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Özet 

 

Kentler, fiziki–yapılaĢmıĢ çevre ve içinde barındırdıkları toplumsal–kültürel çevre ile bir bütün 

oluĢtururlar. Sürekli değiĢim ve geliĢim halinde olan toplum iliĢkileri, kensel dokunun da yeniden 

tanımlanmasına, üretilmesine neden olur. Tarihi kentsel dokuyu oluĢturan kullanımlar, bulundukları  

dönemin sosyal, ekonomik gereksinimlerini karĢılamak üzere yapılmıĢlardır. DeğiĢen yaĢam biçimleri, 

yönetim yapısı, kapital gücü, nüfus artıĢı, göçler vb.leri farklı istemler doğurmuĢ ve farklı yaĢam 

mekanlarının oluĢmasına neden olmuĢtur. Bu değiĢim ve geliĢim sürecine koĢut, tarihi kentsel dokuların 

da günümüz gereksinimlerini karĢılaması ve çöküntü alanları haline dönüĢmemesi için çevre ve yaĢam 

kalitelerinin artırılması gerekmektedir. Bu amaçla geçmiĢle gelecek arasında bir köprü kurarak, kimlik 

olgusunu koruyan, koruma – geliĢtirme – yenileme amaçlı çözüm önerileri üretilmesi zorunludur.  

 

Toplumların kültürel yapıları, sosyo – ekonomik yaĢam biçimleri ve bu bağlamdaki değiĢimlerin en etkin 

algılandığı alanların baĢında sokaklar gelir. Sokaklar, toplumların iĢlev ve kültür etkileĢimi açısından 

yoğun faaliyet gösterdiği alanlardır. Bu bağlamda, tarihsel mekan kullanımının günümüz koĢullarıyla 

iliĢkilendirilmesi – yaĢam kalitesinin artırılmasında sokak düzenlemesinin önceliği ve önemi ortaya çıkar. 

Bu anlamda; tarihi mekansal dizgelerin – toplumsal yaĢam kalitesini artırmak için – toplum yaĢamı ile 

iliĢkilerinin benzeĢen – ayrıĢan, tümüyle geçersizleĢen yönlerinin saptanması yaklaĢımı ile çözüm 

önerileri üretilebilir. Ancak kentlerimizde, otomobilin günlük yaĢama girmesiyle, araç sahipliğinin hızla 

artması ve kentlerin Ģekillenmesinde ulaĢımın etkin duruma gelmesi sonucu, insan ve atlı dolaĢımına göre 

ĢekillenmiĢ tarihi kent dokularında adaptasyon sorunları yaĢanmaktadır.  

 

Günümüzde tarihi kentsel dokuların yaĢanabilir mekanlar haline getirilmesi için iĢlev değiĢikliğine 

gidilmektedir. Bu iĢlevler ise genelde turizm amaçlı olmaktadır. Bu dokuların kullanıcıları ise; 

dinlenebileceği, alıĢveriĢ yapabileceği ve motorlu taĢıt trafiği tehdidinden mümkün olduğunca uzak 

olabileceği yerler  istemektedirler. Böylece biçimlenen ulaĢım istemi sonucunda oluĢan hareketliliğin de 

planlanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

 

Bu çalıĢma kapsamında ülkemiz ve diğer ülke kentlerindeki tarihi kentsel doku örneklerinden yola 

çıkılarak ulaĢım sorununa yönelik çözüm önerileri irdelenmekte; yaya – taĢıt birlikteliği ve ayrımı ele 

alınmaktadır. Tarihi kentsel dokularımızda ulaĢım sorununu çözücü öneriler olarak, kısıtlı kapama, 

durultma, yayalaĢtırma ve paylaĢımlı yol düzenlemesi konuları irdelenmekte; çeĢitli örneklerden 

yararlanılarak tarihi dokuya uyum süreci belirlenmeye çalıĢılmaktadır. Tarihi kentsel dokuların, sürekli 

değiĢen ve geliĢen günümüz koĢulları içerisinde çevre ve yaĢam kalitesinin artırılması için öncelikle doku 

içerisindeki ulaĢım sorunlarının  çözülmesinin önemi ve gerekleri ortaya konulmaktadır. 

