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1. Girifl
Kentsel tasar›m disiplininin temel
amaçlar›ndan birisi kentsel alanlarda
canl›l›¤› sa¤lamakt›r. Kentsel canl›l›k,
belli bir kentsel alanda insan
aktivitelerinin yo¤unlu¤u ve kullan›m
s›kl›¤› ile belirlenir. "Canl›l›k" kavram›,
zihinlerimizde güvenli ve tan›d›k bir
kentsel çevrenin canlanmas›na neden olur.
‹nsanlar aç›s›ndan kentsel canl›l›k, iki
önemli özellikle var olur: Güvenlik, canl›
bir kentsel mekan›n ilk özelli¤idir. Çünkü
insanlar kendilerini güvende hissetmedikleri
bir kentsel mekanda bulunmay› tercih
etmezler. Di¤er yandan, insanlar al›flverifl
ya da rekreasyon gibi ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak için tan›d›k bir çevre
bulduklar› kentsel alanlar› kullan›rlar.
Canl›l›k bir kentsel mekandaki ifllevlerin
yan ürünüdür. Tan›d›k bir çevre yaratan
kentsel mekan nitelikleri ve insanlar›
cezbeden ifllevler, canl› kentsel alanlar›n
temel bileflenlerindendir. Bir kentsel
mekan ancak gün içinde uzun saatler
kullan›lmas›n› sa¤layan aktif bir hayat
sundu¤unda güvenli bir yer haline gelir.
Kentsel alanlardaki “canl›l›k” en genel
tan›m› ile baz› kavramsal bileflenler içeren
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aktif sokak yaflam›n›n varl›¤›na ba¤l›d›r.
Bu çal›flmada kentsel canl›l›k konusunda
daha önce yap›lm›fl olan çal›flmalardan
baz›lar› incelenmifl, bunlardan yola
ç›k›larak davran›fl ve mekan boyutu
birlikte ele al›narak kentsel yaflamda
canl›l›¤› sa¤layan parametrelerin yeniden
belirlenmesi hedeflenmifltir.

2. Kentsel Canl›l›k Nas›l Tan›mlan›r?
Kentsel Yaflamda Canl›l›k
“Neden insanlar baz› yerlerde olmay›
tercih ediyorlar da di¤erlerinde de¤il?”
Montgomery, (1998, 97) bu basit soruya
oldukça anlaml› bir yan›t verir: “Önemli
olan nokta fludur: bir al›flverifl temeli
olmadan, kentler ve kentsel alanlar
giderek artan biçimde yaflamdan yoksun,
s›k›c› ve hareketsiz hale geleceklerdir.
Aktivite olmadan kentsellik olamaz.”
Kentsel mekandaki canl›l›k, insan
aktivitelerinin yo¤unlu¤u ve çeflitlili¤i ile
kendini gösterir. Kentsel canl›l›¤›
tan›mlayabilmek için kent ve gündelik
yaflam iliflkisine ve kentsel alanlar›n temel
ifllevlerine bakmam›z gerekmektedir.
“‹nsan yerleflimleri ekonomik ve sosyal
ihtiyaçlar dolay›s›yla vard›rlar.

Özet:
Bu makalenin amac›, kentsel canl›l›¤›
oluflturan parametreleri ortaya koymak ve
bu parametreleri, mekansal karakterini ve
canl›l›¤›n› koruyan özellikli bir bölge olan
Kad›köy Çarfl›içi alan›nda örnekleyerek
aktarmakt›r.
Alan, bafllang›çtan bu yana kamusal
hayat›n merkezi olmufl ve bu canl›l›k
Kad›köy imaj›n›n bir parças› haline
gelmifltir. Bu dü¤üm noktas›n›n konumu,
alan›n canl›l›¤› ve sürdürülebilirli¤inde
önemli bir bileflendir. Sahildeki ulafl›m
olanaklar› ile konut bölgesi aras›nda kalan
alan, yayalarca bir kestirme yol olarak
kullan›lmaktad›r. Günümüz metropolü
kendisini al›flverifl merkezleri ile simgeler
hale gelmiflse de Kad›köy Çarfl›içi al›flverifl
alan›, dükkanlar›, kafeleri, barlar› ve bal›k
pazar› ile canl›l›¤›n› sürdürmektedir. Farkl›
gelir gruplar› taraf›ndan oldukça eriflilebilir
olan alan bir yaya bölgesidir; yak›nlar›nda
aç›lan al›flverifl merkezlerine ra¤men halen
mekansal karakterini ve kimlik ö¤elerini
korumaktad›r.
Bu çal›flmada, ilk aflamada kentsel canl›l›¤›
oluflturan bileflenler tan›mlanm›flt›r. ‹kinci
aflamada ise Kad›köy Çarfl›içi alan›nda,
belirlenen bileflenlere dair kriterler
de¤erlendirilmifltir.
Summary:
The aim of this paper is to reflect the urban
vitality parameters, and case in an vital
urban area, Kad›köy Çarfl›içi, with its own
historical continuity, and specifities.
From the beginning the area is the center of
public life with its all vitality which became
the characteristic of Kad›köy’s image.
Location of this node is another component
of vitality and sustainability; shopping
streets located between transportation
facilities at the coast and the housing part,
used as a shortcut by the pedestrians. Even
though today’s metropolis defines itself with
shopping malls, shopping area of Kad›köy
is still the vital and active place with its
shops, bars, cafes and fish market. This
highly accessible area for all citizens from
different economic groups is a pedestrian
area; still keeping the spatial context and
the identity elements despite newly
constructed malls very close.
The first part of the article contains
categorization of basic parameters of
urban vitality, and second part applies
them to Kadikoy Çarfl›içi area.
Anahtar kelimeler:
canl›l›k, çeflitlilik, kimlik, davran›fl ortamlar›, fiziksel kurulufl
Keywords:
vitality, diversity, identity, behavioral
settings, physical structure
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Her fleyden öte insanlar›n üretmek,
tüketmek ve kendilerini ifade etmek için
kat›ld›klar› kolektif eylemleri
zenginlefltirme temel amaçlar›na hizmet
ederler. Yerleflmeler, insanlar aras›ndaki
karfl›l›kl› iflbirli¤i ve etkileflimin
gerektirdi¤i ifllevler için fiziksel ortamlar
sa¤larlar” (Lang 1994, 169). Lang, kentin
içinde yer alan aktivitelerle ilgili olan dört
ana ifllevini ay›rt eder. Bunlar, iletiflim
ifllevleri, ekonomik ifllevler, biliflsel
ifllevler ve sergileme ifllevleridir. Bir
kentin ya da bir yerin canl›l›¤›, bu
ifllevlerin bir yan ürünü olarak ortaya
ç›kmaktad›r.

‹letiflimsel ifllevler, insanlar aras›ndaki
do¤rudan iletiflim ve medya arac›l›¤› ile
yer alan iletiflimlerle iliflkilidir. Kentin
ekonomik ifllevi, belki de en önemli
olan›d›r. “Dünya üzerinde ayakta kalan ve
büyüyen önemli kentler ekonomik
ifllevleri aç›s›ndan çeflitlilik sunarlar,
ancak bu kentler dünyan›n piyasa
güçlerindeki inifl ve ç›k›fllara
ba¤›ml›d›rlar. Bu dalgalanmalar kentin
fiziksel dokusuna yans›r” (Lang 1994, 172173). Kentlerin biliflsel ifllevleri
insano¤lunun psikolojik ve estetik
süreçleri ile iliflkilidir ve kentlerin
gündelik yaflam›n›n deneyimlenmesine
ba¤l›d›r. Kentlerin sergileme ifllevi Lang
(1994, 174) taraf›ndan flu flekilde
tan›mlanm›flt›r: “Kent hem bir sergidir,
hem de sergilemenin yer ald›¤› sahnedir.
Kentlerin sergileme ifllevi sunmalar›n›n
birçok yolu vard›r: törenler ve festivaller
gibi grup davran›fllar›n›n ve kiflisel
davran›fl›n sergilendi¤i ortamlar› sa¤larlar.
Statünün sergilenmesi ise bina karakterleri
ve sokak özellikleri yoluyla sa¤lan›r”.
Kentin bu dört temel ifllevi, kentlerin
fiziksel kurulufllar› ve dokular› içinde
ortaya ç›kar. Montgomery (1998), canl›
kentsel mekanlar› baflar›l› kentsel

