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Özet 
Çal man n amac , Bursa kent imgesinde Lynch in imge elemanlar s ralamas n n 

geçerli olup olmad n ve kentsel imgenin hangi stilde ortaya ç kt n ara t rmakt r. Çal maya 
konu olan veriler 2009 y l n n Nisan ve May s aylar nda ara t rmac taraf ndan haz rlanan bir 
görü me formu yard m ile gerçekle tirilen derinlemesine görü meler ile toplanm t r. Çal ma 
sonucunda, ya am süresi artt kça, ya am alan yak n ise, do du u yer ise ve o çevreyi çok 
kullan yor ise taslak haritalar daha belirgin çizilmi , alan iyi tan yorsa, foto raflar tan d ve 
taslak harita çiziminin sözlü görü me ile tutarl oldu u sonucuna ula lm t r. 

Anahtar Kelimeler: Kent imgesi, zihin haritalar , çevresel alg

   

Urban Image: A Case Of Bursa 

Abstract 
The aim of this study is to evaluate the visual attributes and patterns of the metropolitan 

city of Bursa regarding the theory of Lynch. Data were obtained by in depth interviews collected 
by the author from the participants throughout April- May 2009. Older participants, and those 
who were born and living in the particular area were more successful both in mapping and 
identifying the photographs of this area. The words and maps of the participants were coherent.  

Key Words: Urban image, mental maps, environmental perception  

I.Giri

 

nsan ve çevre kar l kl etkile im halinde olup, bu etkile im hem 
fiziksel hem de sosyo-psikolojik bir içerik ta maktad r. nsan davran ve 
e ilimleri ile çevrenin etkile iminin ortaya konulmas , çevrenin alg lanmas , 
anlamland r lmas ve de erlendirilmesi süreçlerinin sistematik olarak 
incelenmesi aç s ndan önemlidir. Çevresel alg , kentsel çevrenin anla lmas ve 
de erlendirilmesinde de önemli bir role sahip olup, yol ve yön bulmaya, 
yönelmeye, deneyim kazand rmaya ve çevresel kalitenin artt r lmas na yard mc 
olmaktad r (Türko lu, 2002: 58). 

Alg psikolojisinde, alg , çevresel bilginin duyular arac l ile zihinsel 
bir süreç ile okunmas eklinde tan mlanmaktad r. Lang e göre, alg lama iki 
süreçten olu maktad r. Bunlar, duyular m za dayal duyumsal süreç ve bilgiye 
dayal zihinsel süreçtir. Duyumsal süreç, çevreden gelen bilgileri ve verileri 
duyular m z arac l ile yorumlad m z süreç iken, zihinsel süreç bunun 
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devam nda duyular m z ile edindi imiz ya da fark edemedi imiz çevresel 
bilgileri ancak ya anm l a ba l olarak kavramsalla t rd m z ve bu yolla 
zihnimizde olu turdu umuz süreçtir (Lang, 1987: 86-110). 

Alg psikolojisinde oldu u gibi mekan n alg lanmas nda da bu iki 
süreçten bahsedilmektedir. Duyumsal süreç mekan n alg lanmas s ras nda, 
mekan ile ilk kez kar la t m zda veya k sa süreli mekansal deneyimler 
s ras nda gerçekle mekte ve mekansal ö elerden gelen uyar lar ve fizyolojik 
verileri içermektedir. Mekansal alg n n ikinci süreci olan zihinsel süreç ise, 
ki inin mekana dair hat r nda kalan bilgiler ile sürekli olarak mekan ya amas n 
içermektedir. Di er bir ifade ile, geçmi mekan deneyimlerinin hat rlanmas na 
yönelik olup daha uzun süreli bir mekansal deneyim gerektirmektedir. Dolay s 
ile, mekan ki i taraf ndan öncelikle duyumsal olarak alg lanmakta, daha sonra 
ki inin mekan içerisinde geçirdi i süreye ba l olarak zihinsel olarak 
alg lanmaktad r (Urry,1999:259).  

