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Enformellik insanın doğasıyla beraber yaşadığı her alanda ve mekanda mevcuttur. Kentler ve 
mimarlık söylemi, insanı ve yaşam ihtiyaçlarını kurgulamak veya formelleştirmek ve 
dolayısıyla tasarlanmış durumları sunmanın yollarını arar. Oysa ki kentli veya kullanıcı 
ihtiyaç duyduğunu yaratmanın yollarını her zaman enformel yöntemlerle aramış daha 
sonrasında bu ihtiyaç kent bağlamında genel bir olgu yarattığında da bu enformel durum kent 
düzeyinde formel hale getirilmiştir. Her tasarım, ölçeği ne olursa olsun gündelik bir ihtiyaçtan 
doğmaktadır.  
Yaşadığımız megakentler büyük nüfusları ve yoğun kentsel dokularıyla grift bir yapılaşmış 
kent ortamı sunmaktadır. Yapılan kent araştırmaları görece olarak daha planlı kentlerdeki 
dokunun diğerlerine göre daha fazla yönetilebilir ve planlanabilir bir yapı ortaya koyduklarını 
göstermektedir. Daha karmaşık kent dokusu ve yaşamına sahip diğer kentler, çok katmanlı ve 
karmaşık bir yapıya sahip olmanın yanısıra gündelik hayat bağlamında farklı mekan, kullanıcı 
ve aktivite ölçeklerinin tümünde geniş bir kişiselleştirme, kendini gerçekleme ve etkileşim 
olanağı sunmaktadırlar. Tam da bu nedenle kentsel yaratıcılık, kentlilerin bu karmaşık ve 
büyük ölçüde enformel ortama ayak uydurma ve onla uyum haline gelme sürecinde ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca salt kullanıcılara değil, enformel kent ortamı tasarım profesyonellerine, 
gözlemcilere ve yeni gelenlere oldukça verimli bir kentsel, mimar ve tasarım tecrübesi ve 
etkileşimi sağlamaktadır. Her şeyden önce bu tür olağandışı, düzensiz ve beklenmedik 
durumlardan ya da kısacası enformellikten beslendikleri ve bu kentin kendi iç dinamiklerinin 
çeşitliliği ekseninde ürettikleri göz önüne alınınca tasarımcılar için çok üretken bir ortam 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda ‘Enformel Kentler’ küreselleşmenin gücüyle büyümeye devam 
ettikçe daha da karmaşık kent mekanlarına dönüşmekte ve böylece bu kentler bağlamında 
farklı mimarlık ve şehircilik pratiklerinin ve söylemlerinin oluşmaya başladığı söylenebilir. 
Bu güncel büyüme ve gelişme durumunun mevcut ve gelecekteki kent ve mimarlık söylemi 
üzerindeki etki incelenmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu yeni mimarlık söylemlerini anlamak 
için özellikle hızla büyüyen karmaşık megakentlerde ortaya çıkan yeni şehircilik ve mimarlık 
yaklaşımlarını incelemek gerekmektedir. Bu bağlamda enformel olma kavramının 
yaratıcılıkla olan ilişkisi, karmaşık kentsel mekana sahip ‘Enformel Kent’ söyleminin küresel 
ve bölgesel olarak kavramsal bağlamda anlamak,  öte yandan gündelik yaşam, mimarlık ve 
şehircilik üçlüsünü ana eksenine alan yaklaşımlar açısından karşılaştırılmalı olarak 
araştırılmış ve yorumlanmıştır.  
Bu çerçevede, tezin amacı, öncelikle bu tür yoğun enformel kentlerdeki gündelik hayat ve 
şehircilik bağlamında, bu kent mekanlarındaki yaratıcılık potansiyeliyle mimarlık ve kentsel 
aktivitelerinin ilişkisinin ele alınmasıdır. 
Tezde öncelikle yoğun enformel karaktere sahip kentler üzerine kavramsal çalışmalar 
derlenmiştir. Ardından enformellik kavramının gündelik hayattaki izdüşümüne; bunun 
ışığında mimarlık ve tasarımdaki karşılığının yaratıcılık bağlamında araştırılması ve son 
olarak çalışma alanı olarak seçilen İstanbul’un kentsel ve mimarlık üretimlerinin mercek 
altına alınması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, belirlenen enformel üretim pratiklerinin ve 
örneklerin dokümantasyonu yapılmıştır.  
 
Belirlenen bu çerçevede sürdürülecek olan gelecekteki çalışmada zaman, mekan, birey ve 
gündelik yaratıcılık ilişkisi ve enformelliğin çeşitli büyüklükteki kentlerdeki mimarlık ve 
şehircilik söylemi ve pratiği derinlemesine ele alınabilir. 
 
 