mekanlar olarak adland›r›r. Kentsel
canl›l›k, ifllevlerin ne kadar çeflitli ve
esnek olarak gerçekleflti¤ine ba¤l›d›r.
Söz konusu ifllevler ve aktiviteler, kentsel
mekanlar›n canl›l›¤› için bir ön kofluldur,
ancak bu ifllevlerin içinde yer ald›¤›
mekanlar›n tasar›m› ve kurgusu, bu
ifllevlerin insanlar için de¤erini, yani
kullan›labilirli¤ini, artt›r›r ya da azalt›r.
Bununla birlikte, mekan›n kullan›lmas› ve
canl›l›¤›n sa¤lanmas› aç›s›ndan, mekandaki ifllev ve aktivitelerin günlük döngü
içindeki süresi de önemlidir. Gün içinde
uzun süre kullan›lan mekanlar, ayn›
zamanda kamusal alanlar üzerinde
denetimi de sa¤layarak güvenli¤in
artmas›na katk›da bulunurlar ve bunlar
birbirlerini destekleyen ve gelifltiren
niteliklerdir.

Kentsel tasar›m kuram›nda canl›l›¤›
sa¤layan parametreler, çok genifl olarak
farkl› kuramc›lar taraf›ndan tart›fl›lm›fl ve
ortaya konmufltur. Bentley ve di¤erleri
(1985), Responsive Environments isimli
çal›flmalar›nda, yaflayan kentsel alanlar
oluflturmak için hem davran›flsal hem de
fiziksel bileflenleri tan›mlamaya çal›fl›rlar.
Burada temel olarak 7 ölçüt
tan›mlanm›flt›r: geçirgenlik (permeability),
çeflitlilik (variety), okunabilirlik (legibility),
güçlülük (robustness), görsel uygunluk
(visual appropriateness), zenginlik
(richness), kiflisellefltirme (personalisation).
Christopher Alexander ve di¤erleri (1977),
A Pattern Language isimli çal›flmalar›nda
kentin yap› düzenini ilgilendiren fiziksel
kurulufl parametrelerini detayl› bir flekilde
ortaya koymaya çal›flm›fllard›r. Bu
çal›flmada sokak biçimi, bina yükseklikleri,
binalar›n sokakla ve birbirleriyle iliflkileri
gibi fiziksel kuruluflla ilgili ölçütleri
detayl› olarak tan›mlanm›flt›r. Ayn› flekilde
Rob Krier (1979), Urban Space isimli
çal›flmas›nda, kentin fiziksel ö¤eleri olarak
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tan›mlad›¤› sokak ve meydanlarda
bulunmas› gereken biçimsel özellikleri
araflt›rarak, bu nitelikler sa¤land›¤›nda
mekanlar›n yaflanabilir ve canl› olaca¤›n›
ifade etmifltir. Di¤er yandan Gordon
Cullen (1971), Townscape isimli
çal›flmas›nda, kentsel çevrenin sunmas›
gereken alg›ya iliflkin ve duyusal özellikleri s›ralam›flt›r. Görülece¤i gibi, kentsel
canl›l›¤› sa¤layan parametreler daha çok
fiziksel ölçütler ile iliflkili olarak
de¤erlendirilmifl ya da yaln›zca Cullen’da
oldu¤u gibi alg›sal ögelerle s›n›rl›
tutulmufltur.

Bu ba¤lamda, kentsel canl›l›¤› sa¤layan
parametreler, iki ana kategoride ele
al›nabilir: bunlardan ilki, aktivitelerin
çeflitlili¤i, al›flverifl olanaklar› ya da
ekonomik aktiviteler, simgesel anlamlar
ve yer duygusu gibi eylemsel, alg›sal ve
duyusal alan› tan›mlar. ‹kinci kategori ise,
fiziksel doku karakterleri ile ilgilidir.
Her iki kategoriyi de kapsayan ve
birbiriyle iliflkili olarak ele alan bir bak›fl›n
gelifltirilebilmesi önemlidir. Montgomery,
Punter’›n 1991 y›l›nda gelifltirdi¤i
bileflenleri de kullanarak yerin anlam›n›n
kentsel canl›l›¤›n sa¤lanmas›nda önemli
oldu¤unu vurgulam›flt›r (Montgomery 1998,
97). Montgomery, canl› bir kentsel
mekan›n aktivite, biçim ve imge
bileflenlerinin do¤ru kurgulanmas›yla
yarat›labilece¤ini ileri sürer (Montgomery
1998, 98). Aktiviteler, kentsel mekan›n
kullan›m amaçlar›d›r. Ancak bu amaçlar›n,
aktivitelerin yer ald›¤› mekan›n biçimsel
özellikleri ve kentli ile etkileflimi de
kentsel canl›l›¤›n sa¤lanmas› aç›s›ndan
önemlidir. Montgomery bu çal›flmas›nda,
imge bileflenini alg›lama, bilifl ve bilgi
olarak tan›mlam›flt›r. Oysa bu bileflen,
psikolojik alg›lamadan öte, mekan›n
kullan›lmas› ve insanla etkileflimini tüm
boyutlar› ile içeren bir bileflen olarak
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tan›mlanmal›d›r. Bu anlamda davran›flsal
ögeler, yanl›zca psikolojik de¤il,
sosyo-psikolojik ve sosyolojik ölçütleri de
içerir. Davran›flsal bileflenlerin daha
kapsaml› tan›mlanmas›yla yaln›zca bireyin
kiflisel deneyimlerini de¤il, kiflinin kentsel
mekana etkileri ve mekan›n kifli üzerinde
b›rakt›¤› izlenimleri de içeren etkileflim
sürecini kapsayan bir ölçütler dizisine
ulaflmak mümkün olacakt›r.

Bütün bu parametreler bir arada göz
önüne al›nd›¤›nda, e¤er bir kentsel
mekana eriflim kolaysa ve mekan rahat
dolafl›m› sa¤l›yorsa, güçlü bir kent dokusu
ile birlikte uzun saatler aç›k olan çeflitli
ekonomik ve kültürel aktiviteler burada
yer al›yorsa, bu kentsel mekan›n insanlar›n
keyif ald›klar›, canl› ve güvenli bir yer
olaca¤› sonucu ç›kart›labilir.

Görüldü¤ü gibi, canl›l›k yaln›zca kentsel
dokunun bir sonucu de¤il, ayn› zamanda
orada yer alan aktivitelerin, insanlar›n
biliflsel ve davran›flsal süreçlerinin bir
sonucudur. Montgomery’den yola ç›karak,
canl›l›¤› sa¤layan ö¤eler, üç ana kategoride ele al›nabilir (Firidin 2000).
Bunlardan ilki, alanda yer alan aktiviteler,
ikincisi davran›flsal ö¤eler ve üçüncüsü ise
alan›n mekansal kurgusu ile ilgilidir.
Bu kategoriler, bir kentsel mekanda
canl›l›¤› sa¤lamak için baz› özellikleri
desteklemelidir.
3. Kentsel Canl›l›¤› Oluflturan Bileflenler
ve Parametreler
Yap›lan kuramsal ve ampirik çal›flmalar›n
gösterdi¤i gibi, kentsel canl›l›k, mekanla
iliflkili olarak üç bileflenin, mekanda yer
alan aktiviteler, mekanla insan aras›ndaki
etkileflimi belirleyen davran›flsal öge ve
mekan›n biçiminin bir arada
de¤erlendirilmesi ile elde edilebilir (fiema 1).
Bunlardan yaln›zca birinin ya da ikisinin
ele al›nmas›, canl›l›¤›n sa¤lanmas› için
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fiema: 1
Kentsel canl›l›¤›
oluflturan bileflenler
(Montogomery
1998'den yola
ç›k›larak
gelifltirilmifltir).

yeterli referanslar› vermemektedir.
Yaln›zca iyi bir mekansal kurgu ya da
yaln›zca aktivite çeflitlili¤i, insanlar›n
içinde bulunmaktan haz duyduklar›
kentselli¤i üretememektedir. Kentsel
tasar›m disiplini çerçevesinde 1970’lerden
bu yana gelifltirilen kuramsal ve ampirik
çal›flmalar ile günümüz kentlerinin daha
karmafl›k, çeflitli ve heterojen bir hal
almas›, konuyu daha fazla bileflenle ele
almay› gerektirmektedir.

fiema: 2
Kentsel canl›l›¤› sa¤layan
parametreler (Montogomery ve
Bentley vd.den
esinlenerek gelifltirilmifltir).

