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SUNUŞ
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
çok özel bir çalışmaya ev sahipliği yaptı,
yaklaşık yedi ay boyunca. Bu çalışma pek çok
mimarın bir araya gelerek, mimarlık eğitimi
ve pratiğindeki yönelimlerin aksine “bireysel
olmayan” bir çabayı ortaya koydu.
Bu kitap ve konu edindiği sergi, dayanışma
amaçlı yapılan işlerin yine dayanışma içinde
sunulmasını amaçlayan bir çalışmanın ürünü.
Bir araya gelmenin, aynı yöne bakmanın,
benzer amaçlara sahip olmanın gittikçe
zorlaştığı bir ortamda; güvensiz, güvencesiz
ve inadına bireysel yaşantılar içindeyken,
dayanışma ve birlikte başarma pratiklerini
tüm berraklığıyla ortaya koyma çağrısına evet
diyenlerin oluşturduğu çok kıymetli bir ürün.
2016 Mayıs ayında yaptığımız ilk çağrı ve bir
araya geldiğimiz ilk toplantıdan bu yana birlikte
pek çok olaya şahit olduk. Mimarlar Odası
ve çalışmaya katılan grupların üyeleri, içinde
bulunduğumuz olağan üstü şartlarda çok
büyük sınavlardan geçti, geçmeye de devam
ediyor.
Kent topraklarının yağmalanması üzerinden
yürütülen politikaların baskısıyla bunalmışken,

gündemin üzerimizdeki ağırlığını yine de bir
nebze olsun hafifleten bu çalışma, hepimiz
için yüz güldüren, umut vadeden bir nitelik
taşımakta ve umuyoruz ki; kendisini tekrar
tekrar yenileyecek, çoğaltacak, başka
çalışmalara hem ilham, hem umut, hem de
cesaret aşılayacak.
Mimarlar Odası çatısı altındaki bu birlikteliğe
el vererek Dayanışma Mimarlığı Sergisi’ni
oluşturan tüm grupların üyelerine ve
toplantılarımızdan sergimize, kitap
hazırlığından afişlerin asılmasına bizlere
gönülden destek veren oda çalışanlarımıza
sonsuz teşekkürlerimizle.
Mimarlar Odası
Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu
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DAYANIŞMA MİMARLIĞI SERGİSİ

Son yirmi yıl içerisinde, görünüşteki çeşitliliğe
rağmen hem dünyada hem Türkiye’de giderek
yeknesaklaşan mimarlık ortamı artık yeni bir
kırılmanın eşiğinde gibi duruyor. Bu son yirmi
yılda mimarlık medyasından mimarlık eğitimine
kadar pek çok alanda giderek baskın hale gelmiş olan bir mimarlık türü, bugün artık yaygın
hâkimiyetini kaybediyor ve giderek daha fazla
sorgulanıyor. Önümüze, tümünü şimdiden öngöremesek de, mimarlık alanında farklı arayışların denendiği ve giderek çoğaldığı bir dönem
açılacağa benziyor.
Dayanışma Mimarlığı sergisi, önümüzdeki dönem içerisinde belirgin bir çizgi oluşturacağı
şimdiden görülebilen bir damarı temsil eden
yedi farklı mimarlık grubunun çalışmalarını bir
araya getiriyor. Bazılarının birkaç yıl, bazılarının
ise on yıla varan geçmişleri olan bu yedi grubun
her biri, kendilerinden olağan koşullarda herhangi bir müşteri, işveren ya da yatırımcı tarafından istenmemiş, tersine kendi görüşlerince
oluşturdukları ya da fark ederek destekledikleri
bazı toplumsal ihtiyaçları, kendilerine mesleki anlamda ve gönüllü olarak iş edinmiş olan
gruplardır.
Grupların her birinin mimarlık pratiği ve mimarlığın kent mücadeleleri yanındaki konumları

açısından kendilerine özgü tavırları var. Ancak
tüm gruplar bu tavırları ile mimarlık ortamındaki hâkim söylemin dışında, hâkim söyleme
alternatif konumlar üretiyorlar. Medyatikleşmiş
bireysellikler yerine kolektif mimarlık üretimi,
metalaştırılarak kutsanmış tasarım söylemi
yerine farklı katılım olanaklarının araştırılması,
emlak piyasası denklemlerinin kabulü üzerine
kurulmuş bir düşünsel altyapı yerine farklı hak
sahipliklerinin araştırılması ve kent hakları
mücadelelerine katılım tüm grupların belirgin
yönelimleri.
Grupların her birinin içinde bulunduğu ya da
destek oldukları kent mücadelelerine gönüllü
katkıları şüphesiz kendi başına övgüye değer.
Ancak bunun da ötesinde, bu mücadelelere
verdikleri katkının biçimi, mimarlık ortamının
önüne hepimizin tartışması gereken yeni bir
alan açıyor ve yapılanları mimarlık alanında da
deneysel ve öncü bir konuma getiriyor.
Her grubun kendi çalıştıkları yerlerde mimarlık
alanına katkılarını ayrı ayrı ele almak ve değerlendirmek gerekir. Ancak bu çalışmaların önümüze açtığı yeni alanı hakkıyla tartışabilmek
için, grupların tek tek kendi içindeki üretimlerinin her birine bakmanın yanı sıra, bu üretimleri
ve üretim biçimlerini, Türkiye’de ve dünyadaki
son yirmi yılın mimarlık ortamı içerisinden bakarak da değerlendirmemiz gerekiyor.

BÜYÜK YAPILAR VE GÖSTERİ
MİMARLIĞININ YÜKSELİŞİ VE
DÜŞÜŞÜ

Uluslararası Ana Akım Mimarlığında 21. Yüzyıl
Dönümü
1988 yılında, New York MOMA’da Philip Johnson
ve Mark Wigley tarafından bir sergi düzenlenir:
“Dekonstrüktivist Mimarlık Sergisi”. Dekonstrüktivist mimarlık bir akım olarak çok uzun
erimli bir etki yaratmaz, sergideki mimarların
çoğu tarafından da sahiplenilmez; on yıl geçmeden kavram unutulur. Ancak sergideki isimlerin
başka bir açıdan, çok daha uzun erimli bir etkisi
olur; sergiye katılan sekiz mimar, on yıl içinde
görülmedik bir uluslararası üne kavuşacaklardır.
1988 yılında henüz pek azının inşa edilmiş bir
yapısı vardır, yalnız birkaçı inşa edilmiş yapıları
ile tanınır durumdadır. Sergiyi takip eden on
yıl içerisinde ise, sekiz mimarın her biri, tüm
dünyayı dolaşarak çoğunlukla o dönem için son
derece radikal görünen mimari temsillerini anlattıkları konferanslar verir ve uluslararası üne,
henüz pek az inşa edilmiş yapı ile kavuşurlar.
Sergiye katılan sekiz mimar, uluslararası “yıldız
mimarlar”ın birinci kuşağı olarak da anılacaktır.
Bir sonraki on yılda ise, her biri ellili yaşlarını
geçmiş olarak, kariyerlerinin başlangıcının aksi-
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ne, son derece hızlı ve tüm dünyaya yaygın şekilde, muazzam büyük projelere imza atar ve inşa
ederler. Her biri, dünyanın farklı metropollerinde
yüzlerce mimardan oluşan birden çok ofis kurarlar, Bilbao’daki Guggenheim Müzesi gibi bir
kentin kaderini değiştirme iddiası taşıyan yapılar
inşa eder ve bir yandan da en tanınmış mimarlık
okullarında eğitim stüdyoları yürütürler. Yıldız
mimarlar kuşağı, kendinden önceki dönemdekilerin hayal dahi edemeyeceği yaygınlıkta bir etki
yaratır, inşa edilen muazzam boyuttaki projelerin
yanında, kısa sürede mimarlık medyasından,
eğitim stüdyolarına kadar neredeyse tüm mimarlık alanını domine eder hale gelirler.
Elbette bu hızlı yayılımı kolaylaştıran somut bir
arka plan da vardır; 1990 sonrası tek kutuplu
düzen içerisinde, ulus devletlerden kaynaklanan
tıkanıklıkların doğrudan askeri müdahalelerle
açıldığı, para bolluğu ve sınırsız sermaye hareketi ortamında, yatırımların önemli bir kısmı
inşaata ve emlak sektörüne aktarılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin neredeyse tümünde inşaat, gelişme söyleminin amentüsü halini almıştır. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler ise, bir
yandan spekülatif bir tasarım alanı açmış, diğer
yandan ise iletişim olanaklarını hızlandırmıştır.
Aynı dönemde internetin hızlı gelişimi, etkileyici
fotoğrafların görsel medya üzerinden görülmedik hızda yayılmasına imkân vermiştir; tek bir
etkileyici görsel, muazzam yayılma ve tüketilme
hızıyla, kitaplar dolusu eleştiri ve teoriden daha
çok etki yaratır görünmektedir.
8

70’ler ve 80’lerin modern sonrası/postmodern
mimarlık tartışmalarına, oluşturdukları bu
yoğun ve yaygın etki ile bir anlamda son veren
bu kuşak, mimarlık alanındaki radikal modernleşme yanlısı tutumlarıyla, “neo-modernler”
olarak da adlandırılırlar. Ürettikleri mimarlığın
radikal görselliği yanında, bir stil ya da üslup

olmaktan çok, tıpkı ilk modernler gibi, mimarlığı toplumsal olarak da yeniden konumlandırma arayışları, “zor durumdaki” mimarlığa yeni
bir vizyon ve yön verme iddialarıyla, sıklıkla ilk
modernlerle kıyaslanırlar. Önerdikleri yön ve
vizyonun modernlerle ne kadar benzeştiği ise
sonraları çok tartışılır.
Tıpkı ilk modernlerde Corbusier’nin olduğu
gibi, bu kuşağın da görece çok konuşan ve yazan bir sözcüsü vardır: Rem Koolhaas. Corbusier ile bu açıdan sıklıkla benzeştirilen Koolhaas, bu yeni kuşağın manifestosunu çok erken
dönemde yazar. Şöyle der Koolhaas 1994’te
yazdığı S, M, L, XL kitabındaki “Büyüklük” (Bigness) metninde:
“Belirli bir ölçeğin üzerinde, mimarlık BÜYÜKLÜK
özelliğini edinir. BÜYÜKLÜĞÜ konu edinmenin en
önemli gerekçesi, Everest tırmanışçıları tarafından
da söylenendir: “Çünkü orada.” Büyüklük mutlak mimarlıktır.
(...)
Belli bir kritik kütlenin üzerine çıkıldığında, bina bir
BÜYÜK bina haline gelir. Böyle bir kütle artık tek bir
mimari dokunuş ile hatta herhangi bir mimari dokunuşlar kombinasyonu ile bile kontrol edilemez hale
gelir. Bu imkânsızlık, parçalarının otonomisini tetikler,
ancak parçalanmakla aynı anlama gelmez çünkü
parçalar bütüne bağlılıklarını korurlar.
(...)
Bütün bu ölçekten, mimari kompozisyondan, gelenekten, şeffaflıktan, etikten kopmanın hepsi birlikte en
son ve en radikal kopmayı ima eder: BÜYÜKLÜK artık
herhangi bir konunun parçası değildir. O var olur; en
fazla başka şeylerle birlikte var olur. Bunun alt metni:
“Bağlamı ..ktir et”tir.
(...)

Eğer BÜYÜKLÜK mimarlığı dönüştürürse, onun birikimi yeni tip bir kent meydana getirir.
Kentin dış görünüşü artık ‘o’nun olup bittiği kolektif bir
tiyatro değildir; kolektif bir ‘o’ kalmamıştır. Sokak bir
artığa, organizasyonel bir araca, geçmişin kalıntılarının yeninin aygıtlarıyla huzursuz bir soğuklukla karşı
karşıya kaldığı kesintisiz büyükşehir planının alelade
bir parçasına dönüşmüştür. BÜYÜKLÜK bu düzlemde
herhangi bir yerde var olabilir.
BÜYÜKLÜK yalnızca klasik kent ile ilişki kuramıyor
olmakla kalmayıp –en iyi ihtimalle, birlikte var oluyordur– aynı zamanda sunduğu kolaylıkların niceliği ve
karmaşıklığı açısından kendisi kentseldir. BÜYÜKLÜK
artık kente ihtiyaç duymaz; kent ile rekabete girer,
kente el koyar ve hatta daha da iyisi kentin kendisi
olur.” (Rem Koolhaas, “Bigness or the Problem
of Large”, S, M, L, XL, 1995; çev. F. Daloğlu)
Bugün artık İstanbul’da da çok aşina olduğumuz “büyük yapılar”ın mimarlığın kaçınılmaz
geleceği olduğunu savlayan Koolhaas’ın metni,
uzun yıllar tüm mimarlık tartışmalarında ve
akademide içeriği tartışılmak yerine bir tür
kutsal metin gibi görülür ve öylesine atıf alır;
Koolhaas’ın önerdiği büyüklük misali, meşruiyeti kendinden menkul bir vahiy gibi kabul edilir. Oysa Koolhaas’ın metni, bugün İstanbul’un
götürülmeye çalışıldığı yerin, yani neoliberal
dönem metropolünün, denetimsiz sermaye
akışının yarattığı “çıldırtıcı” inşaat furyasının
savunusundan başka bir şey değildir.
90’ların sonu ve özellikle 2000’li yıllardan itibaren, yıldız mimarlar dünyanın dört bir yanında
büyük yapılar inşa etmeye başlarlar, Guggenheim Bilbao, Haydar Aliyev, CCTV gibi bir kentin hatta bir ulusun kaderini değiştirme iddiası
taşıyacak kadar büyük ve pahalı yapılar. Yıldız
mimarlar ise muazzam bir üne kavuşurlar; bu
tanınırlık görünüşte mimarlığın toplumsal ka-
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bulünü de yükseltmiş gibidir. Yapılar tüm dünyada tanınır, günlük medyada görünür olur, bir
yapının bir kentin tarihinde önemli bir kırılma
yaratacak tılsıma nasıl sahip olduğu konuşulur,
tartışılır. Ancak tüm bu etkinin ve tanınırlığın
yaslandığı çıldırtıcı sermaye gücünün sicili pek
de öyle parlak değildir. Kontrolsüz bir sermayeye yaslanan ve hatta giderek ona bağımlı
hale gelen bir mimarlığın sonu ise, uluslararası gayrimenkul sektörünün reklamcılığı pozisyonuna indirgenmeyi kabul etmektir.
Büyük yapılar ve yıldız mimarların göz kamaştıran tılsımlı etkisi dağılmaya başladığında, bu
mimarlığın son derece rahatsız edici kusurları
da görünmeye başlar. Yapılar gerçekten çok
büyük ve çok pahalıdırlar, üstelik bütün ilerlemeci iddialarına rağmen, ağır sosyoekonomik
tartışmalar yaratırlar. Artan şekilde petrol-gaz
coğrafyasına doğru kayan büyük yapılar, giderek yarattıkları büyülü etki yerine, görülmemiş
bir kent, kültür ve bellek tahribatı, işçi ölümleri, kentli kitlelerin yerinden edilmesi ve ulusların devasa servetlerinin çarçur edilmesi ile
anılır olurlar. Büyük yapılar ve yıldız mimarların otoriter yönetimler ve denetimsiz sermaye
ile ilişkileri o kadar açık hale gelir ki, sonunda
Gehry lafı ağzından kaçırıverir:
“Demokrasi tabii ki vazgeçmek istemediğimiz bir şey
ancak kaos yaratıyor. Yan dairedeki adamın ne isterse
onu yapabileceği anlamına geliyor ve bu da görüş
ayrılığı yaratıyor. Şehirlere geldiğimizde bu, insanların
ne isterlerse inşa edebilecekleri anlamına geliyor.
Bence en iyisi iyi niyetli bir diktatörün olması –ama
zevkli olacak! Zevkli birini seçmek için orta yol bulmak gerçekten çok zor. Artık bir Robert Moses yok.”
(Benjamin Paukner, “F. Gehry ile Söyleşi”, Foreign Policy, Haziran 2013; çev. F. Daloğlu)
2008 ekonomik krizi ve özellikle de krizin em-

lak sektörü kökenli oluşu, yıldız mimarlık ve
büyük projeler için de bir kırılma noktası olur.
İlginç biçimde, bu dönemin sembolik anlamda
kapanışını duyuran da yine Koolhaas olur. 2014
yılında küratörü seçildiği Venedik Mimarlık
Bienali’ne önerdiği “Fundamentals” teması
ve her zamanki istif üslubunda hazırladığı
“Elements” sergisi, bir tür nedamet beyanı,
itirafname olarak kabul görür mimarlık ortamında. Tabula rasa deyiminin mimarlık ve kent
alanındaki müellifi Koolhaas, tuhaf bir biçimde
temellere, köklere ve tarihe yeniden bakmayı,
son yüzyıl içinde modernliğin farklı coğrafyalarda izlediği farklı yolları ve deneyimleri sorgulamayı önermektedir.
2016 yılında ise, Şilili mimar Aravena’nın hem
Pritzker Ödülü’nü alması, hem de Venedik Mimarlık Bienali’nin küratörü olarak seçilmesi,
üstelik Pritzker Ödülü alma gerekçesinde ofisi
Elemental ile birlikte tasarladıkları Quincy
Monroy gibi dar gelirliler için yaptıkları sosyal
konut tasarımlarına vurgu yapılması ve Bienal
için de “Reporting from the Front” gibi bir tema
seçmesi, yıldız mimarlar döneminin nihayete
erdiği, onun yerine mimarlığın sosyal sorumluğunun özellikle vurgulanacağı bir döneme
girildiği biçiminde yorumlanır sıkça. Yüzyıl
dönümünde yaygın bir şekilde mimarlık ortamında egemen hale gelmiş olan bir mimar ve
mimarlık türünün meşruiyeti, artık bu mimarlığın taşıyıcısı olan mecralarda bile sorgulanır
hale gelmiştir.
Şüphesiz burada anlatılan, uluslararası mimarlık ortamının ana damarı diyebileceğimiz
en popüler yüzünde son 25 yıllık gelişmelerin
kısa bir özetidir. Elbette bu 25 yılda burada
anlatılanla farklı düşen ya da çelişen pek çok
şey de yaşandı, yapıldı. Örneğin Glenn Murcutt,
Peter Zumthor ya da Shigeru Ban gibi, “yıldız

mimarlar”ın pratiğinden çok farklı bir mimari
çizgiden giden örnekler de Pritzker gibi uluslararası popülariteye hitap eden ödülü aldılar bu
yıllar içinde. Ya da örneğin bugün, Aravena’nın
“yıldız mimarlık” döneminin sonu ve “sosyal
mimarlık” döneminin başına işaret ettiği iddiası yanında, tam tersine sıkışan sermaye hareketi krizinin yeni türden bir çıkışına ve sadece
farklı türden bir yıldız mimarlığa işaret ettiğine
dair okuma ve eleştiriler de mevcut mimarlık
ortamında.
Ancak önemli ve belirgin olan, mimarlık alanındaki tartışmaların her durumda “Kent planlaması gerekli midir? Yeni kamusal alanlarımız
havaalanları ve AVM’ler midir? Tabula rasa kente iyi gelir mi?” türü, artık mimarlık ortamında
bıkkınlık veren pseudo polemiklerden, mimarlığın kent, toplum ve doğa üzerindeki olumlu
olumsuz katkıları ve etkileri üzerine odaklanacak olmasıdır. Sonrasının ne tür yönelimlere
ve arayışlara gebe olduğunu bugün ancak belli
belirsiz şekilde görebiliyor olsak da, mimarlık
ortamının bir kırılmanın eşiğinde olduğu, gözden kaçırılamayacak kadar belirgindir.

