İzlence/Syllabus
Dersin adı:

Kültürel Miras ve
Otoriter Şehircilik

Ders Yürütücüsü: M. Oğuz Sinemillioğlu

Dersin işleniş
biçimi:

28 çevrimiçi ders
saati, 159 saat
bağımsız çalışma

Dersin günü:

Çarşamba
15:00 – 17:00 CEST
16:00 – 18:00 TSİ

Dersin dili:

Türkçe

Ders sağlayıcı:

TU-Berlin |
Habitat Unit

Sertifika
sağlayan:

TU-Berlin
(3 ve 6 ECTS)

Katılımcı sayısı
(asgari):

5

Katılımcı sayısı
(azami):

20

Dersin Tanımı
Dersin temel hedefi, güvenlik politikalarının şehirleşme üzerindeki etkilerini incelemek
ve güvenlik politikalarının şehirleşme sürecinde kent lehine denetlenebilirliği üzerine
tartışmalar yapmak.
Şehirleşme, yaşam ve üretim alanı olması nedeniyle güvenlik ve yönetimde çok belirleyici bir
unsur olarak öne çıkmaktadır. Ülkelerin yönetim şekilleri (parlamanter sistem, başkanlık vb)
ve yaşamış oldukları sorunlar (etnik, coğrafi ve ekonomik) kentlerin planlanması ve bu
planların uygulanması konusunda alınan kararlara da direkt etki etmektedir. Dönem boyunca,
genel şehircilik ilkeleri, kent kültürünün oluşum süreci, kültürel mirasın şehirleşme
sürecindeki önemi, kentlerin güvenliği ve güvenlik politikalarının uygulanması sürecinde
kültürel mirasın korunmasında yaşanan handikaplar ve önceliklerin belirlenmesinde yaşanan
süreç ele alınacaktır.
Ülkelerin, şehirleşme politikaları ve yönetim şekilleri, bir taraftan kültürel zenginliklerini
korumayı hedeflerken diğer taraftan güvenlik sorunsalı birçok çelişki üretmektedir.
Bu derste, güvenlik politikalarının kültürel mirası korumaya engel olmaması gerektiği
varsayımıyla şehircilik tarihi, uygulamaları ve çözüm önerileri değerlendirilecek; yaşanan
çelişkiler Diyarbakır örneği üzerinden irdelenecektir.

Dersin Amaçları




Kültürel Mirası korumanın kent güvenliği uygulamaları ile ilişkisini anlamak
Kentleri kent yapan değerlerin, kültürel mirasın korunması ile mümkün olduğu
bilincini kazandırmak
Bireysel özgürlükler ve kamusal alandaki serbestliğin güvenlik politikalarına
endeksli olmasının temel şehircilik ilkeleri ile çelişkisini tartışmak

Dersi tamamlayan katılımcıların kazanımları:






Şehircilik ve uygulamalarının (Kentsel arazi kullanımı, karar verme süreçleri)
vatandaşların-kentlilerin yaşamını nasıl etkilediği konusunda farkındalıkların
artması
Kültürel mirasın kentlerde uygunlanan güvenlik politikaları ile çelişmediği, bu
ilişkinin doğru uygulama ve yönetmeliklerle şekillendirilebileceği algısını
güçlendirmek,
Kentin bir barış mekanı olduğunu, çatışma mekanı olmadığını farkedebilmek

Dersi konuya ilgi gösteren herkes alabilir; diğer taraftan, içerik, Sosyoloji, Şehir Planlama,
Mimarlık ve eşdeğer bilim alanlardaki katılımcılara daha çok hitap edecektir.
Dersin Gereklilikleri:
Ders elemanları ve unsurları aşağıdakileri içerir






Anlatı
Konu ile ilgili okumalar, bilgilendirmeler
Münazara
Sunumlar
Ödev teslimi

Dersin final notu (6 ECTS) aşağıdaki ölçütlere göre belirlenecektir:






Sorumluluk 1 - %5: Tartışmalara katkıda bulunma, okumaları yapma ve dersin
konusu ile ilgili yeni politikalar (ör; teknolojik gelişimin kent politikalarına etkisi)
önermeleri beklenmektedir.
Sorumluluk 2 - %5: münazara tartışmasına katılma
Sorumluluk 3 - %45: 10-15 dakikalık sunum yapma. Ortak sunumların
yapılması teşvik edilir.
Sorumluluk 4: Ödev teslimi %45 (800-1200 Kelime)
Katılımcılardan, yapmış oldukları sunum konusunda yazılı ödev teslim etmeleri
beklenmektedir. Dersin kapsamında olmak ve teslim öncesi bilgi vermek kaydı ile
konu ve formatta* değişikliği yapılabilir. Her halükârda, konunun neden seçildiği,
ders ile ilişkisi ve yorum olacak şekilde hazırlanmalıdır.
*Sunum, podcast, poster, bildiri-makale, video vb alternatif formatlar.

