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Öz: Amaç: Bu çalışma, özellikle son otuz beş yıldır İstanbul’un 
geçirmekte olduğu sürece bağlı olarak doğal ve kültürel peyzajla-
rın dönüşümü toplumsal ve ekolojik çerçevede ortaya koymayı ve 
ilgili süreçlere yol açan sorunlara yönelik farkındalık oluşturmayı 
amaçlamaktadır. Yöntem: Kente ilişkin uydu görüntüleri ve fo-
toğrafların karşılaştırılmasıyla, bazı projeleri ile doğal peyzajların 
ilişkisi ve konumları haritalandırılarak hem kent hem de mahalle 
ölçeğinde sosyal ve ekolojik boyutta mekansal öngörüler ortaya 
koyulmuştur. Ayrıca, ulusal ve uluslararası düzeyde “peyzaj” ve 
“küreselleşme” konularının bir arada ele alındığı çalışmalar lite-
ratür tarama yöntemiyle değerlendirilmiştir. Bulgular: Analizler 
neticesinde doğal peyzaj alanlarının kentin küreselleşmesine katkı 
sağlayacak projelerden etkilendiği / etkileneceği tespit edilmiş, 
ayrıca yine bu alanlardaki sosyal dokunun da değişim göstereceği 
ve ekonomik ayrışmaya dayalı yeni yerleşim alanlarının şimdiden 
ortaya çıktığı belirlenmiştir. Özellikle hem mahalle hem de kent 
ölçeğinde peyzajların çeşitli kentsel projeler aracılığıyla parça-
lanmasının ekolojik ve toplumsal sonuçları ortaya konmuştur. 
Sonuç: Elde edilen mevcut duruma ilişkin verilere dayanarak, ile-
riki zamanlarda küreselleşme sürecinin sosyal ve ekolojik boyutta 
ortaya çıkarabileceği değişimler için kent-peyzaj bütünlüğünü 
sağlayacak politikaların oluşturulmasına yönelik önerilerin geliş-
tirilmesi kentin sürdürülebilirliği açısından önem kazanmaktadır. 
Kısa dönemde sadece ekolojik ve toplumsal düzeyde görülen 
parçalanma ve bozulmanın önlem alınmadığı takdirde uzun dö-
nemde küreselleşme beklentilerinin aksine ekonomik düzeyde de 
bozulmalara neden olacağı öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Doğal Peyzaj, Kültürel Peyzaj, 
Sürdürülebilirlik, Mekansal Dönüşüm

Abstract: Aim: This study aims to reveal transformation of natu-
ral and cultural landscapes within the frame of social and ecologi-
cal and to create awareness towards problems cause process that 
Istanbul has been spending in the last thirty-five years. Method: 
Revealing to spatial foresights on ecological and social dimen-
sions in both city and neighborhood scale by mapping localiza-
tions, relation between natural landscape, and comparing satellite 
images and photos of Istanbul. Several studies on “landscape” and 
“globalization” at national and international level evaulated by 
literature review method. Results: Natural landscape areas will 
be affected/was affected by projects contribute to globalization 
of Istanbul. Social pattern will undergo change in areas and new 
residential areas based on economic disintegration have already 
emerged. Revealing to ecological and social consequences of frag-
mented landscapes on both scale by several projects. Conclusion: 
Based on current situation, suggestions to creation of policies to 
supply city-landscape integrity due to changes which globaliza-
tion process could cause in ecological and social dimensions in 
future has become important in terms of sustainability of Istanbul. 
Contrary to expectations of globalization, it was predicted in short 
term disintegration and deterioration in ecological and social level 
will cause deteriorations in economical level if not prevented.

Key Words: Globalization, Natural Landscape, Cultural Land-
scape, Sustainability, Spatial Transformation
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GİRİŞ

Peyzaj kavramı kimi zaman sınır aşan bir 
nehir havzasını tanımlamak için kullanılır-
ken, kimi zaman bir yaya yolunu da ifade 
edebilmektedir. “Makro ölçekte kırsal veya 
kentsel alanın tüm parçalarının oluşturduğu 
ve içerisinde yapısal veya kültürel her türlü 
altyapıyı barındıran çevrenin tümü de artık 
peyzaj olarak tanımlanabilmektedir” (Başer, 
2010: 27). Peyzajın sahip olduğu farklı ölçek 
kurgusu, esas olarak insanın algılayabildiği 
fiziksel çevre ölçüsünden ileri gelmektedir. 
Kent ölçeğinde düşünüldüğünde ise peyzaj,  
kentin bir bölümünün tarihi, fiziksel, ekolojik 
vb. özelliklerinin vurgulanması ya da anlam-
landırılması bakımından mekan kavramından 
ayrılmaktadır. Çünkü peyzaj kavramı sadece 
bir yerin ifade edilmesini değil aynı zamanda, 
o yerdeki doğal ve/veya kültürel varlıkların 
birbiriyle olan etkileşimini ve bu etkileşimin 
olduğu süreci de içermektedir. Çoğu zaman 
peyzajlar kent içerisinde sözü edilen doğal ve 
kültürel özellikleri ile bir arada ve etkileşim 
halinde bir bütün oluşturmaktadır. Dolayısıy-
la kentin herhangi bir bölümüne yapılan bir 
insan müdahalesi doğal bir peyzaj olsun veya 
olmasın kentin diğer bir bölümünü de doğru-
dan etkileyebilmektedir. Bu bağlamda, peyzaj 
belli bir ölçeğe sığdırılamayan, çok boyutlu 
ve dinamik bir kavram olarak karşımıza çık-
maktadır.

Nitekim, modernitenin toplumsal yapısının 
(kapitalizm, sanayileşme vb.) dünya geneline 
yayılması, sınır kavramının aşındığı, yere-
lin evrenselleşmesi, sermayenin akışkanlığı 
şeklinde gelişen küreselleşme; kentlerin eko-
nomik, siyasi, sosyal ve kültürel özellikleri 
üzerinde bir yeniden yapılanma sürecini or-
taya çıkarmıştır (Sert vd., 2005: 101; Najam 
vd., 2007: 4; Robinson, 2007: 125). Bir başka 
deyişle, küreselleşme sürecinin getirdiği tüm 
dinamikler mekansallaşma süreçleri içerisin-
de doğrudan kentleri hedef almıştır. Mekansal 
engellerin ortadan kalktığı ve Harvey (2010: 
317)’in “zaman-mekan sıkışması” olarak ta-
nımladığı bu süreçte1, “kentsel mekan” kav-
ramı da önemini yitirmeye başlamıştır (Shep-
pard, 2002: 309). 

