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Öz: Amaç:  Türkiye afet riski yüksek bir ülkedir ve yoğun 
kentleşme, özellikle sismik riski belli bölgelerde artırmakta-
dır. Kentsel dönüşüm projeleri son yıllarda gündeme bu tür 
risklere karşı çözüm olarak gelmiştir. Fakat kentsel dönüşüm 
uygulamaları, yeri yok sayan, sosyal yapıyı dikkate almayan, 
fiziksel ve sosyal anlamda tartışmalı sonuçlar yaratabilmek-
tedir. Bu çalışma kentsel dönüşüm uygulamalarında genelde 
göz ardı edilen yeri-bağlamı mekânsal davranış kavramları 
çerçevesince ele almaktadır. Bu kavramlar, kentsel morfoloji 
parametreleri ile okunmaya çalışılmıştır. Yöntem: Yapılan 
alan çalışmasında uygulama öncesi ve sonrası morfolojik 
parametreler olan sokak örüntüsü, yapı-yoğunluk ilişkisi, açık 
yeşil alan kullanımı ve yapı adası desenleri üzerinden karşılaş-
tırılarak mekânsal analizleri yapılmıştır. Bulgular: Analizler 
sonucunda parsel ve yapı adalarının birleştirilerek tek bir 
yapı adasının elde edilmesi ile sokak dokusunun ve geçirgen 
kentsel dokunun bozulduğu, dolayısıyla özel ve kamusal 
mekân kademelenmesinin ortadan kalktığı görülmüştür. Artan 
yoğunlukların yansıdığı kütlesel büyümelerle insan ölçeğinin 
zedelendiği, kentsel mekândaki sürekliliğinin de kesintiye 
uğradığı görülmüştür.  Sonuç: Mekân, toplum tarafından 
üretilen bir olgudur. Bu olguyu anlamak ve kentsel dönüşüm 
uygulamalarında veri olarak kullanmak için morfolojik para-
metrelerden çıkarsama yapabiliriz.

Anahtar Kelimeler: Bağlam,  Mekânsal Davranış, Morfolojik 
Analiz, Yer Kavramı 

Abstract: Aim: Turkey is a country with high disaster risk 
and rapid urbanization increase the seismic risk in certain re-
gions. Therefore, urban transformation projects have come to 
the agenda as a solution in our country in recent years. This 
study is a research that aims to manage the transformation 
process with the urban morphology approach by considering 
the place-context morphologically, which is generally ignored 
in urban transformation projects. Method: In the field study, 
spatial analyzes were made by comparing the morphological 
parameters such as street pattern, building-density relation-
ship, use of open green space, and building island patterns 
before and after the intervention. Findings: As a result of the 
analysis, it has been seen that the street and permeable urban 
fabric has deteriorated, thus the stratification of private and 
public spaces is eliminated, with the combination of parcels 
and building blocks to obtain a single building block. It has 
been observed that the human scale has been damaged by the 
increasing densities, which have resulted from mass growth. 
Conclusion: Space is a phenomenon produced by society. We 
can make inferences from morphological parameters in order 
to understand this phenomenon and use it as data in urban 
transformation applications.
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GİRİŞ

Kent, tarih ve toplumbilimciler tarafından uy-
garlığın doğuşu olarak kabul edilmekte ve bü-
yük bir çoğunluğu kenti insanlığın en önemli 
eseri olarak görmektedirler (Keleş, 1993: 20). 
Günümüzde kentler sunduğu eğitim, iş, sağ-
lık, sosyal ve kültürel yaşam olanakları ile nü-
fus çeken cazip yaşam merkezleridir (Kaya, 
2019: 944-945). Bu avantajlar nüfusun kent 
merkezlerinde yoğunlaşmasına neden olmak-
ta ve nüfus artışı konut sorununu beraberinde 
getirmektedir. Bugünün kentleri 18. yüzyıl-
da başlayan sanayileşme sonrası gelişmenin 
sonucudur (Kaypak, 2013: 80) ve 2050 yıl-
larında dünya nüfusunun %70’inin kentlerde 
yaşayacağı öngörülmektedir (Ateş ve Erinsel 
Önder, 2019: 41). 

Ülkemizde kentleşme olgusu, 1950’li yıllarda 
ekonomik vb. nedenlerle kente göçün sonucu 
olarak ortaya çıkmıştır. Hızlı ve plansız kent-
leşme gecekondu bölgelerinin ortaya çıkma-
sına ve buna bağlı olarak sağlıksız yaşam ko-
şullarının oluşmasına neden olmuştur (Çakır, 
2011: 210-218). Bütün bu sosyal ve ekono-
mik gerekçelere ek olarak Türkiye başta dep-
rem olmak üzere, afet riski yüksek bir ülke-
dir. Sağlıksız yapılaşma, hatalı yer seçimleri 
bu riski artırmaktadır (Genç, 2007: 349-354). 
İnsanlar yoğun olarak belli alanlarda yaşama-
ya başladığından beri afetlerin hasarları ve 
etkileri de artmıştır. Hızlı kentleşme nedeniy-
le artan nüfus ve uygun olmayan yapılaşma 

sismik riski de belli bölgelerde artırmaktadır. 
Bütün bu gerekçelerle ortaya çıkan sorunların 
çözümüne yönelik yenileme çalışmalarına ge-
rek duyulmuş ve son yıllarda ülkemizde kent-
sel dönüşüm uygulamaları gündeme çözüm 
olarak gelmiştir. Fakat gerçekleştirilen veya 
planlama aşamasında olan dönüşüm uygula-
maları çok fazla tartışılmakta ve eleştirilmek-
tedir. Bu kapsamda literatürde birçok çalışma 
bulunmaktadır (Duman ve Zaman, 2021: 113-
142; Markoç ve Çınar, 2018:169; Ünver ve 
Suri, 2020: 11-23; Duman ve Zaman, 2021: 
113-142).

Ülkemizde gerçekleşen kentsel dönüşüm uy-
gulamaları ile ilgili yapılan araştırmalarda 
büyük çoğunlukla demografik ve sosyal ya-
pının değişimi (Duman ve Zaman, 2021:113-
142), yerinden edilme (Markoç ve Çınar, 
2018:169), imar haklarının kullanımında 
kamu yararının olmaması, soylulaştırma (Ün-
ver ve Suri, 2020: 11-23; Duman ve Zaman, 
2021:113-142) sonuçlarına ulaşılmıştır. Kent-
sel dönüşüm çalışmalarının büyük çoğunlukla 
tek yapı ölçeğinde gerçekleştiği bunun sonu-
cu olarak parçacıl çözümlerin ortaya çıkması 
nedeniyle kentin siluetini bozan, birbirinden 
kopuk yapılaşmanın önünün açıldığı tespit 
edilmiştir (Özgür ve Özgür, 2018: 227; Evin, 
2021: 291-328). Parsel bazında gerçekle-
şen dönüşüm alanlarında altyapının yetersiz 
olması nedeniyle sosyal ve kültürel donatı 
alanlarının gerçekleşmemesi; yerleşmelerde 
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sürdürülebilir mekânsal gelişmeyi de olum-
suz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (Özgür 
ve Özgür, 2018: 227;  Evin, 2021: 291-328 ). 

Yapılan araştırmalarda çoğunlukla anket 
yöntemi, derinlemesine görüşmeler (in-depth 
interviews) (Markoç ve Çınar, 2018: 169), 
mevzuat bağlamında incelemeler (Özgür ve 
Özgür, 2018: 227), literatür taraması (Evin, 
2021: 291-328) kullanılmıştır. Kentsel mor-
foloji yaklaşımının, kentsel coğrafyanın bilim 
dünyasına kazandırdığı bir bakış açısı olarak 
ele alındığı ve kentin morfolojik öğeleri ola-
rak arazi kullanımı, cadde-sokak sistemi ve 
yapı üzerinden yapılan bir diğer çalışmada 
ise yoğunluk artışı ile dönüşümün gerçekleş-
tirildiği tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sonu-
cunda da kentsel mekânda ayrışmaya neden 
olan güvenlikli sitelerin ortaya çıktığı sonu-
cuna ulaşılmıştır (Duman ve Zaman, 2021: 
113-142). Dolayısıyla, yapılan literatür ça-
lışmasında dönüşen fiziksel çevrenin kentsel 
morfoloji yaklaşımı ile insan-çevre etkileşimi 
(mekânsal davranış-yer duygusu) kavramla-
rının birlikte kullanıldığı araştırma sayısının 
çok az olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın bu 
konudaki eksikliği gidermede katkı sağlama-
sı hedeflenmiştir.

