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PANDEMi SONRASI
NASIL BiR ŞEHiR?

ENDERUN KURUMSAL DANIŞMANLIK*

Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını-
nın ekonomiden siyasete, psikolojiden sosyolojiye 
kadar insanı ve toplumu ilgilendiren her alanda 
çarpıcı etkileri yaşandı ve halen yaşanmaya de-
vam etmektedir. İnsanların sadece ikamet ettikle-
ri mekânlar olmanın ötesinde, günlük yaşamlarını 
sürdürmeye, geleceklerini inşa etmeye çalıştığı yer-
ler olan şehirlerin bu süreçten etkilenmemesi düşü-
nülemez. Birçok alanda olduğu gibi şehirler için de 
Pandemi sonrası farklı gelişmelerin yaşanması da 
kaçınılmazdır. Ancak hemen belirtelim ki kimi kestir-
meci yaklaşımlara dayalı yorumların yani Pandemi 
sonrası şehir hayatının çekiciliğini yitireceği değer-
lendirmelerinin gerçekleşmesi beklenmemelidir.

İnsanoğlu binlerce yıllık tarihi boyunca farklı 
zamanlarda, farklı şiddet ve yaygınlıkta salgınlar 
(1918-19 yıllarında yaşanan, 50 milyon civarında 
insanın hayatını kaybettiği İspanyol Gribi gibi) çok 
ciddi krizlere yol açan pandemiler yaşamıştır. An-
cak hiçbir Pandemi süreci sonrası şehirlere olan ilgi 
ve şehirlerin büyüme trendi orta ve uzun vadede 
akamete uğramamıştır. Elbette bazı kişiler bu süreç 
sonrası kırsala taşınmış ama onlardan boşalan yer-
ler kırsaldan gelen göçlerle doldurulmuştur. Dolayı-
sıyla şehirlerdeki küçülme kısa vadede yaşanmışsa 
da orta ve uzun vadede aksi istikamete gelişmeler 
yaşanmıştır. Covid 19 salgını sonrası da böyle bir 
süreç yaşanması beklenmektedir. Yani kısa vadede 
şehirlere ilgi azalır gibi olacaksa da orta ve uzun 
vadede bu ilgi eskiyi aratmayacaktır. 

Kaldı ki, şehirden uzaklaşmanın ilk tercihi daha 
çok yine şehir çeperleri olacaktır ki, bu da nüfusun 
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şehir içinde daha geniş alana yayılması ama 
totalde kayba uğramaması anlamına gelmektedir. 

Şehir insanı Pandemi sürecinde birçok gerçeğin 
farkına varmıştır ve bu farkındalığın ilk sırasında her 
halde evler bulunmaktadır. Günlük hayatın keşme-
keşinde sadece geceleri ikamet edilen mekânlar 
gibi algılanmaya başlanan evlerin aslında yaşamı-
mızda çok daha farklı fonksiyonlara sahip olması 
gerektiği görülmüştür. Bırakınız bahçesini, balko-
nu bile olmayan ve hatta pencereleri açılamayan 
evlerde aylarca sokağa çıkmadan yaşamaya 
mahkûm olan insanlar bu fonksiyonların ne kadar 
önemli olduğunu yaşayarak gördüler. Hatta evle-
rin iç yüksekliğinin ne kadar önemli olduğu bile bu 
süreçte bir kez daha anlaşıldı. Elini uzatsan tavana 
değebildiğiniz, küçük ama küçük olması yetmezmiş 
gibi eşyalarda doldurulmuş mekânlara sıkışan ev 
halkı adeta konserve kutularında yaşamanın verdi-
ği sıkıntılarla boğuştu. 

