonel bireysel yargı setlerinin bir profili niteliğindedir. 

- İletişim öncesinde her bir önerme çerçevesinde oy birliği varsa, bu durum 

iletişim sonrasında da korunmaktadır.  

- Bireyler iletişim öncesindeki yargılarını iletişim sonrası yargılarını 

oluştururken her zaman göz ardı etmezler.  

- İletişim her sefer bir önermeye odaklanır ve bu durum iletişim sürecini 

stratejik yönlendirme olasılığından korumak üzere gerekli olarak 

gösterilebilir (List, 2009).  

                                                 
101 Tercih sıralaması öncesinde yapılacak müzakere ve bu müzakerenin insanların 
görüşlerini sadece belirtmelerine değil oluşturmalarına da yardımcı olacağıyla ilgili tartışma 
için örn. bkz. Miller, 2000.  
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Sadece hiç fikir değişikliğinin olmadığı dejenere bir iletişim süreci yukarıdaki beş 

koşulu birlikte karşılayacağı ve bu durum da müzakereci demokratların öngördüğü 

etkili grup müzakeresini göz ardı edeceği için, geliştirilen modelde bu imkansızlığı 

aşmak üzere arayışa gidilmiştir. İlk dört koşuldan vazgeçilemeyeceği için beşinci 

koşulun gevşetilmesi önerilmiş ve müzakereci demokratların öngördüğü etkili grup 

iletişiminin bütünsel olması gerektiği söylenmiştir.  Bu bütünsellikle, iletişimin aynı 

anda tek bir önerme yerine, bilimsel sınamada bütünsellik tezinde olduğu gibi, 

birbirine bağlı önerme ağlarına odaklanması kastedilmektedir.102 Yeni teoremin 

önemi, müzakereci demokrasinin olanaksızlığını ortaya koymakta değil, grup 

iletişiminin etkili olabilmesi için hangi koşulların karşılanıp karşılanamayacağını 

göstermesinde yatmaktadır. Ancak, söz konusu bütünsellik yaklaşımının, yanlış 

beyanın özendirilmesi yoluyla, iletişim sürecinin stratejik olarak yönlendirilmesi gibi 

bir bedeli olabileceği de vurgulanmıştır. Bu durumda, iletişim süreci gündem 

manipülasyonuna da açık olabilecektir. Dolayısıyla, grup iletişiminin iki problemli 

özelliği arasında bir ödünleşim (trade-off ) ile karşı karşıya kalınmaktadır: 

‘değişmeyen zihinler’ ve ‘stratejik manipülasyon’. Çoğu durumda hem zihinleri 

değiştiren hem de manipülasyona maruz kalmayan etkili iletişim görülmemektedir 

(List, 2009).103  

Kamusal müzakerenin demokratik potansiyelini sorgulayan Doğanay (2003) da sivil 

toplum ve medya tarafından oluşturulan konuşma ortamlarında gerçekleşen 

müzakere süreçlerini seçtiği örnekler aracılığıyla incelediği çalışmasında, süreçte 

hiyerarşik yapılanma olmaması, sürecin toplumun farklı kesimlerine açık olması ve 

söz hakkı gibi usulcü düzenlemelerle mevcut güç-iktidar ilişkilerinin yeniden 

üretilmesine olanak sağlayacak demokratik bir müzakere alanı görünümü 

yaratıldığını dile getirmiştir (314). Çift yönlü simetrik model ile ilişkisi kurulan ve 

müzakereci demokrasinin hayati bir parçası olarak değerlendirilen iletişimsel 

planlama literatürünün de önemli bir bölümü, kolaylaştırma, görüş birliği sağlama 

                                                 
102 List (2009) bu öneriyi, Quine (1951)’e dayandırmaktadır. Duhem-Quine’in bilimde 
bütünsellik tezi, bir önermenin tecrit edilerek değil, birbirine bağlı daha büyük bir önermeler 
ağıyla birlikte ampirik olarak sınanabileceğinin altını çizmektedir.    
103 Müzakereci demokratlar müzakerenin rasyonel kolektif, sosyal seçim kuramının işaret 
ettiği agregasyon metodlarının ise keyfi ve temsili olmayan çıktıları olduğuna inanmaktadırlar 
(Rienstra & Hook, 2006: 315). Kamusal müzakere ve tartışmacı sentez (argumentative 
synthesis ) üzerine oturtulmuş planlama önerilerinin de, keyfi olmayan/bireysel kararlara 
dayalı (non-arbitrary) çözümleri adil prosedürlerle birleştirmeye çalışırken, bireysel tercihler 
ve oylar üzerine kurulu siyasi karar almanın yaşadığı benzer problemlerle karşı karşıya 
kaldığı öne sürülmektedir (Sager, 2005: 34). 



 148

veya uzlaştırma tarafına odaklanırken, diyaloğa zarar veren güç sapması konusuna 

daha az yer verilmiştir (Sager, 2005: 32). 

Benzer bir durum, soylulaştırma projesi çerçevesindeki çift yönlü simetrik iletişimin 

geçerliliğini ölçmeye çalıştığımız Sulukule’de, Belediye’nin mahallelilerle yürüttüğü 

iletişim çerçevesinde de gözlemlenmiştir. Üstelik, saha çalışmasını yaptığımız 

bölgede, tarafların müzakere yeteneklerinin farklı olması ve konulara duygusal veya 

akılcı yaklaşımın eğitim düzeylerine göre farklılaşacağı104 da beklenmektedir. 

Belediye, projeyi öngördüğü şekilde yürütebilmek için, adını koymadan da olsa, çift 

yönlü simetrik modelin ve müzakereci demokrasinin anahtar kavramlarını kullandığı 

izlenimini vermektedir. Saha çalışmasından elde edilen bulgu ise, çift yönlü simetrik 

modelin geçerli olmadığıdır.  

Oysa, çalışma boyunca çift yönlü simetrik modelin anahtar kavramlarıyla benzerliği 

vurgulanan iletişimsel eylemin en önemli tarafı, diyaloğun stratejik niyetler 

içermemesi nedeniyle ortaya çıkan görüş üzerinde toplu uzlaşma olmasıdır (Roper, 

2009: 144). Habermas da tartışma sürecinin sahip olması gereken özellikler 

arasında, kimsenin süreçten dışlanmaması, katılımcıların her birine katkı yapmak 

için eşit fırsat tanınması, katılımcıların söyledikleri şeyleri tam ifade edebilmeleri ve 

iletişimin iç ve dış baskılardan uzak olması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Katılımcıların bu ön varsayımlara uymaları durumunda da tüm tarafların katılımının 

sağlandığı kamusal ortamın oluşturulması, herkese eşit iletişim hakkı verilmesi ve 

hile veya baskının olmadığı bir tartışma ortamı yaratılması mümkün olacaktır. Bu 

tartışma konusunda benimsenecek görüş de aklın  ağır bastığı yönde 

gerçekleşecektir (Ersoy, 2007: 284). Bu yaklaşımın temel ilkeleri doğrultusunda 

oluşan, tarafların eşit ve serbestçe söz konusu müzakere alanlarına 

katılabilmelerinin gerekliliği görüşüne göre, müzakere, çetin konuların sürekli olarak 

incelenip muhtemelen bir formüle bağlanmasını gerektirmektedir (Sitembölükbaşı, 

2005: 158). Ancak, müzakereci demokrasi modelinin söz ve eylem arasındaki ilişkiyi 

göz ardı etmeyecek şekilde yeniden çerçevelenmesi gerektiği ve bu ilişkinin de 

ancak “müzakerede demokrasi” konusu dikkate alındığında anlamlı bir boyuta 

taşınabileceği de iddia edilmektedir (Doğanay, 2003: 310).  

 

                                                 
104 Müzakereci demokrasiye yöneltilen eleştirilerin bir özeti için örn. bkz. Sitembölükbaşı, 
2005; Rienstra & Hook, 2006. 



 149

3.2.3. Güç ile Mekan Arasındaki Diyalektik İlişki 

 

Bu incelemede, müzakereci demokrasinin güçlü tarafın manipülasyonuna yol 

açması bizatihi demokrasinin kendisiyle bir paradoks oluşturmaktadır. Yani, 

Habermas’ın altını çizdiği özelliklerin taban tabana zıttı bir durum söz konusudur. 

Ayrıca, entelektüel deney sırasında kullandığımız mümkün senaryolardan gerçeğe 

en yakın olanı (vergi mükellefleri ve Roman olmayan Sulukulelilerin Roman 

Sulukulelileri “semptatik” bulmaması) bir kararsızlık ile sonuçlanmaktadır. Bu 

durumda, Sulukule ve Fener-Balat’ta yürütülen projeler ancak kapitalist sisteme içkin 

yaklaşımlarla açıklanabilecektir. Örneğin, Harvey (2006a; 2006b) kapitalist güç 

ilişkileri ile mekan arasındaki diyalektik ilişkiyi ele almıştır.  

 

Kapitalizm güç oluşturmak ve bu gücü korumak için daima “mekânsal 
stratejiler” kullanır. Bu stratejilerin önemli ayaklarından biri mekân 
üzerindeki denetimdir. Bu bağlamda sermaye birikimi ve bitmek tükenmek 
bilmeyen kâr arayışlarının egemen olduğu kapitalist sistemin genişlemeci 
mantığı, sürekli olarak kendi faaliyetlerini kolaylaştıracak coğrafi mekânlar 
arar. Ürettiği kendi krizlerinin çıkış yoludur söz konusu olan. Böylece 
coğrafi genişleme ve mekânsal düzenlemeler bu duruma yönelik bir 
seçenek olur (Mukul, 2009).  

 

Harvey (2006a), kentin kapitalist birikim süreçleriyle anlam kazandığını ve tersine bir 

değerlendirmenin mekanı ancak fetişleştireceğini ve toplumsal ilişkilerden ayrı 

tutacağını belirtmektedir. Ona göre, “sermaye bir süreçtir, bir şey değil. Toplumsal 

hayatın meta üretimi aracılığıyla yeniden üretimi sürecidir” (376). 

 

Kısa vadede, plandan piyasa mekanizmalarına geçiş, kullanımların ilginç 
bir kümelenme doğuracak biçimde birbirine geçici olarak karışmasına yol 
açabilir; ama “gentrification” sürecinin hızı ve sonucun yeknesaklığı, birçok 
durumda kısa vadenin gerçekten çok kısa olduğunu düşündürüyor (Harvey, 
2006a:96).  

 

Sadece üretim ilişkileri ve buna dahil olanlarla sınırlı olmayan kapitalist örgütlenme 

ve sermaye, mekansal bir hareketlilik ve değişimi de beraberinde getirmektedir. Bu 

örgütlenmenin dinamikleri yaşam ortamlarını yeniden tarif etmekte ve ekonomik 

rasyonalitenin belirleyici etkisi altında, yeni yaşam alanları yaratmaktadır.  Burada 

mekan, karlılığı maksimize eden bir araç olatak görülmektedir (Yırtıcı, 2005, 11).  
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Mekansal düzenlemeler uzun ömürlü fiziki ve sosyal altyapı yatırımlarını gerektirdiği 

için, üretim ve mekan ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi, kapitalizmin kriz yaratıcı 

eğilimini bir nebze dizginlemektedir. Kentsel dönüşüm adıyla üretilen mekanlar da 

sermaye birikiminin açlığını doyuracaktır. Harvey bu süreci sermaye birikiminin, 

“yaratıcı yıkım (creative destruction ) etkinliği” şeklinde tanımlamaktadır. Mekan ise 

kapitalist üretim tarzındaki toplumsal ilişkilerle yeniden üretilen ve bu ilişkileri 

etkileyen bir dinamik haline gelmektedir (Mukul, 2009).  

