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Dünya; sanayi toplumundan bilgi
toplumuna, ulus devletler dünyas×ndan ulusüstü
dünyaya, fordist üretimden postfordist üretime,
moderniteden postmoderniteye önemli bir deùiüim
süreci içindedir (1). Bu deùiüim ve dönüüüm süreci
içinde, bir yandan dünya ölçeùinde ekonomik, sosyal
ve siyasi deùiüimler; diùer yandan da geliüen farkl×
insan modelleri ve buna baùl× olarak ortaya ç×kan
haklar sistemine iliükin geliümeler yaüanmaktad×r. Bu
deùiüimler eski anlay×ülar×n y×k×lmas×na ve planlama
anlay×ü×nda yeni eùilimlerin ortaya ç×kmas×na neden
olmaktad×r. Bir baüka deyiüle, son dönemlerde
küresel etkileri olan deùiüimler yeni baz× kurumlar×n
oluüumunu zorlamaktad×r. Sonuçta, hem küresel
hem de yerel ölçeklerde yeni kurumlar ve düzenleme
mekanizmalar× ortaya ç×kmaktad×r.
Planlama pratiùi ve haklar sistemi iliükisi
günümüzde çok fazla tart×ü×lmayan ve üstünde
henüz görüü birliùine var×lmam×ü yeni bir tart×üma
konusudur, bu çal×üma ile bu konudaki boüluùun
doldurulacaù× düüünülmektedir. Bu konunun
seçilmesinin arkas×nda iki ana neden vard×r. Birincisi,
kent planc×s× olarak haklar düzeninin kavranmas×n×n
gerekliliùidir. úkincisi ise haklar üstünden yenilikler
yapan bir planlama sürecine iliükin ipuçlar× saùlamak
ve planlama anlay×ü×ndaki deùiüimlerin
kavranmas×na yard×mc× olmakt×r. Ayr×ca, daha sonra
bu konuda yoùunlaüacak araüt×rmac×lara, kent
planlamas× aç×s×ndan yeni ufuklar açmak ve varolan
pratiùin sorgulanmas×na olanak veren yararl× bir
çerçeve çizilmesini saùlamak, bu çal×üman×n ç×k×ü
noktalar× olarak tan×mlanabilir.
Bu kapsamda ilk olarak hak kavram×n×n
temelinde yer alan insan modellerindeki deùiüim
k×saca ele al×nacakt×r. Daha sonra, hak kavram×
üzerine irdelemeler yap×lacakt×r. Hak kavram×
kapsam×nda, hak nedir? nas×l s×n×flanabilir?
sorular×na yan×t aranarak, özellikle mülkiyet
hakk×n×n bu kavramsal çerçeve içindeki yeri
belirlenmeye çal×ü×lacakt×r. Ayr×ca, mevcut haklarla
toplum düzenleri aras×ndaki iliüki, piyasan×n
çal×ümas×, iyi bir toplum düzenini belirleyen
hakçal×ù×n-adaletin oluüum süreçleri üzerinde
durulacakt×r. Son olarak haklar üstünden yenilikler
yapan bir planlama sürecinin gerçekleütirilip
gerçekleütirilemeyeceùi konusu tart×ü×lacakt×r.

sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiü süreciyle
aç×klanmaktad×r. Sanayi toplumunda insan
kapasitesi, kaslar×n uzant×s× olarak geliütirilmiütir.
Bilgi toplumuna geçiüte yaüanan geliümelerle birlikte,
günümüz insan× bilgisayar teknolojisi ve bilgiye
eriüim sayesinde kapasitesini art×rmaktad×r. Bu
saptamay× daha detayl× incelemek, daha sonraki
aüamalarda hak kavram×n× anlamam×za yard×mc×
olacakt×r. “Sanayi öncesi toplumlarda insanlar yaüamlar×
için gerekli enerjiyi, evcilleütirdikleri hayvanlar×n
kaslar×yla saùlamakta ve çok az enerji tüketmekteydiler.
Sanayi toplumuna geçildiùinde ise, fosil yak×tlar ve
makinalar üzerinden enerji saùlanmaya baüland× ve enerji
miktar× artt×. Bu geliümeler ve son dönemdeki teknolojik
ilerlemeler (bilgisayar vb.) insanlar×n yapabilme
kapasitesini geniületmektedir” (1).
Yine son dönemdeki en önemli
geliümelerden biri, insan kaynaù×n×n geliümiülik için
en önemli araç olduùununun fark edilmesidir. Doùal
insan modelinden, toplum içinde iliükiler kurma ve
vizyon geliütirme kapasitesine sahip insan modeline
geçilmiütir. únsan niteliùindeki bu deùiüimlerle
birlikte insan haklar×, sorunlar× ve sorumluluklar× da
farkl×laümaya baülam×üt×r. Küresel düzene
entegrasyonda en önemli meta, fikir ürünleri ve
buluülard×r. Bu durum hem insana bak×üa hem de
haklar sistemine, özellikle de insan haklar×na, yeni
bir boyut kazand×rm×üt×r.
2. HAK KAVRAMI ÜZERúNE úRDELEMELER

1. BúREY MODELú ÜZERúNDEKú DEøúûúMLERE
GENEL BúR BAKIû

Hak Kavram×
Haklar×n öznesi insand×r. Hak, hukuk
taraf×ndan korunan bir yarard×r ve hak sahibine bu
korumadan yararlanma yetkisi vermektedir. Ayr×ca
hak, bireylere toplumsal iliükiler ve ahlaki bak×mdan
tan×nan davran×ü özgürlüùü olarak da tan×mlanabilir.