“Hayat eve sığar.” Pandemi sürecinin popüler 
sloganı, insanlara, zorunlu kalmadıkça sokağa çık-
mamaya, hayatı evlerinde yaşayabileceklerini an-
latmaya çalışmaktaydı. Ancak artık evler hayatın 
sığamayacağı kadar daralmış; insanların alışkan-
lıkları evlerine sığamayacak kadar gelişmişti. Çünkü 
yeme-içme, eğlence, boş vakit geçirme kültürü ev 
dışında gerçekleştirilme üzerine kurulmuştu. Bu sı-
kıntının üzerine bir de online eğitim, evden çalışma 
zorunlulukları da ayrı sorunlar oluşturmaya başladı. 
TV’lerdeki skeçlerde, evin içinde bir yanda bilgisa-
yardan eğitim alan öğrenci, bir yanda bilgisayarı 
başında mesaide olan evin bir üyesi, bir yanda cep 
telefonu ile arkadaşıyla uzun telefon görüşmesi ya-
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parak iletişim ihtiyacını karşılamaya çalışan bir bi-
rey ve bütün bunların seslerinden oluşan kakofoni 
izleyicileri güldürse de yaşanan sıkıntıların mizah 
yoluyla anlatılmasından başka bir şey değildir. 

Pandemi süreci sadece evlerimizin sahip olma-
sı gereken fonksiyonları göstermekle kalmadı; Aynı 
zamanda eskiden adına mahalle dediğimiz yerle-
şim planlamasının ne kadar önemli olduğunu da 
gösterdi. “eskiden adına mahalle dediğimiz” ifade-
si yanlışlıkla yazılmamıştır; elbette günümüzde de 
adı mahalle olan yerleşimlerimiz vardır ama ismi ile 
müsemma değildir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 
3. Maddesine göre mahalle, belediye sınırları için-
de, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren 
ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idarî 
birimi ifade eder. Dolayısıyla mahalleler, komşuluk 
ilişkilerinin bulunduğu yerleşim yerleridir. Komşuluk 
ilişkisi de ister istemez dar bir alan ve küçük nüfus 
gerektirir. Hatta bu sebeple, günümüzdeki belediye 
sınırları içindeki mahalleler kadar bile nüfusu olma-
yan kimi köylerde mahalleler bulunur. Çünkü belirli 
büyüklüğe ermiş köy yerleşimleri bile komşuluk ilişkisi 
için fazlaca büyüktür. 

Mahallenin en önemli özelliği komşuluk ilişkisi ol-
makla beraber aynı zamanda günlük rutin sosyal 
hayatın kendi içinde yaşanabildiği mekânlar olma-
sı da önemli bir özelliktir. Mahallenin çocuklarının 
kendi aralarında oynayabildiği, kadınların, yaşlıla-
rın bir araya gelebildiği, sosyal ilişkilerini yürüttükleri 
mekânlar bulunmalıdır.  Elbette günümüz mahalle-
lerinde de bu fonksiyonlar vardır ama nasıl? 30 bin 
nüfuslu, bir ucunda diğerine arabayla gidilen ma-
halleleri, kültürümüzde var olan mahalleler değildir. 
Çünkü mahalle, yürüme mesafesinde sosyal haya-
tın yaşandığı mekânlardır. 

Pandemi süreci, şehir insanına, yürüme mesafe-
sinde sosyal ilişkilerin yürütülebilir olmasının önemini 
açıkça göstermiştir. Birkaç saatlik kısıtlı sürede so-
kağa çıkabilen insanlar, oturup nefeslenebilecekleri 
küçücük park alanlarına sıkışmak ya da yol kenar-
larında, kaldırımlarda yürümekle yetinmek zorunda 
kaldılar. Hatta bu yokluklar karşısında kimi insanlar 
marketlerde saatler geçirmeyi sosyal bir etkinlik 
olarak görür oldular. 

Günümüzde şehirlerin hızla gelişmesi, ika-
met-iş-dinlenme alanları arasında mesafenin her 
geçen gün açılması farklı arayışları gündeme ge-
tirmiştir. Bu arayışlar Pandemi sürecinde daha da 
yoğunlaşmış görülmektedir. Örneğin, “15 dakikalık 
Şehir” modeli, kendi kendine yetebilen fonksiyon-
lara/donatılara sahip olan ancak insanların bu 

imkânlara 15 dakikada yürüyerek veya bisikletle 
ulaşabilecekleri bir mekân planlaması yaklaşımıdır. 
Yani, sakinlerin işe, dinlence-eğlence alanlarına, 
yeşil alanlara, sağlık hizmetlerine, okullara ve küçük 
işletmelere araba kullanmadan erişebildikleri ma-
halle düzeyinde bir tasarımdır. Aslında eski mahal-
le kültürünün yeniden hayata geçmesine dair bir 
özlemin şehir planlamasında uygulama çabasıdır. 
Benzer bir yaklaşım “20 Dakikalık Mahalleler” kon-
septi ile geliştirilmektedir. 