Öte yandan, erken modernite döneminde 
emeğin yeniden üretiminin mekanı olan kent-
ler, küreselleşme sürecinin etkisiyle sermaye-
nin yeniden üretiminin mekanı haline gelmiş 
ve bu süreç küresel düzeyde rekabetçi kentle-
ri ortaya çıkarmıştır (Sert vd., 2005: 102). Bir 
başka deyişle, ulus-devlet şemsiyesi altında 
toplumsal tüketim odağı olan kentler küresel 
düzlemde giderek üretimi merkeze alıp bir-
birleriyle yarışan kentler modeline doğru de-
ğişim göstermiş ve bunun bir sonucu olarak 
sosyo-mekansal eşitsizliği ve kutuplaşmayı 
kısacası kentsel ikiliği daha çarpıcı hale getir-

1  Bu süreci mutlak anlamda mekanın çökmesi ve 
zamanın hızlanması şeklinde tanımlamaktadır.
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miştir (Şengül, 2009: 315). Dolayısıyla, kent-
lerin, kentsel mekanların yeni ilişki biçimleri 
geliştirdikleri ve mekanın ayrıştığı, belirsiz-
leştiği ve giderek anlamsızlaştığı süreçte ken-
tin ekolojik ve toplumsal bileşenlerinin de 
benzer bir durumu yaşaması da kaçınılmaz 
olmuştur. Çünkü küreselleşmenin hedefi, her 
türlü doğal ve kültürel değeri metaya dönüş-
türmektir (Karataş, 2016: 68).

Küreselleşme olgusu ekonomik anlamda 
kentte hareketliliğe ve üretimde artışa yol 
açma potansiyelini taşımakla birlikte bu du-
rum doğal kaynaklar üzerinde niteliksel ve 
niceliksel anlamda bozulmaya da neden ola-
bilmektedir (Karataş, 2016: 65-66). Üstelik 
ekonomik gelişmenin belirli toplumsal grup-
ların lehine gerçekleşmesi aile bağlarında 
çözülme, üst-alt gelir grubu arasındaki farkın 
giderek büyümesi gibi toplumsal sorunları da 
arttırmaktadır (Ehrenfeld, 2003: 1). Bu bağ-
lamda yol açtığı en uç sorunlardan biri de 
toplumsal dışlanmadır (Tartanoğlu, 2011:6-
7).

Kuşkusuz ortaya çıkan kentsel çelişkinin, 
kentsel mekanın yapısı, bileşenleri, doğal ve 
kültürel etkileşim alanları ve giderek pey-
zajları etkisi altına almıştır. Bu dönüşüm 
kentten mahalle hatta sokak ölçeğine değin, 
hem toplumsal hem de ekolojik bağlamda 
bir değişimi de beraberinde getirmiştir. İlgili 
süreç ülkemizde özellikle metropolleşmenin 
ilk başladığı kent olan İstanbul’da baskın bir 

biçimde gözlemlenmektedir.  Kent ölçeğin-
de başta orman alanları ve havzaları olmak 
üzere ekolojik açıdan oldukça önemli doğal 
peyzajların; mahalle ölçeğinde kentsel kim-
lik, toplum duyusu gibi konular üzerinde kül-
türel peyzajların mevcut durumunu ve sürdü-
rülebilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir. 
Bu bağlamda küreselleşme sürecinin ortaya 
çıkardığı kentleşme dinamiklerinin yol aç-
tığı değişimin “peyzaj” kavramı içerisinde 
kent ölçeğinden sokak ölçeğine dek bütün-
cül bir mekansal kurguyla ortaya konması 
ve geleceğe yönelik etki analizinin yapılması 
İstanbul’un mevcut peyzaj dokusunun sürdü-
rülebilirliği için önemli bir husustur. Bu çalış-
manın ana odağı da budur. 

Nitekim pek çok çalışma, küreselleşmenin 
ortaya çıkardığı bu çok yönlü değişimi konu 
edinmiştir. Bunlardan biri, küreselleşme sü-
recinin bir sonucu olarak ortaya çıkan sosyal 
dışlanma konusunu İstanbul örneği üzerinden 
ortaya koymuştur (Keyder, 2005: 124-133). 
Diğer bir çalışma, küreselleşmenin mimari-
çevre ilişkileri üzerindeki etkisini özellikle 
son yıllarda İstanbul’da gerçekleştirilen ve 
tasarlanan yeni konut projeleri (yapılı, inşa 
edilmemiş ve doğal, sosyal ve kültürel çevre) 
çerçevesinde ele almıştır (Ayna, 2011:17-20). 
Başka bir çalışma, kentleşme ve küreselleş-
me süreçlerinin kentsel peyzaj ve kimlik üze-
rindeki etkisini ülkemizde uygulanan/ uygu-
lanması söz konusu olan TOKİ projeleri, An-
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kara’daki kentsel dönüşüm ve İstanbul’daki 
Haydarpaşa Port projeleriyle ortaya koy-
muştur (Kaymaz, 2013: 739-757). Bir diğer 
çalışmada, küreselleşme olgusunun sadece 
ekonomi, politika, coğrafya, toplumbilimleri 
çerçevesindeki etkilerinin değil, aynı zaman-
da peyzaj mimarlığı meslek disiplininin içeri-
sinde bulunan kültürel kimlik, kültürel uyum, 
ekolojik değişim gibi konularla da doğrudan 
ilgili olduğunu ifade edilmiş ve bu yöndeki 
etki alanları ve ilgili çalışmalar saptanmıştır 
(Hewitt, 2014:1-16).

Bu çalışma ise, küresel bir kente dönüşme sü-
recinde gerekli rekabet koşulları sermaye için 
sağlayan hedef kent İstanbul’da uygulanan/ 
uygulanması söz konusu olan mega projeleri, 
lüks kapalı konut sitesi vb. projeleri irdeleye-
rek, bunların hem kent hem de mahalle ölçe-
ğinde mekansal, toplumsal ve ekolojik etki-
lerini “peyzaj” kavramı çerçevesinde ortaya 
koymuştur. 

AMAÇ

Peyzajların korunması ve geliştirilmesi te-
melinde ortaya konan mekansal planlama 
ya da politika çalışmaları kentin ekolojik ve 
toplumsal sürdürülebilirliğini önemli ölçü-
de etkilemektedir. Çünkü peyzaj temelli bir 
planlama yaklaşımı doğal ve kültürel tüm 
kentsel bileşenleri ve aynı zamanda birbiriyle 
olan etkileşimlerini de içeren çok boyutlu bir 
kavramdır. Ancak küreselleşme sürecinin bir 

sonucu olarak tüm kozmopolit kentlerde ol-
duğu gibi, diğer küresel kentlerle rekabeti art-
tırmak amacıyla İstanbul için yürütülen ya da 
tamamlanan mega projeler, gökdelen projele-
ri, lüks kapalı konut siteleri gibi kentin peyzaj 
dokusunu önemli ölçüde etkileyen/ etkileye-
cek pek çok proje hızla mekansallaşmaktadır. 
Peyzajların sürdürülebilirliği temelinde ger-
çekleşmeyen sürecin bir sonucu olarak, kent 
ve mahalle ölçeğinde peyzaj dokusu doğal 
ve/ veya kültürel özelliklerini kaybetmekte-
dir. Bu çalışma ise, küresel bir kente dönüşme 
sürecinde gerekli rekabet koşullarını sermaye 
için sağlayan hedef kent İstanbul’da uygula-
nan/uygulanması söz konusu olan mega pro-
jeleri, lüks kapalı konut sitesi vb. projeleri ir-
deleyerek, bunların hem kent hem de mahalle 
ölçeğinde mekansal, toplumsal ve ekolojik 
etkilerini “peyzaj” kavramı çerçevesinde or-
taya koymayı amaçlamaktadır.

