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Şehircilikte Gelecekçi Düşünce 
Olgu Çalışkan 
 
Gelecek ve geleceğe dair yazı ve sunumlara ütopya kavramı ile başlamak aslında bakarsanız çok yaygın 
bir klişedir. Bu klişenin temel nedeni, var olmayan ve belki de hiçbir zaman var olmayacak toplumsal 
yaşam ve mekanı düşlemleyen ütopya ile gelecekte var olması olası ve hatta olanaklı geleceği 
tasarlamaya niyetli gelecekçi düşünce arasındaki kaçınılmaz benzerliktir. 
 
Bununla birlikte, ütopyaların ‘gelecekçi’ olduğuna dair yaygın ön kabul doğru değildir. Nitekim, klasik 
ütopyacı öncü düşünürler için gelecek, erişilemezlik derecesinde mükemmel; insan edimiyle 
ulaşılamayacak kadar tanrısal bir düzlemdeydi. Gelecek fikrinin dünyevileşmesi (sekülerleşmesi), özgür 
insan aklı tarafından imgelenebilir ve yaşama geçirilebilir olduğu fikri ise 17. yüzyıl sonrası aydınlanmacı 
düşünürler ile birlikte sosyal bilimler temelli kurgulanabilir bir gelecek düşüncesinin oluşması ile 
kendini gösterdi.  
 
Klasik ütopyalardaki toplumsal gelecek ve onun mekansal imgelemi oldukça steril, farklılığa yer 
vermeyecek kadar uyumlu, denetimli, kapalı, otoriter ve egaliter bir mekan ve yaşam kurgusuna 
dayalıyken; sonrasında Charles Fourier, Robert Owen gibi erken dönem sosyalistlerce yeniden üretilen 
ütopya geleneği bir tür sosyo-politik programın motivasyon kaynağı ve onun ilham verici öyküsü olarak 
karşımıza çıktı. Sosyalist ütopyacı gelenek, yepyeni toplumsal rol ve ilişkiler üzerinden alternatif 
geleceği tahayyül ederken, aynı zaman insan-doğa ilişkisine dair de çok ciddi sonurguları olan bir takım 
üretim ve yaşam senaryolarını siyasal kamuoyuna sundu. 
 
İnsan-doğa ilişkisine dair farklılaşan algı ve kavrayış, modern planlama okulunun da temel motivasyon 
kaynağı haline geldi. Bahçe Kentler ütopyacı kurgusu ile Ebenezer Howard bu bağlamda, derinleşen 
doğa ve metropol çelişkisine bir son vermek niyetindeydi. Bunu izleyen dönemde mekan-yapılı çevre 
arasındaki ilişki ise modernist şehircilik tarafından radikal öneriler ile yeniden üretildi. İnsan yerleşimi 
ve coğrafya arasındaki ilişki ise yepyeni bir kavramsallaştırma ile yaşam biçimi ve hareketliliğe dair bir 
takım gelecekçi ipuçları da önerecek şekilde, modern şehirciliğin temel motivasyonu oldu. Geleneksel 
şehircilik form ve konvansiyonlarının radikal eleştirisine koşut olarak..  
 
Gelecek fikrinin bir ideoloji olarak ortaya çıkması ise, yirminci yüzyılın başında İtalyan faşizmi içerisinde 
konumlanmış bir grup avangart sanatçı ve mimarın ‘gelecekçi’ (fütürist) manifestosu ile gerçekleşti. 
Manifestoda geçmiş, geri dönüşsüz biçimde silinmesi gereken; gelecek ise bütünüyle sanayinin ve 
kitlesel üretimin beraberinde getirdiği hız ve abartılmış mekan ve yapı ölçeği imgesi ile birlikte 
karakterize edilen yeni bir gerçeklik olarak karşımıza çıkıyordu. Bu imge, sonrasında bugün dahi üretilen 
birçok gelecek kent vizyonunun temel biçemi haline gelecektir. 
 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında demokratik toplumların geleceğinin kestirilmesi, kurgulanması, 
alternatif gelecek senaryolarının ortaya konmasına odaklanan gelecek araştırmaları (future research) 
ekolü ise uluslararası bağlamda bugün hala etkin olan ‘World Future Society’i ortaya çıkarttı.  
Gelecekçilik (fütürizm), bir ideoloji olmaktan çıkıp sistematik bir araştırma alanının temel motivasyonu 
ve söylemi haline geldi. Bu söylem yalnızca geleceğin toplumunu değil, yerleşim biçimlerini araştıran 
çalışmaların da program çerçevesini belirledi.  
 