AMAÇ

Bu çalışmada, Hendek ilçesinde gerçekleşti-
rilen kentsel dönüşüm uygulaması çalışmanın 
konusunu oluşturmaktadır. Araştırma kapsa-

mında eski ve yeni kentsel doku morfolojik 
olarak incelenerek, fiziksel ve sosyal etkileri 
yer duygusu ve mekânsal davranış kavram-
ları üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır. Bu 
çalışma kentsel dönüşüm uygulamalarında 
genelde göz ardı edilen, yeri-bağlamı ve in-
san-çevre etkileşimini kentsel morfoloji yak-
laşımı ile ele alarak, kentsel morfoloji yak-
laşımı ile dönüşüm sürecinin yönetilmesinin 
önemini vurgulamayı hedeflemektedir.

KAPSAM

Sakarya İli, Hendek İlçesi, Kemaliye Mahal-
lesi çalışma alanını oluşturmaktadır. Çalışma 
kapsamında Kemaliye Mahallesinde bulunan 
kentsel dönüşüm bölgesi ele alınmıştır (Şekil 
1). Sakarya ili, Hendek ilçesi jeolojik yapı-
sı nedeniyle fay hattı üzerinde yer almakta-
dır.  Sakarya ve çevresi tarih boyunca birçok 
depreme sahne olmuş, 1035 ve 1999 yılları 
arasında meydana gelen depremlerden etki-
lenmiştir. Hendek ilçesinin en eski mahalle-
rinden olan Kemaliye Mahallesi, 1926’da ya-
yınlanan cumhuriyet dönemi yıllığında ilçede 
adı geçen dört mahalleden biridir (Konukçu, 
2010: 12). Zaman içinde afetlerin ve fiziksel 
eskimenin de etkisi ile mahallede bulunan 
mevcut yapılar ömrünü tamamlamıştır. Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile yıkılma, hasar gör-
me, can ve mal kaybına neden olma riski bu-
lundurması gibi nedenlerle bölge riskli alan 
ilan edilmiş ve dönüşüm kararı verilmiştir. 
Alınan bu kararlar sonucunda Hendek Bele-



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yıl: 2022 Sayı: 26 İlkbahar Yaz Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
May / June / July / August Year: 2022 Number: 26 Spring Summer Term

ID:604 K:840
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

136

diyesi tarafından, kentsel dönüşüm çalışma-
larına başlanmış ve hazırlanan dönüşüm pro-
jesi ile 266 adet konut ve 43 adet işyeri olmak 

üzere toplamda 309 taşınmaz birim dönüştü-
rülmüştür (Genç, 2014: 25). 

Şekil 1. Çalışma Alanı (Yandex Haritalar, (E.T. 22.03.2021); Hendek Belediyesi Planlama Arşivi Verileri 
Kullanılarak Üretilmiştir)

YÖNTEM

Yerleşim alanlarının yeniden yapılandırıl-
masında bir yaklaşım olan kentsel dönüşüm 
uygulamalarında, çevre tek bir yapı parse-
li üzerinden ele alınmayıp, bağlam içinde, 
insan-çevre ilişkileri, anlam, tarihi, sosyal, 
kimlik değerleri ile bütüncül bir yaklaşım-
la ele alınarak planlanması, hedeflenen bir 
süreç olması gerekmektedir. Bu nedenle bu 
çalışmada yapılaşmış çevrenin morfolojik 
olarak ele alınarak, insan-çevre ilişkileri üze-
rinden okunması hedeflenmiştir. Çalışmanın 
metodolojik çerçevesi şekil-2 de gösterilmiş-
tir. Bu çerçeve içerisinde çalışmanın kavram-

sal altyapısını oluşturmak amacıyla litera-
tür taraması yapılmış, bağlam-yer duygusu, 
kentsel dönüşüm ve morfoloji kavramları 
tanımlanmıştır. Araştırma alanı, kentsel mor-
foloji yaklaşımı ile ele alınarak incelenmiştir. 
İngiliz Ekolünün önde gelen temsilcilerinden 
olan Conzen, (Burgage Cycle) mülk hakkı 
dönüşümü, (Fringebelt) kentsel kuşak alanı 
ve (Morphological Region) morfolojik bölge 
kavramlarını morfoloji alanına kazandırmış-
tır. Yerleşim alanlarının oluşum ve gelişimini 
anlamaya dayalı bu yaklaşımın temelini kent 
formunu oluşturan üç temel fiziksel elema-
nın; binalar ve binalar ile ilişkili açık alanlar, 
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parseller ve sokakların incelenmesine dayan-
maktadır. Conzen’in planlama birimi olarak 
kabul ettiği bu öğelerin değişim süreçlerine 
dayalı kent okuması yaklaşımı bu çalışmada 
benimsenmiştir. Bu amaçla Sakarya ili, Hen-
dek ilçesi, Kemaliye Mahallesi kentsel dö-
nüşüm projesi ele alınarak, kentsel yenileme 
projelerinin kentin fiziksel ve sosyal yapısına 
etkileri morfolojik açıdan incelenerek, yer 
duygusu ve mekânsal davranış kavramları 
üzerinden tartışılmıştır. Tablo.1 de verilen 

materyaller kullanılarak sokak yapısı, yapı 
yoğunlukları, açık-yeşil alan kullanımı ve 
yapı adası formu üzerinden morfolojik ana-
lizler yapılmıştır. Yapılan çalışmada, dönü-
şüm alanındaki değişimi anlayabilmek için 
müdahale öncesi ve dönüşüm sonrası durum 
morfolojik parametreler üzerinden karşılaştı-
rılmıştır. Morfolojik analiz sonucu elde edilen 
veriler ile dönüşümün sosyal yapıya etkileri 
yer duygusu ve mekânsal davranış kavramla-
rı üzerinden tartışılmıştır.  

Şekil 2. Çalışmanın Metodolojik Çerçevesi
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Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Materyaller

Araştırmada Kullanılan Materyaller

İmar planı   1/1000 ölçek

2013-2015 yılı

Hendek Belediyesi

Hâlihazır haritalar 2000 Planı Hendek Belediyesi

Sokak görüntüleri 2014 Google Haritalar

Güncel sokak fotoğrafları 2020-2021 yılı Google Haritalar

Uydu görüntüsü  2003-2013-2020 GoogleEarth

Vaziyet planları 2013-2014 yılı Hendek Belediyesi

Çalışma kapsamında Hendek belediyesin-
den elde edilen bilgi ve belgeler araştırmanın 
materyallerini oluşturmaktadır. Belediyenin 
işbirliği sayesinde herhangi bir kısıtlılık ya-
şanmamıştır.

KURAMSAL ÇERÇEVE

Çalışmanın kavramsal çerçevesini oluşturan 
kentsel dönüşüm olgusu, bağlam ve yer duy-
gusu, mekânsal davranış kavramları literatür 
de incelenerek alt başlıklar şeklinde verilmiş-
tir.

Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşüm Türk Dil Kurumu sözlü-
ğünde 1; kentte imar planına uygun olmayan 
kaçak yapıların yıkılarak toplu yerleşim alan-
larına dönüştürülmesi ve yenilenmesi olarak 
tanımlanmaktadır. Kentsel dönüşüm, sorunlu 
kentsel çevrelerin problemlerine kalıcı olarak 
çözüm üretmeyi ve kent merkezini günümüz 

1  https://www.tdk.gov.tr/

yaşam şartlarına uyum sağlayacak hale ge-
tirmeyi amaçlayan bir planlama çalışmasıdır 
(Yolcu, 2021: 393-396; Turok, 2004: 63). 
Farklı bir anlatımla kentsel dönüşüm, kentsel 
alanın mevcut durumunun dışarıdan müdaha-
le ile değiştirilerek yeniden yapılandırılması 
olarak ifade edilebilir (Claudio, 2015: 919). 
Günümüzdeki kentsel dönüşüm kavramının 
temeli, sanayileşme sürecindeki hızlı kent-
leşme ile ortaya çıkan sorunlara ve sağlık-
sız kentleşmeye çözüm bulmak amacıyla bu 
alanların yıkılarak yeniden yapılmasına da-
yanmaktadır (Claudio, 2015: 919). Kentler 
karmaşık ve dönüşüme açık canlı organizma-
lardır. Tarihsel süreçte değişen koşullar, yaşa-
nan nüfus hareketleri ve buna bağlı meydana 
gelen sosyal ve ekonomik çöküşler, afetler, 
ortaya çıkan sağlıksız yaşam koşulları ve iç 
dinamiklerdeki değişimler ile meydana ge-
len eskime kentlerin üzerinde dönüştürücü 
bir etkiye sahiptir (Tercan, 2018: 103; Özgür 
ve Özgür, 2018: 213). Bu etkinin kentsel dö-
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nüşüm ile yönetilebilir olması için, kentsel 
bozulma süreçlerini daha iyi anlamak, gerek-
sinimleri tespit etmek ve gerçekleştirilecek 
dönüşümde elde edilecek sonuçların üzerinde 
bir uzlaşma oluşturmak, kentsel dönüşümün 
hedefi olmalıdır. Bir başka deyişle, kentsel 
dokunun sürdürülebilirliğinin sağlanması, yi-
tirilen bir ekonomik etkinliğin yeniden can-
landırılması, işlemeyen bir toplumsal işlevin 
işler hale getirilmesi; toplumsal dışlanma 
olan alanlarda, toplumsal bütünleşmenin sağ-
lanması; çevresel kalitenin veya çevre den-
gesinin kaybolduğu alanlarda, bu dengenin 
tekrar sağlanmasıdır. 

Türkiye’de özellikle 1950 ve 1980 yılları 
arasında sanayileşme politikalarının meyda-
na getirdiği göç olgusu ile yaşanan nüfus ha-
reketleri, hızlı bir kentleşme sürecine neden 
olmuştur. Bu durum kentlerde kaçak yapılaş-
maya ve gecekondu alanlarının ortaya çıkma-
sına neden olmuştur. 1980’li yıllarda kentsel 
dönüşüm uygulamaları, kaçak yapıları imar 
affı ile ruhsatlandırarak yasal boyut kazandır-
ması, gecekondu alanlarının dönüştürülmesi 
ve sanayi alanlarının kent merkezi dışına çı-
karılması şeklinde gerçekleşmiştir (Özgür vd, 
2018; 213). 1999 yılında yaşanan Marmara 
depremi ile kentsel dönüşüm uygulamaları 
afet riski altındaki bölgelerde yoğunlaşmıştır. 
2011 yılında yaşanan Van depremi ile kentsel 
dönüşüm alanında mevzuatta düzenlemeler 
yapılmıştır. Bu yasaların en başında 2012 yı-
lında düzenlenen “6306 sayılı Afet Riski Al-

tındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun” gelmektedir. Bu yasa ile birçok kent-
te yenileme gündeme gelerek dönüşüm alan-
ları ilan edilmiş, merkezi ve yerel yönetim-
ler tarafından kentsel dönüşüm uygulamaları 
gerçekleştirilmiştir.

Bağlam ve Yer Duygusu / Mekânsal Dav-
ranış

Planlama ve mimarlık disiplinlerinin ürünü 
olan yapılı çevre,  diğer tasarım pratiklerin-
den farklı olarak, yapının nerede üretildiğine-
bağlamına bağlı olarak var olur ve anlam ka-
zanır (Güzer, 2007: 1). Dolayısıyla bağlam, 
yapının içinde yer alan çevredir ve yapının 
oluşum sürecinde etkilidir. Yapının tasarım 
sürecinde bağlam, coğrafik ve topografik 
özellikler ve sosyokültürel verileri sağlamak-
tadır. Bu nedenle bağlam  “yeri” belirleyerek, 
var olma zeminini oluşturmaktadır. Yapı ve 
bağlamı arasındaki ilişki her ikisinin de an-
lamını yeniden kurarak dönüştürmektedir. 
Bu nedenle de bağlam, yapısal ürünü farklı 
ve özgün olmaya zorlamaktadır. Bağlam sa-
dece fiziksel özelliklerle kısıtlı bir kavram 
olmayıp, bağlamı saran sosyo-kültürel ortam 
ve zaman boyutunu da içermektedir (Güzer, 
2007: 1). 

Yapılı çevrenin içinde yer aldığı bağlam, sa-
dece somut anlamı ile ele aldığımız zaman 
coğrafik ve fiziksel özellikleri ile ölçülebilen 
boyut ve geometrik özellikleri ile algıladığı-
mız bir boşundur (Hillier ve Hanson, 1984: 
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26-29). Fakat ona aktiviteler ve deneyimle-
rimizle anlam katarız ve bizim için özelliği 
olan yere dönüşürler (Relph, 1976: 8-18). İn-
sanın yer ile olan bağını farklı disiplinlerde 
ifade etmeye çalışan birçok kavram bulun-
maktadır. Shamaı (1991: 347-358), insanın 
veya toplulukların yer ile geliştirdiği ilişkiyi 
ifade eden en kapsayıcı kavramın, yer bağ-
lılığı, kimlik ve yerin anlamını da bir şem-
siye gibi kapsayan yer duygusu olduğunu 
belirtmektedir. Bu nedenle kentsel dönüşüm 
müdahaleleri bağlamı dikkate almadığında, 
yeri yok sayan, sosyal yapıyı önemsemeyen 
fiziksel ve sosyal anlamda tartışmalı sonuçlar 
yaratabilmektedir.

Yer kimliği, yer duygusunu etkileyen önem-
li bir değişkendir, kentsel çevre ile kişilerin 
veya toplulukların zamanla biriktirdikleri 
karşılıklı etkileşim sonucunda oluşan ve or-
tak olarak benimsenmiş değerlerdir (Güvenç, 
2003: 1-19; Göregenli, 2005: 167-188). Yer 
kimliğinin korunabilmesi için birey veya grup 
ile mekân arasındaki etkileşimin sürekliliği 
en temel gerekliliktir (Proshansky vd., 1983: 
57-83). Deneyimlerin devamlılığı bu anlam-
da önemlidir. Yer hissini ve aidiyeti etkileyen 
bu üç bileşen anlam düzeylerine göre kentsel 
çevreye karşı bireysel farkındalık kazanılma-
sını ve değişimlere karşı savunma reaksiyonu 
gösterilmesini de beraberinde getirir. Tuan 
(1977: 8-16), yerlerin insanların deneyimi ile 
anlam kazanmış, yaşanmışlıkların merkezi 

olduğunu ve insanların yaşamında önemli ol-
duğunu vurgulamıştır. Yapılan çalışmalarda, 
mahalle ve sokak ölçeğinde yapılan değişik-
likler nedeniyle morfolojik sürekliliğin ke-
sintiye uğratılmasının bölge sakinlerinin yer 
hissi (sense of place) duygularına zarar verdi-
ği ortaya konmuştur (Gökçe ve Chen, 2018: 
775-795). Binaların veya yaşam alanlarının 
değişmesi ve dönüşümü, kullanım ve işlev 
değişikliği sonucunda kimlik kaybına neden 
olabilir. Yer ile kurulan ilişki kaybı veya ay-
rılma (örneğin, yeni konut ve topluluğa taşın-
ma) da yer bağlılığını zayıflatır (Norsidahn 
ve Khalılah, 2015: 711). Lewicka (2010: 35-
45);  insanların kendilerini tanımlayabilecek-
leri pek çok farklı yer’ler olmasına rağmen, 
çevresel araştırmanın olağan odak noktasının 
mahalle olduğunu belirtmektedir. 

