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KENTTE ÇOCUKLARIN SOKAĞA ÇIKABİLMESİ İÇİN ÇIKMAZ SOKAK1 

 

Ahmet MUTLU2 

 
Özet 

Modernleşme adına terkedilen geleneksel şehir kültürünün en önemli unsurlarından birisi “çıkmaz sokak”lardır. Çıkmaz 

sokak, şehrin merkezinde değil de konut bölgelerinde tercih edilmiş olan ve Osmanlı mahallelerinde çoğunluğu oluşturan 

bir sokak tipidir.Çıkmaz sokakların temel işlevi mahremiyetle ilgili olmakla birlikte, başka işlevleri de vardır. Bunlar; 

mahalle kültürünü (insanlar arasında yakınlık, dayanışma ve otokontrolü) pekiştirmesi, sokağa araçların ve yabancıların 

girişini engelleme ve bunların bir sonucu olarak, çocukların güven içinde sokakta bulunabilmesini sağlama gibi. 

Dolayısıyla özellikle çocukların gelişimi ve güvenliği açısından “çıkmaz sokak” formu büyük önem arz etmektedir.  

Ülkemizde ise modernleşme süreciyle çıkmaz sokak yapış terkedilmiştir. Bu anlayış, bir yandan kadim şehirlerde eski 

mahallelerinin yok oluşunu doğururken, bir yandan da yeni oluşturulan meskenlerin ve sokakların, “otomobil”e göre 

tasarlanmasına yol açmaktadır. Böyle bir tasarım, çocukların eve kapanmasına, diğer çocuklarla yüz yüze sosyalleşme 

olanaklarından yoksun kalmalarına, sanal âleme bağlı duygusal zafiyetlere uğramalarına ve bunların sonucu olarak çevreye 

güvenmeyen kişilik sahibi olmalarına yol açmaktadır. 

Bu çalışma, “ülkemiz kentlerinde yaşayan çocukların en önemli sorunlarından birisinin, güven içinde sokağa çıkamama ve 

akranlarıyla iletişim kuramama olduğu” düşüncesine dayanmaktadır. Bu sorunun aşılabilmesi için kadim kent kültürünün 

olanaklarına başvurmanın etkili bir çözüm sunabileceği ileri sürülmektedir. Bu amaçla, ülkemizdeki kent kültürünün 

tarihsel sorgulaması yapıldıktan sonra mevcut sorunlar ortaya konulmakta ve bu sorunlar çerçevesinde “kentte çocuk” 

üzerine yoğunlaşılmaktadır. Bu bağlamda, geleneksel şehir kültürünün ana unsurlarından olan “çıkmaz sokak” formunun 

sunduğu olanaklar incelenecek ve günümüze dair sorun analizi yapılarak, alternatif çözümler sunulacaktır. Çalışma, 

literatür taramasına dayalı olarak gerçekleştirilecektir. 

Anahtar kelimeler: Çocuk, geleneksel şehir kültürü, çıkmaz sokak, modern kent kültürü. 

DEAD-END STREET IN CITY FOR CHILDREN TO GO OUT 

Abstract  

One of the most important  factors of traditional city cultures are "dead-end streets" which were abondoned on behalf of 

modernization. Dead-end street, which preffered in residential districts in comparision with centre of the cities, is a frequent 

street type in Ottoman neighborhood. The basic funtion of dead-end street is pertinent to privacy, as well as involves other 

functions. These are: consolidating neighborhood culture (proximity between people, solidarity and self-control), excluding 

the entry of sunknown cars and people and as a result of these, providing a secure place for children in street. Therefore, , 

dead-end street form is of great importance in terms of children's growth and safe.  

With the modernization process, dead-end street form has been abandoned in our country. While this approach triggers the 

destruction of old neighborhoods in ancient cities on the one hand, it leads to settlements and streets to design according to 

the "cars" on the other hand.  Such a design prompts to lock children  in the house, to miss out children  socializing 

opportunities with other children face to face, to lead emotional weakness for children in regard to cyber world and as 

result of these, to lead children  having personelity that does not trust the environment.   

This study is based on the idea that "One of the most important problems of children living in urban areas of our country 

are not able to go out in safety and unable to comminicate with their peers. In order to overcome this problem, it has been 

proposed that applying to the possibilities of ancient urban culture can be an effective solution.  

                                                           
1 Bu makale, 15-17 Mayıs 2015 tarihinde Samsun’da düzenlenen IV. Uluslararası Canik Sempozyumu’nda sunulan 

“Sokağa Çıkmak İçin Çıkmaz Sokak” adlı bildirinin gözden geçirilmiş ve geliştirilmiş biçimidir (y.n). 
2Doç.Dr.,Ondokuz Mayıs Üniversitesi İİBF Kurupelit Kampüsü Atakum-Samsun, ahmet.mutlu@omu.edu.tr 
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For this purpose, after the historical inquiry of urban culture in our country is done, existing problems are revealed and 

within the framework of this problems,  it is focused on  "Child in the City". In this context, the possibilites offered by  

dead-end street which is one of the main elements of traditional urban culture will be examined and alternative solutions 

will be presented by making contemporary problem-analysis. The Study will be conducted based on literature review. 

Key Words: Child, traditional city culture, dead street, modern city culture 

GİRİŞ 

Tanzimat dönemiyle birlikte Osmanlı kültür ve değerler sisteminde köklü dönüşümler yapmaya 

yönelik politika, Cumhuriyet döneminde de sürdürülmüş ve bu politikalar kent kültürüne de 

yansımıştır. Bu dönemde modern dünyanın ünlü mimarlarından Le Corbusier, Bursa’da, Edirne’de ve 

İstanbul’da gezip gördüğü Osmanlı şehir unsurlarından esinlenerek kendi mimari üslubunu 

oluştururken; ülkemizde, modern mimari adına doğrusal yolları inşa etmek adına şehirlerimiz 

yıkılıyordu. Bu durum, yeni ve modern bir kent kültürü inşa etmek girişimiydi. Oysa Osmanlı şehri, 

tarihte özgün bir kültürel üsluptur. Bir kültürel üslup, kolaylıkla oluşmaz; 3-5 asırda bir meydana gelen 

bir durumdur. Dolayısıyla modernleşme ve gelişme adına belirlenen politikaların, asırların birikimi 

olan Osmanlı şehir kültürünü reddetmesi sebebiyle bugün şehirlerimizde kültürel bir belirsizlik hüküm 

sürmektedir. 

Kent, fiziksel boyutlu bir “yer/mekân” anlamı taşırken, aynı zamanda “kültürel” anlamı da olan bir 

kavramdır. Tarih boyunca kentler, her iki anlamıyla uygarlığın ve insani erdemlerin geliştiği mekânlar 

olmuştur. Modern kentleşme anlayışı sonrası ülkemizdeki şehirlerin bir taraftan kadim özelliklerinin 

hızla yıkılıp-yok edilmesi, bir taraftan da yok olanların yerine değerli bir şeyler koyamamış olmaktan - 

yani kentlerimizi modernitenin gereklerine göre de inşa edememiş olmaktan- dolayı bugün pek çok 

sorunla karşı karşıyayız. Kentlerin fiziksel doku ve altyapı itibariyle gelişmesine karşılık, aynı 

gelişmenin toplumsal/kültürel bakımdan sağlanabildiğini söylemek zordur. Kentlerimizdeki 

toplumsal/kültürel sorunların belki de en önemlilerinden birisi, kentlerin daha ziyade yetişkinlere göre 

tasarlanıp işlevselleştirilmesi; buna karşılık, yaşlılar, engelliler ve çocukların ihmal edilmiş olmasıyla 

ilgilidir.  

Özellikle çocukların, okula ya da dershaneye gidiş-dönüş zamanları dışında kamusal alanlarda ve 

sokaklarda görmek mümkün değildir. Dolayısıyla evden çıkışını okula/dershaneye gidişle 

sınırlandırdığımız; sıklıkla bilgisayar ve cep telefonuyla vakit geçirdiklerinden şikâyet ettiğimiz; 

sokağa çıkıp akranlarıyla oynamadığından mustarip olduğumuz; sosyallik ve iletişim kurmak 

konusunda yetersiz bulduğumuz, asabi, sabırsız olmakla suçladığımız çocuklarımız, büyük ölçüde 

kentlerin tasarım ve işlev biçiminin sonuçlarına katlanmaktadırlar. Yani geleceğimiz adına endişe 

verici bu durum, çocukların bir tercihi değil, karşıya kaldıkları bir zorunluluktur. 