Bir çevrenin kullan c lar n n o çevreye ili kin alg lar n n tespitinde 
kullan lan yöntemlerden biri, zihin haritalar d r. Zihin haritalar (mental maps) 
ya da bilme-ö renme haritalar (cognitive maps) insanlar n kendi mekansal 
çevreleri hakk ndaki bilgi birikimleri, bu bilgilerin haf zada tutulmas , yeniden 
hat rlanmas ve gerekiyorsa bilgilerin de i tirilmesini mümkün k lan bilme-
ö renme süreçleri ile ku at lm yap lard r (Pocock, 1976: 493-495; 
Downs&Stea, 1977: 10-14). Zihnimizdeki resimler genellikle arazinin temsili 
görüntüsü olup, sesler, kokular ve hatta duygular da içermektedirler. Dolay s 
ile mekanlara ili kin tutumlar da yans tmaktad rlar (Tunçel, 2002: 84; 
Tümertekin & Özgüç, 2002). Neisser da bu ba lamda, bili sel haritalar n 
çevrenin sadece edilgin imgeleri olmad n , aksine dünyay alg sal ke fimizi 
yönlendiren etkin bilgi arama yap lar oldu unu belirtmektedir (Neisser, 1976: 
108-127). Jameson a göre ise, bili sel harita, bireysel özne aç s ndan tüm olarak 
kent yap s n n bütünlü ünün durumsal bir temsilini mümkün k lmaktad r 
(Jameson vd., 1994: 112). 

Zihin haritas kavram , ilk kez Tolman taraf ndan cognitive mapping 
eklinde 1948 y l nda kullan lm t r. Bilme-ö renme haritalar da denilen zihin 

haritalar na ili kin ilk fikir ve dü ünceler Lynch in 1960 y l nda üç Amerikan 
kentinde (Boston, Jersey City ve Los Angeles) yapt çal mas nda yer 
almaktad r. Lynch e göre, insanlar günlük ya amda kentsel manzaralar n net 
foto raflar n edinmek için sürekli bir mücadele içinde bulunmaktad rlar 
(Sennett, 1999:51; Mack, 2003: 9-10). 

Lynch (1960), çevresel imaj (environmental image), fiziksel d 
dünyan n insan zihninde yer alan genelle tirilmi resmi olarak tan mlamaktad r. 
Çevresel imaj n (imge) olu umu, gözleyen ve gözlenen aras nda geli en çift 
yönlü bir sürece ba l d r. Gözleyenin neyi gördü ü d ekle ba l bulunmakta, 
fakat onun gördü ünü nas l yorumlad ve düzenledi i ile dikkatini 
yönlendirmesi neyi gördü ünü etkilemektedir. Lynch e göre, çevresel imaj n üç 
bile eni bulunmaktad r. Bunlar kimlik, yap ve anlamd r. Kimlik, birey-çevre 
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etkile imi neticesinde çevrenin özgün ve belirgin karakterini olu turan 
niteliklerin fark nda olunmas ile belirlenirken; yap , herhangi bir nesnenin di er 
nesneye veya gözlemciye göre konumunu ifade etmektedir. Anlam ise, çevrenin 
sundu u sözsüz mesajlar n bireyin duygusal alg s ile kavranmas neticesinde 
belirlenen özelliklerden olu maktad r (Lynch, 1960: 8).  

Lynch görsel gerçekler ile imajlar kar la t rarak hangi ekillerin güçlü 
imaja neden olduklar n tespit etmek sureti ile, kentsel tasar m için baz ilkeler 
ortaya koymu tur. Lynch e göre, görsel kalite kentsel görünümün aç kl

 

veya 
okunakl l na ba l d r. Okunakl l k, gözlemci üzerinde yüksek imaj etkisi 
uyand ran bir nesnenin sahip oldu u ekil, renk ve düzen gibi nitelikleridir ve 
ya an lan çevreyi kentin getirdi i boyut, zaman ve karma kl k ölçütünde ele 
al rken özel bir önem ta maktad r. Bunu anlayabilmek için, kenti salt kendi 
ba na bir olu um olarak görmemeli, içinde ya ayanlar n onu nas l alg lad na 
bak lmal d r (Lynch, 1960:8-10). Lynch e göre önemli olan, halk imgeleri 
(public image) nin yani, bir kentte oturanlar n ço unlu unun zihninde ta d 
ortak imgelerin saptanmas d r. 

