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Şehirlerin Çehresinde 
Yeni Çizgiler, Yeni Özgürlükler
Şükrü Sürmen

Bir toplumun uygarl>ğm> 
şehirlerinde seyrediyoruz
Son yıllarda, dünyada birtakım ülkelerdeki ge
lişmelerden bir hayli zaman sonra, ülkemizde 
de özürlüler ve yaşlılar için yaşanabilir bir çevre 
yaratmada hassasiyetler gözlenmeye başlıyor. 
Bu aslında biraz da, bu insanlar ya da sosyal 
gruplar için kurulacak şehirsel çevre düzenleri
nin, sistemlerinin ve çizgilerinin bütün insanlar 
için de daha gelişmiş yaşama ortamları olduğu 
bilincine varılmasındandır. Gerçekten de uygar
lığın sonuç alınma noktaları olan şehirlerde 
özürlüler ve yaşlılar için uygun olan “inşa edil
miş çevre” (the built environment) şartları, in
sani ve makûl olan çözümü de teşkil etmekte
dir. Onlar için yapılanlar aslında herkese yara
maktadır. Bir de şu var: Hayat şehirlerde herkes 
için zorlaştı. Bir batılı yazar metropollerin yal
nızca orta yaşın altındaki sağlıklı erkekler için 
yaşanabilir yerler olduğunu söylemişti. Bizim 
şehirlerimizdeki durumu görseydi ne derdi aca
ba? Herhalde İstanbul için, “Bu şehir ancak 2 0 
30 yaşlarındaki erkek sporcuların yaşamasına 
uygundur” derdi.

Hayat, şehirlerde herkes için zorlaştığından 
insan, “Peki bu özürlüler, bu yaşlılar, bu çocuk
lar, bu kadınlar, bu zayıf bünyeli insanlar, şehir
de nasıl tutunuyorlar o zaman?” diye sormadan 
edemiyor. Elbette insanoğlu bu şekilde varlığını 
sürdürmeyi başarıyor. Ama gereksiz zahmetlerle 
birçok hayat zevki ve rengi yanında, insan zen
ginliğinin kaybedildiği de bir gerçek.

Evet, son yıllarda özürlüler ve yaşlıların çe
şitli sorunları üzerinde daha fazla duruluyor. 
Yaşlı nüfusun bütün ülkelerde arttığı da zaten 
temel bir gerçek olarak ortaya çıkıyor. Diğer so
runların yanında bu insanların barınma sorunla
rı ile şehirsel sistemlerde yer alma problemleri 
de daha dikkatle ele alınıyor. Aslında herkesin 
çıkarı da bu yöndedir. Çünkü bir şehrin rantı
nın gelişmesi için gayrimedeni gözükmemek 
gerekiyor.

Gelişmiş ülkelerdeki standartların gerisinde 
kalındığı zaman bir metropolü görücüye çıkar
mak, onu dünya kazanç sistemine sokmak daha 
da zorlaşabilir. Mesela, giderek önemli hale ge
len yaşlı insanlar turizminde yorucu şehirler çe
kici bulunmayabilir.

Altta solda, uygar bir 
müessesenin uygar 
çözümü. Özürlü 
o tom ob ille ri iç in park yeri. 
"CarrefourSA” 
mağazalarının övülecek 
düzenlemesi...
Sağda, "CarrefourSA” 
mağazalarındaki tekerlekli 
sandalyedeki insanların 
a lışverişi için tasarlanmış 
tekerlekli sepet.
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İstanbul’da yapılan büyük dünya konferansı 
Habitat II  de bazı konuşmacılar, bu şehrin 
olumsuz çevre şartlarını hayretle fark ettiklerini 
söylemişlerdi. Kazanca ve tüketime ayarlanmış 
dünya sisteminde özürlüler ve yaşlılar için hare
kete geçilmesinde insani kaygıların yanında bu 
tür bakış açılarının da önemli olduğu söylenebi
lir. Dahası sosyal dayanışma ruhu giderek zayıf
layıp insanlar yalnızlaştığıdan, herkesin kendi 
başının çaresine daha rahat bakabilmesi için 
devletlerin daha yaşanabilir şehirsel çevre dü
zenleri üzerinde ısrarlı olmaları, kendi menfaat
lerinedir.