Yer kavramı fiziksel olduğu kadar da psiko-
lojiktir ve fiziksel form, aktivite ve anlam bir 
araya gelerek yer duygusunu oluşturmaktadır 
(Montgomery, 1998: 95). Norsidah ve Khalı-
lah (2015: 709-717), mekânsal dönüşüm ve 
yenilenme çalışmalarına yönelik dikkate alın-
ması gereken üç temel ilkeden bahsetmekte-
dir. İlki, yer deneyiminin fiziksel olduğu ka-
dar algısal ve psikolojik olduğudur. Çünkü 
her iki kavramda bir yer duygusu yaratmak 
için birbiriyle ilişkilidir; ikincisi, kullanıcılar 
ve onların deneyimleri, algıları, yer bağlı-
lığını ve yer karakter ayrımını tanımlamada 
temel kaynağı sağlamaktadır. Üçüncüsü ise, 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yıl: 2022 Sayı: 26 İlkbahar Yaz Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
May / June / July / August Year: 2022 Number: 26 Spring Summer Term

ID:604 K:840
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

141

yere bağlılık, yer kimliğinin sürdürülmesine 
katkıda bulunabilen ve böylece kent sakin-
lerinin psikolojik refahını, tatminini ve mut-
luluğunu artıran olumlu bir faktör olduğunu 
vurgulamaktadır. 

Kişiler çevreleriyle olan ilişkilerini mekânsal 
davranışları üzerinden kurar ve sürdürürler. 
Sosyo-kültürel bir tavır olarak da bunun yan-
sımasını mekânların örgütlenmesinde göre-
biliriz (Rapoport, 1980: 10-20). Herhangi bir 
yapılı çevredeki sosyal yapı mekânsal örgüt-
lenme üzerinden okunabilmektedir. Dolayı-
sıyla morfolojik analizler bize herhangi bir 
çevredeki sosyal yapı hakkında bilgi vermek-
tedir (Hillier ve Hanson, 1984: 46-49; Hilli-
er, 2007: 262-265). Tüm bu dönüşüm uygu-
lamalarının yönetilebilir olması ve zamansal 
süreçler içinde kente ait sosyal, ekonomik, fi-
ziksel yapısının devamlılığının sağlanabilme-
si açısından kentsel dönüşüm müdahalelerin-
de morfoloji kavramının dikkate alınmasının 
son derece önemli olduğu görülmektedir. 

Lefebvre (1991: 32-35), mekânın sadece 
bir hacim değil, sosyal bir nesne olduğunu 
ve sosyal olarak üretildiğini vurgulamakta-
dır. Yerleşimlerin morfolojisini tanımlayan 
açık-kapalı alanlar, fiziksel ve sosyal ilişkiler 
arasında ara yüz görevi görür ve bütünü an-
lamamızı sağlar. Yerleşim dokusu, binalar ve 
sokaklar arasındaki ilişkiler ve açık ve kapalı 
alanların bütünleşmesi gibi veriler bölgenin 
sosyal yapısını yansıtmaktadır (Hillier, 2007: 

262-265). Bu nedenle kentsel form ile sosyal 
yapı arasındaki ilişki morfolojik araştırmanın 
özünü oluşturmaktadır (Hillier ve Hanson, 
1984: 26-45; Hillier, 2007: 262-265; Gökçe 
ve Chen, 2018: 775-795). Bir yerleşimin fi-
ziksel karakteri aynı zamanda o yerleşimin 
sosyal yapısının bir göstergesidir (Rapoport, 
1980: 9-25; 1990: 87-120). Rapoport (1990: 
35-55), kültürün çevreyi şekillendirmede 
önemli bir değişken olduğunu ve insan-çev-
re etkileşiminin temel belirleyicisi olduğunu 
ileri sürmüştür. İnsanlar yaşadıkları çevre ile 
ilişkilerini düzenlemek için mekânsal düzey-
de davranış sergilerler (Altman ve Chemers, 
1984: 77; Brower, 1980: 179-188). İnsanların 
mekânsal davranışının en az iki amacı vardır. 
Birincisi, fiziksel çevre üzerinde inanç, de-
ğer ve kişilik özelliklerine göre düzenlemeler 
yaparak kimliği iletmektir. İkincisi, alanları 
ve nesneleri kontrol ederek sosyal etkileşimi 
düzenlemektir. Bu davranışlar, mekânsal sı-
nırları anlamak için önemli parametrelerdir 
(Brower, 1980: 179-188; Rapaport, 1990: 90-
120). 

Sözcük anlamı ile  “sınır”,  bir şeyin alt ve 
üst limitlerini ifade eder, yayılabileceği veya 
genişleyebileceği son çizgi, uç noktadır. Bir 
alanın sınırlarını belirleyen çizgi, ayırma/böl-
me çizgisidir 2. Mekânsal düzendeki fiziksel 
sınırlar sosyo-kültürel bağlama karşılık gel-
mektedir. Alansallık/egemenlik sınırı, uzam-

2  https://www.tdk.gov.tr/
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sal bir davranıştır. Sınırların çizildiği, onu bir 
kişi veya grup tarafından kullanılan benzersiz 
bir koruma alanı haline getiren alandır. Yer-
leşim ölçeğindeki konut ve yakın çevre in-
celendiğinde, mekânsal davranış olgusunun 
hiyerarşik yapısı kamusal alandan özel alana 
geçişteki farklılaşmayı ortaya koymaktadır 
(Brower, 1980: 179-188; Rapoport, 1990: 90-
120). Diğer bir uzamsal davranış, bireylerin 
veya grupların başkalarıyla görsel, işitsel ve 
kokulu etkileşimlerini kontrol etme yeteneği 
olarak tanımlanan mahremiyettir. Alansallık, 
arzu edilen mahremiyet düzeyine ulaşmak 
için bir mekanizmadır (Brower 1980: 179-
188; Altman ve Chemers, 1984: 121; Göre-
genli, 2005: 97). 

Kentsel Morfoloji 

Kentsel morfoloji, kentsel mekânın organi-
zasyonu,  oluşumu ve yerleşim özelliklerini 
inceleyen bir araştırma alanıdır (Carmona 
vd., 2003: 61; Kropf, 2017: 14-15). Bu kav-
ram, kenti oluşturan öğeleri, bu öğelerin bir 
araya gelme biçimlerini ve kent formunun 
geçmişten günümüze geçirdiği değişim evre-
lerini ortaya koymayı hedeflemektedir. Kent-
sel morfoloji, sokak örüntüleri, bina formları 
ve ölçekleri, yerleşim dokusu, alan kullanımı 
gibi kentin içinde barındırdığı fiziksel öğele-
rin incelenmesidir. Bu fiziksel öğelerin, ken-
tin formunun zaman içinde geçirdiği evreler 
ve diğer yerleşimlerle kurduğu ilişkidir (Mo-
udon, 1997: 3-10; Oliveira, 2016: 7-9). Kent-

sel morfoloji kenti insanın yaşam alanı olarak 
ele almaktadır ve kültürel ve sosyo-ekonomik 
etkenlerin şekil verdiği bir birikim, yaşayan 
bir organizma olarak kabul etmektedir (Mou-
don, 1997: 3-10).

Kent zaman içinde yaşanan ekonomik ve sos-
yal süreçlerinde etkisiyle, ortaya çıkan koşul-
lara bağlı olarak değişim gösteren dinamik ve 
canlı bir organizmadır (Conzen, 1960: 3-6; 
Kropf, 2009: 105-106). Kent, karakterini ve 
formunu şekillendiren, birçok bileşenin bir 
araya gelmesi ile oluşmaktadır. Kentin mor-
folojik özellikleri incelenirken bu ögelerin 
hepsi ya da bir kaçı birlikte ele alınabilir ve 
kentin zaman içinde geçirdiği değişimlerin 
okumaları bu parçalar üzenden yapılabilir 
(Conzen, 1960: 3-6; Kropf, 2009: 105-106; 
Bilsel, 2018: 36-56; Erturan ve Sağ, 2018: 
180-182). Kentin geçmişten günümüze geçir-
diği değişim evrelerinin incelenmesi, kentte-
ki yeni oluşumların daha sağlıklı bir şekilde 
ilerlemesi, doğru planlama ve eski yeni doku 
arasındaki ilişkinin doğru kurulabilmesi açı-
sından önemlidir (Conzen, 1960: 3-6; Kropf, 
2009: 105-106).

