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Efe Korkut Kurt: Günümüzün küreselleflme sürecinde, liberal ekonomik sistem içinde kentsel dönüflüm mant›¤› çözülüp anlaml› bir yere oturtulabilir mi?
Ali K›l›ç: Bu geliflen süreç içinde zor asl›nda… Bir taraftan
küreselleflme, globalleflme, yani ne derseniz deyin; di¤er taraftan bir yerelleflme… Yani bu dönüflüm olgusu asl›nda 1960’lardan sonra k›y›larda ortaya ç›km›fl; k›y›lardaki sanayinin çekilmesiyle birlikte bu de¤iflim ve dönüflüm bafllam›fl. Bunlar kentler için ›l›ml› bir tetikleyici olmufl; yani bafllat›c› bir unsur olmufl
ama bunlar›n modelini kurarken çok dengeli davranm›fllar. Tabi o zamanlarda da bu e¤ilimler bafllam›fl; sermayenin hareketlili¤i, yönlendiricili¤i, seçicili¤i; yani bütün bu kriterler elbette
dönüflüm için büyük bir ipucu oluflturmufl; ama burada bunun
dengesini koruyabilmek, kurabilmek çok önemli. Mesela Amerika’da kuzeyde bu ilk dönüflüm eylemlerinde bunu dengelemeyi baflarm›fllar; ama nas›l baflarm›fllar? Bu dönemlere bak›ld›¤› zaman; kat›l›mc›l›k çok önemliymifl. Ve paylaflmak… Paylaflmay› baflarm›fllar. Burada birtak›m engelleri küreselleflmenin getirece¤i e¤ilimleri, afl›r› istemleri bütün toplum olarak
dengelemeyi baflarm›fllar. Bunu nas›l yapm›fllar ilk baflta: ‹nsanlar›n önce karfl›laflt›klar› problemlerin fark›nda olmalar›n›
sa¤lam›fllar; orada yaflayanlar›n neler kazand›klar›n›n ya da neler kaybettiklerinin fark›nda olmalar›n› sa¤lam›fllar…
E.K.: Amerika’dakilerden bahsediyorsunuz…
A.K.: Evet; Amerika’n›n kuzeyinde bafllarken bu ifl; insanlar›n
yaflamlar›ndan neler yitirdiklerini, buna karfl›l›k bunlar›n nas›l
kazanca dönüflebileceklerini kendi yaflamlar› için tart›flm›fllar,
konuflmufllar. Burada tabi yerel bas›na, yerel medyaya, sivil
toplum örgütlerine, üniversitelere, ticaret odalar›na, sanayi
odalar›na çok büyük görevler düflmüfl. Buradaki modelde,
bunlar›n kendi ekonomik güçleriyle bunun tekrar getirilmesinin
zor oldu¤unu; kendi ekonomik güçleriyle bunlar›n dönüflümünün zor oldu¤unu anlatm›fllar. Burada demifller ki; özel sektörün de bir yerde devreye girmesi laz›m; ama özel sektör devreye girerken bir tarafta da kamu var. Kamu art› özel sektör birlikteli¤i böyle bir modelde nas›l yer almal› ve bunlar›n istemleri
ortaya ç›kacak sonuç nas›l dengelenmeli? Bütün problem bu-

rada. Bunun dengelenmesi için kat›l›mc›l›¤›n çok önemli rolü
olmufl. Burada sivil toplum örgütlerinin çok önemli rolü olmufl.