Hayat, hem evde, hem sokakta 
hem binalarda hem de şehirsel çevrede 
yanl>ş anlayfllarla kurulmuş olabilir
Ülkemizde bir konut israfından söz edilebilir. 
Evler, konutlar bütün insanlık durumları dikka
te alınmaksızın inşa edilmektedir. Her insan, 
hayatının bir döneminde hastalanıp zor hareket 
eder hale gelebilir. Bacağı kırıldığı için bir insan 
evinde iki ay tekerlekli sandalyede yaşamaya 
mecbur olabilir. Ya da yaşlı anne veya babamıza, 
dedemize bir apartman dairesinde bakmak mec
buriyetinde kalabiliriz. Çocukları evden ayrıl
mış, kendileri de adamakıllı yaşlanmış bir çift

Gelişmiş ülkelerdeki standartların gerisinde kalındığı zaman 

bir metropolü görücüye çıkarmak, onu dünya kazanç 

sistemine sokmak daha da zorlaşabilir. Mesela, giderek önemli 
hale gelen yaşlı insanlar turizminde yorucu şehirler çekici 
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için oturdukları konut, temizliği yapılıp ısıtıla- 
mayacak kadar büyük ve merdivenleri, tırmanı- 
lamayacak kadar yüksek gelebilir. Bütün bu du
rumlarda evlerde zahmet söz konusudur. İnsan 
evini veya dairesini değiştirmek isteyebilir. Ev
deki, konuttaki mekânlar bütün insanlık du
rumlarına uyabilecek şekilde ve özelliklerde dü
zenlenmediğinden zahmet çektirmekte, yeter
siz kalmaktadır; insan evini değiştirmek iste
mektedir. Böylece, bir konut israfı ortaya çık
maktadır.

Öte yandan, eşya ve mobilya edinme kültü
rümüz de çoğu zaman evdeki hayatımızın zor
laşmasına ve evde kazalara uğramamıza yol aça
bilmektedir.

Ülkemizin şehirlerinin sokaklarında ve cad
delerinde karşılaştığımız zorluklar ve olumsuz

luklar da hayli fazladır. Şehirsel çevremiz, insa
nın hareket ve yürüyüş özgürlüğünü kısıtlamak
tadır. Yaşlılar, sakatlar, hastalar, çocuklar rahat 
yürüyecek kaldırım bulamamakta, otomobil 
baskınından bunalmaktadırlar. Yetersiz altyapı, 
çatışmalara yol açmakta, insanların birbirine 
gösterecekleri ihtimamı engellemektedir. M et
ropolle boğuşan insan tükenmektedir. Kaldırı
mın genişliği yetersizse oradaki bir tekerlekli 
sandalyeli sakat, diğer insanlara, engelleyici ola
rak gözükecektir. Belki tekerlekler insanlara 
sürtünecek, çamur izi bırakacaktır. Veya yetersiz 
drenajdan dolayı bir otomobilin sıçrattığı ça
mur, güne başlamaya hazırlanan bir insanı kötü 
bir ruh haline sokabilecektir. Şehir sosyolojisi
nin önemli bir katmanı olan yürüyüşlerin öz
gürlüğü, şehir boyunca korunmalıdır. Tekerlek
li sandalyedeki bir insan da şehrin bir ucundan 
diğer ucuna kadar düzgün kaldırımlardan ve ya
ya geçitlerinden geçerek rahatça ulaşabilmelidir. 
Bu imkân özürlülerin ve yaşlıların daha bağım
sız ve daha yardımsız yaşamalarını sağlar.

Şehirlerin ulaşım sistemleri de bütün insan
lar için, ama özellikle sakatlar ve yaşlılar için çile 
çektirici olabilmektedir. Yetersiz bir ulaşım sis
temine sahip şehirler uygar gözükemez. Araçla
rın tasarımı yanında durak ve istasyonların tasa
rımı da yaşlılar ve sakatlar için önem taşır. Ülke
mizdeki metropollerde ancak son zamanlarda 
bu insanların ulaşım sistemi içindeki yerleri söz 
konusu olmaya başladı. Ama bu alanda yapıla
cak çok şey var. Belediye otobüslerinin çoğu sa
kat, yaşlı kadın ve çocuk dostu değildir. Taksile
rin de çok yönlü hizmet için tamamen yetersiz 
olduğu görülüyor. Yalnız taksicilikte kullanılan, 
özel araçlar tasarım gerektirir. Yaşlıların, baca
ğında protez bulunanların mevcut taksilere bin
mesi zordur. Mevcut taksilerin katlanan teker
lekli sandalyeyi alacak genişlikte bagajları da 
yoktur. Son yıllarda tekerlekli sandalye taşımak 
için alınan otobüslerin sakatlar için dost bir yüz 
olduğu söylenebilir. Bu otobüsler sakatların ha
yatında önemli değişiklikler yaratabilirler. Tür
kiye’deki sakatlar toplum hayatına çok katıldık
ça bu otobüslerin hayati önemleri daha da arta
caktır. Halen de bu otobüsler sayesinde sayıları 
az da olsa birtakım özürlü şehirlilerin ücretsiz 
olarak taşınmaları ve eğitim ve gezi için belli 
noktalara ulaşmaları mümkün olmaktadır.