 

Yalçıntan (2006), istisnaları bir kenara koyarak, planlamanın, tarih boyunca hakim 

iktisat ve siyaset yapma biçimlerinin bir aracı olarak çalıştığını söylemenin mümkün 

olduğunu belirtmektedir.  

 

Planlamanın bir yaşam tahayyülü ile ilişkilenmesi, kentsel siyasetin 
planlama süreçlerinin olmazsa olmazı haline gelmesini gerektirir. Katılımın 
mümkün olduğu bir kentsel siyaset alanı içerisine giren plancı karşı karşıya 
olduğu iki tehlikeden olabildiğince uzaklaşmıştır, çünkü fikirlerin serbestçe 
tartışılabildiği ve kararların bu tartışmaların üzerinden şekillendirildiği bir 
sistemde hem kapitalizm ve iktidarın hem de plancının gücü görece 
sınırlanmış olacaktır (Yalçıntan, 2006). 

 

Kapitalist ekonominin günümüzde yerel özellikleri dikkate alması zorunluluğu, 

katılımcı bir demokratik yapının oluşması, toplumlararası ilişkilerin artması ve yeni 

toplumsal uzlaşma zeminleri bulunması gibi alanlarda olumlu bir gelişme olarak 

kendisini göstermektedir (Yırtıcı, 2005:66).  

 

Harvey’e (2008’den aktaran Yalçıntan, 2009) göre, bu demokratik yapının 

oluşmasında gündeme gelen kent hakkı kavramı, artı değer kullanımının temel 

kanallarından biri haline gelen kent ve kentleşme süreçlerinde demokratik bir 

yönetim kurmak anlamına gelmektedir. Yani kent hakkı, salt kentsel kaynaklara 

erişim özgürlüğü değil kenti değiştirmek suretiyle bireylerin geleceğini belirleme 

hakkıdır. Dolayısıyla, bu kavram, kentsel mekanı yeniden üretmek, kamusal alanları 

kazanmak ve/veya korumak için çalışan bir ideal olarak tanımlanır.  
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 
 

Bu tez çalışmasında kentsel dönüşüm çalışmalarının iletişim boyutu, Grunig ve 

Hunt’ın dört halkla ilişkiler modeli aracılığıyla ampirik olarak sınanmıştır. Bu sınama 

için dünyada farklı platformlarda, ve özellikle demokratik tartışmalar çerçevesinde 

gündeme gelen Sulukule soylulaştırma projesine odaklanılmıştır. Kavramla ilgili 

çeşitli açıklamalarda, soylulaştırmanın en dikkat çekici temel unsurları ve sonuçları 

arasında yerinden edilme ve sosyal dışlanma boyutu ön plana çıkmaktadır. Sulukule 

projesi, doğrudan bu boyutlarla ilgili olduğu için özellikle dikkat çekici ve bu nedenle 

üzerinde araştırma yapılmaya değer zenginlikte bir konudur. Fener-Balat 

bölgesinden Sulukule’de olup bitenler ve kendi bölgelerinde gerçekleşecek dönüşüm 

uygulamalarıyla ilgili görüşlerin alınması da aynı Belediyeye bağlı iki farklı bölgedeki 

benzerliklerin saptanmasını sağlamış, dolayısıyla, analizi güçlendirmiş ve 

derinleştirmiştir.  

 

Bu çalışmanın özgünlüğünü dört noktada toplamak mümkündür. Birincisi, çalışmada 

soylulaştırma uygulamalarına halkla ilişkiler açısından bakılmaktadır. Diğer bir 

ifadeyle, bu çalışma, kentsel dönüşüm olgusuna, şehir plancıları, mimarlar, 

sosyologlar ve iktisatçılar dışında iletişim disiplininden de bir perspektif sunmayı 

hedeflemektedir. İkinci özgün nokta ise, bunu yaparken kantitatif metodoloji 

kullanılmış olmasıdır. Salt soylulaştırmaya dair dünyadaki literatür incelendiğinde 

bile, bu konudaki araştırmaların çoğunun kalitatif yöntemlerle gerçekleştirildiği, 

ancak kantitatif yöntemlerle yapılmış çalışmaların sayısının sınırlı olduğu 

görülmektedir (Sullivan, 2007). Üçüncü nokta, özellikle Sulukule örneğinde, 

Romanların mevcudiyeti dolayısıyla etnik ayrımcılığın gündeme gelmiş olmasıdır. 

Sözcüğün en geniş anlamında, başka bir bağlamda da olsa, örneğin Lees (2000), 

soylulaştırma ile ilgili literatürde finansörler, üçüncü dünya göçü, yaşanılabilirlik ve 

kentsel politikalar alanlarında boşluk olmasının yanı sıra, siyah ve etnik azınlık 

soylulaştırması, yani ırk ve soylulaştırma konusunda da çalışmaların yaygınlaşması 

gerektiğini savunmaktadır. Dördüncü nokta ise, çift yönlü simetrik modelin, toplumu 

oluşturan bireylerin tercihlerine bağlı olarak seçim yapan sosyal seçim kuralları ve 

yurttaşların demokratik karar alma süreçlerine doğrudan ve aktif katılımını öngören 

müzakereci demokrasi ile ilişkilendirilip incelenmesidir.   
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Çalışmanın kompozisyonu şu şekilde yapılandırılmıştır: kısaca kentlerin dönüşümü 

ve bu dönüşümde yurttaşlık ve katılım kavramlarının yeri incelenmiş, dönüşüme yön 

veren planlama disiplininin iletişimi odak noktasına almaya yönelik seyri 

değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeden sonra, kentsel dönüşüm olgusu ve 

soylulaştırma, genel olarak ve Türkiye bağlamında kısaca tartışılmıştır. Bu 

kavramların, halkla ilişkiler ve özellikle de çift yönlü simetrik iletişimle ilişkisi 

kurularak, tezin esasını teşkil eden ampirik sınamanın kuramsal plandaki temelleri 

atılmıştır. Çalışmanın tüm aşamalarında, yurttaşlık ve katılım kavramları, planlama 

pratiğinin iletişimi odak noktasına alırken vurgu yaptığı ve müzakereci demokrasi 

yaklaşımının altını çizdiği anahtar kavramlar ile çift yönlü simetrik modelin karşılıklı 

anlayış ve uyum, güven, diyalog, çatışmaları yönetmek, gücün eşitliği gibi ortak 

açıklayıcı terimleri arasındaki ilişki irdelenmiştir.  

 

Söz konusu anahtar kavramların, Fatih Belediyesi’ne bağlı iki bölge olan Sulukule ve 

Fener-Balat’ta yürütülen ve yürütülecek projeler çerçevesinde geçerli olup 

olmadığının ampirik olarak sınanması hedeflenmiştir. Projenin baş aktörü olan 

Belediye’nin özellikle kendi web sitesinde yaptığı açıklamalarda, adını koymadan da 

olsa bu anahtar kavramları kullandığını ima ettiği izlenimi edinilmektedir. Saha 

çalışmasında, bu izlenimin aksine, çift yönlü simetrik modelin aslında geçerli 

olmadığını ampirik sınama göstermiştir. Zira, Sulukule’deki deneklerin çoğu, proje ile 

ilgili olarak Belediye dışı kanallardan bilgi edindiklerini, bu projeyle veya herhangi bir 

konuyla ilgili Belediye ile kolayca ilişki kurmanın mümkün olmadığını ve Belediye’nin 

dönüşüm projesiyle ilgili kendilerinin görüşlerini dikkate almadığını söylemiştir. 

Gerçekleştirilen regresyon analizleri de eğitim ve gelir düzeyi düşük ve Roman 

olmanın, çift yönlü simetrik modelin geçerli olmadığını söyleyenlerin ayırt edici 

özellikleri olduğunu saptamıştır. Fener-Balat saha çalışmasında denekler, 

Sulukulelilerin aynı soruya verdiği yanıta paralel olarak, Sulukule’de yürütülen 

projeyle ilgili Sulukuleliler’in görüşlerinin dikkate alınmadığını belirtmiştir. Belediye ile 

kolay ilişki kurmanın mümkün olmadığı ve Belediye’nin herhangi bir konuyla ilgili 

kendilerinin görüşlerini dikkate almadığı yönündeki cevaplar, yine Sulukule 

sonuçlarıyla paralellik göstererek, çift yönlü simetrik modelin geçerli olmadığına 

işaret etmektedir. Gerçekleştirilen regresyon analizleri, farklı özelliklere sahip 

insanların çoğunun çift yönlü simetrik modelin geçerli olmadığı kanısında olduğunu 
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saptamıştır.  Bir başka deyişle, bu sonuçlar, Sulukule ve Fener-Balat bölgelerindeki 

kentsel dönüşüm süreçlerinde demokratik iletişimin eksikliğini ortaya çıkarmaktadır.     

 

Bu noktada, “Fatih Belediyesi demokratça davransaydı demokratik bir karara 

ulaşmak mümkün olabilir miydi?” diye sorulabilir. Bu sorunun cevabını, sosyal seçim 

kuramı ve müzakereci demokrasi yaklaşımlarını inceleyerek cevaplandırmanın 

mümkün olabileceği düşünülmüş, farklı senaryolarda ortaya çıkacak sonuçlar ayrı 

ayrı incelenmiştir.  

 

Sulukule projesiyle ilgili demokratik bir karara ulaşmanın gerçekleştirilebilir olup 

olmadığı, entelektüel bir deney aracılığıyla, önce sosyal seçim kuramı optiğinden, 

sonra da müzakereci demokrasi perspektifinden incelenmiştir. Bu inceleme 

sonucunda elde edilen bulgular, Roman olmayanların Romanları “sempatik” bulup 

bulmamalarına göre değişmektedir. Buna göre, Roman olmayan karar vericilerin 

Romanları sempatik bulması durumunda, Romanların lehine bir karar çıkmaktadır: 

Sulukule’nin tarihi ve kültürel kimliğine uygun olarak yenilenmesi. Romanların 

sempatik bulunmaması durumunda ise, Taşoluk’a taşınılması projesi, demokratik 

karar alma sürecinden çıkan sonuç olmaktadır. Özellikle bu son noktada, kullanılan 

seçim sistemlerinden bir tanesi olan ve tercih sıralamalarının tümünde diğer 

seçeneklere göre en fazla tercih edileni seçen Borda kuralı, sadece Taşoluk’a 

taşınılmasını değil, Sulukule’nin tarihi ve kültürel kimliğine uygun olarak 

yenilenmesini de seçmektedir. Bu durumda, à la Habermas  bir müzakereci 

demokrasi bağlamında karara varmanın mümkün olup olmadığı incelenmiştir.  

Cevap olumludur, yani,  müzakereci demokrasiden bir sonuç elde etmek 

mümkündür (List, 2009). Ancak bu cevabın, demokrasi ile tezat oluşturacak biçimde, 

ciddi bir maliyeti bulunmaktadır. Buna göre, müzakereci demokratların öngördüğü 

çerçevede ulaşılan karar, güçsüz tarafların manipüle edilmesi pahasına 

gerçekleşmektedir. Yani, müzakerenin yine Belediye’nin istediği yönde 

sonuçlanacağı anlaşılmaktadır. Müzakere dışında sosyal seçim kuralları bağlamında 

da mümkün durumlar içinde gerçeklere en yakın seçenek olan Roman olmayan ve 

onları sempatik bulmayan Sulukuleliler ile, yine Romanları sempatik bulmayan vergi 

mükelleflerinin oluşturduğu sosyal seçim formatında, Belediye’nin fiilen en çok tercih 

ettiği durum olan Taşoluk’a gidilmesi ağırlıklı olarak seçilen proje alternatifidir.  
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Son bölümde vurgulanan iletişim sürecinde manipülasyonun varlığı,  ele aldığımız 

kentsel dönüşüm bölgelerinde müzakereci demokrasinin zor oluşturulabileceğine 

işaret etmektedir. Ancak, öncelikle mahallelilerin kentsel dönüşüm projesiyle ilgili 

ana aktör olan Belediye’den bilgi alma eksikliğinin giderilmesinin, yani Grunig’in tek 

yönlü olan bilgilendirme modelinin hayat bulmasının bile, (bu bilgilerin analiz ve 

sentezi müzakerenin başarı olasılığını artıracak olsa da) en azından vatandaşların 

karar alma süreçlerine aktif katılmalarına teşvik yönünde, dolayısıyla sağlıklı bir 

demokratik sistemin oluşmasında bir ilk adım olacağının altını çizmek 

gerekmektedir. Habermas’ın önerisi ışığında, karşılıklı diyaloğu öngören bir kamusal 

alan, farklılıklara toleranslı olduğu için, bu etkileşim en azından dışlanmış gruplara, 

örneğin saha çalışmamızda da birçok sonuçta açıklayıcı değişken olduğu tespit 

edilen Romanlara, olan güveni artırmak için bir fırsat da olabilecektir.   