Bir tarafta özel sektörün böyle bir projede yer ald›¤› zaman,
böyle bir dönüflümde yer ald›¤› zaman, yat›r›m›n› yapt›¤› zaman, özel sektör ekonomik girdilerinin çok k›sa bir sürede kendisine dönmesini bekler. Yat›r›mlar›n› o anlamda planlar, istemleri o yöndedir hep. Di¤er taraftan böyle bir girdinin getirece¤i
kamu yarar›n›n dengesi önemlidir. Nas›l bir kamu yarar› ortaya
ç›kacak, bu ne kadar zamanda ortaya ç›kacak? Bunlar›n eflit
yürümesi laz›m; yani biri öncelikli ç›karken kamu kazanc›n›n
ötelenmemesi laz›m. ‹flte burada kat›l›mc›l›k çok önemli pay
sahibi olmufl bu tür dönüflümlerde. Tabi bunun ölçe¤i de çok
önemli. Amerika’daki bu dönüflümde bunun ölçe¤i de çok uygun oldu¤u için; özellikle bunun biçimlenmesi yani modelin
oluflturulmas›, bu iflin gerçeklefltirilmesi, projelendirilmesi, hayata geçirilmesi çok uzun bir süre alm›fl. 25 seneyi geçmifl, hala da devam ediyor zaten… Londra’ya bakt›¤›m›z zaman da öyle. Londra da 1980’lerde bafllam›fl; sene 2007 hala devam ediyor, tamamlanmam›fl…
E.K.: O zaman flöyle diyebilir miyiz; ileri kapitalist ülkelerle
geliflmekte olan ülkeler aras›nda çok ciddi farklar var?
A .K.: Çok ciddi farklar var tabi. Yani bizim burada zaten en
büyük eksikli¤imiz de budur. Planlama sürecinde kat›l›mc›l›¤›
dile getirdi¤imiz zaman bu iflin bafl›ndakiler hep flunu derler:
“Kat›l›mc›l›k kaos yarat›r, sonuç ç›kmaz…fiimdi bizim k›sa sürede sonuç almam›z laz›m…Bir ifle bafllad›¤›m›z zaman çok k›sa bir sürede bitirmemiz gerekiyor. Ama bu ifle orada yaflayanlar› da katt›¤›m›z zaman; yani odalar›, sivil toplum örgütlerini,
olmas› gereken tüm kurumlar› bu ifle katt›¤›m›z zaman herkes
olay› baflka bir yöne çekecektir; bu büyük bir kaos yaflatacakt›r” gibi yaklafl›mlar olmufltur. Asl›nda böyle bir süreci yaflamam›z laz›m çünkü böyle bir sürecin yaflanmad›¤› dönemlerde de
görüyoruz zaten böyle bir süreci de tam anlam›yla gerçeklefltiremiyoruz. Bu iflin gerçeklefltirilme sürecinde çok büyük problemlerle karfl›lafl›yoruz. Kentsel dönüflümlerde oldu¤u gibi…
Yani bu iflin s›rf hukuksal altyap›s›n› haz›rlamakla bu ifli halledemiyoruz. Örnek vermem gerekirse; k›y›lardan verebilirim.

Mesela son 4-5 y›ld›r k›y› fleridi içindeki özel mülkiyetlerin kamu önüne yani k›y› yasas›nda biliyorsunuz oralarda mülkiyet
hakk›, k›y› hakk› vermiyor yasa. Diyor ki buralar kamuya aittir.