Mahalle kültürüne dönüş özlemi her ne kadar 
akılcı ve masum görünse de, doğru yönetilmediği 
takdirde şehirlerdeki gettolaşmanın artmasına se-
bep olacağı da unutulmamalıdır. Özellikle son on 
yıllarda hızla yaygınlaşan, işyeri, konut ve alışveriş 
merkezlerinin bir arada bulunduğu site tarzı yerle-
şimler çok rağbet görmektedir. Ancak bu tarz ya-
pılanmalar mahalle kültürünün tekrar yaşatılması 
değil, belirli gelir düzeyine sahip toplumsal kesimin 
yalıtılmış yaşam merkezlerinde öbekleşmesine yol 
açmaktadır. Hele ki gelişmiş teknoloji ve pahalı 
malzeme kullanımı ile birlikte bu gibi yerlerde yaşa-
manın gerektirdiği bütçeler, ortalama bir kent sa-
kininin hayalini bile kuramayacağı rakamlara ulaş-
mışsa –ki, mevcut durum budur- toplumsal kesimler 
arası kaynaşma değil tam bir ayrışma hali ortaya 
çıkmaktadır. Burada yaşayanların çocuklarını özel 
okullara göndermeleri ile bu ayrışma kapanamaz 
bir kopuşa yol açmaktadır. Dolayısıyla toplumsal 
kesimlerin ayrımcılığa uğramadan bir arada yaşa-
yabileceği mekânlar özelliğine sahip olmadığı süre-
ce, ister 15 dakika ister 20 dakika densin, bu mekân-
lar mahalle fonksiyonuna sahip olmayacaktır.

Pandemi sürecinde özellikle şehir çeperinde, 
doğa ile yan yana, bahçeli sitelerle ilgili reklamların 
arttığına şahit olmaktayız. Oysa bu sağlıklı ve sür-
dürülebilir bir şehirleşme için tehlike çanlarının çal-
ması anlamına gelmektedir. Her şeyden önce top-
lumun tüm kesimlerinin veya önemli bir bölümünün 
bu tür sitelerde yaşaması matematiksel olarak da 
ekonomik olarak da mümkün değildir. Kaldı ki bu 
gelişme, şehirlerde zaten iyice azalmış olan, tüm 
şehirlilere hizmet etmesi gereken alanların küçük 
bir kesimin hizmetine münhasır kılınması anlamına 
gelecektir ki, bu çok daha vahim bir gelişme ola-
caktır. Unutulmamalıdır ki, geçmiş tarihlerde kıyıla-
rın özellikle zengin kesimlerin adeta tekeline geçen 
mekânlar olması gibi bir yanlış çok uzun çabalar 
sonucu giderilebilmiştir. Denize sıfır malikâneler ve 
bunlar tarafından sahillerin kamuya fiilen kapatıl-
mış olması toplum hayatı yönünden kabul edilemez 
bir durumdu. Ancak kıyıların kamu kullanımına açıl-
ması, buralarda zorunlu tesisler dışında yapılaşma 
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olmaması uzun süreçlerden geçerek yasalaşabil-
miştir. 7 Eylül 1956 tarihinde yayınlanan 6785 sayılı 
İmar Kanunu ile kıyılarda 10 metreden az olmamak 
şartıyla, Bakanlıkça belirlenecek bir bant içerisinde 
“hususi şahıslarca umumun istifadesine ayrılma-
yan” yapıların yapılamayacağı hükmü yer almıştır. 
18 Ocak 1975 tarihinde çıkartılan yönetmelikle kı-
yıların herkesin eşit ve serbest bir şekilde yararlan-
masına açık sahalar olduğu ve üzerinde hiç bir yapı 
yapılamayacağı belirtildikten sonra, kara yönünde 
en az 30 metre içinde hiç bir yapı ya da duvar, çit, 
parmaklık, tel örgü, hendek gibi engeller konulama-
yacağı, yönünde düzenleme yapılmıştır. Yalnızca kı-
yıları konu alan ilk yasal düzenleme ise 1984 yılında 
çıkarılan 3086 sayılı Kıyı Kanunudur. 