KAPSAM

Özellikle 1980’lerden günümüze kadar İstan-
bul il sınırları içerisinde kalan arazi yapısının 
ve kullanımının geçirdiği süreç ve bu sürecin 
kent ve mahalle ölçeğindeki peyzaj dokusu 
üzerindeki etkisi çalışmanın kapsamını oluş-
turmaktadır.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Ulusal ve uluslararası düzeyde “peyzaj ve 
“küreselleşme” konularını bir arada ele alan 
çalışmalar literatür tarama yöntemiyle de-
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ğerlendirilerek, çalışmada iki odak üzerinde 
durulmuştur. İlk olarak kent ölçeğinde ikinci 
olarak mahalle ölçeğinde peyzajların mekan-
sal dönüşümünü hem ekolojik hem de top-
lumsal çerçevede ortaya koymak amacıyla 
yapımı halen tartışmalı olan Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü, 3. havalimanı ve Kanal İstan-
bul gibi mega projelerin aynı zamanda farklı 
kentsel dönüşüm projelerinin konumları ve 
peyzajla ilişkisi kente ilişkin geçmiş ve gün-
cel uydu görüntüleri ve fotoğraflar kullanıla-
rak tespit edilmiştir. 

ARAŞTIRMANIN PROBLEMLERİ

İstanbul geçmişte pek çok uygarlığa başkentlik 
yapmış, kültürel ve tarihi dokusunun yanı sıra 
ekolojik zenginlikleri ile uzun zamandır bir çe-
kim merkezi özelliği göstermektedir. 1980’li 
yıllardan itibaren, tüm dünyada etkili olan kü-
reselleşme sürecinin gerek biyolojik çeşitlilik 
gerekse ekosistem değeri açısından önemli bir 
yere sahip olduğu bilinen İstanbul üzerinde za-
man içerisinde nasıl bir değişim geçirdiği ve bu 
sürecin mekansal dolayısıyla toplumsal yapıyı 
ne şekilde dönüştürdüğünü belirlemek çalışma-
nın ana problemini oluşturmaktadır.

BULGULAR

Kent Ölçeğinde Peyzajların Mekansal  
Dönüşümü

Sanayileşme süreciyle temel ekonomik üre-
tim biçimine dönüşen kapitalizm, kendini 

ulus devlet yapısında var ederken, aynı za-
manda sermaye birikim aracı olarak da kent-
leri hedef almıştır. Sanayi kentlerinde nüfu-
sun sürekli artan bir ivme göstermesi ve hızlı 
üretim ve tüketim ilişkilerinin temellendiği 
kapitalist üretim biçiminde doğa ve bileşen-
leri, üretime girdi sağlayan asıl kaynak haline 
gelirken, kentler doğa aleyhine gelişme gös-
termiş; dolayısıyla doğa ile kent keskin sınır-
larla birbirinden ayrılmıştır. Bu sürece bir tep-
ki olarak bir başka ifadeyle sanayi kentlerinin 
yol açtığı ekolojik sorunların giderilmesine 
yönelik ortaya atılan farklı kent akımları (gü-
zel kent, bahçe kent, endüstriyel kent vb.) or-
taya çıkmıştır. Türkiye’deki kent planlaması 
süreçlerinin tarihsel köklerine bakıldığında, 
özellikle sözü edilen kentsel akımlardan et-
kilenildiği söylenebilir (Tekeli, 2011: 74-77). 
Bu kentsel akımların ortak özelliği ise, kent-
sel dokuda yer alan peyzajların (konut bahçe-
leri, açık ve yeşil alanlar, alleler vb.) yeniden 
tasarlanarak ya da ön plana çıkarılarak mima-
ri değeri olan ve kenti güzelleştiren mekanlar 
oluşturulmasıdır. Söz konusu durum Cumhu-
riyetin ilk yıllarında İstanbul için hazırlanan 
mekansal planlarda gözlemlenmektedir.

Cumhuriyet tarihinde İstanbul için hazırlanan 
ilk önemli plan Fransız mimar Henri Prost 
tarafından geliştirilmiştir. 1936-1951 yılları 
arasında planlama çalışmaları yapan Prost 
İstanbul’u ele alırken, Tarihi Yarımada ve 
Galata, Asya yakasında Üsküdar ve Kadıköy 
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olmak üzere İstanbul’un doğal ve tarihi bü-
tünlüğüne zarar vermeden modernleştirmek, 
ulaşımı sağlamak, mimari ve arkeolojik de-
ğerlerini ortaya çıkarmak gibi temel hedefleri 
benimseyerek, topografyadan faydalanıp çok 
az kamulaştırma yapmak suretiyle yamaçları 
birbirine bağlayan bir yol ağı oluşturmuş ve 
tarihi yarımada suretini koruma amacıyla 40 
rakımının üzerindeki alanlarda 3 kattan fazla 
inşaat yapılamayacağı esasını getirmiştir (Sü-
her, 2001: 15-16; Aydemir, 2008: 104-110; 
Tekeli, 2011: 90). Ancak iç göç nedeniyle ge-
cekondulaşma sorunuyla karşı karşıya kalan 
İstanbul, 1956-1960 yılları arasında dönemin 
Başbakanı Adnan Menderes’in bizzat yürüt-
tüğü parçacı planlama çalışmaları nedeniyle 
kültür ve doğa varlıklarında kayıplar yaşa-
maya başlamıştır (Süher, 2001: 16). İlerle-
yen yıllarda, Boğaz Köprüsü ve çevre yolları 
operasyonları da kentin iki yakasını bağladığı 
gibi, kent içindeki erişilebilirlik ilişkilerinde 
köklü bir değişikliğe de yol açmıştır (Tekeli, 
2013: 166). Hatta bu değişiklik yalnızca ula-
şımda değil, ulaşım aksı ve yakın çevresinde 
yer alan arazilerin değerlerini de arttırıp bu-
ralarda da kentleşme sürecini hızlandırmıştır. 
Nitekim planlardan bağımsız olarak hızlı bir 
biçimde büyüyen İstanbul, giderek kuzeye 
doğru genişlemeye başlamıştır. 

Diğer yandan, 1970’lerin sonlarına doğru 
Batı’da ekonominin girdiği darboğaz ve ulus 
devlet yapısının belli sınırlar içerisinde ger-

çekleştirdiği üretim ve tüketim faaliyetlerinin 
yetersiz kalışı, krizin çözümü aşamasında bu 
ekonomik faaliyetlerin ulus aşırı yayılımı-
nı sağlayacak politikaların benimsenmesine 
yani liberal ekonominin küreselleşmesine 
bırakmıştır. Büyük krize formüle edilen “kü-
reselleşme” süreci, eşitsiz mekansal gelişme 
eğilimlerine yeni boyutlar ekleyerek ülkesel 
yerleşim düzenini ve yerleşim merkezleri ara-
sındaki işbölümünü yeniden şekillendirmek-
te; ekonomik faaliyetlerin ülke coğrafyasın-
daki örgütlenme biçimlerinin dönüşümünün 
de kentleşme süreçlerine önemli yansımaları 
olmaktadır (Ataay, 2007: 125). Bu bağlam-
da, İstanbul için yürütülen imar politikala-
rında kentin dünya pazarlarıyla bütünleşme-
sini arttırması ve küreselleşme süreci içinde 
yer alması amacına hizmet eden mekansal 
plan kararları getirilmiştir. Örneğin, dünya 
kenti işlevlerini yüklenmek çabasında olan 
İstanbul’un yeni denetim fonksiyonlarını eski 
merkezleri Eminönü ve Beyoğlu’nda yerine 
getirmesinin olanaksızlığı Mecidiyeköy ve 
Maslak ekseninde gökdelenlerin oluşturduğu 
yeni bir merkezin doğmasına sebep olmuştur 
(Tekeli, 2013: 169). 