Ama bizde tabi çok önceki y›llarda k›y› fleridi içinde de özel
mülkiyet hakk› vermiflsiniz. Yani Türkiye Cumhuriyeti tapusunu
vermiflsiniz. Böyle bir fleyi görmezden gelip de böyle bir yasal
düzenleme yaparsan›z üstüne; böyle bir süreç içinde insanlar
bu tür haklar›n› mahkemelerde, Türk adaletinde, olmad›¤› zaman Avrupa’da v.b. yasal yollarda ar›yorlar. Kazan›lm›fl davalar
ç›kt›¤› zaman çok büyük bir maddi külfet ortaya ç›k›yor; tazminat ödüyorsunuz ve bir kamu zarar› ortaya ç›k›yor. Kentsel dönüflümde de bu böyle. Öncelikle dönüfltürece¤iniz alanda yaflayan insanlar› çok iyi tan›man›z, eylemlerini, yaflam biçimlerini çok iyi süzmeniz laz›m. Bizde zaten 1980’lerden sonra bu
küreselleflme e¤ilimiyle birlikte planlama kavram›n›n içi boflalt›lmaya bafllad›. Çünkü az önce de demifltik; küresel sermaye
çok h›zl› hareket etmek istiyor; yani bir an önce yat›r›m›n› yapacak, karfl›l›¤›n› alacak ve kendisine yeni yat›r›m alanlar› seçecek. H›zl› bir biçimde gidip, de¤ifltirip, dönüfltürüp, yok edecek
ve yok edece¤i baflka alanlar bulacak kendisine... ‹flte bu süreç içerisinde planlamaya, analize, araflt›rmaya, de¤erlendirmeye ve uygulamaya dayal› bir süreci reddediyor; çünkü bu
uzun bir süreç diyor…
E.K.: Planlaman›n içi boflalt›l›yor derken; özellikle postmodern dönemle birlikte biraz planlamayla, biraz küreselleflmeyle do¤rudan alakas› var. Genifl boyutta kentsel planlama
yerine daha küçük ölçekte kentsel tasar›m süreçleri gündeme gelip; ön plana ç›kmaya bafllad›. Kentin parçal› bölümleri ele al›nd›. Bunun küreselleflme ve h›zl›, kolay para kazanma motivasyonlar› ile iliflkileri var. Amerika ve ‹ngiltere örnek
verilebilir mesela... Buralarda kentin belli bölümlerinde sosyal farkl›laflma söz konusu oldu. Kent parçal› bir yap›ya kavuflmadan dönüflümlerin mümkün olmas› gibi bir de¤iflimden bahsedebilir miyiz?
A.K.: Böyle bir fley mümkün tabi ki; ama bunun için öncelikle
toplumun bilinçlenmesi gerekiyor. Bizim en büyük problemimiz
burada toplumsal bilincin tam anlam›yla oturmamas›ndan,
kent kültürünün eksikli¤inden kaynaklan›yor ve bunun için böyle bir altyap›n›n oluflturulmas› gerekiyor. ‹nsanlar›n yaflam
standartlar›n›n yükseltilmesi gerekiyor, yaflad›¤› çevreyle birlikte tabi; ama bizde bu anlamda böyle bir çabaya girilmedi maalesef…1980’lerden sonra da bu süreç, çok h›zl› bir biçimde
artt›. Bu da tabi beraberinde birçok problem getirdi. Sosyal s›n›flar›n ayr›lmas›, farkl›laflmas›, suçlar›n artmas›, güvenlik ortam›n›n ortadan kalkmas›, yani kentlerin güvenli¤i giderek insanlar›n güvenli yaflamlar›n› tehdit eder duruma geldi. Bu bugünkü
süreç içinde nas›l giderilebilir; bir anda olmas› mümkün de¤il.
Bunu kentsel dönüflüm projeleriyle gerçeklefltirmek bu amaçlar› tafl›mal›d›r.
E.K.: Peki bir sermaye altyap›s› olmayan kesimler, böyle bir
fizik mekan› dönüfltürmeyi nas›l becerecekler?
