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GİRİŞ 

 “İnsanlar sadece ekonomik soruların değil, metafizik soruların –neyin değerli, neyin onurlu hatta 

neyin gerçek olduğu gibi soruların yanıtlarını bulmak için de fiyat listesine bakmaktadırlar.
1
” 

Bu anlamda “onurlu insan” olmanın kent içinde belli bir tanımı, belli bir sınırı, belli bir niceliği vardır. 

O sınır değişemez, farklılaşamaz. Ancak, insanlar da bu tanım içinde sıkışmakta; gerekli gördüklerini 

değil, gerekli görülenleri yerine getirmeye başlamaktadır. İnsanın kendisinin yorumlama yapmasına ya 

da sürece kendinden bir şeyler katmasına gerek yoktur. Eğer kent mekanlarında bulunması gerekiyorsa 

bulunmakta; yoksa bulunmamaktadır. Bu insanın kentte herhangi bir söz hakkı da yoktur; insan 

durmadan bir tüketim içine yerleştirilmekte ve uyutulmaktadır. Ve sonuçta çevresinde neler olduğunu 

tam olarak kavrayamamakta ve yorumlayamamaktadır. Adorno’nun “Kültür Endüstrisi” ile ilgili 

yazısında da insanların içinde bulundukları bu tüketim kültüründen memnun olmadıklarını ancak sırf 

uyum sağlayabilmek adına mutluymuş gibi göründükleri anlatılmaktadır
2
. Yaşam içerisinde farklı 

olmak öyle bir yasak gibi işlenmiştir ki, farklı olunca insan kendini rahatsız hissetmektedir.  

Lefebvre’ye göre geçmişte ender olan ürünler artık boldur, ancak bol olan şeyler de ender hale 

gelmekte, sahip olduğu anlamı yitirmektedir: mekan, zaman, arzu gibi 
3
. Tüm bu kavramlar tamamen 

kaybolmamakta, ancak Lefebvre’nin belirtmiş olduğu gibi sahip olduğu anlamını kaybetmekte; günün 

koşullarına göre yeni anlamlar kazanmaktadırlar. Loos’a göre Modernite ile birlikte gelen bu durmak 

bilmez hız ve devinim, yeni bir algılama tarzını da ortaya çıkarmıştır. Artık algı geçicilik ile 

bağlantılıdır 
4
. Bu geçicilikle birlikte küreselleşmenin de etkisi ile Lefebvre’nin belirttiği kavramlar 

gibi “yer” kavramının da anlamı değişmiştir. Bir yere bağlı olanın değil, sürüklenebilir olanın değer 

kazandığı bir düzen de aynı şekilde hızlı yaşamın gerekliliklerinden biri haline gelmiştir.  

Günümüz kentlerinin sahip olduğu hızlı yaşam biçimi insanların hem yerleşik hem de göçebe düzene 

uyum sağlamasını gerektirmektedir. Bu da barınma ile birlikte ulaşımın da aynı şekilde önemli olduğu 

anlamına gelmektedir. Kısa süreli yerleşimlerden dolayı insanlar artık birbirlerini çok tanımadan aynı 

yerlerde yaşayıp, komşu olabilmekteler. Ancak bu iletişimsizlik karşılıklı bir güven problemini de 

beraberinde getirmekte
5
; yeni yapılan konutlar da buna bağlı olarak duvarların arkasında, yoğun 

güvenlik önlemleri alınarak yapılmaktadır. Çözüm için önerilen insan odaklı tasarım yaklaşımı ise 

birçok zaman ölçeği kaçırmakta, rant endişesine yenik düşmekte ve beklentileri manevi anlamda 

karşılayamamaktadır.  Her yerde birbiri ile neredeyse aynı olan, yüksek katlı konutlar çoğalmakta, her 

biri de yapıldığı çevreyi adeta baştan yaratacağına dair öngörüler ile inşa edilmektedir. İlk bakışta 

durum sorunu çözmeye yönelikmiş gibi algılanabilir. Ancak kimi dönüşüm bölgelerinde kentsel, 

mekânsal, yaşamsal sorunlar ile birlikte ikili durumlar ortaya çıkmaktadır. 

