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ÖNSÖZ 

Bu kitapçık, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde Eyüpsultan Belediyesi Genç Akademi 

tarafından düzenlenen Şehir ve Medeniyet Okulu-Şehir Planlama Atölyesi kapsamında, farklı 

disiplinlere mensup öğrenci ve çalışanların birlikte ürettikleri çalışmaları içermektedir. 

Eyüpsultan’ın farklı ölçek ve konularda deneyimlediği çeşitli meseleleri ortaya koymak, 

tartışmak ve sorunlarına çözüm üretmek amacıyla organize edilen “Şehir Planlama” atölyesi, 

tartışma, araştırma, saha ve atölye çalışmaları olarak organize edilmiştir. Bu dönemde 

“Mahalle” kavramı konu olarak seçilmiş ve atölye iki ayrı modül olarak organize edilmiştir. 

Birinci modülde “mahalle” kavramının soyut ve somut düzlemde çağrıştırdığı konular 

belirlenmiş, atölyede tartışılmış ve gündelik yaşamda karşılaşılan sorunlar bir matris 

düzeninde derlenmiştir. İkinci modelde ise Eyüp merkez bölgesinde seçilen bir bölgede 

mahalle kavramına yönelik elde edilen tartışma sonuçları çerçevesinde mekânsal öneriler 

geliştirilmiştir. 

Farklı disiplinlerin bir arada, gerçek bir problem üzerinde çözüm üretme çabaları, 

öğrencilerin ilgi ya da ihtisas alanlarında kendilerini geliştirmelerine olanak sağlarken, bir 

yandan da çalışma sonuçlarının ilgili tüm tarafların istifadesine sunulmuştur.  

Atölye çalışması sonuçları bu kitapçıkta sunulmaktadır. 

 

Şehir ve Medeniyet Okulu 

Şehir Planlama Atölyesi Koordinasyonu 
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MAHALLE KAVRAMI 

Giriş 

Mahalle kavramı, mahalle kültürü hakkında açıklamalar 

Yöntem: Mantıksal çerçeve yaklaşımı- sorun analizi 

Örnek alanlardan bahsedilecek. 
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Modül-1: Kavramsal Çerçeve: Mahalle Kavramı ve Mahalle Yapısı 

Bu kısımda mahalle kavramına ilişkin geçmişten günümüze gözlemlenen 

sosyal, kültürel, ekonomik, fiziksel çevre, ulaşım gibi konularda değişimler ve 

ortaya çıkan sorunlar neden-sonuç ilişkisi bağlamında analiz edilmiştir. 

Sosyo-Mekânsal Bütün Olan Mahalle Yaşamında Gözlemlenen Sorunlar ve 

Sorun Ağacı 

“Mahalle kültürünü neden kaybediyoruz?” sorusundan yola çıkılarak mahalle 

kavramını irdelemek amacıyla sorun ağacı oluşturulmuştur. Sorun ağacı, 

mevcut mahallelerin köhneme sürecine girmesi, toplumda sosyo-ekonomik ve 

psikolojik sorunların artması, yeni yaşam çevrelerinde yapılı çevrenin düşük 

standartlarda olması gibi 3 ana problemi içermektedir. Sorun ağacı oluşturma 

aşamasında, her katılımcının yaşadığı çevredeki problemleri ortaya koyması 

ve bu problemlerin irdelenip fiziksel ve sosyo-ekonomik çevre kapsamında 

sınıflandırılması yöntem olarak izlenmiştir. Böylece, bu sınıflandırma 

çerçevesinde sorun ağacı tablosu şekillenmiştir. 

