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Kamusal Mekânda Taktiksel Uygulamalar:
İzmir Örnekleri
ÇALIŞMADA “KAMUSAL ALANLARDAKİ PLANSIZ MÜDAHALELER
PLANLAMA SÜRECİNDE KATILIMCILIĞIN ARTIRILMASINDA BİR ARAÇ
OLARAK KULLANILABİLİR Mİ” SORUSUNDAN YOLA ÇIKILARAK ‘TAKTİKSEL
KENTLEŞME’ UYGULAMALARI DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. TAKTİKSEL
KENTLEŞME DAHA CANLI YAŞANABİLİR VE KULLANICI DOSTU KAMUSAL
ALANLAR ÜRETME POTANSİYELİ TAŞIMAKTADIR
Esra Kut Görgün, İlgi Atay Kaya

K

ÜSTTE Los Angeles’da çalışmayan telefon kulübesinin
kamusal kitaplığa dönüşümü (Douglas, 2014) (Resim 1)
SAĞ ÜSTTE San Francisco’da oturma birimleri (Mould,
2014) (Resim 2)

Gerilla bahçeciliği örneği (Lydon v.d., 2011) (Resim 3)
Renkli ip kullanılan bisiklet park yeri (Mould, 2014)
(Resim 4)

entteki mekânsal müdahaleler
bazen karar vericiler tarafından
planlı gerçekleşir, bazen de
ihtiyaç, estetik, tedbir almak
gibi amaçlarla farklı aktörler tarafından
ve planlanmadan hayata geçirilir.
Yönetici kararları beklenmeden
küçük ölçekte gerçekleşen mekânsal
müdahaleler ‘Kendin Yap Kentleşmesi’
veya ‘Taktiksel Kentleşme’ olarak
bilinmektedir. Mekâna oturma alanları
ekleme, bitkilendirme, renklendirme
gibi örnekleri bulunmaktadır. Bu
uygulamaların planlama ve mimarlık
gibi çeşitli disiplinlerin uygulama
sürecine katkı koyması beklenirken
yasal ve teknik sürece olumsuz
etkilerden kaçınması gerektiği de
vurgulanmaktadır. Özellikle dünyada
yaygın olan bu eylemlerin bazıları
izinsiz olarak özel mülkiyetlerde görülse
de çoğu kamusal alanda yer almaktadır.
Kamusal alanlara dikkat çekmeyi
isteyen çalışma, kullanıcıların
oluşturduğu taktiklerin farkına
varmak amacıyla öncelikle kavramsal
yaklaşımları ve özelliklerini incelemekte,
ardından uygulama örneklerini
aktarmaktadır. Araştırma çeşitli İzmir
örneklerini aktörler ve süreç açısından
ele almıştır. İncelenen örnekler kedi
evleri, duvar ve merdiven boyama,
uyarı levhaları, farkındalık etkinlikleri ve
oturma birimlerini kapsamaktadır.

