M im ar Şükrü SÜ R M E N
İ.T .Ü .Ç evre ve Şehircilik U ygulam a A raştırm a M erkezi

İN SA N IN ŞE H İR , ŞE H R İN İN SA N O L U ŞU
Ünlü fikir adam ı Sezai K arakoç, "İnsan ruhu bir şehirdir."diyor. Tam tersine olarak
hepim iz yaşadığım ız şehirlerin sessizce tarihin içine yayılan ve bizim basit öm ürlerim izi
de kavrayan bir gizli ruhu olduğunu düşünm em iş mıyızdir? Yani şehri de bir insana
benzetm ek istem em iş mıyızdir? İnsanın hayatı anlam ası, şehrini anlam asından
geçm iştir. Şehirler hayatı kuşatm ıştır ve insanlar iç dünyalarında şehrin ruhundan
yayılmış haberleri beklem işlerdir. Bu, insanın şehir şehrin insan oluşudur. Öyleyse,
ellerimizi tutm asını istediğim iz bir şehirle aşina olm anın düzlem leri, m ertebeleri,
kaliteleri de bulunm akta değil midir? Şehirlerimiz kaderlerim izdir am a, insan olarak
ödevim iz de bir şeyleri değiştirsin ya da değiştirmesin, k ader çizgilerim izin güzelliği için
üm itler içinde bulunm akve şehrimiz için çaba gösterm ek olm amış mıdır?
Ç ağım ızda, şehirle ilişkisinde aracı olarak yer alm akta olan nesne ve süreçlerin kendi
başlarına birer işleyiş haline gelm eleri veya kurum laşm aları veya hantal bünyelere
dönüşm eleri, hatta karakter değiştirip canavarlaşm aları sonucunda insan, kendisini ezip
geçebilecek bir dev m akinenin ağır ağır tam am lanm akta olduğuna ilişkin bir tehlike
hissini
artık tenine yapışmış kadar yakından hissetm ektedir. Şehir; büyüyerek,
ağırlaşarak, hissizleşerek insandan uzaklaşm aktadır. Oysa insanın şehrini yaşam aya,
onunla birlikte hayatın içinden akm aya ihtiyacı vardır.
Y Ü R Ü Y Ü Ş L E R Ş E H İR SO SY O L O JİSİN İN T E M E L İD İR
Y eryüzündeki hayatında ruhuyla bedeni içiçe tek bir varlık olarak belirm iş olan insan,
hareket özelliklerine göre bir ruh hayatı içinde bulunm aktadır. D oğal halinde; belli bir
yer değiştirm e hızıyla ve zem ine, birbirlerinden uzaklıkları belli sınırlar içinde bulunan
iki k üçük alandan belli m iktarlarda basınçlar tatbik ederek devinm ektedir. Çevreyi
bedeninde yer alan algı süreçleri ile tanıyarak tepkilerini geliştirm ekte ve böylece bir
ruh hayatına sahip olm aktadır. Şu halde insanın anlaşılabilir ruh hayatı tabii bedensel
hareketliliğine ait m ekanizm alardan başkalarıyla başlatılam az ve bu hareketlilik de,
tersine olarak, insan ruhunun özelliklerine işaret eden bir m anzaradan başka bir şey
değildir.
İnsanın şehirdeki hareketliliği onun psikososyal varlığını kurm aktadır. D oğal bedensel
hareket süreçleri olm aksızın şehre dokunm ası ise aleyhine sonuçlanacaktır. N esnelerle,
araçlarla, bünye ve yapılarla bezenm eden ve engellenm eden; doğal bir yaklaşm a çizgisi
içinde insan şehirle uzlaşabilir ve ondan yardım görebilir. Bu arada kendini ve şehrini
de tüketm em iş olur. Y ürüyen, seyreden, algılayan, tanıyan, öğrenen ve seven insan
bizim gerçek birim im izdir. Y ürüyen insan, evrendeki insan bahsinin çok önem li bir
bölüm üdür. İnsan bize yürüyerek gelm ektedir. O nu en çok anladığım ız, tanıdık
bulduğum uz an d a budur Şehirdeki engellenmiş ve engellenm em iş yürüyüşler ise
birçok insan m anzarasının hazırlık sathasını oluşturuyor.