MİMARLIĞIN “BÜYÜK KENTSEL
DÖNÜŞÜM” İLE İMTİHANI
Türkiye’de Kentlerin ve Mimarlığın Son 20
Yılı
Büyük projeler furyasının Türkiye’deki seyri ve
Türkiye mimarlığı üzerindeki etkileri, uluslararası ortamla benzerlikler taşısa da kendine
özgü bir şekilde gelişti. Türkiye’de mimarlar
hummalı kentsel dönüşüm furyası ile bir
yandan mesleki anlamda, birer mimar olarak
karşılaştılar, ama bunun da ötesinde başta
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İstanbul olmak üzere, tüm kentleri etkisi altına
alan bu furyadan birer kentli olarak etkilenmemek de olası değildi. Diğer bir deyişle, bu furya
mimarlar için bir yandan yeni ve büyük bir iş
alanı demekti, diğer yandan, bu büyük furyanın
kentler ve doğa üzerindeki etkileri konusunda
belki en çok farkındalık sahibi olması beklenen gruplardan biri de mimarlardı. Dolayısı ile
büyük kentsel dönüşüm hamlesi, Türkiye’de
mimarlık ortamında farklı görüşlerin çatışması, bölünerek tarafların oluşması ve bu taraflar
arasındaki gerilimlerin belki de o güne dek hiç
görülmemiş düzeye çıkmasına neden oldu.
Büyük kentsel dönüşüm hamlesini doğuracak
olan, mimarlık ortamını da dönüştüren inşaat
furyası ise 2000’ler ve asıl olarak da 2005’ten
itibaren başladı. Türkiye’de 2005 yılı, 1998 Marmara depremi ve 2001 ekonomik krizi sonrası
duraklayan inşaat ve emlak piyasasına devasa
sermayenin akmaya başladığı yıl oldu. 90’lı
yılların sonlarında 60 milyon m2’ler düzeyinde
dolaşan, hatta 98 depremi ve 2001 krizi ile 40
milyon m2’lere kadar gerileyen yıllık inşaat
ruhsatı hacmi, 2005 yılında büyük bir sıçrama
ile 100 milyon m2’nin üzerine çıktı ve düzenli
bir artışla 2014’te yıllık 220 milyon m2’yi buldu.
2005 yılı ayrıca “kentsel dönüşüm” kavramının 5366 sayılı kanun ile Türkiye gündemine
girdiği yıl oldu; daha sonra bunu pek çok yasal
düzenleme izledi. (Sayısal veriler Türkiye İstatistik Kurumu - Yapı İzin İstatistikleri’nden
alınmıştır.)

diğer yandan da kentin merkezi iş alanı (MİA)
dışına taşarak, kent dokusu içine tartışmalı
imar hakları ile serpiştirilen “büyük yapılar”,
birbirinin peşi sıra ve hızla ilan edilerek inşa
edilmeye başlandı. TOKİ bir yandan Türkiye genelinde muazzam sayılarda birörnekleştirilmiş
toplu konut üretirken, öte yandan özellikle İstanbul için, toplu konut faaliyetlerinin çok ötesine geçerek, doğrudan hükümete bağlı bir tür
gayrimenkul geliştirme şirketi gibi çalışmaya
başladı. 2010 yılından itibaren 3. köprü, 3. havalimanı ve nihayet “çılgın proje” Kanal İstanbul ile önerilen müdahalenin boyutları coğrafi
düzeye yükseltildi ve 2005-2015 arasındaki on
yıl, Türkiye tarihinin açık ara en yüksek inşaat
faaliyetine konu olmuş olan on yılı oldu.
Bu hummalı proje ve inşa faaliyetinin gözümüzde canlanması için bahsedilen yapı ruhsat
hacmi rakamlarını açmakta fayda var; Türkiye’de bu on yılda yaklaşık 1.6 milyar m2 inşaat
için ruhsat alınmıştır. Türkiye’nin tüm nüfusu
için kişi başı 20 m2’yi aşan bir inşaat alanı demektir bu. Diğer bir deyişle, bu alanın yaklaşık
%75’inin konut amaçlı kullanılan binalar için
olduğu göz önüne alındığında, Türkiye nüfusunun yarıyı aşan bir kısmının bu on yıl içerisinde yeni bir konut sahibi olmak üzere inşaat
ruhsatı aldığı anlamına gelir. Türkiye’deki tüm
yerleşimlerin yarısından fazlasının on yıl gibi
bir sürede yenilendiği, ya da bir o kadarının
mevcut yerleşimlere eklendiği anlamına gelir
kabaca bir hesapla.
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Özellikle İstanbul’da 2005 yılından itibaren, bir
yandan Tarlabaşı, Fener-Balat, Sulukule gibi
şehrin tarihi çekirdeğindeki kentsel yenileme
projeleri, bir yandan Gülsuyu, Okmeydanı, Fikirtepe, Kartal, Küçük Çekmece gibi kentin biraz daha kıyısında ve daha geniş alanlarda başlatılan devasa kentsel dönüşüm projeleri, bir

Şüphesiz bahsedilen büyük inşaat faaliyetinin,
deprem riski, özellikle iç göçün yarattığı konut
açığı gibi son derece somut nedenlerinin yanı
sıra, gayrimenkul piyasasının aşırı spekülatifleşmesi gibi nedenleri de var. Ancak nedeni ne
olursa olsun, imar ve inşa faaliyeti bu derece
hızlı bir şekilde, toptan ve tekelcilikle yürütül-

düğünde, oluşan spekülatif piyasa nedeniyle yaratılan doğa ve sosyal yapı tahribatı, neredeyse
depremin yaratacağı tahribat ile kıyaslanabilir
bir niteliğe bürünür. Kentlerde zaten dezavantajlı durumda olan kesimler kentlerin dışına
sürülür, kentler tanınamayacak kadar değişir,
doğa ve kültür üzerinde yaratılan tahribatın
boyutları katlanır. Sadece yukarıda kaba bir
hesapla verilen sayısal tablo bile durumun ciddiyetini görmek için yeterlidir. On yıl gibi kısa bir
sürede Türkiye’deki tüm kentlerin yarısından
fazlası yeniden inşa edilmiş ya da tanınmayacak kadar değişmiş demektir. Bu da toplumun
yarısından fazlasının, hatta belki tümünün,
doğduğu ve yaşadığı yapılı çevreye dair kentsel
belleğin somut olgularının neredeyse tümünü
yitirdiği anlamına gelir. Oluşan eşitsizlik ve geri
dönülemez doğa ve kültür tahribatı yanında,
sadece bu büyük bellek kaybı bile, toplumsal
olarak ciddiye alınmak zorunda olan bir olgudur. Bu durum sadece mecazen çılgın olmakla
kalmaz, toplum için öngörülemeyecek pek çok
sorunun bizatihi kaynağı haline gelir. Bu dönemi İstanbul üzerinden en iyi anlatan eserlerden
biri olan İmre Azem’in 2012 yılında çektiği
“Ekümenapolis” filmi, şüphesiz ileriki kuşaklar
için de iyi bir belge niteliği taşıyacaktır.
2005 yılında başlayan bu büyük kentsel dönüşüm hamlesi karşısında, dönüşüm mağduru
olan mahalle meclisleri ve dernekleri, semt
dayanışmaları ve türlü çevre koruma grupları
organize olarak, tepki göstermeye ve farklı sivil
toplum kuruluşları ile dayanışma içerisinde
hukuki mücadele vermeye başladılar. Bu mücadelelerin önemli bir bileşeni de Mimarlar
Odası ve sayılı da olsa akademik ortamdan gelen bazı mimarlar olmasına rağmen, mimarlık
ortamının bir bütün olarak bu denli büyük bir
inşaat faaliyetine birçok anlamda hazırlıksız
yakalandığını söylemek herhalde yanlış olmaz.
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1980’lere kadar Türkiye’de hâlâ asli işverenin
önemli ölçüde bakanlıklar, belediyeler gibi devlet kurumları olduğu ve yapılan işlerin boyutça
ve sayıca bugünle kıyaslanamayacak kadar
küçük olduğu bir mimarlık ortamı vardı. 80’lerde turizm yatırımları ile bir ölçüde değişmeye
başlayan ortamda, ancak 90’lardan itibaren bu
kez İstanbul merkezli ve özel sermayeye dayalı
bir mimarlık odağı ortaya çıkmaya başladı. O
yıllarda kendisini hem yeni yayına başlayan
mimarlık dergilerinde, hem okul stüdyolarında
hem de tek tük de olsa inşa edilmiş işlerde,
etkinlik ve sergilerde gösteren yeni bir mimar
kuşağı, kendinden öncekilerin çoğundan farklı
bir şekilde, yaptıkları işleri kamusal ortamda
anlatıyor ve tartışmaya açıyordu. Türkiye’nin
o güne dek oldukça patriarkal yapılandırılmış
mimarlık ortamında bu yeni ve özgürlükçü bir
eğilim idi. Bu nedenle bu kuşak da hak ettiği
ilgi ve iltifatı o dönemde gerek akademik ortam
gerekse çeşitlenen mimarlık yayınlarında pek
çok şekilde gördü. Hatta bu kuşak içinden bazı
isimleri farklı odaklar etrafında bir araya getirerek uluslararası ortamdakine koşut “yıldız
mimar” profilleri ve grupları da yaratılmaya
çalışıldı bir dönem.
2000 yılına kadar, yapılan işlerin niceliği halen
görece sınırlı olsa da, nitelik açısından yaşanan
çeşitlenme ve bunların etrafında dönen tartışmalar, canlı bir mimarlık ortamı yaratıyordu.
Ancak mimarlık ortamının, hem pratisyen
mimarlar hem de akademisyenler açısından
bakıldığında, yaklaşmakta olan büyük inşaat
furyasına, ne organizasyonel yapı olarak, ne
de mimarlık ortamı üzerindeki etkilerini bir
bütün olarak kavrayacak kadar düşünsel olarak hazırlıklı olduğunu söylemek mümkündü.
Birkaç yıllık bir süre içerisinde, Türkiye’de o
güne kadarki kuşakların rüyasında görse hayra yormayacağı şekilde, yüz kişinin üzerinde

mimarlık ofisleri ve yüz binlerle metrekarelik
iş hacimleri ortaya çıktı. Ancak tüm bunlar,
beklenmeyecek ve durup etraflıca düşünmeye
fırsat bırakmayacak kadar hızlı bir şekilde cereyan etti. Belki de bu nedenle, tüm bu inşaat
furyası boyunca mimarlık camiasının önemli
bir kısmı toplamda etkin bir görev almış olmasına rağmen, neredeyse tüm taraflarca paylaşılan söylem, bunun “maruz kalınan” bir süreç
olduğu biçimindeydi.
Uluslararası ortamda da yaygın hale gelmiş
olan, “kent planlanamaz” mottoları, “kelebek
etkisi” teorileri, tabula rasa, mixed use, büyüklük, yeni nesil kamusal alanlar söylemleri,
içinde bulunulan süreç açısından ne anlama
geldiği doğru dürüst anlaşılmadan Türkiye’de
de yayıldı.
Burada haksızlık etmemek için şunları da
hatırlamakta fayda var. Bu süreç başından tümüyle öngörülebilir değildi. Belki ancak şimdi,
on yıl sonra farklı yönleriyle bir ölçüde anlaşılıp
incelenebilir. Bunun yanında, bu inşaat furyasının, her şeye rağmen, özellikle İstanbul için
deprem riski gibi gayet rasyonel nedenleri de
vardı, en azından başlangıçta. Ayrıca bu durumun bütünselliğini kavrayarak, gerekli düşünsel tavrı kurması ve göstermesi beklenebilecek
olan akademinin kendisi de yapısal sorunları
ile fazlasıyla meşguldü; 1990 yılında 11 mimarlık bölümü olan Türkiye’de bu sayı, 2000’de
25’e, 2010’da 45’e, 2015’te ise yine büyük bir
sıçrama ile 122’ye çıkmıştı. Bugün açılan ve
kapanan bölümlerle birlikte 130’un üzerinde
mimarlık bölümü var ve bu bölümler her yıl
toplamda 6000’in üzerinde kontenjanla öğrenci
alıyorlar. Dolayısı ile mimarlık akademisinin
kendisi de bu süre boyunca büyük ölçüde kendi
sorunları ile boğuşur hale gelmişti.
Tüm bu süreçte, mimarlık ortamında pek çok

farklı görüş ve tepki oluştu; bir kısım gönüllü
olarak katıldı bu büyük inşaat furyasına, bir
kısım sessizce kıyısında yer aldı, bir kısım
bir yandan eleştirip bir yandan nemalandı,
bir kısım şiddetle karşı çıktı, hukuki ve toplumsal mücadele verdi, bir kısım katılanları
suçladı, bir kısım karşı duranları salt eleştirip
alternatifleri geliştirmemekle suçladı. Süreç
ilerledikçe, mimarlık ortamı içerisindeki tüm
bu çatışmalar da giderek daha sert bir hal aldı.
Ancak sonuç olarak, tüm bu çatışmalarla da
birlikte, büyük kentsel dönüşüm hamlesi, adı
açıkça anılsa da anılmasa da, ister istemez
mimarlık ortamı ve tartışma alanının bütününü
işgal eder hale geldi.
Bu zorlu dönem içerisinde, mimarlık ortamına
yeni katılan, görece genç kuşaktan bazı gruplar
ise, uluslararası ortamın da farkında olarak,
içinde bulundukları koşullara karşı eleştirel
bir mesafe aldılar ve pek çok farklı kanaldan
beslenen, kendilerine özgü mimarlık pratiklerini kurmaya ve denemeye giriştiler. Olağan
piyasa dinamiklerinin zorlayıcı denklemlerinin
kısırlaştırdığı bir ortamda bu gruplar, farklı
denklemler üzerine kurulu farklı mimarlıkların
da olabileceğini sadece iddia etmekle de kalmadılar, bazıları bizatihi inşa etmeye giriştiler.
Bu süreçte Türkiye için anılması gereken
önemli dönemeçlerden biri de herhalde 2013
yazındaki Gezi hareketi oldu. Gezi Parkı etrafında oluşan direniş, hem Türkiye’deki kent
hareketlerinin bir patlama yaşadığı önemli bir
eşik oldu, hem de mimarlık ortamı içerisindeki
farklı tavır ve tarafların kendini sınaması için
bir mihenk taşı haline geldi.
Belki bugün bile, hâlâ bu süreci tamamen ve
derinlemesine değerlendirmek için erken;
ne de olsa bu hummalı inşaat faaliyetinin sonuçlarını esas olarak önümüzdeki on yıllarda
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toplumca yaşayarak göreceğiz ve mimarlık ortamındaki farklı aktörlerin bu koşullarda nasıl
bir sınav vermiş olduğunu değerlendireceğiz.
Ancak bugünden geriye doğru baktığımızda,
geleceğimizi de büyük ölçüde etkileyecek ve
belirleyecek bir on yıl yaşadığımızı inkâr etmek
mümkün değil. Gerek Türkiye, gerekse uluslararası mimarlık ortamı açısından da yeni bir
kırılmanın eşiğinde olduğumuz görülmekte.
Belki de bugün artık yeni ufuklara bakmanın
zamanıdır.

DAYANIŞMA MİMARLIĞI
Güncel Arayışlar ve Yeni Açılımlar
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Dayanışma Mimarlığı sergisine katılan gruplar,
Türkiye’deki bu hızlı ve bir yönüyle son derece
yıkıcı kentsel gelişimin yaşandığı, mimarlık
ortamının ise uluslararası hâkim söylemle
birlikte bir tür sıkışma yaşadığı dönem içindeki
farklı arayışlardan doğdu. Bu genel koşullara
eleştirel bir mesafe ile yaklaşan görece yeni
kuşaklar, kendilerine bu koşullar içerisinde
farklı yollar kurup deneyebilecekleri alanlar
açtılar. Sergideki gruplar ve işlerin tümü, işte
bu arayış ortamının ürünleri ve bu ortam içerisindeki belirgin bir izleğin kurucu ve takipçileridir.
Sergideki grupların bazıları doğrudan kendi yerelliği içerisinde oluşmuş bir kentsel mücadeleye mesleki becerileri ile katıldılar ve destek
oldular. Bazılarının kolektif üretim gruplarının
oluşumu doğrudan yerel bir mücadele ile sınırlı. Bazı gruplar, herhangi bir yerelliğe bağlı

olmaksızın, farklı mücadelelere eklemlenerek,
mesleki becerileri ile bir anlamda dışarıdan
destek verdiler. Bazı gruplar ise, belirli mücadeleler ve dayanışmalar ile doğrudan bağlantılı
olmaksızın, dönemsel işbirlikleri kurarak, daha
özgürlükçü ve kolektif bir mimarlık pratiği arayışından doğdu.
Dayanışma Mimarlığı sergisine katılan her
grup, yaptıkları işlerle kente, doğaya ya da
toplumsallığa dair bir mücadeleye gönüllü
katkılarıyla umulmadık şeyleri mümkün kılıyor
ve yalnızca bu katkı bile dikkate değer. Ancak
grupların kendilerinin de çoğunlukla belirttiği
gibi, gönüllü olmakla birlikte, tüm bu işler
basit anlamda bir tür “hayır işi” değil. Tersine, destek verdikleri mücadelelere katılma
biçimleri, bu hayır işi kavramının da ait olduğu
toplumsal mekanizmayı sorgular ve alternatifler üretir nitelikte. Dayanışmalara koydukları
katkılar, kendilerine de mimari arayışlarını
sınayabilecekleri bir alan oluşturuyor.
Mimari açıdan bakıldığında ise, bu katkıların
ötesinde, her grup, mimarlık ortamının önüne
yeni olanaklar ve tartışılması gereken yeni
alanlar açıyor. Her grubun çalıştıkları alanlar
ve birlikte çalıştıkları mücadelelere verdikleri katkılar, mimarlık pratiği ve tartışmasını,
yapı üretimi ve onun nitelikleri ile sınırlanmış
bir çerçeveden çıkartıp toplumsallaştırarak
genişletiyor ve zenginleştiriyor. Ortaya çıkan
çalışmalar, hepimiz için kent ve mimarlık tartışmalarında kullanacağımız öncü ve örnek
çalışmalar olacak.
Plankton Projekt, ismiyle müsemma; bunca
büyük işlerin konuşulduğu ortamda, en küçük
ve uzaktaki bir işin bile, boyutlarından bağımsızca büyüyebilen bir etki yaratabileceğini hatırlatıyor her birimize, yaptıkları her yeni işle.
İlk bakışta birbirinden bağımsız gibi görünen

bu küçük işlerin her biri, anonimleşmeyen bir
kolektif mimari üretimin örnekleri.
Herkes İçin Mimarlık (HİM), Gezi Parkı Şenlikleri’nden, Atıl Köy Okulları Projesi’ne kadar
hayata geçirdikleri pek çok projede, kolektif tasarım ve uygulamanın önde olduğu bir mimarlık pratiğinin örneklerini veriyorlar uzunca zamandır. HİM, kolektif tasarım ve uygulamadan,
kent hakları mücadelesine ve hatta mimarlık
eğitimine kadar uzanan geniş bir çalışma alanı
ve birikimi ile, olağan yapıların mimarlık ortamında kolayca edinemeyeceği bir etki alanına
sahip şimdiden.
Herkes İçin Mimarlık ve Plankton Projekt bir
arada düşünüldüklerinde ise, alışıldık mimarlık pratiğinin ötesinde, kolektif bir mimarlığın
olanaklarını araştıran ve uygulayan organizasyonların önümüzdeki dönemde giderek gelişeceğini ve gündemde olacağını muştuluyorlar.
Düzce Umut Atölyesi, Düzce depremi sonrası
evsiz kalan kiracıların uzun mücadelesine katılarak, tapu sahibi olmayanların da hak sahibi
olabileceğinin tescil ettirilmesine büyük bir
katkıda bulunuyor. Böylelikle sadece Düzceli
depremzedelere değil, kentsel dönüşüm furyasının en önemli sorunlarından biri olan “yerleşiklerin hak sahipliği” kavramının gelişmesine
ve tüm kentsel dönüşüm mağdurlarının hak
mücadelesine de katkı sağlayarak öncü bir çalışma yapmış oluyor.
Mimar Meclisi ise, mahallelerin yenilenmesinin tek yolunun toptancı ve sosyal dokuyu
yok sayan projeler olmadığını, mahallenin sakinleri ile birlikte çalışarak örnekliyor. Küçük
Armutlu’daki sürece kendi yaratıcı katkılarının
yanı sıra, yürüttükleri “K. Armutlu Yerinde ve
Yerlisiyle İyileştirme Süreci”, özelleşmiş mimari yarışma, atölyeler, halka gönüllü tasarım
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desteği, kolektif inşa atölyesi gibi yenilikçi yol
ve yordam önerileri ile giderek çoğalan kolektif
mimari pratiğini de doğrudan inşa ediyor.

alana sıkıştırılmak yerine “Kent içinde bostan
nasıl işleyebilir ve korunabilir?” gibi çok daha
asli ve özgür bir alana taşınmış oldu.