 

Bu doğrultuda, yerel yönetimlerin katılımcı demokrasinin öncüleri olmalarını, bu 

yaklaşımın yerleşmesi için yönetişim anlayışını benimsemelerini ve özellikle iletişim 

çalışmalarını çift yönlü simetrik modelin anahtar kavramları çerçevesinde 

yürütmelerini beklemek yanlış olmayacaktır. Ancak, Sulukule ve Fener-Balat 

soylulaştırma projeleri özelinde, ampirik çalışmanın bulguları, ideal senaryolar 

doğrultusunda elde edilen tercih profilleri ve sosyal seçim kuralları aracılığıyla elde 

edilen sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, sürecin salt bir demokrasi kontrolü 

yapılarak veya bir anlamda kentin yeniden şekillenmesini sağlamak üzere bir 

yöntem olarak kullanılan yönetişim kavramına sarılarak ele alınamayacağı veya 

yeniden düzenlenemeyeceği de ortadadır. Doğal olarak, Sulukule ve Fener-Balat’ta 

yürütülen projelerle ilgili değerlendirmenin temelini oluşturan kapitalizme karşı bir 

duruş da süreci değiştirmeyeceği gibi, dönüşüm olgusu ve planlama pratiğinin 

kendisine karşı bir duruş anlamına gelecektir.  
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EK 1: 5366 Sayılı Kanun 105  

 

Kanun 
Yıpranan Tarihi ve Kültürel Ta şınmaz Varlıkların Yenilenerek 

Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 
 

 Kanun No. 5366 Kabul Tarihi : 16.6.2005 
 Amaç ve kapsam 

 MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyeleri sınırları 
içindeki ilçe ve ilk kademe belediyeleri, il, ilçe belediyeleri ve nüfusu 50.000'in üzerindeki 

belediyelerce ve bu belediyelerin yetki alanı dışında il özel idarelerince, yıpranan ve özelliğini 
kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan 
edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma alanlarının, bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa 
ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, 

tabiî afet risklerine karşı tedbirler alınması, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek 
korunması ve yaşatılarak kullanılmasıdır. 

 Bu Kanun, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda oluşturulacak olan yenileme alanlarının 
tespitine, teknik altyapı ve yapısal standartlarının belirlenmesine, projelerinin oluşturulmasına, 
uygulama, örgütlenme, yönetim, denetim, katılım ve kullanımına ilişkin usûl ve esasları kapsar. 

 Alanların belirlenmesi 
 MADDE 2. — Yenileme alanları, il özel idarelerinde il genel meclisi, belediyelerde belediye 

meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile belirlenir. İl özel idaresinde il genel meclisince, 
büyükşehirler dışındaki belediyelerde belediye meclisince alınan kararlar Bakanlar Kuruluna sunulur. 
Büyükşehirlerde ise ilçe ve ilk kademe belediye meclislerince alınan bu kararlar, büyükşehir belediye 

meclisince onaylanması halinde Bakanlar Kuruluna sunulur. Bakanlar Kurulu projenin uygulanıp 
uygulanmamasına üç ay içinde karar verir. 

 Bakanlar Kurulunca kabul edilen alanlardaki uygulama bir program dahilinde etap etap 
projelendirilebilir. 

 Etap proje ve programları, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve belediyelerde 
belediye başkanının, il özel idarelerinde valinin onayı ile uygulamaya konulur. 

 Belirlenen alan sınırları içindeki tüm taşınmazlar, belediyece ve il özel idaresince hazırlanacak 
yenileme projelerinin kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunca karara bağlanmasını müteakip bu 
Kanuna göre yapılacak yenileme projesi hükümlerine tâbi olurlar. Büyükşehir belediye sınırları içinde 

büyükşehir belediyelerinin yapacaklarının dışında kalan yenileme projeleri, ilçe ve ilk kademe 
belediyelerince hazırlanması ve meclislerinde kabulünden sonra büyükşehir belediye başkanınca 

onaylanarak yürürlüğe girer. Buna göre kamulaştırma ve uygulama yapılır. 
 Yenileme alanlarının teknik altyapı ve yapısal standartların oluşturulması, bu alanların 
yönetimi ile örgütlenme ve uygulama alanlarında bulunan hak sahiplerinin veya bölge halkının 

katılımına dair usûl ve esaslar yönetmelikte belirlenir. 
 Uygulama 

 MADDE 3. — Yenileme alanları olarak belirlenen bölgelerde il özel idaresi ve belediye 
tarafından hazırlanan veya hazırlatılan yenileme projeleri ve uygulamaları ilgili il özel idareleri ve 

belediyeler eliyle yapılır veya kamu kurum ve kuruluşları veya gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine 
yaptırılarak uygulanır. Bu alanlarda Toplu Konut İdaresi ile ortak uygulama yapılabileceği gibi, Toplu 

Konut İdaresine de uygulama yaptırılabilir. 
 Büyükşehirlerde, büyükşehir belediyeleri tarafından başlatılmayan uygulamalar ilçe ve ilk 

kademe belediyelerince tek başına veya müşterek olarak yapılır veya yaptırılır. 
 Yenileme alanı içinde yapı parsellerindeki uygulamalarda kendi parseli ve yapısı aynen 

korunarak yenilenecek yapılar, projenin bütünlüğünü bozmamak şartıyla belediyece kabul edilen 
projeye bağlı kalmak ve il özel idaresi ve belediyenin belirleyeceği amaçta kullanılmak kaydıyla 
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parsel sahibince yapılabilir. Bu durumlarda uygulamanın projeyle eş zamanlı olarak başlatılması ve 
tamamlanması esastır. Aksi takdirde il özel idaresi ve belediyece bu Kanun hükümleri uygulanır. 
 Yenileme alanlarında yenileme projelerinin uygulanması sırasında tabiî afet riski taşıdığı 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenen bölgelerde gerekli tedbirleri almak üzere il özel idareleri 
ve belediyeler yenileme projelerinde tasfiye de dahil olmak üzere gerekli düzenlemeleri yapabilir, 

yasaklar koyabilir. Bu konudaki esas ve usûller yönetmelikte belirlenir. 
 Uygulama esnasında her türlü kontrol, denetim ve takip işlemleri, ilgili il özel idaresi ve 

belediyece yapılır veya yaptırılarak sonuçlandırılır. Bu işlemler, projenin özelliğine göre konuyla ilgili 
uzman kişi, kurum ve ekiplere yaptırılır. 

 Yenileme alanlarındaki uygulamalar her türlü vergi, resim, harç ve ücretlerden muaftır.  
 Yenileme projelerini onaylamak üzere 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanununun 51 inci maddesine göre gerektiği kadar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu oluşturulur. Kurulca onaylanan projeler, il özel idaresi veya belediyece uygulanır. 
 Yenileme alanlarında yapılacak uygulamalarda her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım 

işleri, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç olmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
hükümlerinden muaftır. 

 Yenileme projeleri, uygulama alanı içerisinde bulunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının 
rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri ile onarılacak veya yeniden inşa edilecek yapıların imar 

mevzuatında öngörülen projelerinden oluşur. 
 Taşınmaz tasarruflarının kısıtlanması ve kamulaştırma 

 MADDE 4. — İl özel idaresi ve belediye, yenileme alanı ilan edilen yerlerdeki taşınmazlar 
üzerinde, her türlü yapılaşma, kullanım ve işletme konularında proje tamamlanıncaya kadar geçici 

kısıtlamalar uygulayabilir. 
 Yenileme alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma 

yolu esastır. Anlaşma sağlanamayan hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde 
bulunan taşınmazlar ilgili il özel idaresi ve belediye tarafından kamulaştırılabilir. Bu Kanun uyarınca 

yapılacak kamulaştırmalar 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasındaki iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı kamulaştırma sayılır. Tapuda mülkiyet hanesi 

açık olan taşınmazlar ile varisi belli olmayan, kayyım tayin edilmiş, ihtilaflı, davalı ve üzerinde her 
türlü mülkiyet ve mülkiyetin gayri aynî hak tesis edilmiş olan taşınmazlar için de aynı madde 

hükümlerine göre kamulaştırma işlemleri yürütülür. Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesinde il özel 
idareleri ve belediyeler veraset ilamı çıkarttırmaya, kayyım tayin ettirmeye veya tapuda kayıtlı son 

malike göre işlem yapmaya yetkilidir. 
 İl özel idareleri ve belediyeler taşınmaz mülkiyetinin kamulaştırılması yerine, uygun gördükleri 

takdirde satın alma, kat karşılığı ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili maddelerinde 
düzenlenen intifa hakkı veya üst hakkı kurulması yolu ile sınırlı aynî hak tesis edebilirler. 

 Yenileme alanı içerisinde kalan Hazineye ait taşınmazlar başka bir işleme gerek kalmaksızın 
projeyi yürüten il özel idaresine ve belediyeye bedelsiz devredilir. Satış ve gelir getirici bir işe 

dönüştürüldüğünde proje ve uygulama giderleri çıktıktan sonraki gelirin yüzde yirmibeşi Hazineye 
verilir. Devre ait işlemler il özel idaresi ve belediyenin talebi üzerine ilgili tapu sicil müdürlüğünce 

resen yapılır. Bu işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Yenileme alanı ilan edilen 
yerlerde, yenileme projesi kapsamında kalan taşınmazlar Hazinece satılamaz, kiraya verilemez, tahsis 

edilemez.  
 Yenileme alanlarında uygulanacak projelerin kamulaştırma, plân, proje ve yapım işlerinde 

kullanılmak üzere, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12 nci 
maddesine göre oluşturulan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı hesabından 

belediyelere aktarma yapılır. 
 Millî Savunma Bakanlığına tahsisli arsa, arazi, yapı ve tesisler, 2565 sayılı Askeri Yasak 

Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan yerler, sivil ve askeri hava alanları ve 
mania plânları kapsamında kalan yerler, mülkiyeti Milli E ğitim Bakanlığına ait bulunan okullar, 

mülkiyeti veya idaresi Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bulunan taşınmazlar ile tapu kayıtlarında vakıf 
şerhi bulunan taşınmazlarda bu Kanun hükümlerinin nasıl uygulanacağı Milli Savunma Bakanlığı, 

ilgili bakanlık veya Vakıflar Genel Müdürlüğü ve il özel idaresi veya belediyece müştereken 
belirlenir. 