Çalışma, “kentsel dönüşüm sırasında yapılan dönüşümler gerçekten bulunduğu bölgeyi öngördüğü 

ölçüde değiştirebiliyor mu?, öngörülen değişiklikler o çevre – yerleşim – yaşam alanı için doğru mu, 
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geçerli mi, gerekli mi?” sorularına yanıt aramaktadır. Öncelikle kısaca “kent hakkı” ve “rant ve 

kentsel dönüşüm” konuları tartışılırken, çeşitli sorular ekseninde Bomonti Bölgesi’ne 

yoğunlaşılmaktadır. 

Dönüşüm bölgelerinin kimi noktalarına belirsizlik, iletişimsizlik hakim iken az da olsa kimi 

noktalarına da farklılıkların bir araya gelişinden doğan ya da doğma potansiyeline sahip olan 

“yeni”likler hakimdir. Bu ikilik, ikilemin sahip olduğu olumlu/olumsuz içerikten kaynaklanmaktadır. 

Özünde her ikilem içinde barındırdığı gerilimden dolayı “yeni” olanı ortaya çıkarma potansiyeline de 

sahiptir. Ancak bunun için ikilemi yaşayan grupların öncelikle içinde bulundukları durumu 

sorgulayabilen ve bir arada kolektif bir bilinç ortaya çıkarabilecek nitelikte kimseler olması 

gerekmektedir.   

İkilem, kent sakinlerinin arasında sınırsız bir duvar oluşturmakta, kentin “kent” olabilmesi için gerekli 

görülen kolektif bilincin, topluluğun oluşmasına engel olmaktadır. Sonuçta kent sakinleri ya 

umursamaz kişiliklere bürünmekte ya da birbirleri ile anlaşmaktan, paylaşımdan uzak; sürekli çatışma 

halindeki gruplar haline gelmektedir. Bu çatışma sürecindeki boşluklarda sürekli soruna ilişkin yeni 

mekan inşa etme endişesinde olup yarar sağlayan ve her şekilde söz hakkına sahip olan grup ise rant 

sahipleri olmaktadır. 

 

KENT HAKKI, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE RANT 

Harvey’e göre artık içinde bulunulan hızlı çağ içerisinde, birçok ideal bireysellik ve mülkiyet üzerine 

oturmaktadır 
6
. Topluca adım atılan kararlar olmamakta, alınan kararlar bir/birkaç siyasi gücün elinde 

olmakta, buna bağlı olarak da genelde yapılan birçok şey belirli kişilerin belirli bireysel çıkarları için 

yapılmaktadır. Harvey’in sözünü ettiği “Kent Hakkı” ise kolektif bir yapıyı içinde barındırmakta ve bir 

anlamda da kentte yaşayan insanların uyanmasına çağrı yapmaktadır. Harvey, bu uyanış sürecinde 

insanların daha bütün olarak düşünebildiği, bireysel çıkarların ön planda olmadığı, herkesin 

görüşlerini rahatça dile getirebildiği, kent içinde insanların kendiliğinden parçalar bulabildiği bir 

yapıdan ve buna bağlı ortaya çıkan bir kentten, bir yaşam stilinden söz etmektedir. 

Bu bağlamda kentlinin yaşadığı yerde söz hakkı olmasına ilişkin geliştirilen “Kent Hakkı” kavramı 

Harvey’e göre kısaca, kenti orada yaşayanların kendine göre değiştirmesi ve yeniden icat etmesidir 
6
. 

Ancak önemli olan nokta, kişinin kendi dileğince kenti değiştirmesi, burada bir bireysellikten öte 

kolektif bir yaklaşımı ifade etmekte ve gerektirmektedir. Buna göre de önemli olan nokta kolektif bir 

hareket sergileyebilmek olmalıdır. Kenti kent yapan bu farklılıkların bir arada oluşundan çıkan yeni 

fikirler ve kolektif hareketler bütünüdür.  