Kentsel morfoloji konusunu ele alan üç farklı 
ekol vardır. Bunlar; İngiliz, İtalyan ve Fran-
sız okulları olarak sınıflandırılmaktadırlar 
(Moudon, 1997: 3-10). Michael Robert Gün-
ter Conzen, İngiliz-Alman kentsel morfoloji 
okulunun kurucusudur. İngiliz ekolü olarak 
da adlandırılan bu yaklaşıma göre, tarihsel 
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süreç içinde değişime uğrayan kent geçmişin 
izlerini günümüze dek taşımaktadır. Ona göre 
kentsel formu anlamak için tarihsel süreçle-
ri anlamak ve bu süreçlerde yaşanan arazi 
kullanımı ve bina dokusundaki değişimleri 
analiz etmek gerekmektedir. Bu yaklaşımda, 
kent peyzajı üç ana bölümde ele alınmaktadır; 
öncelikle cadde/sokak, arsalar ve binaların 
oluşturduğu yapı adalarından oluşan yerleşim 
planı, ikincisi, yapı yerleşim dokusu, üçüncü 
parça, arazi ve bina kullanımından meydana 
gelmektedir (Conzen, 1960: 3-6). 

 Conzen, kentin geçmişten günümüze geçir-
diği değişimlerden yola çıkarak, kent formu-
nu değerlendirmiş ve analiz ederek açıklama-
ya çalışmıştır. Plan birimi veya doku olarak 
da adlandırdığı, benzer şartlarda ve zaman da 
meydana gelmiş,  bina grupları, açık alanlar, 
parseller ve sokakların birbirine bağlı bir bü-
tün olduğunu ileri sürmüştür (Moudon, 1997: 
3-10). 

Bu çalışmada morfoloji okullarından İngiliz 
okulunun temsilcisi Conzen’in(1960) yakla-
şımı benimsenmiştir. Sakarya ili, Hendek il-
çesi, Kemaliye mahallesinde yapılan kentsel 
dönüşüm uygulama projesi üzerinden mor-
folojik değişimin, uygulama alanının sosyal 
yapısına ve kent formuna etkileri mekânsal 
davranış ve yer duygusu kavramları üzerin-
den irdelenmiştir. Çalışma alanı bu yaklaşım 
çerçevesince Conzen’in planlama birimi ola-
rak kabul ettiği öğelerin değişim süreçlerine 

dayalı kent okuması yaklaşımını benimse-
miştir.

BULGULAR 

Marmara Bölgesinin kuzeydoğu sınırında yer 
alan Hendek, 86612 nüfuslu (TÜİK, 2020), 
tarım, hayvancılık ve yer altı suyu bakımın-
dan zengin kaynaklara sahip, Sakarya iline 
bağlı bir ilçedir. Geçim kaynaklarının başın-
da tarım gelmektedir ve başlıca tarım ürünü 
fındıktır. Ulaşım açısından önemli bir nokta-
da yer alan ilçe içerisinden geçen D-100 kara-
yolu ve güneyinden geçen TEM otoyolunun 
sağladığı ulaşım kolaylığına sahiptir. Bu du-
rum 2. Organize Sanayi Bölgesinin kurulma-
sına imkân sağlamış ve sonucunda hızlı bir 
sanayileşme ortaya çıkmıştır. Zengin tarım 
ve su kaynakları sayesinde önemli fındık ve 
su fabrikaları kurulmuş, özellikle fındık fab-
rikalarındaki kadın istihdamı ilçeye önemli 
katkı sağlamıştır (Hayır, 2009: 192-193) 3. 
Nüfusun yaklaşık %85’ini genç ve orta yaş-
lılar oluşturmaktadır ve ilçenin lisans ve üstü 
eğitimli nüfus oranı yaklaşık % 12 dir 4.

İlçenin bilinen en eski tarihi 12. yüzyıla ka-
dar dayanmaktadır5. İlçe 1300’lü yıllarda Os-
manlı hâkimiyetine girmiştir ve 14. yüzyıla 
ait kayıtlarda Hendek’e ait bilgilere rastlan-
maktadır (Konukçu, 2010: 8). Mahalle sı-

3 https://www.hendek.bel.tr/idet/23/10/ekonomi
4 https://www.endeksa.com/tr/analiz/sakarya/

hendek/demografi
5  http://www.sakarya.gov.tr/hendek
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nırlarının gösterildiği şekil-3 de görüldüğü 
üzere ilçenin 1920’li yıllara ait kayıtlarda adı 
geçen en eski yerleşmeleri Başpınar, Derebo-
ğazı, Kemaliye ve Mahmutbey mahalleleridir 
(Konukçu, 2010: 12) ve geçmişe ait izleri gü-
nümüzde barındırmaktadır (Şekil 4). 

Mahallelere ait yerleşim dokusu organik dü-
zende gelişmiş, organik sokak örüntüsü, az 
katlı ahşap, bahçeli konutlar ve günümüz-
de yapılmış 2 ve 3 katlı bahçeli, betonarme 

müstakil konutlar oluşmaktadır. 1999 depre-
mi öncesi dönemlerden kalan az sayıda 5-6 
katlı betonarme apartmanlar da yer yer görül-
mektedir. İlçeye genel yapı itibari ile az kat-
lı düşük yoğunluklu bir doku hâkimdir. Bu 
mahallerin büyük bölümlerinde geleneksel 
mahalle dokusu devam etmektedir. Sokaklar 
komşuluk ilişkilerinin kurulduğu, çocukların 
oynadığı, sosyalleşmenin sağlandığı kamusal 
alanlardır. 

Şekil 3. Mahalle Sınırları Haritası (Kaynak: Hendek Belediye Arşivi Verileri Kullanılarak Yazar 
Tarafından Üretilmiştir)
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Şekil 4. Hendek Genel Olarak Kent Dokusu –Mahallelerden Görünüm (Görseller Kaynak: Google Harita-
lar, Sokak Görüntüleri; Güncel Sokak Fotoğrafları, 2021)

Kemaliye Mahallesi kentsel dönüşüm öncesi 
durumu ele alındığında, mahalle genel yapısı 
itibariyle geleneksel ahşap konut dokusu ve 
günümüz betonarme yapıları bir arada barın-
dıran, sınırları içinde tescilli yapıların da bu-
lunduğu bir alandır (Şekil 5). 2000’li yılların 
başında elde edilmiş hali hazır haritalara ba-
kıldığında konut dokusu çoğunluğu 1-2 katlı 
bahçe içindeki yapılar şeklinde olup, binalara 
ulaşım bahçelerden sağlanmaktadır. Organik 

sokak dokusuna sahip alanda müdahale önce-
sine ait hâlihazır haritalar incelendiğinde yer 
yer çıkmaz sokaklar görülmektedir. Kentsel 
dönüşüm alanının sınır hattında kalan parsel-
lerde ise mevcut bina dokusu farklılaşmakta, 
zemin katları dükkân olarak kullanılan ge-
nelde 3-4 katlı binalara dönüşmektedir. Alan, 
güney sınırında yer alan, 2-3 katlı bloklardan 
oluşan belediye hizmet binası ve kamu yapı-
larıile kentsel meydana bağlanmaktadır.
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Şekil 5. Kemaliye Mahallesi Mevcut Konut Dokusu 