Yukar›da ele al›nan üç kategori daha
yak›ndan incelendi¤i zaman, “canl›”
bir kentsel mekanda var olmas› ya da
sa¤lanmas› beklenen bir tak›m parametreler
belirlenebilir. Bu parametreler, daha önce
ele al›nan kuramlar ve yap›lm›fl
araflt›rmalar›n sonuçlar›ndan derlenerek
elde edilmifltir. Her bir kategori alt›nda
belirlenen parametreler, o kategorinin
içerdi¤i temel niteli¤in sa¤lanmas›nda
vazgeçilmez olan ve niteli¤i olumlu ya da

olumsuz etkileyip niteli¤i kuran
ölçütlerdir.
lAktiviteler: Aktiviteler, daha önce
de¤inildi¤i gibi Montgomery’nin(1998)
“kentlerin al›flverifl temeli” ve Lang’in
“ekonomik ve iletiflimsel ifllevler” diye
adland›rd›¤› özelliklerdir; kentlilerin
mekanla ve birbirleriyle etkileflim içinde
olmas›n› belirtir. Bunlar kentlerin ve
kentsel alanlar›n birbirlerinden kesin
olarak ayr›lmayan ve birbirine ba¤l› olan
ifllevleridir. E¤er herhangi bir yerde
ekonomik aktivite ya da al›flverifle dayal›
bir karakter yoksa, iletiflimsel eylemler de
az olacakt›r. Bir kent parças›nda yer alan
aktivitelerin birbirlerini desteklemeleri
gerekir. Bu, bir kentsel alandaki karma
kullan›m ve aktivitelerin iyi düzenlenmesine
ba¤l›d›r. Belli bir yerde rekreasyon
olanaklar›, ekonomik aktiviteler ve
kültürel olaylar gibi aktivitelerin
çeflitlili¤i, insanlar› cezbeden bir özellik
sunarlar; alan›n daha fazla say›da kentliye
hitap etmesini ve kamusal alanda
çeflitlili¤i ve canl›l›¤› sa¤larlar.
‹fllevlerde Çeflitlilik: Daha önce
belirtildi¤i gibi bir kentsel mekanda
ifllevlerin çeflitli ve birbirini destekler
nitelikte olmas›, kentsel canl›l›k aç›s›ndan
önemlidir. ‹fllevler temel olarak üç bafll›k
alt›nda ele al›nabilir. Bunlar, ekonomik
ifllevler, sosyal ifllevler, kültürel
ifllevlerdir.
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Yaya Ak›fl›: Mekanlar›n yayalar taraf›ndan
kullan›m›, canl›l›k için önemli bir
faktördür. Bunun için belli bir mekan
içinde ve çevresinden belli bir alana do¤ru
yönlendirilen yaya ak›fllar›n›n iyi
düzenlenmifl olmas›, aktivitelerin
geliflebilmesi ve kullan›labilmesi aç›s›ndan
hayatî önem tafl›maktad›r. Yayalar aç›s›ndan
kullan›m rahatl›¤› sunan mekanlar, daha
tan›d›k, daha kolay hareket edilebilen ve
tercih edilen mekanlar olmaktad›r. Ancak
böylelikle kamusal alanlar amaçlanan
niteliklere kavuflabilir.
Uzun Çal›flma Saatleri: ‹nsanlar›n bu
aktivitelerden gün içinde uzun süreli
faydalanabiliyor olmas›, mekandaki
canl›l›¤› destekler, kullan›m ve kullan›c›
çeflitlili¤ini sa¤lar. Ayn› flekilde uzun süre
kullan›lan kentsel mekanlar, kamusal alan
üzerindeki denetimi artt›rd›¤›ndan,
mekan›n güvenli olmas›n› sa¤lamada da
yard›mc›d›r.
Davran›flsal Ö¤eler: Bir alan›n
davran›flsal ö¤eleri insan davran›fllar› ile
kentsel çevre aras›ndaki iliflkiden meydana
gelir. ‹nsanlar›n imgelenebilirlik,
okunabilirlik, duyusal deneyim, simgesellik
gibi biliflsel süreçlerine ba¤l›d›r. Bu
nitelikler insanlar›n biliflsel haritalar
oluflturmas› ve aidiyet duygusu
gelifltirmelerini sa¤larken mekan›n kolay
kavranmas›n› ve ak›lda kalmas›n›;
benimsenmesini ve kullan›m›n›
destekleyen olumlu etkenleri tan›mlarlar.
‹mgelenebilirlik: Mekanlar›n sahip oldu¤u
kimlik ve kullan›c›lar› üzerinde yaratt›¤›
imgeler kullan›c› davran›fllar›n›n
yönlendirilmesi ve kullan›c›n›n mekanla
aras›nda bir ba¤ kurmas› aç›s›ndan
önemlidir. Mekan›n imgesi, kullan›c›
üzerinde b›rakt›¤› etkinin pozitif ve
negatif olma durumuna göre, aidiyet ve
sahiplenme duygular›n›n geliflmesi ve
kullanma üzerinde do¤rudan etkide
bulunur. ‹mgelenebilirlik, mekan›n kolay
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alg›lanabilir olmas›n›n yan› s›ra, referans
noktalar› ile tan›mlanabilir olmas›n›n bir
sonucudur.
Okunabilirlik: Bir kentsel mekan›n
okunabilir olmas›, kiflilerin biliflsel
haritalar oluflturmas›nda, mekan içinde yer
ve yön bulmas›nda, hat›rlamas›nda ve
dolay›s›yla kullan›m›nda olumlu etkilere
sahiptir. Okunabilir mekanlar, kentlilere
hareket, yaflama ve davran›fl kolayl›¤›
sa¤larlar. Okunabilirlik, mekanda yer alan
göstergelerin belli bir dil oluflturmas›n›n
sonucudur. ‹mgelenebilir olma ile
okunabilir olma, kimlik özelliklerini kurar
ve destekler.
Duyusal Deneyim: ‹nsanlar, yaln›zca
görerek de¤il, befl duyular› ile alg›larlar.
Mekan›n duyusal deneyimler aç›s›ndan
yaratt›¤› çeflitlilik, kullan›c›lar›n mekanla
iliflkilerini pozitif yönde etkilerken ak›lda
kal›c›l›¤›, tekrar kullanma iste¤ini
destekler, mekan›n karakterini belirleyici
özellikler sunar. Kentsel mekan›n yaratt›¤›
görsel niteli¤in (malzeme, doku, siluet,
renkler, referanslar, göstergeler...gibi) yan›
s›ra, mekana has kokular (baharat,
han›meli, deniz, vd.) ve sesler de
(çocuklar›n yo¤un olarak bulundu¤u
okullar, mart›lar, sat›c›lar, vs.) mekan›n
karakterinin ya da ruhunun oluflumunda,
mekana dair belle¤in oluflturulmas›nda
önemlidir.
Bellek: Mekanda yaflanan deneyimlerin
fazlal›¤›, aidiyet ve sahiplenme
duygular›n› destekleyerek mekanla kifli
aras›nda pozitif iliflkiye yol açar. Ayn›
flekilde, mekan›n tarihi özellikleri,
kullan›mla ilgili gelenekleri de mekan›n
belle¤ine iliflkin olumlu özellikler sunar.
Dolay›s›yla mekanda bellek oluflturan
aktivitelerin, yap›lar›n korunmas› ve
desteklenmesi önemlidir. Hem kifli ile
mekan aras›nda yaflanan deneyim
aç›s›ndan, hem de mekan›n süreklili¤inin
sa¤lanmas› aç›s›ndan belle¤in taze
tutulmas› gerekmektedir.
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Kiflisellefltirme: Toplumsal olarak
yarat›lan mekan›n kifli ile kurdu¤u iliflki,
özellikle birincil kullan›c›lar (ev sakini,
dükkan sahibi, vs.) taraf›ndan önem
tafl›maktad›r. Mekanlar›n kiflisellefltirmeye
imkan vermesi, mekan-kullan›c›
etkilefliminin artmas›, dolay›s›yla,
kullan›m›n artmas›n› sa¤lar. Kiflisellefltirilmifl
mekanlar hem birincil kullan›c›lar›
aç›s›ndan, hem de geçici kullan›c›lar
aç›s›ndan kal›c›l›k hissi yaratarak mekan›n
kullan›m›n› desteklerler. Mekan›n geçici
ö¤elerinin düzenlenmesinde belli bir
düzeyde serbestli¤e izin verilmesi,
kiflisellefltirme yoluyla mekanlar›n
çeflitlili¤inin artmas›n› destekler.
lMekansal kurgu: Mekan›n kurgusu,
kentsel dokunun kolay eriflim ve yer
duygusu sa¤layan ölçek, geçirgenlik,
eriflebilirlik, nirengilerin varl›¤› gibi
fiziksel nitelikleriyle iliflkilidir. Mekansal
kurgunun do¤ru oluflmas›, canl›l›¤›
destekleyici f›rsatlar› bar›nd›rmaktad›r.
Eriflilebilirlik: Kentsel mekanlar›n
eriflilebilir olmalar›, özellikle günümüz
kentlerinde kullan›m›n en temel etkenidir.
Ulafl›m› kolay olan mekanlar, aktiviteler
aç›s›ndan çeflitlilik kazan›rken, kullan›c›
aç›s›ndan da çekici hale gelirler.
Dolay›s›yla, bir kentsel alana eriflilebilirli¤in
yüksek olmas›, kamusal hayat›n canl›l›¤›
aç›s›ndan temel önem tafl›r. Eriflilebilirlik
hem yaya olarak, hem de toplu tafl›n›m ve
özel araçlarla ulafl›labilirli¤in kolay olmas›
ile ortaya ç›kmaktad›r. Özel otomobil
ulafl›m›na ba¤›ml› al›flverifl merkezlerine
karfl›, toplu tafl›n›m›n etkin oldu¤u odaklara yak›n al›flverifl mekanlar› daha yüksek
oranda canl›l›k ve çeflitlilik, dolay›s›yla
kentsellik ve kamusall›k üretmektedirler.
Geçirgenlik: Bir kent parças›n›n geçirgen
olmas›, kullan›labilirlik aç›s›ndan büyük
önem tafl›maktad›r. Geçirgenlik, belli bir
kentsel bölge ya da alan içinde dolafl›m›n
kolayl›k derecesini belirtir.