Özellikle son yirmi yılda, çağdaş metropollerin gelecekte nasıl biçimleneceğine, ne tür değer yargıları 
ve yaşam biçimleri ile kendisini yeniden üreteceğine dair bir dizi alternatif senaryoyu çağdaş kent 
yönetimleri ve düşünce kuruluşları üretmeye başladı. Bu çerçevede, belki de en sistematik arayışı, 
İngiliz hükümeti gerçekleştirdi. 2013’de ‘kentlerin geleceğini öngörme’ başlığı altında bir dizi tematik, 
kentlerin geleceğine dair yayınlanan araştırma raporları ile birlikte yaklaşık üç yıl süren bir politika 
tasarım çerçevesi ortaya kondu.1 Bu noktada temel kaygı, kısa ve orta erimli (plancıların beş ile yirmi 
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yıl aralığındaki dönemlerde plan çerçevesi önerdiği) geleneksel planlama ve rutin tasarım pratiğini, en 
az elli yıl sonrasını düşlemleyebilen uzgörücü ve yenilikçi bir bakış ile yeniden tanımlamak olarak 
karşımıza çıkıyor. Bu bakış açısı, kısa ve orta erimli öngörüye (forecasting) dayanan bir araştırma 
yönteminden çok, artgörü (backcasting) denilen bir gelecekçi yöntemle ifadesini bulmaktadır.  
 
Sürdürülebilir geleceğin kurgulanabilmesi için bugünün üretim biçimi ve değer yargılarından radikal bir 
kopuşu gerektiren bu bakış, kendi özgün yöntemsel çerçevesini beraberinde getirmektedir. Bu 
bağlamda ‘imgelem mühendisliği’ (imagineering) olarak adlandırılan alternatif tasarım modeli, dikkate 
değer bir alternatif olarak karşımıza çıkmakta. Adından da anlaşılacağı üzere, imgelem ile mühendislik 
arasındaki yaratıcı ve operasyonel birlikteliği anlamına gelen kavram, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
artan sanayinin üretim kolları, yeni tüketim kalıpları ile otaya çıkan yeni gereksinimlere yanıt veren bir 
yöntem olarak ortaya çıktı. Sonrasında yenilikçi üretim kolları tarafından sahiplenecek bir tasarımsal 
üretim programı haline gelecek olan yöntem yaklaşımı, bu isimle çeşitli çalışma gruplarının 
oluşturulmasının önünü açtı.  
 
İmge mühendisliği ile temel olarak, imgenin öncelediği ve o imgenin daha sonra sistematik bir kurgu 
ile ortaya konulduğu bir yaratım süreci tanımlanmaktadır. Bu noktada, imgelem kavramı önem 
kazanmakta. İmgelem, mekansal tasarım ve mimarlık pratiğinde her zaman geçerli olan bir kavram. Şu 
an var olmayan ama tahayyül edilebilen bir durum, oluş ya da hareketin betimlenmesi anlamına gelen 
imgelem, iletişim dili görsel olan mekansal planlama ve tasarım açısından vaz geçilmez bir entelektüel 
üretim çıktısıdır. Özellikle yirminci yüzyıl başındaki avangart mimarlık ve sanat akımları için bir yeni bir 
yaşam, yeni bir mimari ve kentsel form, biçim ve örüntünün tahayyülü ve onun toplum ile olan iletişim 
unsuru olarak yeniden üretildi. Alternatif imgelem arayışı, mimarlığın kentteki otonom konumunun 
sorgulandığı, provokatif bir şekilde tartışmaya açıldığı 1970’lerde kendisini son derece etkin bir şekilde 
gösterdi. Bu arayışın sonrasında hiç tahayyül edilmemiş mekansallıkların olasılığı üzerine bizi duyumsal 
açıdan uyaran sinema ve görsel sanatları etkilemiş olduğu iddia edilebilir. 
 