Mevcut mahallelerin köhneme sürecine girmesinden dolayı mahalle kültürü 

zamanla eski anlamını yitirmektedir. Konut ve konut çevresinde eskimelerin 

meydana gelmesi ve buna bağlı olarak bakımsız bir ortamın oluşması, güven 

ortamının kaybolması ve yaşam standardı yüksek olan bölgelerin tercih 
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edilmesi gibi nedenlerden ötürü mevcut kullanıcıların bölgeyi terk etme oranı 

artmaktadır. Kullanıcısını yitiren mahalleler köhneme olayı ile karşı karşıya 

gelmektedir. Bu köhneleşme ise mahalle yerleşimlerinden site yerleşimlerine 

geçiş sürecini önemli ölçüde etkilemektedir. Mahalle kavramı sosyo-ekonomik 

ve psikolojik açıdan ele alındığında; mevcut yerleşimlerdeki güven ortamının 

azalması ile birlikte güvenli yerleşmelere olan talebin arttığı ve böylece 

mekânsal düzlemde gelir dağılımına bağlı sınıf farklılıklarının oluştuğu 

görülmektedir. Büyük şehirlerde var olan stresli ve kalabalık ortam, yoğun iş 

temposu gibi ekonomik ve çevresel dış etkenlerden dolayı yaşam temposu 

artmaktadır. Bununla beraber, insanların birbirlerine ve çevreye olan 

tahammül ve hoşgörü sınırları daralmaktadır. Aynı zamanda, mahalle 

ölçeğinin hem yatay hem de dikey olarak büyümesiyle insanların aidiyet 

duygusunun zayıfladığı ve yardımlaşma-dayanışma olgusunun önemini 

yitirmeye başladığı dikkat çekmektedir. 

Mahalle kültürünün kaybolmasındaki en önemli etken ise her aktörün kendi 

çıkarları doğrultusunda yapılaşmış çevreye yapmış olduğu yanlış 

müdahalelerdir. Günümüz planlama ve tasarım anlayışında ekonomi ve rant 

kaygılarının ön planda tutulması, yüksek yoğunluklu yapılaşmanın giderek 

artmasına, kamusal mekan (donatı), ortak alan, yeşil alan miktarlarının ve 

niteliğinin azalmasına, bunun yanında benzer nitelikte ve tipolojide yapıların 
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ortaya çıkmasına da sebep olmaktadır. Benzer nitelikte ve tipolojide yapıların 

ortaya çıkmasındaki en önemli sebeplerden biri de, düşük eğitim standartları 

ve kalifiye eleman yetersizliğinin nitelikli tasarım becerisinin azalmasında etkin 

rol oynamasıdır. Tasarımda sosyo-ekonomik ve kültürel ihtiyaçların göz ardı 

edilmesi de yapılaşmış çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir. Toplu taşıma 

sistemleriyle yolculuğun düşük konforda olması özel araçlara olan yönelimi 

arttırmakta ve otopark alanları yetersiz kalmaktadır. Aynı zamanda mevcut 

yolların kapasitesi artan araç yoğunluğunu taşıyamamaktadır. Trafik 

yoğunluğunun artması, kaldırımların yaya işlevi dışında araçlara yönelik 

kullanılmaya başlanmasına ve yaya mekânlarının kesintiye uğramasına yol 

açmaktadır. Çöp toplama ve eğitim tesisi gibi kamusal hizmet standartlarının 

istenilen düzeyde olmaması da düşük standartlı yaşam çevrelerinin 

oluşmasındaki etkenlerden biridir. 

Sonuç olarak; mevcut yerleşimlerin köhneme sürecine girmesi, toplumda 

sosyo-ekonomik ve psikolojik sorunların artması, yeni yaşam çevrelerinin ise 

düşük nitelikte ve standartta olması ile birlikte toplumdaki arz-talep dengesi 

sağlanamamaktadır. Karşılanamayan talep doğrultusunda insanların tercihleri 

değişmekte ve site olgusu mahalle olgusunun yerini almaktadır. Kısacası, 

mahallenin soyut kavramı anlamını yitirmekte, mahalle kavramı sadece somut 

olarak idari sınırlar çerçevesinde tanımlanmaktadır. 
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Şekil 1. Sorun Ağacı 
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Konum 

Çalışma alanı, İstanbul ili Eyüpsultan ilçesi İslambey ve Rami Cuma 

Mahallelerinin sınırları içerisinde bulunmaktadır. Alanın kuzeydoğusundan 

İslambey Caddesi ve güneybatısından Reşadiye Caddesi geçmektedir. 