Çocuğun davranışlarının, kişilik, zekâ gibi özelliklerinden çok, içinde bulunduğu mekânlar/fiziksel 

çevresi tarafından belirlendiği bilinmektedir (Tandoğan, 2014: 19). O nedenle çocuklarımızın yaşamı 

hususunda “yolunda gitmeyen bazı şeyler” olduğunu düşünüyorsak, aslında onların “yaşadıkları 

mekânlarla/kentlerle ilgili yolunda gitmeyen bir şeyler” var demektir.  

Son 15-20 yıldan bu yana kentlerimiz, adeta yetişkinlerin ve onların kullandığı arabaların mekânı 

olmuştur. Bugün “otomobil merkezli kentlerimiz”, kentsel mekân üzerinde “yayaları” yok saymaktadır. 

Bu çerçevede, kent düzenlemelerinde bizlere üç ölçüt dayatılmaktadır: “Ücretsiz ve sürekli akan 
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trafik”, “büyük miktarda park alanları”, “bir birinden sert biçimde ayrılmış bina kullanımı”. Bu 

ölçütlerin sonucu olarak, otomobil trafiği ve onun kullandığı toprak, kamusal alanın kaçınılmaz 

deneyimi olagelmiştir. Bu ölçütlerle, geleneksel yürüme dokusu ve karma kullanıma sahip komşuluk 

birimleri engellenmiştir (Duany;Plater-Zyberk, 2015). Doğal olarak, “işi olmayanların bulunmaması 

gereken mekânlar” olarak tasarlanan kentler, çocuk, kadın, ihtiyar, engelli gibi “iş sahibi” olmayanlar 

için birer “yoksunluk alanı”na dönüşmüştür. Çocuklarımızda gözlemlediğimiz arızi tutum ve 

davranışlar, büyük ölçüde böyle bir yapıdan etkilenmektedir. 

Çözüm, çocukların kamusal alanlar olan sokaklarda bulunmalarını sağlayacak kentsel düzenleme ve 

planlamalar yapmaktır. Bu konuda “mekân-kültür ilişkisi”ni merkeze almak, yetişkin bireylerle 

gelecek nesillerin davranışsal ve kültürel sürekliliğini sağlamak önemlidir. Çünkü Doğan’ın belirttiği 

gibi anlamını büyük ölçüde değerler dünyasından alan toplumsal yaşam felsefesi, kentlerin günlük 

yaşamını belirli bir kültüre özgü hale getiren mimari ve görsel boyut tarafından belirlenmektedir 

(Doğan, 2002: 15). Kültürel bağlamı nedeniyle kent ve kentleşme konusunda da geçmişe bakmak, 

geleceği yaratmanın temel koşullarından birisidir. Geleceğe dair vizyon üretebilmek için kendi kültür 

köklerimize yönelmek zorunludur. Kentler, geçmiş kolektif kimliğimizin aynasıdır. Kentlerin gelenek 

içinde günümüze taşıdığı ayrıntılar ya da geçmişte var olduğunu bildiğimiz boyutları (mahalle, sokak, 

ev. vd.), bu coğrafyada nasıl biçimlendiğimizin de delillerini oluşturur (Doğan, 2002: 20). Dolayısıyla 

eğer bugün kentler, çocuklarımız için “sorunlu mekânlar” ise esasen geçmişte şehirlerde dengeyi 

sağlamış olan kent kültürümüzle ilgili sorunlar var demektir.  

Bugün geçmiş şehir kültürümüzün terkedildiği ve büyük ölçüde unutulduğu söylenebilir. Ekinci terk 

ettiğimiz bu kültürün belli başlı unsurlarını ironik biçimde şöyle betimler:  

“İşte bu gerçeğin çağlar boyu kuşaktan kuşağa yarattığı 'kentlilik’' erdemlerimiz; 

Yamaçlardaki evlerin, arkadakinin manzarasını örtmeyecek konumda yapılmasını sağlayan 

'komşu’luk kültürümüz; Çarşıdaki esnafın, komşusuyla 'rakip’ değil, 'arkadaş’ olmasını 

sağlayan 'arasta' dayanışmamız; Farklı inançlardakilerin bile aynı semtlerde ortak bir 

'hemşeri' kültürüyle arkadaş oldukları 'mahalleli' kimliklerimiz... Tüm kentlerimizi birbirine 

benzeten tekdüze 'apartmanlaşma' yı aklamak uğruna nasıl 'inkâr' edilebilir? ...Bütün bu 

erdemlerimizi unutanlar, Taşkışla'ların bile manzarasını örtebilen Gökkafes'lere 'çağdaş’lık; 

tarihi çarşılarımızın, pazarlarımızın yerini hipermarketlerin almasına 'kalkınma'; atalarımızın 

adlarını taşıyan mahallelerden kaçıp yabancı isimli 'site' lere sığınmaya 'modern yaşam' ... 

diyorlar.” (Ekinci, 2006). 

Bugün kadim şehir kültürümüzün unutulan en önemli ögelerinden birisinin “çıkmaz sokak” uygulaması 

olduğu söylenebilir. Bugün çıkmaz sokak mefhumu, içeriği boşaltılmış ve tamamıyla negatif anlamlı 

bir kullanıma sahiptir. Öyle ki “modern kentleşme”nin olmazsa olmazlarından birisi “-varsa- çıkmaz 

sokakların çıkar hale getirilmesi”dir. Oysa çıkmaz sokaklar, eski dokularımızı yaratan insancıl 

ilişkilere bağlı ''kentlilik'' bilincimizin tarihsel simgeleridir.  

Bu çalışma, “ülkemiz kentlerinde çocukların en önemli sorunlarından birisinin, güven içinde sokağa 

çıkamama ve akranlarıyla iletişim kuramama olduğu” düşüncesine dayanmaktadır. Bu bağlamda 

kadim şehir kültürünün önemli bir unsuru olan “çıkmaz sokak”ların, çocukların kentsel mekânlarda 

bulunabilmesi bakımından önemli olanaklar sunabileceği ileri sürülmektedir. Dolayısıyla çalışmada 

kadim şehir kültürünün önemli bir unsuru olan “çıkmaz sokak”ların, çocukların da kentsel mekânlarda 

bulunabilmesi bakımından bir olanak olup olmadığı irdelenecektir. Çalışmada, önce günümüz 

kentleşme dinamikleri içinde çocukların durumu kısaca ele alınacak; yapılacak tespitlerle günümüz 
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kentleşme tipi ve anlayışı arasında ilişki kurulacak ve sonra bu bağlamda Osmanlı şehrinin tipik 

unsurları olan mahalle ve çıkmaz sokak, işlevsel boyutlarıyla irdelenecektir. Akabinde, kadim şehir 

kültüründe işlevsel bir yapı olan çıkmaz sokağın genel olarak bugünkü kentleşme süreçlerinde –dünya 

ve Türkiye ölçeğinde- yeri sorgulanacak ve nihayet çocuklar bakımından sunduğu olanaklar 

tartışılacaktır. Çalışma, literatür taramasına dayalıdır. Çalışmada, çıkmaz sokak unsurunun, bugünkü 

kentleşme anlayışının tersine, çocukların sokağa çıkabilmesi ve sokak güvenliği bakımından önemli 

olanaklar sunduğu tespit edilmiştir. 

1. MODERN KENTTE ÇOCUK OLMAK 

Çocukların çevresiyle ilişkisi, göründüğünden daha karmaşıktır. Çocuklar, her ne kadar yetişkinlere 

oranla daha büyük bir uyum kapasitesine sahip olsalar da sistemsel etkileşimlerde daha fazla dikkate 

alınması gereken faktörlerle karşı karşıyadırlar. Bu bağlamda, özellikle sokağın seyri, kent çocuğunun 

zekâsını ve imgeleme gücünü geliştirir ve bir sosyal gelişim etmeni oluşturur (Morval, 1985: 97). 

 

Dünyada 1900’lerden bu yana kentte yaşamın yavaş yavaş kaybolduğu tespit edilmiştir. Nitekim 

kaldırımların ve serbest alanların daralması, ağaçların ve kahve teraslarının kaldırılması, çocukların ve 

gezen insanların azalması buna kanıt olarak gösterilmektedir. Böylece oluşan boşluk, arabalar 

tarafından doldurulmuş, kentsel mekân, özel ve genel olanın ayırt edilmediği, trafik ve güvenliğin içiçe 

geçtiği bir geçiş yeri olarak tasarlanmıştır (Morval, 1985: 97). 