Sakatlar ve yaşlılar göz önüne alındığında, 
ülkemizdeki kamu binaları mimarisinin gerçekçi
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çizgiler taşımadığı açıktır. Bilgi birikiminin ye
tersiz oluşu ve bazı sosyal grupların varlığının 
garip bir şekilde fark edilemeyişi sonunda, proje 
müelliflerinin kendi dünyalarında anlı şanlı mi
mari eserler olarak kabul ettikleri binalar, hayat 
karşısında çocukça yaklaşımlar olarak kalabil
mektedir. Okullar, üniversiteler, devlet dairele
ri, belediyeler, kamu kuruluşları, halka açık rek
reasyon alanları ve büyük alışveriş merkezlerinin 
özürlü insanlar düşünülmeden düzenlenmeleri 
kabul edilecek hata değildir. Bu ülkede birtakım 
hastanelerin bile özürlüler ve yaşlılar için uygun 
olmayan mekânlara sahip oldukları görülebil
mektedir. Bir devlet düzeninde, sakat olsun 
sağlam olsun, her birey devletle bir şekilde iliş
kiye çağrıldığına göre, bütün kamu alanlarının 
herkesin girebilmesine uygun yapılması gerek
mektedir.

fiehir bir özgürlük ortam>d>r 
Şehirde insan> özgürleştiren çizgiler 
ayn> zamanda onun çehresini güzelleştiren 
özenler olarak ortaya ç>kabilir
Sonuç olarak şunlar söylenebilir: Özürlü insan
lara ve yaşlılara uygun bir şehirsel çevre düzeni 
ve geometrisi ilk bakışta göze çarpan bir uygar
lık manzarasıdır, bir duyarlılık belirtisidir.

Sakatların ve yaşlıların yaşama tarzları ve ih
tiyaçları da dikkate alınarak düzenlenmiş ve ge
nel olarak da tekerlekli sandalyenin rahat hare
ketine imkân veren bir şehirsel çevre, bu insan
ları daha bağımsız ve üretken kılar, diğer bütün 
insanlar için de rahatlıklar oluşturur. Tekerlekli

Önem verilm eyen b ir ayrıntı 
çile  çektiriyor... Ç irkin ve 
insanın düşünülm ediğ i 
b ir meydan düzenlemesi.
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kamu binaları mimarisinin gerçekçi çizgiler taşımadığı 
açıktır. Bilgi birikiminin yetersiz oluşu ve bazı sosyal 
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karşısında çocukça yaklaşımlar olarak kalabilmektedir.

sandalyeye uygun bir şehirsel çevre ve mimari, 
estetik olarak da daha hareketli ve heyecan veri
ci çizgiler taşıyabilir. Tekerlekli sandalyenin ra
hat hareketi için kullanılan en önemli inşaî ve 
mimari eleman rampadır ve rampa sakatlar için 
bazen hayatın devamı demektir. Bir şehrin çeh
resinde ise rampa; hayatın bütünlüğü, akışkanlı
ğı, dinamizmi ile birlikte yumuşak bir sokulu
şun da simgesidir. 03

Şükrü Sürmen, Mimar

Solda, Türkiye ’den, bir 
banka şubesi kapısı. 
Açılan kanat 70 cm ’lik  bir 
temiz açıklığa sahip. 
Tekerlekli sandalyedeki 
insana ya da şişm an bir 
insana geçit vermiyor. 
B ilg isizce b ir düzenleme.. 
Sağda ise lüks bir 
o tom ob il... Ama sahibi, 
onun özürlü ler ve çocuk 
arabalı annelerin geçişine 
engel o lduğuna önem 
vermeden buraya park 
edilm esine karar verm iş... 
Şehirli olamamış b ir kişi..
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