Çalışma alanı yaklaşık olarak 27 ha’lık alanı kapsamaktadır. Alanda konut, 

konut+ticaret bölgeleri ile dini ve eğitim tesisleri bulunmaktadır. Alanın sivil ve 

anıtsal mimarlık örnekleri ile de tarihi açıdan önemli bir konuma sahip olduğu 

görülmektedir. 

 

Şekil 2. Çalışma Alanı Konumu 
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Saha Gözlem Çalışmaları, Sorunlar ve Potansiyeller 

Mahalle kavramını somut olarak irdelemek amacıyla seçilen alanda saha 

gözlem çalışmaları yapılmıştır. Yapılan gözlemler sonucunda sorunlar ve 

potansiyeller tespit edilmiştir. 

Alanın kuzeydoğusunda organik doku, güneybatısında grid doku olmak üzere 

iki farklı doku olduğu gözlemlenmektedir. 

Organik doku içerisinde; 16. yy mescidi olan İslambey Tekkesi Camii, 18. yy 

eseri olan İslambey Çeşmesi ve 17. yy’da inşa edilen Meryem Ana Kilisesi gibi 

anıtsal eserlerin yanı sıra birçok sivil mimari örnekleri de bulunmaktadır.  
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Şekil 3. Saha Gözlem Çalışması 
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Şekil 4. Saha Gözlem Çalışması Fotoğrafları 1 – 2 

 

   

Şekil 5. Saha Gözlem Çalışması Fotoğrafları 3 - 2 
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Şekil 6. Saha Gözlem Çalışması Fotoğrafları 5 – 6 

 

   

Şekil 7. Saha Gözlem Çalışması Fotoğrafları 7 - 8 
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Sorunlar: 

Alanın genelinde eğimli yollar, sessiz sokaklar, yüksek konut fiyatları, yetersiz 

toplu ulaşım ve hava kirliliği gibi sorunlar bulunmaktadır. 

Organik ve grid doku olarak ikiye ayrılan alandaki sorunlar; yollar, yapı adaları, 

binalar ve insanlar başlıkları adı altında karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. 

Özellikle organik dokunun olduğu alanda sorunlar yoğunlaşmaktadır. 

Organik dokuda sosyal alanların azlığı, bakımsız tarihi yapılar, çöp sorunu, dar 

kaldırımlar ve niteliksiz çocuk oyun alanları gibi sorunlar ön plandayken, grid 

dokuda yol kaplamalarının bakımsız olduğu görülmektedir. 

Grid ve organik dokudaki sorunlar kıyaslandığında ise; 

 Grid dokuda işgal alanları fazla iken, organik dokuda azdır. 

 Organik dokuda dar araç yolları fazla iken, grid dokuda azdır. 

 Otopark sorunu, grid dokuya göre organik dokuda daha fazladır.  

 Niteliksiz cepheler, grid dokuda organik dokudan daha fazladır. 

 Grid dokuda yüksek katlı yapılaşma organik dokuya göre daha fazladır. 

 Grid dokuda aşırı kablonun sebep olduğu görüntü kirliliği az iken, organik 

dokuda fazladır. 
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Şekil 8. Sorunlar 

Potansiyeller; 

Sorunların yoğunlaştığı organik dokuda aynı zamanda potansiyellerinde fazla 

olduğu görülmektedir. Bu alanda bulunan çeşme, cami, kilise, sivil mimarlık 

örnekleri gibi tarihi yapıların varlığı, pazara yakınlık, Eyüp Sultan Camii ve 
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Meydanı’na yakınlık ile erişilebilirlik gibi özellikler bu alana merkez potansiyeli 

kazandırmaktadır. 