 

Böyle bir yapı içinde kentsel pratiklerimiz, çocukların aynı zaman-mekân bölünmüşlüğünü aile ile 

paralel olarak deneyimlemek zorunda olduğunu göstermektedir. Bir diğer deyişle, çocuklar 

yetişkinlere göre kurgulanmış bir kentin sundukları olanaklar/olanaksızlıklar içinde büyümektedirler. 

Oysa çocuğun dünyasının talep ettiği programlanmamış, serbest, çağrışım ve etkileşime açık bir 

zaman-mekân deneyimi yaşaması bu koşullarda çok zordur (Dündaralp,2015). Böyle bir ortamda 

çocuk kentsel mekândan soyutlanarak eve veya okula hapsolmakta; sokak ise fiziksel güvensizliğin, 

moral disiplinsizliğin, sapkınlığın eşanlamlısı haline gelmektedir (Morval, 1985: 97). Söz konusu 

durumu betimleyen şu metin, bütün ebeveynlere tanıdık gelecektir: 

 

“Oğlum var 13 yaşında. Sokak arkadaşı diye bir şey yok. Okula gidiyor, eve geliyor, hafta 

sonu babasıyla dışarı bir yere giderse gidiyor. Ama onun dışında hafta içinde sokak diye bir 

şey yok. Bizim zamanımızda okuldan gelince bir çay içip, iki dersine bakıp sokağa fırlardın, 

yani sokağa çıkardın. Sokak buluşma noktasıydı. Buluşulur, saklambaç oynanırdı.. Sokağın 

bakkalı vardı, bakkalın önünde otururduk, çekirdek yerdik.. Oyun oynanır, ip atlanır, futbol 

oynanırdı. Artık böyle bir şey yok. Şimdiki çocuklar daha çok bilgisayarla, elindeki oyun ile 

oynuyor, çok başka bir dünya. Ben, benimle kendi oğlum arasında müthiş bir uçurum 

görüyorum” (Tanbay, 2015). 

 

Kentleşme anlayışındaki “yetişkin merkezlilik”, bizzat çocuklara yönelik düzenlemelerde de belirleyici 

olmaktadır. Buna göre çocuğun ihtiyaçları çoğu kez yetişkinler tarafından belirlenmekte, onlara ve 

onları anlayabilecek uzmanlara sormaksızın oyun ve boş zaman uğraşlarına yönelik mekânlar 
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oluşturulmaktadır (Morval, 1985: 97). Dolayısıyla, çocukların sokak deneyimi eksik kaldığı gibi bu 

eksiği gidermeye yönelik girişimler de çocuk merkezli olmaktan uzaktır. 

 

“İstanbul’da sokakta çocuk görmek ... çok zor. Yani çocukların toplanıp sokakta bir şey 

yaptığını İstanbul’da pek göremiyorum. Evlerin bahçeleri yok, hepsi birbirine bitişik, evler 

cadde üzerinde ve hep arabaların geçtiği bir alanda. Çocuklar ister istemez böyle bir 

ortamda sokağa çıkamıyor, onları buluşturma noktası ancak park olabiliyor. Parklar da 

yeterli değil, çok sınırlı. Onun için İstanbul’da çocuk ve sokak biraz bozuluyor. Dediğim 

gibi, çocukların sokakta buluştuğu bir alan için taşıtların çok girmediği arka mahallelere 

falan gitmek gerekiyor” (Tanbay, 2015). 

 

Ülkemizde çocukları kentsel mekânlardan ve sokak deneyiminden yoksun bırakan yukarıdaki 

niteliklere sahip kentsel sistemin bazı dinamikleri vardır. Bunlar kentin olumsuzluklar, aile, iş ve 

eğitim anlayışının olumsuzlukları ve belediye anlayışının olumsuzlukları olarak sıralanabilir. Bunlara 

kısaca göz atmak, sorunu algılamak bakımından faydalı olacaktır. 

 

 Kentin Olumsuzlukları: Bugün mekânsal kurgusu ve işleyişi “para”ya dayanan kent mekânı, 

çocukların dünyasına yönelik “ticari” olmayan, programsız, kendiliğindenlik ve süreklilik 

özellikleri gösteren içeren sosyal bir hayat ve doğal ortamları için uygun değildir. Dolayısıyla 

çocukların yetişkinlerin değer sistemlerinin geçerli olduğu kent hayatı ve mekânı, çocukların 

yeni olanak ve olasılık üretilebilmelerine izin vermemektedir (Dündaralp,2015). 

 

 Aile, iş ve eğitim anlayışının olumsuzlukları: Yukarıda değinilen yoksunluklar nedeniyle 

ailelerin alternatif imkânlar yaratması oldukça zordur. Dolayısıyla çocuklar, kent hayatında 

kendi dünyalarının talep ettiği bir hayatı değil, ebeveynlerinin ve koşulların onlara dayattığı bir 

ortamda yetişmeye zorlanmaktadırlar. Onların hayatı da yetişkinler gibi tanımlı programlar ve 

tanımlı mekânlar arasında sıkışmaya mahkum kalmakta ve kendileri için tanımlanmış, oldukça 

steril ve yetişkinlerin dünyasını modelleyen güvenli mekanlarda büyümektedirler 

(Dündaralp,2015). 

 

 Belediye anlayışının olumsuzlukları: Kent; sağlıklı ve çalışan insanlar için hızlı, işbölümünü 

kolaylaştıran mekânlar ve ulaşım sistemlerine göre kurgulanan ve bu esaslara göre kendini 

yeniden üreten bir mekândır. Kentin politik ve ekonomik yöneticileri, bu yeniden üretimde 

engelli, yaşlı gibi bireylerin varlığını göstermelik uygulamalarla yok sayabilmekte, alım gücü 

olmayanları kent sistemi dışında bırakabilen bir ortamı manipüle edebilmektedir. Doğal olarak 

böyle bir eğilim kapsamında, kentte yaşayan çocukların dünyasına da “yer” olmayacaktır 

(Dündaralp,2015).  

 

Yukarıdaki faktörlerin sonucu olarak ülkemizde kentleşme süreci sorunlu bir nitelik taşır. 

Kentleşmedeki sorunlu boyutun sebepleri hakkında Cansever’in aktardığı anekdot, önemli ipuçları 

taşır:  
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“1943 yılında şehircilik dersine girdiğimiz çok meşhur bir Alman hoca, Prof. Oelsner, ‘bana 

söyleyin, Türkiye’de ne yapmalı?’ diye sınıfta sormuştu. Herkes birşey söyledi. ‘Bilemediniz, 

ben söyleyeyim’ dedi: “Türkiye dua etmeli ama ne için biliyor musunuz? Belediyelerin 

kasalarında mevcut bulunan imar planlarını uygulayacak yöneticiler çıkmasın diye. Eğer 

çıkarsa Türkiye birkaç asır belini doğrultamayacaktır” (Cansever, 1997: 141-142). 

 

Yurt dışından gelmiş bir akademisyenin Türkiye kentleşmesi için öngördüğü bu tehlike ne idi? Neden 

ve nasıl tehlikeli idi? 

 

2. MODERN ŞEHİR PARADOKSUMUZ 

Kadim şehir kültürümüzdeki “mesken” anlayışı3, insan merkezli boyutuyla büyük ölçüde bugün 

yaşanabilir kentler için öngörülen konut özelliklerini yansıtmaktadır. Bu bağlamda, öteden beri 

çocukların kentsel yaşamdaki yoksunluklarının, “mesken” anlayışından “apartman”a geçilmesiyle 

süreciyle ilgili olduğu ileri sürülebilir. Kadim şehir kültüründe sıkı birlik duygusuna ve sosyal 

dayanışmaya sahip, bütünleşmiş topluluklar söz konusudur (Abdürrahim, 1992: 52). 19. Yüzyılda 

Osmanlıların, Batı ile karşılaşma, dünyada olanları anlama ve değerlendirerek kendisine ait çözüm 

üretme tavrından uzaklaşarak, kendi varlık telakkilerinin, dünya görüşünün, inanç sisteminin ürünü 

olan çözümleri tamamen terk etmesi ve Batı’yı taklit etmeye yönelmesiyle (Cansever, 2013b: 82) 

yukarıdaki kadim kültür kesintiye uğramıştır. 

20. yüzyıl içinde, Batı’da gerçekleşen kentleşme ile sanayileşme arasındaki paralellik, genel geçer bir 

yaklaşım halini alarak tüm dünyadaki kentleşme süreci için geçerliymiş gibi bir anlayış ortaya 

çıkmıştır. Oysaki kentleşme olayının, her toplumun kendine özgü tarihi ve toplumsal koşulları ile 

toplumlar arası ilişkileri tarafından belirlendiği (Tuna, 2013: 10) göz ardı edilmemelidir. Ülkemizde 

benimsenmiş olan “modern kentleşme” eğilimi böyle bir gerçekliği yadsımıştır.  