A.K.: Burada en büyük görev merkezi yönetim ve yerel yönetimlere düflüyor; ama bizde yerel yönetimler v.b. eldeki mevcut
kaynaklar› hep satma, baflka türlü de¤erlendirme, baflkalar›na
f›rsat yaratma anlam›nda kullan›l›yor; yani bu tür dengesizli¤in
giderilmesi anlam›nda de¤il. Mesela, izledi¤im bir programda

‹stanbul’a 100 milyar dolarl›k bir yat›r›m yap›lm›fl; buna ra¤men
çok büyük bir kaos var. Her fley yine de kötüye, ç›kmaza gidiyor. Demek ki öncelikle bizim toplumsal yap›m›z yeterli gelmiyor. Mesela ‹ngiltere’de de stratejik planlama ç›kt›. Alt bölgelerin belirlenmesi, kentsel tasar›m projelerinin üretilmesi, birbirinden kopuk parçac›l planlama… Bu, bizim yap›m›zla çok fazla ba¤daflm›yor. ‹ngiltere’de de 1980’den sonra, globalleflme
sonras›nda; ‹ngiltere’deki geleneksel planlama yaklafl›m› küresel sermayenin etkisiyle bir kenara b›rak›ld›. Çünkü küresel sermaye, böyle bir planlama yap›s›n› çok hantal buluyordu. Bize
çok dinamik, h›zl› hareket edebilece¤imiz bir model gerekiyor
dendi. Bu modellere dayal› olarak oluflturulmufltu ama oras›
böyle bir altyap›s› olan bir ülkeydi. Bu tür dönüflüm projelerinde, yerel yönetim ve merkezi yönetim a¤›rl›kl› bir dönüflüm modeli benimsemiflti ama böyle bir dönüflüm modelini sa¤layacak
bir ekonomik faktörü devreye koyamad›lar. Boflalan alanlar›n,
orada yaflayan insanlar›n sosyal statüsünü artt›rmaya, ekonomik anlamda da o insanlar› gelifltirmeye, kentli yapmaya yönelik olarak kullan›lmas› istendi. Mesela sanayinin terk edildi¤i
alanlarda, parsellerde ya da bölgelerde buna yönelik birtak›m
düzenlemeler yapma e¤ilimi vard›. Okul alanlar›, kültürel tesisler, bununla birlikte çal›flabilecekleri ifl alanlar› yarat›lmas› kararlaflt›r›lm›flt› ama böyle bir altyap›y› sa¤layacak ekonomik girdi hayata sokulamad›. ‹flte burada, özel sektörün devreye girmesi sa¤land›. Özel sektör de burada bu tür dönüflümü yaps›n
dendi ama özel sektör de çok h›zl› bir biçimde yat›r›m›n› yap›p
kendine döndürmeyi amaçlad›¤›ndan bu sefer de sosyal yap›y› da de¤ifltirme fikri ele al›nd›. Böylece sosyal de¤iflim de bafllad›. Bununla birlikte yap›lan yat›r›mlar k›sa sürede kendilerine
dönmeye bafllad›. ‹flte burada kat›l›m çok önemlidir. Buradaki
projelerin kat›l›m suretiyle oluflturulmas› bu geliflmenin dengelenmesi, özel sektörün getirdiklerinin birbiriyle paralel girmesi
çok önemlidir. Kamusal yarar ötelendi¤i zaman; projelendirmede problem yarat›l›yor. Amerika’daki oluflumlarda her ikisini;
yani kamusal alanlarla özel alanlar›n dengelenmesi, gelifltirilmesi, orada yaflayanlar›n bu sürece kat›lmas›yla gerçeklefltirilmifltir. Bu uzun bir süreç tabi ki… Önemli olan bu uzun süreci
göze alabilmek, çok acele etmemektir.
E.K.: Burada bir demokratik niyet fark› var galiba…
A .K.: Bakt›¤›m›z zaman; mesela planlarda fleffafl›k diyoruz;
ama planlaman›n hiçbir sürecinde fleffafl›k, kat›l›m yok. Bir
yerde iletiflim, bilgi ça¤›nday›z ama almam›z gereken bilgiye
çok rahat ulaflam›yoruz. Bu; planlama, kat›l›m sürecinde de
böyle…
E.K.: Turizm ve kentsel dönüflüm bir arada ele al›n›yor. Öncelikle flunu sormak istiyorum: Turizm bir kent için ne ifade
eder, olmazsa olur mu ya da ne tür etkileri olur?