63 dönümlük uygulama alanında %30 ko-
nut-%70 sosyal donatı tasarlanmış ve 598 
adet daire, 172 adet işyeri projede önerilmiş-
tir. Kentsel dönüşüm çalışmaları sonucunda 
önerilen projeye bakıldığında mevcut konut 
dokusu tamamen değişmiş, geneli 2 katlı bah-
çeli düzende olan konutların yerini, yüksek 
katlı ve yoğun, kapalı konut sitesi almıştır. 
Mevcut organik sokak dokusu yok olmuş, 

site içi yürüyüş ve araç yollarından oluşan bir 
yapı ortaya çıkmıştır. Yüksek blokların ara-
sında kalan tescilli yapılar sosyal alan olarak 
düzenlenmiştir. 2013 yılında başlamış olan 
kentsel dönüşüm çalışması kapsamında he-
nüz 3 blok tamamlanmış ancak hak sahipleri 
ile uzlaşmaya varılamadığı için proje tamam-
lanamayarak, durdurulmuştur. Günümüzde 
süreç devam etmektedir (Şekil 6).
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Şekil 6. Kemaliye Mahallesi Kentsel Dönüşümü- İnşası Tamamlanan Bloklar (Uydu Görüntüsü Kaynak: 
Google Earth, E.T. 22.03.2021)

Günümüzde Hendek ilçesi mevcut uygulama 
imar planlarında 3-4 katlı yapılaşma düzeni 
hâkimdir. Zemin katta ticari birimlerin yer 
aldığı konut yapıları, kentsel dönüşüm alanı 
çevresinde de kendisini göstermekte, oluşan 
yeni yapılaşma ile 2 katlı bahçeli düzendeki 
yapılar yeni doku içinde azalmaya başlasa da 
kentsel dönüşüm alanı sınırları içinde ve çev-
resinde varlığını göstermektedir. Ancak ya-
pılan dönüşüm çalışmasının bulunduğu alan-
daki parsellerde emsal ve yükseklik değerleri 

arttırılmış, bina kat sayıları 7 kata kadar çı-
karılmıştır. Bu süreçte yapılan imar planları 
ile alanda belirgin bir morfolojik dönüşüm 
yaşanmış, bahçe içindeki az katlı yapıların 
yerini 6-7 katlı apartman tipolojisi, kapalı site 
özelliği gösteren yapılaşma almıştır (Şekil 7). 
Bu durum bölgenin sokak dokusu, yapı-yo-
ğunluk ilişkisi, açık yeşil alan kullanımı ve 
yapı adası formunda gözle görülür bir değişi-
me neden olmuştur (Şekil 8).
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Şekil 7. Kemaliye Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı Görünüm

Şekil 8. Kentsel Dönüşüm Alanı ve Çevresi Yıllara Göre Değişim (Konukçu, 2010: 11-157; Google Earth, 
Erişim Tarihi: 22.03.2021; Google Haritalar, Sokak Görüntüleri, Kullanılarak Oluşturulmuştur)
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Sokak Dokusu Karşılaştırılması 

Kentsel dönüşüm alanında, müdahale önce-
si ve sonrası sokak dokusu, önerilen kentsel 
dönüşüm projesi ele alınarak yapısal doku-
daki farklılıklar üzerinden karşılaştırılmıştır. 
Kentsel dönüşüm müdahalesinden önceki 
durum ele alındığında sokak dokusuna orga-
nik bir yapının hâkim olduğu görülmektedir. 
Bu durum yapı adalarının da şekillenmesinde 

etkili olmuştur. Yapılara ulaşım direkt olarak 
sokaklar üzerinden değil sokakların bahçele-
re bağlanması ile sağlanmaktadır. Müdahale 
öncesi durumu gösteren haritalara bakıldı-
ğında, çıkmaz sokakların varlığı görülmekte, 
bazı parsellere ulaşım bu sokaklar üzerinden 
sağlanmaktadır. Bu yapı geleneksel mahalle 
dokusunu yansıtmaktadır (Şekil 9). 

Şekil 9. Dönüşüm Öncesi Sokak Dokusu-Dönüşüm Sonrası Sokak Yapısı (Hendek Belediye Arşivi Verileri 
Kullanılarak Üretilmiştir)

Müdahale sonrası durum ele alındığında or-
ganik sokak dokusunun kaybolduğu, site 
içi araç ve yürüyüş yollarına dönüştüğü gö-
rülmektedir. Konutlara ait bahçeler ortadan 
kalkmış,  binalara ulaşım direkt olarak blok-
lara bağlanan yürüyüş yolları ile sağlanmıştır. 
Sokak deseninde organik sokak yapısının ye-
rini daha düzenli ve doğrusal yollar almıştır 
(Şekil 9). 

Yapı Adası Formunun Karşılaştırılması 

Müdahale öncesi durum ele alındığında yapı 
adalarının şekillenmesinde en büyük etken 
organik sokak yapısıdır. Yapı adalarının şek-
li üzerinde etkili olan organik yapı düzensiz 
formlara sahip yapı adalarının oluşmasında 
büyük rol oynamıştır. Bahçeli müstakil konut 
düzenine sahip olan alandaki yapı adalarının 
yerini, yüksek yoğunluklu konut sitesinin al-
ması, yapı adalarının dönüşmesine neden ol-
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muştur. Yapı adalarının form ve büyüklükleri 
değişmiştir. Organik formdaki yapı adaları bir-
leştirilerek daha büyük boyutlara sahip tek bir 
yapı adasına dönüşmüştür (şekil 10). Müstakil 
parsellerin yerini ortak mülkiyet kavramının 
geliştiği bir yapı almış bu durum yapılaşma 

alışkanlıkları ile birlikte yaşama alışkanlıkla-
rını da değiştirmiştir. Oluşan bu yeni yapı ile 
eski mahalle dokusundan farklı ve eski doku-
ya ait izleri yansıtmayan yeni bir yapı ortaya 
çıkmıştır.

Şekil 10. Müdahale Öncesi Yapı Adası Deseni- Müdahale Sonrası Yapı Adası Deseni (Hendek Belediye 
Arşivi Verileri Kullanılarak Üretilmiştir)

Yapı-Yoğunluk İlişkisinin Karşılaştırılması

Kentsel dönüşüm alanında yapısal dokuda ya-
şanan değişimler, yapı formları ve yükseklik-
lerinin farklılaşmasından kaynaklanmaktadır. 

Dönüşüm öncesi yapı yoğunluk ilişkisine ba-
kıldığında hâkim dokunun geneli 2 katlı müs-
takil bahçeli düşük yoğunluklu konut dokusu 
olduğu görülmektedir.



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yıl: 2022 Sayı: 26 İlkbahar Yaz Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
May / June / July / August Year: 2022 Number: 26 Spring Summer Term

ID:604 K:840
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

151

Şekil 11. Müdahale Öncesi Yapı Yoğunluğu- Müdahale Sonrası Yapı Yoğunluğu (Hendek Belediye Arşivi 
Verileri Kullanılarak Üretilmiştir)

Önerilen kentsel dönüşüm projesi ele alındı-
ğında, müdahale sonrası yaşanan değişimler 
sonucu yapı tipolojisi, bahçeli düzenden, bü-
yük apartman bloklarının olduğu yüksek katlı 
konut bloklarına dönüşmüştür. Bahçeli müsta-
kil düşük katlı yapılaşmanın yerini geniş taban 
alanına sahip 6-7 katlı yüksek bloklar almış, 
bunun sonucunda yapı yoğunluğunda artış ya-
şanmıştır (Şekil 11). 

Açık Yeşil Alan Kullanımının Karşılaştırıl-
ması  

Kentsel dönüşüm müdahaleleri öncesi durum 
ele alındığında, büyük parseller üzerinde kü-
çük taban alanına sahip bahçeli konut düze-
nindeki yapılaşma alana hâkimdir. Bu durum 
parsellerin aynı zamanda açık yeşil alan olarak 
kullanılabilir olmasına olanak sağlamakta ve 
müdahale öncesi dönemde yeşil alan oranının 
yüksek olduğunu göstermektedir (Şekil 12).
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Şekil 12. Müdahale Öncesi Yeşil Alan Kullanımı- Müdahale Sonrası Yeşil Alan Kullanımı (Hendek Beledi-
ye Arşivi Verileri Kullanılarak Üretilmiştir)

Uygulama sonrası oluşan yüksek konut blok-
larının, kat yükseklikleri ile birlikte taban ala-
nında yaşanan artış, genişleyen yapı kütleleri 
nedeniyle açık alan miktarında düşüş meyda-
na gelmiştir (Şekil 12).