Lynch e göre kentsel imgenin be eleman bulunmaktad r. Bunlar, 
yollar, s n rlar, bölgeler, odaklar ve nirengi noktalar d r. Yollar (paths), bir 
gözlemcinin al t ya da potansiyel olarak kulland kanallard r. S n rlar 
(edges), gözlemci taraf ndan yol olarak kullan lmayan do rusal elemanlard r. 
Bunlar, iki bölüm aras nda süreklili i k ran sahil, demiryolu veya sur gibi 
elemanlard r. Bölgeler (districts), karakteristik olarak ortak özelliklere sahip 
alanlard r. Odak noktalar (nodes), birle me noktalar , seyahatteki duraklama 
yerleri ve yollar n kesi im noktalar d r. Nirengi noktalar (landmarks) ise, 
fiziksel olarak kolayl kla fark edilebilen ve kentsel alan n tümünde alg lanabilen 
d sal elemanlard r. Bunlar, bina, i aret, ma aza, kule, kubbe, kap tokma , 
a aç ya da da gibi basitçe tan mlanabilen fiziksel nesnelerdir (Lynch, 1960: 
47-48). 

Literatürde Lynch in kentsel imge elemanlar n ve zihin haritalar n 
kullanarak yap lan pek çok çal ma bulunmaktad r. Francescato & Mebane nin 
(1973) Roma ve Milano ehirlerinde yapm olduklar çal mada cinsiyet, 
yerliler, yerli olmayanlar, ya ve s n f gibi faktörler dikkate al narak kensel 
imge analiz edilmeye çal lm t r (Knox, 1994: 277-279; Cadwallader, 1996: 
181-187; Carter, 1995: 311-312). Zmudzinska & Nowak (2003) kentte ya anan 
deneyime ba l olarak ortaya ç kan kent alg s n analiz etmeye çal m lard r.  

Tunçel (2002) taslak haritalar esas alarak ö rencilerin slam dünyas 
alg s n analiz etmi tir. Türko lu (2002) stanbul örne inde kentte en az be y l 
oturan ki iler ile kentsel imge elemanlar n n tespit edilmesine yönelik bir 
çal ma, Alia ao lu (2007) ö rencilerin Bal kesir ehrini nas l alg lad klar na 
yönelik bir çal ma yapm t r. Yine Tunçel (2008) Elaz ehrinin al veri için 
çok yo un kullan lan önemli bir caddesinin ehirde ya ayanlar taraf ndan nas l 
alg land n belirlemeye çal m t r. Ülkery ld z vd. (2009) Urla örne inde 
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kentsel dokuya yabanc bir grup ö rencinin çevresel alg lar n tespit etmeye 
yönelik bir çal ma yapm lard r. 

Bu çal man n amac da, Bursa kent imgesinde Lynch in imge 
elemanlar s ralamas n n (yollar, nirengi noktalar , odaklar, bölgeler, s n rlar) 
geçerli olup olmad n ve kentsel imgenin hangi stilde ortaya ç kt n 
ara t rmakt r. Çal mada di er ara t rmalardan farkl olarak kent merkezinden 
belirli bir uzakl kta çal makta olan bir grubun kent merkezine yönelik alg 
farkl l klar incelenmi tir. 

II. Metod ve Yöntem 
Çal mada bir kamu üniversitesinin de i ik birimlerinde idari personel 

olarak çal an otuz ki inin Bursa kent merkezine ili kin alg lar Lynch in 
kentsel imge elemanlar temel al narak ve zihin haritalar yard m ile ortaya 
konulmaya çal lm t r.  