Bugün karşı karşıya olduğumuz sorunların temelini, kentleşme ve mimaride modernizme yönelip, 

“mahalle kültürü”nü terk ettiğimiz tarihlere dayandırabiliriz. Tanzimatla başlayan anlayışın 

neticesinde, 20. yüzyılın başında “Fransız taklidi dev binalar yaparak şehirlerimizi 

güzelleştireceğimize” yönelik bir eğilim ortaya çıkmıştır. Bu eğilim, şehirlerimizin tarihi ve insani 

boyutunu ve uhrevi yaşama uygun yapılar arası hiyerarşiyi tahrip eden bir yıkıma ve akabinde yeniden 

inşaya yol açmıştır. Özellikle Cumhuriyet döneminden itibaren geçmişte meydana getirilen eserler, 

modern düşüncenin etkisiyle küçümsenmiş; böylece mahalle teşkilatı lağvedilerek, mahalle ölçeğini 

düzenleyen sosyo-kültürel sistem ve onun yansıması olan mahallenin mimari yapısı yok edilmiştir 

(Cansever, 1997: 158). 

Kentleşmemizin köklü bir temelden ve şehir kültüründen yoksun oluşu, “modern kent” anlayışının 

karşılaştırmalı biçimde irdelenmesiyle anlaşılabilir. Modern kent, esas olarak Roma Hukukuna dayalı 

“kamusal mekân anlayışı”nı esas alarak kurulmuştur. Modern kent normları, özel ile kamusal alanı tek 

bir çizgiyle net olarak ayırt etmekte ve bu iki alanı karşıt nitelikler tanımlamaktadır. Buna göre özel 

hayatın korunduğu ev ile kamusal yaşam mekânı sokak tek bir çizgi (evin eşik çizgisi) ile birbirinden 

                                                           
3 Bugün ailenin yaşadığı mekânı ifade eden “ev”in en çok kullanılan diğer adı “mesken”dir. Arapçada "yerleşilen yer" 

anlamındaki bu kelime, dilimizde; "huzur ve sükûnet içerisinde yaşanılan yer" mânâsında kullanılmaktadır. Kadim kent 

kültürümüzde "mesken" kelimesinin bu içeriği, tarihî bir geçmiş ve gelenekle oluşmuştur (Aydın, 2003). 
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ayrılır. Bu eşik çizgisi aşıldığında birey, kendisini tek biçimli bir kamusal mekân içinde bulur. Böyle 

bir kentte yürüyüşe çıkan birey, homojen bir mekân içinde hareket eder; kamusal alanı oluşturan 

sokakların, meydanların her noktası, birbirine çoğu kez yabancı olan kent sakinlerinin kullanımına eşit 

ölçüde açık olur (Öğdül, 2015). Buna göre örneğin, bir kentteki bütün yollar “kamusal alan” niteliği 

taşır ve herkesin erişimine açıktır. 

Modern kentin tersine geleneksel şehir kültüründe (Osmanlı/İslam şehrinde) bir kamusal alan 

mefhumundan söz edilemez. Özel kişiler, hükümdara ve vakıflara ait özel mülklerin yanı sıra 

komşuların ya da bütün cemaatin ortak mülkiyeti altında olan alanlar vardır. Roma Hukukundaki 

“kamusal alan” olgusunun uygulanmasına uygun bir kategori gibi görünen “bütün cemaatin ortak 

mülkiyeti altında olan alanlar”, bir kamu alanı özelliği göstermez ve buralarda “kamu yararı 

yükümlülükleri” uygulanmaz (Yerasimos, 1999: 10). Geleneksel şehirdeki ilkeler, kadim şehir 

kültürüne içkin olan hem “mahremiyet” anlayışının hem de “güvenlik” işlevinin gerçekleşmesini 

sağlamaktadır. Mesela, bütün cemaatin ortak malı sayılan iki tarafı açık yolun yanı sıra sadece sokak 

sakinlerinin (komşuların) ortak mülkü sayılan “çıkmaz sokak”. Çıkmaz sokağın sakinleri, ortak bir 

anlaşmayla, çıkmazın girişine bir kapı yaptırıp, burasını dışarıdan gelen insanlara kapatabilirlerdi 

(Yerasimos, 1999: 10). 

Geleneksel şehirde mahremiyet ve ev esas iken modern kentte ev değil, sokak esastır. Geleneksel 

şehirde “çıkmaz sokak”ın işlevi sadece “geçmek”tir (Öktem, 2013: 160). Dolayısıyla çıkmaz sokak, 

şehir kurmak bakımından bir zihniyet durumunu; evin asıl, sokağın ikinci oluşunu yansıtır. Sokak, ev 

için vardır. Bu bağlamda evin ruhu vardır ve ona bağlı olarak sokağın da. Modern kent tasarımında ise 

sokak asıl, ev ise onun türevidir. Modern kentte evler şeyleştirilmiştir. O nedenle ev, yurt olarak 

algılanmaz; evin değerini maneviyat değil, meta değeri belirler. Son tahlilde ev, ticari bir yatırım 

aracıdır (Doğan, 2002: 18). 

Öte yandan modern kentteki arazi mülkiyeti hukukunun temelinde, Roma Hukukunun soyut nitelikli 

“sınır” kavramı bulunur. Bu sınır, iki özel mülkü ya da özel mülk ile kamu alanını birbirinden ayıran 

bir çizgidir. Buna karşılık geleneksel şehir kültüründe sınırın yerine, bir birimden diğerine aşamalı 

geçişi ifade eden “fina” kavramı vardır.4 “Fina” kavramının, bugün toplumumuzda var olan “evimin 

önü” algısının tarihsel temellerini oluşturduğu söylenebilir. 

Anlaşılacağı üzere modern kenti kuran felsefe ile kadim şehir kültürü felsefesi farklılıklar taşımaktadır. 

İbn Haldun’un belirttiği gibi “insan kendisini saran muhitin ve bu muhitten kazandığı alışkanlıkların, 

yani kültürün çocuğu” ise bugün yaşadığımız modern kentlerde aykırı görünen bazı davranışlar ve 

yaşam tarzlarının, özünde yukarıdaki kültür çelişkisinden kaynaklandığını düşünmek gerekir: 

“TOKİ’nin kent dışında dar gelirliler için yaptırdığı modern sitelerde ... kadınların kapı 

önlerinde oturduğunu öğrendik basından. Bu sitelere yerleştirilenler, geldikleri 

mahallelerdeki geleneksel davranışlarını sürdürmüş, kapıların önlerinde, merdivenlerde 

oturarak bir kabuk gibi kendilerine giydirilmeye çalışılan modern siteleri mahalleye 

dönüştürmeye çalışmışlar. Modern bir konut formunun otomatikman modern bir hayatı, 

                                                           
4 Fina, bir alanın, hak sahibi sokak sakinlerince ortak kullanılan bölümüdür ve taraflardan birinin diğerine göre hakkı, 

kendi mülküne doğru yaklaştıkça artar. Ayrıntılı bilgi için bkz. (Yerasimos, 1999: 10-11). 
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kamusal mekân anlayışını kuracağına inanan yetkilileri şaşırtan bu finâ anlayışı, yazılı 

yasaklamalarla aşılmaya çalışılmış…” (Öğdül, 2015). 

Dolayısıyla bugün kentlerimizdeki sorunların temelindeki sebepleri doğru analiz edebilmek 

bakımından, insanların “bugünkü biçimiyle kent yaşamı”nı benimseyemediklerini ve kente 

yabancılaştıklarını tespit etmek zorundayız. Böyle bir tespitten hareket edildiğinde ise kaçınılmaz 

biçimde karşımıza, kadim şehir kültürünün oluşturduğu “diğerkâmlık” ruhuna dayalı toplumsallığın, 

modern kentin “objektivite”ye dayalı toplumsallığı ile çatışması çıkar. Bu çatışmayı Cansever şu 

şekilde betimler:  

“Modern şehirde, insan hayatını sürekli birbirine benzer duvarlar arasına hapseden, dünyaya 

sırtını dönen, ona karşı duyarsız olan … bir insan telakkisi görüyoruz. Buna karşılık Osmanlı 

şehri, sakin, hareketli yol şeması üzerinde, yol boyunca yeri, biçimi, şahsiyeti, değişen evlerin 

arasında büyük abidelerin bulunduğu yerleri, büyük abidevi ağaçların bulunduğu meydanları, 

alçak duvarlardan sarkan çiçekleri yahut meyve ağaçlarının sarkan dallarını görerek ve 

parlak, farklı renklere sahip evlerin arasından geçerek, her an yeni bir güzellikle karşılaşarak 

yaşayan bir insan için vücuda getirilmiş bulunuyor…” (Cansever, 2013b: 99). 

