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entleşmenin giderek görünür ve deneyimlenir hale geldiği günü-

müzde, toplumların tarih boyunca yüzleştiği afetler daha da teh-

likeli bir boyut kazanmıştır. İnsan eliyle kurgulanan ve üretilen 

kentler kompleks yapılara dönüşerek doğal dengeye ciddi zararlar ver-

mişlerdir. Böylece kentler afet risklerini tetikleyerek hem etkileyen hem 

de bu risklerden etkilenen sistemler olarak önemli bir paradoksu gözler 

önüne sermektedir.  

Kentler öncelikle kapsadıkları tüm canlı grupları, insan sistemleri ve 

sektörleri ile afetlerden etkilenen en büyük yapılardır. Bu nedenle afet 

risklerinin çoğalan türleri ve artan etkilerine adapte olmak, nasıl başa çı-

kılacağını öğrenmek ve dirençlilik kapasitesini artırmak zorundadır. İk-

lim değişikliğinden depreme, sel-taşkın risklerinden kuraklık-kıtlık risk-

lerine pek çok afet tehlikesi ile karşı karşıya olan kentlerin mücadele, 

adaptasyon ve dirençlilik süreçlerinin her birinde çok boyutlu ve çok kat-

manlı perspektiflere, politikalara ve uygulamalara ihtiyacı vardır. Özel-

likle afet risklerini azaltma ve dirençlilik kapasitesini artırma yönünde atı-

lacak her adım kentleşen toplumların gelecekte varlıklarını sürdürebilme-

leri adına büyük önem taşımaktadır. Sadece afet türlerini ve kentler üze-

rindeki olası etkilerini anlamanın ötesine geçerek, kentleşmenin dinamik-
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leri ve uygulanan yanlış yerel ve merkezi politikalar ile doğal denge üze-

rinde ne tür etkiler yaratıldığının saptanması ve dirençli kent inşası ile 

sürdürülebilir kentleşme modellerinin üretilmesi de önemlidir. Bu an-

lamda dirençli kent konusu; mevcut riskler ve zarar görebilirliklerin belir-

lenmesini içerirken, aynı zamanda risk azaltımı ve kentsel sürdürülebilir-

liğin temellerini oluşturacak yeni kent paradigmalarının tartışılmasını da 

içine almaktadır.  

Dirençli Kentler sayısında afet riskleri ve kentler arasındaki çift yönlü 

ilişkiyi tartışmaya açan çalışmalara yer verilecek ve bu anlamda uluslara-

rası dirençli kent yaklaşımları ve dünya kentlerinde uygulanmış iyi ör-

nekleri tartışan makaleler, Türkiye kentlerinde zarar görebilirliği, uyum 

ve dirençlilik kapasitesini değerlendirmeyi amaçlayan nitel ve nicel araş-

tırmalar, risk azaltımı konusunda kurumsal ve yasal düzenlemeler ile üre-

tilen yerel ve merkezi politikaların uygulamadaki karşılığını tartışan ça-

lışmalar dosyanın kapsamında yer almaktadır. Aynı zamanda mevcut 

kentleşme dinamiklerinin ne tür tehlikeleri beraberinde getirdiğini ele 

alan eleştirel tartışmalara, yeni kentleşme paradigmasının hangi rotayı ta-

kip etmesi gerektiği konusunda ipuçları veren çalışmalara da dosya açık-

tır. 

Çalışmalarınızı, 20 Ekim 2019 tarihine kadar internet sitemiz üzerinden 

makale gönder menüsünü takip ederek gönderebilirsiniz. Katkılarınız için 

şimdiden teşekkür ederiz.  

http://www.idealkentdergisi.com 