Bursa, 2007 y l nüfus say m resmi kesin sonuçlar na göre Türkiye'nin 
4. büyük kentidir. Asya ile Avrupa, Do u ile Bat uygarl aras nda köprü 
görevi gören bir co rafyada konumlanan Bursa, önemli geçi yollar nda (ipek 
yolu) bir ticaret kenti, Osmanl mparatorlu u nun ilk ba kenti olmas sebebiyle 
tarihi bir kent, Türkiye'nin otomotiv ve tekstil sanayinin merkezi olmas 
nedeniyle endüstri kenti, 20 km. uzakl ktaki sahilleri ve k sporlar yla bir 
turizm kenti, verimli topraklar yla bir tar m kenti, kültürel avantajlar yla bir 
sanat kenti olarak tarihin her döneminde ilgi oda olarak h zla kentle en, 
kalk nan kentlerimizin aras nda yer alm t r. 

Bursa, göçlerle kurulmu bir kenttir. Bursa'ya tarihi süreç içinde çok 
çe itli göç ak nlar olmu tur. Bu göçler s ras nda çok çe itli yerlerden, çok 
çe itli ulus ve topluluklar yerle mi tir. Örne in, 1950'lerin ba lar ndan itibaren, 
ba ta Bulgaristan olmak üzere Balkanlardan göç etmek zorunda b rak lan 
Türklerin en fazla tercih ettikleri il Bursa olmu tur.  

Çal maya konu olan veriler 2009 y l n n Nisan ve May s aylar nda 
ara t rmac taraf ndan haz rlanan bir görü me formu yard m ile gerçekle tirilen 
ve yakla k 45 dakika süren derinlemesine görü meler ile toplanm t r.  

Derinlemesine görü me, görü me s ras nda gösterilen ki isel tepkiler, 
hissedilen özel duygular ve belirli bir uyaran n olu turdu u zihinsel ça r mlar 
vb. nin kesin detaylar n n elde edilebilece i kabulüne dayan r. Buradaki amaç, 
ortak ve genel nitelikteki belirgin bir durumun ki iler üzerindeki etkilerini 
derinlemesine bir biçimde incelemektir. Bu görü me tekni i daha çok toplumsal 
(sosyal) psikoloji alan nda yayg n olarak kullan lmaktad r (Çak r, 2006: 203-
204). 

Görü me üç bölümden olu mu tur. Çal mada kamu üniversitesinin 
ara t rma alan olarak al nmas n n nedeni, üniversitenin kentten 22 km uzakl kta 
olmas ve çal anlar n ikamet ettikleri yerden üniversiteye gelebilmeleri için 
servis arac kullanmalar d r. Bu nedenle, birinci bölümde, kat l mc lar n fiziksel 
olarak ana hatlar ile Bursa y tasvir etmeleri istenmi , ev-i yeri aras 
yolculuklar n n süresi, bu yolculuk esnas nda geçtikleri yollar, gördükleri 
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olu umlar, i ittikleri sesler ve duyduklar kokular sorulmu tur. Ayr ca kent 
merkezinde yer alan ve kendileri için önemli olan olu umlar belirtmeleri 
istenmi tir. Görü menin ikinci bölümünde, kat l mc lara Bursa ile ilgili 
foto raflar gösterilerek, bu foto raflar Bursa haritas üzerinde yerle tirmeleri 
istenmi tir. Görü menin son bölümünde ise, kat l mc lara A4 boyutunda bo bir 
ka t verilerek, herhangi bir ki iden yard m almadan hat rlad klar kadar ile 
Çak rhamam önünden Setba na do ru Bursa kent merkezini gözönüne 
getirerek bu bölgeye ait taslak haritan n çizilmesi istenmi tir. ekil 1 de Bursa 
haritas nda Çak rhamam-Setba

 

hatt n n görünümü yer almaktad r.  

ekil 1. Bursa Haritas nda Çak rhamam-Setba Hatt n n Görünümü 

  

III. BULGULAR 
Çal maya kat lanlar n 22 si kad n 8 i erkekdir. Kat l mc lar n ya 

aral 23-58 aras nda de i mektedir. 6 s Bulgaristan dan, 10 u di er 
ehirlerden olmak üzere, toplamda 16 s göçmen 14 ü Bursa do umludur. 