A .K.: Turizm bu tür kentsel dönüflümlerde bir ateflleyici olarak
ele al›n›yor. Yani bir olay› bafllat›c› önemli bir faktördür. Mesela ‹stanbul’un potansiyellerine bakt›¤›m›z zaman kültür ve turizm iç içe kavramlar. ‹stanbul’u da tabi bu anlamda ay›ramay›z. Mesela Tarihi Yar›mada’y› ele ald›¤›m›z zaman. Turizm Tarihi Yar›mada için önemli bir potansiyeldir. Turizmin de farkl›
boyutlar› var; mesela rekreasyon, ticaret gibi... Tarih turizmi,
kültür turizmi v.b. çok farkl› kollar› var; ama ‹stanbul bütün bunlar› bir arada bar›nd›rd›¤› için turizm, bu bölgede dönüflüm için

önemli bir ayak olabilir; bafllat›c› önemli bir ateflleyici olabilir;
ama bu tek bafl›na, böyle bir dönüflümü uygulamak için yeterli de¤ildir. ‹flte turizmin bu anlamda girdi¤i yerde, sosyal yap›da yol açaca¤› hasarlar, sosyal yap›daki de¤iflim, fiziksel yap›
gibi birtak›m problemler olabilir. Mevcut Tarihi Yar›mada’ya
bakt›¤›m›z zaman; oteller, konaklama alanlar› v.b. yerlerde fiziksel mekanla ölçekler aras›nda bu anlamda birçok fleyi de¤ifltirdi¤ini görüyoruz.
E.K.: Bu olumlu bir de¤iflim mi?
A.K.: Bunun hem olumlu hem de olumsuz yönleri var. Fiziksel
mekana bakt›¤›m›z zaman; böyle bir potansiyele cevap verilemedi¤i durumlarda o fiziksel mekan de¤ifltirilebiliyor. Burada
ölçek çok önemlidir. Bakt›¤›m›z zaman birtak›m oteller oradaki
dokuyla hiç ba¤daflmayan ölçeklerde olabiliyor; hiç istemedi¤imiz birtak›m geliflmelere neden olabiliyor; oradaki dokuyu, ulafl›m sistemini etkileyebiliyor. Bu yüzden bu tür alanlar›n çok iyi
seçilmifl ve tan›mlanm›fl olmas› gerekiyor. Bu konuda da özellikle altyap›, fiziksel mekan sosyal yap›ya çok dikkat edilmelidir.
Özellikle sosyal yap›da çok h›zl›
bir de¤iflim gözlenebiliyor.
E.K.: Mesela Beyo¤lu Bölgesi’nde turizme dönük kullan›mlar›n artt›r›lmas› süreci ciddi bir
kimlik kayb›na da neden olmaya bafllad›. Tarihi Yar›mada’da
ayn› flekilde sosyal yap› turizm
için bir tehdit unsuru olarak alg›lan›yor. Kentin varolan sosyal
dokusu turizm ekonomisi ad›na
steril alanlar haline getirilmesi
bekleniyor ve bu süreç bu flekilde iflletiliyor. Bu konudaki
görüflleriniz nelerdir?
A.K.: Dedi¤iniz anlamda da büyük bir tehlike oluflturuyor asl›nda; ama az önce de dedi¤imiz
gibi buradaki fizik mekan , sosyal yap› bir bütün asl›nda. Sosyal dokudan ar›nd›r›lm›fl bir fizik mekan›n turistler için de çok
çekici oldu¤u söylenemez. Bu turizmi de baltalayan bir süreç
asl›nda. Burada farkl› bir boyut ortaya ç›k›yor ve bu konuda
dikkatli olmak gerekiyor.
E.K.: Kentsel dönüflüm süreçlerine bakt›¤›m›zda kentlerin
sanayileflmeyle ortaya ç›kmas› ile bu süreç bir flekilde ifllemeye devam ediyor. Sürekli dönüflümün; ütopik olarak, daha
genifl bir perspektifte bakt›¤›m›zda gelecekte varaca¤› yer
neresidir? ‹stanbul nereye do¤ru gidiyor?