Ülkemizde Tanzimatla başlayan kentleşmenin moderniteye odaklı gelişim süreci, Cumhuriyet 

sonrasında devam etmiştir. Bu dönemde Avrupa ülkelerinden tercüme edilerek Türkiye’de uygulamaya 

konulan yapı yönetmelikleri yapı anarşisini doğurmuş ve mimari duyarlılık büyük ölçüde yok 

olmuştur. 1950’li yıllarla birlikte şehirlere başlayan kırsal göçler sonucunda ise şehirlerin düzenli 

gelişmesi sağlanamamıştır. Böylelikle, 1850’lerden itibaren yıkılmaya başlayan Osmanlı şehir yapı ve 

hukukuna ait esasların yerine, şehirlerin gelişmesini yönlendirecek ve tarihi şehir kültürüyle bağlı bir 

mimari faaliyet ve kentleşme tesis edilememiştir (Cansever, 1997: 190). Böylece, mimarlık ve yapı 

faaliyetlerinde seviyesizleşme, toplumun bütün kesimlerine hâkim olmuştur. Öyle ki, insanların çevre 

bilinci ve sorumluluğu, yapıların yüz yılı aşan ömürleri ve gelecek nesillerin hayatını da 

şekillendirmeleri nedeniyle kaçınılmaz olarak gelecek nesillere karşı sorumluluk duygusunu da yok 

etmiştir (Cansever, 1997: 196). 

Şehir planlamasında tarihi Türk şehirlerini yıkıp, apartmanlar inşa ederek Türkiye’yi 

“modernleştirme” tasavvuru, genel kültür politikamıza eklemlenmiştir (Cansever, 2013b: 194). Bu 

yaklaşımla, Osmanlı’nın insan ölçeğindeki sokaklarını kargacık burgacık diye tarif eden kişiler, 

“onların üzerine çizgi çizip, geniş yollar yaparak, üzerinde arabaların hızla gittikleri, altlarında 

çocukların ezildikleri, insanların egzost dumanından kanser oldukları, annelerin çocuklarını sokağa 

çıkarmaktan korktukları bugünkü kentlerimizin ortaya çıkmasını” sağlamışlardır (Cansever, 1997: 

142). Üstelik modernitenin simgesi olarak ortaya çıkan apartmanların etkisiyle kent, artık rant üreten 

bir mekana, alınıp-satılabilen bir metaya indirgenmiştir. 

Bugün ülkemize baktığımızda hızlı nüfus artışı, kentleşme ve görece refah artışı ile birlikte otomobil 

baskısı, kentlerdeki sokakların gürültülü ve güvenlikten yoksun bir niteliğe bürünmesine neden 

olmuştur. Bunun yanı sıra konut bölgelerinde bile yolların genişletilmek istenmesi ve mahalle arası 

sokakların yerlerini bulvarlara bırakması, hem güvenlik sorunu meydana getirmekte hem de mahrem 

alanların, çocukların rahatlıkla oynayabilecekleri alanların yok olmasına sebep olmaktadır (Gündoğan, 

2015). Dolayısıyla bugün ülkemizde “insan merkezli” değil, “otomobil merkezli” bir kentleşme 
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anlayışı kentlerimizi biçimlendirmektedir. Buna, kentsel toprakların rant ve ekonomik rasyonaliteye 

dayalı planlaması da eklendiğinde, yukarıdaki bağlamda sorunlar iyice derinleşmiştir.  

3. ÇOCUKLAR İÇİN GELENEKSEL ŞEHİR KÜLTÜRÜNÜN BİR OLANAĞI: ÇIKMAZ 

SOKAK 

“Bir çocuk için en güzel sokak çıkmaz sokaktır. Biz çıkmaz sokakta yaşıyorduk ve benim için 

o çok önemliydi. Benim sokağım çıkmaz sokak olduğu için çocukluğumun en güzel geçtiği 

zamandı. Bir kere bütün mahallenin çocuklarının, yaşıtların buluştuğu gruplar olurdu ve 

sokakta oynardık.” (Tanbay, 2015). 

Kentlerin varlık özelliklerinin en üst amacı, şüphesiz ki yaşayan neslin olduğu kadar, gelecek nesillerin 

de manevi-kültürel hayatının, idrak ve davranış tercihlerinin en üst düzeyde gelişmesini sağlamak ve 

düzenlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için gerekli yapısal özelliklere sahip sosyal, hukuki ve 

ekonomik müesseseleri ve çerçeveleri geliştirmek, eğitim, sağlık gibi temel insani ihtiyaçları 

karşılamak için gerekli teknik altyapı ve hizmetlleri sağlamak gerekir (Cansever, 2013a: 115). Bu 

teorik yaklaşım somut olarak şöyle betimlenebilir:  

“Hafif, önceden imal edilmiş mimari veya inşaat elemanları kullanılarak oluşturulmuş ve 

1,2 ve 3 katı geçmeyen evlerden oluşan mahalleler... Her evin, toprak taşımayı 

gerektirmeyen küçük kazı ve toprak, tesfiye işleri kendi parseli içinde yapıldığından, mahalle 

merkezlerinde bulunan mescit, okul gibi tesisler en başta inşa edildiğinden ve mahalle 

içlerine ağır vasıtaların girmesi söz konusu olmadığından; yolların esas itibariyle insan 

ölçeğinde hafif yükler için inşa edilmesi, evlerin, mahallelerin çok maksatlı kullanışa izin 

vermesi...”(Cansever, 2013a: 122).  

Böyle bir kent ortamında yaşamayı kim arzu etmez? İşte, bu karakteristikler, geleneksel şehrin özgün 

yapısını ifade eder. 

Şehir ve şehir imajı, İslam kültürlerinde “cennet” tasavvurunun bir yansımasıdır. Cenneti yeniden inşa 

edenler, bu yolda halkın meşru ve yaratıcı gücünün önündeki engelleri kaldırarak, her insanın dünyayı 

güzelleştirme görevini yerine getirmeye odaklanmışlardır (Cansever, 2013a: 110). Böyle bir şehir 

tasavvuru, doğal olarak içinde yaşayanların “hak” ve “güvenlik”lerini de öncelemekteydi. 

“Dayanışma” ve “otokontrol” ruhunu içeren Osmanlı şehri, bu ruhu ortaya çıkarmaya müsait bir 

mimari tasarıma dayanır. Bu çerçevede, mahallenin üç temel mimari ögesi vardır; cami ve diğer dinî 

mekânlar, çarşı ve sivil konut. Gündelik hayat, çıkmaz sokağın tamamladığı bu mimari ve kültürel 

mekânlarda geçer (Doğan, 2002: 39). Bu tasarım içinde Osmanlı şehrini karakterize eden önemli 

unsurların “mahalle” ve “sokak” olduğu söylenebilir. 

Mahalleler, şehirlerin dokusal hücresini oluştururlar. Bu hücrelerde genellikle aileler birbirlerini 

tanırlar, yabancılar ise hemen fark edilir. Böyle bir doku geleneksel Türk şehirlerinin hemen tümüne 

hâkim olan ve özünde dayanışma, mensubiyet ve biz bilinci olan komşuluğun yer aldığı bir toplumsal 

değer üzerinde şekillenmiştir. Mahalleyi ve mahalleliyi tâciz edecek, sıkıntıya sokacak her eylem 

mahallelinin ortak tepkisine neden olur. Mahalle sosyolojik anlamda kapalı bir toplumdur ve bu 

toplumda birine yapılan bir tecavüz bütün mahalleye yapılmış muamelesi görür. Bu çerçevede, 

“mahallenin namusu”, “mahalle kabadayısı” gibi deyimlerin geleneksel Osmanlı’nın mahalle 
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kültüründen intikal ettiği düşünülebilir. Osmanlı kentlerinde alkol içmekle ya da mahalle sakinleri 

hakkında dedikodu yapmakla suçlanan kişilerin mahalle ve semtlerden söz konusu duyarlıklar ve 

dayanışma ruhu ile atıldığı bilinen olaylardandır. Mahallenin bu yakın denetimi, mahalleleri bekârlar 

ve yabancılar için cazip olmaktan çıkarmaktaydı. Mahallenin sevinci de üzüntüsü de ortaktır. 

Bayramlar, düğünler, ölüm ve hastalıklar müşterek katılımlarla gerçekleşirdi (Doğan, 2002: 38).  