Taktiksel Kentleşme
Kamusal açık alanlarda mekânsal
oluşumlardan bazıları planlama dışı
ya da karar vericilerden bağımsız
gerçekleşir. Yakınlarda yaşayanlar
tarafından temizlenip yenilenen parklar,
boyanan merdivenler, kaldırımlara
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yerleştirilen bariyerler bunların
örnekleridir. Sadece orayı kullananların
değil diğer aktörlerin de katıldığı
müdahaleler de bulunmaktadır. Bazı
uygulamalar ihtiyaç gereği yapılırken
bazılarının amacı kente estetik katmak,
yeşil alan azlığına dikkat çekmek veya
yayalar için düzenlenen mekânlar
oluşturmaktır. Aktörlerin ve uygulama
amaçlarının çeşitlilik gösterdiği bu
hareketler, ‘Kendin Yap Kentleşmesi’
(DIY Urbanism) ya da ‘Taktiksel
Kentleşme’ (Tactical Urbanism) adıyla
bilinmektedir.
Kentteki sorunların çözümü
için genellikle mekanın kullanıcıları
tarafından gerçekleştirilen, çoğunlukla
geçici, küçük ölçekli, düşük maliyetli,
işlevsel ve izinsiz müdahaleler olarak
tanımlanan bu hareketler kent mekanı
üretim sürecine dahil olmaktadır
(Benner, 2013; Douglas, 2014; Pfeifer,
2013; Fabian & Samson, 2015; Lydon
& Garcia, 2015; Sawhney v.d., 2015;
Talen, 2015). Diğer bir tanıma göre
ise mekansal tasarım ve planlamada
uzmanlaşmamış kent aktörlerinin
kentin işlevsiz alanlarını yenileyip
canlandırmasıdır (Deslandes, 2013;
Scaff, n.d.). Bazen aktivist eylemler
olarak algılanırken (Shepard, 2014;
Sawhney v.d., 2015; Spataro, 2015)
bazen de mekan üretimine katılımcılık
olarak değerlendirilen (Iveson,
2013; Fabian & Samson, 2015) bu
müdahalelerin kenti daha yaşanabilir
kılabileceği düşünülmektedir (Lydon
v.d., 2011).
Taktiksel kentleşmenin özellikleri
(a) değişimi teşvik eden aşamalı bir
yaklaşımı olması, (b) yerel çözümler
sunması, (c) kısa süreli ve gerçekçi

beklentileri karşılaması, (d) risklerinin
düşük ödüllerinin yüksek olması,
(e) sağladığı örgütsel kapasite ile
kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve
vatandaşlar arasında sosyal sermayeyi
geliştirmesidir (Lydon v.d., 2011). Bu
özelliklere ek olarak katılımcılarının
taktik ve stratejilerle kent hakkını
karşılayacakları öne sürülmektedir
(Sawhney v.d., 2015; Talen, 2015); ki
bu da kentteki katılımcılıktan uzak ve
kentlileri dahil etmeyen süreçler için
olumludur (Finn, 2014-1). Planlama
sürecine entegre edilebilmeleri daha
katılımcı ve insan merkezli şehir
planlamayı sağlama açısından önemlidir
(Fabian & Samson, 2015; Lydon &
Garcia, 2015; Sawhney v.d., 2015).
Taktiksel kentleşme çoğunlukla
mahalleliler tarafından yapılmaktadır.
Onların kendi ihtiyaçlarını en iyi
bildikleri düşünülerek kamusal alanların
şekillenmesine faydalı olmaları
beklenmektedir (Sawhney v.d., 2015).
Geleneksel planlama süreçleri ve
bürokrasinin yerelin ihtiyaçları açısından
kısıtlılıkları bu gibi esnek uygulamalara
olan talebi arttırmaktadır (Pfeifer,
2013). Özellikle resmi kurumların
henüz çözemediği konularda yerel
halkın çabalarıyla bazı düzenlemeler
yapılmaktadır (Iveson, 2013; Gamez &
Sorensen, 2014). Bu sayede kentlilerin
gündelik hayatlarına ve yaşam
çevrelerine katkı koyabilecekleri
platformlar oluşmaktadır (Enigbokan,
2015) ve sosyal ilişkiler güçlenmektedir
(Fabian & Samson, 2015; Lydon v.d.,
2011; Strzelecka v.d., 2010).
Çoğu örnek kamusal mekân
üretimine katkı sağlasa da bazı
uygulamaların planlama ve tasarımın
resmi işleyişiyle çelişebileceği de
düşünülmelidir (Finn, 2014-2). Yasal
süreçlere uyum sağlayabildikleri sürece
mimarlık ve planlama gibi disiplinler
için fırsat yaratabilmektedirler (Benner,
2013; Pfeifer, 2013; Fabian & Samson,
2015). Amerika ve Avrupa’daki bazı
kentlerde resmi süreçlere dâhil
edilmişlerdir (Pfeifer, 2013; Sakal, 2015).

Taktiksel Kentleşme
Uygulamaları
Dünyanın çeşitli yerlerinde taktiksel
kentleşme uygulamaları görülse
de bir kısmı henüz bu şekilde
adlandırılmamıştır. Bu çalışma
adlandırılan örnekleri incelemiştir.