Dersin final notu (3 ECTS) aşağıdaki ölçütlere göre belirlenecektir:





Sorumluluk 1 - %20: Tartışmalara katkıda bulunma, okumaları yapma ve
dersin konusu ile ilgili yeni politikalar (ör; teknolojik gelişimin kent politikalarına
etkisi) önermeleri beklenmektedir.
Sorumluluk 2 - %20: münazara tartışmasına katılma
Sorumluluk 3 (seçmeli) - %60:
1. 10-15 dakikalık sunum yapma. Ortak sunumların yapılması teşvik edilir
2. Yazılı ödev teslimi %60 (400-600 Kelime)

Dersin Ana Hatları:
Hafta 1

Dersin adı, tanımı,
kapsamı ve hedefi

Dersin tanıtımı ve ders planının aktarılması

Hafta 2

Teorik altyapı

Kültürel mirasın oluşumu, Şehirciliğin tarihi, kentsel koruma

Hafta 3

Teorik altyapı,

Şehicilik ve güvenlik politikaları

Hafta 4

Teorik altyapı

Güvenlik politikalarının şehircilik bilimindeki yer-etkileri ve
değişimi

Hafta 5

Otoriter Şehircilik

Otoriter şehircilik nedir? Tanımları, uygulamadaki örnekler,
Kültürün oluştuğu mekanda koruma ve güvenlik

Hafta 6

Şehirleşme ve Kültürel
Miras ve Diyarbakır

Kent yaşamının sürdürülebilirliğinde kültürel miras ve
güvenlik ikilemi

Hafta 7

Şehirleşme ve Kültürel
Miras ve Diyarbakır

Kültürel mirasın kentleşme sürecindeki yeri ve Diyarbakır
örneği

Hafta 8

Kültürel Miras ve
güvenlik sorunsalı

Koruma ve güvenlik paradoksu ve Diyarbakır örneğinde
inceleme. Koruyamama.

Hafta 9

Kültürel Miras ve
Güvenlik sorunsalı

Koruma ve güvenlik paradoksu ve Diyarbakır örneğinde
inceleme, başta çocuklar olmak üzere yaşam alanlarının
sınırları bağlamında aidiyet ve güvenlik.

Hafta 10

Katılımcı sunumlarının
tartışılması
değerlendirilmesi

Konu belirlenmesi, ödev çerçevesinin çizilmesi ve anlatım
tarihinin belirlenmesi

Hafta 11

Katılımcı Sunumları

Dersi alan katılımcı sayısına göre süre belirlenecek, katılımcı
başına Max 20 dk.

Hafta 12

Katılımcı Sunumları

Dersi alan katılımcı sayısına göre süre belirlenecek, katılımcı
başına Max 20 dk.

Hafta 13

Katılımcı Sunumları

Dersi alan katılımcı sayısına göre süre belirlenecek, katılımcı
başına Max 20 dk.

Hafta 14

Son Değerlendirmeler,
Sınav vs ödev teslimi

Katılımcı sunumları ve son değerlendirme

Haftalık Plan ve Okuma Listesi/Önerisi

Hafta 1:
Dersin tanımı, neden açıldığı, Güvenlik politikalarının şehircilik (planlama ve uygulama)
bilimindeki yeri, Kültürel değerlerin önemi temel başlıkları altında dersin temel çerçevesi
anlatılacaktır.
Hafta 2:
Şehirciliğin tarihi ve kültürel birikim oluşması konuları ele alınacaktır.
Okuma materyalleri:
 Hout, J.L., Thalmann, J. P., Valbelle, D. (2000) Kentlerin Doğuşu, İmge Yay.,
Ankara. Sayfa: 37-103 ve 265-270.
 Weber, M. (2003), Şehir, Bakış Yay., İstanbul; Sayfa:7-80 ve 85-115.
Hafta 3:
Bir arada yaşama mekanı, ortak kurallar ve Şehircilik ve savunma olgusu çerçevesinde
güvenlik politikaları ele alınacaktır.
Okuma materyalleri:
 Rousseau, J. J. (2020), Toplum Sözleşmesi, T. İş Bankası Yay, İstanbul. Sayfa: 3-136.