İstanbul’a artan göçler ve bununla birlikte gereksinimi artan barınma ile birçok yüksek katlı konut 

yerleşimi örneği görülmektedir. Bu yeni konut yerleşimleri önceleri kentin dış sınırlarında uydu kent 

mantığında yapılmakta, farklı gelir gruplarına hitap eden bir örüntü oluşturmaktaydı. Bunlar aynı ya 

da farklılaşan konut tipolojilerine sahipti. Daha sonra özellikle üst gelir grubu tekrar kent içinde yer 

almak istedi ve lüks rezidanslar yapılmaya başlandı. Bu konutlar kentin merkezinde kalmış eski 

fabrika alanları, gecekondu alanları gibi yerlerde inşa edilmeye başlandı. İlerleyen süreçte, kentsel 

dönüşüm konusu gündeme geldi. Kentsel dönüşüm de ilk amaç kentin çeperlerinde ya da merkezinde 

kalan gecekondu alanlarının yenilenmesiydi, ancak durum daha sonra rantsal dönüşüm denebilecek bir 

nitelik kazandı. Bomonti Bölgesi de tam anlamı ile bu rantsal dönüşümden etkilenen bölgelerden biri 

konumundadır. Bölgede yapımı son yıllarda hız kazanmış olan yüksek katlı konutlar  göze 
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çarpmaktadır. Tamamen içe dönük, kapalı site mantığında oluşturulmuş konutlar bölgenin var olan 

yerleşim morfolojisini ve yaşam örüntüsünü de değiştirmektedir. 

 

BOMONTİ: VAROLAN VE YENİ KONUT YERLEŞİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Çalışma alanı olarak seçilen Bomonti, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda Şişli İlçesi’nde bulunmaktadır. 

Osmanlı Dönemi’nden itibaren birçok fabrikaya ev sahipliği yapmış olan semtte, şimdi bunlardan 

sadece birkaç tanesinin fabrika satış mağazası bulunmaktadır. Bomonti daha çok fabrika yapılaşmaları 

ile şekillenirken; yakınında bulunan Kurtuluş semti daha çok konut ağırlıklı olup, bağlı bulundukları 

ilçenin (Şişli) iskana açılmış ilk yerleşim bölgesi olma özelliğine sahiptir. Semt yaklaşık 470 yıllık bir 

geçmişe sahiptir. Konut bölgesi ile iç içe olan bölgede bulunan bu fabrikalar, kumaş, giyim, çikolata, 

bira gibi daha hafif ticaret ürünlerine ait fabrikalardır. Bölgede özellikle Rum ve Ermeni vatandaşlar 

yaşamaktadır. Son birkaç yıldır iş olanakları nedeni ile Türkiye’nin Doğu Bölgesi’nden de göç alan 

semtin çeperlerine bu farklı kullanıcı grubu yerleşmektedir.  

Bomonti, bulunduğu konum itibari ile potansiyel gelişim alanı olarak görülmektedir. İstanbul’un 

önemli merkezlerine yakınlığı, yakın çevredeki iş olanakları, yaşam için birçok pratik, gündelik ticari 

mekanın hala yaşıyor olması (bakkal, manav gibi mekanlar bu bölgenin günlük ticaretinde önemli rol 

oynamaktadır) bölgenin cazibesini arttırmakta; hem kent içinden hem kent dışından göç alarak semtte 

konaklayan sayısını her geçen gün arttırmaktadır. Bu artışa ilişkin olarak yapılan yüksek katlı yapılar 

ise semtin çehresini etkilemeye başlamıştır (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Bomonti Bölgesi 

Bölge’de dört temel konut yerleşim örüntü bulunmaktadır (Şekil 2). Bunlar birbiri ile birçok yerde iç 

içe girmiştir. Bunlar: 

1- Eski döneme ait, yüksek tavanlı, hala o dönemin özelliklerinin kısmen de olsa 

gözlemlenebildiği 4-5 katlı Arc-Deco apartmanlar ve aralarında kalmış birkaç ahşap 2 katlı 

yapılar. Bu konutlarda daha çok semtin eski sahipleri (Rum-Ermeni vatandaşlar) ya da sanatçı, 

yazar gibi meslek gruplarından kişiler oturmaktadır.  
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2- 1970’lerde yapılmış görece daha yeni olan yine 4-5 katlı yeni apartmanlar. Ortalama 80 m
2
’lik 

dairelere sahip olan bu konutların yaşı 15-30 arasında değişmektedir. Son 2-3 yıldır bu 

apartmanlarda dış cephe yenilemeleri yapılmakta, çevreye uygun olmasa da dönüşüm adına bu 

konutlar da yenilenmektedir.  

3- Bölgeye göçlerin artışı ile konutların oldukça yakınında oluşmaya başlayan bir gecekondu 

yerleşimi.  

4- Son birkaç yıldır yapılmakta olan yüksek katlı bloklar ve onlarla birlikte gelen kullanıcılar.  