Taktiksel kentleşme çoğunlukla
kamusal alanda, bazen de boş
bulunan özel arazilerde izinsiz olarak
gerçekleşmektedir. Özel araziye
yapılan örneklerde Los Angeles ve New
York’ta gerilla bahçeciliği (Douglas,
2014; Finn, 2014-2; Shepard, 2014) ve
Teksas Dallas’ta Better Block (daha iyi
parseller) projesi (Benner, 2013; Pfeifer,
2013) bulunmaktadır.
Kamusal alanlarda uygulanan
taktiksel kentleşme örnekleri ise
daha çeşitlidir. Bunların incelenmesi
sonucunda mahalleliler, aktivist
gruplar, özel girişimciler, kamu
kurumları ve üniversiteler tarafından
hayata geçirildiği görülmüştür. Bu
aktör gruplarının işbirliği yaptığı
örneklerde Los Angeles’ da çalışmayan
telefon kulübesinin kamusal kitaplığa
dönüşümü (Resim 1), North Carolina
Raleigh’te gerilla yön bulma işaretleri,
Carlsberg’de açık sanayi alanlarının
oyun alanı olarak kullanımı ve birçok
Amerikan şehirlerindeki sokak fuarları
yer almaktadır (Benner, 2013; Douglas,
2014; Fabian & Samson, 2015; Lydon
v.d., 2011).
Taktiksel kentleşme uygulamalarının
amaçları da çeşitlidir. İhtiyaç
doğrultusunda yapılan uygulamalara
San Francisco ’daki kent mobilyaları
(Resim 2) (Mould, 2014) örnek
verilebilir. Bunun yanında kamusal alan
azlığına ve araçların işgaline karşı bir
tepki olarak yapılan New York’ta, San
Francisco’da ve Philadelphia’da yol
üzeri parkları (parklets) yer almakta
(Talen, 2015) yeşil alan azlığına
tepki olarak ise gerilla bahçeciliği
(Resim 3) (Lydon v.d., 2011) örnekleri
bulunmaktadır. Rusya’da alt geçitlerin
sanat galerisine dönüştürülmesi
(Enigbokan, 2015), bisiklet parklarının
renkli iplerle örülmesi (Resim 4)
(Mould, 2014) örnekleri ise mekâna
estetik katma amacı ile yapılmıştır.
Örneklerde taktiksel uygulamaların
amaçlarının aktörlerce şekillendiği
görülmektedir. Aktivist grupların
katıldığı yol üzeri parkları ve uyarı
levhaları gibi örneklerde daha çok
tepki verme amacı ve estetik kaygı
bulunurken, mahallelilerin dâhil olduğu
park yenileme ve oturma alanları gibi
örneklerde ise mekânsal ihtiyaçların
karşılanmaya çalışıldığı görülmektedir.
Bunların yanında özel işletmelerin
yaptığı satış mekânları gibi ticari

amaçlı örnekler de bulunmaktadır.
Dünya’da sıkça yer alan örneklerin
aslında Türkiye’de de mevcut
olduğu ancak bunların birer taktik
olarak farkında olunmaması dikkat
çekmektedir. Konuya tez çalışmasında
yer veren Ali Sakal İstanbul’un kentsel
mekânlarında kendin yap kentleşmesi
taktiklerini incelemiştir. Bunlardan
biri Çengelköy’deki durağan bir
sokakta duvarların girinti çıkıntılarına
raflar eklenerek yaratıcı bir şekilde
kitapçıya dönüştürüldüğü örnektir.
Kitapçı taktiksel uygulaması resmi
izin ve prosedür sürecine gerek
kalmadan yapı sahiplerinin izinleri
ile ortaya çıkmış ve önceden kapalı
duvarların hapsettiği bir sokağın bu
şekilde dönüştürülmesi kullanıcılar
tarafından benimsenmiştir ve
yasaların zorunluluklarını uygulamaya
geçirmemiştir (Sakal, 2015). İstanbul
örneğinin dışında Türkiye’nin diğer
şehirlerinde de merdivenden köprüye,
otobüs durağından otopark bariyerine
kadar çeşitli kendin yap kentleşmesi
uygulamaları bulunmaktadır (Atay
Kaya & Kut Görgün, 2017).