İnsanın şehri yürüyerek algılam asının değeri üzerinde yeterince durulm uş m udur? Belki
çağın ve dünya sistem inin birikm e noktalan olduklarından aşın şekilde yapay
zorlam alara m aruz bırakılmış olan bu bünyelerde, yani şehirlerde, bu en doğal insan
eylem iyle uzun süre yer alm aya çalışm ak artık garip bulunm aktadır. Z aten gelişm e
denen şey de şimdi, insanın özü hiçbir zam an değişm ediğinden , doğal olan şeylerin
garip karşılanarak kabul edilm ek istenm em esi anlam ına gelm iyor m u?
U ygarlık denince bir şehir düşünülür daha çok. G ecenin ortasında canı sıkılan bir
şehirlinin güvenlik içinde; aydınlık ve güzel düzenlenm iş kaldırım larından, yollarından,
parklarından, yaya geçitlerinden yürüyerek dolaştığı; mutlu ışıklarıyla insanın içini
ısıtarak geceye bakan kahvehanelerinde, aşevlerinde, m uhallebicilerinde konu şacak
insan bulabildiği; sinem alarından, ko n ser salonlarından boşalan kalabalığı seyrettiği ve
bir amacı bulunm adan, yalnızca büyüsüne kapılarak ve o n a ait olm anın bir zevk haline
geldiğini hissede hissede gezdiği bir ş e h ir ...
Şehir hem sosyalliktir, hem de yalnızlıktır. H er iki durum da yürüyüş dem ektir. H em
şehri bulm ak, hem de şehirde kaybolm ak için insan yürüm esi gerektiğini hisseder. Ş ehir
sosyolojisi yürüyüşten ve yürüyüşlerden m eydana gelm ektedir. O lağanüstü insan
m anzaraları; insan şehirde yürürken, gezinirken o rtay a çıkm aktadır. Y ü rüm elerde
sam im iyetler, yalnızlıklar, gülünçlükler yaşanm aktadır. B ütün bir toplum u en zengin
şekilde ancak şehirdeki insan yürüyüşlerinde olduğu gibi görm em iz m üm kündür.
İnsanlar şehirlerdeki kaldırım lar boyunca birbirlerinin yanından yürüyüp geçerlerken,
aynı yeryüzü kaderini paylaştıklarını daha iyi anlam aktadırlar.
E Ğ İT İM
B İR Ş E H İR
KÜLTÜRÜNE Y ASLAN M AK
İST E R .
Ş E H İR
K Ü L T Ü R Ü İSE İN SA N IN ŞE H İR D E K İ D O Ğ A L H A R E K E T L İL İĞ İN E G Ö R E
G E L İŞ İR
E ğitim ;geienek, disiplin, tekrar, ideoloji ve ağır am a istikrarlı gelişm e dem ek
olduğundan hatları kesinleşmiş bir yapı içinde kendine ortam bulur. Yani eğitim
olgunlaşm ış bir şehir kültüründeki sağlam köşelere tutunm ak ister ya da eğitim in şehir
kültürü olm aksızın sistem haline gelm esi zordur. Eğitim m adem bir şehir k ültürünün
üstüne bina edilmelidir; o halde şehirle yürüyerek tem as kurm anın insan eğitim lerinde
bir rolü vardır. Ç ünkü şehir kültürü, şehre doğrudan dok u n m a dem ek olan doğal insan
hareketliliği içinde gelişecektir.
Şehirde yürüyüş özgürlükleri ile şehir kültürü; şehri anlama, şehri tanıyarak o n d a
insanın yeryüzü m acerasına açılma; bir hayat ahengi ve yaşam a kalitesi elde etm e
karşılıklı olarak birbirlerini besleyen süreçlerdir. M im ari ve şehirsel çevrede kalite
arayışlarına ancak gelişm iş bir yaşam a estetiğinden yola çıkarak başlayabiliriz. Y aşam a
estetiğinde ise insanın şehirdeki yürüyüşlerinden elde edilen bilgelik anlan ile tarih,
tabiat ve sosyoloji eğitim lerinin önem li bir rolü vardır. O halde insanın şehirdeki h ü r
yürüyüşlenni çoğaltm ak ve güzelleştirm ek gerekir. Şehirde kimler, nasıl ve nered e
yürüm ektedirler? V e asıl kimler, nasıl yürüselerdi, bu bizim birbirimizi daha iyi
anlayabilm em iz ve yeryüzü kadenni paylaşm am ızda hızlı yayılan bir b ir haber olurdu?