 

 

Şekil 2. Bomonti Bölgesi’nin hava fotoğrafı 

Kentsel dönüşüm çerçevesinde yeni yapılan konutlardan biri olan Anthill Konutları’ndan örnek 

vermek gerekirse, İstanbul’un en yüksek katlı yapılarından biri olma özelliğine sahip olan bu konutlar, 

iki kuleden ve bunlara ait ortak sosyal merkezlerden oluşmaktadır. Konaklama eyleminin kalıcı konut, 

kiralık, satılık gibi üç ana grupta toplandığı yapının, geçici düzenlerin kurulumuna ilişkin eylemlere de 

yanıt vermesi dikkat çekmektedir. Anthill Konutları’nın yapım aşamasında öngördüğü bölgenin 

değişimine ilişkin ileri sürdükleri ise oldukça iddialı görülmektedir. Konutların çıkış sloganı “… bir 

“ev”den çok daha fazlası”dır. Bunun ekseninde de şu jargonlarla çevrenin dönüşümüne katkı 

koyacağını belirtmektedir: 

- Anthill Rezidans, İstanbul’un tam kalbinde, şehrin hızından vazgeçmeyenler için yepyeni ve 

özgün bir dünyanın kapılarını açtı. 

- … sadece bir “ev”den çok daha fazlasını bekleyenler için ideal bir yaşam merkezi.  

- … seçkin bir yaşam tarzı vaad ediyor. 

- … sosyal hayatınıza farklı renkler katabileceğiniz, hayallerinizin ötesinde bir hayat. 

- Tüm günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için artık evinizden çok uzağa gitmenize gerek 

yok. Dileğiniz zaman hemen butik çarşı alanında, dilediğinizde ise sadece bir telefon 

uzaklığında
7
. 

Bomonti bölgesindeki birçok yüksek katlı konut, bu tarz jargonlar ile yapılmakta; içinde bulundukları 

çevreyi ve hatta insanları da tamamen değiştireceklerini öngörmektedir. Bu tür jargonlara ilişkin 
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olarak çevrenin gerçekten dönüşüp dönüşmediği ise alan çalışması sürecinde tartışılacak ana 

sorunlardan birisidir.  

 

ALAN ÇALIŞMASI 

Çalışmayı bu anlamda kuvvetlendiren ve soruna bir karşıtlık katan etken ise Bomonti Bölgesi’ndeki 

mevcut semt sakinleri, bunların konaklama ve yaşamlarına bağlı olarak değişen farklı kültürler, 

anlayışlar ve buna bağlı gelişen biçimlerdir. Dolayısıyla “bölgede karşılaşılan ikilem, bu dönüşüm 

sürecinde, burada nasıl bir potansiyel yaratabiliyor?” sorusu da Bomonti yaşamına ilişkin durumu 

tartışmaya açabilecektir.  

Alan çalışması iki aşamalı olarak planlanmış; öncelikle gözlem ardından görüşme yapılmıştır. Bölgede 

gözlem yapılmasının ardından farklı kullanıcı gruplarından bilgi alınmıştır. Görüşme sorularının 

kapsamı kullanıcı memnuniyeti çerçevesinde sınırlandırılmıştır.  

Bölgede eskiden beri yaşayan, mevcut semt sakinlerine ulaşmak yeni kullanıcılara oranla daha kolay 

olmuştur. Yoğun güvenlik önlemleri ve duvarlar nedeni ile yüksek katlı konutlarda oturan sakinler ile 

görüşmede, onlara erişimde zorluk yaşanmıştır (Şekil 3).  

 

Şekil 3. Rezidansa ait bahçe duvarı 

Gözlemlere göre, birbirine oldukça yakın iki alan arasında temeli rant endişesine dayanan bir duvar, 

bir sınır bulunmaktadır. Ayrıca hem yüksek katlı konutlardaki sakinlerin kullanımı için hem de çevreyi 

değiştireceğini öngörerek yapılmış olan sosyal mekanların da yoğun kullanılmadığı gözlemlenmiştir. 

Mevcut konut bölgesi, Anthill Konutlarının sahip olduğu gibi jargonlara sahip olmamakla birlikte; 

burada daha çok yaşanmışlık ve gereksinimler üzerine kurulu bir düzenin varlığını gözlemlemek 

mümkündür. Ancak özellikle “gecekondu” niteliğinde olan yerleşim bölgesinde de sorunların 

olmadığını söylemek çok da doğru olmaz. Burada, bir kısmı göç ile gelen, yere ait hisler taşımayan 

sakinlerden oluşan bir örüntü bulunmaktadır. Üstelik güvenliğin de çok sağlam olduğu söylenemez. 