 Sınırlı ayni hak tesisi 
 MADDE 5. — Kamu kurum ve kuruluşlarının ellerinde bulunan tarihi eser niteliğini haiz bina 
ve müştemilatı, tarihi özelliklerine uygun olarak restore ettirilmek ve/veya tarihi özellikleri korunmak 
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ve mülkiyeti ilgili kamu kurum ve kuruluşunda kalmak suretiyle; eğitim, sağlık, kültür ve sosyal 
amaçlı olmak üzere kamu yararına çalışan dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler ile ticarî faaliyetlerde kullanılmak 

üzere gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine sınırlı ayni hak olarak tesis edilebilir. 
 Sınırlı ayni hak tesisi ile ilgili esas ve usuller ile bedeli ve kullanma süresi, ilgili belediye veya 
ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından Türk Medeni Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu, Belediye 

Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde belirlenir. 
 Yönetmelik 

 MADDE 6. — Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik, İçişleri Bakanlığının teklifi 
üzerine Bakanlar Kurulunca Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde yürürlüğe konulur. 

 Uygulanmayacak hükümler 
 MADDE 7. — Bu Kanun kapsamında yer alan yenileme alanlarında, uluslararası hukuktan 

doğan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri 
uygulanmaz.  

 Yürürlük 
 MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

 Yürütme 
 MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

4 Temmuz 2005 
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EK 2: 5366 Sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeli ği106 

 

Yönetmelik 
Karar Sayısı : 2005/9668 

 Ekli “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak 
Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığı’nın 
30/9/2005 tarihli ve 2734 sayılı yazısı üzerine, 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre, 
Bakanlar Kurulu’nca 17/11/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 

 
Yıpranan Tarihi ve Kültürel Ta şınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak 
Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği 
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Amaç 
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve tabiat 

varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma 
alanlarının, bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, 
kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, tabii afet risklerine karşı tedbirler alınması, tarihi ve 
kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması ile ilgili esas ve usulleri 
düzenlemektir. 

 
Kapsam 
Madde 2- Bu Yönetmelik, il özel idareleri ve belediyelerce oluşturulacak olan yenileme alanlarının 

tespitine, teknik alt yapı ve yapısal standartlarının belirlenmesine, projelerinin oluşturulmasına, uygulama, 
örgütlenme, yönetim, denetim, katılım ve kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsar. 

 
Dayanak 
Madde 3- Bu Yönetmelik, 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz 

Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Kanun: 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve 

Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunu, 
b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını, 
c) Yetkili idare: Belediye sınırları dışında ve nüfusu 50.000’in altındaki belde belediye sınırlarında il 

özel idaresini; bunların dışında kendi yetki sınırlarında büyükşehir, il, ilçe veya ilk kademe belediyelerini, 
d) Koruma bölge kurulu: Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanununun 51 inci maddesine göre oluşturulacak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunu, 
e) Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları: 2863 sayılı Kanuna uygun olarak kültür ve tabiat varlıklarını 

koruma kurullarınca taşınmaz kültür veya tabiat varlığı olarak tescil ve ilan edilmiş varlıkları, 
f) Yenileme alanı: Sit ve koruma alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma 

alanlarının içinde, sınırları yetkili idarenin teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca kabul edilerek belirlenen alanları, 
g) Yenileme avan projesi: Yenileme uygulama projelerine esas teşkil edecek, Kanunun 2 nci maddesi 

uyarınca kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunca karara bağlanan, mimari avan proje ile statik, tesisat, 
elektrik, ulaşım ve alt yapı ön raporlarını,  

h) Yenileme uygulama projesi: Yenileme alanı içerisinde bulunan tarihi ve kültürel taşınmaz 
varlıkların, Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunca karara bağlanan, 
rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri ile onarılacak veya yeniden inşa edilecek yapıların, imar mevzuatında 
öngörülen kentsel tasarım, çevre düzenleme, mimari, statik, mekanik-elektrik tesisat ve alt yapı projelerini, 

i) Etap alanı: Yenileme alanı içerisinde belirlenecek alt alanları, 

                                                 
106 Kaynak: http://rega.basbakanlik.gov.tr/# 
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j) Etap proje ve programı: Yenileme alanı içindeki etap alanlarında yapılacak projelendirme ve 
uygulamaların öncelik sıralaması ve zamanlamasının belirlendiği programı, 

k) Rölöve projesi: Tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların ve yakın çevresinin mevcut durumlarının 
belgelenmesi için hazırlanan farklı ölçeklerdeki projeler ile açıklama raporunu, 

l) Restitüsyon projesi: Tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların ve yakın çevresinin analizi, benzer 
yapılarla karşılaştırılması, özgün veya belli bir döneme ilişkin belgeleri ve çizimleri içeren öneri projesini, 

m) Restorasyon projesi: Tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların onarımı, özgün işlevi ve yeni kullanımı 
için getirilen müdahale biçimlerinin rapor ve projesini, 

n) Uygulama birimi: Yetkili idarelerce kurulan yenileme alanları ile ilgili iş ve işlemleri yürütecek 
yetkili ve sorumlu birimi, 

o) Ortak uygulama: Birden fazla il özel idaresi ve/veya belediye tarafından yapılan uygulamayı,  
ifade eder. 

 
İK İNCİ BÖLÜM 
Örgütlenme, Katılım ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesi 
 

Örgütlenme 
Madde 5- Yenileme projelerinin hazırlık ve uygulama sürecini yürütmek, yönlendirmek, denetim ve 

koordinasyonunu sağlamak, gelir ve giderlerini takip etmek, planlamasını yapmak amacıyla uygulama birimi 
oluşturulur. Diğer mahalli idarelerle ortak proje yapılması halinde uygulama birimi bu idareler tarafından 
müştereken oluşturulur. 

Uygulama birimleri, norm kadro esaslarına uygun olarak yetkili organlarının kararları ile kalıcı bir 
birim olarak da oluşturulabilir. 

Yetkili idarelerde, 11/6/2005 tarihli ve 25842 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Koruma, Uygulama 
ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair 
Yönetmelik” hükümlerine göre oluşturulmuş bir birim varsa, bu birim aynı zamanda uygulama birimi olarak da 
görevlendirilebilir. 

 
Yenileme alanı uygulamaları 
Madde 6- İl özel idarelerince, nüfusu 50.000’in altında olan belde belediyelerinin sınırları içerisinde 

yapılacak yenileme alanı uygulamasında ilgili belediyenin görüşü alınır. 
 
Katılım ve kamuoyunun bilgilendirilmesi 
Madde 7- Yetkili idareler tarafından yenileme alanı içinde kalan mülk sahiplerini veya bölge halkını 

uygulama konusunda bilgilendirmek üzere toplantılar yapılarak görüşleri alınır ve bunların katılımı sağlanır.  
Yetkili idare ihtiyaç halinde üniversite, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve 

kuruluşları ve muhtarlarla danışma toplantıları düzenleyebilir, projeler hakkında basın ve yayın araçlarıyla 
bilgilendirme yapabilir. 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Yenileme Alanının Tespiti ve Onaylanması 
 

Yenileme alanı tespitine ilişkin hazırlıklar  
Madde 8- Yetkili  idare öncelikle yenileme uygulaması yapacağı bölgeyi tespit ederek halihazır harita 

üzerinde koordinatlı olarak yenileme alanı sınırlarını belirler. Belirlenen yenileme alanında tüm çalışmaları 
yapmak üzere uygulama birimi görevlendirilir. 

Yenileme alanının tespitinde, tarihi ve kültürel özellikler ile afet riskleri dikkate alınır. 
 
Mevcut durumun tespiti 
Madde 9- Mevcut durumun tespiti için, alanın halihazır yapısı ve haritaları, kadastral bilgileri, 

taşınmazların mülkiyet durumu, mevcut kullanım fonksiyonları, bölgenin nüfus yapısı, uluslararası anlaşmalardan 
doğan kazanılmış haklar ve buna benzer konulardaki gerekli bilgi ve belgeler derlenir. 

 
Yenileme alanı kararının alınması 
Madde 10- Yenileme alanı kararı, yetkili idarenin meclis üye tam sayının salt çoğunluğunun kararı ile 

alınır. 
Ortak uygulama yapılması halinde ilgili idareler kendi görev ve yetki sınırları içinde kalan alanlar için 

karar alırlar. 
Büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki ilçe ve ilk kademe belediye meclislerince alınan kararlar 

onaylanmak üzere büyükşehir belediye meclisine sunulur.  
Meclis kararlarının kesinleşmesine ilişkin diğer hususlarda yetkili idarelerinin kendi özel kanunları 

uygulanır. 
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Yenileme alanının onaylanması 
Madde 11- Yetkili idarelerin kesinleşen kararları Bakanlar Kurulu onayına sunulmak üzere Bakanlığa 

gönderilir. Yenileme alanı kararı, Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe 
girer ve uygulama bir yıl içinde başlatılır. 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Koruma Bölge Kurulları ve Çalışma Esasları 
 

Koruma bölge kurulunun kurulması 
Madde 12- Yetki ve sorumlulukları yenileme alanları ile sınırlı olmak ve yenileme projelerini karara 

bağlamak amacıyla, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 51 inci maddesine göre 
gerektiği kadar koruma bölge kurulu oluşturulur. 

 
Çalışma esasları 
Madde 13- Koruma bölge kurulu, 12/1/2005 tarihli ve 25698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları ile Koruma 
Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik”teki usul ve esaslara göre çalışır.  

Koruma bölge kurulunun çalışması için gerekli olan yardımcı personel, araç, gereç, yer temini ve 
benzeri her türlü ihtiyaçları, yenileme alanı uygulaması yapacak idare veya idarelerce temin edilebilir. 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
Program ve Projelerin Hazırlanması ve Onaylanması 
 

Uygulamanın etaplar halinde yapılması 
Madde 14- Yenileme alanlarında uygulama bir bütün halinde yapılabileceği gibi etaplar halinde de 

yapılabilir.  
Yetkili idareler etap projelerini kendileri yapabilecekleri gibi, diğer kamu kurum ve kuruluşları, gerçek 

veya özel hukuk tüzel kişilerine de yaptırabilir. 
 
Taşınmazların etap projeye dahil edilmesi  
Madde 15- Etap projede yer alan özel mülkiyete konu taşınmazların uygulamaya katılma şekli 

taşınmaz malikleri ile yetkili idare arasında belirlenir. 
 
Etap proje ve programlarının hazırlanması ve onayı 
Madde 16- Yetkili idareler tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan etap proje ve programları meclis 

üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile belediyelerde belediye başkanının, il özel idarelerinde valinin 
onayı ile uygulamaya konulur.  

Onayı müteakip yenileme avan projesi ile etap proje ve programlarının uygulanmasına, Kanun 
hükümleri çerçevesinde başlanır. 

 
Yenileme projelerinin onaylanması 
Madde 17- Yetkili idareler tarafından yapılan veya yaptırılan yenileme avan projesi koruma bölge 

kurulu kararını müteakip yetkili idarelerin meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile; belediyelerde 
belediye başkanının, il özel idarelerinde valinin onayı ile yürürlüğe girer. 

Büyükşehir belediye sınırları içinde büyükşehir belediyelerinin yapacaklarının dışında kalan yenileme 
avan projesi, ilçe ve ilk kademe belediye meclislerinde kabulünden sonra büyükşehir belediye başkanınca 
onaylanarak yürürlüğe girer. 

Yenileme uygulama projeleri, yenileme avan projeleri esas alınarak hazırlanır ve koruma bölge 
kurulunca onaylanmasını takiben uygulanır. 

 
Alt yapı ve ulaşım projelerinin uygulama önceliği 
Madde 18- Yenileme alanında yapılacak alt yapı ve ulaşım projelerini, ilgili kamu kurum ve kuruluşları 

öncelikle uygular.  
Büyükşehirlerde söz konusu alt yapı tesislerinin ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılmaması halinde 5216 

sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 8 inci maddesi hükümleri uygulanır. 
 
Bilgi ve belge verme yükümlülüğü  
Madde 19-Yenileme alanı içinde proje yapılması ve uygulama aşamalarında kamu kurum ve 

kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, kendilerinden talep edilen bilgi ve belgeleri otuz gün içinde vermekle 
yükümlüdür. 
 