 

Şekil 9. Potansiyeller 
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Modül-2: Eyüpsultan’da Seçilmiş Alt Bölgede Fiziksel Çevre Analiz Çalışmaları 

ve Öneriler 

Konum ve Çevre Analizi 

27 ha’lık çalışma alanının içerisinden proje alanı olarak organik dokunun 

bulunduğu kısımdan yaklaşık 2 ha’lık alan seçilmiştir.  

Proje alanında ana aksı İslambey Caddesi oluşturmaktadır. Bu cadde ise Fahri 

Korutürk Caddesi ve Eyüpsultan Vapur İskelesi ile etkileşim içerisindedir. Alan 

Eyüp Sultan Meydanı’na yaklaşık olarak 780 metre uzaklıkta olup, 15 dakikalık 

yürüme mesafesindedir.  

Alanın çevresine bakıldığında; pazar alanı, eğitim ve dini tesis alanları gibi 

fonksiyonlar ile Eyüp Sultan Stadyumu ve Rami Kuru Gıda Hali’nin bulunduğu 

görülmektedir. 
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Şekil 10. Çevre Analizi 
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2 ha’lık alanın doğusunda İslambey Camii, İslambey Çeşmesi ve hazire alanı 

bulunmaktadır. Cami çevresinde bakımsız durumdaki sivil mimarlık örnekleri 

dikkat çekmektedir. Aynı zamanda, alanın yaklaşık %40’ı pasif yeşil alandır. 

Alanda dar ve çıkmaz sokaklar ön plandadır. İslambey Caddesi’ne bağlanan 

İslambey Çeşmesi sokakta ise trafiğin yoğun olduğu görülmektedir.  

 

Şekil 11. Proje Alanı 
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Şekil 12. Proje Alanı Fotoğrafları 1 
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Şekil 13. Proje Alanı Fotoğrafları 2 
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Şekil 14. Proje Alanı Fotoğrafları 3 
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Şekil 15. Proje Alanı Fotoğrafları 4 
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Şekil 16. Proje Alanı Fotoğrafları 5 
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Şekil 17. İslambey Çeşmesi 
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Şekil 18. Hazire 
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Şekil 19. İslambey Camii 
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Proje alanı, 1913-1914 yıllarına ait Alman Mavileri haritasında incelendiğinde; 

alanda mevcutta bulunan Bahçeli Çeşme Çıkmazı’nın geçmişte İslambey 

Caddesi ile bağlantısının olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 20. Alman Mavileri’nde Proje Alanı 
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Doğal Çevre Analizleri 

Eğim Analizi: 

Proje alanı genel olarak %5-30 arası eğime sahiptir. Alanın güneybatısına 

doğru gidildikçe eğimin artış gösterdiği dikkat çekmektedir. Eğimin fazla 

olmasından dolayı bölgeler arası erişilebilirliğin zor olduğu, topoğrafyaya 

uygun olmayan yapılaşma ve yolların olduğu görülmektedir. Proje alanının 

çevresi ile entegrasyonunda eğim doğal bir sınır oluşturmaktadır. 
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Şekil 21. Eğim Analizi 
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Güneşlenme Analizi: 

Proje alanı genel olarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden güneş almaktadır. 

 

Şekil 22. Güneşlenme Analizi 
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Yükselti Analizi: 

Proje alanının kuzeydoğudan güneybatıya doğru yükseldiği görülmektedir. 

Alanın yükselti bakımından en düşük noktası 18 metre, en yüksek noktası 42 

metredir. Bu yükselti değerleri, alan için erişilebilirlik açısından dezavantaj 

oluştururken, manzara noktası olması açısından avantaj sağlamaktadır. 

 

Şekil 23. Yükselti Analizi 
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Yapılaşmış Çevre Analizi 

Bina Cinsi: 

Alan genel olarak betonarme yapılardan oluşmaktadır. Cami ve çevresindeki 

alanda bulunan tescilli yapılar ise ahşap ve yığmadır. 