a) Şeh ird e ço cu k yürüyüşleri
D oğduğ u ve büyüdüğü şehri bir çocuğun oyun ve eğitim alanıdır. Şuura çakılı kalıp
yaşlılığa k adar en parlak renkleri ile taşınan ilk hatıralar, ilk izlenimler, ilk duygular
çocuğu n ruhunun ilk çizgilerini çatan şehrinden gelm ektedir. Şehir çocuğun büyük bir
oyuncağıdır. Şehir ço cu ğ a heyecan verm ektedir. Ç ocuğun sosyalliği evinin ö n ü n d e
başlam aktadır. İlk buluşm alar, dayanışm alar ve anlaşm alar evin önündeki ve
çevresindeki
kaldırım
ve bahçelerde,
şehrin
unuttuğu
alan
kırıntılarında
şekillenm ektedir. O yunlar ve yürüyüşler çaplan gittikçe genişleyen daireler halinde
şehre do ğ ru açılm aktadırlar.
Ç ocuğu n okulu ile evi arasındaki yürüyüş çizgileri ve bunları taşıyan m ekanlar, eğitim in
ve şehir kültürünün önem li parçalandır. O kulla ev arasındaki buluşm alar, yürüyüşler
ve oyunlar bir çocuk gününün vazgeçilm ez anlarıdır. Tanışılan ağaçlar, seyredilen
vitrinler, anlaşılm az bulunan büyüklerin dünyası, bazan hissedilen ko rk u lar çocuğun
toplum hayatı ve çevre ile ilgili ilk intihalarıdır. Şu halde şehirdeki m asum çocuk
yürüşlerine önem verm em iz gerekiyor. A m a bazı araştırm alar çocuk ölüm lerinin
önem li sebeplerinden birinin trafik kazaları olduğunu gösteriyor.
G enellikle bütün büyük ve boğulm uş şehirler, bilhassa d a İstanbul, hiç çocuk dostu
değildir. Şehirdeki ulaşım ve trafik düzeninin otom obilin yoğun hakim iyeti altında
şekillendirilm esinden en çok çocuklar, yaşlılar ve özürlüler zarar görm ektedirler.
Y ollar, kaldırımlar, yaya geçitleri genellikle çocuklar ve çocuk arabası süren anneler
hiç dikkate alınm adan düzenlenm ektedir. Şehirde istenen bir şey olan taşıt trafiğinin
hızlı akışı, m evcut şartlarda çocuklar için tehlikenin artması dem ek olm aktadır.
Elim e bir B erlin okul çocuğu için hazırlanm ış atlas geçmişti. Atlasın neredeyse yarısı
yalnızca Berlin şehrinin sokak sokak planlarına ve çeşitli ölçekteki haritalarına
ayrılmıştı. B unlarda B erlin bütün ayrıntıları ile veriliyordu. Bazı sayfalarda d a şehrin
önem li binalarının resimleri ile, Berlin'in mahallelerini temsil eden bayrak ve am blem ler
yer alm aktaydı. Şu anlaşılıyordu: B ir Berlinli çocukla, bir H am burglu çocuğun farklı
atlasları vardı. Ç ocuk önce yakın çevresini; sokağını, çeşmesini, m ahallesinde m evcut
önem li binaları ve şehrini öğrenm eliydi. B undan sonra bölgeye, ülkeye ve dünyaya
geçilecekti.
Bir ço c u ğ a şehrini sokak sokak atlasla verm ek; binalarını, eserlerini tanıtm ak; onun
bunları keşfetm esine ilk kolaylığı sağlamaktır. Ç ocuğun şehrin yerleşm iş kültürünü
benim sem esi
ise hür yürüyüşlerle ve insan ölçeğindeki doğal hareketlilikle
başlayacaktır. Ç ocuk elbette ki tarihi bir doku alanını yürüyerek algılayacaktır. Yani
böyle bir atlasın çocuk yürüyüşlerine dost bir şehre ait olması beklenir. Şu İstanbul'da
çok yaygın olan, gittiğiniz uzak bir sem tte kimsenin sokak ismi bilmeyip aranan yeri
gösterem em esi elbette ki şehirlinin çevresine ve şehrine karşı olan ilgisizliğini ve
ihtim am sız tutum unu vurgulam aktadır ve işte böyle, şehirle ilgili eğitim lerin
çocukluktan itibaren verilm em esinden doğm aktadır. K eşke İstanbul'um uzun da böyle
güzel atlasları olsaydı d a çocuklarım ız onun ilk çağrıları ile şehirlerini ona saygı
duyarak, tanıyarak gezebilselerdi! O zaman aradığım ız adresleri çok daha kolay
bulurduk!