Sokaklar› oluflturan yap› adalar›n›n k›sa
olmas›, binalar alt›ndaki geçitler ve
pasajlar, yayalar aç›s›ndan mekan
içindeki eriflimi ve hareketi
kolaylaflt›r›rken, mekan›n her yönü ile
alg›lanmas›n› ve farkl› alg›sal deneyimler
sa¤lar. Bununla birlikte, kamusal ve özel
alanlar aras›nda görsel iletiflimi
s›n›rland›ran yüksek duvarlar ve bariyerlerin olmamas› da geçirgenli¤i, özel alan
ve kamusal alan aras›ndaki iletiflim ve
denetimi güçlendirir. Kamusal alan ve
özel alan›n iliflkili olmas›, kamusal alan
üzerinde yarat›lan denetim sayesinde
güvenli¤i art›rmaya yard›mc› olur.
Uyarlanabilirlik: Uyarlanabilir mekanlar,
kullan›mda esneklik sa¤layarak kentsel
çevrenin fiziksel dokusundaki de¤iflimi en
az düzeyde tutmaya yard›mc› olurken,
mekanlar›n sahiplenilmesi ve aidiyet
duygular›n›n geliflmesine de yard›mc› olur.
Günümüzde s›k de¤iflen kullan›mlar ve
esnek mekan ihtiyac›, özellikle eski kent
dokular›n›n ve farkl› ifllevlerin birbirlerine
uyum sa¤layabilmesini gerektirmektedir.
Aksi taktirde, kentsel doku sürekli
yenilenerek hem mekan›n belle¤i, hem de
fiziksel kurgusu zarara u¤rayabilmektedir.
Dolay›s›yla bir kentsel mekanda yap›
sto¤unun uyarlanabilir olarak tasarlanmas›
önem kazanmaktad›r.
Nirengiler: Kentlilerin mekana iliflkin
biliflsel haritalar› oluflturmas›nda nirengiler
büyük önem tafl›r. Nirengiler, üçüncü
boyutta fark yaratan yap›lar olabilece¤i
gibi (kulesi olan binalar, an›tlar, vs.),
kolektif bellekte yer edinmifl baz› kullan›mlar›n (Vefa Bozac›s›, ‹nci Pastanesi...
gibi) yer ald›¤› mekan parçalar› da olabilirler. Nirengiler, insanlar›n mekanda
yönlenmesine hizmet ettikleri gibi
buluflma ve toplanma gibi eylemler için
kiflilere referans noktalar› oluflturarak
davran›fllar aç›s›ndan kolaylaflt›r›c› rol
oynarlar.
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Mimarî Tarz: Belli bir alanda bulunan
yap› sto¤unun belli bir mimari tarza sahip
olmas› hem mekan kimli¤inin kurulmas›,
alg›sal bütünlü¤ün sa¤lanmas›; dolay›s›yla
okunabilirlik ve imgelenebilirli¤inin
sa¤lanmas›, hem de tarihin belli bir
dönemine verdi¤i, ya da verece¤i
referanslar dolay›s›yla belle¤inin
kurulmas› ve belle¤in süreklili¤inin
sa¤lanmas› aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.
Zenginlik: Bir kentsel mekandaki zenginlik, alg›sal uyaranlar›n olumlu olmas› ile
sa¤lanabilece¤i gibi, as›l olarak davran›fl
ortamlar› aç›s›ndan mekan›n sundu¤u
f›rsat çeflitlili¤i olarak aç›klanabilir.
Davran›fl ortamlar›n›n zenginli¤i, mekan›n
kullan›m› aç›s›ndan önemli bir niteliktir.
Kamusal alanlar›n toplanma, bekleme,
izleme, buluflma, oturma gibi davran›fllara
izin veren bir fiziksel kurguya sahip
olmas›, kentlilerin mekan› daha fazla
kullanmas›n› teflvik eden özellikler
sunmaktad›r. Çok amaçl› mekan
tasar›mlar› (oturmaya imkan veren kot
farklar› ya da basamaklar, çiçeklikler,
gölge sa¤layan revaklar, vs.), kamusal
mekanda farkl› davran›fl ortamlar›
yaratmak aç›s›ndan önem kazanmaktad›r.
‹yi Bir Kentsel Doku: ‹yi bir kentsel doku
(fine grain) mekandaki parseller ve
bunlar›n üzerine kurulan binalar›n oluflturduklar› fiziksel doku ile ilgilidir. Kamusal
alanda büyük engeller ve kesintiler
yaratan büyük parseller yerine geçirgenli¤i
sa¤layan, esnek kullan›mlara ve
uyarlanabilirli¤e izin veren daha küçük
parseller, sokak kurgusu oluflturan ve
kamusal alan ile özel alan aras›nda
iletiflimi sa¤layabilen bir kentsel doku
kamusal hayat› canland›r›r ve mekan›n
kullan›m›n› teflvik eder.
Ölçek: Mekan›n ölçe¤i, kullan›c›
üzerindeki etkisi aç›s›ndan önem tafl›r.
Binalar ve sokak iliflkisinde insan›n kendini mekanla birlikte tan›mlayabilmesine
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olanak veren, yabanc›laflmas›n› önleyen
kentsel mekanlar insan ölçe¤inde
mekanlar olarak tan›mlanmaktad›r.
Bir kentsel mekan›n tercih
edilebilirli¤inde önemli bir ölçüt olan bina
sokak iliflkisinde hem insana yer verilmesi, hem de mekan içinde dolafl›m kolayl›¤›
ve yürüme mesafelerine sad›k kal›nmas›,
mekan›n ölçe¤inin do¤rulu¤unu
belirlemektedir. Bununla birlikte, özellikle
zemin kotunda yans›t›c› cepheler yerine
geçirgen cephelerin olmas›, kullan›c›
aç›s›ndan çeflitlilik, fleffafl›k, görsel
zenginlik ve tan›ma sa¤layacakt›r.