ALTINCI BÖLÜM 
Projeye Katılım, Anlaşma ve Kamulaştırma 
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Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar 
Madde 20- Mülkiyeti Hazineye ait olduğu tespit edilen taşınmazlarla ilgili olarak, yetkili idareler 

öncelikle mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz malların kendi adlarına devri için ilgili tapu sicil müdürlüğünden 
talepte bulunur. İlgili tapu sicil müdürlüğü talebin ulaşmasından itibaren en geç bir ay içinde bu tescili resen 
yapar. Bu işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Yenileme alanı ilan edilen yerlerde, yenileme projesi kapsamında kalan taşınmazlar Hazinece satılamaz, 
kiraya verilemez ve tahsis edilemez. 

Yenileme alanı içinde Kanun gereği mülkiyeti yetkili idarelere geçen Hazineye ait taşınmazlar, satış 
veya gelir getirici bir işe dönüştürüldüğünde ve devre ait işlemler tamamlandığında proje ve uygulama giderleri 
çıktıktan sonraki gelirin yüzde yirmibeşi en geç üç ay içinde Hazineye aktarılır. 

 
Diğer taşınmazlar 
Madde 21- Yenileme alanında yer alan; Millî Savunma Bakanlığına tahsisli arsa, arazi, yapı ve tesisler, 

2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan yerler, sivil ve askeri hava 
alanları ve mania plânları kapsamında kalan yerler, mülkiyeti veya tahsisi Milli Eğitim Bakanlığına ait bulunan 
okullar, mülkiyeti veya idaresi Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bulunan taşınmazlar ile tapu kayıtlarında vakıf 
şerhi bulunan taşınmazlarla ilgili olarak yetkili idare ile ilgili bakanlık veya Vakıflar Genel Müdürlüğünce varılan 
mutabakata göre işlem yapılır. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen kurumlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar hakkında 
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesindeki esaslara göre işlem yapılır. 

Yetkili idareler taşınmaz mülkiyetinin kamulaştırılması yerine, uygun gördükleri takdirde satın alma, 
kat karşılığı ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ilgili maddelerinde düzenlenen intifa hakkı veya üst hakkı 
yolu ile sınırlı ayni hak tesis edebilirler. 

 
Projeye katılım 
Madde 22- Yenileme alanı içindeki parsellerdeki uygulamalarda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek 

ve tüzel kişilerin mülkiyetinde olan ve yapısı aynen korunacak veya yenilenecek yapılar, yetkili idarenin uygun 
görmesi ve projenin bütünlüğünün bozulmaması şartıyla ilgili kamu kurum veya kuruluşları ya da gerçek veya 
tüzel kişiler tarafından yapılabilir. Bu şekildeki uygulamanın projeyle eş zamanlı olarak başlatılması ve 
tamamlanması esastır. Yetkili idare, zamanında tamamlanmayan bu yapıları kendisi tamamlayabileceği gibi 
kamulaştırabilir.  

 
Anlaşma ve satın alma 
Madde 23- Anlaşma, uzlaşılacak bedel üzerinden taşınmazın yetkili idareye satılması, idareye ait bir 

başka taşınmaz malla takas veya trampa yoluyla devredilmesi veya projenin gereklerine uygun olması halinde 
bedel karşılığı sınırlı ayni hak tesis edilmesi veya yetkili idarece öngörülecek diğer anlaşma yollarıyla yapılır.  

 
Kamulaştırma 
Madde 24- Yenileme alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırmasında anlaşma 

yolu esastır. 
Anlaşma sağlanamayan hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan 

taşınmazlar yetkili idareler tarafından kamulaştırılabilir. Kanun uyarınca yapılacak kamulaştırmalar 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki iskan projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı 
kamulaştırma sayılır.  

Yenileme alanlarında yapılacak kamulaştırmalarda ödenecek kamulaştırma bedelinin o yıl yetkili idare 
bütçesinde gösterilen miktarı nakden ve peşin olarak ödenir. Bu miktar, kamulaştırma bedelinin altıda birinden az 
olamaz. Kalan kamulaştırma bedeli en fazla beş yıl içinde faiziyle birlikte ödenmek üzere eşit taksitlere bağlanır. 
Bu durumda peşin ödeme gününü takip eden günden itibaren, Devlet borçları için öngörülen en yüksek faiz haddi 
uygulanır. 

Olağan kamulaştırma sürecinin projenin uygulanmasında gecikmeye neden olacağının anlaşılması 
halinde, 2942 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümlerine göre acele kamulaştırma yoluna gidilebilir. 

 
Mülkiyet durumu belli olmayan ta şınmazlar 
Madde 25- Tapuda mülkiyet hanesi açık olan taşınmazlar ile varisi belli olmayan, kayyım tayin 

edilmiş, ihtilaflı, davalı ve üzerinde her türlü mülkiyet ve mülkiyetin gayri ayni hak tesis edilmiş olan taşınmazlar 
için de 2942 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümlere göre kamulaştırma işlemleri 
yürütülür. Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesinde yetkili idareler veraset ilamı çıkarttırmaya, kayyım tayin 
ettirmeye veya tapuda kayıtlı son malike göre işlem yapmaya yetkilidir. 

Herhangi bir sebeple taşınmazın mülkiyet hanesinin açık olması halinde, taşınmaz üzerindeki hukuki 
tasarrufların devam etmesini sağlamak üzere, yetkili idare mülkiyet hanesinin mahkeme kararıyla doldurulmasına 
kadar bir kayyım tayin edilmesini sulh hakiminden talep eder. Bundan sonraki işlemler tayin edilen kayyımla 
yürütülür. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 
Projelerin Uygulanması, Tabii Afet Riski ve Denetim 
 

Projelerin uygulanması  
Madde 26- Yenileme alanlarındaki yenileme uygulama projelerinin uygulaması yetkili idareler 

tarafından yapılabileceği gibi, Toplu Konut İdaresine, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına veya gerçek ve tüzel 
kişilere de yaptırılabilir.  

 
Büyükşehir belediyelerince başlatılmayan uygulamalar 
Madde 27- Büyükşehirlerde, büyükşehir belediyeleri tarafından başlatılmayan uygulamalar ilçe ve ilk 

kademe belediyelerince tek başına veya müşterek olarak yapılır veya yaptırılır.  
 

Tabii afet riskinin belirlenmesi 
Madde 28- Yenileme projelerinin uygulanması sırasında tabii afet riski taşıdığı Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığınca belirlenen bölgelerde gerekli tedbirleri almak üzere yetkili idareler, yenileme alanlarında tasfiye de 
dahil olmak üzere gerekli düzenlemeleri yapabilir veya yasaklar koyabilir. 

Bu amaca yönelik olarak uygulama sırasında varsa Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 
hazırlanmış olan afet etütleri esas alınır. Bu etütlerin bulunmaması halinde yetkili idare tarafından yaptırılır. 
Hazırlanan etütlerin bir örneği Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilir. 

 
Kısmi uygulama ve tasfiye 
Madde 29- Ortaya çıkan afet riskinin yenileme projelerinin uygulanmasını imkansız hale getirmesi 

halinde yetkili idare yenileme alanındaki uygulamanın tamamını veya bir kısmını tasfiye edebilir.  
 Afet riski nedeniyle tam veya kısmi tasfiye yoluna gidilmesi halinde, yetkili idare riskin bulunduğu 

bölgelerde riskin niteliğine uygun önlemleri alır; gerek görülmesi halinde yapılaşma, kullanım ve işletmeyi 
sınırlayabilir veya yasaklayabilir. Tasfiye esas ve usulleri yetkili idarelerin meclis kararıyla belirlenir. 

 
Geçici kısıtlamalar 
Madde 30- Yenileme alanında uygulama süresi içinde mevcut taşınmazlar üzerinde her türlü 

yapılaşma, kullanım ve işletme konularında yetkili idare geçici kısıtlamalar koyabilir.  
 
Kontrol ve denetim  
Madde 31-Uygulama esnasında her türlü kontrol, denetim ve takip işlemleri, ilgili mevzuat uyarınca 

yetkili idarelerce yapılır veya uzman kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi veya kuruluşlara yaptırılır.  
 
İhale yöntemi  
Madde 32- Yenileme alanına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından 

itibaren projenin tamamlanmasına kadar geçecek süre içinde her türlü mal ve hizmet alımı, yapım işleri ve 
danışmanlık hizmetleri, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç olmak üzere, 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın yetkili idarelerin meclislerinin kabul edecekleri esas ve usullere göre 
yürütülür. 

İhaleleri üstelenecek kişi veya kuruluşların teknik ve mali yeterliğe sahip olması ve proje 
tamamlanıncaya kadar bu nitelikleri taşımaları zorunludur. 
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Katkı payı  
Madde 33- Yenileme alanlarında uygulanacak projelerin kamulaştırma, plân, proje ve yapım işlerinde 

kullanılmak üzere, 2863 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre oluşturulan Taşınmaz Kültür Varlıklarının 
Korunmasına Katkı Payı hesabından belediyelere aktarma yapılır. 

Katkı paylarının belediyelere aktarımında 13/4/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik”te belirlenen usul ve 
esaslara uyulur. 

 
Konut ve işyerlerinin satışı 
Madde 34– Kanuna göre yenileme alanlarında üretilen konut ve işyerlerinin satışı 29/9/2005 tarihli ve 

25951 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve 
Satışına Dair Genel Yönetmelik”e göre yapılır. 

Ancak, yenileme alanlarındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda kiracı olan işyeri sahiplerine 
yetkili idare tarafından uygun görülen taşınmazların satışında öncelik verilebilir. Aynı iş yerine birden çok talep 
olması halinde bu kiracılar arasında ihale yapılabilir. Yenileme alanlarından taşınması gereken bu tür kiracılarla 
yetkili idare anlaşmalar yapılabilir.  
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Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde, 12 nci 
maddeye göre gerektiği kadar koruma bölge kurulu oluşturulur.  

 
Yürürlük  
Madde 35- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 36- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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EK 3: 5393 sayılı yeni Belediye Kanunu’nun  
“Kentsel Dönü şüm ve Geli şim alanları”nı tanımlayan  
73. maddesi 107 
 

Kanun 
Belediye Kanunu 

 
 Kanun No. 5393 Kabul Tarihi: 3.7.2005 

 
BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
 

 Amaç 
 MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve 

sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir. 
 Kapsam 

 MADDE 2. — Bu Kanun belediyeleri kapsar. 
 Tanımlar 

 MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasında; 
 a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve 

karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini, 
 b) Belediyenin organları: Belediye meclisini, belediye encümenini ve belediye başkanını, 

 c) Belde: Belediyesi bulunan yerleşim yerini, 
 d) Mahalle: Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri 

arasında komşuluk ilişkisi bulunan idarî birimi, 
 İfade eder. 
ALTINCI KISIM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

 Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı 
 MADDE 73. — Belediye, kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve 

restore etmek; konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem 
riskine karşı tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve 

gelişim projeleri uygulayabilir. 
 Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine konu olacak alanlar, meclis üye tam sayısının salt 

çoğunluğunun kararı ile ilân edilir. 
 Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yıkılarak yeniden yapılacak münferit yapılarda ilgili 

resim ve harçların dörtte biri alınır. 
 Bir yerin kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilân edilebilmesi için; o yerin belediye veya 

mücavir alan sınırları içerisinde bulunması ve en az ellibin metrekare olması şarttır. 
 Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve 

kamulaştırılmasında anlaşma yolu esastır. Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında bulunan mülk 
sahipleri tarafından açılacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüşülür ve karara bağlanır. 