Bu metne konu olan gelecekçi imgelem mühendisliği kavramsallaştırmas ise 2015-2016 akademik 
yılında ODTÜ Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı tarafından düzenlenen “Gelecekçi Şehircilik” 
stüdyosunda deneyimlenen tasarım süreci sonrası tartışmaya açıldı. Stüdyo çalışmaları, öğrencilerin 
basit gelecek formlarını kurguladığı tasarım araştırmaları ile başladı. Son derece basit modeller 
üzerinden yeni bir kolektivite, mahremiyet ilişkileri, birey-toplum, doğa-insan ilişkisi, hareket, iletişim 
vb. geleceğin yerleşim formlarının temel unsurları tartışmaya açıldı. Söz konusu çalışmalar, geleceğe 
dair tasarım araştırmasında nelerin düşünülmesine dair de bir çerçeve programın ana hatlarını 
oluşturmuş oldu. Bununla birlikte gelecek tasarımı için gereken imgelem gücünü ortaya koyacak bir 
temsil kapasitesinin de ortaya çıkartılması gerekmekteydi.  Bu anlamda, bilim-kurgu sineması ve ütopya 
yazınından beslenerek, burada metinle betimlenen mekan kurgularının görsel olarak nasıl yeniden 
ifade edilebileceğine dair imgelem alıştırmaları, tasarım sürecini destekledi.  
 
Dönemin devamında ise, tasarım gruplarından ütopyacı bir gelecek yerleşim formları tasarlanması 
istendi.  Dünyanın farklı savaş coğrafyaları ile de etkileşim halinde olabilecek hareketli, göçebe 
yerleşimler kurgusundan, geleceğin kentini ‘içe çöken’ var olan kent dokusu içinde kendiliğinden inşa 
edecek olan ‘simbiyotik kente’ ya da olası iklim krizi sonucu yeraltında uygarlığı yeniden üretecek olan 
‘kentli’ toplumun yüzey-altı yerleşim modellerine dayalı gelecekçi alternatif senaryolar kurgulama 
pratiği geliştirildi. Üretim, insan ilişkileri, enerji ve hareket kurguları ütopyacı yapısökümüne uğratıldı, 
olabilir olanın sınır koşulları zorlandı..  
 
Stüdyonun ikinci aşamasında ise gelecek projeksiyonu 50-100 yıl aralığına çekildi ve verili zaman 
diliminde öngörülen teknolojik gelişim eğilimleri bağlamında insan yerleşimleri ne tür bir mekansal 
yapıya bürünecek sorusuna yaratıcı yanıtlar arandı. Bu anlamda ütopyacı düşünceden uzgörülü 
(vizyoner) ve düşlemsel tasarım düşüncesine evrilen bir yöntem yaklaşımının önü açıldı. Birinci 
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dönemden farklı olarak projeler verili bir bağlamda geliştirildi. O bağlam, Türkiye’nin başkenti Ankara 
idi. 
 
Düşlemsel gelecek senaryoları için Ankara’nın seçilmiş olması, 500 yıllık bir imparatorluk başkentine 
karşı kendisini var etmiş ütopyacı bir projenin yeniden ele alınmasını da beraberinde getiriyordu. 
Çalışma, kurumsal tarihinde köykentler ve köy enstitüleri gibi önemli mekansal vizyonların altına imza 
atmış olan dönemin ana muhalefet partisinin Ankara’yı merkezine alan bir kalkınma vizyonu ile oldukça 
uzgörülü bir gelecekçi bölge senaryosunu tartışmaya açtığı döneme denk gelmişti. İktisadi çerçevesi 
görece güçlü olmakla birlikte ortaya konulan mekansal imgelemin bir tür yeniden ölçeklendirilmiş 
organize sanayi bölgeleri (OSB) ötesine geçmeyen bir nitelik düzeyine sahip olduğu görülmekteydi. Bu 
durum, Türkiye’deki çağdaş siyasetin geleceğe dair imgeleminin ve onun toplum ile iletişim yetisinin 
sınırını da açık bir şekilde ifade ediyordu. 
 