Kat l mc lar n Bursa da ya ama süresi 12-46 y l aras nda de i mektedir. 10 u 
Osmangazi, 10 u Y ld r m ve 10 u Nilüfer merkez ilçesinde ikamet etmektedir. 

Kat l mc lar n fiziksel olarak ana hatlar ile Bursa y tasvir etmelerinin 
istendi i bölüm olan birinci bölümde, kat l mc lar n 19 u Bursa y ana hatlar ile 
do ru tasvir edebilmi tir. Ev-i yeri aras yolculuklar n n süresi 15-45 dk 
aras nda de i mekte olup, bu yolculuk esnas nda geçilen yollar zmir yolu, 
Ankara yolu ve Mudanya yolu olarak ifade edilmi tir. Gördükleri olu umlar 
aras nda zmir yolu üzerinde en fazla Pa a Çiftli i ve Carrefour u, Ankara yolu 
üzerinde en fazla Hal ve Mudanya yolu üzerinde de en fazla Organize Sanayi 
Bölgesi ni belirtmi lerdir. Kat l mc lar n ev-i yeri yolculuklar süresince 
i ittikleri sesler aras nda en fazla araç sesleri ve duyduklar kokular aras nda da 
en fazla egzos duman yeralmaktad r. Kat l mc lara kent merkezinde yer alan ve 
kendileri için önemli olan olu umlar soruldu unda ise, Tophane, Ulucami, 
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Kozahan, Kapal çar , Heykel An t , Ptt, Belediye Binas , Ahmet Vefik Pa a 
Tiyatrosu ve Sönmez  Saray n

 
belirtmi lerdir. 

Kat l mc lara Bursa ile ilgili foto raflar n gösterilerek, bu foto raflar 
Bursa haritas üzerinde yerle tirmelerinin istendi i ikinci bölümde, kent 
merkezinde ikamet eden ve Bursa da do mu büyümü kat l mc lar n 
foto raflar Bursa haritas üzerinde do ru yerle tirdikleri görülmü tür. 

Çal man n son bölümü olan üçüncü bölümde kat l mc lardan herhangi 
bir ki iden yard m almaks z n hat rlad klar kadar ile Çak rhamam önünden 
Setba na do ru Bursa kent merkezinin taslak haritas n çizmeleri istenmi tir. 
Çizimler incelendi inde, Bursa kent merkezinin üç temel nirengi noktas olan 
Ulucami, Heykel An t ve Ahmet Vefik Pa a Tiyatrosu nun, s ras ile çizimlerin 
30 unda, 27 sinde ve 19 unda yer ald görülmü tür. 

ekil 2 de çal maya kat lan Bulgaristan göçmeni kat l mc n n 
Çak rhamam önünden Setba na do ru taslak haritas , ekil 3 de çal maya 
kat lan Bursa da do mu ve büyümü kat l mc n n taslak haritas ve ekil 4 de 
de Bal kesir do umlu ve 32 y ld r Bursa da ya ayan kat l mc n n taslak haritas 
yer almaktad r.  

ekil 2. Bulgaristan göçmeni kat l mc n n taslak haritas

   

ekil 3. Bursa da do mu ve büyümü kat l mc n n taslak haritas
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ekil 4. Bal kesir do umlu ve 32 y ld r Bursa da ya ayan kat l mc n n 

taslak haritas

   

Çizilen bu üç taslak harita incelendi inde, Bulgaristan göçmeni 
kat l mc n n kentin yakla k 30 km. d nda bulunan Göçmen Konutlar

 

bölgesinde ya amakta olmas nedeni ile, kent merkezine yönelik taslak haritas 
s n rl say da elemandan olu mu tur ( ekil 2). Bursa da do mu ve büyümü 
kat l mc ( ekil 3) ile Bal kesir do umlu ve 32 y ld r Bursa da ya ayan 
kat l mc n n ( ekil 4) ise, s ras ile Osmangazi ve Y ld r m merkez ilçelerinde 
ya amakta olmas nedeni ile, kent merkezine yak nl klar ölçüsünde taslak 
haritalar ndaki eleman say s n n daha fazla oldu u görülmü tür. 