Nitekim 1950’li yıllardan başlayarak hızla 
metropolleşen ve 1980’li yıllardan itibaren 
küresel kent sürecine giren İstanbul, tarih-
sel kimliğin yüksek katlı yapıların çevresine 
hapsedildiği, küreselleşmenin daha fazla ya-
pılaşma hedefiyle gerçekleştirildiği, bir yan-
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dan kentin ekolojik ve rekreasyonel gereksi-
nimlerini büyük ölçüde karşılayan kuzey or-
manlarının mega projelerle hızla yok olmaya 
başladığı bir süreçte küresel kent konumuna 
gelmektedir. Küreselleşme sürecinin ortaya 
çıkardığı bu mekansal kurgunun kent ölçe-
ğinde peyzajlarda yol açtığı değişim, kentli 
yaşamı için ideal bir çevre sunmanın çok öte-
sinde İstanbul gibi bir metropolü yaşanabilir 
kılan ve ekolojik anlamda kenti besleyen do-
ğal peyzaj dokusunu giderek işlevsiz hale ge-
tirmektedir. Halbuki küresel ölçekte rekabet 
edebilir bir kent yapısal çerçevede mega pro-
jelerle doldurulması demek değildir. Küresel-
leşme sürecindeki bir kentin dönüşüm süreci 
çoğu zaman daha fazla yapılaşarak gerçekleş-
mekte ve bu durum kentteki ekolojik baskıyı 
arttırmaktadır. Çünkü rekabetçi ya da yarışan 
bir kent aynı zamanda küresel ölçekte bir çe-
kim merkezi haline gelmekte ve kentsel ge-
reksinimleri de aynı ölçüde arttırmaktadır. Bu 
bağlamda, küresel kentlerin vizyonu kentsel 
yaşam kalitesi gibi sürdürülebilirlik ölçütle-
rine de dayanması gerekmektedir. Bu da kent 
ölçeğinden mahalle ölçeğine değin kentsel 
peyzajların oluşturulması ve mevcuttakilerin 
korunması ile sağlanmaktadır. Bu bağlamda 
“küresel” olarak nitelendirilen pek çok kent, 
küresel ekonomi politikalarının yanı sıra kü-
reselleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan 
sürdürülebilirlik sorununa yönelik mekansal 
politikalar da geliştirmektedir (Ali, 2010: 
203-213; Hu, 2015: 4550). Ancak İstanbul 

için hazırlanan 2014-2023 İstanbul Bölge 
Planı ve 2009 yılında onaylanan 1/100000 
ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında küre-
selleşmenin olumlu yönlerine vurgu yapılır-
ken, sürecin yol açacağı ekolojik ya da top-
lumsal sorunlar ön görülememiştir. Geçmiş-
te, İstanbul’un iki yakasını birbirine bağlayan 
2. Boğaz köprüsünün yapılması sonucunda 
ulaşım aksı ve çevresinde gerçekleşen kent-
leşme sürecinin ve kent ölçeğinde oluştur-
duğu etkinin ön görülememesinin sonuçları 
bugün aynı şekilde kuzey ormanları üzerinde 
yapılan ve 2016 yılında açılan Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü projesiyle de gerçekleşmeye 
başlamıştır. Çünkü bu tip politikalar toplu ta-
şımayı özendirmekten ziyade özel araç kulla-
nımı odaklı bir süreci beraberinde getirerek 
hem ulaşım problemini artırmakta ve hem de 
farklı ekolojik sorunları ortaya çıkarmaktadır. 
İstanbul’da 2000’li yıllarla birlikte gelişen 
nüfus hareketleri, özellikle FSM Köprüsü ve 
TEM güzergahıyla bağlantılı ilçelerdeki yük-
sek artış eğilimi dikkate alındığında, geçmiş-
teki gibi yoğun bir nüfus ve yapılaşma baskı-
sı altına girecektir. Üstelik etki alanı içindeki 
orman alanlarının da yapılaşma baskısı içine 
girmesi ve düşük yoğunlukla yapılaşması ha-
linde, yaklaşık 4 milyonluk nüfus, doğal kay-
nakların ve kırsal yerleşimlerin özgün değer-
lerini tehdit edecektir.2 Bunun yanında, dö-
nemin Orman ve Su İşleri Bakanı tarafından 

2 http://www.mimdap.org/images/dosya/spoist_3.
koprurapor.pdf
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yapılan açıklamaya göre, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü yapım aşamasında 245 binden fazla 
ağaç kesildiği belirtilmiştir.3 

Diğer taraftan, 3. Havalimanı projesi de 3. 
Köprü projesi gibi orman arazisi üzerinde 
planlanmıştır.  Proje için hazırlanan Nihai 
ÇED Raporu’nda toplam proje alanının (7650 
ha), %84’ü sadece orman ve mera alanların-
dan oluşmaktadır. Bunun yanında önemli su 
kaynakları ve fundalık alanları da proje ala-
nının içerisinde yer almaktadır.4 Bu bağlam-
da, İstanbul çevresindeki tatlı su rezervlerinin 
%22’sine sahip Terkos Gölü, 3. Havalimanı 
proje sahasına kuzeybatıda 2,5 km mesafede 
yer almaktadır. Havalimanı inşaat çalışmaları 
nedeniyle, Gölün su toplama miktarında azal-
ma, yüzey akışlarla kirlilik yüklerinde artma 
ve havzayı besleyen 2 derenin de göle olan 
bağlantısının kesilmesi ön görülmektedir. 
Ayrıca, İstanbul’daki 24’ü İstanbul endemiği 
17’si Türkiye endemiği olmak üzere 41 ende-
mik bitkinin % 41’inin proje alanı ile proje 

3  http://www.hurriyet.com.tr/kopru-icin-245-bin-
agac-kesildi-23716861

4 http://www.csb.gov.tr/db/ced/editordosya/nihai_
ced_istanbul.pdf

etki alanında bulunmaktadır.5 Aynı şekilde 
çeşitli yasal statülere sahip 6 korunan alan 
ve çevresinde yani Silivri, Çatalca, Büyük-
çekmece, Küçükçekmece, Arnavutköy ilçe-
lerinde uygulanması düşünülen Kanal İstan-
bul projesi de, kentin doğal peyzajı üzerinde 
ciddi etkilerinin yanı sıra, yaşam döngüsünde 
kritik öneme sahip olan ekosistemlerin işle-
yişinin bozulmasına yol açacak etkilerinin 
olması ön görülmektedir.6 Bunun dışında ay-
rıca Beykoz ilçesinde Kanal Riva projesinin 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu pro-
jeye göre, Riva Deresi ve çevresinde, turizm 
yatırımlarının gerçekleşeceği, tekne turizmi, 
organik tarım, derenin ıslahı gibi çalışmaların 
yanı sıra kanal etrafında spor, dinlenme, bi-
siklet ve yürüyüş alanları ile turizm tesisleri-
nin kurulması ön görülmektedir.7 Buna göre, 
Serbest Mimarlar Derneği (SMD)’nin yaptığı 
çalışmaya göre İstanbul için planlanan rezi-
dans, ticaret ve turizm temelli projeler Şekil 
1’de verilmiştir.8