A.K.: ‹stanbul çok özel bir kent oldu¤u için ‹stanbul’un flu andaki gidifli; ‹stanbul için çok büyük bir problem yaratan de¤erlerin yitirilmesi anlam›nda çok büyük ölçüde olumsuz bir sürece do¤ru gidiyor. Böyle bir olumsuz sürecin öncelikle ilk etapta durdurulmas› gerekiyor. Kentsel dönüflüm alanlar›n›n yani
insanlar›n tekrar kentle, yaflad›¤› çevreyle bar›flmalar›n›n sa¤lanmas› için asl›nda kentsel dönüflümler bir araç olarak kullan›lm›flt›r. Hatta kentin çeperlerine do¤ru yay›lmas›n› engelleyecek, plans›z bir biçimde, do¤al alanlara zarar vermesini engel-

leyecek bir panzehir olarak görülmüfl. Ama ‹stanbul süreci bu
flekilde yaflam›yor tabi ki… ‹stanbul’daki bu olumsuzluklardan
dolay›; kent burjuvazisi d›flar› do¤ru kaçm›flt›r. Merkezdeki sanayileflme, ulafl›m, altyap›, fizik mekanlar›n sorunu kent insan›n› d›flar› kaç›rm›flt›r. Bu sefer; içerideki sanayileflme süreciyle
beraber o alanlar›n kullan›c›lar›, ekonomik anlamda kentin d›fl›na do¤ru yay›lmakla beraber bir yer de¤ifltirme süreci bafllam›fl. ‹stanbul’da korunmas›, afl›lmamas› gereken birtak›m eflikler özellikle son on y›lda afl›lmaya, kullan›lmaya, y›pranmaya
bafllad›. Sürekli bir yer de¤ifltirme süreci gibi görünüyor. Bu yer
de¤ifltirme sürecinde bu dönüflüm projeleriyle kent burjuvazisinin tekrar kent merkezlerine do¤ru hareket etmesi; buna karfl›l›k içerideki insanlar›n sanayileflmeyle ve yeni ifl olanaklar›n›n
sa¤lanmas›yla yer de¤ifltirmesi; ‹stanbul için büyük bir problem yarat›yor. Birtak›m yasad›fl›, denetimsiz yeni yerleflim alanlar›n›n ortaya ç›kmas›na neden oluyor. Bununla birlikte denetimli de de¤iliz, planl› da de¤iliz. Planl› görünen; ama asl›nda
orada olmamas› gereken birtak›m özel yerleflim alanlar› görüyoruz. Bunlar da bir süre sonra
planlarla yasal hale getiriliyor.
Planlamaya bakt›¤›m›zda bizde
zaten 1980’de ‹stanbul’un bütünlü¤ünü kapsayan bir naz›m
plan› var. 1980 den bu yana ‹stanbul’un üst ölçekli bir plan›
yok. ‹stanbul, hep mozaik gibi
parçac›l halde geliflmifltir. Bütünlefltirici bir plan yok. fiimdi
yeni onanan bir 1/100 000 ölçekli naz›m plan› var, stratejik
plan var ama bu stratejik planda
da asl›nda flu andaki mevcut
arazi kullan›m› ve birtak›m belirli sermaye gruplar›n›n e¤ilimlerini yans›tan ve istemlerini yerine
getiren bir plan görüyoruz. Bu
de¤ifliklikleri sa¤layabilmemiz
için çok büyük bir güce sahip olmam›z gerekiyor. ‹flte böyle bir
güç, böyle bir birliktelik sa¤lanamad›¤› zaman; büyük bir problem ortaya ç›k›yor. Yani bu büyük bir kaos… Bütün do¤al kaynaklar›n, ‹stanbul’un kimli¤inin yitirilmesi; ‹stanbul’un sahip oldu¤u bütün özelliklerin kaybedilmesi anlam›na geliyor. Kültürel
de¤erler, tarihi de¤erler, k›y›lar, Tarihi Yar›mada, Beyo¤lu yani
bütün yaflamsal alanlar›; ‹stanbul için hayati birtak›m alanlar›n
hepsini teker teker kaybediyoruz.
E.K.: Dünya üzerinde de ‹stanbul parlayan y›ld›zlardan birisi
ve çok büyük ilgi gösteriliyor. Bu konuda ne dersiniz?