Çizilen tüm taslak haritalar incelendi inde ise, ki ilerin kenti 
alg lamalar nda farkl l klar oldu u, ilk olarak nirengi noktalar n n hat rland , 
eylem ile nirengi noktalar n n yak ndan ili kili oldu u tespit edilmi tir. Buna 
ilave olarak, kat l mc lar n kimlik özelliklerine bak ld nda, ya am süresi 
artt kça ve do du u yer ise taslak haritalar daha belirgin çizilmi olup, taslak 
haritalar n mekansal stilden (spatial style) çok, s ral veya ard k stilde 
(sequential style) çizildi i görülmü tür.  

IV.Tart ma ve Sonuç 
Çal mada kent merkezindeki nirengi noktalar n n çok güçlü alg land 

görülmü tür. Kat l mc lar n kimlik özelliklerine bak ld nda, ya am süresi 
artt kça, ya am alan yak n ise, do du u yer ise ve o çevreyi çok kullan yor ise 
taslak haritalar daha belirgin çizilmi tir. Ayr ca alan iyi biliyor ise, foto raflar 
do ru yerle tirdi i ve taslak harita çiziminin sözlü görü me ile tutarl oldu u 
sonucuna ula lm t r. 

Lynch in be imge eleman içinde yollar ve nirengi noktalar n n 
di erlerine göre hakim bir özelli i söz konusudur. Bu çal mada taslak 
haritalardan elde edilen sonuçlar de erlendirildi inde, nirengi noktalar , 
odaklar, yollar, bölgeler, s n rlar eklinde bir s ralama ortaya ç km olup, 
nirengi noktalar ve odaklar n yüksek düzeyde alg land sonucuna ula lm t r. 
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Tunçel (2008) de, Elaz örne inde memurlar n taslak haritalar nda 

nirengi noktalar ndan ba lad klar n ve resmi nitelikli yerleri daha rahat 
hat rlad klar n belirtmi tir. Türko lu nun (2002) çal mas ndaki bulgulara 
benzer ekilde bu çal mada da kent merkezindeki unsurlar n daha yüksek 
düzeyde alg land görülmü tür. Bu durum, Heykel meydan n n geçi mekan 
ve bulu ma meydan olma vasf n n yan nda, tarihi mekanlara yak nl 
ölçüsünde imgesel aç dan önem kazand n göstermi tir. 

Çal mada çizilen taslak haritalar n mekansal stilden (spatial style) çok, 
s ral veya ard k stilde (sequential style) çizildi i görülmü tür. Alia ao lu 
(2007) ve Ülkery ld z vd. (2009) de benzer sonuçlara ula m lard r. Ancak bu 
durum Lynch in tespitlerine ters dü mektedir. Lynch kenti az bilen ki inin zihin 
haritas n olu tururken, kentin genel özelliklerine, topografik unsurlar na, 
bölgelerine dikkat edece ini, daha sonra yollar n önem kazanaca na, kenti çok 
iyi bilen ki ilerin ise, bölge ve yollardan çok nirengi noktalar na önem 
verece ini ifade etmi tir. Bu çal mada hem kentin yerlilerinin hem de 
göçmenlerin öncelikli olarak nirengi noktalar n vurgulamas , çal man n 
gerçekle tirildi i alan n tarihi özellikleri ile ön plana ç kan yap lar içermesi ile 
aç klanabilir.  
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