 

Şekil 24. Bina Cinsi 
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Bina Durumu: 

Alandaki yapılar genel olarak orta ve iyi durumdadır. Ancak ahşap olan tarihi 

yapılar ise kötü durumda olup bakımsız niteliktedir. 

 

Şekil 25. Bina Durumu 
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Kat Adedi: 

Alanda maksimum 4 katlı yapılar bulunmaktadır. 2 ve 3 katlı yapıların yoğun 

olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 26. Kat Adedi 
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Mülkiyet Durumu: 

44 parselde bulunan İslambey Çeşmesi, Eyüpsultan Beliyediyesi 

mülkiyetindedir. 45 ve 46 parselde bulunan İslambey Camii ile 43 parselin 

mülkiyeti vakfa aittir. Alandaki diğer parseller ise şahıs mülküdür.  

 

Şekil 27. Mülkiyet Durumu 
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Tescil Durumu: 

Alanda bulunan İslambey Camii ve Çeşmesi tescilli anıtsal yapıdır. Alanda 8 

adet tescilli, yerinde olmayan sivil mimarlık örneği parselleri bulunmaktadır. 10 

adet ise tescilli sivil mimarlık örneği yapılar bulunmaktadır. 

 

Şekil 28. Tescil Durumu 
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Ulaşım: 

Alanın kuzeydoğusundan geçen İslambey Caddesi 2. Kademe yol 

durumundadır. Alanı çevreleyen İslambey Çeşmesi Sokak ise 4. Kademe 

yoldur. Alanda Serfinaz Sokak ve Bahçeli Çeşme Çıkmazı olmak üzere 2 adet 

çıkmaz sokak bulunmaktadır. 

 

Şekil 29. Ulaşım 
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Üst Kat Kullanımı: 

Alandaki üst kat kullanımlar genel olarak konuttur. 

 

Şekil 30. Üst Kat Kullanımı 

 



43 

 

Zemin Kat Kullanımı: 

Alandaki zemin kat kullanımlarında ise konut, ticaret ve dini tesis fonksiyonları 

görülmektedir. 

 

Şekil 31. Zemin Kat Kullanımı 
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Tasarım Çalışması 

Tasarım çalışması kapsamında, proje alanında tarihi, yeşil ve ticari odak olmak 

üzere 3 odak önerilmiştir. Tarihi odakta İslambey Camii, yeşil odakta sık bitki 

örtüsü ve ticari odakta Eyüp Oyuncakçısı merkez olarak ele alınmıştır. 

 

Şekil 32. Odaklar 
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Odaklar çerçevesinde, tasarım önerisi oluşturulmuştur. Tasarım önerisi 

kapsamında; 

 Birinci, ikinci ve üçüncü derece taşıt yolları arası bağlantılar 

güçlendirilerek, yeni taşıt ve yaya yolları önerilmiştir. Dini tesis, aktif ve 

pasif yeşiller ile konut bölgeleri arasında yaya erişimi kesintisiz olarak 

sağlanmaya çalışılmıştır.  

 Alanda konut bölgesi, konut+ticaret bölgesi, dini tesis alanı, aktif ve pasif 

yeşil alanlar olmak üzere çeşitli fonksiyonlar bulunmakta ve bu 

fonksiyonlar entegrasyon, süreklilik, işlev ve tarih açısından irdelenmiştir. 

 Eğimin dikleştiği ve bitki örtüsünün sık olduğu alan pasif yeşil alan olarak 

değerlendirilmiştir. 

 Alanda kayıp olan ve bakımsız sivil mimarlık örneklerine dair restitüsyon, 

restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerinin yapılması ve yeniden 

işlevlendirilmesi önerilmiştir. 
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Şekil 33. Tasarım Önerisi 



47 

 

Kaynakça 

Eyüpsultan Belediyesi Arşivi 

 