Örneğin, arada bir caddelik bir ayrım olmasına rağmen Anthill’in kaldırımından yürümek ile 

gecekondu bölgesinin kaldırımından yürümek arasında güvenlik hissi açısından çok fark 

bulunmaktadır. Caddenin tam ortasından geçen kanal ise bölgeyi tam anlamıyla ayırmaktadır. Farklı 
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kesimlerine geçiş tel örgülü kanalın üzerindeki köprüler ile sağlanmaktadır (Şekil 4). Kentsel dönüşüm 

çerçevesinde buraların da rekreasyon alanı olarak düzenlenmesi duyumlar arasında yer almaktadır. 

 

Şekil 4. Kanal 

Yapılan görüşmelerden de yeni yapılan yüksek katlı konutların genel oranda geçici nitelikte 

kullanıldığı bilgisi elde edilmiştir. Kalıcı, aile yerleşiminden çok otel gibi günlük kiralanan konutlarda, 

özellikle yazın Arapların kaldığı belirtilmiştir. Kışın ise yine geçici kullanıcılarının olduğu; aile 

yaşamından uzak, komşuluk ilişkilerinin olmadığı, kimsenin birbirini tanımadığı bir düzen hakim 

görünmektedir. Bölgede yeni açılmakta olan esnaf grubu da iki farklı bölgenin arasında kalmış 

insanlara daha çok hizmet verebilmektedir. Gecekondu bölgesinde, kimi yaşayanların kendi arsaları 

olsa da bunların tapuları bulunmamakta; aralarından tapu için sonradan başvuru yapıp, sahip olanlar 

bulunmaktadır.  

Gözlemlerden elde edilen bulguların görüşmeler ile de desteklendiği üzere farklı gruplar arasında bir 

iletişim bulunmamaktadır. Herkes kendi halinde, birbirine dokunmadan yaşamaya çalışmaktalar. 

Eskiden beri orada yaşamakta olan semt sakinleri, semtin eski halinin daha güzel olduğunu, artık 

toplanma / sosyalleşme mekanlarının kalmadığını belirtmektedirler. “Sosyalleşme” adına birçok yeni 

mekan (spor merkezi, alışveriş merkezleri, lokantalar vb.) ortaya çıkmasına rağmen kent sakinlerinden 

gelen bu yorumlar, aslında sosyal olmanın doğal bir eylem olduğunu, bunun için üretilen zorunlu 

sosyalleşme mekanlarının ise rant sisteminin bir parçası olduğunu göstermektedir. Gözlem sonuçları 

ile de örtüşen görüşme sonuçları Anthill ya da diğer yüksek katlı konutlarda yapılan zorunlu 

sosyalleşme mekanlarının kullanımının sınırlı olduğunu göstermektedir. Modernizm’den doğan 

dışarıda bulunma gereksinimini karşılamak amacıyla ortaya çıkmış olan bu mekanlar oldukça az 

kullanıcıya sahiptir. Normal koşullarda evinde bulunmak istemeyen sakinler, burada ya evlerinde 

bulunmakta ya da daha uzak yerlerdeki “yeni” kent mekanlarına akın etmektedirler. Burada var olan 

bir sorundan dolayı aynı işleve sahip mekanlar beklenen talebi görememektedir. Demek ki aslında 

amaç sadece dışarıda bulunmak değildir. İnsanların bu anlamda daha farklı beklentileri de 

olabilmektedir. 

Tüm bu farklı kent sakinlerinin ortak buluşabildiği noktalardan biri ise bölgedeki “pazar yeri” olarak 

görünmektedir. Farklı günlerde farklı nitelikte ürünlerin satışa sunulduğu pazar (gıda, organik gıda, 
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antika vb.) sadece bölgeden değil, daha geniş çevreden kullanıcılara da hizmet verdiği için, birçok 

sosyalleşme mekanına oranla çok daha aktif bir görev üstlenmektedir. “Pazar yeri” gibi mekanlar 

kullanıcılar için birer ara mekan olmakta, farklı grupların bir arada bulunmasına olanak sağlayan 

uzlaştırıcı bir mekan konumuna gelmektedir. Bu açıdan bölgede bir hibritleşmeden söz etmek 

mümkün olabilir. Alanın tarihi fabrika yapıları içerisinde yer alması, eski-yeni konut anlayışlarını 

barındıran bir bölge olması ise buranın heterotopik özelliklerini öne çıkarmaktadır (Şekil 5). 