TARTIŞMA

Konut ve yakın çevresi Pruitt Igoe blokları-
nın yapımı ve modern mimarlığın sonu olarak 
kabul edildiği yıkılmasından (Aras, 2015: 19-
34) beri giderek önem kazanan bir konu ol-
muştur. Savunulan mekân olarak (Newman, 
1972: 10-50; Newman, 1996: 9-25; Vannes 
ve Rueb, 2009: 123: 02-123: 10),  suçun olu-
şumu ve önlemi kapsamında, morfolojik ya-
pının kentsel mekânın kullanımı üzerindeki 
etkisi; güvenlik, ekonomik canlılık (Vannes, 
2005: 175-186; Vannes ve López, 2007: 023: 
01-023: 10; Vannes ve Rueb, 2009: 023: 01-
023: 11), yaşanabilir kent (Gehl, 2010: 3-19; 

Gehl, 2011: 31-39) gibi kavramlar üzerinden 
yoğun bir şekilde tartışılmaktadır.

Newman’ın (1972: 19-34) ‘savunulabilen 
mekân’ kavramı, yerleşim alanının o alanda 
yaşayan kişilerce kontrol edilmesi gerektiği 
savına dayanmaktadır. Bu yaklaşımda konut 
ve yakın çevresi sahiplenilebilirse koruna-
bilir düşüncesi yatmaktadır. Sahiplenmeyi 
sağlayan aidiyet, egemenlik sınırı (alansal-
lık), mahremiyet olgularının istenen düzeyde 
gerçekleşmesi ise konut ve yakın çevresinin 
kentsel dokusu ile ilişkili olarak gerçekleş-
mektedir (Newman, 1972: 10-50; Newman, 
1996: 14-23; Gehl, 2010: 48-53; Gehl, 2011: 
31-39) 

Çalışma alanında, sokak dokusu, yapı-yo-
ğunluk ilişkisi, açık yeşil alan kullanımı ve 
yapı adası formları üzerinden karşılaştırmalı 
morfolojik analizler yapılmıştır. Elde edilen 
veriler mekânsal davranış kavramları -mah-
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remiyet ve alansallık üzerinden yorumlan-
mıştır. Dönüşüm öncesi mahalle ölçeğinde 
mekânsal kademelenmenin olduğu  (Newman, 
1972: 19-34) çıkmaz sokaklarla alansallık ve 
mahremiyet düzeylerinin kontrol edilebildiği 
savunulabilen mekân anlayışını sağlayan bir 
fiziksel yapılanma okunmaktadır. Sokağın, ev 
yaşamının bir uzantısı olan, yarı özel-yarı ka-
musal bir (sokak) örüntüsünün parçası olduğu, 
sokak-çıkmaz sokak-bahçe-konut ilişkisinin 
hâkim olduğu görülmektedir. Bu sokak sis-
teminin güvenli, sosyal (Vannes, 2005: 175-
186; Vannes ve López, 2007: 023: 01-023: 10; 
Vannes ve Rueb, 2009: 023: 01-023: 11) in-
san ölçeğinde kentsel mekân kullanımını teş-
vik eden bir kentsel doku (Gehl, 2011: 31-39; 
Gehl, 2019: 38-41) yarattığı anlaşılmaktadır. 
Yeni oluşan kentsel dokuda yapı adalarının 
geçirgen karakteri bozulmuş, büyük yapı ada-
ları kentsel mekân sürekliliğini sekteye uğrat-
mıştır. Kentsel mekânda ölçek farklılığı ortaya 
çıkmış, yapı yüksekliğinin artması, insan öl-
çeğinin bozulmasına ve konut-sokak kontro-
lünün kaybedilmesine neden olmuştur. Bütün 
bunların sonucunda sokak bir ara yüz olarak 
sosyalleşmeyi sağlayan karakterini kaybet-
miştir (Gehl, 2019: 38-41). 

Organik sokak dokusu, çoğunluğu 2 katlı, 
bahçeli düzendeki konutlar, geleneksel Türk 
kenti düzenini ve yaşam biçimini yansıtan bir 
örnektir. Ancak yaşanan kentsel dönüşüm sü-
reci sonrası bu yapı tamamen değişmiş, yük-

sek katlı, yoğun, kütle oranları bağlama uygun 
olmayan bloklardan oluşan bir doku ortaya 
çıkmıştır. Küçük yapı adalarının sağladığı 
geçirgen doku, tek ve büyük bir yapı adasına 
dönüşmesiyle azalmıştır. Bahçe kullanımı üre-
timle ilişkili olarak çok yönlü, yarı-özel pasif 
peyzaj sağlarken, yeni durumda yarı-kamusal 
işlev olarak tanımsız açık alanlara dönüşmüş-
tür.

SONUÇ

Conzen’in morfolojik yaklaşımlarından yarar-
lanılarak yapılan bu çalışma;  kenti meydana 
getiren morfolojik öğeler olan sokak, yapı 
adaları ve binalar üzerinden yapılan analizler-
le, dönüşüm uygulamasını mekânsal davranış 
kavramları ile birlikte yorumlamayı amaçla-
mıştır. Çalışmada kentsel morfoloji yaklaşımı 
kültürün ve yaşam alışkanlıklarının biçimlen-
dirdiği yapılı çevrenin okunup çözümlenme-
sinde bir araç olarak kullanılmıştır.

Kent sadece fiziksel öğelerden meydana gel-
memektedir, bu öğelerin oluşum ve değişi-
minde sosyal ekonomik ve kültürel unsurlar 
ile şekil alan, içinde yaşayan insanların geç-
mişten günümüze birikimleri ve alışkanlıkları 
ile anlam kazanan bir yapıdan meydana gel-
mektedir. Yaşanan değişimler, fiziksel yapının 
yanı sıra yaşama alışkanlıkları üzerinde de dö-
nüştürücü bir etkiye neden olmaktadır.

Bu çalışmada incelenen Hendek örneğinde, 
kentsel mekânın biçimlendirilmesinde nice-
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liksel bir yaklaşım sergilendiği,  toplumun, 
farklılıkları olmayan, tamamen homojen bir 
yapıda kabul edilerek hareket edildiği so-
nucuna varılmıştır. Yapılan müdahalelerle 
o mahallelerde yaşayanlar için yer duygusu 
kaybolmuştur.  Her toplumun kendi mekânını 
ürettiği düşünülürse, kentsel morfoloji yak-
laşımı ile toplumu mekânı üzerinden oku-
mak mümkün olmaktadır. Ancak dönüşüm 
müdahalelerinde morfolojik çözümlemenin 
göz ardı edilmesi, kentsel ögelerde yaşanan 
değişimler, uygulama alanından daha geniş 
bir kent sistemini de etkileyebilmekte, yaşam 
kültürü ve mekân kimliği sürekliliğinin bo-
zulmasına yol açmaktadır. 

 Belirli bir nüfusu belirli bir alana yerleştir-
meyi öncelik olarak ele alan niceliksel yakla-
şımla planlanan dönüşüm uygulamaları sonu-
cunda, mekânsal bağlamın anlamını yitirdiği 
standartlaşmış, tek tip çevreler oluşmaktadır.  
Dönüşüm süreçlerine morfoloji kavramının 
dâhil edilerek, eski ve yeni doku arasındaki 
ilişkinin kurulması, kentin özgün fiziksel ve 
kültürel yapısının sürekliliği açısından önem-
li olduğu düşünülmektedir (Polat ve Yıldız, 
2018: 27-35).