Haklar, hak sahipleri aras×nda daù×t×lan ve uygun bir
üekilde her bireyin bu paylaü×mda yer almas×n×
saùlayan bir sistemdir (2). Hak, davran×ü için yetki
verir ve ayr×ca görev ve sorumluluklarla iliükilidir.
Yeni haklarla birlikte yeni sorumluluklar
üretilmektedir. Haklar sistemi toplumda yaüayan
insanlar×n isteklerini gerçekleütirmek için gerekli
meüru yollar× ortaya koymaktad×r. Bireye bak×ü×n
deùiümesi ve insan kapasitesinin evrilmesi sonucu
insanlar×n talep ve istekleri de deùiümiütir. Bu da
yeni haklar sisteminin ortaya ç×kmas×na neden
olmuütur.

Dünyan×n yaüamakta olduùu h×zl× deùiüim,
insan niteliùinin ve insana bak×ü×n deùiüimine neden
olmuütur. únsan modelindeki deùiüim, özellikle

Haklar×n S×n×fland×r×lmas× Üzerine
Tarihsel süreç içinde hak, farkl× kapsamlarda
ele al×nmaktad×r. Haklar çeüitli üekillerde
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s×n×flanabilmekte ve deùiüik kuüaklara
ayr×labilmektedir. Politik kominitede kabul edilmiü
haklar, sivil haklar olarak adland×r×lmaktad×r. Ahlaki
haklar ise, yasal zemini olmamas×na raùmen
toplumda kabul edilen haklar olarak
tan×mlanmaktad×r. Yasal haklar hem sivil hem de
politik yap×lardan oluümaktad×r. Baz× yasal haklar
görevleri deùil, yasal engelleri ifade etmektedirler.
Hak sistemleri; sivil haklar, demokratik kurumlar,
sivil haklar yasas×na uymak için gerekli kurumsal
sorumluluklar, cezaland×rma ve adil yarg×lama
kurumlar× aras×ndaki iliükiden oluümaktad×r (2).
Kiüinin siyasi iktidar×n kullan×m×na kat×lma
amac×na yönelik seçme, seçilme, siyasi parti kurma
ve partilere girme, siyasi iktidar× eleütirme gibi
haklar×na, siyasi haklar ad× verilmektedir. Buna
karü×n bir toplumun yurttaülar×na, o toplumun
hukuki ya da yasa koyucu güçleriyle verilen haklara,
vatandaül×k haklar× ad× verilmektedir. Öte yandan;
iyi bir eùitim, saùl×k, meslek sahibi olma, uygun bir
yaüam standard×na ulaüma, bask× alt×nda tutulmama,
f×rsat eüitliùi gibi bireylere toplum taraf×ndan
saùlanan temel haklar, insan haklar× olarak
tan×mlanmaktad×r (3). únsan haklar×; biri ahlaki diùeri
yasal olmak üzere, iki temel üzerine oturur. Ayr×ca
insan haklar× sivil ve ahlaki haklar×n üstündedir.
Dünya üzerinde insan haklar× konusu üzerinde
henüz bir uzlaüma bulunmamaktad×r. únsan haklar×
ve diùer haklar aras×nda herhangi bir biçimde
hiyerarüik bir yap× yoktur. Haklar aras×nda hiyerarüi
olduùu zaman, biri diùerinin oluümamas×na neden
olabilir. Oysa hepsinin ayn× önemde
gerçekleütirilmesi gerekmektedir. únsan haklar×n×n
böyle farkl× üekillerde s×n×flamas× yap×lsa da, insan
haklar×n×n bir bütün olduùu unutulmamal×d×r.
Yeni dünya düzeninde; kiüinin belirli yaüam
alanlar×n×n gizli tutulmas× amac×na hizmet eden, ak×l
ve vücudu bütün olarak gören ve bu bütünün
kapasitesinin art×r×lmas×n× hedefleyen kiüisel haklar
öne ç×kmaktad×r. Kiüisel haklar×n oluümas× için
öncelikle haklar×n oluüturulmas×n× saùlayacak
hükümet organlar×na ve demokratik kurumlara
ihtiyaç vard×r. Kiüisel haklar×n demokratik
kurumlarla iliükisi, haklar sisteminin temelidir (2).
Ortaya ç×kan yeni düzende demokratik
kurumlardaki farkl× yap× aray×ülar×, kiüisel haklar×n
kapsam×n×n geniületilmesini ve bu kapsamda yeni bir
haklar düzenine iliükin tasar×m× gündeme
getirmektedir.
únsan haklar× hem tarihsel hem de
evrenseldir. únsan haklar×n×n geliüme süreci hala
devam etmektedir ve bugünkü insan haklar×n×n
geliüimi üç farkl× aüamada ortaya ç×km×üt×r. Uygarl×k
sürecinde insan×n niteliùindeki deùiüimler ve insan
haklar×n×n evrilmesi önem kazanmaktad×r. Birinci
aüama haklar; Frans×z Devrimi’nin “únsan ve Yurttaü
Haklar× Bildirgesi”yle gelen ve öncelikle bireyi daha
çok devlet karü×s×nda koruyan, onun özel alan×n×,

eylem alan×n× geniületen klasik1 haklard×r. Bu
aüamada; özgürlük, yaüama hakk×, mülkiyet hakk×,
kiüi güvenliùi, özgür ifade hakk× gibi haklar ve
özgürlükler geliümiü ve kurumsallaüm×üt×r. Birinci
aüama haklar, atomistik bireylerden oluüan bir
toplumu temel almaktad×r.