Daha önce aç›klanan üç kategori ve bu
kategorilerin tan›mlanmas›n› sa¤lamak
üzere belirlenmifl olan parametrelerin
do¤ru kurgulanmas›, kullan›c›-mekan
aras›ndaki etkileflimi olumlu etkileyecek
ve kentsel mekandaki canl›l›¤›
artt›racakt›r. ‹stanbul’un gündelik
yaflam›nda önemli yeri olan Kad›köy ilçesi
merkezinde yer alan Çarfl›içi bölgesi,
yüzy›ldan fazla süredir bar›nd›rd›¤› canl›
kamusal hayat ve özgün fiziksel dokusu
dolay›s›yla bu parametrelerin s›nanaca¤›
örnek alan olarak seçilmifltir.
Bir kentsel mekandaki canl›l›¤› tan›mlamak için bu üç ana kategoriden oluflan bir
tablo gelifltirilmifltir. Bunun için önce
tarihsel perspektiften bugüne Kad›köy’ün
‹stanbul kenti içindeki yeri k›saca
aç›klanmaya çal›fl›lacak, izleyen bölümde
bu parametreler Kad›köy Çarfl›içi alan›nda
de¤erlendirilecektir.
4. Örnek Alan: Kad›köy
4.1. Kad›köy’ün Tarihçesi
‹stanbul’un Anadolu yakas›nda yer alan
Kad›köy, Haydarpafla Koyu’na yerleflmifl,
kuzeyde Ankara Asfalt› taraf›ndan
tan›mlanan, Haydarpafla burnundan
Bostanc›’ya kadar uzanan bir yerleflim
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Harita: 1
Raimond haritas›

Harita: 1

alan›d›r. Kuruluflunda küçük bir kasaba
iken bugün ‹stanbul metropolünün en
önemli ve büyük ilçelerinden birisi, ikinci
dereceden bir merkezdir. Yo¤un nüfusuyla
birlikte, ekonomik aç›dan ticaret ve hizmet
sektörünün a¤›rl›kl› oldu¤u Kad›köy
merkezi, ‹stanbul’un Anadolu yakas›nda
yaflayanlar için önemli bir ifl, perakende
ticaret, ulafl›m ve kültür-rekreasyon
aktiviteleri oda¤›d›r.
Bir ticaret kolonisi olarak kurulan
yerleflmenin tarihi M.Ö. 1000’lere kadar
gitmektedir. 14. yy.da Osmanl›
sald›r›lar›na sahne olana kadar Kad›köy,
s›k s›k iflgallerle el de¤ifltirmifltir.
Osmanl›lar ‹stanbul’u fethetti¤inde
Kad›köy, merkezi bugünkü çarfl›içi
bölgesinde bulunan, az say›da evin oldu¤u
ve tar›msal üretimin yap›ld›¤› küçük bir
kasabad›r. Osmanl›’n›n kente yerleflmesi
ile Kad›köy tar›msal üretimin yan› s›ra,
Osmanl› soylular› ve ekonomik geliri
yüksek kesim için sayfiye yeri haline
gelmifltir. 16. yy.dan itibaren g›da
üretiminin artmas›na paralel olarak

Kad›köy’ün nüfusunda da bir art›fl
yaflanm›flt›r. 18. yy.da Rum ve Türklerin
yan› s›ra, Ermeni nüfus Kad›köy’de
yerleflmeyi tercih etmeye bafllam›flt›r.
Yerleflme, farkl› sosyal ve kültürel
gruplar›n birlikte yaflad›¤› bir alan olma
özelli¤ini bu dönemde kazanm›fl ve
günümüze kadar korumufltur.

Kad›köy’ün geliflimi, temel olarak 19. yy.
sonunda gerçekleflen iki önemli olaya
ba¤l›d›r: (1) fiirket-i Hayriye’nin kuruluflu
ve (2) ‹zmit Demiryolu’nun aç›lmas›.
fiehiriçi vapur seferlerinin bafllamas›
Kad›köy’ün kente ba¤lant›s›n› artt›rm›fl,
tarifeli seferlerin bulunmas› Kad›köy’ün
konut yerleflimi olarak daha fazla tercih
edilmesini sa¤lam›flt›r. Di¤er taraftan, tren
yolunun son dura¤›n›n burada yer almas›
Marmara Bölgesi ve Anadolu’dan gelenler
için ‹stanbul’a geçiflten önce Kad›köy’ü
önemli bir durak haline getirmifltir. Tren
gar› ve vapur iskeleleri ayn› zamanda
yerleflmenin formunu ve mekansal
kullan›mlar› da do¤rudan
flekillendirmektedir.
Say› 4, May›s 2006
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Bu dönemde Kad›köy dört mahalleden
oluflan ve merkezi çarfl› içinde yer alan
bir yerleflmedir. Yerleflme dokusunu bahçe
içinde yer alan müstakil evler ve genifl
sebze-meyve bahçeleri oluflturmaktad›r.
19. yy.da yerleflmenin formunu etkileyen
en önemli olay ise, 1856 yang›n›d›r.
Yerleflmenin merkezi bu yang›nda zarar
görmüfl, 250 adet ev yanm›flt›r. Yang›n
sonras›nda yap›lan inflaat faaliyetleri alana
bugün de mevcut olan son biçimini
vermifltir. ‹stanbul 19. yy. boyunca farkl›
bölgelerinde pek çok büyük yang›na sahne
olmufltur. Yang›nlar›n ard›ndan yap›lan
yeni inflaatlarda, dönemin genel yaklafl›m›
ise, yanan organik dokunun yerine ›zgara
sistemde yol dokusuna sahip ve sokaklar›
biçimlendiren tafl binalar yapmak
fleklindedir. Kad›köy de benzer bir
yeniden yap›lanma süreci geçirmifltir.
Yang›ndan sonra, çarfl›içi 8-10 metre
genifll¤indeki yollar ve köfleleri k›r›k
meydanlardan oluflan bir ›zgara doku ile
yap›land›r›lm›flt›r.
Günümüzde Kad›köy merkezi, genifl bir
hinterlanda sahip ve büyük bir alana
yay›lm›fl olan bir kentsel merkez haline
gelmifltir. Kad›köy merkezi alan›, iskeleler
bölgesinden Alt›yol’a, Bahariye ve
Moda’ya, oradan da Sal› Pazar› bölgesine
do¤ru ilerlemektedir. Bu merkezi alan,
‹stanbul’un Anadolu yakas› sakinleri için
farkl› ulafl›m türlerinin bir araya geldi¤i
bir ulafl›m oda¤›, özellikle giyim,
k›rtasiye, g›da, beyaz eflyada uzmanlaflm›fl
ticari ifllevi, kültürel ve rekreasyona
yönelik bir merkez olarak f›rsat
çeflitlili¤ini bar›nd›rmaktad›r. Kad›köy
merkezi ifl bölgesi içinde Çarfl›içi bölgesi,
hem mekansal karakterinin g›da pazar›
olarak özelleflmifl olmas›, hem de canl› bir
kentsel mekan olmas›yla özel bir öneme
sahiptir. Kentsel canl›l›¤›n yüksek oranda
yafland›¤› Çarfl›içi bölgesi, daha önce
de¤inilen parametreler aç›s›ndan da
olumlu nitelikler göstermektedir.
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Harita: 2
Pervititch haritas›,
1938

4.2. Kentsel Canl›l›k Parametrelerinin
Kad›köy Çarfl›içi Bölgesinde
De¤erlendirilmesi
AKT‹V‹TELER:
lFonksiyon Çeflitlili¤i:
Kad›köy Çarfl›içi bölgesinin yak›n
çevresiyle etkileflimi ile birlikte gösterdi¤i
ekonomik, sosyal ve kültürel aktivite
çeflitlili¤i, alan›n canl›l›¤›n›n
sa¤lanmas›nda büyük önem tafl›maktad›r.