 

Şekil 5. Bomonti’de Antika Pazarı 

 

TARTIŞMALAR VE SONUÇLAR 

Gerek gözlem ve gerekse görüşmelerden elde edilen verilere göre bölgede bir dönüşümün, bir 

değişimin gerçekleştiği şüphesizdir. Ancak bu değişim kentsel dönüşüm çerçevesinde öngörülen 

ölçekte gerçekleşmemektedir. Bölgenin yeniden ele alınması gereken noktaları olmasına rağmen 

önerilen projeler bölge kullanıcıları, dolayısıyla “o yer” için çok uygun görülmemektedir. Yüksek 

duvarlar ile çevrili, kaidelerin üzerine kurulmuş, kapalı siteler, içine kapalı, iletişimden uzak, tekil 

kullanıcıların artmasına neden olmaktadır. Bu tekillik kenti kent yapan kolektif bilincin oluşmasına da 

engel olmaktadır.  

Çalışmanın başında sözü edilen “yer” kavramının da günümüz koşullarındaki değişimini buradaki 

konut kullanımında görmek mümkündür. Özellikle yeni yapılan konutların daha çok geçici amaçlı 

kullanılması bunu vurgulamaktadır. 

Tüm bunların yanında bir de şu gerçeği de gözden kaçırmamak gerekmektedir. Yapılan konutlar oraya 

farklı bir yaşam getireceğini savunmaktadır. Ancak farklı yaşamı hangi kullanıcı için getirdiği konusu 

tartışmalıdır. İçinde bulunduğu çevre için yeni bir tasarım yapmaktansa, oraya bambaşka bir kullanıcı 

grubu taşıyıp, burada hibrid bir yapı oluşmasına neden olmaktadır. Hibrid yapı içinde barındırdığı 

karşıtlıklar ve gerilim ile yeni üretimler oluşturma potansiyeline sahip bir yapıdır
8
. Bu açıdan bir 

anlamda olumlu bir potansiyele de sahiptir. Ancak bu potansiyel kendini gösterme olanağını 
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bulamamaktadır. Bölge kendi genelinde bir değişime uğrasa bile kullanıcılar arasındaki iletişim 

giderek azalmaktadır. Öncelikle bu ilişkiyi kuvvetlendirecek, kolektif bilinci kentliye kazandırabilecek 

önerilere gereksinim duyulmaktadır. 

Bölgede sosyalleşme adına eklenen yeni mekanların da gereksinimi karşılayamadığı görülmektedir. 

Ancak “pazar yeri” bunun dışında kalmaktadır. Farklı kullanıcı gruplarının etkileşim içerisine 

girebildiği bir kent mekanı olarak bölgenin havasını değiştirmektedir. Bölge sakininin kendini zorunlu 

hissetmeden katılım gösterebileceği bu tür mekanlara gereksinimi vardır. “Zorunlu sosyalleşme 

mekanları” ise rantın bir getirisi olmakta ve insanları tekilleştirmektedir. Oysaki hızlı yaşam koşulları 

içerisinde, insanlar paylaşıma ve etkileşim içerisinde bulunmaya daha çok gereksinim duymaktadır. 

Bu paylaşımın gerçekleşmesi ise yapay ya da zorunlu planlamalar ile değil, kentin kendi doğal gelişim 

süreci içinde gerçekleşmelidir. Çünkü diğer türlü olan paylaşımlar da yapay olmaktadır. İnsanların 

sorgulamaya, eleştirel düşünmeye, hep bir arada fikir geliştirip sorunlara ilişkin kolektif bir yapı 

oluşturabilmesi, yaşamı dolayısıyla kenti, kenti dolayısıyla da yaşamı etkileyebilecek bir potansiyele 

sahiptir. Bunun için nasıl projeler geliştirilmesi gerektiği konusu ise yine tartışılmalı; projeler 

öncelikle sözde değil gerçekten “insan odaklı” olarak ele alınmalıdır.   

_______________________ 
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