Osmanlı şehrindeki karakterize sokak, bugünkü sokak algımızla anlaşılamayacak ve işlevsiz 

görülebilecek bir niteliğe sahiptir. Osmanlı şehirlerinin fiziki bünyesinde sokaklar kendiliğinden, 

serbest ve keyfi oluşumun sonucu birbirine benzemeyen bir nitelik taşır. Kamusal yollar zaman içinde 

sürekli eklenen yapıların işgalleri ile daraltılmış ve hatta çıkmaz sokak durumuna getirilerek 

“mahallenin anayolundan evlere uzanan özel yollar” olarak değerlendirilmiştir. Sokak, eve benzer 

şekilde insancıl ve korunmuş mekân niteliği taşımakta olup, bir “iç mekâna dönüşmüştür. Yaşama 

alanları, ev, bahçe, avlu duvarları ve bunlara bitişik sokaklarla bir bütünlük göstermektedir. Buna göre 

mahalle, geometriden uzak yapısıyla, daha çok toplumsal ilişkilerin belirlediği bir fiziki alandır (Alada, 

2008: 148-149). Dolayısıyla mahalle ve sokaklar, bugünkü gibi tek/ulaşım işlevli değil, çok işlevlidir. 

Osmanlı şehirlerinin yol düzeninde dikkati çeken en önemli özellik çıkmaz sokaklardır. 

A.Raymond’un tespitine göre Osmanlı dönemi şehirlerinden Fes’te çıkmaz sokaklar, toplam yol 

uzunluğunun %52’sini, Cezayir’de %45’ini, Kahire’de %47’sini, Bağdat’ta %25’ini ve Şam’da da 

%43’üne ulaşmıştır (Can, 1995:117). Osmanlı mahallelerinde çıkmaz sokaklar çoğunluğu 

oluşturuyordu ve bu sokaklara, kullanım hakkı sadece buraya kapısı açılan hane halkına ait 

olduğundan, “özel sokak (tarik-i has)” denilmekteydi (Gündoğan, 2015). Böylece, bugün olduğunun 

tersine, yerelde gerçek anlamda bir aidiyet duygusu söz konusudur. 

Çıkmaz sokaklar, Osmanlı şehir hayatının nabzını tutmuş, insanların dayanışma içerisinde hayatlarını 

idame ettirdikleri alanlar olmuştur. Bu sokaklar, birbirlerine karşı sorumlu olan insanların, sosyal bir 

dayanışma içinde bulundukları fiziki bir mekândır. Çıkmaz sokakların oluşumunda mahremiyete riayet 

önemli rol oynar. Bu sokaklar ortak yaşayanların mülkiyetidir. Bu sokakta tek prensip vardır; o da 

başkalarını rahatsız etmemek (Gündoğan, 2015). Bu konu da ünlü mimar Ekinci’nin tespitleri şöyledir:  

“...Çıkmaz sokaklarımız. Bu durum eski kent geleneğinden gelen Osmanlı geleneğinden 

gelen yola cephe almayan mülkiyetlere öndeki ya da onun önündekinin geçiş hakkı tanıması 

şeklinde bir kavram var. Diğer parsellere geçiş hakkı vermesi ve onu yolsuz bırakmaması. 

Tarihi dokularda bu geçiş hakları ve iletişim biçimi komşuluk ilişkilerinin daha canlı 

yaşandığı bir hale gelmiştir” (Ekinci, 2015). 

Şehrin ara sokakları finâ kavramı çerçevesinde özel bir alana dönüşen bir nitelik taşımaktaydı.5 Ana 

yollardan ara sokaklara, mahalle içlerine girdikçe mahalle sakinlerinin yakınlık bölgesine girilmekte ve 

giderek bu yakınlık bölgeleri çıkmaz sokaklarda son bulmaktaydı. Bu yapısıyla çıkmaz sokaklar aynı 

zamanda o bölge sakinin güvenli bölgesi konumundadır. Çıkmaz sokakların şehrin merkezinde değil, 

şehrin konut bölgelerinde tercih edilmiş olması da mahremiyet düşüncesinin haklılığını ortaya 

                                                           
5 Çıkmaz sokakta mülkiyet ortaklığı tek tip değildir; her sokak sakini çıkmazın girişinden kapısının önüne kadar olan 

bölümün mülk ortağıdır. Bu bakımdan diğer mülk sahiplerinin onayını almadan kapısını çıkmaza doğru taşıyamaz. 

Çıkmazın iç taraflarına gidildikçe özelleşen alan, sonunda en dipteki mal sahibinin özel mülkü olur. Bu mal sahibi 

genellikle sokağın en önemli kişisidir; sokak sakinlerinin toplumsal statüsü açık tarafa doğru azalan bir sıra izler. Bkz. 

(Yerasimos,1999: 11).  
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koymaktadır. Bu şekilde bir şehir yapısı kurulduğunda, mükâfat olarak da tabiat ile barışık, insana 

huzur veren bir yol ağı ve şehir elde edilmekteydi (Gündoğan, 2015). 

Bir yandan mahremiyet işlevi diğer yandan da çocukların gelişimi ve güvenliğini sağlama işlevi 

bakımından çıkmaz sokağın yapısı büyük önem arz etmektedir. Ancak ne yazıktır ki Turgut 

Cansever’in birçok eserinde dile getirdiği gibi kalkınmayı ve otomobili önceleyen anlayış sebebiyle bu 

tarz şehirleşmeye olumsuz bakılmış ve bu tür mahallelerin ortadan kaldırılması politikası güdülmüştür 

(Gündoğan, 2015). 

Çıkmaz sokak tasarımının çocuklar için sağladığı olanaklar, çocuk-sokak ilişkisi bağlamında daha iyi 

anlaşılabilir. Çocuk-sokak ilişkisi hususunda, Ekinci’nin şu anekdotu ufuk açıcıdır:  

“... Bir sokak çocuğu olarak büyüdüm. Şimdi, ‘sokak çocuğu’ nedir ? Sokak çocuğu, 

sokaktaki ister fakir ister zengin, her sosyal ve ekonomik katmandaki ailelerin çocuklarıyla 

eş değerde arkadaştır. O kadar önemli bir şey ki bu… Mesela ilkokulda da öyleydik. Ama 

sokak ve ilkokul ilişkisine baktığımız zaman; sokakta oyunlarımı beraber oynadığım, 

herhangi bir binanın kapı merdivenlerinde oturup sohbet ettiğim, annemin pencereden ‘hadi 

gel artık, akşam oldu, baban gelince seni evde görsün’ diye basbas bağırdığı zamanlarda 

derinlemesine sohbet ettiğim, konuştuğum arkadaşlarımın bazıları zenginlerdi bazıları da 

çok fakirlerdi, bazıları ise orta karardı. Ama biz eşittik”(Ekinci, 2015). 

Bugün sokak adlarını gösteren ayrıntılı bir haritaya bakıldığında çıkmaz sokak adı taşıyan bir sürü 

sokak görülebilmektedir. Lakin modernleşmeyle birlikte tıpkı bir kör bağırsak gibi akışı engellediği 

için bu çıkmazların kapalı uçları yıkılarak çıkar hale getirilmiş ve bu uygulamalar “sağlıklı şehirleşme” 

adına yapılmıştır:   

“Bornova Belediyesi, Çamdibi’nde Mediha Mahmut Bey İlkokulu’nun yakınında yeni bir yol 

açarak 7 çıkmaz sokağı buraya bağladı. Yeni açılan 5311 sokak ile çıkmaz sokakların ana 

yollara ulaşması sağlanırken, ilkokulun çıkış saatlerinde yaşanan trafik sıkışıklığının da 

önüne geçildi. Bornova Belediye Başkanı ..., bir yerden bir yere giderken zamandan tasarruf 

edilmesini de sağlıyoruz. İlçemizin pek çok noktasında benzer düzenlemeler yapmaya devam 

edeceğiz’ dedi.” (www.gazeteyenigün, 2015). 

Yukarıdaki metin, günümüzde sokakların ulaşım ve hız merkezli olarak tasarlandığını ve bu tasarımda 

çıkmaz sokağa yer olmadığını açık biçimde göstermektedir. 