Çalışmaya başladıktan yaklaşık bir-bir buçuk ay sonra ortaya konulan taslak çalışmaların özü itibariyle 
bir kent için yapılan geleneksel planlama çalışmaları niteliğinde olduğunu fark ettiğimiz zaman 
alternatif bir yöntem yaklaşımına gereksinim duyduğumuz gerçeği açığa çıkmıştı. Söz konusu 
üretimsizlik sorununun kaynağı, gelecekçi düşünce ile verili bağlam arasında kurgulanması beklenen 
ilişkinin ardındaki bilişsel zorluk ve tıkanmışlık haliydi. Bu durum kendisini uzun süre gösterdi. Belli bir 
noktadan sonra stüdyo yürütücülerince öğrencilerden verili bağlam koşullarını göz ardı edip yalnızca 
alternatif mekansal imgeler üretmeleri istendi. Yaratıcı kolajlar ile üretilen imgelerin yaşanan 
tıkanmışlığı aşacağı öngörülüyordu ki öyle de oldu.  
 
Üretilen imgelerde örneğin ultra hızlı ulaşım altyapısı ile bütünleşmiş bölgesel ölçekte döngüsel bir 
sisteme oturmuş olan yüksek yoğunluklu ve çokkatmanlı bir yerleşim sistemi, ülke bütününde 
1930’lardaki “demir ağlarla ördük” söylemini farklı bir formda yeniden üretmekteydi. Bu sistem, 
yerleşik kent merkezi odaklı kentsel gelişim örüntüsünü de merkezi boşaltıp ana gelişimi çeperde 
doğrusal biçimde yönlendirecek şekilde geçersizleştirmekte; yepyeni bir bölgesel peyzaj düzeninin 
önünü açmaktaydı. Yine bir başka örnekte, Ankara’nın topografik eşiklerini radikal biçimde zorlayacak 
ve kendi topografyasını üretecek, sanal grid çerçevede kendiliğinden üretilecek bir çoklu yaşam formu 
imgesi bambaşka bir mekan kurgusunun önünü açacaktı. Tüm bu imge çalışmaları sonrasında 
tasarımcının, sistem bileşenlerini imgenin kendisinden türetecek ve tasarım (mühendislik) kurgusu ile 
yeniden bir araya getirecek şekilde yaratıcı sürece dahil etmesi olanaklı hale getirilmiş oldu. Dolayısıyla, 
verili bağlamın gerçekçi kısıtlarından bağımsızlaşıp, bambaşka yapı, yapılaşma formları ve süreçleri, 
yöntemlerini bize tartıştıran, oldukça yaratıcı bir üretim sürecinin deneyimlenmesi sağlandı. Bu 
alternatif yaratım süreci ise bizi yazının başında da işaret ettiğimiz ‘artgörü’ kavramına taşımış oldu. 
Burada artgörü ile kas edilen, yerden bağımsızlaşıp, bağlamın kısıtlarından kurtularak ortaya konan 
radika alternatif imgenin ve yeni yaşam formlarının bağlam ile olan ilişkisinin geriye yönelik test 
edildiği, irdelendiği bir ‘tersine mühendislik’ sürecinin ortaya konulmasıdır.  
 