Mimar Meclisi’nin Armutlu’da yürüttüğü yaratıcı ve mütevazı süreç sayesinde bugün bizler,
tek elden ve toptan şekilde yürütülen, geniş
toplumsal kesimlerin yerinden edildiği “kentsel
dönüşüm” söylemi karşısında alternatifsiz değiliz ve artık alternatiflerimizi artı ve eksileri ile
konuşabilecek bir tartışma zeminine sahibiz.

Benzer bir şekilde, Tarihi Yedikule Bostanları
Koruma Girişimi de, “İstanbul’un sur içinde
bugün bostan olur mu?” sorusuna cevabı, 2000
yıllık kültür mirası birikimine dayalı şekilde
bostanın bugün de orada kentsel yaşantının
içinde varlığını sürdürmesinin hem olanaklı,
hem de gerekli olduğunu kamuya anlatarak
vermiş oldu. Yedikule bostanları koruma süreci, henüz Kuzguncuk örneğindeki gibi tamamlanmış ve bostanlar korunabilmiş olmasa da,
girişimin bu konuda aldığı yol ile, mimarlık ve
koruma alanındaki tartışmamızı, oraya yapılması planlanan park ve yapıların nitelikleri
yerine, 2000 yıllık bir kentsel tarım alanının
etkileşim içinde olduğu kara surları ile birlikte
kentsel yaşama nasıl entegre edilebileceği gibi
çok daha inceltilmiş bir noktaya çekmeyi başarmış görünüyor.

Diğer yandan, Düzce Umut Atölyesi’nin Düzceli
depremzedelerin mücadelesine verdiği katkı
sayesinde, bugün kentte yerleşik yaşam hakkının sadece tapu sahipliğinden ibaret olmadığını
örnekleriyle konuşabileceğiz.
Başka Bir Atölye, akademik ortamdaki bir
stüdyodan başlayarak, kentsel mücadeleden
korumaya, kırsal bölge çalışmalarından teori
ve eleştiriye kadar geniş bir alanda çalışıyor.
Türkiye’de mimarlık ortamının son on yılda,
tüm bu hızlı yapma etmelerin arasında, belki
en çok eksikliğini çektiği şey, etkin bir eleştiri
ve teori ortamının yokluğu idi. Başka bir atölye,
yaptıklarının ötesinde, bir yandan tüm bu mücadelenin Türkiye ve uluslararası bağlam içerisinde yerine oturmuş teori ve eleştiri ortamını
oluşturmak için de çalışıyor.
Kuzguncuk Bostanı Koruma Girişimi, Kuzguncuklular Derneği’nin uzun yıllardır süren mücadelesine verdikleri destekle, İlya’nın Bostanı’nın bir kentsel tarım alanı olarak kullanımını
mahalle sakinlerinin önce tahayyül etmesini,
sonra da savunmasını ve korumasını sağladı.
Böylelikle hem İlya’nın Bostanı mahallenin de
kullanabildiği bir alan olarak korunmuş oldu,
hem de mimarlık tartışması orada yapılması
planlanan okul, hastane ya da herhangi bir
başka yapının niteliklerini tartışmak gibi dar bir

Her iki bostan örneği, somut olmayan kültürel
miras konusunda öncü çalışmalar olmanın
yanı sıra, bostan mefhumunu, Langa Bostanı,
Çukurbostan, Çengelköy Bostanı gibi kentte
artık sadece adı kalmış bir form olmaktan
çıkarıp, mimari ve kentsel bir form olarak yeniden üreterek, mimarlık ve kent tartışmalarımızın içine yeniden dahil etmiş oluyor. Böylelikle
bugün artık “Kentte bostan olur mu?” sorusuna sadece argümanlarla değil, örneklerle yanıt
verebilme ve tartışma olanağına kavuşuyoruz.
Şüphesiz her bir çalışmanın eleştirilecek yönleri var ve bu eleştirel kanalları açık tutmakta
da sonsuz fayda var. Bu çalışmaların zenginleşmesi, çoğalması ve gelişmesi bu eleştirel
zeminin korunmasına bağlı. Grupların özgün
bir yönü de, yapılan işlere yönelik tüm sahiplenme duygularına rağmen, kolektif çalışma

yöntemleri sayesinde, kendi içlerinde de üreyen bu eleştirel zemine olanak tanımaları ve
dolayısı ile gelişmeye açık olmaları.
Sergideki her grup, yaptıkları işler ile, her biri
çalıştıkları alana özgü olacak şekilde mimarlık
alanının da tartışma zeminini genişletiyor. Mimarlık üretiminin kendi niteliklerinden, kentsel
tartışmalara kadar yayılan bir alanda verilen
ürünlerin tek tek her biri, önümüze mimarlığa
dair yeni örnekler, sorular ve olasılıklardan
oluşan bir alan açıyor.
Tüm grupların çalışmaları bir arada düşünüldüğünde ise, üretim hacmi artarken ufku
daralan bir mimarlık ortamında, piyasanın
olağan denklemlerinin dayattığı sınırları özverileri sayesinde özgürleştirerek mimarlık
tartışmalarının da asli bir zemine çekilmesini
sağlıyorlar. Üstelik sadece var olanı sorgulamak ve eleştirmekle kalmıyor, fikren özgürleşme çabasındaki bir mimarlık ortamının öncü
ürünlerini de veriyorlar. Dikkatli bakıldığında
bu çalışmaların bütünü, alan ve değer hesaplarından ticari gizlilik sözleşmelerine, devasa
ofislerden sansasyonel projelere, medyatik PR
faaliyetlerinden metalaşmış ödül endüstrisine
yayılan denklemler üzerine kurulu bir mimarlık ortamının, pek de öyle kendini sunduğu ve
dayattığı gibi alternatifsiz olmadığını, başka bir
mimarlığın bugün ve burada da mümkün olduğunu söylüyorlar. Böylelikle farklı yönlerdeki
yeni arayışlarla birlikte, mimarlık ortamının
gerek Türkiye gerekse uluslararası ortamda
kaçınılmaz olarak önünde durduğu değişimin
eşiğine bir taş eklemiş oluyorlar.
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ÖNSÖZ

SERGİ VE KİTAP ÜZERİNE

Dayanışma Mimarlığı Sergisi ve kitabı, yaklaşık
altı aylık bir çalışma sonucunda hazırlandı. Bu
hazırlık süreci boyunca, sergiye katılan tüm
gruplarla, hem sergi ve kitabın içeriğinin, hem
tüm grupların çalışmalarının tartışıldığı uzun
toplantılar yapıldı.
Bu çalışmaları bir arada sergileme düşüncesi,
bir yandan mimarlık ortamının ihtiyaç duyduğu
yeni açılımları görünür ve tartışılır hale getirme
ihtiyacından, bir yandan da Türkiye mimarlık
ortamında zaten yapılmakta olan etkinliklerden
esinlenilerek doğdu. 2016 yılı içerisinde yapılan
farklı öneri ve etkinlikler bu grupların bazılarının çalışmalarını bir araya getirmişti. Sinan
Logie ve Yaşar Adanalı’nın “Her Yer Cephe Her
Yer Umut”, Merve Bedir ve Branden Cormier’in
“Geziden Sonra”, Gül Köksal, Eray Çaylı ve
Sinan Logie’nin “Bir Pavyon İki Etkinlik” çalışmaları, benzer grupların yaptıklarını bir araya
getirerek tartışma amacını taşıyordu. Dayanışma Mimarlığı sergisine katılacak gruplar da, bu
çerçeveler içerisinde, bugün halen aktif olarak
farklı mücadelelere katkıda bulunan, kolektif
mimarlık pratiğini oluşturmaya çalışan gruplar
arasından seçilerek davet edildi.
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Şüphesiz bu çerçevede değerlendirilebilecek
gerek bugün aktif olarak çalışan, gerekse bu
çalışmaların öncülü sayılabilecek pek çok farklı
gruptan söz edilebilir. Mimarlar Odası’nın da
çoğunun bileşeni olduğu pek çok farklı kent
hakları dayanışma grubunun yanı sıra, 70’lerde
sosyalist mimarların gecekondu mahallelerinde
yürüttükleri çalışmalar, özellikle 90’larda başlayan öğrenci buluşmaları ve mimarlık eğitimi
kökenli pek çok etkinliğin de benzer yerlerden
ilham aldığı söylenebilir. Bu yönüyle bu sergi ve

kitabın da, Dayanışma Mimarlığı başlığı altında
ele alınabilecek çalışmaların eksiksiz bir dökümü ya da değerlendirmesinden çok, bir başlangıç ve önümüzdeki dönemde çoğalarak daha
da değerlenecek çalışmaları bir araya getirip
işaret eden bir öncül olarak değerlendirilmesini
dileriz.
Bu sergi ve kitabın hazırlık aşaması, tüm gruplar için ilave bir çalışma oldu ve her bir grup
kendi zamanlarını ayırarak azami katılımı gösterdi. Önümüzdeki dönemin, tüm grupların kendi çalışmalarını dilediklerince sürdürebilecekleri, farklı katılımlarla mimarlık ortamının daha
da çeşitleneceği bir dönem olmasını dileriz.

H. Sinan OMACAN
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi
Başkan Yardımcısı
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Dayanışma Mimarlığı
Sergisi Grubu

Başka Bir Atölye (b1a) ağırlıkla mimarlık disiplininden gelen
kişilerden oluşmakla birlikte, mimarlık dışındaki disiplinlerin
de katılımıyla sınırı tartışmaya açar. Çünkü sınırlar insan
icadıdır ve mekân üretimi sadece mimarların meselesi
değildir. b1a sadece sınırları değil, sınırlarla çok yakından
ilişkili olan sınıf, mülkiyet, adalet, eşitlik, ekoloji, cinsiyet,
türler, doğa, eğitim ve diğer tüm toplumsal bağlamları da yermekân üzerinden tartışmaya açar.
b1a Kocaeli Üniversitesi MTF Mimarlık Bölümü ile organik
bağlarla yola çıkmış olup -mimarlık- eğitim ortamının bireytoplum üzerindeki etkilerini dert edinir.
b1a aktivisttir, daha iyi, eşit, adil ve özgür bir dünya için
ortaklıklar kurar, kesiştiği gruplar vardır, imkânlarını onlarla
paylaşır, birlikte eyleme geçer. Hayatın gündelik sıradan
16

şeylerden ibaret olduğunu düşünerek parçası olduğu veya
gözlemlediği yereli araştırır, yerelden gelen talep üzerine
yerele hizmet eder. b1a başka bir dünya yolunda başka bir
mekân algısı ve üretimini düşler, araştırır, deneyler.
b1a’nın açık ortamı Sofa’dır, açık mutfağı Facebook grubudur,
www.baskabiratolye.org ise, açık kaynağıdır.

Adil Tufan Menekşe
Ahmet Şeker
Anıl Korkmaz
Aslıhan Üte
Avaşin Yorulmaz
Beyza Baş
Bilge Aydın
Cengiz Demirtaş
Ceylin Yıldırım
Delal Başeğmez
Deniz Buçan
Derin Kargın
Dicle Beştaş
Dilşah Oğuz
Evrim Coşkun
Gamze Saf
Gül Köksal
İsmail Onur Gönüllü
Kemal Utku
Mert Günaslan
Meryem Kazıcı
Nihal Salış
Özge Kırçıl
Pelin Kaydan
Selahattin Şenköylü
Senem Can
Serdar Kurtuluş
Suna Şen
Şilan Mızrak
Zehra Merve Öztürk
Zeynep Yiğit
Zümra Okursoy

BAŞKA BİR
ATÖLYE
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Dayanışma Mimarlığı Sergisi'nin
kitabı için kaleme aldığım ve atölyemizi anlatacak bu yazının çatkısı, zihnime ilk düştüğünden bu
yana birkaç kere ciddi bir biçimde
değişti. Tıpkı hayatın akışı gibi, ne
düşündüysem yaşadığım koşullar metnin kurgusunu başkalaştırdı. Hani denir ya, hayat biz plan
yaparken, başımıza gelenlerdir
diye, işte aynen öyle… Aslında
bu durum çokça da mevcut ülke
ortamında mimarlık eğitimi içinde inandığım doğrularla birlikte
varlık göstermeye çalışmaya ve
bu ortamdan türeyen atölyemizin deneysel doğasına uygun bir
durumdu. Nihayetinde madem
olağanüstü haller altındayız, bu
olağanüstü haller, aslında bizlerin basit, küçük hayatlarında,
inandığımız ve önemsediğimiz
eylemlerimize doğrudan müdahale edebiliyor; o zaman biz de
derinlikli bir kuramsal tartışma
yerine, atölyemizin olağan, sakin gündelik akışını, kısa tarihini
doğrudan içinden anlatalım. Belki de bu basit anlatım, mesleğin
politikasını,
eğitim-öğretim-üretim ortamını içtenlikle dert
edinen bizlerin meselesini daha
sarih bir biçimde ortaya koyabilir.
18

Şimdi öncelikle filmi biraz daha
öne saralım ve bugüne göre daha
hafif bir olağanüstü hal olan zamana gidelim. Dayanışma Mimarlığı sergisine katılımımız Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi’nin 20 Mayıs 2016’daki

ilk toplantı daveti ile başladı. O
ilk toplantıda herkesin heyecanının kaynağı, sadece yan yana,
dayanışmayla birlikte iş yapacak
olmamızda değil, aynı zamanda birbirimizin deneyimlerinden
bir şeyler öğrenecek olmamızda
yatıyordu. Normal koşullarda bu
kadar mimarın bir araya geldiği
ortamlarda gözlenen genel eğilim, rekabetçi-yarışmacı, kendini
öne çıkaran bir tavır iken, bizim
süreçte ağırlıklı olarak kolektiviteye açık bir niyet vardı. Belki
de toplumsal sorunları dert edinen mimarların ortak özelliği, bu
sorunlara karşı aktif bir biçimde
harekete geçmeleri ve haliyle bu
hareketi ortaklaştırma olasılıklarını da sık sık sorgulamalarıydı.
Aklın yolu bir olacak ki, Eray Çaylı
ve Sinan Logie ile, bu ilk toplantının kısa bir süre ardından 28
Mayıs 2016’da çoğu Dayanışma
Mimarlığı sergisine katılan grupları davet ederek, birbirimizin mimarlığa yaklaşımlarını dinlemek
ve öğrenmek amaçlı bir etkinlik
düzenlemiştik (Etkinliğin tüm sunumları ve ses kayıtları için bkz.
http://www.xximagazine.com/
haberler/bir-pavyon-iki-etkinlik-kayitlari-yayinlandi). Sanırım
bu buluşmaların en belirgin özelliği, toplumsal sorunlara karşı
sözün ötesine geçip eyleme geçen meslektaşlarımızı dinlerken,
bir yandan da kendimizi anlamaya, konumlandırmaya çalışmak.
Goethe boşuna dememiş, “insan
kendini insanda tanır” diye…