4. MODERN ÇAĞDA ÇIKMAZ SOKAK UYGULAMALARI  

Modern kentin yarattığı sorunlar, alternatif şehirleşme anlayışlarını doğurmuştur. Buna göre şehrin 

%80’inin kapsayan konut-ikamet alanlarının ve şehir nüfusunun %70’ini teşkil eden kadınların, 

yaşlıların, çocukların ve bunlara mahalle ölçeğinde hizmet veren nüfusun yaşadığı, zamanlarının 

%90’ını geçirdiği bu alanların, bugün olduğu gibi şehir fonksiyonlarıyla rahatsız edilmemesi gerektiği, 

1939 yılından beri bütün dünyanın paylaştığı ve gerçekleştirmeye çalıştığı bir amaç olmuştur 

(Cansever, 2013a: 121). Bugün bu olayın geldiği son aşama “yaşanabilir kentleşme” olmuştur. 

Yukarıdaki bağlamda Osmanlı mahalle ve çıkmaz sokak kültürü, zamanla başka kültürlerin dikkatini 

çekmiştir. Dünyaca ünlü mimar ve kent plancısı Le Corbusier’in kendisine özgü mimari üslubunun 
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temellerinde, vaktiyle gezip incelediği Balkanlardaki Osmanlı şehirlerinden, Trakya ve İstanbul’dan 

aldığı ölçütlerin ve tespitlerin olduğu bilinmektedir (Cansever, 2013b: 89). 

İngiltere’de yapılan araştırmada, en mutlu insanların çıkmaz sokak sakinleri olduğu ortaya çıktı. O 

kadar ki, ev alacakların çıkmaz sokakta bulunan ev için yüzde 20 fazla ücret ödemeyi bile göze 

aldıkları belirlenmiştir. Çıkmaz sokakta komşuluğun üst seviyede olması, insanların birbirlerini 

isimleriyle tanıması, birlikte bir fincan kahve içebilme ve ihtiyaç olunan malzemelerin ödünç alınması, 

çıkmaz sokağı tercih etmelerindeki en büyük nedenler olarak tespit edilmiştir. Streetclub ve B&Q 

kuruluşları tarafından yapılan araştırmada ise, insanların yüzde 88’i çıkmaz sokakta ev sahibi olmanın 

keyifli olacağını ifade etmişlerdir. Çıkmaz sokağa olan bu yöneliş, İngiltere’de yeni sitelerin dizaynını 

etkilemiştir (www.insanvehayat.com, 2015). 

Öte yandan günümüz Avrupa kentleri incelendiğinde ise farklı boyutlarda olsa bile mahremiyetin, 

çocukların güvenliğinin ve rahatlığının ön plana çıktığı görülmektedir. Son dönemde yapılan şehir 

planları, bu iki olguyu güçlendirmekte ve getirilen kurallar ile de “suni” çıkmaz sokaklar meydana 

getirilmektedir. Buna göre bazı uyarı levhalarıyla bazı sokaklara sadece o sokağın sakinlerinin 

girmelerine müsaade edilmekte ve “çıkmaz sokak mantığı” işletilmektedir. Bazı uyarı levhaları ise bu 

bölgelerde çocukların oyun alanı olduğu uyarısı yapılarak, araç sürücülerinin yalnızca adım hızı ile (10 

km/h) gitmelerine müsaade edilerek hem çocukların güvenliği düşünülmüş hem de düşük hız 

nedeniyle mukim olmayanların ana yolları tercih etmeleri istenmiştir. Geniş olan bazı sokaklar çeşitli 

dekoratif düzenlemeler ile daraltılarak ve/veya bisiklet yolları oluşturularak, otomobil kullanıcılarının 

bu yolları “kısa yol” olarak kullanmasının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Bu ise mahalle 

sakinlerinin hem daha sessiz ve huzurlu hem de güvenli bir ortama kavuşmalarını sağlamaktadır 

(www.insanvehayat.com, 2015). Bu örnekler, yüzyıllar önce geleneksel şehirlerdeki uygulamaların, 

Batının modern şehirlerinde artan bir şekilde talep edildiğini ve uygulandığını ortaya koymaktadır.  

Günümüzde çıkmaz sokak uygulaması apartmanlara da uygulanmaktadır. Mimari teknolojinin 

gelişmesiyle apartman hayatının ortaya çıkması çıkmaz sokakları da etkilemiştir. Şu an için var olan 

çıkmaz sokaklar, yüzyıllar öncesindeki biçiminden ayrılarak, bambaşka bir hal almış durumdadır. 

Mesela, insanlar çıkmaz sokakları arabalarını güvenle park edecekleri yer olarak kullanırlarken; 

çocuklar için de arabaların olmadığı iş saatlerinde oyun parkı halini almaktadır 

(www.insanvehayat.com, 2015). 

Ülkemizde, halen bazı tarihî kentlerimizde geleneksel şehir kültürünün bazı izleri mevcuttur. Böyle 

kentlerde özellikle ışınsal yol şebekesi ve çıkmaz sokak anlayışı kısmen devam ettirilmektedir. Ancak, 

modernizmi ve otomobili önceleyen anlayış sebebiyle, ne yazıktır ki bu şehir yapısı “gelişmemişlik” 

olarak algılanmaktadır. 

Ülkemizde de çıkmaz sokakların uygulanması hususunda ülkemizde eski ile yeninin buluşabildiği 

çözümlemeler söz konusudur. Mesela Ankara’nın Eryaman semtinde çıkmaz sokak uygulaması 

apartmanlar arasında uygulanmaya çalışılmıştır. Normal bir caddeden apartmanların kapılarının 

bulunduğu sokaklara daldığınızda sokağın başka bir sokağa çıkmadığı görülür. Bu sokaklar hem 

otopark hem çıkmaz sokaktır. Ortak sokağı paylaşan apartman öbeklerinin ortalarında çocuk parkları 

da bulunmaktadır. Anlaşılacağı üzere çıkmaz sokaklar, ülkemizde modern şehirleşme için de ilham 

kaynağı olmuştur (Özkul, 2015). 

http://www.insanvehayat.com/
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Öte yandan genel olarak ülkemizde mevzuatın, kadim şehir kültürünü ve bu bağlamda çıkmaz sokak 

yapısını engelleyen bir niteliği vardır. Ekinci’nin anekdotu bu konuda fikir vericidir: 

“Örneğin 1970’lerde başlayan 80’lerde biten Muğla Koruma Amaçlı Planları var. 

Neredeyse dokudaki yapıların üçte birinin çıkmaz sokaklardan yararlandığını keşfettik. 

Planlama aşamasında kentsel sit alanında saçaklanma alanlarını da o sitin dokusuna uygun 

saçaklanmasını sağlayabilmek için, saçak kısımlarda da çıkmaz sokaklara başvurduk ve 

plana aktardık. … Planı büyük bir coşkuyla çözdük, Muğla’yı kurtardık, olağanüstü bir plan 

yaptık, kültürel sürekliliği sağladık, tarihin bize bahşettiği çok güzel bir değeri sürdürüyoruz 

diye düşünüyorduk. Meğer yönetmelikte madde varmış: “çıkmaz sokak yapılamaz”.  

Binlerce yıllık Anadolu kentleri için uygun olmayan bir yönetmelik olabilir mi? … .” 

(Ekinci, 2015). 

Açıktır ki kent planlamasında sürdürülebilirliğin dikkate alınarak, yerel–tarihsel kent dokusuna uygun 

bir planlama olanağının yaratılması ve bu bağlamda mevzuatın gözden geçirilmesi ihtiyacı olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Buna göre kentlerimizdeki yaşam olanaklarını geliştirmenin ve daha yaşanılır, 

insani kentler oluşturmak bakımından bu tür kaygıların güdülmesi ve kentlerde çocukları da görebilme 

olanaklarının yaratılması göz ardı edilemez.   

SONUÇ 

Şayet uygarlık kavramı, her şeyden evvel toplumsal ilişkilerin insani erdemlere göre kurulması olarak 

ifade edilirse, bugün ülkemizde, şehirlerin kadim işlevi olan “uygarlık üretici” niteliğinden 

uzaklaşmakta olduğu tespit edilebilir. Bu durum, büyük ölçüde fiziki dokuyu, toplumsal ve kültürel bir 

ruhla biçimlendirmiş olan kadim şehir kültürümüzden uzaklaşma ve salt fiziki dokuya odaklanan 

modern kentleşmeyi yüceltmekten kaynaklıdır. 

Sorun, çocuklarımızın kentsel mekânlara karışamaması nedeniyle bambaşka bir ağırlık kazanmaktadır. 

Çünkü kişisel gelişim süreçleri yaşadığı mekânın tek boyutlu işlevi içinde geçen çocukların, gelecekte 

kendisine, yaşadığı topluma ve kentine yabancılaşması ihtimali bir hayli fazladır. Nitekim ülkemizde 

yaşadığı kente aidiyet geliştirememiş bireylerin gittikçe çoğalıyor oluşunun bir sebebi de bu durumdur. 