Birinci aüamadaki haklarla toplumdaki
kiüilere eüit f×rsatlar saùlanamam×ü ve refah×n
yayg×nlaüt×r×lmas× konusunda problemler ortaya
ç×km×üt×r. Refah devletinin geliüimine paralel olarak
ikinci aüama haklar, sosyalist hareketle birlikte sosyal
haklar2 olarak geliümiütir. Sosyal haklar çerçevesinde;
çal×üma, sosyal güvenlik, çal×üanlar×n örgütlenmesi,
yeterli saùl×k-eùitim hizmetleri vb. haklar
kurumsallaüm×üt×r.
Haklarla varolan toplum düzenleri
aras×ndaki iliüki incelendiùinde, bireyin konumunun
temel öùe olarak karü×m×za ç×kt×ù× görülmektedir.
Modernite kapsam×nda; geleneksel toplum
baùlar×ndan kopmuü, belirli bir yöreye baùl×l×ù×
azalm×ü, çok uzaktaki geliümelerden haberdar
olabilen -ak×ükanl×ù× artm×ü-, toplumsal temsil
düzeyinde, kendi akl×yla kendini yönetecek bir birey
ve eùitilmiü kiüilerden oluüan bir toplum
tan×mlanmaya çal×ü×lm×üt×r. Birey, modern toplumun
yurttaü× ve ortak iliükiler içindeki eüit üye olarak
kabul edilmektedir. Kamu yaüam×na yurttaü
sorumluluùuyla kat×lmaktad×r. Bu çerçevede bireyin
genel özelliklerinin tan×mland×ù× örgütlenme biçimi,
“Ulus-Devlet” ve “Demokrasi”dir. Kendi üstünde
düüünen toplum demokrasi rejimi içinde yer
almaktad×r.
Bireysel haklar×n korunmas×ndaki art×ü
sosyal hareketliliùi art×rmaktad×r ve bireysel haklar×n
evrimi vatandaül×k haklar×n× koruyan kurumlar×n
oluümas×yla iliükilidir (4). Bu da rejimi ifade
etmektedir. Tamamen demokratik kurumsal yap×n×n
oluümas×, ülkede hem yasalarla hem de uygulamada
vatandaül×k haklar×n×n korunduùunu göstermektedir.
Kentli haklar× da, bu süreçte insan haklar×n×n yaüama
geçmesi olarak evrimini devam ettirmektedir.
Günümüzde ise üçüncü kuüak haklar ad×
verilen dayan×üma haklar×3 geliümektedir. Çevresel
haklar, toplumsal ve kültürel kendi kaderini tayin,
insanl×ù×n ortak miras×ndan yararlanma, uluslararas×
bir bar×ü ortam×nda yaüama gibi hak ve özgürlükler
getirmektedir. Üçüncü aüama haklar toplumda iliüki
içindeki insan× esas almaktad×r, zaten bu nedenle
dayan×üma haklar× olarak tan×mlanmaktad×r. Bu
haklar×n gerçekleütirilmesi için toplumda
yaüayanlar×n tümünün gayretlerinin birleütirilmesi
gerekmektedir. Tüm bunlarla birlikte ortaklaüa bir
ödev ve sorumluluk yükleyen dayan×üma haklar× ile
hem birey, hem toplum yap×s×, hem de demokrasi ve
yönetim anlay×ü× tüm bu gerekliliklere uyumlu
olabilecek biçimde evrilmektedir.
Klasik haklar negatif haklar olarak da tan×mlanabilmektedir.
Sosyal haklar pozitif haklar olarak da tan×mlanabilmektedir.
3 Üçüncü grup dayan×ümac× haklar aktif statü haklar× olarak da
tan×mlanabilmektedir.
1
2
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Haklar×n Yeniden Tan×mlanmas×n×n Gerekliliùi:
Mülkiyet Hakk× Örneùi
Mülkiyet hakk× bireyin o mülk üstünde neler
yapacaù×n×n belirlenmesidir. Kent planlamas×n×
belirleyen temel kurum, mülkiyettir (somut olarak
ele al×nacaksa kentsel arsa mülkiyetidir). Mülkiyetin
kurumsallaüma biçimi sadece planlama anlay×ü×n×
deùil, ayn× zamanda plan d×ü× kalma yollar×n× da
belirlemektedir. Bir mülkiyet sistemi toplumdaki
kiüiler aras×ndaki haklar× öyle daù×tmal×d×r ki; her
kiüi sahip olduklar× için gerekçelere sahip olsun.
Mülkiyet sisteminin temelinde adalet kavram×
bulunmaktad×r. Locke, mülkiyetin meüruiyetinin
dayand×ù× temel ilkeyi “hak etmek” olarak
tan×mlamaktad×r. Mülkiyet; söz konusu nesnenin
özellikleri göz önüne al×narak, hakça ve adalet
temeline göre deùerlendirilmelidir.
Mülkiyet dört farkl× temel ilkeden
oluümaktad×r: Edinme ilkesi, el deùiütirme ilkesi,
kullan×m ilkesi ve düzeltme ilkesi4 (5) Bu dört ilkenin
içinin nas×l doldurulacaù× toplumsal olarak
belirlenmektedir (6). Bu kapsamda, feodal dönemin
mülkiyete bak×ü× ile Liberal döneminki farkl×d×r.