Başka Bir Atölye; neden, kimden, nasıl başka?
Mimarlığın politika ile ilişkili olup
olmadığı sıklıkla tartışma konusu
olup, çoğunlukla da politikadan
uzak olması gerektiğine kanaat
getirilirse de (“mimarlık için mimarlık” şiarı gibi) kanımca açık ki
her şey politiktir. Dünyanın büyük
kısmının kabul ettiği bir ekonomi-politik sistem olarak kapitalist modernleşme projesinin,
Türkiye’nin de ağırlıkla yakın dönemde islâmi sermaye ile birlikte
uyguladığı bir sistem olduğunu
biliyoruz. Bu sistemin, eğitim
sistemine doğrudan yansımaları hayli açık olduğu gibi, Kocaeli
özelinde de bambaşka ölçeklerde
hissediliyor. “Büyük resim” sadece büyük olayları değil, biz küçücük bireylerin de hayatlarına doğrudan müdahale edebiliyor, bazen
pek farkında olmasak da. Bu nedenle mesleğin, akademinin politikasını tartışmak, ekonomi ve
sosyo-politika arasındaki bağları
çözümlemek, eleştirel bir şekilde
analiz etmek, kurucu bir hareket
için son derece elzem. Neye karşı
veya neyin yanında olduğumuzu
incelikli olarak mesele etmeden üretmenin ciddi sakıncaları
var. Biz atölyede öncelikli olarak
bu tür meseleleri üretimin merkezine koyarak ve üretimin her
aşaması-ölçeğinde sık sık geri
dönüp tartışarak ilerlemeyi tercih ediyoruz. Atölyede mekâna ve
hayata ilişkin gündelik her şeyin
politika ile ilişkisi tartışmaya açıl-

makta. En çok da politik mimarlık
ve mimarlığın politikası arasında
ayrıma dikkat çekilmekte. Şöyle
ki politik mimarlık, mimarlığı bazı
düşünce, fikir ve ideolojilerin (sağ
veya sol görüş olması partizanca
tutumlarda pek de fark etmiyor)
lehine bir araç olarak görürken,
mimarlığın politikası mesleğin
eğitim ortamından üretimine her
yönünü belirli bir ideolojiye sıkıştırmadan ve onun lehine olmaksızın, evrensel düzeyde mesele
edebiliyor.
Bunun önemini şu şekilde ifade
edebilirim: Çok açık ki seçtiğimiz koşullarda değil, belirlenmiş
koşullarda dünyaya geliyoruz ve
çok azımız belirlenmiş koşullar dışına çıkmayı başarabiliyoruz. Başaranlar bunun bedelini
ya kendileri ödüyorlar, ya da bir
başkasına ödetiyorlar. Başka Bir
Atölye ise, bu bağlamda, başka
bir dünyayı inşa etmenin öncelikle kendimizi inşa etmekten geçtiğini tartışmaya açmakta. Nasıl ki
bireysel süreçlerimiz toplumsal
olandan kopuk değilse, aynı şekilde kendimizi inşa etme sürecinde de atölyenin kolektif ortamı
dayanışmacı bir ortam sunma
potansiyeli taşıyor. Kapitalist modernite projesinin her şeyi ayrı
bir rafa kaldırdığı, rasyonel akılla
çözdüğünü iddia ettiği, gündelik
olanı birbirinden ayrıştırıp, planlayıp, sabitleyip hayatımıza dikte

ettiği gerçeklere karşı; atölyede
bizler karşılaşma, dağılma, kesişme, bağ kurma, iç içe geçme,
birbirine karışma, hemhal olma,
birbirini sağaltma hallerini, kendiliğinden, hiyerarşisiz, dayanışmacı, yan yana aşmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince, şartlar
izin verdiğince…
Her dönem kendi krizi ve fırsatları ile karşı hareketlerini de
oluşturuyor. Nitekim 21. yüzyılda
mekân üzerine taktik mekânlardan, kolektif inşaya, anonim veya
otonom hareketlerden, ekonomik
büyümeye karşı sosyal gelişimi
hedefleyen modellere ve bunlara
bağlı müşterekler hareketine, isyan mimarlığından çağdaş yerel
mimarlık arayışlarına, yenilikçi,
ezber bozan çok sayıda tartışma-üretim alanı var. Atölyede öncelikle mevcut işleyiş ve ezberleri
dert edinerek bunları ele almaya
gayret ediyoruz. Öğretmen-öğrenci veya öğreten-öğrenen arasındaki hiyerarşik ilişkinin alt üst
edildiği, sözü herkesin eşitçe söyleyebildiği, eleştiriyi yeri gelince
çekinmeksizin herkesin yapabildiği, kolektif üretimin esas alındığı bir işlik olmayı önemsiyoruz.
Kesişimler yoluyla benzer başka kişilerle-oluşumlarla bir ağ
kurmaya çalışıyoruz. Başka Bir
Atölye'nin manifestosu doğrultusunda atölyede sınır tanımaksızın
üretmeyi arzu ediyoruz.
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Kısa “tarihçemiz”
ve üretimlerimiz

Sofa Bahçe

Bizim Başka Bir Atölye adıyla
“ortaya çıkışımız” 2015 Eylül ayını bulsa da, aslında 2011’den bu
yana mimar Pelin Kaydan ile yaptığımız çalışmalar bu oluşumun,
daha doğru bir deyişle bu arayışın temelini oluşturuyor. Hatta
belki de atölyenin mimar üyeleri
içinde yaşı en yüksek olan benim
ta mimarlık eğitimimin başlangıç zamanına, ‘80’lerin sonuna
dek uzanıyor bu süreç. Şimdilik
o kadar geriye sarmaya gerek
yok diyelim ve Pelin ile yaptığımız çalışmalara bakalım. İlk tanışma ortamımız olan Mimarlar
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin Kent Düşleri Atölyesi’nde,
Kadıköy temsilciliği binasında
konuşlanıp Kadıköy Meydanı’nı
düşünmek, her gün binlerce insanın geçtiği bu kamusal alanın
kullanımı, tasarım sorunsallarını
tartışmakla başlayan birlikteliğimiz, sonrasındaki uzun soluklu
işbirliğimizin ilk adımı oldu.

Sofa
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Birlikteliğimiz aynı mahallede
Misak-i Milli Sokak'ta konumlanan ve orta sofalı plan düzeni nedeniyle "Sofa" adını verdiğimiz, 2.
grup eski eser olarak tescilli bir
19. yüzyıl sonu yapısındaki atölyemize taşındı. Sofa’nın binasının

Yeldeğirmeni’nin tarihi dokusunun günümüze ulaşmış özgün bir
öğesi olması, yapının sahiplerinin
yarım asrı geçen bir süredir bu
binada oturmaları, benim de bu
sürecin bir çeyrek asırlık kısmına tanıklık etmiş olmam, başın-

dan bu yana zamanın insanlar
ve mekânlar üzerindeki etkisini
gözlemlemek için iyi bir imkân
yarattı. Örneğin atölyede İstanbul
kentinin hızlı dönüşüm sürecinde, yapı sahiplerinin çoğulcu, kolektif, mütevazı yaşam tercihleri

nedeniyle, bir eski eserin, yaşayanlarının gündelik alışkanlıklarına karşılık verecek şekilde küçük müdahaleler görüp, pekâlâ
hayatını sürdürebiliyor oluşunu
Sofa mekânı aracılığıyla gördük.
Üstelik yüksek bir mimarlık hiz-

meti almadan, tıpkı yapının inşa
edildiği geleneksel dönemdeki
yapı üretim süreci gibi, bu kez
Karadenizli bir ustanın emeği ile
yapılan ekleri yerinde yaşarken
tartışabildik. Burada Sofa mekânına ilişkin bu anlatım, aslında
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bizim “dükkânı” anlatmaktan öte,
mekân ettiğimiz yerin bize aktardığı somut ve somut olmayan
izlerin gündelik hayattaki karşılığını okuma gayesini taşıyor.
Yaz aylarında daha uzun saatler
ve hatta bazen geceler ortak zaman geçirdiğimiz, kış aylarında
da hafta sonları bulunduğumuz
bu ortam, bize kentsel dönüşümden, tarihi doku ile kurduğumuz
hakiki bağlara, kentin yoğun yapı
dokusu içinde kalmış bir küçücük
bahçedeki toprağı, verdiği ürünleri tanımaktan, neler ekebileceğimiz hayallerine, bahçedeki
su dolu sarnıcın sadece sulama,
gündelik su ihtiyacının ötesinde yapının sağlığı için de nasıl
bir anlam taşıdığını tartışmaya,
dahası bu örnek vasıtasıyla yitirdiğimiz kadim bilgileri anlamaya olanak sağladı. Zaman içinde
Sofa’daki mekânları düzenlerken
kolektif bir üretim süreci fikrini
inşa etmenin gereklerini, bunun
için ihtiyaçlarımızı, “az çoktur” ile
“az yeterlidir” arasındaki önemli farkı, bu fikri işlemek için de
aslında ciddi bir biçimde ilmek
ilmek uğraşmak gerektiğini deneyimlemeye başladık. Ve fark ettik ki, hepimizin ihtiyacı olan şey,
temelinde yan yana olabileceğimiz, ortak aklı kurabileceğimiz,
birlikte düşünüp, birlikte üreterek ve birer meslek insanı olarak
parçası olduğumuz halk yararına
iyi şeyler yapabileceğimiz ortamı
kurmaktı.

Haliç Dayanışması
Sofa’daki ilk yıllarımızda yeri geliyor aktivisti olduğum Haliç Dayanışması için belge-bilgi üretiminde bulunuyor, yeri geldiğinde
Gölcük Mimari Miras kitabını hazırlıyorduk. Burada kısa bir açılım
yapmam lazım. Bir meslek insanı
olarak aldığımız eğitim, bu süreç
ile sonrasında yaptığımız üretimler arasındaki bağ, diğer bir
deyişle teori ile pratik arasındaki ilişki bizim Sofa’da yaptığımız
uzun tartışmalar ve sohbetlerin
ana meselesi olageldi. Bu bağlamda örneğin benim yüksek lisans tez konum olan Haliç Ter-

saneleri’nin Camialtı ve Taşkızak
Tersaneleri kısımları, 2013 yılında
Gezi direnişinin hemen peşi sıra
Temmuz 2013’te usulsüz bir ihale
ile Tamince’ye Haliç Port adıyla
projelendirmek üzere verildi. Alanın tarihi-teknolojik gelişim sürecini detaylıca araştırmış, yerinde belgelemiş, alanın niteliklerini
tespit etmiş ve sürekliliği konusunda fikir üretmiş bir meslek
insanı-akademisyen olarak, aynı
alanın sadece sermaye lehine ve
kamuya tamamen kapalı bir şekilde projelendirilmesine kayıtsız
kalmam mümkün değildi. Devletin bir kamusal alanı, toprağını
dönüştürmek üzere turizm odaklı

bazı işlevler atayarak sermayeye
devrettiği ve mimarların da sermayenin tasarımcısı olarak, emeğinin bedelini sermayeden alarak

ve başkası yapsa daha kötü olacağı inancıyla, kendisinin daha iyi
mimarlık yapacağını iddia ettiği
bu vakada (çok var böyle örnek)

B A Ş K A B İ R AT Ö LY E

alanı çok iyi tanıyan biri olarak
bana, danışmanlık yapmakla, bu
alanla bağ kurmuş halkın yanında olma seçenekleri düşmüştü. Halkın yanında olmayı tercih
ederek, benim gibi kişiler, kurumlarla oluşturduğumuz Haliç
Dayanışması uzun soluklu bir sürecin başlangıcı olurken, getirdiği
şu tür sorular da hâlâ baki kaldı:
Meslek-bilim insanları toplumsal olayları irdelerken, bunların
gündelik hayatla olan bağlarına
kayıtsız kalabilirler mi? “Ben yapmasam başkası daha kötüsünü
yapacak”, “iyi mimarlık” şiarları
ile mesleki etik arasındaki ilişki
nedir? Akademisyenlerin “piyasaya” verdikleri danışmanlık hizmetleri, akademik ortama nasıl
geri döner ve bunların ne kadarı
kamuoyu ile zamanında paylaşıma açılır, tartışılır, yayımlanır?
Halk yararına mimarlık ile sermaye lehine mimarlık arasındaki
çelişkinin farkında mıyız? Bunu
nasıl sorunsallaştırır, işimize-üretimimize yabancılaşmayı nasıl
önleriz? Mevcut ekonomi-politik
dayatmaları her zaman bir girdi
olarak görmek zorunda olmadığımızı, yaptığımız işin büyük resimle olan ilişkisini vaktinde fark
edebilir miyiz, fark ettiğimiz halde yapmaya devam etmenin etik
kodlarla ilişkisi nedir?

Gölcük Mimari Miras yayını
Sofa’da bir yandan bunları tartışırken bir yandan da yukarıda
adı geçen Gölcük Mimari Miras kitabını hazırladık. Kitap Kocaeli’de
3 yıl boyunca yaptığımız bir alan
araştırmasının yayını olurken,
’99 depreminden ciddi bir biçimde etkinlenmiş bir yapılı çevrede
korunagelmiş, ancak yakın dönemde hızla yok olan geleneksel dokunun irdelenmesi için bir
altlık işlevini de gördü (Kitabın
tamamı için bkz. https://goo.gl/

RIZbIy). Bu yayın, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi Mimarlık Bölümü’ndeki
lisans ve yüksek lisans mimarlık
atölyelerine ve rölöve-restorasyon, tarihi çevre koruma derslerine kaynaklık etti. Kitap aynı
zamanda yerel mimarlık üzerine
yaptığım bir post-doc çalışmasının zemini oldu ve post-doc’un
atölyeye geri dönüşü 21. yüzyıla
ait karşı mimarlık hareketlerini
ortama aktarmak biçimde gerçekleşti.

Anıtpark Yerleşkesi'nde
Anıtpark Dayanışması
Sofa, KOÜ Mimarlık Bölümü öğrencileri ile İstanbul’da yaptığımız
çalışmalar için de köprü görevini
görüyordu. Kocaeli-İstanbul arasındaki bu geçişler, mimarlık bölümünün yer aldığı İzmit Anıtpark
Yerleşkesi ve Kadıköy arasında
da bir karşılaştırma ve açık bir
üretim imkânı sağladı. Örneğin
Dayanışma Mimarlığı sergisinin
paftasına emek veren ve bugün
mezun olmuş bazı mimarlar, Sofa’daki süreçte birlikte atölye yaptığımız kişilerdi. Sofa / İstanbul ve
KOÜ Mimarlık / Kocaeli arasında
kendiliğinden, biz öznelerin hareketliliği ve ilgi alanlarının genişliğine bağlı olarak bir ağ gibi ördüğümüz mimari eğitim-üretim
arasındaki ilişkiler, zaman içinde
duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda
mimarlık disiplini dışından da ka-
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tılımlarla zenginleşmeye başladı.
Bu yolla, önce disiplinler arası,
ardından da disiplinler arasındaki
yapay sınırların da muğlaklaştığı
disiplinler üstü çalışmalara girişmeye başladık.
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Bir mimari mekânın, ekonomik,
politik, sosyal vb. çok yönlü olduğunu hep söyleriz ve hissederiz, ancak mimarlık eğitim-öğretim ortamındaki genel eğilim,
mekânı çalışırken mimar aktörün “orkestra şefi” olduğu, diğer
disiplinlerin en fazla yan dal gibi
katkı verdiği süreçler olarak ilerler. Zaten içinde yaşadığımız sistemin gereği olarak sonuç-çıktı
odaklı bir eğitim sürecinde bu
tür tartışmalar genellikle zaman
kaybı olarak nitelendirilir ve hayli
sınırlıdır. Bu eğilimin kırıldığı örnekler de ne yazık ki fazla değildir. Atölyede gerek tarihi yapı-doku-tasarım arasında çeşitlenen
eğitim ortamındaki pozisyonum,

Kocaeli SEKA (Selüloz ve Kağıt) Fabrikası

gerekse de ele aldığımız projeler
nedeniyle zaman içinde yüzleştiğimiz bir sorunsal oldu bu sınırlandırmalar. Bu yüzleşme sadece mesleki anlamda değil, aynı
zamanda toplumsal olaylar söz
konusu olduğunda da yaşandı ve
bizleri, 10 Ekim katliamı ardından
yerleşkede Anıtpark Dayanışması
kurmaya da itti. Anıtpark Dayanışması toplumsal konuların yanı
sıra, yerleşkenin yemekhane,
kantin, açık alan düzenleme gibi
somut sorunlarına ses çıkarmak
için de yan yana gelinen, ortak
akıl-eylem kurmak için düzenli toplanılan, ya da “toplumsal

cinsiyet ve mekân”, “insan-diğer
türler-mekân” gibi konularda
KOÜ’nün diğer fakültelerinden
de katılan akademisyen-öğrencilerle, lisans-lisanüstü düzeyde
disiplinler üstü, gönüllü okuma
atölyeleri yapageldiğimiz bir ortam oldu. Böylelikle mimarın
kendisini doğa, insan dışı türler
ve kendi türü arasındaki yabancılaşmış ilişkisini okuma, mesleğin sermaye birikimi-meta
üretimi-ekonomik büyüme üçlemesindeki rolünün farkındalığı,
bu yolla sınıfsallığın sorgulanması için atölye ortamını besleyecek
alanlar yaratabildik.

Kocaeli SEKA (Selüloz ve
Kâğıt) Fabrikası
İçinde yer aldığımız çalışmalardan biri olan, Kocaeli’deki kapatılan SEKA (Selüloz ve Kâğıt
Fabrikası) hakkında başlattığımız araştırma, Kocaeli Üniversitesi ve İstanbul’dan sosyoloji,
kamu yönetimi, emek tarihi gibi
çalışma alanlarının katılımı ile
gelişti. İki kent arasında mekik
dokuyan bu çalışma, karşılıklı
beslenmeye de imkân sağladı.
Öte yandan da SEKA alanının
Kocaeli Üniversitesi’ne verilmesi gündeme gelince, mimarlık
bölümünde bitirme ve bitirme
altı projelerde konuştuğumuz

bir mesele haline geldi. Bu konu
paralel olarak mimari rölöve ve
tarihi çevre koruma restorasyon
tasarımı gibi alan derslerinin de
konusu olunca, eğitim-öğretim
ortamının her kademesinde, çok
boyutlu ve disiplinler üstü aktarımlı ele aldığımız bir alan oldu
SEKA.
Sadece SEKA’da değil, lisans ve
lisans üstü atölyelerde ele aldığımız yerleri olabildiğince çok
yönlü, deneye-yanıla tartışarak
irdelemeye çalıştık. Proje alanlarımızın Kocaeli ve İstanbul
ekseninde güncel meselelere de
dokunacak biçimde çeşitlenmesine özen gösterdik.
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Saraylı-Örcün Yaz Atölyesi

Başka Bir Oyun Uygulaması

Bir diğer çalışma olan Kocaeli
Gölcük’e bağlı Saraylı-Örcün köylerinde 2008 yılının yazında ulusal
ölçekte düzenlediğimiz ve atölye
boyunca köylerde tam zaman geçirdiğimiz yaz atölyesi ise, mimarlık
ve sosyolojiden öğrenci-akademisyenlerin katılımıyla, sosyoloji disiplini ile ortak yürüttüğümüz, köy
halkının aktif öznesi olduğu, yereli
anlamaya, yerelden öğrenmeye ve
yerelin ihtiyaçlarına karşılık vermeye dayalı bir süreç oldu (Ayrıntı
için bkz. https://goo.gl/EB8zNS).
Atölyeye kendi talepleri ile dönemin Bayındırlık Bakanlığı Kırsal
Daire Başkanlığı, ÇEKÜL, Tarihi
Kentler Birliği de katıldı.