İstanbul okul çocukları için tehlikelerin fazla olduğu bir
şehirdir. E ğitim deki
dengesizlikler ve kötü planlama; gereksiz öğrenci taşım acılığına, yani gereksiz trafiğe,
vakit ve para israfıyla tehlikelere yol açm aktadır. Ö ğrencilerin çoğu b aşk a sem tlerdeki
okullara devam etm eye m ecbur bırakılmışlardır. Sem tler arasında, çaprazlam a ve
m antığı anlaşılmaz bir trafik, okulların başlam a ve bitiş saatlerinde
birden
patlayıverm ektedir. Y etersiz ve yanlış okullaşm a sonucu o rtaya çıkan bu m otorlu
öğrenci taşımacılığı kazaları da beraberinde getirm ektedir. Ç ocukların oyun ve gezinti
alanları da genellikle ya trafiğin tehdidi altındadır ya d a uzakta yer aldıklarından o ray a
ulaşm ak için de yine taşıtlara binilmesi gerekm ektedir N eticede insan hayatının önem li
bir dönem i olan okul yürüyüşleri engellenm iş olm aktadır ve
çocuğun şehirsel
çevredeki hareket ve ruh gelişm elerine ilişkin hürriyetler o rtad an kaldırılm ış
bulunm aktadır.
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Okul dönüşünde kaldınm köşesine sıkışmış
çocuk yürüyüşlefi-BİR İSTANBUL KLASİĞİ
Berlinli çocuğun okul atlasından...

b) Ş eh ird e yaşlı insan yürüyüşleri
Yaşlı bir insan için şehirdeki yürüyüşler hayattan kopm am ış olduğunu hissettiği
anlardır. Tıp da bize yürüm enin sağlık için çok önemli o ld uğunu öğretiyor.
Y ürüyüşlerde zihinsel faaliyet ve hayata bağlılık artar. Çağım ızın insanları ise
şehirlerde daha az yürüm ektedirler. B ununla ilgili sağlık sorunları da ço ğ u m u zu n
hayatında bulunm aktadır.
c) Şehirde özürlü insan yürüyüşleri
B erlin'de bir köre rastlamıştım. B astonuyla her iki tarafını hızla yoklayarak norm al
insan yürüyüşünün çok üstündeki bir hızla ilerliyor; kaldırımları, yollan geçiyor,
parkedilm iş arabaların arasından m aharetle sıyrılıyordu. H ayretler içinde kalm ıştım .
B unu nasıl yapıyordu7 Bu sırada onun bazı insanlann selam larına karşılık verm esi ve
biriyle d e kısa bir sohbette bulunm ası dikkatimi çekti. Daha so n ra o k ö r adam bir
m etronun yeraltına inen m erdivenlerine doğru uzaklaşıp hızla gözden kayboldu. S o n ra
bu durum u kendim e şöyle izah ettim, o adam hep aynı güzergahı izleyerek yıllardır bir
işe gidip geliyordu. Bunu o sem tte birçok tanıdığı bulunm asından çık arm ak
m üm kündü. B ütün istikametleri, yolları, kaldırım çizgilerini, arabaların park ettikleri
yerleri, m erdivenleri ezberlemişti. Artık hiç yabancılık çekm iyordu.