 

 

1. Giriş 

 

Kentlerde tarih boyunca süregelen sosyal-kültürel-ekonomik değiĢim / dönüĢümler, fiziki mekanlarında 

da sürekli farklılaĢmalara neden oluĢturmaktadır. Bu oluĢum bir anlamda bir yeniden üretim sürecidir. 

Toplumsal ve mekansal olarak ortaya çıkan bu yeniden üretim ise bir müdahaleler süreci olarak ele 

alınabilir. 
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Yeniden üretim genel anlamda içsel ve dıĢsal müdahaleler olmak üzere ikiye ayrılabilir. Ġçsel müdahale, 

doku içerisinde yaĢayan kullanıcıların, değiĢen gereksinim, istem ve iliĢkileri bağlamında ortaya çıkan 

müdahalelerdir. Kullanıcı, çoğu zaman bilinçsiz olarak dokudaki yapıları ve çevreyi bozucu 

müdahalelerde bulunmaktadır. Dokunun yakın çevresindeki yeni yapılaĢmalara benzer yapılar oluĢturarak 

ya da alanı terkederek, sonuçta dokunun bozulmasına veya çöküntü alanı haline gelmesine neden 

olmaktadır.  

 

DıĢsal müdahale ise kendi içinde ikiye ayrılır. Bunların ilki, dokunun çevresinde bulunan alanlarda ortaya 

çıkan rant taleplerinin etkisidir. Bu alanlardaki rant taleplerinin çoğu zaman yerel yönetimlerce kabulu ve 

buna yönelik yapılan yeni düzenlemeler sonucu, alanın yakınındaki tarihi kentsel dokuda bir baskı 

oluĢmaktadır. Doku dıĢındaki alanlarda artan rant, dokuda yaĢayanlarda da birtakım rant beklentilerini 

ortaya çıkartmakta ve çoğu zaman kaçak müdahaleler sonucu tarihi kentsel dokuda bozulmalar meydana 

gelmektedir. Ġkinci tip dıĢsal müdahale ise, plan ile yapılan müdahalelerdir. Eğer doku sit alanı kapsamı 

içine alınmıĢsa, dokuya müdahale,  koruma – geliĢtirme – yenileme kapsamında yeniden iĢlevlendirme ya 

da mevcut iĢlevi devam ettirme yönünde bir düzenlemedir. Yeniden iĢlevlendirme ise çoğunlukla turizm 

amaçlı olmaktadır. Ancak doku  sit alanı dıĢında kalıyorsa, imar planı kararları doğrultusunda bir 

müdahale sözkonusudur.  

 

Tüm bu müdahaleler kapsamında ulaĢım konusu çok önemli bir boyut olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer 

yandan anılan müdahaleler sonucu oluĢan, değiĢim ve geliĢim içinde tarihi kentsel dokuların günümüz 

gereksinimlerini karĢılaması ve çöküntü alanları haline dönüĢmemesi için çevre ve yaĢam kalitelerinin 

artırılması gerekmektedir. Bu anlamda da ulaĢım –özellikle tarihi dokularda- yaĢam kalitesini sağlamada 

önde gelen bir faktör olarak belirmektedir. Bu amaçla geçmiĢle gelecek arasında bir köprü kurarak, 

kimlik olgusunu koruyan, bütüncül planlama anlayıĢı içinde ulaĢım sorununu ele alan koruma – 

geliĢtirme – yenileme amaçlı çözüm önerileri üretilmelidir.  

 

 

2. Tarihi Kent Dokusunda Sokak 

 

Zaman içinde toplumların kültürleri, sosyo ekonomik yaĢantıları ve teknolojileri üzerine oluĢan 

değiĢimler, özellikle yapı çevresi ve sokaklarda hissedilmektedir. Sokaklar, toplumların iĢlev ve kültür 

etkileĢimi açısından yoğun faaliyet gösterdiği alanlardır. Marc Anthonie Louger; Essai sur l‟Architecture 

(1755) adlı eserinde “Bir kentin görkemlilik ve güzelliğinin baĢlıca dört Ģeyden kaynaklandığını söyler ki; 

bunlar, kentin giriĢleri, yolları, meydanları ve binalardır.” (Kaplan, 1993) Bu bağlamda, tarihsel mekan 

kullanımının günümüz koĢulları ile iliĢkilendirilmesi – yaĢam kalitesinin artırılmasında, öncelikle sokak 

düzenlemesine ağırlık verilmelidir.  