Feodal dönemin tersine; liberalizm, mülkiyeti insan
haklar×n×n bir parças× olarak kabul etmektedir.
Liberalist düüünce, mülkiyeti insan hakk× olarak
temellendirmekte, ancak mülkiyetin tarihselliùini ve
kamusall×ù×n× ortadan kald×rd×ù× için
eleütirilmektedir. Örneùin; kentsel arsa mülkiyeti
liberal anlay×üla ele al×nd×ù×nda baz× kentli haklar×n×
ortadan kald×rmaktad×r.
Mülkiyet anlay×ü× büyük ölçüde o
toplumdaki birey-devlet iliükisinin nas×l olduùuna
baùl×d×r. Mülkiyet haklar× klasik haklar içinde ortaya
ç×km×üt×r. únsan haklar×n×n birinci aüamada
kurumsallaüan bireyci mülkiyet anlay×ü×,
dayan×ümac× haklar içinde yer alan kentli haklar×
içinde farkl× problemler ortaya ç×karmaktad×r. Haklar
sistemine paralel olarak mülkiyetle ilgili anlay×ülar×n;
toplumlar×n ekonomik, sosyal, siyasal geliümeleri
s×ras×nda deùiütiùi ve toplumun gereksinimleri
doùrultusunda yeniden üekillendiùi görülmektedir.
Bu tespit geçmiüte mülkiyetle birlikte gelen, istediùi
gibi kullanma hakk×n×n geçerliliùini yitirdiùini ifade
etmektedir. Günümüzde ortak deùerlerin
kullan×lmas×nda, herkesin kat×lma ve fikir bildirme
hakk×n×n olduùu sav× yayg×nlaümaya baülamaktad×r.
Bu sav s×n×r ötesi olup tek bir dünya için koruma ve
müdahale etme fikrine dayanmaktad×r. Örneùin;
doùal kaynaklar×n kullan×m×, her ölçekte yerel,
bölgesel ve küresel bir etki yaratmakta ve bireylerin
mülkiyetine konu olmaktan ç×karak dünyan×n farkl×
yerlerinde yaüayan bireylerin ortak görüüüyle
belirlenmektedir.
Bir baüka önemli konu, mülkiyet ve mülkiyet
haklar× üzerinden insan haklar×n×n mekan ve
4 Daha detayl× bilgi için Tekeli, ú. (1992), Kentsel Topraklarda
Mülkiyet Kurumunun Varl×ù×n×n Toplumsal Sonuçlar× ve Yeniden
Düzenleme Olanaklar× Üzerine, Planlama, (1/4), TMMOB ûehir
Planc×lar× Odas× Yay×n×, Aral×k, Ankara.bkz.

yerleüme ile iliükisini kurmad×r. T×pk× doùal
kaynaklar×n kullan×m×ndaki mülkiyette olduùu gibi,
kentsel arsa mülkiyeti konusunda da bireyin kendi
haklar×n× kullanmas×n×n etkileri, sadece bireyin
özel alan× ile s×n×rl× olmay×p, bu etki kamu alan×na
taü×nmaktad×r. Bu durumun kimi örneklerde birey
özgürlüùünün kullan×lmas×n×n, baükalar×na bir emr-i
vaki yaratmak haline geldiùi görülmektedir.
Bugünkü yap× içinde bir yerin biçimlenmesinde söz
sahibi olmak büyük ölçüde mülk sahiplerinin
karar×na baùl×d×r. “Ancak mülk sahipleri orada
yaüam×yorlarsa ne olacak?”, “Mülk sahipleri ile orada
yaüayanlar farkl× ise, orada yaüayanlar×n yaüad×klar×
yeri biçimlendirme haklar× olmayacak m×?” gibi pek
çok soru karü×m×za ç×kmaktad×r. O yerde
yaüayanlar×n kamu alan× yoluyla yaüad×klar× yeri
üekillendirmeleri olas×d×r. Ancak, mülkiyet
kurumunun kat×l×ma engel oluüturduùu aç×kça
görülmektedir. Bu engelin aü×labilmesi için yurttaü
baùl×l×ù× ve bireylerin çevresini benimsemesi
zorunludur. Mülkiyet haklar× üzerinden yap×lan
örnek analiz, sürekli olarak çeüitlenen deùiüik insan
haklar×n×n birbiriyle çeliüen sonuçlar× karü×s×nda,
insan haklar×n×n içeriklerinin bir iç tutarl×l×k
saùlayacak üekilde yeniden tan×mlanmas× gerektiùini
ortaya koymaktad×r.
Bu problemleri çözmek için haklar yeniden
tan×mlanarak, iübirliùi ve iübölümü yap×lmas×
gerekmektedir. Eskiden hak veriliyor olarak kabul
edilip bunun üstünden iübirliùi yap×l×yordu, art×k bu
anlay×ü geçerliliùini yitirmiütir. Gerçekte iübirliùi
probleminin arkas×nda yatan sorun, hak problemi
olarak karü×m×za ç×kmaktad×r. Haklar× geniületmek,
talepleri belirtmek, bunlar× ortak kamu yarar×
etraf×nda toplamak, iübirliùinin yeni temelini
oluüturmaktad×r. Mevcut mülkiyet hakk×, müzakere
yapma hakk×n× s×n×rland×rmaktad×r. Hak veriliyor
kabul edildiùinde, bir yerleüme, orada yaüayanlar×n
ortak çabalar×yla biriktirilmiü bir d×üsall×k olarak
görülmektedir. Sonuçta mülkiyet kurumu üstünde
müdahale yap×lamay×nca, planlama sadece
d×üsall×klar×n yönetimine indirgenmektedir.