M etropollerdeki insan hayatı birçok alışkanlıkla çizilmiştir. M etropol bir açıdan
değişim in kucağı ise, bir açıdan da değişm ezliğin yuvasıdır. D eğişm eler anCak bir
sistem dahilinde ve ağır ağır olmalıdır. Rasgelelik ve inşa anarşisi şehirliye zahm et
çektirecektir. B ir kaldırımın genişliği, yüksekliği; bir rö g ar kapağının yeri; bir yaya
geçidinin geom etrisi; çevre gürültüsünün büyüklüğü ve karakteri; şehir mobilyalarının
konum ları sık sık değişiyorsa, bu durum önce özürlü yaşlı ve çocuk için, am a genel
olarak da bütün şehirliler için tedirginlik sebebi olacaktır. H er m etropolün kendine
özgü olan ritim ve biçimlerini, renklerini, seslerini hatta kokusunu şehirli alışkanlık
halinde yaşam aktadır. Bunların sebepsiz ve sistemsiz bir şekilde değiştirilmesini hoş
karşılam az. B erlin’deki o körün kim seye ihtiyaç duym adan hızlı yürüyebilm esi, h er taşı,
h er çizgiyi, h er yüksekliği bilmesindendi. O rada hergün ortalık kazılıp kotlar
değiştirilm iyor; bütün geom etriler alt-üst edilip
sokaklar, evler tanınm az hale
getirilm iyordu. O tom obiller ise tam parketm eleri gereken yerlerde duruyorlardı.
d) T arih i şeh ir doku su n d a yürüyüşler
T arihe yürüyerek yaklaşabiliriz. İstanbul gibi bir m etropolde bir şehir kültürünün
kurulm ası, bunun geleceğe taşınarak devam ettirilmesi, dünyanın başka hiçbir
m etropolü n d e bulunm ayan büyük tarihinin insanlara indirilmesi
ve
insanın
yeryüzündeki kaderine ilişkin en derin bakışların
yakalanm ası yürüyüş özgürlüklerine
önem li ölçüde bağlı bulunm aktadır. İnsan tarihi şehirde; daracık sokaklardan; yorgun
yüzlü evlerin, gö rü p geçirm iş ve suskunlaşm ış pencere ve kapılarının önünden;
geçm işin ağırlaşan zam anının adım larıyla dövülen taş basam aklardan; şaşırtıcı, çevik ve
insandan kaçıp kurtulm ak istediğinden bükülerek sırlarla dolu uzaklaşan m ekanlardan
yürüyerek dolaşabilir. T arihte yürüm ek bir yandan insanın kendi içinde yaşanan ana;
bir yandan zam anların, m ekanların ötesine doğru yola çıkmasıdır.
İvo A ndriç, N obel ödülü alan "D rina K öprüsü" adlı rom anında bu köprüyü ve onun
şehirlinin hayatındaki yerini anlatır. M im ar Sinan'a Sokollu M ehm et Paşa tarafından
yaptırılan köprü halk tarafından çok beğenilmiştir. V e şehrin asırlarca bir piyasa,
gezinm e yeri olarak en önem li sosyal hayat m erkezini teşkil eder. B u rad a tanışılır,
oturulur, sohbet edilir, aşık olunur, buluşulur. A sırlar sonra ise bir insan yine o
köprüden yürüyerek geçip şehrin geçm işten zam anım ıza akan ruhunu anlayabilir.
e) Ç ağdaş şeh ir d ok u su n d a yürüyüşler
Ç ağdaş şehirleşm ede insanın yabancılığı büyüm ektedir. Fiziksel ve sosyal çevredeki
gelişm elere ayak uydurm ak değil onlarda bir anlam bulm ak bile zam an zam an
zorlaşm aktadır. B una rağm en insan etkinliğini en iyi yansıtan kurgu da yine çağdaş
şehirdir. Ç ağdaş şehri de doğal insan hareketliliğiyle ve dolaysız, aracısız algılam anın
insan tecrübelerinde önemli bir yeri vardır. Ç ağdaş şehirde m odern ulaşım araçları
insanı hem en kavrayıp hızla sağa sola götürürlerse de, belli geom etrileri anlam ak için
yürüm ekten başka çare yoktur. Şehirlerde, çağdaş rejimleri ve sistemleri temsil edip
bunları bireye güç gösterisi için indirm ede kullanılan şehirsel çevre elem anlarının;
m esela bir anıtın, bir m eydanın, bir bulvarın fonksiyonlarını yerine getirebilm eleri de
ancak yürüyüşlerde m üm kün olabilm ektedir. Halk yürürse "Ağabey" i daha iyi anlar.
Çizgileri ne kadar yapay ya da olağandışı gözükürse gözüksün; çağdaş şehir dokusunu
yürüyerek kavram ak, orada bir insan yalınlığı ile yer alm ak tabii ve geliştirici bir insan
tecrübesi olm aktadır.