 

Günümüzde kentlerimizin çok azında insan ölçeğini koruyabilmiĢ, doğal organik formlarını kaybetmemiĢ 

tarihi doku mevcuttur. Özellikle büyük kentlerimizde özenle korunmuĢ, değiĢime uğramamıĢ eski 

dokuların varlığını sürdürdüğünden söz etmek olanaklı değildir. “Bir yandan büyük yangınlar, etkin doğal 

afetler eski dokuları silip süpürmüĢ, diğer yandan bu mahallelerin yeni sakinlerinin batı örneklerini 

bilinçsizce uygulamaları, eski sosyal düzen, birbirini uyum içinde tamamlama endiĢesine sahip eski 

yapılaĢma biçimlerini bozma yolunda gösterdikleri olumsuz büyük çabalar eski devirlerden hiçbirĢey 

bırakmamıĢtır.”(Aru, 1998)  

 

Tarihi Turk kent dokusu, rastlantısal olmayan ritmik bir düzen içindedir. “Ortaya çıkan sonuç iç dokudan 

gelen geometrik olmayan formların yüzeye vurmasından ibarettir.”(Aru, 1998). Bu eski kentlerin temel 

biçimleri bu mekanların yaĢayanlarının gereksinimlerinden türemiĢtir. Tek konutta olduğu kadar, yapı 

çevresi ve yol dokularının biçimlenmesinde de insanla doğanın birbirini etkileyen iki öge olarak belirmesi 

görülmektedir.  

 

Tarihi kentsel dokulardaki sokaklar, yayaya ya da atlıya göre oluĢmuĢtur. Bu nedenle sokak geniĢlikleri 

sınırlı, ulaĢım ağı organiktir.  
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“Sokak ve yapılar arasındaki en doğal ara yüzey, yumuĢatılmıĢ kıvrımlar Ģeklindedir. Burada duvarlar, 

yaklaĢık doğrusal düzende güçlü bütünleĢik üniteler halinde bir bütünü tanımlayacak biçimde 

sıralanmıĢtır. Her duvar cephesi veya bölümü, alt ölçekte birbirleriyle kıvrımlı veya açı yapacak Ģekilde 

oluĢmuĢtur. Bu bir duyarsızlığın göstergesi değil, üst ölçekte biçimsel bir bütünlük sağlama 

nedeniyledir.”(Salingaros, 2000). Yer yer geniĢleyip yer yer daralarak devam eden sokaklar, çıkmaz 

sokaklara da yer verirler. Bazen de birkaç sokağın kavĢağı, geometrik ve önceden tarif edilmiĢ bir düzeni 

olmayan bir geniĢlik kazanır. Bir dükkan, çeĢme, kahve, veya mescidin yer aldığı düğüm noktasında bir 

çınara, bir asma çardağına rastlanır. Daha önemli bir yol ayrımında ise bir cami ve ona bağlı bir sübyan 

mektebi  bulunur. Bu alanlar, çoğunlukla toplanma alanı olarak değerlendirilmiĢlerdir.  

 

Tarihi dokularımızda görülen bu sokak düzenlemesi, yapıldıkları dönemin sosyal ve ekonomik 

gereksinimlerini karĢılamıĢtır. Giderek dönüĢen / değiĢen yaĢam biçimi ve kalitesi, yapısal, sosyo – 

ekonomik değiĢim ve geliĢimler, farklı istekler doğurmuĢ ve farklı yaĢam mekanlarının oluĢmasına neden 

olmuĢtur. Kentlerimizde otomobilin günlük yaĢama girmesi, araç sahipliğinin hızlı artıĢı ve kentlerin 

Ģekillenmesinde ulaĢımın etkin duruma gelmesi sonucu, insan ve atlı dolaĢımına göre ĢekillenmiĢ, tarihi 

kentsel dokularda adaptasyon sorununu ortaya çıkarmıĢtır. Buna ek olarak, tarihi dokuların korunması 

amacıyla, doku içerisinde, iĢlev değiĢikliğine yönelik yapılan çalıĢmalar, buralara kapasitesinin üzerinde 

bir nüfusun yığılmasına neden olmuĢ bu da ulaĢım sorununu içinden çıkılamaz bir hale dönüĢtürmüĢtür. 