Kıyıların, toplumun sadece belirli bir kesiminin 
hizmetine sunulduğu mekânlar olmaktan çıkarıl-
ması, herkesin hizmetine sunulması üzerine 1950’li 
yıllarda bir gazetenin Attığı manşet ilginçti: “Halk 
plajlara hücum etti vatandaş denize giremedi.” Kor-
karız, yakın zamanda da “Halk ormanlara hücum 
etti vatandaş rahatsız” manşetleri atılacaktır. 

Pandemi sürecinin ortaya çıkardığı, daha doğ-
rusu zaten bilinen ancak Pandemi ile birlikte varlı-
ğını daha da belirgin kılan sorun, toplu taşıma hiz-
metleridir. İnsanların balık istifi gibi yığılmak zorunda 
kaldıkları toplu taşımanın virüs salgınında ne kadar 
büyük bir risk taşıdığı açıkça görülmüştür. Bu riskten 
kaçınmak isteyen insanların özel araç kullanımına 
yönelmesi ile birlikte zaten problem olan trafik ar-
tık katlanılamaz noktaya ulaşmıştır. Pandemi süreci 
sona erse bile özel araç kullanımında azalma bek-
lenmemelidir. Bir yandan salgın korkusunun uzun 
süre devam edecek olması ve diğer yandan da özel 
araç sahipliğindeki artış ile birlikte şehirlerimizin 
ulaşım/trafik sorunu katlanarak artmaya devam 

edecektir. Bisiklet yolları gibi açılımlar, özellikle de 
metropollerde soruna sorunun çözümünde etkili 
olamayacaktır. 

Pandemi sonrası toplu ulaşımın nitelik ve nice-
lik olarak geliştirilmesi kaçınılmaz olmakla birlikte 
soruna etkin çözüm olmayacaktır. Bu sorunun tek 
ve sağlıklı çözümü, ikamet-iş-dinlenme alanları 
arasındaki mesafeyi kısaltıcı planlama çalışmala-
rının hayata geçirilmesidir. Bunun için, özellikle de 
deprem riski sebebi ile yürütülen kentsel yenileme/
dönüşüm çalışmalarında bu mesafenin dikkate 
alınması gereklidir. Aksi takdirde şehirler artık yaşa-
mın durduğu mekânlar olacaktır. Hele ki şehir çe-
perlerinde doğru kaçsın hızlanmasıyla birlikte ev-iş, 
ev-okul mesafesi daha da uzayacak ve bu da trafi-
ğe ilave yükler getirecektir. 