Mekân, toplum tarafından üretilen bir olgu-
dur. Bu olguyu anlamak ve kentsel dönüşüm 
uygulamalarında veri olarak kullanmak için 
morfolojik parametrelerden çıkarsama ya-
pabiliriz. Bu bağlamda da kentsel morfoloji 

yönteminin önemli bir araç olduğu düşünül-
mektedir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Cities are desirable living centers that attract the population via the education, 
employment, health, social, and cultural life opportunities they offer. These advantages lead to 
a concentration of the population in urban centers that results in population growth and housing 
problems. In addition to all these social and economic problems, earthquakes, flooding, and the 
like create serious disaster risks in cities. In terms of seismic features, unsound construction and 
erroneous settlement choices increase this risk. In recent years, the expanding population and 
upsurge in construction due to rapid urbanization has increased the seismic risk in certain regi-
ons of our country, resulting in an agenda of urban transformation projects as a solution. Over 
time, changes in economic conditions in urban centers, population movements, unhealthy li-
ving conditions, and disasters have had a transformative effect on cities. If the causes of urban 
deterioration are examined in a broad sense and requirements correctly identified, these negati-
ve effects could become manageable through urban regeneration. The goal of urban transforma-
tion should be to build public consensus on the results to be achieved via this projected trans-
formation.  However, the practices in our country are mostly handled with an approach that 
ignores the context and “place”. Unlike with other design practices, as a product of planning 
and architecture disciplines, the built environment exists and gains meaning depending on whe-
re the building is created and its context (Güzer, 2007: 1). Therefore, the environment within 
the building is effective in the formation process of the building and provides context, geograp-
hic and topographic features, and sociocultural data during the design process. For this reason, 
the context determines the “place” and constitutes the ground for existence. The relationship 
between the structure and its context transforms the meaning of both by reconstructing them. 
Consequently, the context forces the structural product to be different and original. Context is a 
concept not only limited to physical features, but also includes the socio-cultural environment 
and the time dimension that surrounds the context (Güzer, 2007:1). Research on urban transfor-
mation practices in our country have revealed that they mostly result from changes in the de-
mographic and social structure (Duman and Zaman, 2021: 113-142), displacement (Markoç 
and Çınar, 2018: 169), lack of public interest in the use of development rights, and gentrificati-
on (Ünver and Suri 2020:11-23; Duman and Zaman, 2021:113-142). It was determined that 
fragmented solutions emerge because urban transformation applications are mostly carried out 
at the scale of a single building, thus opening the way for disjointed settlements that disrupt the 
silhouette of the city (Özgür and Özgür, 2018:227;  Evin, 2021:291-328). Due to insufficient 
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infrastructure, parcel-based transformation areas lack of social and cultural reinforcement, and 
sustainable spatial development also affects them negatively (Özgür and Özgür, 2018:227; 
Evin, 2021:291-328). Studies have shown that the interruption of morphological continuity 
because of changes in the neighborhood and street scales damages the sense of place of the re-
sidents (Gökçe and Chen, 2018: 775-795). Changes and transformation of buildings or residen-
tial places may result in loss of identity as a result of changes in use and function. Loss of 
contact with a place or separation from it (for example, moving to a new residence and commu-
nity) also weakens place attachment (Norsidahn and Khalılah, 2015: 711). Lewicka (2010: 35-
45) states that although people can identify with many different places, the usual focus of envi-
ronmental research is within the neighborhood. People establish and maintain their relations-
hips with their environment through their spatial behaviors. We can see these reflected in the 
organization of spaces as socio-cultural attitudes (Rapoport, 1980: 10-20). The social structure 
in any built environment can be read through the spatial organization. Therefore, morphological 
analyses also give us information about the social structure of any environment (Hillier and 
Hanson, 1984:46-49; Hillier, 2007: 262-265). It is extremely important to consider the concept 
of morphology in urban transformation interventions in order to ensure that all these transfor-
mation practices are manageable and to ensure the continuity of the social, economic, and 
physical structure of the city in temporal processes. A literature review demonstrated that there 
are very few studies in which the concepts of the urban morphology approach and the human-
environment interaction (spatial behavior-sense of place) are used together. Aim: The urban 
transformation application realized in the Sakarya/Hendek District was the subject of the study. 
Within the scope of the research, the old and new urban textures were examined morphologi-
cally in an attempt to explain the physical and social effects through the concepts of sense of 
place and spatial behavior. This study emphasized the importance of managing the transforma-
tion process using the urban morphology approach by addressing the place-context and human-
environment interaction, both of which are often ignored in urban transformation applications. 
Method: First of all, a literature review was conducted in order to determine the conceptual 
infrastructure of the study, and the concepts of context-sense of place, urban transformation, 
and morphology were defined. The research area was examined using the urban morphology 
approach. The approach of Conzen (1960), representing the English school of morphology, was 
adopted. The urban transformation project of the Kemaliye Neighborhood in Hendek District of 
Sakarya Province was investigated, and the effects of the urban renewal projects on the physical 
and social structure of the city were examined morphologically and discussed in terms of the 
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concepts of sense of place and spatial behavior. Morphological analyses were carried out on the 
street structure, building densities, open-green space usage, and urban block form. In order to 
understand the change in the transformation area, the pre-intervention and post-transformation 
urban patterns were compared based on morphological parameters. The data obtained as a re-
sult of the morphological analysis and the effects of the transformation on the social structure 
were discussed through the concepts of sense of place and spatial behavior. Findings: The re-
search area was the Kemaliye quarter, where the traditional neighborhood urban tissue is main-
tained and a low-density, 1-2 storey residential texture with gardens is dominant. The neighbor-
hood, which is one of the oldest residential areas of the district, has been affected by earthqua-
kes throughout history. The area had been damaged and its existing structures had completed 
their life. After being declared a risk zone in 2013, it was expropriated, urban transformation 
planning was begun, and a part of it was transformed. As a result of the transformation interven-
tion, from the existing physical and cultural structure of the neighborhood, a contrasting textu-
re consisting of dense, high-rise blocks has emerged in which economical rent is prioritized. 
Comparative morphological analyses of the study area were conducted on street texture, buil-
ding-density relationship, use of open green space, and urban block forms. The data obtained 
were interpreted through the concepts of spatial behavior - privacy and territoriality. Before the 
transformation, the physical structuring provided a tenable understanding of space, with spatial 
stratification existing at the neighborhood scale (Newman, 1972: 19-34), and dead-end streets 
provided spaces in which territoriality and privacy levels could be controlled. The street was 
part of a semi-private-semi-public pattern, as an extension of home life, and the street-dead-end 
street-garden-housing relationship dominated. This street system was safe, social (Vannes, 
2005: 175-186; Vannes and López, 2007: 023:01-023:10; Vannes and Rueb, 2009: 023:01-
023:11), and promoted the use of urban space on a human scale. It created an urban texture 
(Gehl, 2011: 31-39; Gehl, 2019: 38-41). In the newly formed urban texture, the permeable 
structure of the building blocks has been disrupted, and large building blocks have interrupted 
the continuity of the urban space. Scale differences have emerged in the urban space, and the 
increase in the height of the buildings has caused the deterioration of the human scale and the 
loss of housing-street control. As a result, the street, which provided socialization as an interfa-
ce, has lost its character (Gehl, 2019: 38-41). Conclusion: The city is not only a physical con-
cept but also a structure that takes its shape from social, economic, and cultural elements and 
gains meaning with the accumulated habits of the people living in it from the past to the present. 
This change has had a transformative effect on living habits as well as on the physical structure. 
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Consequently, the sense of place has disappeared for those living in that neighborhood. The 
cultural structure of a city and the habits and lifestyles of the people living in that area play a 
major role in the formation of the physical structure of that city. However, ignoring the concept 
of morphology in transformation interventions and changes in urban elements affects the entire 
urban system and leads to the deterioration of urban identity. The physical changes experienced 
affect the formation of the cultural structure and the human element, as the most important fac-
tor reflecting this structure. Within the scope of the study, it was concluded that incorporating 
the concept of morphology into the transformation processes and establishing a relationship 
between the old and the new textures is important in terms of the continuity of the original 
physical and cultural structure of the city. 