Bu analiz, birinci aüamada ortaya ç×kan
(mülkiyet hakk× gibi) haklar×n, üçüncü aüamadaki
haklarla (kentli haklar× gibi haklar) yeniden
yorumlanmas× gerekliliùini göstermektedir. Son
dönemlerde haklar×n çeüitlenmesi, insan haklar×n×n
(bunun içinde kentli haklar×n×n) yeni anlamlar
kazanmas×na yol açmaktad×r. Burada da bireysel
haklar×n yeniden yorumu ve üekillendirilmesi
konusu öne ç×kmakta ve “kamu yarar× ve bireylerin
özgürlüùü aras×nda nas×l bir denge kurulacak?”
sorusu önem kazanmaktad×r.
HAKLARIN YENúDEN TANIMLANMASI
Adalet eüit hak daù×t×m× olarak
tan×mlanmaktad×r. Burada bireyin eüitliùi ve
özgürlüùü konu olmaktad×r. Eüitlik ilkesi
kapsam×nda, f×rsat eüitliùi ve eüitsizlikleri azaltmaya
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yönelik özgürlüklerin sunulmas× gerekliliùi ortaya
ç×kmaktad×r (7). Güçlü bir demokrasi anlay×ü×, eüitliùi
ve özgürlüùü birleütirmelidir. Haklar×n yeniden
tan×mlanmas×ndaki amaç, eüitlikçi-adil dünya
düzenine ulaümakt×r. Kentsel yaüamda bu konuda üç
farkl× öùeden bahsedilebilir: Sürdürülebilirlik,
hakçal×k ve yaüanabilirlik. Bu ilkeler doùrultusunda
oluüturulacak kentli haklar× çerçevesinin
belirlenmesi, haklar konusundaki çeliükileri ortadan
kald×racakt×r.
Hakçal×k ve adalet, genel olarak bireye
referansla tan×mlanmaya çal×ü×lmaktad×r. Ancak kent
planlamas× ve kentsel mekana iliükin ele al×üta bu
yetersiz kalmaktad×r. Çünkü bireysel eüitsizlikler ve
farkl×l×klar, mekansal eüitsizliklerde yeniden
karü×m×za ç×kmaktad×r. Bu nedenle hakçal×k ilkesi
sadece birey üstünden tan×mlanamaz. Daha
yaüan×labilir bir kentsel yaüam çevresi için hakçal×k
ilkesi, kamu yarar× ortaya ç×karacak toplumsal
deùerler üzerinden tan×mlanmal×d×r.
Bugün insan haklar× ihlalleri tüm dünyada
önemli bir konu olarak duyarl×l×kla takip
edilmektedir. Ancak bu duyarl×l×k daha çok siyasi
haklarda yaüanmaktad×r. únsan haklar×n×n yaüama
geçmesinin bir parças× olan kentli haklar× için ayn×
düzeyde duyarl×l×ktan henüz bahsedilemez. Bunun
çeüitli nedenleri vard×r. Ancak bu nedenler bu
tart×ümada detayland×r×lmayacakt×r. Kentli
haklar×nda ortaya ç×kacak ihlaller için devletin,
bireyin sorumluluklar× vard×r. úyi üstünden
tan×mlanan insan haklar×n×n geliütirilebilmesi için
devletin bireyi toplumsallaüt×rmas× zorunludur. Bu
kapsam içinde kentli haklar×, üçüncü aüama haklar
içinde yeni bir alan olarak tan×mlan×p insan haklar×,
yerleüme düzeyinde ele al×nabilecektir.
Bireyin kamusal-sosyal özne olma talebi
doùrultusunda yeni haklar sistemi getirilmelidir. Son
dönemde en önemli geliümelerden biri, bireyin kendi
gücünü ve kimliùini yeniden kazanma çabas×d×r.
Tüketim alan×nda kapitalist sistem içinde, birey bunu
standartlaüm×ü mallar× üreten topluluùun bir parças×
olarak gerçekleütirmekteydi. Yeni eùilimlere göre ise,
bireysel taleplerini ve özenli tercihlerini
karü×layabilecek bir konumda kendini ortaya
koymaya çal×ümakta ve sistemin bu taleplere uygun
bir üekilde örgütlenmesine neden olmaktad×r.
Geçmiüte farkl×l×klar olumsuzluk anlam×na gelmekte,
birey ortalamalar ve normal üzerinden
deùerlendirilmekteydi. ûimdi ise durum
deùiümektedir ve farkl× kimlik taü×mak
olaùanlaümaktad×r. Bu durumda, toplumdaki bireyi
öne ç×karan insan haklar× yerine, bireyi birey olarak
ele alan bir insan haklar× tan×m×n×n gerekliliùi aç×kça
görülmektedir. Yeni hak sisteminde bugüne kadar
aç×k kalm×ü olan aral×klar×n geniületilerek, bireyin
eylem yapma biçiminin diùerlerine getireceùi olas×
eüitsizlikleri engelleyecek servislerin geliütirilmesi
gerekmektedir.