Pandemi sonrası şehirlerimizi bekleyen en büyük 
sorunlardan birisi de toplumsal barış olacaktır. Bu 
durum sadece şehirlerimizi değil tüm ülkeleri etki-
leyen bir sorun olacaktır. Pandemi sürecinde ve bu-
nun sosyolojik, psikolojik etkilerinin devam edeceği 
süreçte bazı sektörlerde ciddi kazançlar elde edilir-
ken bazı sektörlerde (ağırlıklı olarak hizmet sektörü 
ile küçük işletmeler) yaşanan iflaslar ve hızla artan 
istihdam sorunu ciddi bir risk taşımaktadır. Bu so-
runun ağırlıklı olarak merkezi yönetim politikaları ile 
çözülmesi gerekmekte ise de, özellikle zincir mar-
ketlerin örümcek ağı gibi sardığı şehirlerimizdeki 
bakkal, fırın, kasap, kırtasiye, oyuncak, manifatura 
gibi iş kollarında bir isyan kapıya kadar dayanmış 
görünmektedir. Artık şehirlerimizdeki, hatta orta ve 
büyük şehirlerde bölgesel bazda, belirli işyerleri ile 
ilgili mesafe, nüfus kriterlerine dayalı planlamaların 
yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Her ekonomik kriz özellikle de belediyelere yö-
nelik sosyal destek taleplerinde patlamaya yol aç-
makta, yönetimleri, bu alanda ayırdıkları kaynakları 
artırmaya zorlamaktadır. Kısa vadede sorunların yol 
açtığı şiddetli travmaların hafifletilmesine bir neb-
ze olumlu katkı sağlasa bile bu, yangına bir kova su 
dökmekten öteye geçememektedir. Balık vermek 
yerine balık tutmayı öğretmek daha önemlidir ama 
elbette bu arada balık tutulabilecek mekânların da 
korunması gerekmektedir Bu sebeple şehir yöne-
timlerimizin artık imardan altyapıya, sosyal-kültürel 
hizmetlerden ekonomik faaliyetler ve istihdama ka-
dar tüm hayatı ilgilendiren konularda bütünsel yak-
laşımlara yönelmeleri gerekmektedir. Şehirlerimizin 
ve şehirlilerimizin gelecekleri bu bütünsel yaklaşımla 
tasarlanmalı, bunun için de sürdürülebilirlik politika-
ları eşliğinde, ekonomik, kültürel, sosyal, demokratik 
yerel kalkınma çalışmalarına ağırlık verilmelidir. 
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Her kriz beraberinde fırsatlar barındırır ve pan-
deminin sebep olduğu krizler de beraberinde fır-
satlar barındırmaktadır. Bu fırsatlar iyi tanımlan-
malı ve hayata geçirecek politikalar belirlenmelidir. 
Ancak bu politikaların temeline insan konulmalıdır. 
İnsan için şehir, insan için yönetim anlayışı, insan 
için mekânın talanı değil aksine insan için mekânın 
insanca planlanıp kullanılması olmalıdır. Kısa va-
deli rantlar uğruna insanın geleceğini ipotek altına 
alma politikalarından vaz geçilmelidir. 

Bugün adına devlet dediğimiz, ancak tarih bo-
yunca insanların bir arada yaşamalarının kaçınılmaz 
kıldığı, farklı beklenti ve menfaatlerin toplum ortak 
yararı adına çözümünü sağlayacak müessesenin asli 
görevi, kısa vadeli sonuçlara odaklı çözümler sunmak 
değil, orta ve uzun vadeli sonuçları dikkate alan ça-
lışmalar yapmaktır. Devler bu görevini kamu kurum ve 
kuruluşları eli ile gerçekleştirir ve adına da kamu hiz-
meti denilir. Kamu ise ülke halının bütünü için kullanı-
lan bir kavramdır. Dolayısıyla kamu hizmetlerinin te-
melini belirli bir kesimin çıkarları değil tüm toplumun 
menfaati oluşturur. Belediyeler de kamu hizmetlerinin 
yerel düzeyde gerçekleştirildiği müesseseler olarak 
şehir insanının bütününe yönelik yerel hizmetleri plan-
lamalı ve sunmalıdır. Bu hizmetlerin planlamasında 
şehir halkının ihtiyaçları, talepleri, bunların önem de-
receleri ile bunların birbiri ile olan etkileşimleri dikka-
te alınmalıdır. Hiçbir ihtiyaç bir diğerinden tamamen 
yalıtılmış değildir. Örneğin, istihdamın artırılması bir 
ihtiyaçtır ama bu ihtiyacı karşılamak amacıyla tah-
sis edilen mekanlar sosyal, kültürel ihtiyaçlardan ya-
pılacak kesintilerle ortaya çıkacaktır, çünkü mekân 
sınırsız bir kaynak değildir. Bu sebeple, sınırlı kaynak 
olan mekânın, toplumun sosyal, kültürel, ekonomik 
talep ve ihtiyaçlarını optimum düzeyde karşılayacak 
şekilde planlanması zorunludur. 