İzmir Örnekleri
İzmir; kamusal alanların sıkça ve çeşitli
gruplarca kullanıldığı bir kenttir. Bu
kentte yaşayanlar kentsel kararlara ve
EGE M‹MARLIK EKİM 2017
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SOLDA İzmir’deki Taktiksel Kentleşme
Örnekleri (Tablo 1)
SOL ALTTA Kedi evleri a. Buca, İnkılap

Mah. (Esra Kut Görgün) b. Karşıyaka,
Donanmacı Mah. (İlgi Atay Kaya) c.
Karşıyaka, Mavişehir Mah. (İlgi Atay
Kaya) (Resim 5a, 5b, 5c)
SAĞ ÜSTTE Oturma yerleri ve banklar
a. Kazım Dirik Mahallesi (Büşra Arslan)
b. Barbaros Mahallesi (Büşra Soylu)
c. İnönü Mahallesi (E. Taha Ölmez)
(Resim 6a, 6b, 6c)

özellikle kamusal alanları ilgilendiren
süreçlere dâhil olmaya ilgililerdir. Bu
katılımı gerek ‘Kent Konseyi’ gibi resmi
yollarla gerekse doğrudan mekâna
müdahale ederek yapmaktadırlar.
İzmir’deki tüm örneklerin aktör ve
süreçleri bakımından incelenmesi ekip,
zaman ve yeterli bilgiye ulaşamama
gibi kısıtlılıklar sebebiyle oldukça
güçtür. Bu nedenle çalışma kapsamında
kentte sıkça karşılaşılan 5 taktik
seçilerek her taktikten 3’er örnek
aktarılmıştır (Tablo 1). Araştırmada
internet taraması, gözlemler ve
çevredekilerle yapılan görüşmeler
yolu ile bilgi toplanmış ve fotoğraflar
çekilmiştir.
İncelenen ilk taktik grubu olan
kedi evleri kentin pek çok parkında ve
sokağında görülmektedir. Buca, İnkılap
Mahallesi’nde önce mahalleli bir kadın,
parkta oldukça fazla olan kediler için
kendi imkânları ile barınak yapmıştır
(Resim 5a). Mekânda dikkat çeken bu
müdahale parktaki satıcıların da desteği
ile başka yere de konumlanmıştır.
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Ayrıca okul projesi kapsamında
öğrencilerin katılımı ile bir barınak daha
eklenmiştir. Bununla birlikte kamusal
bu ihtiyaca vatandaşların çözüm
getirmesini fark eden ilçe belediyesi
tarafından da aynı parka başka kedi
evleri yapılmıştır. Bunun dışında
Karşıyaka’da ticari işletmelerin (Resim
5b) ve belediyenin yaptığı örnekler de
mevcuttur(Resim 5c).
İkinci grup taktiklerde kamusal
mekânlarda estetik amaçlayan taktikler
bulunmaktadır. Bunlar; sokakları
renklendirmek amacı ile duvar ve
merdiven boyama, duvarlara saksılar
asma gibi taktiklerdir. Bu taktiklere
belediyelerin de destek verdiği
gözlemlenmektedir. Örnekleri arasında
Yakaköy’ de Bornova Belediyesi’nin,
Sığacık’ ta İzmir Büyükşehir Belediyesi
ve Seferihisar Belediyesi’nin ve
Çetin Emeç Mahallesi’nde Balçova
Belediyesi’nin desteklediği taktikler
bulunmaktadır.
Üçüncü taktik grubu genelde sivil
toplum örgütleri tarafından kentte