   
12 Temmuz 2005 

 

 

 

                                                 
107 Kaynak: http://rega.basbakanlik.gov.tr/# 



 183

EK 4: Sulukule Saha Çalı şması Soru Formu 

 
1. Bu mahallede yaşamaktan ne kadar memnunsunuz? 1= hiç memnun değilim, 4= çok 
memnunum anlamına gelecek şekilde 1 ile 4 arasında bir not verir misiniz? 
 

1        2         3        4 

 
2.  Mahallelinizle ne sıklıkta bir araya geliyorsunuz?  

Hergün...............................5 

Günaşırı.............................4 

Haftada bir.........................3 

15 günde bir...................... 2 

Ayda bir .......................... ..1 

Hiç ................................ ....0 

 
3. Mahalleliyle bir araya geldiğinizde nasıl vakit geçiriyorsunuz? (cevap açık uçlu) 
   Lütfen açıklayınız… 
 
 
4. Mahalleliniz dışında yakın arkadaşınız var mı?  

Evet  ............................................1  

Hayır.............................................0 

 
5. Elimdeki kağıtta bu mahallede yaşıyor olmanın size sağlayabileceği bir takım avantajlar 

sıralı. Kağıda bakarak bu avantajların sizin için ne oranda önemli olduğunu söyler 
misiniz?  

 
A3 

 Çok 
önemli 

Önemli Önemli 
değil 

1. İşe yakın olması 1 2 3 

2. İş yaptığım insanların bu çevrede oturuyor olması 1 2 3 

3. Kiranın ucuz  olması 1 2 3 

4. Alışveri ş, okul, hastane vb. yerlere yakın olması 1 2 3 

5. Bildi ğim bir semt olması 1 2 3 

6. Semtte yaşayan akrabaların olması  1 2 3 

7. Semtte yaşayan arkadaşların olması  1 2 3 

8. Tarihi bir çevre olması (surlar, camiler, tarihi evler...) 1 2 3 

9. Mustakil/bahçeli bir ev olması 1 2 3 

10. Mahallede benim gibi insanların yaşıyor olması 1 2 3 

11. Kom şuluk ili şkilerinin güçlü olması 1 2 3 

12. Çok sayıda ulaşım alternatifinin olması 1 2 3 

13. Açık alanların (park, meydan gibi) olması 1 2 3 

14)    Diğer(atlanan bir avantaj varsa belirtin) .……………………………….. 1 2 3 
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6. Mahallenin adının Sulukule olarak bilinmesinden rahatsızlık duyuyor musunuz? 1= Hiç   
rahatsızlık duymuyorum, 4= çok rahatsızlık duyuyorum anlamına gelecek şekilde 1 ile 4  
arasında bir not verir misiniz? 

 
       1        2         3        4 

 
7. Yaşadığınız evde muhtara kayıtlı mısınız? 

Evet  ............................................1  

Hayır.............................................0 

 
8. Bu mahallede eksikliğini/ihtiyacını duyduğunuz şeyler neler? (en fazla üç adet) 

1)...…………..………………....................................................................................................   

2)………………………………………………………………………………………………………. 

3).…………………………………. .………………………………………………………………… 

Rahatsız eden bir şey yok .......... 99 

 
9. Kentsel dönüşüm projesi size ne ifade ediyor? (cevap açık uçlu)Lütfen açıklayınız 

        

 
10. Kentsel dönüşüm projesinden ilk olarak nasıl haberiniz oldu? 

1. Belediye aracılığıyla  
2. Muhtar aracılığıyla 
3. Gazete ve televizyon aracılığıyla 
4. Mahalleli 
5. Diğer 

 
11. Belediye’nin yaptığı ankete katıldınız mı?    

Evet  ............................................1 

Hayır.............................................0 (14 numaralı soruya geçiniz / “Belediye kendisinden beklediklerinize ilişkin...”) 

 
12. Bu anket neyle ilgiliydi? (cevap açık uçlu) 

       Lütfen açıklayınız 

 
13. Bu anket çalışmasından sonra Belediye semt sakinleri ile sonuçları paylaştı mı, anket 

sonuçlarını birlikte tartışma/değerlendirme fırsatı oldu mu? 
Evet  ............................................1  

Hayır.............................................0 

 
14. Belediye kendisinden beklediklerinize ilişkin görüşlerinizi aldı ve verdiği kararlarda 

bunları gözönünde bulundurdu mu?  
Evet  ............................................1  

Hayır.............................................0 
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15. Bu evde ne zamandır oturuyorsunuz?  
 
.............. yıldır oturuyor   /VEYA / .................. yılından beri oturuyor 

 
Tüm yaşamım boyunca .......... 99  (18. soruya geçiniz / kira yardımı) 

  
16. Bu eve taşınmadan önce nerede yaşıyordunuz?   

Bu mahallede başka bir yerde ..............  1  

Mahalle dışında: Belirtiniz……………………………… 

 
17. Peki, mahallenizde ne zamandır oturuyorsunuz? 

 
.............. yıldır oturuyor   /VEYA / .................. yılından beri oturuyor 

 
Tüm yaşamım boyunca .......... 99   

  
18. Belediye proje uygulama süresince kira yardımı yapıyor mu?  

Evet  ............................................1  

Hayır.............................................0 (20. soruya geçiniz / “bu proje ile ilgili olarak Belediye ile herhangi...”) 

 
19. Kira yardımı yapılacağını hangi kanalla/nasıl öğrendiniz?  

1. Belediye aracılığıyla (Belediye’ye çağırıldım) 
2. Muhtar’dan öğrendim 
3. Gazete ve televizyon aracılığıyla 
4. Mahallelilerden 
5. Diğer Belirtiniz……………………………. 

 
20.  Bu proje ile ilgili olarak Belediye ile herhangi bir konuda kolayca ilişki kurmanız mümkün 

oluyor mu? 
Evet  ............................................1  

Hayır.............................................0 

 
21. Taşoluk’a gidiyor musunuz? 

Evet  ............................................1  

Hayır.............................................0 

 
21a.  Bu karar ailenizin ortak kararı mı, yoksa sadece hanehalkı reisi mi bu şekilde bir karar 

verdi? 
Ailenin ortak kararı  .…………………………………………..........................................1  

Ortak bir karar değil, hanehalkı reisinin kararı bu yönde.............................................0 

 
22. Taşoluk’a taşınmak/gitmek istiyor musunuz?  

Evet  ............................................1  

Hayır.............................................0 (24. soruya geçiniz / belediye/ ilgililere söylediniz mi sorusu 

               
23. Taşoluk’a taşınmak istemeniz gönüllü bir tercih mi? 
 Evet  ............................................1   

Hayır.............................................0  

 

 
22. soruya evet diyenlere 23.soruyu sorduktan sonra 26.soruya geçilecek. 
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24. Taşoluk’a gitmek istemediğinizi Belediyeye/ilgililere söylediniz mi? 
Evet  ............................................1   

Hayır.............................................0 (26. soruya / “bu mahallede ev sahibi mi kiracı mı?”) 

 
25. Taşoluk’a gitmek istemediğinizi söylediğinizde, Belediye/ilgililer farklı teklifler getirip 

bunları sizinle tartıştı/tartışmak istedi mi? 
Evet  ............................................1   

Hayır.............................................0  

 
26. Bu mahallede ev sahibi misiniz, kiracı mı?  

Ev sahibi .............................. 1  

Kiracı ……………................... 2   (32. soruya geçilecek / kiracı olduğunu kanıtlayan belgeyle ilgili soruya) 

Ücretsiz kullanıcı .................. 3    

Diğer (belirtiniz)  ...................................... 

 
27. Mülk sahipliliğinizi kanıtlayan ne tür bir belgeniz var ?  

 
28. Mülkiyetinizin sizden başka kaç hissedarı var?  

 
29. Belediye evinizi satın alma ile ilgili olarak aşağıdaki önerilerden hangilerini sundu?  

 
30. Bu evden çıktıktan sonra nereye gideceksiniz?  

 
31. Acele Kamulaştırma’nın kararınıza etkisi oldu mu?  

Çok etkili…………................ 3 

Etkili…………………............. 2 

Etkisiz…………………........... 1 

 
(Ev sahipleriyle 36. soruya geçilecek / “Belediye s izi görü şmeye çağırdı mı?”) 
 
 
 

Tapum var……………....................... 1  

Herhangi bir belgem yok........................ 0  

Diğer (belirtiniz)  ......................................  

..............................tane hissedarı var 

Başka hissedar yok................... 0  

 

Evi satın alıp parasını bankaya yatırmak..................................................................1 

Evi satmamıza karşılık, borçlanarak bu bögede ev sahibi olma ...............................2 

Evi satmamıza karşılık, borçlanarak başka bir bögede ev sahibi olma ....................3 

Kamulaştırdıktan sonra parasını bankaya yatırma ...................................................4 

Evi üçüncü sahıslara satmak.....................................................................................5 

Diğer: Belirtini z.......................................................................................................... 

Sulukule’de yapılacak konutlara ...............................1    

Taşoluk’taki konutlara ...............................................2  

Civardaki bir semtte kiraya çıkmak ...........................3 

Diğer : Belirtiniz ........................................................... 
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32. Elinizde kiracı olduğunuzu kanıtlayan bir belge var mı?  
Herhangi bir belgem yok........................ 1  

Kira kontratım var.............................. 2  

Banka dekontum var............................. 3   

Elektrik/su/doğalgaz sözleşmesi............4 

Diğer  ................................................... 5  �  Belirtiniz ........................................................... 

 
33. Bu evden çıktıktan sonra nereye gideceksiniz?  

 
34. Şu anda ne kadar kira  veriyorsunuz? 

 
35. Bu eve kira olarak ödenen para, hanenizin aylık toplam gelirinin yaklaşık kaçta kaçıdır? 

(yarısı mı, üçte biri mi, dörtte biri, beşte biri….) 
....................................................... 

 
36. Özellikle bu proje ile ilgili olarak Belediye sizi görüşmeye çağırdı mı?  

Evet  ............................................1  

Hayır.............................................0 (38.  soruya geçiniz / “Roman mısınız?”) 

 
37. Proje ile ilgili görüşmeye Belediye tarafindan nasıl çağırıldınız? 

 
38. Roman mısınız?  

Evet  ............................................1  

Hayır.............................................0 

Diğer (belirtiniz)  ...................................... 

 
39. Okuduklarınız ve işittikleriniz kadarı ile önümüzdeki üç yıl içerisinde, Fatih Belediyesi’nin 

proje çalışmaları sonucu sizce mahalle nasıl bir yer olacak?  

 
40. Belediye’nin yenileme projesi ile ilgili sizlerin görüşlerini dikkate aldığını düşünüyor 

musunuz? 
Evet ...........................................................3 

Fikrim yok ................................................. 2 

Hayır ..........................................................1 

Sulukule’de yapılacak konutlara ...............................1    

Taşoluk’taki konutlara ...............................................2  

Civardaki bir semtte kiraya çıkmak ...........................3 

Diğer : Belirtiniz ........................................................... 

....................................................... 

Belediye’den adıma yazılı davet geldi ........................ 1  

Belediye’den telefon ettiler ……………....................... 2  

Belediye’den evime geldiler ……………....................... 3  

Başkalarından haber aldım ........................................ 4  

Diğer  yollarla : Belirtiniz ............................................. 

Daha iyi bir yer olacak  ...........................................3  

Aynı kalacak............................................................2 

Daha kötü bir yer olacak..........................................1 
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41. Belediye’nin dönüşüm projesini destekliyor musunuz? 

 
42. Mahallede yıkımları durdurmak ve katılımcı sosyal gelişim projeleri uygulanması için 

çalışmakta olan sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerinin çalışmalarını onaylıyor 
musunuz? 