 “Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıy-
la döşenmiştir” diye bir deyiş vardır. İyi niyetin tek 
başına yeterli olmadığını, iyi düşünülmemiş, önü 
ardı hesap edilmemiş karar ve eylemlerin n hiç de 
istenmeyecek sonuçlara yol açabileceğini anlatan 
veciz bir ifadedir. Ne yazık ki şehirlerimizin de çoğu 
zaman iyi niyetle ancak orta ve uzun vadeli sonuçları 
hesaplanmamış planlamaların, girişimlerin sonucu 
yaşanamaz mekanlara dönüştüğünü görmekteyiz. 
Örneğin şehrin cazibesini artırmak, şehrin 
değerini yükseltmek adına çok masum görünen 
planlamalara başvurulabilmektedir. Bu çerçevede 
arazinin ve binaların değerinin çok artmasına yol 
açan düzenlemeler yapılmakta, daha üst gelir 
gruplarının şehre gelmesi özendirilmekte fakat 
bunun sonucu sosyal barışın ortadan kalkacağı 
ortamlara yol açılmaktadır. Benzer bir iyi niyetli 
fakat sonuçları itibarıyla yanlış olan uygulama/
politika örneği de çevreyi/doğayı koruma adına, 

havza, orman ve benzeri yerleri kullanıma kapayan 
yaklaşımlardır. Koruma/Kullanma dengesi ile top-
lumsal hayatın hizmetine sunulması gereken yerle-
rin “yasaklama” politikaları ile kullanıma açılmama-
sı bir yandan buradaki mülk sahiplerinin haklarının 
gaspına yol açarken diğer yandan da şehirliler için 
doğanın yaşanan değil seyredilen mekanlar olarak 
kalmasına yol açmaktadır. Elbette bu gibi alanla-
rın talan edilmesi, bina işgallerine maruz bırakılması 
gibi -geçmişte sıklıkla yaşanan- cinayetler bu tür 
yasaklamaları “haklı” çıkarıyor gibi ise de Mecelle 
kaideleri arasında yer alan “sui misal emsal olmaz” 
ifadesinden hareketle, “sui misal mazeret olmaz” 
diyebiliriz. Şehirlerimizin koruma/kullanma dengesi 
ve imkanların tüm topluma adil olarak sunulma-
sı çerçevesinde doğa ile bütünleştirilmesi belediye 
yönetimlerinin yeni dönemdeki en önemli faaliyet-
leri arasında yer alması gereklidir. 

Pandemi sonrası şehirlerimizi ve şehir yönetim-
lerinin çözüm geliştirmesi gereken en önemli hu-
suslardan birisi de sosyal destek çalışmaları ola-
caktır. Uzun süren Pandeminin ekonomik etkilerini 
çok şiddetli olarak yaşayan kimi sektörlerin bazıları 
elbette zaman içerisinde yaralarını sarmayı başa-
racaktır ancak bazı sektörlerde değişim/dönüşüm 
kaçınılmaz olacak, bazı sektörlerde de daralma ya-
şanacaktır. Bu sektördeki girişimcilerin ve çalışanla-
rın yeni sektörlere yönlendirilmesi için çalışmaların 
planlanması kaçınılmazdır. Bu çerçevede gelişim 
gösterecek sektörlere yöneltme, gerekli olan eği-
timlerin verilmesi faaliyetleri başta olmak üzere ge-
niş kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır.  

Pandemi bir süre sonra sona erecek olsa bile bu 
kadar uzun süren sürecin travmalarının atlatılması 
da uzun süreceğinden özellikle insanların hassa-
siyetleri yönünden tedbirlerin alınması gereklidir. 
Konunun uzmanları ile yapılacak çalışmalar neti-
cesinde okullardan kültürel tesislere kadar toplum 
hayatını yakından ilgilendiren donatılarda yeni po-
litikalar belirlenmeli, uygulanmalıdır. Bu çerçevede 
psikolojik danışmanlık hizmetlerinin de artırılması 
kaçınılmaz olacaktır.

Pandemi bir kez daha sağlıklı ve sürdürülebilir şe-
hirleşmenin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.  
Bu sebeple iklim değişikliği, çevre koruma, enerji ve-
rimliliği, kent sağlığı gibi konularda etkin politikalar 
belirlenmesinin vakti gelmiş de geçmektedir. Yeni 
dönem, sağlıklı ve sürdürülebilir şehirleşme döne-
mi olacaktır. Ancak sürdürülebilirliği sadece doğal 
kaynaklara indirgeyen değil, doğal çevrenin yanı 
sıra sosyal, kültürel ve ekonomik sürdürülebilirliği de 
kapsayan bütünsel yaklaşımlara ihtiyacımız bulun-
maktadır. 