Okul sürecinde Kocaeli ve İstanbul’da çok farklı yerlerde çalışma
imkânımız oldu. Bunların içinde
son dönem proje çalışması yaptığımız Saraylı köyündeki oyun alanı uygulaması, tasarımın uygulama ile birleşmesinin nasıl başka
bir eğitim ortamı yarattığının açık
göstergesi oldu. Antik dönem kalıntılarına dayanarak kadim bir
yerleşim olduğu ifade edilebilen
Saraylı köyü, 1999 depreminin
merkez üssü olan Gölcük’e bağlı bir yerleşim. Köy, verimli tarım
toprakları ve Osmanlı döneminde
Saray’a götürülen üzüm bağları
ile tipik bir kırsal yerleşimken,
1930’lara dek süregiden toprağa

dayalı geçim kaynağının Gölcük
Tersanesi’nin inşası ile endüstriye geçmesi, tarımla uğraşan
köylünün, ücretli işçi sınıfına
dönüşmesine neden olmuş. ’99
depremi sonrasında ise, sağlam
zeminli tarım toprakları acele
kamulaştırma ile imara açılmış.
Dünya Bankası’ndan alınan krediler, dönemin siyasi iradesinin
helikopter gezisi ile yer seçimi,
taşeronlara ihale edilen konut
üretim süreçleri ile köyün tarımsal üretim alanları ve etrafı kısa
sürede çok sayıda kalıcı konut ile
çevrilmiş.
Saraylı köyü, atölyemizin büyük
resimde mesele ettiği hemen
her şeyi konuşmak, tartışmak,

yerinde incelemek için açık bir
laboratuvardı. Atölye köyün arada
kalmış bu hallerini farklı yönleri
ile incelerken yerinde, yerlileri ile
yerin somut-somut olmayan kadim bilgilerini anlamaya çalışan,
asırlara dayalı yapma biçimlerinin sorgulandığı “başka bir mimarlık” arayışına girdi.
Atölyenin süreci ise şöyleydi: Çalışmalar ağırlıklı olarak köyde ve
bilhassa köy kadınlarının pazar
kurduğu ve köy çocuklarının okul
dışı zamanları olan pazar günleri
yapıldı. Tüm çalışmalar köy halkı
ile bazen köy kahvesinde, bazen
pazarın ortasında, bazen de asırlık çınar ağacının altında tartışıldı.
Atölyeciler dönem boyunca köy ve
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civarını incelediler ve en çok köy
pazarının koşullarına (kadınların
ürünlerini sergileme ortamı, açık
alanda pişirme için ocak/fırın,
mutfak ihtiyacı), kalıcı konutlar
arasındaki güzel, ancak dikkat
çekmeyen yeşil alanlara, prefabrik
plastik oyun alanlarına, gençler
için etkinlik alanı ihtiyacına dikkat
çektiler. Bu dertlerini çeşitli analizler ve öneriler ile ortaya koyarken,
ilk olarak dönem arasındaki açık
atölyede atık lastiklerden başlayan
bir oyun alanı düzenlemesi (köy
çocuklarının tabiri ile, “lastik parkı”) yapıldı. Bu arada üretilen oyun
grubu maketlerinden biri atölyecileri çok heyecanlandırdı. Üzerinde
yapılan tartışmalar ardından, atölyeciler “biz bunu yaparız” dediler
(ilk kim dedi, hâlâ meçhul). Ardından atölyede hep konuşulagelen
ve farklı coğrafyalardan örnekleri
izlenen “çizdiğini inşa etme pratiği”, bu kez bir oyun alanı konstrüksiyonu inşası hayaline evrildi.
Atölyeciler toplu olarak beğendikleri maket üzerinde birlikte çalıştı,
çizimler üretti, Köyde inşa edilecek
yere ilişkin incelemelerde bulundu. Çalışmalara mekân olan yerlerden biri olan köy kahvesinin sahibi (ki süreci sosyal medyadan da
izliyordu ve atölyenin organik bir
parçasıydı bu süreçte) yer olarak
kahvehanenin arka bahçesi teklifini kabul etti. Kahvehane, meydana
bakan bir konumda, çocuklar da
hep o civardaydılar. Sonra alana
göre çalışmalar yeniden düşünüldü, alanda ölçümler yapıldı. Bu

vesile ile, rölöve almanın, düzecin, ölçü-ölçeğin, maketin, malzemenin - temininin, maliyetin,
iş sağlığı-güvenliğinin, çizilen bir
çizginin öneminin, kolektif iş yapma pratiğinin vb. çok şeyin üzerine
hakiki karşılaşmalar yaşandı. Sıfır
bütçe/destek ile başlanan uygulamayı atölyeciler, köy çocukları (en
çok da Hatice’yle Enes) ve kahveci
İbrahim’le, malzeme temini sırasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle biraz uzayarak 4 günde bitirdi.
Köy çocukları başından bu yana
sürecin esas parçası oldular, uygulamanın her aşamasında beden
gücü ile destek oldukları gibi, atölyecilerin diğer projelerine eleştiri
getirmeye başladılar. Tırmanma
ağı temin edilemeyince ve yokluktan iş başa düşünce, araştırılıp davet edilen Gölcük Tersanesi’nden
Hüseyin Usta gemicilerin ip bağlama tekniklerini atölyecilere öğretti
ve çeşitli biçimlerde ipler örüldü.
Köyün ahşap ustası Hüseyin Usta,
ahşap işleri için atölyesini açarak yardımcı oldu. Sanayiden atık
lastiklerin delinmesi konusunda
destek alındı. Bu uygulama, motivasyonunu kolektif süreçten, ortak emek-akıldan ve sürecin her
anını oyuna çeviren, bitmek bilmez
enerjileri ve merakları ile her güzel şeyi hak eden köy çocuklarıyla,
onların sohbeti güzel, istikrarlı,
üretken anneleri, anneanne-babaanneleri, diğer bir deyişle köy kadınlarından almış oldu (Daha çok
ayrıntı için bkz. https://goo.gl/vMtlUH ve https://goo.gl/72aM1M)
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Dayanışma Mimarlığı Sergisi
Dayanışma Mimarlığı Sergisi
için aldığımız bu davet, mesleki
dayanışmayı ve paylaşımı atölyenin merkezine koyan bizler için
heyecan verici bir ortam sağladı. Geniş gibi gözüken ve aslında hayli sıkışık olan takvim için
hazırlık yapmaya, bir açık atölye
düzenleyerek başladık. Açık atölye tartışmalarının hazırlık aşamasında ve atölye sırasında en
çok yaptığımız şey, kendimizi ve
atölyenin kendisini sorgulamaktı.
Bu süreç bizlerin ortak iş yapma
kültürünü, aldığımız sorumlulukları yerine getirme ve birbirimize
karşı sorumluluk duyma biçimlerimizi, katılımı serbest, ancak
çalışılması sorumluluk gereği
bir nevi zorunlu olan bir süreci

nasıl kotarmamız gerektiğini, bu
süreç içinde başımıza gelen şeylerle birlikte ve bu şeylere rağmen nasıl yan yana duracağımızı,
yatay-hiyerarşisiz ve kolektif bir
işi kotarabilmenin yollarını aramamıza yeni bir imkân sağladı.
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Dayanışma Mimarlığı Sergisi hazırlık toplantılarından biri
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Her buluşmada, birlikte bir sergi
kotaracağımız grupları dinleyerek, kendimizi yeniden sorgulamanın potansiyellerini keşfettik.
İnişli çıkışlı, heyecanlı ve üretken
bu süreç, önce bir açık atölyeden
alınan kararlar, ardından bu kararlara bağlı paftanın hazırlığı, ilk
paylaşımdan sonra paftanın baştan yeniden yapılması, peşine her
ikisinin harmanlanması, merak
edip gelenlerin katkıları ile geliştirilmesi gibi, oldukça deneysel,
nihai üründen çok sürecin dert
edinildiği bir zaman dilimi olarak
Başka Bir Atölye'nin hanesine yazıldı…
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Kocaeli Dayanışma
Akademisi (KODA)
Başta da dediğim üzere, hayat
bazen biz plan yaparken başımıza
gelenlerdir. Atölyede 2016 yazında Sofa mekânını manifestomuz
bağlamında fiziki müdahale için
hazırlanmaya girişmiş, Büyükada’da “Dünya Dansları ve Müzikleri Atölyesi” ile bir dizi okuma
atölyesi kurgulamışken, 1 Eylül
2016 tarihinde yayımlanan KHK
(Kanun Hükmünde Kararname)
ile KOÜ’den içinde yer aldığım 19
akademisyen kamu görevinden
alındık ve dolayısıyla benim de
KOÜ ile organik bağım koparıldı. Bu kararda açık bir gerekçe
yazmamasına rağmen, nedeni 11
Ocak 2016’da hepimizin de imza
attığı ve imzasını geri çekmediği “Bu Suça Ortak Olmayacağız”
metniydi (Detay için bkz. https://
barisicinakademisyenler.com).
Zira bu metnin hemen peşine 14
Ocak 2016’da bir senato kararı ile
okulun resmi sayfasından “vatan
haini” olduğumuz iddia ve ilan
edilmiş, 15 Ocak 2016’da sabahın
ilk saatlerinde gözaltına alınarak,
savcılıkta ifadelerimiz alınmış,
üniversite yönetimi hakkımızda
idari soruşturma açmıştı. KOÜ
Yönetim Kurulu 15 Temmuz sonrasında çıkan OHAL kararı ile de
ülkedeki operasyonlar paketine
bir fırsat bonusu olarak bizi de
eklemiş, 12 Ağustosta aldığı bir
kararla isimlerimizi YÖK’e kamu
görevinden men talebi ile iletmiş-
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ti. 1 Eylül KHK haberini çoğumuz
Karaburun Bilim Kongresi’nde
ertesi sabah 10 Ekim katliamı
ile ilgili oturumumuzdan hemen
önce öğrendik. Dünya Barış Günü'nde alınan bu karar, bizim küçük hayatlarımızı ve atölyemizin
seyrini de hayli etkiledi elbette.
Mevcut ülke ortamının doğrudan
yansıdığı üniversitenin dışında
kalmak öncelikle sarsıcı bir etki
yapsa da, bu durum bize “devlet

bize maaş verdiği için akademisyen değiliz, kamu görevinden
men edilemeyiz, çünkü kamu biziz” demek için bir fırsat yarattı.
Bizleri özgürleştirdi ve yukarıda
ifade ettiğim disiplinler üstü bir
özgür akademik ortamı yaratmayı hızlandırdı. Bu bağlamda 28
Eylülde Kocaeli Dayanışma Akademisini kurduk ve “kenti, öğrencilerimizi terk etmiyoruz, geri
döneceğiz” şiarı ile kent, kamu,
akademi yararına üretime, pay-

laşmaya devam ettik (Ayrını için
bkz. https://goo.gl/16J9c3).
Bu süreçte ülkenin çeşitli yerlerinde başka dayanışma akademileri de kurulmaya başlandı;
Eskişehir, İzmir, Mersin, Dersim,
Ankara bunlardan bazıları. İstanbul’da içinde yer aldığım Kampüssüzler hareketi veya uluslararası Almanya, Fransa, Belçika
üniversiteleri ile eşit, demokratik,
laik, evrensel ilkelere dayalı, parasız ve özgür üniversite girişimleri, hem KODA, hem de Başka
Bir Atölye'ye geniş bir ufuk kattığı
gibi, baskılara karşı direnmede ve
karşı tarihi oluşturma da yararlı
bir açılım sağlamakta.
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Kesişimlerimiz

Diyarbakır / Suriçi Atölyesi
Van / Ekoloji Akademi alanı

Kapitalist modernitenin yıkıcı
yaratıcı gücü, bugün mimarlık-mühendislik meslek alanları
gibi uzmanlıkların, hızla dönüşen
kentsel dokunun, metalaşma-yabancılaşma süreçlerinin temel
itkisi oldu. Artık 21. yüzyılda yaratıcı yıkımdan, yaratıcı yeniden
inşa dönemine geçtiğimizde, geldiğimiz aşamada mimarlık eğitim
ve üretim ortamını sorunsallaştırabilmek için, sadece bu yakın
sürece irdelemek yeterli olmayacak. İnsan evladının yeryüzündeki

geçmişi, aslında tarih öncesine
dayandığı için meseleye belki de
en başından bakmakta yarar var.
Oysa güncel mimarlık eğitim ve
üretim ortamı, gözünü mütemadiyen yüksek teknoloji odaklı ekonomik ilerlemeye çevirdiği için,
kendi tarihimiz ile kurduğumuz
ilişki de derinlik ve nitelik kazanmamakta. “İyi mimarlık” ağırlıklı olarak fiziki bir iyilikle sınırlı
kalmakta, mimarlığın toplumsal
adalet ve sosyal haklarla bağı göz
ardı edilmekte, mimarlık lisans
üstü eğitimi fen bilimlerine bağlanırken, sosyal bilimlerle olan bağ
bireysel inisiyatife bırakılmakta.
Kentsel ölçekli düzenlemeler ile
tek yapı arasındaki organik ilişkinin düşüncel ve eylemsel ortamda zayıflaması, “star mimarlık”
müessesi tasarımları (Türkiye’de
7 tepenin 7 mimarı, İstanbul Beşlisi gibi projeler), mimarın üretimini salt sermaye lehine servis

etmesi, mimarlık ve etik ilişkisinin inceltilmemesi ve bunun gibi
sorunsalların sadece “piyasacı”
denilen serbest mimarın değil,
akademisyen mimarın, kurul
üyesi mimarın, kuramcı mimarın, kısacası mimarlığın her türlü
üretim ortamındaki öznelerce çok
da sık tartışılmaması, sorunların
kronikleşmesine neden olmakta.
Bu nedenle atölyede çoğunlukla
iş başa düşüyor ve biz bunlar için
ortam olmaya çalışıyoruz.
Başka Bir Atölye'de tüm bu sorunsalları ve ilişkisellikleri tarihsel perspektifte, çok yönlü
tartışmaya özen gösterirken,
antropoloji, sosyoloji, felsefe, iktisat vb. mesleğin sosyal bilimlere
temas eden yönlerini açmak için
atölyenin kurduğu kesişimlerden
yararlanıyoruz. Bu karşılıklı fayda, elbette her ilişkide olduğu gibi
tek yönlü de değil. Kurduğumuz

İstanbul / Kampüssüzler Ders Ortaklıkları
İzmir / Karaburun Bilim Kongresi
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İstanbul / Karşı Forum
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kesişimler, hem atölyeye, hem de
kesiştiğimiz gruba yarıyor ve bir
ağ gibi yayılıp, çoğalıyoruz. Örneği Karşı Forum’la UNESCO ve
OHAL’de kültürel, doğal değerleri
tartışırken (Bkz. http://karsiforum.org); Mezopotamya Ekoloji
Hareketi ile bir ekoloji akademisi
tasarımını konuşuyoruz; Diyarbakır Suriçi Çalışma Grubu ile
yıkımdan sonra Suriçi’nin “yeniden inşa” sürecini eleştirel ve
evrensel bir bakışla irdelerken;
Kampüssüzler Hareketi ile de disiplinler üstü dersler yürütüyoruz
(kapitalizmin toplumsal tarihi /
kent araştırmaları / toplumsal
cinsiyet dersleri gibi). Kesişimlerimizdeki temel ilke, manifestomuzdaki ilkelerle örtüşen dertleri olan ve kamu-halk yararına
ilişkin çalışmalara, mimarlık kuramı, kültürel-doğal değerlerin
sürekliliği ve mimari uygulama
açısından katkı vermek, ortaklıklar kurmak.

Son söz yerine
Mimarlık nasıl ki iktidar ve sermayenin elinde yaşamlarımızı yönlendirmek için bir araç olarak kullanılıyorsa, bu aracı daha iyi, eşit ve adil
bir dünya yolunda kullanmak da bizim elimizde. Bunu tek başına yapamayacağımız açık olduğuna göre, kolektifler üretmek, dayanışmacı
ortamlar kurmak, küresele karşı yerele dokunan, yerelden öğrenen, yereli tartışan, mesleğin politikası ile bağını arka plana atmayan bir yolu
inşa etmek de bize bağlı. Ancak bu yolu inşa etmeye önce kendimizden,
kendi gündelik alışkanlıklarımızdan başlamamız lazım. Tüm samimiyetimizde, elimizdeki okulları, atölyeleri bozarak, pozisyonlarımızı biat
ortamından kopararak ve birlikte yeniden kurarak... Bizim de Başka Bir
Atölye'de yolumuz bu. Tıpkı Ursula K. Le Guin’in dediği gibi: “Vermediğiniz şeyi alamazsınız, kendinizi vermeniz gerekir. Devrimi satın alamazsınız. Devrimi yapamazsınız. Devrim olabilirsiniz ancak… Devrim ya
ruhunuzda, ya hiçbir yerde…”.
Dayanışmayla...

Başka Bir Atölye adına
T. Gül Köksal
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Uzun yolculuğun kısa öyküsü: “Birlikte
Mücadele, Birlikte Tasarım, Birlikte İnşaat”
1999 Marmara depremlerini kiracı olarak karşılayan
depremzedeler sağlıklı ve güvenli konut talebini hak
mücadelesine dönüştürdü. Düzce’de yaşayan kiracı
depremzedeler önce dernekleşti, sonra kooperatifleşti.
15 yıllık “Birlikte Mücadele”nin ardından arsa tahsisi gerçekleşti;
sıra birlikte yaşayacakları mahallenin tasarımına geldi.
Depremzedelerin açık çağrısını duyan farklı disiplinlerden birçok
meslek insanı 2015 yılında bir araya geldik, depremzedelerle
32

“Birlikte Tasarım”ı kurguladık, katılımcı tasarımı destekleyecek
çalışmalar yaptık. 1. yaş günümüzde Düzce Umut Evleri projesini
tamamlayıp paylaştık.
Şantiyemiz kuruldu, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi
de “Birlikte İnşaat” diyerek kolektif fikirlerimizin inşa edildiğine
tanıklık ediyor ve umudumuzu tazeliyoruz.

DÜZCE UMUT
ATÖLYESİ
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Bu sayfalarda ‘99 Marmara depremlerini kiracı olarak karşılayan Düzceli
depremzedelerin 17 yıllık “sağlıklı ve güvenli konut” mücadelesi, katılımcı tasarımla buluşmalarına vesile olan birliktelik anlayışı ve 234 konutluk bir mahallenin dayanışmayla kurulma öyküsü anlatılmaktadır.
Anlatı; mücadele, tasarım ve inşaat süreçlerine zamansal referansla üçe bölünmüştür. Anlatı içeriği deneyimin kaynağına, yani depreme dayanan başlığa
referansla distopik ve ütopik olarak ikiye bölünmüştür. Metin boyunca ayrım
bazen somut olaylara bazen de ortak hissedilen umut, endişe ve çelişkilere
dayanarak kurulur. Böylelikle 17 yıllık bu uzun yolculuğun içinde barındırdığı
zorluklar ve zorluklara geliştirilen çözüm önerileri bir bütün olarak okuyucuya
sunulmuştur. Nitekim bu öykü, 17 yıllık sebatkâr bir birlikteliğin ve kazanımın
öyküsü olduğu kadar, bir yalnızlık/yalnızlaştırma halinin ve 17 yıllık çözümsüzlüğün de öyküsüdür. Yükselişlerin ve durgunlukların, inancın ve endişenin,
çoğalmaların ve azalmaların el ele yürüdüğü, birbirini doğurduğu bu deneyim
gerçekliğini bu zıtlıkların ilişkisini idrak etme kapasitesinden kurar. Bugün
bizlere felaket ve umudu aynı cümleye koyduran öz budur.