- Ekonomik Faaliyetler: Kad›köy Çarfl›içi
alan›nda ekonomik faaliyetler anlam›nda
çeflitlilik gözlenmektedir. Alanda
yo¤unlukla günlük al›flverifl faaliyetleri
yürütülmektedir. Sat›lan ürünler birbirleri
ile iliflkilidir; bal›kç›lar›n yan›nda
manavlar, f›r›nlar yer al›r. F›r›nlar ve
tatl›c›lar, kurukahveciler, baharatç›lar,
flarküteriler ve büfeler birbirleri iliflkili bir
örgü oluflturur.
- Sosyal Aktiviteler: Kad›köy sadece bu
bölgede yaflayanlar için de¤il, tüm
‹stanbullular için bir toplanma noktas›d›r.
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Kad›köy’de bulunan çay bahçeleri,
kafeler; kültür merkezleri, sinemalar,
okullar; kiliseler, camiler ve çarfl›içi gibi
al›fl verifl alanlar› buray› özellikli bir bölge
haline getirmektedir. Yayalaflt›r›lm›fl
alanlar›n çoklu¤u kullan›c›lar›n burada
daha fazla zaman geçirmesini sa¤lamaktad›r.
Sosyal aktivitelerin yan› s›ra dükkan
sahiplerinin dükkanlar›n›n ön cephelerini
sokaklara do¤ru geniflletmesi sosyal
etkileflimi desteklemekte ve sokaklar›
sosyal mekanlar haline getirmektedir.

- Kültürel Aktiviteler: Çarfl› içinin üst
k›sm›nda yine önemli bir yaya aks› olan
Bahariye Caddesi yer al›r. Cadde ile çarfl›
alan› aras›nda alt› adet sinema bulunmaktad›r.
Süreyya Sinemas›, ‹stanbul’un en eski
sinemalar›ndan biridir. Bunlara ek olarak
Bar›fl Manço Kültür Merkezi, pek çok
kafe, bar ve restoran bu bölgede yer al›r.
Sahilde ise Haldun Taner Sahnesi ve
‹stanbul Üniversitesi Konservatuar›
bulunmaktad›r. Dini mekanlar›n çoklu¤u
bir yandan kullan›m s›kl›¤›n› art›r›r. Alan
içinde ve yak›n›nda bulunan üç cami ve üç
kilise kullan›c› çeflitlili¤ini sa¤lar.
lYaya

Ak›fllar›: Çarfl›içi esas olarak yayalaflt›r›lm›fl bir aland›r. Araçlar belli
saatlerde servis amaçl› olarak alana girifl
yapmaktad›rlar. Çarfl›n›n üst bölgesinde
yer alan ve yine bir yaya alan› olan
Bahariye Caddesi sosyal ve kültürel
aktiviteler anlam›nda ‹stanbul’un önemli

merkezlerinden biridir. Avrupa
yakas›ndaki benzer sosyal ve kültürel
bölge olan Beyo¤lu yaya alan› ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda Anadolu yakas›nda
Kad›köy birkaç farkl›l›k göstermektedir:
(1) Kad›köy’deki yayalaflt›r›lm›fl alan
‹stiklal caddesi ve çevresinde oldu¤u gibi
bir tek aksa ba¤l› de¤il bir bölgeyi kapsar.
Bu sayede kullan›c›lar çarfl›içini ve
Kad›köy merkezini tüm yönleri ile bir
bütün olarak alg›layabilmektedirler.
Ayr›ca alan›n geçirgenli¤i bu sayede artmakta ve kullan›c›lar taraf›ndan daha fazla
benimsenmektedir. (2) Çarfl›içi, Bahariye
yaya aks› ve ulafl›m noktalar›n›n (duraklar›n ve iskelelerin) ortas›nda bir geçifl
alan› olarak bulunmaktad›r. Toplu tafl›ma
terminalleri ile sinema, tiyatro, al›flverifl ve
yeme-içme aktivitelerinin aras›nda
kestirme yol olarak karfl›m›za ç›kar. (3)
Çarfl›içi bölgesi, Kad›köy merkezini
çevreleyen konut alanlar›na yaya olarak
ulafl›mda da bir kestirme yol olmaktad›r.
(4) Toplu tafl›ma araçlar›n›n ana duraklar›na olan yak›nl›¤› Avrupa yakas›na olan
ulafl›mda Kad›köy’ü önemli bir durak
noktas› haline getirmekte, yaya alanlar›n›n
çoklu¤u ve toplu tafl›man›n yo¤unlu¤u
nedeniyle özellikle ‹stanbul trafi¤inde araç
kullanmay› istemeyen kullan›c›lar›n tercih
etti¤i bir alan olmaktad›r.
lUzun

Çal›flma Saatleri: Alanda yer alan
dükkanlar faaliyet türlerine göre sabah›n
erken saatlerinden akflam 23.00’e kadar
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aç›kt›r. Sinemalar, kafe, barlar ve büfeler
gece 24.00’e, baz›lar› 03.00’e kadar
faaliyet göstermektedir. Toplu tafl›ma
günde 24 saat aktiftir. Tüm bu canl›l›k,
alan› güvenli bir ortam haline getirmektedir.
Oscar Newman (1973) ve Jane Jacobs’un
(1961) belirtti¤i gibi uzun süren çal›flma
saatleri, kentsel mekanda bir kullan›m
yo¤unlu¤u yaratarak kontrol mekanizmas›
kurmakta, bu da bu tip alanlar› daha uzun
saatler iflleyen avantajl› alanlar haline
getirmektedir.
DAVRANIfiSAL Ö⁄ELER:
l‹mgelenebilirlik: Alan duyusal alg›lara
gönderdi¤i çeflitli ve güçlü uyaranlar
nedeniyle çok güçlü bir imaja sahiptir.
Ayr›ca, tarihi geçmifle ve belle¤e sahip
kiliseler, camiler, f›r›n ve pastaneler gibi
kentsel yaflam›n önemli sembolik
yap›lar›n› da içinde bar›nd›rmaktad›r.
Sokaklar›n üzerini kaplamakta olan
sarmafl›klar imaj› desteklemekte ve
kentsel peyzaj ö¤eleri olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r.
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lOkunabilirlik:

Mekan, iki küçük
meydan taraf›ndan vurgulanan ›zgara
sokak dokusu ve 2-3 katl› bitiflik nizam
binalardan oluflmaktad›r. Izgara doku ve
meydanlar›n s›ralanmas›, mekan›n
kullan›c›n›n zihninde kolayca
flekillenmesini sa¤lamaktad›r. Az katl›
yap›lar taraf›ndan s›n›rlanan dar sokaklar
insan ölçe¤ini desteklemektedir. Farkl›
fonksiyonlar ›zgara dokunun farkl›
bölgelerindeki sokaklara yerleflmifltir ve
hepsi yürüme mesafesi içinde yer
almaktad›r. Farkl› fonksiyonlar ile
vurgulanan geometrik doku ve sokaklar
kullan›c›lar›n daha kolay flekilde biliflsel
harita oluflturmas›n› sa¤lamaktad›r.
lDuyusal

Deneyimler: Çarfl›içi mekan›
duyulara yönelik uyar›c›lar aç›s›ndan son
derece zengindir. Pek çok farkl› dükkan
renk, koku, ses aç›s›ndan kullan›c›lar›n
duyular›na yönelik veriler sunar.
Dolay›s›yla, alg›lama yaln›zca görsel
de¤il, birden fazla duyuya hitap eden
keskin uyaranlar sayesinde çeflitlenmektedir.
Taze meyve-sebze, baharat, bal›k ve
yiyecek büfelerinin yo¤unlu¤u alan› koku
uyaran› aç›s›ndan zengin bir mekan haline
getirmektedir. Çarfl›içinde yer alan
dükkanlar›n ön cepheleri do¤rudan soka¤a
aç›kt›r; bu sayede ürünler geleneksel semt
pazarlar›nda oldu¤u gibi aç›kta ve
tüketiciye son derece yak›n olarak
sunulmaktad›rlar, müflteri istedi¤i takdirde
ürünlere dokunabilir. Sat›c›lar da pazarda
sat›fl yapar gibi maniler okur, ç›¤›rtkanl›k
yapar ve müflteri çekmeye çal›fl›rlar.
Kad›köy çarfl›içi bir anlamda Türk
al›flverifl gelene¤inde önemli yeri olan
pazarlar›n imgesine benzer bir imge
sunmakta ve tan›d›k bir çevre oluflturmaktad›r. Di¤er taraftan, bu aç›k sunufl tekni¤i
sayesinde ürünler renkleri, diziliflleri ve
kokular› sayesinde müflterinin ilgisini
do¤al olarak çekmeyi baflar›r.