Geleceğe dair deneyimlediğimiz bu yaratıcı süreç sonrasında, 2017 yılının kış aylarında, kentsel 
alanlarda terör saldırılarının olduğu bir dönemde ve geleceğe dair oldukça karamsar bir sosyo-
psikolojik durumun hakim olduğu bir ortamda inadına(!) Ankara’nın kent merkezinde (Goethe-Institut 
Ankara’da) “Gelecek Ankara” sergisi açıldı. ODTÜ Kentsel Tasarı Grubu olarak, stüdyo çalışmalarını yeni 
bir formatta yeniden kurgulayarak halka açık bir sergi yaptık ve kamuoyuna yönelik gelecekçi umudu 
ifade bir tema ile deklere edip halka sunduk: “Henüz bitmedi!”. Geçmiş ile geleceğin nasıl bir araya 
gelebileceğini, var olan bildik kentsel mekanlarımızın gelecekte nasıl tahayyül edilebileceğine dair bir 
dizi mikro-manifesto, çizim ve maketler eşliğinde sergilendi.2 

 
Yaklaşık bir buçuk yıla yayılan bu tasarım deneyimi, sürece tasarımlarıyla katılmış olan Irmak Yavuz ve 
Onur Tümtürk ile kavramsallaştırdığımız “Gelecekçi İmgelem Mühendisliği” başlığında gelecekçi 
düşünceye dair bir yöntem önerisiyle sunumu son buldu.3 “İleriyi düşlemle, geriye dönük planla” ilkesi 
ile formüle edilen bu kavramsal yöntem çerçevesi, bağlam koşullarından radikal bir şekilde kopan 
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gelecekçi mekan senaryosunun sürece “neden olmasın?” sorusu ile başlayıp, “farz edelim ki..” şeklinde 
bir ön kabül ile devam edecek bir tasarım bilişini esas almaktadır. (bkz. Şekil 1.) 
 
 

  
 
Şekil 1. Gelecekçi şehircilik çalışmaları için geliştirilen ve imgelem mühendisliği üzerinden tanımlanmış 
kavramsal artgörü modeli. 
 
 
Bu noktada, düşünceyi ‘provoke eden’, imgelem üretici bir dizi soru ve önerme sonrasında ortaya çıkan 
gelecekçi mekansal imgede içsel olan morfolojik ve yapısal sistem bileşenlerinin açığa çıkartılıp, o 
bileşenlerin nasıl bir kurgu içerisinde bir araya geldiğinin ortaya konulmasıyla birlikte oluşumun geriye 
dönük yeniden kurgulanabileceği savlanmaktadır. Her aşama, geleceğe dair bir gelişim/dönüşüm etabı 
olarak düşünülerek ara adımların bugünün kısıt-koşullarına referansla ne şekilde ele alınabileceğine 
dair olası irdeleme ise, gelecekle bugün arasındaki ilişkiyi stratejik bir perspektifle yeniden kurmaktadır. 
Bu noktada artgörü, morfogenetik sürecin bir tür simülasyonu olarak mekansal tasarım sürecine dahil 
edilmektedir.   
 
Tüm bu yöntemsel tartışma temel olarak, olanaklılıklar evreninde kendini üreten tasarım alanının 
olasılıksal gerçekliğe dayalı olan bilim alanı ve arzu edilir olanı arayan siyaset alanı ile olan kaçınılmaz 
ilişkisinin yeniden ele alınması ile anlam kazanmaktadır. Plancı ve mimarların kentlerimizin geleceğine 
dair tahayyül kapasitesini arttırmak için şehirciliğin bilim ve siyaset kadar imgelenebilir düşlem evreni, 
yani sanat alanı ile çok daha güçlü bir entelektüel iletişimi kurması gerektiğini düşünüyorum. Sanatsal 
edimde içkin olan imgelemleme (tahayyül etme) yetisi sayesinde rutin tasarımla sınırlandırılmış bir 
planlama pratiği, gelecekçi bir düşün kapasitesi ile donatılabilecektir. Bu anlamda yalnızca sistemik 
yaklaşımı ifade eden mantıksal, rasyonel bir bakış açısına değil; sezgisel yaklaşımla düşlemi ve hayal 
gücüne dayanan alternatif yaratıcı düşünce biçimlerine gereksinim duyduğumuz kuşkusuz..  
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