Birlikte Mücadele
Soru: Abrigar esperanzas terimini açıklayınız.
Galeano: Güzel bir İspanyol deyimidir, abrigar esperanzas, umudu
sarıp sarmalamak, umudun abrigada edilmeye ihtiyacı vardır, korunmaya.
Soru: Kırılgan olduğu için mi?
Galeano: Kırılgandır, biraz da hassastır ama canlıdır.

1999

17 Ağustos 1999’da Marmara bölgesinde 7,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonucu resmi
rakamlara göre 17.480 kişi hayatını kaybetti, 23.781 kişi yaralandı.
133.683 bina yıkıldı, 285.211 ev
hasar gördü. 600.000 kişi evsiz
kaldı. Daha bu depremin yaraları sarılmadan 12 Kasım 1999’da
Düzce merkezli 7.2 büyüklüğünde
bir deprem daha meydana geldi.
845 kişi hayatını kaybetti, 12.389
ev ağır hasar gördü. Türkiye deprem gerçeğiyle kayıpların acısı
ve felaketin zaman belirsizliğinin
yarattığı korku eşliğinde tanıştı.
Türkiye kentleşmesi ve konut üretiminin depremi öngörmeyen gelişimi, “olmalıydı”, “yapılmalıydı”
gibi geçmiş zamanı pişmanlıkla
şimdiki zamana ve geleceğe taşıyan sözcüklerle gündeme oturdu.

Türkiye yakın tarihine damgasını
vuran bu iki deprem, felaket anı,
vurduğu il ve ilçelerde yoksul-varsıl, mülk sahibi-kiracı gibi tüm
ayrımları ortadan kaldırarak tüm
yurttaşları büyük bir acıda ortaklaştırdı. 2 büyük depremin ardından, yaralarını birlikte sarmak
isteyen depremzedeler, hem kayıplarını hem de haklarını takip etmek için dernekleştiler. Düzce’nin
de içinde bulunduğu 7 bölgede
depremzede dernekleri çalışmalara başladı.

[1999 yılında David Barsamian’ın Eduardo Galeano ile yaptığı röportajdan]
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Dayanışmacı üretim ve katılımcı tasarımın ülkemizdeki güzide örneklerinden
biri olarak bu kitapçığın
sayfaları arasına girmeye
hak kazanmış bu deneyim,
ortak felaketimizin uzun
öyküsüdür.

Bu sayfalar boyunca okuduğunuz, Düzceli Kiracı
depremzedelerin sağlıklı
ve güvenli konut üretimi
çerçevesinde, deprem gerçeğini, hak mücadelesini,
ortaklaşmayı, dayanışmayı
ve umudu sarmalayan mücadelesinin öyküsüdür.
İmece Evleri toplantısı, 2000

2000

Depremde yıkılan ve hasar gören
yapılar için tespitler başladı. Bu
esnada hak sahipliği, depremden önce mülk sahibi olanlar
üzerinden tanımlandı. Deprem
sonrasında ortadan kalkan bütün
ayrımların ertesinde, hak sahipliği acıda ve çadırkentlerde başlayan kamusallıkta bütünleşen
depremzedelerin eşitliği mülkiyet
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üzerinden kurulan hak sahipliğiyle bozuma uğradı.

Evleri yıkılan ya da hasar gören
depremzedelerin barınma sorunun geçici çözümü için çadırkentler kuruldu. Depremzedeler
kayıplarının acısını paylaşırken,
yaşanan acıya duyarlılık gösteren
birçok gönüllü çadırkentlere aktı.
Toplantı alanları kuruldu, depremzedelerin haklarının aktarımından
çocuk etkinliklerine birçok faaliyet
çadırkentlerde başladı.

Düzce’nin Aksu, Çay ve Hacısüleymanbey köylerinde depremden zarar gören 57 evin inşası için İmece
Evleri toplantısı yapıldı. Toplantıda
depremzedeler, en acil şekilde
kimlerin konut ihtiyacının giderileceğine hep birlikte karar verdiler.

Bu uygulamalar karşısında mağdur olan kiracı depremzedeler
Düzce’de büyük bir miting gerçekleştirdi ve tahliyeleri bir yıl
öteletmeyi başardı.

Depremzedelerin gözaltına alınması ulusal basında büyük yankı
uyandırdı. Kooperatif, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na altyapılı
arazi talep eden dilekçe gönderdi.

2002

2003

2004

Düzce’de mülk sahibi depremzedelerin kalıcı konut ihtiyaçlarının kısmen çözülmesiyle kiracı
depremzedelerin prefabriklerden
çıkarılması gündeme geldi. Yardımlar durduruldu, tahliyeler
başladı.

Depremzedeler, yaşam alanlarını
kurabilmek amacıyla kooperatifleştiler. Talepleri, uygun ödeme
koşullarında konutlarını yapabilecekleri arsa tahsisinin gerçekleşmesiydi. Devlet destekli kredi
ve altyapısı hazır arazi talep eden
650 kiracı depremzede aile Ankara’ya yürüyerek Abdi İpekçi Parkı’nda kamp kurdu.

Ankara’daki bekleyişin 72. gününde taleplerini iletmek için Başbakanlık ile görüşmek isteyen depremzedeler gözaltına alındı.
Düzce Kiracı Depremzede Mitingi

Eylül itibariyle derneklerin resmi
talebini ve Ankara ve Düzce’deki
yoğun protestoları takiben Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 775 sayılı
yasaya göre düşük gelirli vatandaşların konut ihtiyacını gidermek
üzere 6 hisse tahsis edileceğini
açıkladı.

Bakanlık kooperatife ihtiyaçlarını karşılamayan bir arazi önerdi.
Bakanlığın usulsüz arsa teklifini
kabul etmeyen depremzedeler,
taleplerini ve seslerini duyurabilmek için Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda ikinci defa kamp kurdular.
Depremzedelerin bu bekleyişi
tam 142 gün sürdü!

20052012

Uzun bekleyiş. Kurumlarda gidip
gelen kâğıtlar. Çoğalan ve azalan umut, endişenin durağanlığı.
Unutturulmanın gerçeği gömdüğü sessizlik ve karanlık…
Ekonomi-politiğini büyük ölçüde
konut üretimine bağlamış Türkiye, deprem gerçeğini, sağlıklı ve
güvenli çevre-konut ekseninden
çıkarıp, ranta dayalı kentsel dönüşüm projelerini meşrulaştırma
aracı olarak yeniden gün yüzüne çıkardı. Deprem öncesi-sırası-sonrası “alınması” gereken
tüm önlemler niteliksiz ve hızlı
konut üretimine sıkıştırıldı.

Uzun bekleyiş. Sebatkâr takip.
Direngen inanç. Unutmayan kararlılık.

2012
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İmece Evleri

Kiracıların Düzce Yürüyüşü

Depremzedelerin uzun süren
hukuki ve fiili mücadelesi sonucunda TOKİ, Düzce’nin Beyköy
ilçesindeki arazinin Düzceli Kiracı Depremzedeler Kooperatifi’ne
devrini onayladı.
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Birlikte
Tasarım
Ağacın oldum olası tohum diye
bildiği şeye dönüşen belleğin
Sözlerin, ekmeğin
Kapının ardındaki doğrulara uzanan
çocuğun
Dünya meclisinde coşkulu
hayvanların
Yeniden birlikte başlama özleminin
İnsanların, odadaki insanların,
sokaktaki insanların
Kıymetini bil herşeyin…
Gareth Evans, Hold Everything Dear

Bu fikir inşa edilecek. Bu fikir tüm günahları ve sevaplarıyla nesneler dünyasında
yerini alacak; en çok günahlarıyla konuşulacak. Bu fikir
300 kişinin mutabakatıyla
oluşacak. Bu kadar insan
mutabık olur mu? Bu fikir
bütçe hesaplarına, yasal
sınırlara, kat sayılarına ve
metrekarelere sıkışacak.
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Bu fikir inşa edilecek. Bu fikir
tüm günahları ve sevaplarıyla
bir mahalle kuracak, umudun
somut örnekleri arasında yerini alacak. Bu fikir 300 kişinin
ortak inancıyla oluşacak. Bu
fikir bütçe hesaplarını, yasal
sınırları, kat sayılarını ve metrekareleri aşacak…

2014

Proje subasman seviyesine Ekim
2016 itibariyle çıkmak zorunda.
Tasarımı bu kadar kısa sürede kim
yapacak? Proje için bir mimarlık
firması ile mi anlaşılacak? Depremzedelerin hayalleri ne kadar
dikkate alınacak? Meslek insanlarını çağırsak çoktan unutulmuş bu
mücadelenin sesini kim duyacak?
Duyanlarla bir katılımcı tasarım
atölyesi kurgulasak somut bir fikir
çıkarabilir miyiz? Yoksa 15 yıllık
mücadeleyi kendi mesleki egolarımıza ve sonu gelmeyen fikir tartışmalarına kurban mı edeceğiz?

Darmstadt Teknik Üniversitesi
Mundus Urbano yüksek lisans
öğrencileri Kooperatif için fikir
projeleri geliştirdi. Başka coğrafyada yaşanan bir soruna çözüm
geliştirmek için birlikte düşündü,
birlikte üretti.

Mundus Urbano yüksek lisans
öğrencileri

2015

Depremzedelerin açık çağrısı
üzerine Düzceli evsiz depremzedeleri merkezine alan alternatif
bir tasarım sürecini tartışmak/
geliştirmek üzere Düzce Umut
Atölyesi kuruldu. Farklı disiplinlerden birçok meslek insanı
bir araya geldi. Her cumartesi
MSGSÜ Fındıklı kampüsünde gün
boyu süren atölye çalışmaları düzenlenmeye başlandı.

Birçok farklı disiplinden meslek
insanı, bir o kadar mesleki ego
ve deformasyonla bir araya geldi.
İnşaat mühendisleri, mimarlar
ve şehir plancıları mesleki tarih
boyunca anlaşamadı, uzmanlıklar bölündü. Bu süreçte sosyal
bilimciler, iletişimciler, akademisyenler, profesyoneller, öğrenciler
bir arada. Birbirimizin sesini nasıl
duyacağız? Saatler süren toplan-

tılar, tartışmalar… Tartışmalar
bitmiyor. Kelimelerin anlamlarında dahi uzlaşamıyoruz. Katılımcılık böyle bir şey mi? “Tasarım
oyunu” oynayalım deniyor. Oyunla
koskoca mahalle tasarlanır mı?
Bir yere varabilecek miyiz?

# 8 Şubat 2015

Düzce Umut Atölyesi Düzce’de. 3
parsellik arazi maketi üzerinde 189
hak sahibi ve aileleri konut, sosyal
ve yeşil alan yerleştirme oyunu
oynadı. Sonrasında kadın, çocuk,
genç, yaşlı ve erkek odak grup çalışması yapıldı. Çıkan veriler toplantılarda analiz edildi, yerleşim
lekeleri oluşmaya başladı. Üyelerin
genel yönelimi yerleşim alanlarında yeniden beraber olabilecekleri
mekânlar arzu etmeleri oldu. Vaziyet planı tasarımında avlulu sistem
oluşturulmasına karar verildi.

# 15 Mart 2015

Düzce Umut Atölyesi, konut içini
odak alan tasarım oyununu oynamak üzere 2. Düzce ziyaretini
gerçekleştirdi. Oyun kapsamında
farklı metrekarelerde hazırlanan
birimler üyelerle birlikte yerleştirildi, metrekare ve oda sayısı talepleri analiz edildi.

Metrekare hesapları nasıl tutacak? Üyeler az metrekarede kullanışlı çözümler geliştirilebileceğine zor ikna oluyor ya da olmuyor.
Herkes 3 odalı ve büyük metrekareli konutlarda yaşamak istiyor. Bu
istekler ne kadar gerçekçi? Bunu
nasıl ayrıştıracağız. İnisiyatif alarak 16 yıllık hayali kıracak mıyız?

# 19 Nisan

Düzce'de 3. buluşma gerçekleştirilerek analizler sonucu ortaya
çıkan vaziyet, kat planları ve daire tipleri alternatifleri paylaşıldı.
Kooperatif üyelerinin soruları ve
görüşleri alındı. Önerilere göre
alternatifler revize edildi.

Proje tamamlanmak üzere; bütçeyi önümüze koymanın zamanı
geldi.
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2016

# Aralık 2015
# 27 Ekim 2015

# 20 Kasım 2015

Düzceli Evsiz Depremzedelerin
mücadelesi ve Düzce Umut Atölyesi’nin çalışmaları Antalya Mimarlık Bienali’nde yer aldı. Atölye
üyeleri ve kooperatif üyeleri deneyimlerini birlikte anlattı.

Düzce Umut Atölyesi ve kooperatif
üyeleri maliyet endişelerini dikkate alarak katılımcı süreci yok sayacak revizyonların yapılmaması
üzerine ilke kararı aldı.
“Birlikte Mücadele”, “Birlikte
Tasarım” süreçlerinden ilhamla inşaat sürecini kolaylaştıracak kampanya tasarlandı. Düzce
Umut Atölyesi’nin 1. yaş gününde
Stüdyo X’te düzenlenen etkinlikle
proje kamuoyuna sunuldu, destek çağrısı yapıldı. Yeni katılımcılarla “Birlikte İnşaat” süreci ve
#harcımızaUMUTkat kampanyası
başladı.

Zorluklarla ve umutla yürüyen bu
süreç mimarlık dünyasında beklediği ilgiyi bulamadı. Destek çağrısı yeterince duyulmadı. Projenin
tamamlanmasıyla birlikte atölye
toplantılarına katılım azaldı. Bütçe hesaplarıyla birlikte projenin
daha az maliyet gerektirecek şekilde revize edilmesi tartışmaları
başladı. “TOKİ konutları mı yapacağız?”

Düzce Umut Atölyesi’nin 1. yaş
günü etkinliğiyle sürece dahil
olan Plankton Project daha sonra
çok amaçlı sosyal merkez olarak
kullanılacak şantiye binasını Düzce Umut Atölyesi gönüllüleriyle
birlikte tasarladı.

# Nisan 2016
Şantiye hazırlığı devam ederken
üyelerin yaşayacakları evlerini seçmesi için Evini Seçme Rehberi hazırlandı. Rehber Düzce’de üyelerle
yapılan büyük toplantıda anlatıldı.
Büyük metrekare talep eden ortakların hepsiyle birebir görüşmeler yapıldı. İhtiyaçlar tespit edildi.
Metrekarelerin ve mimari çözümlerin kullanımları aktarıldı. İhtiyaca
yönelik daire seçiminde uzlaşıldı.

# Ekim 2016
Deneyimin görünürlüğü azaldı,
kampanya sönümlendi. İnşaat
Düzce’ye sıkışmaya başladı. Bu
kadar hayal ve umut yaratıldı. Peki
bunlar gerçekleşebilecek mi? Yoksa umudumuzun büyüklüğü kadar
hayal kırıklıkları mı yaşayacağız?

# Mayıs 2016

Mahalle üyelerin katılımıyla kurulmaya devam ediyor. 29 blok TOKİ
yetkililerinin subasman kontrollerine yetişecek şekilde yükseliyor.
Kooperatif üyeleri şantiyede çalışıyor. Yemek ihtiyacı kooperatif
üyesi kadınların yaptıkları yemekleri getirmesiyle karşılanıyor.

Kooperatif üyeleri ve Düzce Umut
Atölyesi’nin çalışmaları UMUT
başlıklı sergiyle Studyo X’te sunuldu. 1 ay süren sergide deprem,
katılım, kooperatif, yuva temalarıyla video gösterimleri, katılımcı
süreçte kullanılan malzemeler ve
yayınlar, deneyimi aktaran zaman
çizelgesi yer aldı. Sergi basın tarafından büyük ilgi gördü, farklı
okuyucu kitlelerine hitap eden
gazetelerce haber olarak yayımlandı.

TOKİ yetkililerinin subasman
kontrolü yaklaşıyor... 29 bloğun
subasmanları yetişecek mi? Yetişmezse tahsis edilen arazi geri
alınacak. 17 yıllık mücadele, çaba
ve umut hiçliğe gömülecek. Katılıma ve ortak fikir üretimine dair
henüz tohum olan inanç “yapamadık” başlığıyla tarih sayfalarında yerini alacak. Biz unutulacağız, yaptıklarımız unutulacak, bu
kırıklık hiç unutulmayacak.

,

Birlikte
İnşaat

Düzayak çivit badanalı bir kent nasıl kurulur abiler?
Ece Ayhan, Mor Külhani

,
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VAZİYET
PLANI
Toplam blok: 29
Toplam konut: 234
(7 adet 4 katlı, 22 adet 3 katlı)
Toplam yeşil alan: 11.500 m²
Konutlar toplam taban alanı:
9.773,55 m²

Düzce Umut Atölyesi,
mimari projeyi katılımcı
tasarım yöntemi ile
oluşturabilmek için
kooperatif ortakları ile
birlikte arazi maketi
üzerinde “vaziyet planı
oyunu” adı verilen bir
çalışma gerçekleştirdi.
Ardından yapılan odak
grup görüşmeleri ile
kooperatif ortaklarının
yaşayacakları alana
dair ihtiyaç ve istekleri
somutlandı.
Sağdaki grafikte, bu
çalışmanın sonuçlarının
vaziyet plan kararlarını
nasıl şekillendirdiği,
odak gruplar ve atölye
lejantta görülen renklerle
işaretlenerek belirtilmiştir.

Duvar olmasın.
Duvar yapılsın.
Güvenlik ve bekçi.
Samimi bir mahalle hayal ediyorum.
Alternatif konut üretimi, site değil mahalle...
Binalar L şeklinde ve içe dönük tasarlanarak
güvenlik kaygısı giderilmeye çalışıldı.

Bina altlarına sığınak.
Sığınak olsun.
Maliyet ve arazi kotları nedeniyle
bodrum kat ve sığınak yapılamadı.

2-3 blok arası kamelya.
Kamelya olsun.
Ortak alanlarda kamelya olsun.
Çocuklar için park.
Çocuğum gözümün
önünde oynasın.
Park evlere yakın olmasın,
gürültü oluyor.
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Yeşil alan ortada olsun.
Fazla yeşil alan olmasın.
Kocaman bahçe olsun.
Yeşil alan olsun, hava alsın.
Her binanın önünde ağaçlar.
Koşmak için alan.
Yürüyüş yolu olsun.
Yürüyüş yolu.

Maksimum yeşil alan, yürüyüş yolları, kamelya ve park gibi
ihtiyaçları karşılayacak iç avlular oluşturuldu. Her bir iç avluda
hangi fonksiyonların olacağı katılımcı atölyelerle belirlenecek.

LEJANT
KADIN

GENÇ

ÇOCUK

ERKEK

YAŞLI

ATÖLYE

4. kat olmasın.
4 katlı olmasın.
Az katlı evler olsun, depremde
daha az zarar görür.
En fazla 3 katlı olsun.
Tüm binalar 3 katlı olursa aralarındaki
mesafeler azalır ve daha az yeşil
alan olur. 4 katlı bloklar en az sayıda
tutularak ortak çözüm üretildi.