Yeni düzen içinde, vatandaül×k ve
vatandaül×k haklar×n×n insan haklar×na dönüüüm

süreci yaüanmaktad×r. Vatandaül×k hakk× bireyin
yapt×ù× sözleümeye baùl× deùildir. Ayr×ca, evrensel
deùerleri de içermek zorunda deùildir (8). Bireyin
öne ç×kt×ù× sosyal örgütlenme yeni dünya düzeninin
temelinde yer alacak gibi görünmektedir. Uygarl×k
süreci hak üretme olarak tan×mlan×rsa; yeni dünya
düzeni içinde haklar×n geniületildiùi, tüm bireylere
eüit imkanlar sunan ve eüitsizlikleri azaltan geliümiü
bir uygarl×k sürecine doùru yol ald×ù×m×z× söylemek
doùru olur.
Yeni hak sistemi içinde, insan kaynaklar×n×n
geliütirilmesi önem kazanmaktad×r. Sürekli eùitim ve
yarat×c×l×ùa öncelik veren bir eùitim sistemi hakk×n×n
geliütirilmesi, bilgiye dayal× iügücü kapasitesinin
art×r×lmas× ve daha da önemlisi buluüçu kapasitenin
harekete geçirilmesi için bireylerin kendini yeniden
yaratma haklar×n×n sunulmas× önem kazanmaktad×r.
Yeni küresel düzende art×k yurttaül×k kavram× oyda
eüitlik olarak deùil, hakta eüitlik olarak
benimsenmekte ve her bir birey bir proje olarak
düüünülmektedir. Yeni düzende güç kullanma ve
denetim, meüruiyetini insan haklar×ndan almaktad×r.
HAKLAR ÇERÇEVESúNDE DEMOKRASú VE
TEMSúL SúSTEMLERúNDE YENú
DÜZENLEMELER
Küresel düzende varolan haklar düzeni
yetersiz kalmaktad×r. T×pk× varolan haklar sistemi
gibi mevcut demokrasi anlay×ü× da ayn× yetersizlik
sorunuyla karü× karü×yad×r. Modern devlet
anlay×ü×n×n bir parças× olarak yayg×nlaüan temsili
demokrasi kavram×, günümüzdeki yeni yap×ya cevap
verememektedir. Temsil esas×na dayal× demokraside
az×nl×klar×n istekleri göz ard× edilmektedir. Farkl×
kimlik ve görüü taü×yanlar sistem içinde kendilerini
ifade edememektedirler. Tabii bunun ne kadar
demokratik olduùu tart×ü×lmal×d×r.
Yeni dünya düzeninde bireyin normal
üstünden temsil edilmesi s×k×nt× yaratmaktad×r.
Bugün demokrasi düzeninde az da olsa ayk×r×l×klar
da temsil edilmeye baülanm×üt×r. Mevcut pratikte
geliüen yaklaü×m, çoùunluk oy kural× yerine ortak
görüü oluüturma (consensus building), yani temsili
demokrasi yerine doùrudan demokrasinin
gerçekleütirilmesidir. Yeni demokrasi anlay×ü×nda
aktör olarak STKlar; bask×, ç×kar gruplar× ve
temsilciler karü×m×za ç×kmaktad×r. Bunun sonucunda
sivil toplumun etkinliùi artmaktad×r. Yönetimdeki
eski politik yap× k×r×lmaya baülam×ü ve s×n×rlar içi
yasal kontrol etkisini kaybetmeye baülam×üt×r.
S×n×rlar×n kaybolmas×yla, ortakl×k denetimi
üzerinden eüit iliüki kurma ve yönetiüim kavramlar×
kapsam×nda, dünya düzeni yeniden
tan×mlanmaktad×r.
Günümüz demokrasinin iülememesinde
vatandaü×n da pay× bulunmaktad×r. Bu demokrasi
kritik edildiùinde, haklar×n×n bilincinde, sorumluluk
sahibi aktif vatandaü×n gerekliliùi aç×kça
görülmektedir. Mevcut demokratik toplumda, bat×
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toplumlar× bireyin ezilmemesini saùlamak için
uùraümaktad×rlar. Aktif hale gelmesi ile birey kendi
kendini koruma kapasitesini gerçekleütirebilecek
düzeye gelecektir. Yeni dünya düzeninde bireyin
rolü yeniden tan×mlanarak, bireye gelen yeni haklarla
birlikte saùl×kl× ve güçlü demokrasinin kurulmas×
zorunludur.
Dünya ulus devletlere bölündükten sonra,
belli bir “territory” (toprak) içindeki vatandaül×k
kavram× deùiümektedir. Günümüzde küresel yap× ile
insanlar×n kaderi küresel ölçekte belirlenmektedir.
Küreselleüme ile birlikte vatandaül×k problemi ortaya
ç×kmaktad×r. únsan bir toprak üstünde, bir noktada,
bir güzergahta tan×mlanarak demokratik süreçlere
kat×lmak durumundad×r. únsanlar×n mekanla iliükisi
yeni bir anlam kazanm×üt×r. únsanlar eskisinden farkl×
olarak, bir noktada doùmakta, fakl× yerlerde
çal×ümakta yani hareketli bir ömür sürmektedirler.
Oysa vatandaül×k tek bir noktada ele al×nmaktad×r.
Karar verme süreçlerinde bireyin d×ülanmas×
problemi ortaya ç×kmaktad×r. Bunun çözümü dünya
vatandaül×ù×n× kabul etmek (9) ve bu kapsamda
insanlara yeni haklar sunmak olarak tan×mlanabilir.