Evet  ............................................3  

Fikrim yok………………………….2 

Hayır.............................................1 

 
43. Mahallede yıkımları durdurmak ve katılımcı sosyal gelişim projeleri uygulanması için 

 çalışmakta olan sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerinin çalışmaları sizce yeterli mi?  
Evet  ............................................3  

Fikrim yok………………………….2 

Hayır.............................................1 

 
44.  Dönüşüm projesinin gerçekleşmesi sizi ekonomik bakımdan nasıl etkileyecek? 

Daha zengin yapacak  ..............................................3  

Fikrim yok..................................................................2 

Daha fakir yapacak....................................................1 

 
45.  1= çok daha kötü bir yer, 4= çok daha iyi bir yer anlamına geldiğine göre, mahallenin şu 

anki durumunu 5 yıl öncesi ile karşılaştırdığınızda, sizce şu anda mahalle nasıl bir yer?  
 

1      2      3      4 

 
46.  1= çok daha kötü bir yer, 4= çok daha iyi bir yer anlamına geldiğine göre, 5 yıl sonrasını 

düşündüğünüzde, sizce mahalle nasıl bir yer olacak?   
 

1      2      3      4 

 
47. Projenin uygulanması sürecinde Fatih Belediyesi’nin sizi mağdur etmeden haklarınızı 

koruduğuna inanıyor musunuz? 
Evet  ...................................3   

Fikrim yok............................2 

Hayır................................... 1   

 
48. Bu olaylar sırasında sorunlarınızı kimler aracılığıyla çözmeyi tercih ettiniz/ediyorsunuz? 

(birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz) 
1. Belediye 
2. Muhtar 
3. Basın ve televizyon  
4. Komşular 
5. Mahallenin önde gelenleri/büyükler 
6. Gönüllü kuruluşlar / gönüllüler 
7. Diğer Belirtiniz……………………………. 

 
 
 
 

Evet.............................................................3 

Fikrim yok....................................................2 

Hayır............................................................1 
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DEMOGRAFYA 

D 1 Doğum tarihinizi öğrenebilir miyim? Yıl olarak Yazınız 
......................................... 

D 2 Doğum yerinizi öğrenebilir miyim?  
Yazınız 
.................................................... 

D 3 Kaç yıldır İstanbul’da oturuyorsunuz?  
Yazınız 
........................................................YIL 

D 4 Cinsiyet (Okumadan işaretlenecek) 1> Erkek 
2> Kadın 

D 5 En son bitirdiğiniz okul nedir? 1> Okur yazar değil 
2> Okur Yazar 
3> İlkokul 
4> Orta okul 
5> Lise 
6> Üniversite ve üstü 
  

D 6 Mesleğinizi söyler misiniz? Yazınız 
..............................................................
.............................................................. 

D 7 Halihazırda bir işte çalışıyor musunuz? 1>Evet 
0>Hayır 

D 8 ÇALIŞIYORSA; 

 

 

İşyeriniz.................................................
.............................................................. 

İşyerinizdeki 
göreviniz...............................................
.............................................................. 

D 9 ÇALIŞMIYORSA; 

Şimdi sayacaklarımdan hangisi size en uygun olanı? 

1>Emekli 
2>Ev kadını 
3>Öğrenci 
4>İş arıyor, bulsa çalışmak istiyor 
5>Bir işte çalışmıyor, kira-faiz benzeri 
gelirle geçiniyor 

D 5a GÖRÜŞÜLEN KİŞİ HANEHALKI REİSİ DEĞİL İSE 

Hanehalkı reisinin en son bitirdiği okul nedir? 

1> Okur yazar değil 
2> Okur Yazar 
3> İlkokul 
4> Orta okul 
5> Lise 
6> Üniversite ve üstü 
  

D 6a GÖRÜŞÜLEN KİŞİ HANEHALKI REİSİ DEĞİL İSE 

Hanehalkı reisinin mesleğini söyler misiniz? Yazınız 
.............................................................. 

D 7a GÖRÜŞÜLEN KİŞİ HANEHALKI REİSİ DEĞİL İSE 

Hanehalkı reisi halihazırda bir işte çalışıyor mu? 1>Evet 
0>Hayır 

D 8a GÖRÜŞÜLEN KİŞİ HANEHALKI REİSİ DEĞİL İSE 

Hanehalkı reisi ÇALIŞIYORSA; 

 

İşyeriniz.................................................
.............................................................. 

İşyerinizdeki 
göreviniz...............................................
.............................................................. 

D 9a GÖRÜŞÜLEN KİŞİ HANEHALKI REİSİ DEĞİL İSE 

Hanehalkı reisi ÇALIŞMIYORSA; 

Şimdi sayacaklarımdan hangisi hanehalkı reisine en 

uygun olanı? 

1>Emekli 
2>Ev kadını 
3>Öğrenci 
4>İş arıyor, bulsa çalışmak istiyor 
5>Bir işte çalışmıyor, kira-faiz benzeri 
gelirle geçiniyor 
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D 10 HERKESE SORULACAK 

Siz dahil hanenizde yaşayan kişi sayısını söyleyebilir 

misiniz? Yazınız:................ 
D 11 Hanenizde yaşayanlardan kaç kişi çalışarak gelir 

elde ediyor?(siz dahil) 

 
Yazınız:................ 

D 12 Aşağıda sayacaklarımdan hangileri evinizde veya 

sizinle aynı hanede yaşayanlardan birinde var? 

 
 

v
a
r yok 

Ev telefonu 1 2 

Bulaşık Makinesi 1 2 

Otomatik çamaşır makinesi 1 2 

Bilgisayar (PC) 1 2 

D 13 Siz veya eşiniz bu sayacaklarıma kendi kullanımınız 

için sahip misiniz? 

Cep Telefonu 1 2 

Kredi kartı 1 2 

D 14 Hanenize bir ayda giren toplam gelir yaklaşık ne 

kadardır? Bunu söylerken maaş, faiz, kira vb. her türlü 

geliri dikkate alınız. 

 

1>500 milyon TL’den az 
2>500-750 milyon TL 
3>750 milyon-1 milyar TL 
4>1-1,5 milyar TL 
5>1,5-2 milyar TL 
6>2-3 miyar TL 
7>3-4 milyar TL 
8>4 milyar TL’den çok 

D 15 Nüfusa kayıtlı olduğunuz yer Neslişah veya Hatice 

Sultan mahallesi mi? 

1>Evet 
0>Hayır 
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EK 5: Fener-Balat Saha Çalı şması Soru Formu 

 
1. (İŞYERLERİ İÇİN) Bu mahallede mi oturuyorsunuz? 

Evet  ............................................1 Devam Edin 

Hayır.............................................0 ise, hangi mahallede olduğunu belirtiniz ...............................................       

(oturduğu mahalle öğrenildikten sonra, 9. soruya geçilecek /” bu işyeri kaç 

yıldır bu mahallede...” sorusu) 

 
2. Bu mahallede ev sahibi misiniz, kiracı mı?  

Ev sahibi .............................. 1  

Kiracı ……………................... 2    

Ücretsiz kullanıcı .................. 3    

Diğer (belirtiniz)  ...................................... 

 
3. Bu evde ne zamandır oturuyorsunuz?  

 
.............. yıldır oturuyor   /VEYA / .................. yılından beri oturuyor 

 
Tüm yaşamım boyunca .......... 99  (ise, 6. soruya geçiniz / “bu mahallede yaşamaktan ne kadar 

memnunsunuz” sorusu) 
  
4. Bu eve taşınmadan önce nerede yaşıyordunuz?   

Bu mahallede başka bir yerde ..............  1  

Mahalle dışında: Belirtiniz……………………………… 

 
5. Peki, mahallenizde ne zamandır oturuyorsunuz? 

 
.............. yıldır oturuyor   /VEYA / .................. yılından beri oturuyor 

 
Tüm yaşamım boyunca .......... 99   

 
6. Bu mahallede yaşamaktan ne kadar memnunsunuz? 1= hiç memnun değilim, 4= çok 

memnunum anlamına gelecek şekilde 1 ile 4 arasında bir not verir misiniz? 
       1        2         3        4 

 
7. Mahallelinizle ne sıklıkta bir araya geliyorsunuz?  

Hergün...............................5 

Günaşırı.............................4 

Haftada bir.........................3 

15 günde bir...................... 2 

Ayda bir .......................... ..1 

Hiç ................................ ....0 

 
8. Yaşadığınız evde muhtara kayıtlı mısınız? 

 
Evet  ............................................1  

Hayır.............................................0 
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9. (SADECE İŞYERLERİ İÇİN) Bu iş yeri kaç yıldır bu mahallede faaliyet gösteriyor? 
 

 
.............. yıldır /VEYA / .................. yılından beri  
 

  
10. (SADECE İŞYERLERİ İÇİN) Kaç yıldır bu mahallede çalışıyorsunuz? 
 

 
.............. yıldır çalışıyor   /VEYA / .................. yılından beri çalışıyor 

 
Hep bu mahallede çalı ştım .......... 99   

  
11. (SADECE İŞYERLERİ İÇİN) Bu iş yerinde mülk sahibi misiniz, kiracı mı?  
 

Ev sahibi .............................. 1  

Kiracı ……………................... 2    

Ücretsiz kullanıcı .................. 3    

Diğer (belirtiniz)  ...................................... 

 
HERKESE SORULACAK 
12. Mahallenizde, yani bu mahallede, eksikliğini/ihtiyacını duyduğunuz şeyler neler? (en 

fazla üç adet) 
 

1)...…………..………………....................................................................................................   

2)………………………………………………………………………………………………………. 

3).…………………………………. .………………………………………………………………… 

Rahatsız eden bir şey yok .......... 99 

 
13. Genel olarak, kentsel dönüşüm projesi size ne ifade ediyor? (cevap açık uçlu) 

  
 

 
14. Sulukule’de oturan tanıdığınız/bildiğiniz var mı?   

 
Evet  ............................................1  

Hayır.............................................0 

 
15. Sulukule sizce nasıl bir yer? 1= oturulmaktan hiç memnun olunmayacak bir yer, 4= 

oturulmaktan çok memnun olunacak bir yer anlamına gelecek şekilde 1 ile 4 arasında bir 
not verir misiniz? 

 
       1        2         3        4 

 
16. Sulukule’de yürütülen kentsel dönüşüm projesiyle ilgili bilginiz var mı? 

 
Evet  ............................................1 DEVAM EDİNİZ 

Hayır.............................................0 (27. soruya geçiniz / “Fatih Belediye’sinin Sulukule’de olup bitenleri, her ne 

kadar orada oturmasanız da...” sorusu) 
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17. Sulukule’deki kentsel dönüşüm projesi size ne ifade ediyor? (cevap açık uçlu) 

 

 
18. Sulukule’deki kentsel dönüşüm projesinden ilk olarak nasıl haberiniz oldu? TEK CEVAP 
 

6. Fatih Belediye’sinin gazetelerde yaptığı açıklamalar 
7. Fatih Belediye’sinin televizyonlarda yaptığı açıklamalar 
8. Fatih Belediye’sinin kendi internet sitesinde yaptığı açıklamalar 
9. Gazetelerdeki konuyla ilgili diğer haberler/yazılar 
10. Televizyonlardaki konuyla ilgili diğer haberler/programlar 
11. Diğer internet siteleri 
12. Mahalleli 
13. Sulukule’deki tanıdıklar aracılığıyla 
14. Diğer (lütfen belirtiniz)……………………………………….. 

 
19. Okuduklarınız ve işittikleriniz kadarıyla, önümüzdeki üç yıl içerisinde, Fatih Belediyesi’nin 

proje çalışmaları sonucu sizce Sulukule nasıl bir yer olacak?  

 
20. Fatih Belediyesi’nin kentsel dönüşüm projesi ile ilgili Sulukulelilerin görüşlerini dikkate 

aldığını düşünüyor musunuz? 