f) Şeh ird ek i tab iat için d e y ü rü yü şler y a d a şeh ird e tabiatııt n a b zın ı y a k a la m a k
H er şehre bir m iktar tabiat sokm ak gerekm iştir. Tabiatın kendisi de o rad a yer alm ak
için gayret gösterm iştir. Şehirdeki tabiat hayatın m o notonluğunun parçalanm asıdır.
İnsanın bir tür ayılmasıdır. T abiatla insan yanyana gayet güzel durm aktadırlar.
Şehirdeki tabiatta yürüyüşler bulunacaktır. A m a bu tabiata v arm ak için bazan ulaşım
araçlarına binm ek gerekm ektedir. Şehirdeki tabiatın güzel yaşanm ası bir ölçü d e de
bizim gücüm üze kalm aktadır. Şehirde tabiat nadir bulunduğundan o n u bizim hayal
gücüm üzle desteklem em iz gerekm ektedir.
İstanbul'da, bu dünya şehrinde, bu insanın yeryüzü m acerasını özetleyecek tarihi su
yolunun iki yakası boyunca insanın neden istediği gibi yürüyem ediğini anlam ak z o r
olsa gerek. Boğaziçi'nin, bütün uzunluğu boyunca huzurlu yürüyüşlerle kenarına inm iş
bütün insanlara; rengi, kokusu, rüzgarı, sesi ve güneşiyle bir algılam a sevinci içinde
sunulm ası gerekm ez miydi? T abiattan koparılm ışlığın ne olduğunu İstanbul B oğazı ile
yanyana yürüm ekten alıkonan insan çok iyi anlamıştır.