Son dönemlerdeki temel problem, yeni
gerçekliklerin eski kavramlarla aç×klanmaya
çal×ü×lmas×d×r. Temsili demokrasi önemli sorunlarla
karü× karü×ya olmas×na raùmen hala ulus devletlerin
siyasal gücünü oluüturmada temel olarak ele
al×nmakta ve varolan haklar içinde yeni gerçeklikler
gerçekleütirilmeye çal×ü×lmaktad×r. Yeni haklar
düzeni, haklar× toplum içinde iliükiler kuran insan
modeli üzerinden tan×mlad×ù×nda, bu haklar×n yer
alacaù× siyasi sistemler olarak çoùulcu ve müzakereci
demokrasiler ortaya ç×kmaktad×r. Henüz tam olarak
yeni haklar düzeninin çerçevesi ve siyasi yaüama
etkileri belirlenememiütir. Bunun en k×sa sürede
aü×lmas× gerekmektedir.
YENú HAKLAR DÜZENúNDE
DEøúûEN PLANLAMA ANLAYIûI
Yeni yaklaü×mlar×n ortaya ç×kmas×, bireyin
toplum içinde kendi kaderini tayin etme gibi pek çok
dayan×ümac× hakka sahip olmas× ve bunun
paralelinde müzakereci bir demokrasi ve yönetiüim
anlay×ü×na geçilmesi, planlamadan ve planc×lardan
beklenilenleri önemli ölçüde deùiütirmiütir. Eskiden
rasyonel bütüncül planlama yaklaü×m×, toplumu
mutlak doùrularla üekillendirirken; günümüzde
stratejik planlama anlay×ü× ile planlama, toplumsal
geliümeye yol göstermektedir. Toplumun geleceùini
kestiren deterministik düüünceden; çeüitliliùi ve
olumsall×ù× temel alan, denetleyebileceùin kadar×n×
tasarlad×ù×n yeni bir yaklaü×ma geçiü yaüanmaktad×r.
Bireyin artan kat×l×m× ve geniületilmiü haklar×
ile planlaman×n demokratikleütirilmesinden öte,
planlaman×n çoùulcu ve kat×l×mc× nitelikleriyle güçlü
bir demokrasiyle özdeüleütirilmesi söz konusudur
(10). Yerleüme sistemini organik bir bütün olarak
kabul eden hiyerarüik yap× günümüzde geçerliliùini

yitirmiütir. Planlamada, yetki hiyerarüisinde haklar
yeniden düzenlenmiütir. Eski düzende merkezin
haklar× geniütir. Planlama sürecinde merkez yerele
çok az hak tan×maktad×r. Ancak, küresel düzen
içinde yerellikler ön plana ç×kmaktad×r. Bu durumda,
“Merkez ve yerel hakk× ne zaman çat×ü×yor, ne zaman
bütünleyici hale geliyor?”, “Merkez ile yerel
aras×ndaki çizgi nedir?”, “Planlamada merkezin
hakk× nereye kadar?”, “Yerelin karü× ç×kma hakk× ne
zaman doùar?” gibi sorular önem kazanmaya
baülamaktad×r. Son dönemde hizmette yerellik ilkesi
(subsidiarity) kavram× ile yerelin hakk×n×n
art×r×lmas×, toplumlarda genel kabul görmektedir.
Planlamada, “merkeze çok, yerele az” hak tan×rsan
kiüisel haklar× ortadan kald×rm×ü oluyorsun. Örneùin;
plan yap×l×ncaya kadar konut yapmay×n dersen,
bireyin konut edinme hakk×n× elinden alm×ü olursun.
Yeni haklar düzeni içinde, modernitenin bütünlük
kavram× aü×larak dayan×ümac× haklar çerçevesinde
planlama süreci yeniden tan×mlanmaktad×r.
Yeni planlama anlay×ü× ile küreselleüme ve
yerelleümenin mekan× alg×lay×ü biçimi yeniden
üekillenmiü ve yerelin hakk×n×n art×r×ld×ù× bir düzen
ortaya ç×km×üt×r. Hizmette yerellik ilkesi planlamada
yerel haklar×n art×r×lmas× anlam×na gelmektedir. Yeni
planlama anlay×ü× içinde haklar sistemi, kiüisel
haklar×n temel al×nmas×n×n gerekliliùini ortaya
koymuütur. Ancak önemli olan sadece kiüisel r×za
deùil, kendi deùerlerini baükalar×n×n deùerleriyle
özdeüleütirme yoluyla kamusal r×zalar oluüturan
kat×l×mc× yurttaü×n etkin r×zas×d×r. Yeni planlama
anlay×ü×, kamu alan×nda oydaüma saùlama temellidir.
Birey haklar×n×n geniületildiùi bir yap×ya sahiptir.
Elitist ve teknisist planlama anlay×ü×n×n yerini sivil
toplum merkezli, sürekli müzakereye aç×k olan bir
planlama süreci alm×ü ve araçsal rasyonellikten
iletiüimsel rasyonelliùe geçilmiütir.
Yeni planlama anlay×ü×ndaki deùiüimler
elbette salt yeni haklar düzeninin tasar×m× (özellikle
kentli haklar×n×n yeniden tan×mlanmas×) ile
aç×klanamaz. Ancak yeni toplumsal, ekonomik ve
siyasi düzenlemelerle bireyin kamusal özne olma
talebi, planlamay× “oluüacak yeni kentli haklar×n
tan×mlanmas× ve pratiùe aktar×lmas× projesi” haline
getirmektedir. Bir baüka aç×dan deùerlendirildiùinde,
planlama genel anlamda “insan haklar×n× geniületen
bir demokrasi projesi” olarak da görülebilmektedir.
Böyle bir planlaman×n dayand×ù× kamu alan× için
çat×ümadan çok, iübirliùi önem kazanmaktad×r (11).