Bu sorunu çözücü önlem olarak – özellikle taĢıt ve otopark sorunu için – yollar geniĢletilmekte, kavĢaklar 

oluĢturulmakta, tarihi dokuyla estetik açıdan da uyumsuz, öneriler getirilmektedir. Böylece tarihi 

dokuların korunması ve sürdürülmesinden çok, bozulup yokolmasına neden olunmaktadır. 

 

 

3. Batı Kentlerinden Bazı Örnekler 

 

Batı ülkelerinde de tarihi dokularda benzer ulaĢım sorunları ile karĢılaĢılmaktadır. Bu dokularda ulaĢım  

sorununu çözebilmek için farklı zamanlarda ilginç çözümler üretilmiĢtir. Bu çözümlerden biri Tırnova 

için olanıdır. BükreĢ (Romanya)‟den, Edirne‟ye varan uluslararası yol Ruscuk‟tan Bulgaristan‟a girdikten 

sonra Tırnova kentinin ortasına saplanmaktadır. Tırnova, 25000 nüfuslu bir Osmanlı kentidir. Kent, bir 

ırmak tarafından sarılmıĢ olup; 40 – 50 m. yükseklikte ince uzun bir tepede yeralmaktadır. Kenti 

çevreleyen ırmak, zaman içerisinde demiryolu ve karayolu bağlantılarına güçlü bir engel olmaya 

baĢlamıĢtır. Bunun üzerine Tırnova Tepesi karayolu ve demiryolunun içerisinden geçmesine imkan 

verecek Ģekilde delinmiĢ; böylece yolun tepenin çevresini dolaĢarak ırmağı aĢmasına gerek kalmamıĢtır.  
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ġekil 1. Tırnova, Bulgaristan, 1994 (*) 

UlaĢım sorunu olan tarihi dokudaki kentlerin en önemlilerinden biri de BudapeĢte‟dir. BudapeĢte, Tuna 

Irmağı‟nın ayırdığı iki kısımdan oluĢur: Budin (Buda – ırmağın batı yakası) ve PeĢte (ırmağın doğu 

yakası). Kentin nüfusu yaklaĢık 2000000 kiĢidir. Budin, Romalılardan Osmanlı ve Avusturya – 

Macaristan Ġmparatorluğu‟na kadar tarihlenmekte olup; tepe üzerinde kurulmuĢ bir kale kentidir. Kentsel 

ulaĢımında demiryolu ve metro önemli bir yer tutar. Budin ve PeĢte, Tuna Irmağı üzerinden kara ve 

demiryolu köprüleriyle bağlanmaktadır. PeĢte‟den Budin‟e Szechenyl Köprüsü‟nden geçerek Budin 

Kalesi‟ne saplanan yol, kentsel ulaĢımın ana aksıdır. Karayolu tepenin altından açılan bir tünelle tepenin 

batı yönündeki yerleĢmelere ulaĢır. Ayrıca köprünün hemen yakınında tepeye çıkan eğik bir asansör 

tasarlanmıĢ olup; asansör 30 – 40 kiĢilik vagonu ile turistleri taĢıyan bir rekreasyon aktivitesi olarak 

değerlendirilmiĢtir. Asansör ile Kale‟ye çıkarken Tuna Irmağı ve PeĢte kent seyredilebilmektedir. Kale‟de 

inĢa edilmiĢ olan Hilton Oteli ve Kale‟deki servisler için ise Kale‟ye çevreden dolaĢan bir araç yolu 

oluĢturulmuĢtur.  
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ġekil 2. BudapeĢte Kent Merkezi Planı  

 

 

ġekil 3. Budin Kalesi, BudapeĢte, Macaristan  (*) 
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 Her iki örnekte de görülen köprülü geçiĢler, tarihi dokunun korunması ve ulaĢımın iyileĢtirilmesi için 

sorun çözücü olsa da; çevreye görsel anlamda olumsuz etkileri de görülebilmektedir.  