A .K.: Evet ilgi var ama bu ilgi hep büyük sermaye gruplar›n›n,
yabanc› sermayenin ilgisidir.
E.K.: Peki kültürel anlamda da bir ilgi yok mu?
A.K.: ‹stanbul asl›nda ne derece direniyor, öncelikle bunu tart›flmak gerekiyor. Yani direnen bir kesim, sorgulayan bir kesim
var; ama yine ço¤unlu¤un dedi¤i de¤il de; güçlü olanlar›n dedi¤i oluyor ve yine öyle olacakt›r.
E.K.: ‹stanbul’un iktidar mekanizmalar›n ötesinde; tüm bu
2000 y›ll›k tarihi co¤rafyas›yla bu kadar büyük bir ya¤maya

karfl›da hem kültürel hem de fiziksel kimli¤ini belli ölçülerde korudu¤u söylenemez mi? Bu konudaki görüflleriniz nelerdir?
A.K.: ‹stanbul’ a belirli dönemlerde hep kimlik aranm›fl; yani
1980’den sonra ve önce… ‹stanbul’un zaten bir kimli¤i var;
yeni bir kimlik aramaya ihtiyac› yok. ‹stanbul’un sahip oldu¤u
de¤erler çok önemli bir kimlik zaten. Ahmet Divindüz Özdefl
Dünya’da üç tane önemli kent var derdi: Roma, Rio ve ‹stanbul. Roma tarihi özellikleriyle, Rio do¤al güzellikleriyle ön plana ç›kan bir kent… ‹stanbul 1980’e kadar hem do¤al, hem tarihi hem de kültürel özellikleriyle tek kent olmay› baflarm›flt›r.
1980’den sonra çok h›zl› bir yok olufl sürecine girdi. Bu yok
olufl süreci baz›lar› için bir f›rsat olabiliyor. O anlamda bak›ld›¤› zaman; ‹stanbul yeniden yap›lan›yor. Bir taraftan ‹stanbul
kültür kenti diyoruz; ama bir taraftan da kültür miras› listesinden ç›kar›lmas› tart›flmalar› ve birtak›m kültürel yat›r›mlar ortaya ç›k›yor. Haliç’te yeni kültür merkezleri yap›larak bir kültürel merkezmifl gibi pazarlan›yor; ama bunda bir bütünsellik
yok; hep parçac›l çerçeveler var. Mesela Haliç’teki Sütlüce
Kültür Kompleksi çok tart›fl›lan bir örnektir. Avrupa’n›n en büyük kültür merkezi oldu¤u söyleniyor ama Avrupa’n›n en büyük kültür kompleksi Haliç’te mi olmal›, böyle bir mekanda m›
olmal›, buran›n potansiyeli böyle bir mekan› kald›r›r m›, altyap›s› var m›, siluet de¤erleri nelerdir gibi konular› hiç gündeme
getirmeden siz oradaki mevcut yap›lara ilave kocaman binalar yaparsan›z Haliç’in siluetini, altyap›s›n› zedeleyecek biçimde… Bunda da ‹stanbul 2010’un kültür baflkenti olacak
gibi savlarla yola ç›kt›¤›n›z zaman; insan o zaman ister istemez bu savlar›n arkas›nda baflka nedenler ar›yor. Öbür taraftan bak›yoruz ki; Maslak’ta büyük bir kültür kompleksi yap›l›rken durduruluyor. Haliç’ten her geçiflimde içim s›zl›yor.