Ancak bundan daha önemli olan sorun, çocukların yaşlarına uygun mekânlardan ve mekânsal 

işlevlerden yoksun bir şekilde büyüyüp gitmeleridir. Esasen gayri insani olan bu durum, bir hak 

gasbıdır; yetişkinlerin, çocukların yaşamlarının belli bir döneminin gasbedilmesidir. 

Söz konusu sorunun temelinde, çocukların kamusal alanlar olan “sokaklar”a çıkamamasıyla ilgili 

olduğu söylenebilir. İçinde yaşadığımız kentler, ebeveynler tarafından “güvenliksiz” mekânlar olarak 

algılandığından, çocukların sokağa çıkışı kısıtlanmakta, çocuklar okula ya da eve “hapsolmakta”dırlar. 

Ebeveynlerin çocuklarını korumak için başvurdukları bu yöntem de bir zorunluluğun eseridir. Böyle 

bir zorunluluğun aşılması ve çocukların güvenle sokaklarda bulunmasını sağlayıcı olanaklar 

aranmalıdır. 

Mevcut kentleşme anlayışız sürdüğü sürece ebeveynlerin kaygısını giderecek ve çocukların sokağa 

çıkmasını sağlayabilecek ortamlar yaratılamayacağı görülmek zorundadır. Artık, kentleri inşa ederken, 

planlarken ve düzenlerken, rant ve otomobil odaklı bakışımızı değiştirmek; odağımıza insanı ve 

özellikle çocuklarımızı almak zorundayız. Tam da bu noktada, geleneksel şehir kültürümüzün bir 
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unsuru olan “mahalle” ve “çıkmaz sokaklar”ın yarattığı olanakları yeni bir bakış açısıyla 

işlevselleştirilebilir. 

Geleneksel şehir kültüründeki karakterize sokağın kendiliğinden, serbest ve keyfi oluşumun sonucu 

birbirine benzemeyen bir nitelik taşıması, kamusal daraltılmış ve çıkmaz sokaklarla bezenmiş olması, 

sokağı motorlu araçlar için bir “yol” olmaktan çıkarmakta; tamamen oradaki sakinlerinin 

kullanabileceği bir kamusal alana dönüştürmektedir. Kadim sokak kültüründe esas olan sosyal 

dayanışma, mahremiyet duygusu ve başkalarını rahatsız etmemek gibi sokak ilkelerini bugünkü 

kentsel gerçekliğimizde hayata geçirmek olanağı yoksa da az katlı yapılaşmayı esas alan yeni bir yatay 

mimari ile geleneksel şehirdeki bazı özellikler (sokağın sadece sakinlerince kullanılması, araç ve gelip-

geçme güzergâhı olmaması gibi) işlevselleştirilebilir. Bu noktada özellikle çıkmaz sokak uygulaması 

önemli olanaklar sunmaktadır. 

Sonuç olarak; bugün çocuklarımızı sokağa bırakmama nedenlerini oluşturan “yabancılardan” ve “araç 

trafiği”nden koruma refleksimiz bakımından, kadim şehir kültüründe mahalle ve çıkmaz sokak anlayışı 

önemli bir imkân durumundadır. Böyle bir “imkân” kabul edildiğinde, karşımıza “geleneksel şehre ait 

düşünceler”le “modern kent”te nasıl yaşanacağı sorusu/çelişkisi çıkar. Bu çelişki nasıl aşılabilir ve 

genel olarak kent sorunları, özel olarak da çocukların kentsel mekânlarda kendilerine yer bulabilmeleri 

sorunu nasıl çözülebilir? 

Yukarıdaki çözüm arayışları hususunda yine Batı’daki arayışlar fikir verici olabilir. Batı’da 

sanayileşmenin etkisiyle, 18. yüzyılın ve 19. yüzyılın başıyla birlikte kentlerde çıkan sorunlara çözüm 

arayışları başlamıştır. Söz konusu sorunların ortaya çıkışı konusunda “yeni-rasyonalizm” akımının bir 

temsilcisi olan Rossi, sanayi sonrası kent formu için şu tespiti yapar: “İşte unutulan şey buydu, mahalle 

kavramını unuttukları için modernistler başaramadılar” (akt. Cansever, 1999: 303). Ülkemizde de 

kentsel sorunlar konusundaki çözüm arayışlarında da bu eleştiri dikkate alınmak durumundadır. Bu 

hususta dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi, geçmişin şehir ve mimari yapısını bugüne aynı 

şekilde aktarmaya çalışmanın yanlış olacağıdır. Çünkü Cansever’in haklı olarak işaret ettiği gibi 

geçmişte Osmanlı şehrini belirleyen yapı, o dönemin maddi, biyo-sosyal, psişik ve inanç sistemlerinin 

bütünlüğünün eseridir ve onları yansıtır (Cansever, 1999: 177). Bu noktada, geleneksel şehrinden 

alınacak ögelerle yapılacak olan sentezde, günümüz kentinin dayandığı kapitalizm ve rasyonalizm gibi 

iki gerçekliğin de hesaba katılması gerekir. 

 

Bunlar nasıl hayata geçirilebilir? Öncelikle bugüne kadar izlenen kentleşme politikalarını bertaraf 

etmek, konut yapımında çok katlı konut yapımından ve yık-yap yönteminden vazgeçmek gerekir. 

Bunun yerine Osmanlı, Amerikan, Japon ve Alman kentleşme modelleri gündeme alınmalı ve modern 

uygulamalar olarak kentleşme politikalarını biçimlendirmelidir. Bu çerçevede, teşekkül etmiş şehirlere 

yeniden nüfus yerleştirmemeyi ve yeni şehirlerin nerelere kurulacağı kararlaştırılmalıdır. Avrupa’daki 

modern örnekleri gibi her şehir bir fabrikanın, bir üretim sürecinin etrafında teşekkül etmelidir 

(Cansever, 1999: 287). Böyle bir kentleşme modelinde, toplu konut ve şehrin yerine yüksek binalar 

yapmak yerine şehrin kenarına yeni şehirler kurmak yöntemi benimsenmelidir. 

 

Böyle bir kentleşme politikası oluşturulduktan sonra konut mimarisinde de belli bir özeni göstermek 

gerekir. Konutlar oldukça sade ve güzel bir mimariyle, çok katlı değil, iki katlı ve toprağa yakın olarak 

inşa edilmelidir. Çünkü kültürel dokumuz, insanımızın toprakla birlikte yaşamasına dayanır. Öte 

yandan binalarda mahalle iklimine uygun olarak imal edilecek kapı ve pencereler kullanılmalıdır. En 

önemlisi de konut yapanlarda “para kazanmak” yerine “insana en iyi bir ortam hazırlamak” düşüncesi 

baskın olmalıdır. Bu bağlamda, yeni kentlerin oluşması, yeni kent arazilerinin her türlü spekülatif 

kazanç ihtimali yok edilmiş olarak yatırıma açılması gerekir (Cansever, 1999: 306, 206). 
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Yukarıdaki gibi bir kentleşme politikasında “çıkmaz sokak” uygulamalarına ağırlık verilmelidir. 

Çıkmaz sokak modeli, çocukların şehirle ilişkisinin düzenlenmesinde katkılar sağlayabilir. Çıkmaz 

sokak yapılmasına dayalı kentleşme politikasını benimsemiş olan bir yönetsel otorite, böyle bir 

politikayla, özellikle 4-11 yaşlarındaki çocukların, 40-50 ya da 70 m. boyunda, etrafında 3-5 veya 8 ev 

bulunan çıkmaz sokak içinde oynamasına olanak sağlayarak, daha o yaşta şehirle temas kurmalarını, 

komşu çocuklarla arkadaşlık etmelerini, kente bağlanmalarını, kent ortamında karşısındakinin 

haklarının olduğunu öğrenmelerini sağlamış olacaktır (Cansever, 1999: 221).  

Çıkmaz sokak uygulamaları için ülkemizde yerel ve merkezi yönetim düzeyinde yasal ve yönetsel 

değişiklikler yapılması gerektiği açıktır. Bu hususta öncelikle “çıkmaz sokak”ları yasaklayan ve tüm 

sokakların “çıkar” olmasını öngören yasal mevzuat gözden geçirilmelidir. Daha sonra ülkemizdeki 

kültürel dokunun, bireyin sokakta olmasını gerektirdiğini yeniden hatırlayarak, devlet, konut sektörü 

üzerindeki belirleyiciliğini, bireyin “sokağı terk etmesi” yönünde değil, “sokakta olmasını sağlama” 

yönünde kullanmalıdır. 
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