‹stanbul'un gündelik yaflam›nda Kad›köy çarfl› içinin önemi
lBellek:

Mekanda kullan›c›lar aç›s›ndan
iki tür bellek oldu¤u söylenebilir: K›sa
süreli bellek ve uzun süreli bellek. Alan›n
mekansal düzeni 1800’lerin sonlar›ndan
beri de¤ifliklik göstermemifltir. Mekandaki
fonksiyonlar yaklafl›k yüzy›ld›r süreklilik
göstermektedir. Bölgedeki en eski yap›lar
bugün de hala kendi cemaatlerini
korumakta olan kiliselerdir. Di¤er taraftan
uzun zamand›r burada yer alan kimi
dükkanlar Kad›köy’ün özellikli markalar›
olarak geçmifli gelece¤e aktarmaktad›rlar;
Bal›k Pazar›, Baylan Pastanesi, Hac› Bekir
fiekercisi ve ad› de¤iflse de yüz y›ld›r ayn›
yerde f›r›n olarak hizmet veren Beyaz
F›r›n örnek olarak verilebilir. Tüm bunlar
mekan›n uzun süreli belle¤ini
oluflturmaktad›r.
K›sa süreli bellek ise, kullan›c›lar
aras›ndaki sosyal etkileflim sonucu
flekillenmektedir. Dükkan sahiplerisat›c›lar ve devaml› müflteriler aras›ndaki
al›flverifle dayal› düzenli iliflki her kifli için
kendi mekana ait belle¤ini yaratmaktad›r.
Kad›köy belli aç›lardan hala mahalle
özelli¤ini korumakta olan bir yerleflmedir.
Günlük yaflam rutinleri içinde kullan›c›lar
hala ihtiyaçlar›n› giderdikleri dükkan
sahipleri ya da di¤er çevre nüfusu ile
sosyal iliflkiler kurmakta ve bu da alan›
daha samimi ve güvenli hale
getirmektedir.

lKiflisellefltirme:

Alan daha çok dükkan
sahipleri taraf›ndan kiflisellefltirilmektedir.
Her dükkan sahibi kendi ürününü öne
ç›karmak ve satabilmek için dükkan›n›n
ön cephesi ile ilgili de¤ifliklikler
yapmaktad›r. Söz konusu bu de¤iflim
genellikle dükkanlar›n sokak üzerinde
olan birinci katlar›nda görülmektedir; bu
sayede çarfl›içi, özellikle de Bal›k Pazar›
bölümü aç›k pazar atmosferini
kazanmaktad›r. Duvarlar ve kepenklerin
kald›r›lmas› ile alt katlar›n fleffaf hale
getirilmesi dükkanlar› sokak ile
bütünlefltirmekte ve müflteriler aç›s›ndan
da ürünlerin kolayca görülmesini, al›flverifl
alan›n›n geçirgen olmas›n› sa¤lar.
lEriflilebilirlik:

‹stanbul genelinde
bak›ld›¤›nda Kad›köy ulafl›m› son
derece kolay bir merkezdir. Metropolün
ikinci derecede ulafl›m merkezidir.
Farkl› tür ulafl›m araçlar›n›n duraklar›
ve deniz ulafl›m›n› sa¤layan iskeleler
sahil kesiminde önemli yer kaplamaktad›r.
Vapur ve motor iskeleleri, minibüs,
dolmufl ve otobüs ana duraklar› ile
Haydarpafla tren gar›, Kad›köy’ü
‹stanbul’un di¤er alanlar›na ulafl›m için bir
merkez haline getirmektedir. Özellikle
Anadolu yakas›nda yaflayanlar için
Kad›köy önemli bir toplanma ve da¤›lma
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noktas›d›r. Sahil kesiminde yer alan durak
ve iskelelerden inen ve üst k›s›mlardaki
konut alanlar›na ulaflmak isteyenler için
çarfl› içi kestirme yol olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Bu durum Kad›köy’ün
ulafl›m merkezi olma haline paralel olarak
çarfl› içinin kullan›m yo¤unlu¤unu da
art›rmaktad›r.
lGeçirgenlik:

Alan oldukça geçirgen
bir fiziksel kurulufla sahiptir. Geçirgenlik,
eriflilebilirli¤i destekleyen önemli bir
özelliktir. K›sa kenarl› yap› adalar› ve
pasajlar, geçirgen bir kentsel dokunun
belirleyicileridir. Alandaki yap› adalar›
en fazla 30 x 30 metre uzunlu¤unda
oldu¤undan yayalar için kolayca
dolafl›labilir ve hareket edilebilir bir ortam
sunmaktad›r. Alan›n her soka¤›na uzun
yürüyüfller yapmadan, yap› adalar›
etraf›nda dönmeden, kolayca hareket
edilmesi olanakl›d›r.

l‹yi Bir Kentsel Doku: Alandaki arsalar›n
büyüklükleri, farkl› kullan›mlar›n yo¤un
olarak yan yana gelmesine olanak verecek
flekilde 35-40 metre kare aras›nda
de¤iflmektedir. K›sa yap› adalar›ndaki
küçük arsalar, arazi kullan›m›ndaki
çeflitlili¤i ve farkl› kullan›mlar› destekler
ve böylece alan›n çekici hale gelmesine
katk›da bulunur.
lNirengiler:

Alandaki meydanc›klara
hakim konumdaki kilise ve camiler, hem
üçüncü boyutta yaratt›klar› farkl›l›kla,
hem de tarihi önemleriyle en güçlü
nirengilerdir. Bununla birlikte, Baylan
Pastanesi, Beyaz F›r›n ve Hac›bekir
fiekercisi yaln›zca buralar›n kendi
müflterileri için de¤il, birçok kentli için
önemli ve tarihi belle¤i güçlendiren
nirengileri oluflturmaktad›r. Bu nirengiler,
alanla ilgili zihinsel haritalar›n oluflturulmas›na imkan vererek alan›n bir kimlik
kazanmas›na yard›mc› olmaktad›r.
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lMimarî

Tarz: Alandaki yap› stokunu
oluflturan bitiflik nizam binalar›n büyük
ço¤unlu¤u Art Nouveau ve Art Deco
Üslubunda infla edilmifltir. Bunlar›n
baz›lar› yeni kullan›mlara uyarlanmak için
de¤iflikli¤e u¤rat›lm›fl olsa da genel olarak
karakterlerini korumaktad›rlar.
Bu durum, alana ‹stanbul’a özgü, tarihi bir
zenginlik içinde ayr› bir karakter vermektedir.
Di¤er yandan, alandaki sokaklar›n üzerini

fiekil: 3
Kent dokusu ve kat adetler
Firidin (2000),i
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bar›nd›rmaktad›r. Binalar›n alt katlar›
ticaret için kullan›l›rken, üst katlarda ofis
kullan›m› görülmektedir. Fiziksel doku bu
fonksiyon de¤iflimini kald›rabilmifl, ticari
faaliyetleri desteklemesi aç›s›ndan alan
yayalaflt›r›lm›flt›r.