Kapalı otopark olmasın, araçlar LPG’li.
Arabaların geçemeyeceği oyun alanı.
Otopark şart değil.
Maliyeti nedeniyle zaten kapalı otopark
yapamayız. Ortak alanları engellememesi için
otopark alanları avluların dışında çözüldü.

Işık alsın.
Her yer güneş alsın.
Binaların yönlenmesi ve aralarındaki mesafeler
güneş ışığını en iyi alacak şekilde ayarlandı.
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KAT
PLANLARI
TİP 1: net 89 m²
TİP 2: net 98 m²
TİP 3: net 93 m²
TİP 4: net 76 m²
Çocuk odası büyük olsun.
Ayrı odam olsun.
Kardeşler için ayrı oda olsun.
Odamda oynayayım.
3 tip daire 3 odalı yapılarak çocuklara
ayrı oda alternatifi üretildi.

LEJANT
KADIN

GENÇ

ÇOCUK

ERKEK

YAŞLI

ATÖLYE

Yatak odaları yola bakmasın.
Mutfak ve salon ön cepheye baksın.
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Yaşam alanlarının avluya bakması daha çok
tercih edildiğinden, sadece bir tip daire yola
bakmayacak şekilde konumlandırıldı.

Kiler olsun.
Her daire tipinde bir
adet kiler çözüldü.
Balkonlar birbirini görmesin.
Büyük balkon olsun.
Odamın balkonu olsun.
Dairelerin bir kısmında balkon çocuk
odasına konuldu, balkonların birbiri
ile mesafelerine dikkat edildi. Her
dairede hem mutfaktan hem de
yatak odasından ulaşılabilen balkon
olmasına dikkat edildi. Balkon
boyutları mümkün olan en büyük
ölçüde tasarlandı.
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Asansör olsun.
Maliyet nedeniyle her binada asansör
yapma imkânı yok. 4 katlı binalarda
asansör yönetmelik gereği zorunlu.
3 katlı binalarda da asansör boşluğu
tasarlanıp, kooperatifin bütçesi
olduğunda yaptırmasına karar verildi.

Banyo küçük olsun
temizlemesi kolay olur.

Düzce Umut Atölyesi,
kooperatif ortakları ile
birlikte vaziyet planını
tasarladıktan sonra, daire
planlarını oluşturmak için
“ev planı oyunu” adı verilen
bir çalışma gerçekleştirdi.
Her hane ile birebir
görüşülerek, iki boyutlu
konut birimlerini yan yana
getirmeleri istendi. Ardından
yapılan anket ile birlikte bu
oyun sonucunda, kooperatif
ortaklarının konut kullanım
alışkanlıkları ve ihtiyaçları
tespit edildi.
Soldaki grafikte, oyun
ve anket analizlerinden
çıkan veriler ile daire
planlarının nasıl şekillendiği
gösterilmektedir.

Büyük balkon olsun.
Mutfaktan açılan balkon olsun.
Çamaşır asmak için küçük
balkon olsun.

Açık mutfak olsun.
Açık mutfak koku yapar.

Mutfak ve salon
büyük olsun.
Salon ve odalar
büyük olsun.
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LEJANT

SOSYAL
MERKEZ

Sosyal Merkez Binası
Kadın Üretim Alanı
Spor Alanları
Kreş Binası
Kafe

Kooperatife ait
parsellerden biri, hem
arazi yapısının konut
birimlerini yerleştirmeyi
maliyetli hale getirmesi
hem de yoğun sosyal
alan ihtiyacı nedeniyle
“SOSYAL MERKEZ”
fonksiyonuyla kurgulandı.
Bu alan, zamanla katılımcı
tasarım çalışmalarıyla
detaylandırılacak ve mahalle
sakinleri ortak alanlarını
yeniden şekillendirecekler.
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Sağdaki grafikte anketler,
katılımcı tasarım oyunları,
odak grup çalışmalarından
süzülen verilerin konsept
tasarımı nasıl şekillendirdiği
gösterilmiştir.

KADIN

GENÇ

ÇOCUK

ERKEK

YAŞLI

ATÖLYE

Gençler için bisiklet yolu olsun.
Futbol ve voleybol oynamak istiyoruz.
Arabaların geçemeyeceği oyun alanı.
Koşu yolu, paten ve bisiklet için alan.
Paten ve bisiklet parkuru.

Sağlık kabini istiyoruz.
Etüt salonu olsun.
Cenaze, düğün vb. için
sosyal tesis.
Tiyatro, sinema olsun
ama AVM gibi değil.
Marangozluk vb. işler için
atölye alanı.
Kitap okuma, dans,
sergi, eğitimler için
mekân olsun.
Kurs, atölye için odalar.

Halı saha olmalı.
Yapı adasının büyük bir bölümü birçok
spor aktivitesine olanak sağlayabilecek
alanlara ayrıldı.

Sünnet, düğün, gün gibi
etkinlikler için alan.
“Çok amaçlı sosyal
merkez” PLANKTON
PROJECT tarafından
çeşitli ihtiyaçlara yanıt
verebilecek şekilde
tasarlandı.

Herkesin ekip biçeceği bostan.
Ekmek vs. yapmak için alan.
Kermes düzenlemek için alan.
Kadınlar için üretim alanı.
Bostan olsun.
Kadınların imece üretim
yapabilecekleri ve belki
gelecekte ürünlerinin satışını
gerçekleştirebilecekleri bir alan.
kurgulandı.

Çay içecek yer olsun.
Ortak büyük kafe olsun.
Kafe olsun.
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Katılım Tezleri
Planlama ve tasarımda
katılım, her ne kadar
katılımcı metodoloji ve
araçlarla ilgili olsa bile,
temel olarak politik bir
meseledir

Katılım suiistimale açık bir kavramdır
Planlama ve tasarımda katılım
kavramı, farklı anlamlar ifade
eden söylem ve pratikleri barındırır. Verili güç ilişkilerini sorgulamayan, iktidarın daha adil paylaşımını hedeflemeyen, mağdur
olanın kendi mağduriyetini gidermesine yol açmayan katılım örneklerinin suiistimal edilmemesi
de mümkün değildir. Katılımın ne
olduğu sorusundan ziyade kimin,
ne için, kimin gündemi ile neye ve
ne aşamada katıldığı sorularına
cevap aramak, katılımı suiistimallere kapamak için gereklidir. Gündem belirleme ve karar almayı
içermeyen “katılımcı” sıfatı ile tanımlanan birçok uygulama, manipülasyonun ötesine geçememekte, toplulukların hayatında gerçek
anlamda olumlu bir dönüşüme yol
açamamaktadır.

Katılım temel olarak teknik değil
politik bir meseledir
Planlama ve tasarımda katılım,
her ne kadar katılımcı metodoloji
ve araçlarla ilgili olsa bile, temel
olarak politik bir meseledir. Katılım, görünen ve görünmeyen güç
ilişkileriyle doğrudan ilişkilidir. İnsanların, birey ve kolektif olarak
hayatlarını ve yaşam alanlarını
ilgilendiren kararlara katılmaları
öncelikle haklarıdır. Katılım süreci
de hak taleplerini genişlettiği ölçüde anlamlıdır. Katılımı salt “teknik”
bir mesele olarak ele almak, belli
metod ve araçların uygulanması
sırasında mevcut eşitsizliklerin
yeniden üretilmesine bile sebep
olabilecek, indirgemeci bir yaklaşımdır.

Katılım sonuç odaklı değil süreç
odaklı olmalıdır
Katılım süreci, bir mekânsal plan
veya uygulama projesi olarak vücut
bulacak bir sonuç hedeflemekle
birlikte, temel olarak sürecin kendisine odaklı ilerlemesi gerekir. Önceden katı bir şekilde belirlenmiş
bir sonuca ulaşmak için katılımı
araçsallaştırmak, metot ve araçların ve uygulayıcı “uzmanların”
tiranlığına da yol açar. Teknik meseleler sürekli yeniden tariflenmeli,
metot ve araçlar da, katılımcıların
süreç boyunca farklılaşan ihtiyaçlarına göre esnek bir şekilde ele
alınmalı, gerekiyorsa sıfırdan geliş-

tirilmelidir. Dolayısıyla, süreci kolaylaştırabilecek, Düzce Umut Atölyesi gibi, aktörlerin varlığı zaruridir.

profildeki aktörleri kendi içlerinde
bir araya getiren araçların kullanılması gerekebilir.

Katılım aktörlerle alakalıdır, aktörler de heterojendir

Katılım güven ile başlar

Planlama ve tasarımda katılım,
her ne ölçekte olursa olsun, doğrudan ve dolaylı bir şekilde farklı aktörleri ilgilendirir. “Halk”,
“kamu”, “piyasa”, “uzman” gibi
genel kategoriler, aktörleri tariflemek için yeterli değildir. Her
bir kategorinin detaylı bir şekilde
ayrıştırılması, farklı iktidar odaklarının, kapasite ve beklentilerin
şeffaf bir şekilde ortaya konması, farkında olmadan veya kasten
dışlananların katılabilmesi için
gereklidir. Aynı mahallede yaşayan insanlar bile çeşit çeşittir.
Kapasite ve beklentileri yaş, cinsiyet, sosyal durum, özel ihtiyaç,
etnik ve dini farklılar ile birlikte
düşünmek, insanları ayrıştırmak
için değil, tam aksine kapsayıcı ve içerici olmak için önemlidir.
Halihazırda (Bakınız: Düzce Evsiz
Kiracı Depremzedeler Konut Kooperatifi) bir yerel aktörün varlığı;
kolaylaştırıcı rolünü üstlenen heyetin farklı uzmanlıklardan oluşan disiplinler-arası yapısı (Bakınız: Düzce Umut Atölyesi); daha
baskın aktörlerin zaman zaman
sürecin dışında bekletilmesi gibi
unsurlar katılım sürecinin başarısını doğrudan etkiler. Katılım için
Odak Grup Çalışması gibi benzer

Kullanıcıların ve tasarımcı heyetin
kendi içlerinde kullanıcı-tasarımcı,
ve kullanıcı - tasarımcı - kamu aktörleri arasında güven oluşturma,
planlama ve tasarımda katılımın
ilk adımıdır. Halihazırda bu güveni,
uzun yıllar sebatkâr dayanışma ile
kurmayı başarmış, (Düzce Evsiz
Kiracı Depremzedeler Kooperatifi
ve Bir Umut Derneği gibi) aktörlerin var olması, iyi bir başlangıç
olacaktır. Ancak geçmişe dayalı bir hukuk söz konusu değilse
eğer, hem mevcut yerel aktörlerin güçlendirilmesi hem de güven
oluşturmak için özenli bir çaba gerekecektir. Sık ziyaretler, uzun toplantılar, kullanıcı ve tasarımcıları
bir araya getirecek katılımcı araçlar, sadece planlara ve mimari tasarımlara dair bilginin toplanması
için değil aynı zamanda kapasitenin geliştirilmesi ve güvenin tesisi
için de önemlidir.

Katılım sürecinde veri önemlidir,
kaynakları da çeşitli olmak zorundadır
Planlama ve tasarımda katılım
için veri önemlidir. Verinin şeffaf
ve kullanıcı öznelerin sahipleneceği ve kontrol edebilecekleri bir

şekilde toplanması gerekir. Veri
toplarken tek bir kaynak veya
araç kullanılmamalı, farklı katılımcı yöntemler ile mülakat ve
anket gibi araçlar birleştirilerek
toplanan verinin sağlaması yapılmalıdır. Katılımcı metotlarla veri
toplamanın kendisi, aynı zamanda
topluluk içi ve topluluk - tasarımcılar arası ilişkileri güçlendirmek,
kullanıcıların projeye olan inancını
arttırmak ve proje yapım sürecinde demokratik kontrol sağlamak
için de önemlidir.
Katılım sadece uzlaşmak değildir, uzlaşamamak da oyunun parçasıdır
Planlama ve tasarımda katılım ile
topluluğun asgari müştereklerde
buluşması sağlanabilir. Uzun vadede de bu, topluluk içi ilişkilerin
daha sağlıklı yürümesine imkân
tanır. Ancak, katılım araçları ile
uzlaşamama noktaları da görünür
ve konuşulabilir kılınabilir. Uzlaşamama noktalarının topluluk içinde
konuşulabilir olmasının kendisi
değerlidir. Daha önce vurgulandığı
gibi, katılım aktörleri heterojendir
ve farklı düşünmek de gayet doğaldır. Önemli olan, “farklı düşünmenin” veya “katılmamanın” topluluk
içinde anormal karşılanmamasıdır.
Düzce Umut Atölyesi’nin geliştirdiği Vaziyet Planı Oyunu, asgari
müşterekleri ortaya koyduğu gibi
komşular arasındaki farklılıkları
da konuşulabilir kılmayı amaçlamıştır.
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Şantiye
Günlükleri
“Birlikte mücadele, birlikte tasarım, birlikte inşaat” cümlesiyle
şekillenen Düzce Umut Evleri'nde
“Birlikte İnşaat”ın nasıl mümkün
olduğunu ve alternatif konut üretimine dair sorularımızı şantiyede
gönüllü çalışan kooperatif ortaklarına sorduk.
Sami Kılıç TCDD’den emekli, Dursun Altınbaş elektrikçi, Sıddıka
Özbakır ise terzi. Yıllarca verilen
hak mücadelesinin ardından bugün de Düzce Umut Evleri şantiyesinde diğer ortaklarla birlikte
adeta arı gibi çalışıyorlar.

Dar gelirlilerin ödenebilir konut sahibi
olabilmesi için şantiye süresince yaptığınız masraf azaltıcı yenilikler, uygulamalar nelerdir?
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Sami Kılıç: Öncelikle temel ve subasman seviyesindeki işlerin uygun fiyata verilmiş olması lazımdı. Kooperatif müdürümüz Erbay
Yucak, tam on yedi firma ile üçer,
dörder tur görüşmeler yaptı. Bunların içerisinden hem kaliteli hem
de uygun fiyata işçilik yapabilecek
olan iki tane firma tercih edilerek
331 ada bir firmaya, 332 ada da bir
firmaya sözleşmeyle verildi. TOKİ
ile olan taahhütnamemiz gereği,
subasman ve temelleri zamanında bitirmemiz için çok çabuk pa-

raya ihtiyacımız vardı. Eğer inşaata
başlarken bankadan kredi kullanma yoluna gidersek, bankaların
bize sunduğu seçenek “siz ancak
tüketici kredisi kullanabilirsiniz,
bunun da maliyeti pahalı olur”
şeklindeydi. Biz de ortaklarımızla
bir düzine görüşme yaptık. Ortaklaşa verdiğimiz karar ilk etapta
kredi kullanmadan, her ortağımız
2016 yılı boyunca ayda 200 TL ödemesini ve Eylül’e kadar da 10.000
TL ara ödemesini yaptığı zaman;
subasman ve temelleri bankaya
faiz ödemeden, inşaat maliyetini
artırmadan bitirebiliriz oldu. Ortaklarımızın büyük bir kesimi vermiş oldukları bu sözde durdular
ve inşaatlarımız da hızla devam
ediyor. Bundan başka, pis su borularının döşenmesi var temel seviyesinde. Tesisatçılarla yaptığımız
görüşmelerde temel başı 200 TL
ücret istediler bizden. Bunu kendi
imkânlarımızla yapabileceğimize
kanaat getirdik ve yaptık. Daha
sonra temel ve subasmanlarda
izolasyon için firmalarla görüştüğümüzde metrekaresi 15 TL gibi
bir ücret istediler. Biz de bu işi
yapan bir arkadaşımızı davet ettik
şantiyeye. Onun bir temel üzerinde yaptığı uygulamayı hep beraber
gözlemleyerek bunu yine kendi
imkânlarımızla yapabileceğimize
kanaat getirdik. Ve bunu da kendi
imkânlarımızla yaptık. Böylece ortaklarımızın izolasyona ödeyeceği
parayı azaltmış olduk.
Düzce Umut Atölyesi’nin baştan
beri teknik anlamda verdiği des-

tekten sonra, yapmış olduğu kampanyalar da çeşitli imkânlar yarattı
bize. Örneğin bir ekskavatör işçilik
hizmeti bedelsiz olarak bağış geldi
ve şu an çok işimize yarıyor. Çünkü
bütün kazı işlemleri, dolgu işlemleri, yol yapma işlemleri bununla
yapılıyor. Ayrıca yine Düzce Umut
Atölyesi’nin yapmış olduğu görüşmeler sonucunda Ford-transit çift
kabinli bir araç geldi ve o da elimiz
ayağımız oldu. Nakliye, taşıma bütün işlemleri de onunla yapıyoruz.
Bu yöntemlerle bir konutun maliyetinden %40 daha ucuza konutları
mal edebileceğimizi test etmiş oluyoruz.
Sıddıka Özbakır: Bu uygulamalar
bir sürü var ama birkaç tanesinden
bahsedebilirim. Örneğin sürekli
şantiyede olan arkadaşlara öğle

yemeklerini ortaklarımızla hazırlıyoruz. Ortakların listesini yaparak,
her gün bir ortağımızın evinde yemek pişirip getirdiği, öğle yemeğini burada ikram ettiği, gerektiğinde bulaşıkları yıkadığı, arkasından
çaylarını demlediği bir süreç. Hem
birbirimizi tanıyabilmek, hem de
masrafımızı azaltabilmek için böyle bir yöntem seçtik.
Onun dışında, EFT ücretleri çok
yüksek olduğundan bunları azaltmak için saatlerce bekleyerek,
bankalara veya hesaplara elden
yatırmayı uygun buluyoruz. Çünkü
bunun maliyeti çok yüksek, rakamlara vurduğunuzda aylık 2500
– 3000 TL’ye denk geliyor. Bu tür
şeylerle masraflarımızı azaltmaya
çalışıyoruz.
Ayrıca zamanımız oldukça günün
3-5 saatini, müsait olduğumuz

hafta sonlarını, şantiyede elimizden geleni yaparak geçirmeye çalışıyoruz ortaklar olarak.
Dursun Altıntaş: Arsa netleşince ortaklarımız para biriktirmeye
başladı ama birikenin yetmeyeceğini biliyorduk. Bütün iş görüşmelerini -malzeme alımı, işçi alımı- Düzce’de bu işi yapan bütün
firmalarla görüşerek yaptık. Malzemeyi daha ucuza alabilmek için
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük
şehirlerden en uygun demir, en
uygun çimento, en uygun beton,
en uygun elektrik malzemesini
araştırdık. Ana işlerin haricinde
diğer işleri de gönüllü yapmaya
çalışıyoruz. Bizimle dayanışmaya
giren arkadaşlarımız sağ olsunlar
onların yardımlarıyla, bizim çabalarımızla işçilik konusunda daha
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az maliyetle inşaatları sürdürmeye
çalışıyoruz.

cemiz hiçbir kaza olmadan, hiçbir
olumsuzluk olmadan bu inşaatları
bitirmek.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda
ne tür çalışmalar yaptınız?