 
21. Belediye’nin Sulukule’deki kentsel dönüşüm projesini destekliyor musunuz? 

 
22. Sulukule’de yıkımları durdurmak ve katılımcı sosyal gelişim projeleri uygulanması için 

çalışan sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerinin çalışmalarını onaylıyor musunuz? 
Evet  ............................................3  

Fikrim yok………………………….2 

Hayır.............................................1 

 
23. Sulukule’de yıkımları durdurmak ve katılımcı sosyal gelişim projeleri uygulanması için 

 çalışan sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerinin çalışmaları sizce yeterli mi?  
 

Evet  ............................................3  

Fikrim yok………………………….2 

Hayır.............................................1 

 
24. Sizce, kentsel dönüşüm projesinin gerçekleşmesi Sulukulelileri ekonomik bakımdan nasıl 

etkileyecek? 
Daha zengin yapacak  ..............................................3  

Fikrim yok..................................................................2 

Daha fakir yapacak....................................................1 

Daha iyi bir yer olacak  ...........................................3  

Aynı kalacak............................................................2 

Daha kötü bir yer olacak..........................................1 

Evet.............................................................3 

Fikrim yok....................................................2 

Hayır............................................................1 

Evet.............................................................3 

Fikrim yok....................................................2 

Hayır............................................................1 
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25. 1= çok daha kötü bir yer, 4= çok daha iyi bir yer anlamına geldiğine göre, 5 yıl sonrasını 
düşündüğünüzde, sizce Sulukule nasıl bir yer olacak?   

 
1      2      3      4 

 
26. Projenin uygulanması sürecinde Fatih Belediyesi’nin Sulukulelileri mağdur etmeden 

haklarını koruduğuna inanıyor musunuz? 
 

Evet  ...................................3   

Fikrim yok............................2 

Hayır................................... 1   

 
HERKESE SORULACAK 
27. Fatih Belediye’sinin Sulukule’de olup bitenleri, her ne kadar orada oturmasanız da, 

sizlerle paylaşması ve bu konudaki düşüncelerinizi alıp kararlarına yansıtması sizce 
gerekli bir yaklaşım mıdır?  

 
Evet  ............................................1 DEVAM EDİNİZ 

Hayır.............................................0 (29. soruya geçiniz: “Romanlar (Çingeneler) her vatandaş gibi ...” sorusu) 

 
28. Neden? Lütfen açıklayınız… 

    
 
 
 
29. Romanlar (Çingeneler) her vatandaş gibi saygın insanlardır. 1= hiç katılmıyorum, 4= 

kesinlikle katılıyorum anlamına gelecek şekilde 1 ile 4 arasında bir not verir misiniz? 
 

       1        2         3        4 

 
30. Genel olarak düşündüğünüzde, Fatih Belediyesi ile herhangi bir konuda kolayca ilişki 

kurmanız mümkün oluyor mu? 
 

Evet  ............................................1  

Hayır.............................................0  

 
31. Geçtiğimiz Temmuz ayında tamamlanan “Fener Balat Semtleri Rehabilitasyon 

Programı”ndan haberdar mısınız? 
 

Evet  ............................................1 DEVAM EDİNİZ 

Hayır.............................................0 (36. soruya geçiniz: “Sizce, Fatih Belediyesi herhangi bir konuda aldığı 

kararlarda...” sorusu) 

 
32. Eviniz Temmuz ayında tamamlanan rehabilitasyon programı kapsamında yenilendi mi? 
 

Evet  ............................................1  

Hayır.............................................0 (34. soruya geçiniz: “Rehabilitasyon programı hangi kurumlar...” sorusu) 
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33. Evinizin bu program kapsamında yenileneceğinden nasıl haberiniz oldu? (cevap açık 
uçlu) 

    
 

 
34. Rehabilitasyon programı hangi kurumlar tarafından yürütüldü? (cevap açık uçlu) 

   
 

 
35. 1= mahalle için çok kötü oldu, 4=mahalle için çok iyi oldu anlamına gelecek şekilde, bu 

biten projeyi değerlendirir misiniz? 
 

       1        2         3        4 

 
36. Sizce, Fatih Belediyesi herhangi bir konuda aldığı kararlarda sizin görüşlerinizi dikkate 

alıyor mu?   
Evet  ............................................1  

Hayır.............................................0 

 
37. Mahallenizde, yani bu mahallede, yenileme projesi (yani, kentsel dönüşüm projesi) 

uygulanacak mı?  
Evet  ............................................1 DEVAM EDİNİZ 

Hayır.............................................0 (42. soruya geçiniz: “Bu mahallede kentsel dönüşüm (yenileme) projesi...”) 

Bilmiyorum .................................. 99 (42. soruya geçiniz: “Bu mahallede kentsel dönüşüm (yenileme) projesi...”) 

 
38. Yenileme projesi uygulanacağını nasıl öğrendiniz? (ÇOK CEVAP OLABİLİR) 
 

1> Belediyenin gazetelerde yaptığı açıklamalar 
2> Belediyenin televizyonlarda yaptığı açıklamalar 
3> Belediye’nin kendi internet sitesinde yaptığı açıklamalar 
4> Gazetelerdeki konuyla ilgili diğer haberler/yazılar 
5> Televizyonlardaki konuyla ilgili diğer haber/yazılar 
6> Diğer internet siteleri 
7> Mahalleli 
8> Sulukule’deki tanıdıklar aracılığıyla 
9> Diğer (lütfen belirtiniz) 

 
39. Bu yenileme projesinin hangi kurumlar tarafından yürütüleceğini biliyor musunuz? 

Lütfen belirtiniz… (cevap açık uçlu) 

   
 
 

 
40. (SADECE İŞYERLERİ İÇİN) 1= işimiz için çok kötü olacak, 4=işimiz için çok iyi olacak 

anlamına gelecek şekilde, bu projenin işlerinizi hangi yönde etkileyeceğini 
düşünüyorsunuz?  

       1        2         3        4 

 
41. Bu yenileme projesi sonucunda sizce Fener/Balat nasıl bir yer olacak?  

 

Daha iyi bir yer olacak  ...........................................3  

Aynı kalacak............................................................2 

Daha kötü bir yer olacak..........................................1 
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HERKESE SORULACAK 
42. Bu mahallede kentsel dönüşüm (yenileme) projesi uygulanmasını ister misiniz? 

Evet  ............................................1  

Hayır.............................................0  

 
43. Bu mahallede kentsel dönüşüm projesi uygulansaydı, sorunlarınızı kimler aracılığıyla 

çözmeyi tercih ederdiniz? (birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz) 
8. Belediye 
9. Muhtar 
10. Basın ve televizyon  
11. Komşular 
12. Mahallenin önde gelenleri/büyükler 
13. Gönüllü kuruluşlar / gönüllüler 
14. Diğer Belirtiniz……………………………. 

 
44. Bu mahallede kentsel dönüşüm projesi uygulansaydı, bu konuyla ilgili görüşmeye nasıl 

çağırılmak isterdiniz?  

 
45. Mahallenizde, yani bu mahallede, kentsel dönüşüm projesi uygulansaydı, sizce mahalle 

hangi bakımdan nasıl olurdu ? Lütfen açıklaydınız… (cevap açık uçlu) 

   
 

 
 

DEMOGRAFYA 

D 1 Doğum tarihinizi öğrenebilir miyim? Yıl olarak Yazınız 
......................................... 

D 2 Doğum yerinizi öğrenebilir miyim?  
Yazınız 
.................................................... 

D 3 Kaç yıldır İstanbul’da oturuyorsunuz?  
Yazınız 
........................................................YIL 

D 4 Cinsiyet (Okumadan işaretlenecek) 1> Erkek 
2> Kadın 

D 5 En son bitirdiğiniz okul nedir? 1> Okur yazar değil 
2> Okur Yazar 
3> İlkokul 
4> Orta okul 
5> Lise 
6> Üniversite ve üstü 

D 6 Mesleğinizi söyler misiniz? Yazınız 
.............................................................. 

D 7 Halihazırda bir işte çalışıyor musunuz? 1>Evet 
0>Hayır 

D 8 ÇALIŞIYORSA; 

 

 

İşyeriniz.................................................
.............................................................. 

İşyerinizdeki 
göreviniz...............................................
.............................................................. 

Belediye’den adıma yazılı davet gelmesi ........................ 1  

Belediye’den telefon edilmesi ……………....................... 2  

Belediye’den evime gelinmesi ……………....................... 3  

Diğer  yollarla : Belirtiniz ............................................. 
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D 9 ÇALIŞMIYORSA; 

Şimdi sayacaklarımdan hangisi size en uygun olanı? 

1>Emekli 
2>Ev kadını 
3>Öğrenci 
4>İş arıyor, bulsa çalışmak istiyor 
5>Bir işte çalışmıyor, kira-faiz benzeri 
gelirle geçiniyor 

D 5a GÖRÜŞÜLEN KİŞİ HANEHALKI REİSİ DEĞİL İSE 

Hanehalkı reisinin en son bitirdiği okul nedir? 

1> Okur yazar değil 
2> Okur Yazar 
3> İlkokul 
4> Orta okul 
5> Lise 
6> Üniversite ve üstü 
  

D 6a GÖRÜŞÜLEN KİŞİ HANEHALKI REİSİ DEĞİL İSE 

Hanehalkı reisinin mesleğini söyler misiniz? 

Yazınız 
.............................................................. 

D 7a GÖRÜŞÜLEN KİŞİ HANEHALKI REİSİ DEĞİL İSE 

Hanehalkı reisi halihazırda bir işte çalışıyor mu? 1>Evet 
0>Hayır 

D 8a GÖRÜŞÜLEN KİŞİ HANEHALKI REİSİ DEĞİL İSE 

Hanehalkı reisi ÇALIŞIYORSA; 

 

İşyeriniz.................................................
.............................................................. 

İşyerinizdeki 
göreviniz...............................................
.............................................................. 

D 9a GÖRÜŞÜLEN KİŞİ HANEHALKI REİSİ DEĞİL İSE 

Hanehalkı reisi ÇALIŞMIYORSA; 

Şimdi sayacaklarımdan hangisi hanehalkı reisine en 

uygun olanı? 

1>Emekli 
2>Ev kadını 
3>Öğrenci 
4>İş arıyor, bulsa çalışmak istiyor 
5>Bir işte çalışmıyor, kira-faiz benzeri 
gelirle geçiniyor 

D 10 HERKESE SORULACAK 

Siz dahil hanenizde yaşayan kişi sayısını söyleyebilir 
misiniz? 

Yazınız:................ 

D 11 Hanenizde yaşayanlardan kaç kişi çalışarak gelir 

elde ediyor?(siz dahil) 

 
Yazınız:................ 

D 12 Aşağıda sayacaklarımdan hangileri evinizde veya 

sizinle aynı hanede yaşayanlardan birinde var? 

 
 

v
a
r yok 

Ev telefonu 1 2 

Bulaşık Makinesi 1 2 

Otomatik çamaşır makinesi 1 2 

Bilgisayar (PC) 1 2 

D 13 Siz veya eşiniz bu sayacaklarıma kendi kullanımınız 

için sahip misiniz? 

Cep Telefonu 1 2 

Kredi kartı 1 2 

D 14 Hanenize bir ayda giren toplam gelir yaklaşık ne 

kadardır? Bunu söylerken maaş, faiz, kira vb. her türlü 

geliri dikkate alınız. 

 

1>500 milyon TL’den az 
2>500-750 milyon TL 
3>750 milyon-1 milyar TL 
4>1-1,5 milyar TL 
5>1,5-2 milyar TL 
6>2-3 miyar TL 
7>3-4 milyar TL 
8>4 milyar TL’den çok 

D 15 Nüfusa kayıtlı olduğunuz yer bu mahalle mi? 1>Evet 
0>Hayır 
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