bir farkındalığa işaret eden örnekleri
içermektedir. Kemeraltı’nda ‘Geçici
Müdahale Platformu’nun atölye, heykel
gibi sokak sanatı çalışmaları kamusal
alan farkındalığına yönelik olarak
gerçekleştirilmiştir (Url 1). Mahallelilerle
sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği
‘Ayda Bir Gün Sokak Bizim’ etkinliği
(Url 2) ve Plevne Bulvarı’nda aktivist
gruplar ya da kar amacı gütmeyen
topluluklar ve belediye işbirliğinde
düzenlenen ‘Otomobilsiz Kent Günü’
etkinliği (Url 3) ise sürdürülebilir
ulaşım seçeneklerinin desteklenmesine
yönelik farkındalık oluşturmayı
hedeflemektedir.
Kamusal mekândaki günlük
kullanımlarda yer edinen uyarıcı
levhalar dördüncü taktik grubu olarak
ele alınmıştır. Torbalı’da, hemzemin
geçide yaklaşılırken bir yavaşlama
levhasının bulunmadığını fark eden
bir mahalleli geçit uyarı levhasının
altına ‘Yavaş Git’ yazısı yapıştırmıştır
(Url4). Foça’da ise engelli vatandaşların
fotoğraflarının yer aldığı uyarı levhaları,
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taşıt sürücülerini yol ve kaldırım işgalleri
yapmamaları konusunda uyarması amacı
ile sivil toplum örgütleri, mahalleliler ve
belediye işbirliğinde gerçekleşmiştir (Url
5). Karşıyaka’da mahalleliler tarafından
yerleştirilen bir levha ise parka tuvaletini
yapanları uyarmaktadır.
Beşinci taktik grubu olan oturma
yerleri ve banklar özellikle komşuluk
ilişkilerinin güçlü olduğu mahallelerde
gözlenmiştir. Bornova‘da Kazım Dirik
(Resim 6a), Barbaros (Resim 6b) ve
İnönü Mahalleleri‘nde (Resim 6c) kent
mobilyaların eksikliğine kendi imkânları
ile müdahale eden mahalleliler oturma
birimleri ve banklar oluşturmuşlardır.
Kendi ihtiyaçlarını en iyi bildikleri
düşünülerek kamusal alanların
şekillenmesine müdahalelerin en iyi
örnekleridir.

Değerlendirme ve Sonuç
İncelenen İzmir örnekleri küçük ölçekli
olma, işlevsellik, düşük maliyet, izinsiz
olma, kamusal bir sorunu veya ihtiyacı
karar verici kurumları beklemeden
çözme ve kentsel estetik katma gibi
nitelikleri taşımaktadır. Kente taktiksel
müdahalelerin aktörlerinin ve amaçlarının
örneklerde olduğu gibi çeşitli olması
kamusal mekânda kullanıcıların yer
edinme taleplerini anlamak açısından
önemlidir.
Kentlerde özellikle kamusal
alanlardaki profesyonel olmayan
aktörlerce yapılan taktiksel
uygulamaların hem olumlu hem olumsuz
yanları bulunmaktadır. Olumlu yanları
mekânın kentliler tarafından sahiplenilme
potansiyelini arttırması, sorunların
uzun prosedürleri beklemeden pratik
ve hızlıca çözülmesi, ihtiyaç karşılama,
estetik katma ve farkındalık yaratma
gibi amaçları gerçekleştirmesi, kamusal
alanların daha canlı, yaşanabilir ve
kullanıcı dostu olmasını sağlamasıdır.
Olumsuz yanları ise herkese hitap
etmeme olasılığı, resmi planlama ve
tasarım kararlarıyla çelişme ihtimali,
noktasal ve parçacıl uygulamaların
bütünle uyumsuzluğu, uygulamaya
geçirecek kaynak bulunamama durumu
ve yalnızca çıkar amaçlı yapılma
riskidir. Bu olumsuzluklar karar verici
ve mekân kullanıcılarının ortak karar
verdiği ve mümkün oldukça birlikte
çalıştığı süreçlerle azaltılabilir. Katılımcı
yaklaşımların sözde değil uygulamada
yer aldığı bu olumlu taktiksel kentleşme

uygulamalarını kentlerde daha fazla
görebilmek, bu süreçlerden ders
çıkarmak, mimarlık ve şehir planlama
disiplinleri için farkındalık oluşturmak
adına girişimlerde bulunmak
gerekmektedir. t
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