Ş E H R İ Y Ü R Ü Y Ü Ş L E R E H A Z IR L A M A L IY IZ : T ablolar, D ü şü n celer
. Şehirlerde m otorlu taşıtların egzoz gazlarıyla yaydıkları zehirlerden, partiküllerden;
gürültülerden, insanı engelleyen yer işgallerinden, g ö rü ş daraltm alarından ve çarp m a
tehlikelerinden kurtulunm uş alanların gittikçe azaldığını görm ekteyiz. O tom obilli
yaşam a kültürü, genellikle sağlıklı şehirsel düzenlere sahip batı ülkelerinde de
rahatsızlık yaratm ış ve acı acı eleştirilmiştir. A m a bu kültür en k ö tü meyvesini de
herhalde bizim şehirlerim izde verm ektedir. Otom obilli yaşam a kültürü, m esela
İstanbul'da, yaya olunduğunda belki tehlikesizce atlatılabilecek ruh dengesizliklerini
tehlikeli hale getirip şehre yaym aktadır. O nlarca, yüzlerce beygir g ü cü cahil ve dengesiz
insanların eline verilm ektedir.
. İnsan yürüyüşleri ile ilgili standartlar yeterince geliştirilmemiştir. K aldırım
genişliklerinin, yüksekliklerinin; hangi şehir bölgelerinde, hangi y oğunluklarda ne
olacağına ilişkin bir fikir o rtad a yoktur. İnsan yürüyüşlerine ilişkin bilgi ve standartların
yokluğu, doğal hayat ritimlerinin bozulm ası sonucunu doğurm aktadır.
. Şehirli çoğu zam an sağlığı için ço k önem li olan yürüyüşlerinden v azgeçm ek
zorundadır. Y ürüdüğü zam an da alıştığı, keşfettiği, hatıralar edindiği köşelerden,
güzergahlardan değil bulabildiği çizgilerden geçebilm ektedir. . O tom obil baskınından
kurtulm ak için oluşturulm uş taşıt trafiğine kapalı yaya bölgelerine ulaşm ada ise insan,
yine, buralara açılan sokak ve yol başlarını tutan park yapmış o tom obiller tarafından
engellenebilm ektedir. D em ek ki, yalnız yaya bölgeleri ayırm ak huzurlu yürüyüşler için
kafi gelm iyor. Bu bölgeleri otom obile karşı savunm ak d a lazım.
. Şehirdeki yürüyüş özgürlükleri ve em niyet için yaya geçitlerinin düzeni ço k önem lidir.
B unlarda g ö rm e ve işitme özürlü insanlar için gerekli işaret ve sinyal tesisatının
yanında, çocuk arabalı anneler ve tekerlekli koltuktaki insanlar için de yeterli ve
m untazam geom etrilerin bulunm ası gerekm ektedir. G eniş yaya adaları da güvenlik için
önem lidir. Şehrim izde kaldırım lar ve yaya adaları yükseklikleri ve biçimsizlikleri ile
yürüyüşleri engelleyebilm ektedirler.

. İstanbul'un trafiğinin planlanm asında çocuklar, yaşlılar ve özürlülerin düşünülm ediği
anlaşılm aktadır.
. Ü lkem izde m otorlu araçların park yasaklarına uym ayışlan ve kaldırımları işgal edişleri
hayatı zorlaştırm aktadır.
. Parklar, çocuk bahçeleri, rekreasyon alanları, taşıt trafiğine kapalı alışveriş bölgeleri
şehir boyunca birbirlerine yürüyüş alan ve çizgileri ile bağlanıp güçlü bir yürüyüş ağı
m eydana getirm elidirler. Y ürüyüş alan ve çizgilerini otom obil baskınından korum ak
için yükseklik farklarından, ağaçlardan; ahşap, dem ir ve beton elem anlardan
faydalanm ak m üm kündür
. Bisikletle, çocuk arabasıyla ve tekerlekli koltukla girilebilen m etro ve hızlı tren türü
raylı taşımacılık, şehir boyunca sürdürülebilecek bir yürüyüşün parçası sayılabilir. Yani
uygun düzenlendikleri ve elemanları da bütün insanlara uygun tasarlandığında, raylı
taşım a sistem leri insan yürüyüşlerinin daha da uzaklara ulaşmasını sağlayan vasıtalar
olarak gerçek çağdaşlığı temsil ederler.
. Şehirli insanın doğal hareketliliği ve yürüyüş özgürlüğü m otorlu taşıtlar tarafından
gün geçtikçe yok edilm ekte olduğundan, şehirli insanın bu haklarına ilişkin yeni
norm ların ve yasaların ortaya konması gerekiyor. İnsanın şehirdeki kaderine sokulan;
egzoz gazı, gürültü, trafik kaosu, fiziksel engellenm e, m otorlu araçlardan doğan kaza
gibi fenom enler bireyin esenliğine yönelm iş saldırılardır.

Taşıt trafiğine kapalı yaya bölgesine girişin otomobillerce engellenmesi-Oto baskını

Yaya geçidi ve tralik ışıkları bulunmayan bir kavşakta

Hızlı trene çocuk arabası, bisiklet ve tekerlekli koltukla da
binilebildlğine göre, bu ulaşım sistemi şehir yürüyüşlerine
yardımcı bir birleştirme parçası durumunda ve uygar bir çözüm

/ Tarihi şehirde yürûyüş-Geçmişte kayboluşj

'Şehirde özürlü insan yürüyüşleri
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Modern şehirde yürüyüş

görme özürlü insanlar için sinyal tesisatı
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