5 http://www.cmo.org.tr/resimler/
ekler/12101cb2428b68e_
ek.pdf?tipi=67&turu=H&sube=2 

6 http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/
kanalistanbul150915.pdf

7  http://www.beykoz.bel.tr/proje/kanal-riva
8  https://megaprojeleristanbul.com/#
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Şekil 1. İstanbul İçin Planlanan Rezidans, Ticaret ve Turizm Projeleri 

Tüm bunların yanı sıra, bu projelerin uygu-
lama alanları yakın çevresine göç edecek nü-
fusun barınma, ulaşım vb. ihtiyaçlarının kar-
şılanması çoğu zaman buradaki doğal peyzaj 
dokusundan bir parça daha koparılarak ger-
çekleştirilecek ve sonunda kenti yaşanabilir 
kılan tüm ekosistemler giderek yok olacaktır. 
Üstelik uygulanması düşünülen bu proje daha 
çok üst gelir grubuna hitap eden plan kararla-

rını (lüks konut siteleri, alışveriş merkezleri 
vb.) içermektedir. Bu tip bir dönüşüm, kentin 
bütününü etkileyebilecek mekansal parçala-
ma, mekansal eşitsizlik, toplumsal ayrışma 
gibi pek çok sorunu da beraberinde getirecek 
ve doğal peyzajda görülen parçalanma ve bo-
zulmaların etkileri mahalle ölçeğinde dahi 
görülecektir. 

Şekil 2. İstanbul’un 1984 ve 2016 Yıllarına Ait Uydu Görüntüleri

Buradan da anlaşılacağı üzere, İstanbul için 
küreselleşme sürecinin yol açacağı sorun-
ların ön görülememesi nedeniyle çok katlı 
kimliksiz yapı blokları oluşturarak, yatay ve 
dikeyde büyüyerek kenti ekolojik olarak bes-
leyen doğal peyzajları yapılaştırarak esasında 
vizyonsuz dolayısıyla sürdürülemeyen kü-

resel(!) bir kent oluşturulmaktadır. Nitekim 
Şekil.2’de İstanbul’un 1984 ve 2016 yıllarına 
ait uydu görüntülerinde kentin kuzeyindeki 
yeşil dokuda meydana gelen değişim açıkça 
görülmektedir.9

9 https://earthengine.google.com/timelapse/
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Sonuç olarak; öncesinde tasarım kaygısının 
ön planda olduğu, kentin yeşil dokusunun 
diğer mekanlarla bütünleşebildiği, kentsel 
peyzajların kent kimliğini ön plana çıkar-
dığı, bahçe kent gibi yaklaşımlarla önemli 
ekolojik yapıların kentle bütünleştirildiği an-
layışın yerini, mekansal kurgunun ekonomik 
önceliklerle şekillendiği, yatayda ve dikeyde 
hızla büyüyen, gökdelenlerin kent merkezi-
ni kuşattığı, doğal, kültürel ve tarihi doku-
nun, mimari ve peyzajı bütünleştiremeyen 
toplu konut ve gökdelen projeleri nedeniyle 
kimliğini kaybettiği bir anlayışa terk etmiş-
tir. Halbuki kentin kuzeyindeki mikro klima 
üzerinde serinletici etkisi olan peyzaj dokusu, 
sahip olduğu orman varlığı, kumullar, su hav-
zaları, kuş göç yolları, tabiat parkları ile pek 
çok endemik türe ve ekosisteme ev sahipliği 
yapmaktadır.10 Bu bakımdan alan kullanım 
kararları getirilirken peyzajların sürdürülebi-
lirliğini tehlikeye atmayacak, kentlerin ve bi-
leşenlerinin peyzaj dokusuyla bütünleşmesini 
sağlayacak hedef ve stratejilerin belirlenmesi 
ve mekansallaştırılması gerekirken, tersine 
planlama eliyle peyzajların parçalanarak eko-
lojik özellikleri yitirilmesi devam etmektedir. 

Mahalle Ölçeğinde Peyzajların Mekansal 
Dönüşümü

Küreselleşme sürecinin mekansal getirile-
ri arasında kentteki konut gereksinimlerinin 

10 http://www.kuzeyormanlari.org/kuzey-ormanlari/

daha çok üst gelir grubuna göre hitap edecek 
şekilde yeniden biçimlenmesi izlemektedir. 
Özellikle 1990’lara gelindiğinde rekabetin 
coğrafi ekseni küresel ekonomi içinde kent-
leri birbirine karșı kışkırtarak küresel bir 
kent stratejisi olarak soylulaştırma kavramını 
mekansallaştırmıştır (Smith, 2006: 26). Yani 
kent içerisinde çoğunlukla alt gelir grubunun 
yaşadığı geleneksel mahalle dokusuna sahip 
alanlar küresel rekabet, sermayenin küresel-
leşmesi ve kent merkezinde artan arazi değer-
leriyle üst gelir grubuna hitap eden konutlara 
dönüştürülmektedir. Ayrıca, doğrudan kentsel 
dönüşüm projeleri ile kentin çöküntü bölgele-
ri lüks kapalı konut sitelerine dönüştürülmek-
tedir. Bunun bir sonucu olarak, alt gelir gru-
buna mensup kişiler yerinden edilerek kentin 
çeperinde geleneksel mahalle dokusundan 
oldukça uzak ve estetikten yoksun toplu ko-
nut yerleşimlerinde yaşamak zorunda bırakıl-
maktadırlar. Küreselleşme sürecinin getirileri 
nedeniyle kent içerisindeki farklı sosyo-eko-
nomik yapıdaki grupların yaşam standartları 
arasındaki fark giderek artmakta, bu durum 
eşitsiz mekansal gelişimi tetiklemekte ve top-
lumsal tabakalaşmayı arttırmaktadır. Dolayı-
sıyla küreselleşmenin yol açtığı eşitsizlikler 
ve sorunlar kentsel sosyal adalet sorununu da 
yeniden önemli hale getirmektedir. (Şengül, 
2009: 305) Buna ek olarak kent siluetinin ve 
kentin doğal, kültürel ve tarihi dokusunun 
bütünlüğünü bozacak benzer projelerle, kent-
linin sosyalleşme alanı olan kamusal alanlar 
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hızla özel mülkiyete dönüştürülmekte ve ka-
musallık kavramı aşındırılmaktadır. Bu bağ-
lamda, toplumsal ve kültürel etkileşimlerin 
gerçekleştiği kamusal açık alanlar küreselleş-
meyle birlikte sürdürülebilirliğini kaybetme 
tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır (Özde-
mir ve Doğrusoy, 2016: 360). Aynı zamanda 
ortaya çıkan kapalı konut siteleri ve AVM 
gibi farklı sosyal donatılar nedeniyle mevcut-
taki kamusal alanların kullanımı da azalmak-
ta ve işlevini kaybetmektedir.