Bu iübirliùi; toplumsallaüm×ü ve geniületilmiü haklara
sahip bireylerin kamu alan×nda karü×l×kl× öùrenme
süreçleri içinde, talepleri doùrultusunda oluüan
oydaümalarla ortaya ç×kmaktad×r.
Yar×ümac× iliükiler içinde farkl× birey ve grup
istemlerinin tam temsil edildiùi yeni planlama
anlay×ü×nda, müzakereci bir yaklaü×mla planlama
süreci gerçekleütirilmektedir (12). Bu süreçte genel
çerçeve ve kurallar belirlenerek, alt ölçekte birey
özgür b×rak×lmaktad×r. Böylece bireyin özgürlüùü,
kentli haklar× kapsam×nda performans kriterlerine
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dönüüüp mekan× yeniden üekillendirmektedir.
Ayr×ca, k×sa erimli stratejik planlama ile uzlaüma,
kapasite yaratma, dinleme ve etkileüim önem
kazanmaktad×r.
Yeni Haklar Düzeninde Planc×n×n Deùiüen Rolü
Yeni haklar sistemi ve beraberindeki yap×sal
deùiüimlerle planc×n×n iülevleri de farkl×laümaktad×r.
Bilindiùi gibi planc×n×n görevleri kamu alan×nda
tan×mlanmaktad×r. Kamu alan× aktif sorumluluùa
sahip kat×l×mc×lar×n diyalog mekan× haline
gelmektedir. Kamu alan×ndaki deùiüim sonucunda
planc×n×n hesaplama-denetim uzmanl×ù× rolünden
s×yr×ld×ù× ve kolaylaüt×r×c×l×k, uzlaüt×r×c×l×k, sorgulama
ve arabuluculuk rollerini üstlendiùi görülmektedir.
Planc× art×k mükemmel hesaplama ile toplumun
geleceùini belirleyen planc× deùildir. Planc×;
toplumun geleceùini kestiren olmaktan öte, toplumu
yönlendiren, yol gösterici bir lider haline
gelmektedir.
Yeni haklar düzeninde tasar×mc× ve planc×lar,
gereùinden fazla denetleyici bir iktidar talebi haline
gelen tasar×m al×ükanl×klar× yerine, s×n×rl× ya da
optimumu tasarlama al×ükanl×ù× edinmektedirler.
Karü×l×kl× kontrol ve iübirliùi planlama sürecini
üekillendirmektedir. Bu kapsamda planc×, strateji
geliütirme, insanlar×n yarat×c×l×ù×na izin verme
yollar×n× açmaktad×r. Planc× birey haklar×n×n
kullan×m×n× kamusal hale getirmede yol göstericidir.
únsan haklar×na dönüüme kapasitesine sahip
performans kriterleri bu noktada önem
kazanmaktad×r. Performans kriterlerinin uzlaüma
alan×nda yerleüime ve mekana tercüme edilmesi
önem kazanmaktad×r. Yeni düzen içinde, vizyon
sahibi planc× kiüisel haklar×n pratiùe geçirilmesini
saùlayarak, toplumu daha iyiye götürmek üzere
kamu alan×nda kilit eleman haline gelmektedir.
TARTIûMAYI SONUÇLANDIRIRKEN
Yaüanan dönüüümlerin etkisiyle temsili
demokrasinin dayanacaù× temeller sars×lm×ü ve
çoùunluk oyuna dayal× iüleyiülerden bireye ve
farkl×l×klara öncelik veren yeni bir demokrasi anlay×ü×
ortaya ç×km×üt×r. Demokratik rejimlerin hukuk
devleti temelinde üekillenmesinin ve insan haklar×n×n
önem kazanmas×yla, oy çokluùuyla verilen kararlar×n
alan× daralt×lm×ü ve yönetim anlay×ü×n×n yerini
yönetiüim anlay×ü× alm×üt×r. Diùer taraftan insanlar
art×k özel alan öznesi olma yerine, kamusal özne ve
üretken olmay× tercih etmekte ve kiüisel doyumunu
bu üekilde saùlamaya çal×ümaktad×r.
Sonuç olarak; dünyada yaüanan ekonomik,
sosyal ve siyasi deùiüiklikler karü×s×nda yeniden
üekillenme ihtiyac× doùan insan haklar× paralelinde
kent planlamas×n×n da nas×l üekil alabileceùini
görmeye çal×üt×k. Varolan haklar sistemindeki

deùiüiklikler, planlama anlay×ü×ndaki yeni eùilimlerin
üekillenmesinde önemli bir role sahiptir. Dünyan×n
gündeminde insan haklar×n×n ve haklar sisteminin
yeniden tan×mlanma sorunu bulunmaktad×r. Buna
yan×t bulabilmek için ise yarat×c× düüünceye ve
insan×n kendini geliütirme kapasitesine ihtiyaç
vard×r. Haklar×n yeniden düzenlenmesi; kamu
alan×n×, planlamay× ve planc×n×n fonksiyonunu
deùiütirmektedir. Tüm dünyada insan haklar× ve
siyasal gücün elde edilme ve kullan×lma biçimine
yönelik tart×ümalar sürdürülürken, insan haklar×
kapsam×nda kentli haklar×n×n yaüama geçirilmesi
önem kazanmaktad×r. Planc×lar×n üzerine düüen
görevlerin deùiütiùini gösteren bu çal×üma, bu
konuda yap×lacak çal×ümalar×n yararl× olacaù×n×
aç×kça göstermektedir.
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