Hafta 4:
Özgür Şehir-kent yaşamı ve güvenlik
Hazırlanmış olan bir tablo üzerinden kentsel yaşamda ki güvenlik sorunsalı ve özgürlükler
tartışılacaktır.
Okuma materyalleri:
 Sennet, R. (2002), Kamusal İnsanın Çöküşü, Ayrıntı yay, İstanbul, Sayfa: 15-47 ve 200232.

Hafta 5:
Kültürel miras, kent güvenliği paradoksu ve Diyarbakır. Diyarbakır kenti, tarihi, son
dönemde yaşananlar ve güvenlik politikaları anlatılacak ve tartışılacak.
Okuma önerisi: Savaş yaşayan kent örnekleri.
Okuma materyalleri:
 Berman, M. (1988), All That Is Solid Melts Into Air; Penguin Books, NY, Sayfa: 15-129.

Hafta 6:
Koruma ve güvenlik paradoksu ve Diyarbakır örneğinde inceleme, başta çocuklar olmak
üzere yaşam alanların sınırları
Okuma önerisi: Berlin, Batı-Berlin; Doğu-Berlin. Ayrılma, birleşme süreçleri.
Hafta 7:
Kültürel mirasın kentleşme sürecindeki yeri ve Diyarbakır’daki örnekler
Hafta 8:
Hem güvenlik hem kültürel mirasın birbiri ile çelişmeden kent yaşımının sürdürülebilirliği üzerine
değerlendirmeler, örnekler!
Farklı sistemlerde bulunan Kültürel Miras örnekleri
Hafta 9:
Hem güvenlik hem kültürel mirasın birbiri ile çelişmeden kent yaşımının sürdürülebilirliği
üzerine değerlendirmeler, örnekler!
Farklı sistemlerde bulunan Kültürel Miras örnekleri
Hafta 10: Ödev konularının belirlenmesi
Hafta 11: Katılımcı Sunumları, değerlendirme, soru ve cevap
Hafta 12: Katılımcı Sunumları, değerlendirme, soru ve cevap
Hafta 13: Katılımcı Sunumları, değerlendirme, soru ve cevap
Hafta 14: Dersin genel bir özeti ve son değerlendirmeler yapılacaktır. Katılımcıların geribeslem yapmaları istenecektir.

İlgililer için Ek Okuma Listesi:
1.

Mumford, L. (1970), The Culture of Cities, HBJ
(https://monoskop.org/images/5/5a/Mumford_Lewis_The_Culture_of_Cit
ies.pdf)

2.

Katznelson, I. (2019), Marksizm ve Kent, Ayrıntı Yay, İstanbul

3.

Sennet, R. (2019), Gözün Vicdanı, Ayrıntı yay, İstanbul

4.

Sennet, R. (2021), Otorite, Ayrıntı yay, İstanbul.

5.

Mitchell, D. (2020), Kent Hakkı, Ayrıntı yay, İstanbul

6.

Çavuşoğlu, E. (2016), Türkiye Kenleşmesinin Toplumsal Arkeolojisi, Ayrıntı yay,
İstanbul.

7.

Engels, F. (2019), Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, T. İş Bankası Yay,
İstanbul.

8.

Berger, J. (2016), Görme Biçimleri, Metis Yay., İstanbul.

9.

Harvey, D. (2015), Asi Şehirler, Metis Yay., İstanbul.

10.

Burgess, E.W.; Park, R. E. (2015) Şehir, Heretik Yay., Ankara.

11.

Lynch, K. (2018), Kent İmgesi, T. İş Bankası Yay, İstanbul.

12.

Harvey, D. (2008), Umut Mekanları, Metis Yay., İstanbul.

13.

Urry, J. (2015), Mekanları Tüketmek, Ayrıntı Yay., İstanbul.