Sözü edilen süreç aynı şekilde İstanbul’da 
da gözlemlenmektedir. İstanbul sahip olduğu 
coğrafyasıyla bir dünya kenti işlevi kazana-
rak, büyük sermaye öncülüğüyle toplu konut, 
eğitim ve hizmet alanı gibi projeleriyle büyü-
meye ve dönüşmeye, bu dönüşümün bir kıs-
mını soylulaştırma projeleriyle (Cihangir ve 
Kuzguncuk’ta) gerçekleştirmektedir (Tekeli, 
2013: 202-203).  Soylulaştırma projelerinin 
yanı sıra dünya kentleriyle yarışabilme boyu-
tunda mega projelerin gündeme gelmesi de 
söz konusu olmaktadır. Sonuç olarak, her iki 
durumda mahalle ölçeğindeki peyzaj dokusu 
değişime uğramaktadır. Nitekim bu durum 
Kuzguncuk ve Cihangir’in yanı sıra Tarlaba-
şı örneğinde de görülmektedir. Sit alanı ilan 
edilmiş olmasından dolayı 50 yıldan fazla bir 
süredir bakım ve onarım yapılamayan bina-
lar zamanla birer çöküntü halini alarak düşük 
gelirli ailelerin, bekâr işçilerin, göçmenlerin 
ve mültecilerin yaşadığı mekanlara dönüş-

müş Tarlabaşı, konut, ticaret, kültür, turizm 
ve sosyal donatı alanlarını kapsayan tipik bir 
“soylulaştırma” projesiyle yüzleşmektedir 
(Akalın, 2016: 311).

Bu bağlamda, özellikle yeni bir mimari ile 
Kurtköy’den Çekmeköy’e, Göktürk’e, hatta 
Silivri’ye kadar yeni bir İstanbul inşa edil-
mektedir (Şatıroğlu, 2011: 359). Küreselle-
şen kentin yansıması olan bu yeni İstanbul, 
toplumsal ayrışmanın mekansallaştığı yeni 
yerleşim birimleri sunmaktadır. 

Küreselleşmenin yol açtığı bu dönüşüm çoğu 
zaman kent merkezlerinde soylulaştırma, 
kentin çeperleri ya da dışında ise uydu kent-
lerin gelişmesiyle gerçekleşmektedir.  Çünkü 
küreselleşme kenti parçalayarak kentleşmiş 
kasabalara benzeyen uydu kentleri ortaya 
çıkarmaktadır (Özdemir ve Doğrusoy, 2016: 
361). Çevresinden izole bu yeni yerleşimler-
de açık ve yeşil alanların işlevi değişmekte, 
kamusallığı aşınmakta ve duvarlarla çevrili 
erişilebilirliği kısıtlayan tek tip bir sokak do-
kusu ortaya çıkmaktadır. Söz konusu durum, 
Eyüp ilçesindeki Göktürk Mahallesinde tipik 
bir biçimde görülmektedir. Yavuz Sultan Se-
lim Köprüsü yakınında ve kuzey ormanları-
nın çevresinde konumlanan bu yerleşim, tek 
tip sokak dokusuna sahip lüks kapalı konut 
sitelerinden ve üst gelir grubuna hitap eden 
golf kulübü gibi çeşitli kullanım alanlarından 
oluşmaktadır (Şekil 3). 
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Şekil 3. Eyüp-Göktürk Mahallesi ve Sokak Peyzajındaki Tek Tipleşme (Google Maps ve 
Google Street View görüntüsü)

Aynı tek tipleşme durumu orta ve alt gelir 
grubu için yapılan toplu konut projelerinde 
de görülmektedir. Yoğun toplu konut alan-
ları altında olduğu/olacağı görülen tipik böl-
geler Başakşehir, Bahçeşehir, Ataşehir ve 
Halkalı’dır (Yılmaz, 2016: 42). Şekil 4’te gö-

rüldüğü üzere, Başakşehir ilçesinde bulunan, 
kentin yeşil dokusunun dönüştürülmesiyle 
yapılan ve gecekondu bölgesiyle bitişik bu 
toplu konut projesinin sokak peyzajı aynı tek 
tipleşmeyi benzer bir biçimde yansıtmaktadır. 
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Şekil 4. TOKİ-Başakşehir Konutlarına Ait Sokak Peyzajı (Google Maps ve Google Street 
View görüntüsü)

İnsan-çevre ilişkisini zedeleyen ve güvenlik-
siz kentsel mekan oluşumunu tetikleyen ka-
palı konut sitelerinde güvenlik kontrol/giriş 
noktalarından yaya ve araç erişiminin sağlan-
ması, görsel ve fiziksel erişimin site sınırla-
rı ile engellenmesi, yaya yerine araç odaklı 
ulaşımın ön planda tutulması, kamusal alan 
deneyimini zayıflatan temel unsurlardır (Öz-
demir ve Doğrusoy, 2016: 369). Çevresinden 
izole bu konut dokusu, kendi içerisinde çocuk 
oyun alanı, spor alanları, dinlenme alanı gibi 
rekreasyonel gereksinimleri de karşılaması 
nedeniyle kapalı konut siteleri çevresinde yer 
alan açık ve yeşil alanların kullanımını gide-
rek azalmaktadır. Sonuç olarak bu tip konut 
dokusunun çevresinde yer alan mahalle parkı 

gibi kamusal alanlar da çevresindeki toplum-
dan izole olarak kentsel suç mekanlarına dö-
nüşebilmektedir. Ayrıca, bu türden konut yer-
leşimleri toplumun farklı kesimlerinden kişi-
lerin bir arada bulunmaları ve ortak paydada 
buluşabilmeleri için gerekli olan sosyalleşme 
imkanını sağlayamamakta ve diğer sosyalleş-
me mekanlarının kullanımını kısıtlamaktadır 
(Cihan ve Dinçer, 2018: 115). Bu bağlamda, 
mahalle ölçeğinde peyzaj dokusunun işlev-
selliği yok olmakta ve kimliksizleşmektedir. 

TARTIŞMA

Küreselleşme homojenleşme-heterojenleş-
me, evrenselleşme-yerelleşme, modernleş-
me-gelenekselleşme gibi zıt kavramların bir 
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arada harmanlandığı bir süreçtir (Keyman, 
2002: 36). Ülkemizdeki tek küresel kent ko-
numundaki İstanbul, tarihi, çok kültürlülüğü 
ve doğasıyla mekansal anlamda geleneksel-
liği-modernliği, homojen-heterojen kentsel 
dokuyu birlikte barındıran bir metropoldür. 
Dolayısıyla modern kentsel mekanları, tarihi 
yapıları, geleneksel mahalle dokusu ve doğal 
zenginliklerinin kent içerisinde oluşturduğu 
bütün, aynı zamanda doğal ve kültürel pey-
zajların etkileşimini de içermektedir. Ancak 
küreselleşmenin hızlandırdığı mekansal dö-
nüşüm, ülkemizde sözü edilen mega projele-
rin ve diğer bir çok sermaye odaklı yatırımla-
rın hayata geçirilmesini kolaylaştırmaktadır. 
Küreselleşme vizyonu adı altında sözü edilen 
proje ve yatırımlar, kent ölçeğinden mahalle 
ölçeğine peyzaj dokusunun bütünlüğünü ve 
ekolojik sürdürülebilirliğini bozarken, ayrıca 
kentsel mekanda ikici (düalist) bir yapılaşma 
biçimiyle (zengin-yoksul semtler, mahalle-
ler) mekansal ve toplumsal bir parçalanma-
ya da neden olmaktadır. Çünkü küresel çapta 
meydana gelen kentsel gelişme, öncesinde 
“doğa” olarak tanımlanan mekanları işgal et-
mekte, parçalamakta ve niteliksel özellikleri-
ni yok etmektedir (Lefebvre, 2014: 353-357).