 

Benzer çözümün oluĢturduğu olumsuz sonuçların bir göstergesi olarak da Çek Cumhuriyeti Prag örnek 

verilebilir. Prag, yedi tepe üzerinde yayılmıĢ; nüfusu yaklaĢık 1250000 kiĢi olan bir kenttir. 12. yüzyılda 

kurulan Ortaçağ kökenli bu görkemli kent, tarihi kulelerinden dolayı „Yüz Kuleli Kent‟ olarak da 

bilinmektedir. Karayolu, tepeler üzerinden viyadüklerle kente girmektedir. Bu çözüm, kentsel dokuyu 

bozmasa da viyadüklerin yüksek ayakları kentsel görüntüyü olumsuz olarak etkilemektedir.  

 

 

Resim 4. Prag, (*) 

 

 

Bu anlamda bir diğer  örnek ise Avusturya‟nın baĢkenti Viyana‟dır. Kent önce Kelt‟ler sonra da 

Romalılar‟ın yerleĢim yeri olmuĢtur. 1850‟lerde Avusturya – Macaristan Ġmparatoru Franz Joseph, 

„Viyana‟yı Avrupa‟nın sanat ve kültür merkezi yapacağını‟ ilan etmiĢtir. Bu amaçla Türk saldırılarını 

önleyen ünlü Viyana surlarını yıktırıp; hendekleri boĢaltarak 55 m. geniĢliğindeki alanda „Ring Strasse‟ 

ring yolunu – çevre yolu – inĢa ettirmiĢtir. Çevresine ise opera binası vb. kültür – sanat yapıları 

yaptırmıĢtır. Günümüzde, Viyana‟nın tarihi kent merkezini çevreleyen bu yol, çok kısa duraklama ve 

parka izin veren trafiğe açık bir yol olarak kullanılmaktadır. Tarihi kent, yayalaĢtırılmıĢtır. Tarihi kente 

otobüs, tranvay, tren ve kentin altından metro ile ulaĢılmaktadır. 

 

Ring Strasse‟de görülen -yayalaĢtırılmıĢ tarihi dokuyu dıĢtan besleyen çevre yolu - sistem, birçok tarihi 

kentte de görülmektedir. Yeni yapılanmadan çoğu kez çevre yoluna kadar gelinip; tarihi dokuya yaya 

veya basit bir iç taĢıt sistemi ile girilmektedir. Bu iç ulaĢımda ise genelde tranvay veya yeraltı metrosu 

kullanılmaktadır.   
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ġekil 5. Viyana Kent Merkezi ve Metropolitan Alanı Planı 
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Resim 6. Viyana, Tarihi Kent Çevresinde UlaĢım Çözümü – Ring Strasse, (*) 

 

Bir diğer örnek ise peyzaj sanatçısı Dieter Magnus‟un Almanya‟nın Mains kentinde oluĢturduğu yeĢil 

koridor tasarımıdır. Magnus, “Grüne Achsen” tarihi kent çekirdeğinden kentin önemli bir bölümüne 

yayaları trafikten arındıran yeĢil bir koridor oluĢturmuĢtur.  
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Resim 7.Mains, YeĢil Koridor – Sokak Düzenlemesi, (*) 

 

 

4. Değerlendirme 

 

Tarihi kentsel dokular, yaĢatılabilirlikleri sağlandığı ve kentin geliĢimi – değiĢimi ile uyumlu bir 

bütünleĢmeyi sürdürebildikleri ölçüde, kentsel çevreye önemli katkıları olan özel alanlardır. Gerçekte 

kentsel yenileme, kentsel mekana, toplumdaki, yaĢam kalitesinde ortaya çıkan farklılıklar ve sosyo – 

kültürel farklılıkları aynılaĢtırmak için kullanılan bir müdahale tipi olmalıdır. Tarihi kentsel dokularda, 

yukarıda anlatılanlar bağlamında ortaya çıkan sorunlara çözüm olarak aĢağıdaki öneriler getirilmiĢtir: 

 

 Günümüz planlama yaklaĢımında görüldüğü gibi tarihi dokularla geliĢme alanlarını ayrı düĢünerek 

yapılan çalıĢmalar bugüne kadar bir sonuç vermemiĢtir. Bu nedenle doku içindeki sorunu çözmek için 

sadece yakın çevre iliĢkisinin değil, dokunun kentsel iliĢkilerinin de kurulması gerekmektedir. Bu 

yaklaĢım özellikle ulaĢım sorununun çözümünde “olmazsa olmaz” bir koĢuldur. Çünkü tarihi 

dokularımız, yaya ve atlı dolaĢımına göre tasarlandıkları için, çoğu zaman, taĢıt trafiğine olanak 

vermemekte; bu ise taĢıt ile belli bir noktaya kadar ulaĢılmasını zorunlu kılmaktadır.  