Resim
Kentsel Canl›l›k
Parametrelerinin Kad›köy
Çarfl› ‹çi Bölgesi’nde
De¤erlendirilmesi

örten sarmafl›klar, alana yine ‹stanbul
Kimli¤i ile bütünleflen bir karakter
vermektedir. Ancak tabelalar ve
tentelerdeki özensizlik, alan›n ve
arayüzlerin alg›lanmas›nda güçlükler
yaratmaktad›r.
lZenginlik:

Alan, davran›fl ortamlar›
aç›s›ndan zengindir. Baz› kent
mobilyalar›, toplanma, bekleme, k›sa
sohbetler ya da, yaln›zca etraf› izlemek
için, bazen de bir sokak sat›c›s›n›n
yerleflmesi için uygun davran›fl ortamlar›
oluflturmaktad›r.
lÖlçek:

2-3 katl› binalarla çevrelenmifl, 710 metre geniflli¤indeki dar sokaklar,
alan›n insan ölçe¤inde kalmas›n›
sa¤lam›flt›r. Tüm ulafl›m odaklar› ve
duraklar› ile di¤er aktiviteler, alana
yürüme mesafesindedir. Sokaklar› örten
tenteler, insan alg›s›n› birinci kat
düzeyinde s›n›rlayarak insanlara göz
temas› sa¤layan bir çevre olufltururlar.
Ancak tentelerdeki özensizlik ele al›nmas›
gereken bir durumu ortaya koymaktad›r.
l Uyarlanabilirlik:

Alandaki yap› sto¤u,
eskiden ço¤unlukla konut olarak
kullan›l›rken, günümüzde ticari ifllevleri

5. Sonuçlar
Kad›köy Çarfl›içi alan›, kentsel canl›l›¤›
destekleyen parametrelere büyük oranda
olumlu yan›t vermektedir. Aktiviteler
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, incelenen alan
içindeki çeflitlilik ve ürünlerin birbirini
destekler nitelikte olmas›, kullan›c›lar
aç›s›ndan çekici bir özellik yaratmaktad›r.
Bununla birlikte, alan›n eriflilebilirli¤i ve
geçirgenli¤i dolay›s›yla yak›n çevresi ile
etkileflimi güçlüdür. Alan yak›n çevresiyle
birlikte kentsel çeflitlili¤i, kamusal alan
kullan›m›n› ve canl›l›¤› güçlendiren bir
yap› sunmaktad›r. Davran›flsal ö¤eler
aç›s›ndan ele al›nd›¤›nda alan, oldukça
zengindir ve olumlu uyaranlar
bar›nd›rmaktad›r. Alan›n güçlü bir
kimli¤inin, tarihi süreklili¤inin olmas›,
aidiyet duygusunu da gelifltirmekte ve
kullan›m› art›rmaktad›r.
Mekansal kurgu aç›s›ndan alan›n
yayalaflt›r›lm›fl olmas›, eriflilebilirli¤i ve
geçirgenli¤i, fiziksel kurgusunun belli
referans noktalar› oluflturan nirengiler,
mimarî kimlik; imgelenebilirlik ve
okunabilirli¤i sa¤layan peyzaj ö¤eleri ile
desteklenmifl olmas›, kullan›c› aç›s›ndan
olumlu özellikler ve f›rsatlar sunmaktad›r.
Kentsel mekanda canl›l›¤› sa¤layan
parametreler Kad›köy için afla¤›daki
tabloda olumlu ve olumsuz özellikleri ile
bir araya getirilerek irdelenmifltir.

Kentsel mekanlar için canl›l›k
vazgeçilemez bir özelliktir. Canl›l›k sosyal
bir durum olarak tan›mlansa da fiziksel
doku bileflenleri, mekan kurgusu ve
aktivite çeflitlili¤i ile ba¤lant›l›d›r.
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CANLILIK
AKT‹V‹TELER
Fonksiyon Çeflitlili¤i
Ekonomik Faaliyetler
Sosyal Aktiviteler

Kültürel Aktiviteler
Yaya Ak›fllar›

Uzun Çal›flma Saatleri
DAVRANIfiSAL Ö⁄ELER
‹mgelenebilirlik
Okunabilirlik

Duyusal Deneyimler
Bellek

Kiflisellefltirme
MEKANSAL KURGU
Eriflilebilirlik
Geçirgenlik
Uyarlanabilirlik
Nirengi Noktalar›

Mimarî Tarz
Zenginlik
‹yi Bir Kentsel Doku
Ölçek

Pozitif
Bal›k pazar›, manavlar, f›r›nlar, kitapç›lar, dershaneler,
giyim…. vb.. kullan›c› çeflitlili¤ini sa¤lamaktad›r.
‹talyan Lisesi, St. Joseph Lisesi, Kad›köy Anadolu Lisesi,
çay bahçeleri, al›flverifl, dini merkezler, buluflma noktalar›
kullan›m› desteklemekte ve zamana yaymaktad›r.
Tiyatro, sinemalar, kültür merkezleri, konservatuvar
kullan›c›larda ve zamanda çeflitlilik sa¤lamaktad›r.
Yaya alan› karakteri, duraklar ve konutlar aras›ndan geçifl
alan› olmas›, dükkanlar›n gece geç saatlere kadar aç›k olmas›
güvenli¤i sa¤lamaktad›r
Sinemalar, kafe ve barlar, dükkanlar, büfeler, ulafl›m odaklar›
alan›n tüm gün kullan›labilir bir mekan olarak kalmas›n›
sa¤lamaktad›r.
Kilise ve camiler, okullar, çeflitli fonksiyonlar, sokaklar›n
üzerini kaplayan sarmafl›klar, geleneksel al›flverifl
Izgara sokak dokusu, fonksiyon alanlar› (kitapç›lar, bal›k
pazar› vb.), mimari ve peyzaj ö¤eleri
Sesler, kokular, dükkanlar›n renkli ve canl› ön yüzleri,
Uzun süreli bellek: tarihsel süreklilik,k›sa süreli bellek:
sosyal iliflkiler
Sokaklarla bütünleflen dükkanlar

Anadolu ve Avrupa yakalar› aras›nda ba¤lant›,
Ulafl›m merkezi özelli¤i
K›sa kenarl› yap› adalar›
Yap› sto¤u yeni kullan›mlara uyarlanabilmifltir.
Surp Takavor Ermeni Kilisesi, Aia Eufemia Kilisesi,
Cafer A¤a Camii, Kethuda Çarfl› Camii, Beyaz F›r›n,
Hac›bekir fiekercisi, Baylan Pastanesi
Art Nouveau ve Art Deco stili
Davran›fl ortamlar›
K›sa kenarl› yap› adalar› içinde ufak parseller
‹nsan ölçe¤i, yürüme mesafesi

Tablo 1. Kentsel Canl›l›k Parametrelerinin Kad›köy Çarfl›‹çi Bölgesi’nde De¤erlendirilmesi
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Negatif

Cephelerdeki bozulmalar›n
önlenmesi gerekir
Tenteler ve tabelalardaki
düzensizlik
Özellikle ifl ç›k›fl saatlerinde yaflanan kalabal›k
Sit alan› olmas› dolay›s›yla,
alandaki müdahalelerin belli
kriterler dahilinde denetlenmesi gerekmektedir.

Eklentiler ve de¤iflimler

‹stanbul'un Gündelik Yaflam›nda Kad›köy Çarfl›içi’nin Önemi

Mekansal hayatiyet ancak bu üç
kategorinin düzenli ifl birli¤i sayesinde
sa¤lanabilir. Bugünün Kad›köy’üne
bak›ld›¤›nda, alan bu kategorilere pozitif
yan›tlar vermekte, bu sayede de ‹stanbul
için önemli bir merkez olma özelli¤ini
halen korumaktad›r. Günümüzde Kad›köy
‹stanbul’un en yo¤un kullan›lan
merkezlerinden bir tanesidir. Bu alan
içinde de Çarfl› ‹çi bölgesi son elli y›ld›r
özellikli ve canl›l›¤›n› yitirmeyen bir
bölge olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Saptanan kategoriler ve parametreler Çarfl›
‹çi bölgesine uyguland›¤›nda da olumlu
niteliklerin olumsuz niteliklere göre çok
fazla oldu¤u görülmüfltür.
Kentsel tasar›m çal›flmalar›nda yap›lan
müdahaleler sadece mekansal
düzenlemeler de¤il, ayn› zamanda
sosyo-psikolojik bileflenlere de müdahale
anlam›n› tafl›maktad›r. Bu çal›flmada
yap›lmas› amaçlanan, tüm bu bileflenleri
bütüncül olarak ele alarak kategoriler ve
parametreler oluflturarak yap›lacak tasar›m
çal›flmalar›nda izlenebilecek bir yöntem
ortaya koymakt›r. Yukar›da 3 kategori
halinde ele al›nan parametrelerin bütün
kentsel tasar›m projelerinde alan›n
özellikleri ile iliflkili olarak kullan›lmas›
ile kentsel canl›l›¤› sa¤lamada önemli bir
temel sunaca¤› düflünülmektedir l
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