Küreselleşme metropolitan alanlarda gele-
neksel alan kullanım kalıplarını etkilemekte 
ve özellikle kıyı alanlarında bu etki daha faz-
la gözlemlenmektedir. Bu durum sürdürüle-
bilirlik kavramıyla uyumsuz bir mekansal ya-

pılanma süreçlerini tetiklemekte ve doğal ve / 
veya kültürel peyzajların kentle uyumuna ket 
vurmaktadır (Al-Awadhi, 2017: 35-36). Bu 
bağlamda kıyıların birer çekim merkezi ol-
ması nedeniyle İstanbul’da kanal projeleriyle 
yeni kıyı alanları oluşturularak bu alanlarda 
rezidans, yat limanı vb. projeleri gündeme ta-
şınmaktadır.

Halbuki mekansal planlamanın hedefi, kent 
karakteri ile uyumlu, ele alınan mekanın ya-
şam kalitesini arttırıcı eylemler bütününü 
(mimari-peyzaj-altyapı uygulamalarını yön-
lendiren) mekana aynen yansıtmaktır (Şa-
hin ve Özer, 2001: 286). Ancak küreselleşen 
kentlerde sermayenin yeni yatırım alanları 
gereksinimi, üç boyutlu mekansal yapının 
zaman içerisinde ekonomi odaklı dönüşüme 
ve sosyal ve sınıfsal ayrışmalara yol açarak 
aynı zamanda kenti besleyen ekosistemleri 
hedef alarak kentin sürdürülebilirliğine zarar 
vermektedir. Bu durumun en önemli neden-
lerinden biri de “peyzaj kavramı ve içeriği 
boyutunda” insan doğa ilişkisinin ve etkile-
şimlerinin analiz edilip değerlendirilmediği 
mekansal planlama politikaları ve uygulama-
larıdır (Şahin, 2009: 46). Bunun bir sonucu 
olarak, küreselleşme sürecinin iç ve dış dina-
mikleriyle kent imgeleri değişime uğramak-
ta, benzer yapılaşma eğilimleri yaygınlaşa-
rak kentler “içi boşaltılmış mekanlar” haline 
gelmeye başlamaktadır (Beyazıt ve Güneş, 
2017: 328). Dünya kentleri bu süreçle benzer 
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tasarımlarla, aynı yapım teknolojisi ve mal-
zemeyle üretilirken, birbirine benzeşmekte; 
yerel özgünlüklerin sağladığı kentsel kimlik 
tek tipleşen kentsel dokuyla yok olmaktadır 
(Turhanoğlu, 2014: 74). Halbuki küresel-
leşme süreci, farklı ölçekteki doğal ve/veya 
kültürel peyzajların ulus ötesi farkındalığının 
arttırılması fırsatını da içerisinde barındır-
maktadır ve İstanbul bu potansiyele sahip bir 
kenttir. 

Diğer taraftan kontrolsüzce hareket eden kü-
reselleşme olgusu nedeniyle toplumsal bel-
lekteki kent ve peyzaj algısı da değişmekte, 
dolayısıyla kentsel peyzajda var olan tarihi 
mekanların/yapıların, açık ve yeşil alanla-
rın, rekreasyon alanlarının, kamusal alanların 
oluşturduğu kent imgelerinin yerini, yüksek 
katlı yapılar, rezidanslar, alışveriş merkezleri, 
merkezi iş alanları almaktadır. Bu da tarih bo-
yunca birçok medeniyete başkentlik yapmış 
bir metropolün sahip olduğu tarihsel mirasın 
ve kentin ekolojik sürdürülebilirliği için ko-
runması gereken doğal mirasın kent siluetin-
den ve giderek toplumsal bellekten silinme-
sine ve kentsel belleğin kaybolmasına sebep 
olmaktadır. Nitekim sözü edilen projelerin 
(Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havaalanı, 
Kanal İstanbul Projesi, lüks kapalı konut pro-
jeleri) yapılma gerekçelerine bakıldığında, 
İstanbul’un küresel rekabet içerisinde diğer 
dünya kentleriyle yarışabilmesinin mega pro-
jelerle sağlanabileceği anlayışı yer almakta 

ve kamuoyuna bu projelerin mekansallaştırıl-
ması bir zorunlulukmuş gibi yansıtılmaktadır. 

Kentsel mekandaki geleneksel dokunun kay-
bolarak yerini gökdelenlerin alması kentte 
standart peyzajların oluşmasına da neden 
olmaktadır. Üstelik İstanbul 2020 Çevre Dü-
zeni Planı’nda Maslak’a ilişkin plan kararları 
kuzey ormanlarını tehdit altında bırakması ve 
kentsel silüeti bozması gibi doğal ve kültürel 
peyzajı etkileme potansiyeli nedeniyle geç-
mişte askıya alınmıştır. (Işık, 2010: 107).

Ayrıca, yapılması ön görülen/yapılan mega 
projelerin pek çoğu uzun erimli olarak hazır-
lanan güncel mekansal planlarda yer alma-
maktadır. Halbuki kente ait doğal ve kültürel 
verilerin mevcut ve gelecekteki durumlarına 
ilişkin analizler sonucunda mekansal plan 
kararları alınması gereklidir. Çünkü bu gibi 
büyük altyapı projeleri çok fazla kaynak tü-
ketimi gerektirdiği için büyük çevresel etkile-
re sebep olmakta dolayısıyla çevresel etki de-
ğerlendirmesi sürecini de içeren katılımcı bir 
metodolojiyle planlama çalışmalarının yürü-
tülmesine ihtiyaç duyulmaktadır (J Sagar As-
sociates, 2008: 2-12). Buna ek olarak, mega 
projelerin planlanması aşamasında özellikle 
proje yapım aşaması ve sonrasında etkilene-
cek olan kentli grubun da bu süreçte yer al-
ması daha sürdürülebilir bir yaklaşım sağla-
yacaktır (Eyiah-Botwe vd., 2016: 80-86). 
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Metropol kentlerde küreselleşme eğilimleriy-
le gerçekleşen dönüşümler, büyüme ve yeni 
yapılaşmalarla kentte yaşayanların çevresin-
den yabancılaşma tehdidini ortaya çıkarabil-
mektedir. Bu noktada, kent-kentli ilişkisinin 
güçlendirmek için yerel yönetim bazı tedbir-
ler alması gerekmektedir. İstanbul’da inşa 
edilen yüksek katlı yapılar, kullanıcı çerçe-
vesinde kentle bütünleşme süreçleri yaşana-
mamıştır. Bu noktada öncelikle peyzajların 
sürdürülebilirliğinin öneminin kavranması, 
küreselleşme sürecini kentle bütünleştirirken 
var olan peyzaj dokusunun kent ölçeğinden 
mahalle ölçeğine değin korunmasına, geliş-
tirilmesine ve iyileştirilmesine öncelik veril-
mesi dolayısıyla kente ve yerele özgü doğal, 
kültürel, tarihi ve toplumsal değerlerin sür-
dürülebilirliğinin ön planda tutulduğu proje-
lerin mekansallaştırılması gerekmektedir. Bu 
bağlamda, kentsel ölçekte mega projelerin 
doğal peyzajlara olan etkilerinin ortaya kon-
ması için projenin yer seçimi konusuna katkı 
sağlayacak peyzaj planlama analizleri (uy-
gunluk, hassasiyet analizleri vb.) sonucunda 
bir peyzaj planı ortaya koyularak, bu planın 
mekansal planlama süreçlerine dahil edilmesi 
sağlanabilir (Çetinkaya ve Uzun, 2014: 122). 
Çünkü doğa, kent ve insan bir bütündür ve 
peyzaj bu bütünün mekansal planlamaya yan-
sıtılmasını sağlayan çok boyutlu bir kavram-
dır. Bu bağlamda hem kent ölçeğinde hem 
de mahalle ölçeğinde yapılacak mekansal 
çalışmalar küresel kent olan İstanbul’un viz-

yonunun ileri taşınmasına yardımcı olacaktır. 
Çünkü, doğal bir peyzajın kente olan ekolojik 
katkısının yerini ne bir kent parkı karşılaya-
bilir; ne de tarihi mirasın yerini bir gökdelen 
alabilir. 