Bunlar asl›nda bir taraftan sahip oldu¤umuz de¤erlerin h›zl›
bir biçimde yitirilmesine neden oluyor. Böylesine bütünsel bir
politika, bütünsel bir plan olmad›¤› zaman; birtak›m parçac›l
çözümler, iyi niyetli bile olsa hiç istenmeyen birtak›m sonuçlar› beraberinde getirecektir. Bu yüzden ‹stanbul h›zl› bir biçimde sahip oldu¤u de¤erleri yitiriyor. ‹stanbul bir su kenti olmas›na ra¤men ‹stanbul’un suyla iliflkili hiçbir kültürü kalmad›; sudan uzaklaflt›. Su ‹stanbul için ulafl›m›n çözülmesi anlam›nda büyük bir potansiyel. Su ‹stanbul için çok önemli bir
ekonomik ve do¤al kaynak ama bununla ilgili hiçbir çaba,
hiçbir proje yoktur. ‹stanbul 1980 öncesinde dinlenme, ulafl›m amaçl› bu kaynaklardan yararlan›yordu; ama biz her geçen gün birtak›m parçac›l çözümlerle, dolgularla k›y›lara al›fl-

verifl merkezleri yap›p; k›y›larda hiç yer almamas› gereken ifllevleri k›y›lara giydirerek ‹stanbul’un yeflil alan ihtiyac›n› k›y›lar› doldurup park yaparak geriye gittik. K›y›lar› doldurup park
yapmakla ‹stanbul’un yeflil alan ihtiyac›n› çözebilece¤imizi
zannettik. Bunlar hep göstermelik çözümlerdi. Yerel yönetimler ‹stanbul’un kifli bafl›na düflen 0.8 m2’lik yeflil alan› vard›
biz geldik bu ihtiyac› 3 m2’ye yükselttik diyorlar mesela. ‹flte
nas›l yükselttik k›y›lar› doldurup park yapt›k dendi. Orada deniz ulafl›m› varken biz k›y›lar› doldurup kara ulafl›m› yapt›k.
1980 öncesine bakt›¤›m›z zaman k›y›larda öyle bir kültür vard› ki; k›y›yla bütünleflmifl öyle bir yap› vard› ki bütün bu kültürü bir anda silip att›k. Kifli bafl›na 3 m2 yeflil alan oldu; bu yaratmam›z gereken yerlerde de¤il de hiç olmamas› gereken
yerlerde yaratt›k yeflil alan ihtiyac›n›. Burada yola ç›k›fl mant›¤› tamamen altyap›y› çözme amaçl› olmufltur; yeflil alan yaratma amaçl› olmam›flt›r. Fakat bu çok büyük problemleri de
beraberinde getirmifltir. Bunlar tabi gerisindeki mekanlara da
yans›d›. Oradaki yaflam biçimine de yans›yarak sosyal biçimi
de¤ifltirdi. K›y›yla al›flverifl gibi ekonomik anlamda al›flkanl›klar› olan insanlar oralar› belki de terk etmek zorunda kald›lar.
Yaflam biçimlerini, al›flkanl›klar›n› de¤ifltirmek zorunda kald›lar. Bütününe bakt›¤›m›z zaman; bu tabi ‹stanbul co¤rafyas›n›, kimli¤ini farkl› noktalara tafl›d›. Bo¤az, ‹stanbul’un güney
k›y›lar› v.b. yerleflmelerin dokusu, sosyal yap›s›, fiziksel yap›s› de¤iflerek ölçek tamamen farkl›laflt›; k›y›yla yaflayan o bölgeler kentleflti, kontrol edilemez biçimde büyüdü. Oradaki
kent parçalar›n›n kimli¤i de¤iflerek bütünsel kimli¤e de yans›d›. Bunlar› hiç düflünmeden birtak›m çözümler üretmek; bu
sorunlar› çözmüyor ve burada yaflayan insanlar› da karamsarl›¤a itiyor. Duyarl› insanlar bu tür geliflmeleri kayg›yla izliyor. Birtak›m çabalara girilse de bu yeterli olmuyor; problemler sadece yafland›ktan sonra dile getiriliyor ve bu olumsuzluklar› çok çabuk unutuyoruz. Al›flkanl›klar›m›z›n hep olumsuz
olanlar›n› sürdürüyoruz ve bu, içinde yaflad›¤›m›z çevreyi de
olumsuz etkiliyor.
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