 

 Sorunun çözümünde öncelikli olarak doku içindeki iĢleve ve kullanıcıların kim olacağına karar vermek, 

bu bağlamda korumaya yönelik tasarım ilkelerini geliĢtirmek ve uygulamak gerekmektedir. 

 

 Tarihi dokularımızdaki sokakları ilginç yapan – ayrıcalıklı kılan olgu, sokakları tanımlayan yapılar ile 

bu yapıların kullanıcıları arasında oluĢan diyalektiktir. Sokakların oluĢmasını nedenleyen bu diyalektikte 

ortaya çıkacak bozulmaların derecesine bağlı olarak, sokaklarda da kimliğin yitirilmesini ortaya 

çıkartacak değiĢimler olmaktadır. Bu nedenle yapılacak tasarımın sınırlarının doğru bir biçimde tarif 

edilmesi gerekir. Bu tanımlı mekan içinde yapılacak düzenlemelerde de sadelik, uyum ve dokunun 

okunabilirliği öncelikli olarak gözönünde bulundurulmalıdır. Bunun yanında dokuya dıĢarıdan 

yaklaĢımda da dokunun özelliğini vurgulayıcı düzenlemeler yapılmalıdır.  
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 Doku içerisinde bütünlüğü sağlamak amacıyla malzeme seçiminde de geleneksel ya da geleneksel 

olana uyumlu malzeme kullanılmalıdır.  

 

 Tarihi dokularımızda, yaya ve atlıya göre düzenlenen sokaklar, sorun çözücü bazı uygulamaları 

olanaksızlaĢtırmaktadır. Örneğin paylaĢımlı yol düzenlemesi yapılacak bir yolun en – kesitinin en az 9 

metre olması önerilmektedir. Bundan daha az geniĢliklerde paylaĢımlı yol düzenlemesi amaçlarına uygun 

bazı kullanımlar için mekan oluĢturulması güçleĢecektir. Birçok sokakta ise, tek yönlü taĢıt trafiğine 

olanak verecek bir geniĢlik yoktur. Bu nedenle tasarım ile yaya için tam eriĢme, taĢıt için özendirilmeyen, 

özellikle taĢıtı dokunun dıĢ çeperlerinde bıraktırmayı gerekli kılan uygulamalar yapılabilir. TaĢıt, çoğu 

zaman servis amaçlı ya da kontrollü birkaç yoldan doku içerisine girebilir. Bu taĢıt yolları, doku 

çevresindeki ana akslara asılmıĢ alt yollar olabilir. Böylesi yaya yolunu taĢıt yolundan bağımsızlaĢtıran 

bir tasarım, iki kullanım arasındaki kopukluğu değil; bir bütünleĢikliği tarif etmelidir. Salingaros‟a (1998) 

göre bu bağımsızlık Ģöyle belirtilmektedir: “Bu bağımsızlığın derecesi bahçe yolundan kaldırıma, çarĢıya 

kadar yoğunlaĢarak artar ki bunu arka sokaklardan, ana caddeye hatta otoyola kadar götürmek 

mümkündür.”  

 

 Doku içerisinde, gerekli alanlarda, özel boyuttaki araçlarla – doku içerisinde rahat hareket edebilecek – 

tasarım öğeleri aracılığı ile taĢıt hızında denetleme sağlayacak bir eriĢebilirlik sağlanabilir. TaĢıta göre 

mekan değil, mekana göre taĢıt tasarımı ve kontrolü amaçlı bir uygulamaya gidilmelidir. Günümüzde 

bunun tersi bir yaklaĢım sözkonusu olduğundan doku içerisinde, özellikle yapılar yokolmakta ya da 

bozulmaktadır. 

 

 

(*) Fotoğraflar : Prof. Dr. Erdoğan YaĢlıca 
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