SONUÇ

Çalışma küreselleşme vizyonu doğrultusunda 
İstanbul için gündeme gelen mega projelerin 
yol açtığı/açacağı toplumsal ve ekolojik etki-
leri kent ve mahalle ölçeğinde vurgulayarak 
peyzaj temelli bir yaklaşımın gerekliliğini or-
taya koymuştur. 

Öte yandan mahalle ölçeğinde, değerlendiri-
len soylulaştırma, toplu konut gibi küreselleş-
menin tetiklediği kentsel dönüşüm projeleri-
nin ortaya çıkardığı kent ve peyzaj algısının 
ölçülmesi amacıyla ileride yapılacak çalışma-
larda özellikle saha çalışmalarının ve süreçten 
etkilenen paydaşların görüşlerini içeren sözlü 
görüşmelerin yapılması kamusallık kavramı-
nın aşınması, mekansal parçalanma, toplum-
sal dışlanma, toplumsal bellekteki kent ve 
peyzaj algısının değişmesi ve kamusal alanda 
peyzajın tek tipleşmesi gibi konularda paydaş 
analizi yapılmasına katkı sağlayacaktır.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: The improvement of  globalization as social structure of modernity (capitalism, 
industrialization etc.) spreading around the world, the disintegration of concept of boundary, 
the universalization of locality, the flow of capital, has revealed a process od restructuring on 
the economic, political, social and cultural characteristics of cities (Sert et al, 2005, 101; Najam 
et al, 2007, 4). In other words, all the dynamics brought about by the globalization process have 
directly targeted cities in the process of spatialization. Cities or urban spaces which has deve-
loped the new relation form in related process have also brought about spatial fragmentation, 
decomposition and uncertainty. It is inevitable that the ecological and social components of the 
city will also have a similar situation in the process of the disintegration, becoming obscured 
and gradually becoming meaningless of space. Undoubtedly, the emerging urban discrepancy 
has affected the structure, components, natural and cultural interaction areas of urban space 
and increasingly landscapes. The landscapes which are mosaics of different ecosystems have 
enhanced life quality in the cities due to natural and/or cultural characteristics. Landscapes 
also have an important public role, and provide important public spaces to cities. However, 
unlimited production-consumption and maximum profit understanding in the limited time-spa-
ce which are primary aim of capitalist production that emerged during industrilization, has 
focused on cities in terms of capital accumulation and gradually with this understanding has 
formed to cities.  At this point, landscapes in cities that have globalized, have rapidly transfor-
med by taking the economic importance rather than social and ecological value. At the end of 
1970s, economic chasm accelarated the globalization process by seeing liberalization of mar-
ket economy as a solution. In this context, it is also argued in the literature that the process of 
globalization is an important actor in many issues such as the transformation of urban space, 
ecological destruction, decomposition in social structure (Sheppard, 2002: 310-311; Sert et 
al., 2005: 101; Najam, et al., 2007: 4; Robinson, 2007: 125). In particular, neoliberal policies 
which are the consequence of globalization process have affected landscapes and gradually the 
identity, ecological value and publicness of these landscapes have been rapidly eroded. The 
function of spatial planning, which is the basic implemantation means of relevant policies, has 
changed in favor of market mechanism. However, the goal of spatial planning is to reflect  the 
whole of the actions (which directs the architecture-landscape-infrastructure applications) that 
is in harmony with the urban character and promote the life quality of space to cities (Şahin and 
Özer, 2001: 286). However, in the globalizing cities, the need of new investment areas of the 
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capital has harmed the sustainability of the city by causing economic-oriented transformation 
of urban space and social and class segregation at the same time by targeting ecoystems that 
maintain city. One of the most important reasons for this situation is the spatial planning poli-
cies and practices in which human-nature relations and their interactions are not analyzed and 
evaluated in the context of “landscape concept and content” (Şahin, 2009: 46). However, cities 
are characterized by the different landscapes and components it houses. Once cities are plan-
ned, all natural and cultural landscapes that characterize the city should be evaluated, protec-
ted, managed and maintained as a whole and the relevant administrative units should develop 
policies in this context. Aim: Spatial planning or policy studies to be developed on the scale of 
landscaping considerably affect the ecological and social sustainability of the city. Because a 
landscape-based planning approach is a multidimensional concept that includes all natural and 
cultural urban components and their interactions with each other at the same time. However, as 
a consequence of the globalization process, planning or completed many projects which will 
affect/have affected significantly the landscape pattern of city such as skyscraper projects, ga-
ted community projects, rapidly have been localized in order to increase competition with other 
global cities. As a continuing process which does not take place on the basis of the sustainability 
of landscapes, landscape pattern on the urban and neighborhood scale has lost its natural and / 
or cultural characteristics. This study aims to reveal the spatial, social and ecological impacts on 
both urban and the neighborhood scale within the concept of “landscape” by examining the pro-
jects such as 3rd airport, Canal İstanbul, Yavuz Sultan Selim Bridge, gated community projects, 
gentrification projects, mass housing projects. Method: In this study, two focuses has been 
discoursed by evaluating studies focusing on “landscape”  and “globalization” at national and 
international level by literature review. It is aimed to reveal the spatial transformation of land-
scape in the context of ecological and social firstly in urban scale, secondly in the neigborhood 
scale. In this context, the location of different urban transformation projects, mega projects and 
their relation to the landscape have been determined using past and current satellite images and 
photographs of the city. Findings and Results: Once the spatial transformation of landscapes is 
evaluated on urban scale, it is seen that especially mega projects cause significant destruction in 
the landscape pattern of the north of the city. However, these areas are ecologically meaningful 
in terms of existence of endemic species and migratory birds routes, important water basins and 
wetlands, and biodiversity. On the other hand, many projects such as gated community pro-
jects, gentrification projects, skyscrapers, residences, mass housing projects, which are another 
consequence of the globalization process, have led to important spatial transformations in the 
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socio-economic context in the neighborhood scale. The division of the city into neighborhood 
units that appeal to certain groups, has caused the abrasion of publicity concept, social exclu-
sion, change of the perception of urban and landscape in urban memory, and standardization 
in the landscape pattern. As a result, Istanbul, an important city with its natural, cultural and 
historical riches, has continued its spatial transformation in a distance away from sustainability 
with its globalization process. The solution is to integrate a landscape-based approach with the 
vision of globalization and reflect the urban space.