Sıddıka Özbakır: Öncelikle baret,
yelek, çelik ayakkabı gibi malzemeleri fazlasıyla sağlamaya önem
veriyoruz. Gelen ortaklarımız da
dahil olmak üzere kimseyi şantiye alanına ayakkabısız, baretsiz,
yeleksiz göndermiyoruz. Gezmeye
veya bakmaya gelmiş olsalar bile.

Sami Kılıç: Bir OSGB firması ile
anlaşma yaptık; ama bunu da yaparken tek bir firma ile değil 6-7
tane firmayla üçer dörder tur görüşmeler sonucunda yine yeterliliğine inandığımız bir firmayı seçtik.
Bu firmanın yapmış olduğu çalışmaların hepsine titizlikle uymaktayız. Ayrıca Düzce Umut Atölyesi’nin bu konu ile ilgili hazırlamış
olduğu levhalar, tabelalar, panolar
çok işimize yarıyor. İşçilerimiz ayağında çelik ayakkabı, sırtında yelek
ve başında baret olmadan sahaya
çıkmıyorlar. Umudumuz ve düşün-

Dursun Altıntaş: İlk günden beri
en çok dikkat ettiğimiz konulardan birisi bu. Çünkü inşaat ağır
ve tehlikeli işlere giriyor. Özellikle
elektrik işleri için söyleyebilirim.
Şantiye sahasında aydınlatma ve
enerji nakliyesi için aldığımız iki
inşaat panomuz var. Her ikisinin
de emniyetleri tamdır. Her diktiği-

miz direkte kaçak akım sigortası
bulunduruyoruz. Bir ana sigorta
koysak yeterliydi ama biz bunu
yeterli görmedik, her direkte, her
panomuzda birer adet kaçak akım
sigortası var. İş güvenliği konusunda haddinden fazla titiz davranıyoruz.

Bu şantiyeyi diğer şantiyelerden farklı
kılan unsurlar nelerdir?
Sami Kılıç: Öncelikle ortaklarımızın gelip çalışma sürecinde katılımcı olarak yaptığı, emeklerini
koyduğu işçilik son derece değerli.
Bu yönden farklıdır.
Hayvanlar da sanki şantiyedekileri
seviyorlar ki her gün aileye bir köpek katılıyor. Bunlar Dost, Maviş
ve Şotto. Şu an Şotto doğum yap-
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tı. On tane yavrusu var. Bunlar da
aramızdalar ve mutluyuz beraber
yaşamaktan ve çalışmaktan. Şantiyemizde huzursuzluk yok. Sevgi
var, saygı var, birlikte çalışma var,
özveri var, birbirine güven var. Dolayısıyla bu tür çalışmalar bizim
ruhumuza da iyi geliyor, gönlümüze de iyi geliyor.
Arkadaşlarımız geliyor, Düzce
Umut Atölyesi’nden. Her hafta bir
grup geliyor ve onların gelmeleri
bize moral oluyor. Diyoruz ki, “iyi
ki varlar”. İnsan olduğumuzu ha-

ayrılması beklenir. Ama bizim şantiyemiz öyle bir yer değil. Burası
büyük bir ailenin evi gibi, günün
her saatinde ve gece üçlere kadar ortaklarımızı, Yönetim Kurulu
üyelerimizi ve çalışanlarımızı bir
arada görebilirsiniz. Ortaklar bilgi
edinmek için, inşaatı görmek için
sürekli gelirler. Şantiye alanı gibi
kapısı olan, “kartsız girilmez!” gibi
bir yer değil.
Bir yandan da 16 yıldır tanıdığımız
ortakların dışında yeni gelen ortakları da tanıyoruz. Onların da bu
ortamı görmelerini sağlıyoruz.

larla, insanlarla barış içindeyiz.
O yüzden de diğer şantiyelerden
farklı bir durumumuz var.
Ayrıca Düzce Umut Atölyesi var,
aramızda ciddi bir kaynaşma oldu.
Giderlerken kırk yıllık dostlar ayrılıyormuş gibi, kardeşler ayrılıyormuş gibi hüzünlü oluyoruz. Bunlar
çok farklı şeyler tabii, diğer şantiyelerde göremezsiniz.

tırlıyoruz. İnsan olmanın gerekleri
erdemli olmak; ama erdemli insan
nasıl olur? Bir başkasının yanında,
ihtiyacını giderecek biçimde elinden geleni ortaya koymakla olur.

Dursun Altıntaş: Tabii farklı bir
ortam, sonuçta 16 yıllık bir mücadele ve bütün ortaklar birbirini
tanıyor neredeyse. Onların direkt
müdahil olduğu bir şantiye ortamı
var. Ara ara geldikleri, katıldıkları, çalıştıkları bir ortam var. Diğer
kooperatiflerde bunu göremezsiniz, çok zor görürsünüz. Oradaki
üyeler "paramızı verdik, inşaat ne
aşamada", izlerler. Ne oldu, ne
gitti, ne oluyor, nasıl oluyor, gibi
soruların muhataplarını da bulamazlar. Burada bizim ortaklarımız
öğlen yemeklerini yapıyorlar, yaklaşık 10-15 insan çalışıyor gönüllü.

Sami Kılıç: Başlangıcından bugüne
kadar yapılmış bütün işlemler ispatıdır. Konutlar tamamlandığında
da en açık en seçkin bir biçimde
herkes gözlemleyecek. Türkiye’de
bugüne kadar yapılmış olan konut
politikalarının yanlışlığının, rantın
ne kadar yüksek olduğunun, insanların bir konuta erişebilmesi
için 15-20 yılını harcamayacağının
ifadesi olacaktır. Biz son derece
umutluyuz, güveniyoruz. Dolayısıyla
bu konuda emek veren arkadaşların da yanımızda olmasından güven
duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz.

Sıddıka Özbakır: Bu şantiyenin
farklılığı, temelden beri gelen
topluluğun, ortakların bir arada
olmasından kaynaklı, zaten çok
farklı bir kooperatif. Normal şartlarda, akşam 6’da işler bittikten
sonra şantiye alanında bir bekçinin kalması ve diğerlerinin oradan

Şantiye ortamında bizim gibi evsiz,
yuvasız olan birkaç köpek vardı,
kader birliği yaptığımız köpekler.
Onlarla birlikte aynı ortamı paylaşıyoruz. Onlar bize alıştılar, biz
onlara alıştık. Dostluğa devam
ediyoruz, bir tanesini iyileştirdik.
Doğayla barış içindeyiz, hayvan-

Sonuç olarak, piyasaya alternatif bir
konut üretim modeli mümkün müdür?

Sıddıka Özbakır: Mümkündür
ama nasıl mümkündür; sabırla,
birliktelikle, bir araya gelerek yapılabilir. Tabii ki birilerine örnek
olabileceksek bundan da mutlu
oluruz. Bizim arkamızdan gelenler böyle bir işe niyetlenirlerse,
elimizden gelen desteği de veririz.
Yıllarımız geçmiş, ne yapılabilir,

nasıl yapılabilir, bir fikrimiz oldu
sonuçta. Sağlıklı, güvenli, ucuz
konut yapılabilir, kesinlikle.
Dursun Altıntaş: Mümkün tabii,
yüzde yüz mümkün ama buna
inanmak gerekiyor. Korkunç bir
sabırla devam etmek gerekiyor, 16
yıllık bir mücadele sonrasında gelinen nokta burası. Hala Düzce’de
bile bir yandan kıskanan, olamaz
diyen, bir yandan başarısız olmamızı isteyen insanlar da var. Farklı
bir model çünkü bu. Alttaki insanların yani dar gelirli insanların bir
araya gelip, bizim de dayanışma
silahımız var deyip, somut bir iş
inşa etmeye başlamaları güzel bir
şey. Bu ciddi anlamda bir alternatif olur. Bunu Evsiz Depremzedeler
Kooperatifi başlatacak, şüphemiz
yok.
Kentsel dönüşüm mağduru insanlar, bu tip felaket yaşayan insanlar
aynı dayanışmayı gösterirlerse, bu
modelle çok uygun fiyata, güvenli
ve çok da rahat edebilecekleri evler inşa ederler. Bu çok zor değil,
aslında çok basit, çünkü inşaat
içinde çok fazla rantın olduğu bir
alan. Biz bu rantı sıfıra indirip, çok
şeffaf davranıyoruz. Genel Kurul’dan önce gelir-gider tablosunu
üyelere dağıtıyoruz, bir veya iki gün
öncesinden bu bilgileri üyelerimizle paylaşıyoruz. Bu şeffaflıkla diğer
kurulacak kooperatifler bunu yaparsa, dayanışma ve gönüllülükle
bu işi birleştirirlerse, çok rahat ve
çok uygun evlere sahip olurlar diye
düşünüyorum.
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Sözlük
775.

Gecekondu kanunu. 17 Ekim 1966 tarihinde
Resmi Gazete’de yayımlandı.
Adında gecekondu geçen ilk kanundur. 1.
Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın ilkeleriyle uyumludur. Gecekonduları toplumsal bir gerçeklik olarak
kabul eder.
Kanun, ‘‘iyileştirme’’, ‘‘ortadan kaldırma’’
ve ‘‘önleme’’ hedeflerini ortaya koyar. İyileştirmeden kasıt, fiziki koşulları düzeltilebilecek
olan gecekonduların kamu ve vatandaş işbirliği
ile yaşanabilir hale getirilmesidir. Ortadan
kaldırma, iyileştirilmesi mümkün olmayan
gecekonduların yıkılmasını ifade eder. Ancak
kanun, içinde oturanların barınma gereksinimi
karşılanmadan gecekondunun yıkılamayacağını
da buyurur. Önleme, yeni gecekondu yapımının
önüne geçilmesidir. Bunun için arsa sunumu
ile toplumsal nitelikli konut arzının artırılması
amaçlanmıştır.
‘‘Türkiye’nin ilk kiracı hareketi olan Düzceli
Kiracı Evsiz Depremzedeler’in uzun soluklu mücadelesi sonuç verdi ve 775 sayılı yasadan yararlanarak kendi konutlarını yapmak için arsa tahsisine
hak kazandılar.’’
(duzceumutatolyesi.wordpress.com)
bedelsiz mimari proje.
Gönüllülük esasıyla gerçekleştirilen mimari
tasarım.
Düzce Umut Atölyesi gönüllüleri, Kooperatif’in konut mücadelesine katkı sağlamak ve
mevcut konut üretim pratiklerine alternatif bir
çözüm yaratmak amacıyla katılımcı tasarım süreciyle mimari projeyi “birlikte” ve bedelsiz olarak
tamamladılar.
Bkz. Düzce Umut Atölyesi
birlik.
Bir arada olma durumu. Belli bir topluluğun
yararlarını korumak için kurulmuş teşekkül.
Bkz. dernek, kooperatif
‘‘Kapsayıcılık birliğimizin esasıdır; din, dil,
ırk, mezhep, siyasi görüş, cinsiyet ayrımı yapmaksızın yerleşim alanlarına ait sorunlara yerleşim
alanlarında yaşayanlarla birlikte çözüm arar.’’
(mahallelerbirligi.org)
“Birlikte Mücadele -Birlikte Tasarım- Birlikte
İnşaat”.
Kiracı Depremzedeler Kooperatifi ve Düzce
Umut Atölyesi’nin birlikte yürüttüğü sürecin
mottosu.
Birlikte Mücadele: Kiracı depremzedelerin
konut sorunlarını çözmek amacıyla yürüttüğü 13
yıllık mücadeleyi,
Birlikte Tasarım: Düzce Umut Atölyesi’nin
kiracı depremzedeler ile 234 konut ve ortak
yaşam alanlarını kapsayan katılımcı tasarım
çalışmalarını,
Birlikte İnşaat: Tasarlanan 234 konut ve
yaşam alanlarının dayanışmayla inşa edileceği
süreci ifade eder.

Bkz. Düzce Umut Atölyesi, mahalle, sağlıklı
ve güvenli konut hakkı, S.S. Evsiz Depremzedeler
Dayanışma ve Konut-Yapı Kooperatifi
çok amaçlı sosyal merkez.
Düzce Umut Evleri’nin ortak alanında tasarlanan Açık Şantiye Binası’nın inşaat sonrasında
depremzedelerin sosyal ihtiyaçları doğrultusunda
dönüştürülecek hali.
Çok amaçlı sosyal merkezde, kermesler, seminerler, üretim faaliyetleri, tasarım atölyeleri ve
film gösterimleri gibi programların düzenlenmesi
planlanır. Mahallelinin ortak kullanımına açılacak
alanda, mücadele, tasarım ve inşaat sürecinin
anlatıldığı derslerin verilmesi hedeflenir. Sosyal
merkez, birlikte mücadele sürecinin kimlik ögesi
ve anıtı olarak değerlendirilmektedir.
Bkz. Düzce Umut Evleri, şantiye binası
deprem.
Yer kabuğundaki kırılmalar dolayısıyla meydana gelen sarsıntı. Zelzele.
Dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif fay
hatlarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın
üzerinde bulunan İstanbul’un beklediği afet.
Depremin büyük can ve mal kaybına neden olmasından endişe edilmektedir.
2002 yılına ait JICA Raporu ile İstanbul Depremi’nde zarar görmesi muhtemel yerleşimler derecelendirilmiş, öncelikli risk alanları belirlenmiş
ve yıkılması öngörülen yapı sayısı hesaplanmıştır.
Deprem hazırlık çalışmaları uzmanlar
tarafından afet öncesi, sırası ve sonrası şeklinde
bölümlendirilir. Ancak merkezi idarenin hazırlık
çalışmalarını yalnızca afet öncesini kapsayacak
şekilde ve 6306 sayılı kanun çerçevesinde sınırlandırdığı görülmektedir. Dahası 6306 sayılı
kanunun uygulamaları ise 2002 yılında hazırlanan
raporla uyumsuzluk gösterir ve rant amaçlı dönüşüm projelerini meşrulaştırır. Tek yapı ölçeğindeki
uygulamalarda ise depreme karşı alınması
gereken önlemler bina ölçeğine indirgenmiştir.
Her yerleşimde yapı yoğunluğuna göre deprem
sonrası toplanma alanları bulunması gerekirken
İstanbul’da bu 1999 depremi sonrası hazırlanan
Afet Planı’nda bu amaçla ayrılan alanların çoğunun aradan geçen süre çok kısa olmasına karşın
imara açıldığı, deprem felaketinin unutulduğu
görülmektedir.
Emlak sayfalarının konut ilanlarında görmeye
alıştığımız depreme dayanıklılık, lüks konut sitelerinin en temel pazarlama araçlarındandır.
“Uzmanların ittifakla 30 yıl içinde büyük bir
depremin yaşanacağını söylediği İstanbul’la ilgili
meslek odaları ürkütücü bir gerçeği ortaya koydu.
Buna göre İstanbul’da afet sonrası toplanma alanı
olarak belirlenen 470 yerden 300’ü imara açıldı ve
üzerlerine alışveriş merkezleri, gökdelenler inşa
edildi.”
(cnnturk.com, 17 Ağustos 2015)
“6.5 milyondan fazla evi yenilemek için başlatılan kentsel dönüşüm, en çok rantı yüksek ilçelere uğradı. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın
açıkladığı riskli alanlar haritası ile bakanlığın riskli
ilan ettiği alanlar yüzde 72.9 örtüşmüyor. Riskli
alan ilan edilen ilçelerin şehrin merkezinde, konut
değeri yüksek bölgeler olması dikkat çekiyor.”
(Hürriyet, 4 Mart 2015)

deprem çantası.
Acil durumlar için gerekli olan, yaşamsal
öneme sahip malzemelerin bulunduğu, erişimi
kolay bir yerde tutulan çanta.
1999 Marmara Depremleri’nden hemen
sonra bir adet spor çantası içine makarna, bisküvi,
su, düdük ve el feneri koyarak ivedilikle oluşturduğumuz, fakat felaketin etkileri soğurken bisküvi
ve makarnaları tüketmeye başlayarak hayatlarımızdan zaman içinde çıkardığımız acil durum
önlemlerinden biri.
Düzceli Kiracı Depremzedeler’in mücadele
sürecini anlatan Umut Sergisi kapsamında yapılan
tasarım atölyesi ile hayatlarımıza yeniden Deprem
Kiti adı ile girmiş olan afetlere hazırlık çantası.
Bkz. katılımcı tasarım, Düzce Umut Atölyesi
depremzede.
Depremde zarar görmüş kişi.
Yaşadıkları felaket sonrasında, biyolojik,
sosyal, ekonomik ve psikolojik olarak etkilenen
kimselerdir.
Bkz. deprem, sağlıklı ve güvenli konut hakkı
dernek.
Belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek
için kurulan yasal topluluk, cemiyet. Mahalle
sakinlerinin ortak sorunlarına birlik içinde çözüm
üretmeyi hedefleyen tüzel kişilik.
Dernek mahallenin birliğini ve bütünlüğünü
temsil ederek problemlerin çözümü için adım atılması yönünde bir güç oluşturur. Derneğin amacı,
yapacağı çalışmalar ve kapsamı dernek tüzüğünde
açıkça ifade edilmelidir. Dernek faaliyetlerinin
tüzüğe uygunluğu İl Dernekler Müdürlüğü tarafından denetlenir. Tüzüğü uygun şekilde hazırlanmış
mahalle derneği, yerleşimlerini ilgilendiren uygulamalara karşı dava açabilir ya da açılan davalara
müdahil olabilir.
Mahalle derneğinin kapsayıcı ve temsili
olması bütün mahalle adına karar geliştirebilmesi
ve eyleme geçebilmesi için önemlidir. Bu çerçevede siyasi partilerin ve oluşumların hepsine eşit
mesafede durmaya gayret etmesi gerekir. Bunu
sağlamadığı hallerde belirli bir siyasi oluşumun
sözcüsü haline geleceğinden mahalle geneli adına
karar alma ve eyleme geçme meşruiyeti zedelenir.
Kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri
ile mahalle adına mücadele etmek, gereğinde
dava açmak üzere çok sayıda mahalle derneği
kurulmuş ve/veya aktif hale getirilmiştir. Mahalle
derneklerinin yalnızca kentsel dönüşüm/yenileme
meseleleriyle değil mahallenin mekânsal, sosyal
ve ekonomik bütün sorunlarıyla hemhal olması
sürekliliğini ve gücünü arttırır.
Günümüzde Sarıyer Mahalle Dernekleri ve
Kooperatifleri oluşturdukları platform aracılığıyla
belediye ile sürekli ilişki içerisinde mahallelerindeki birçok sorunu çözmekte, ihtiyacı gidermektedir.
Bkz. birlik, mahalle
Düzce Umut Atölyesi.
S.S. Evsiz Depremzedeler Dayanışma Konut
Yapı Kooperatifi üyelerinin kendi mahallelerini
kurmak üzere yaptıkları çağrı ile biraraya gelen;
mimarlık, inşaat mühendisliği, şehir planlama,
peyzaj mimarlığı, hukuk, sosyoloji, iletişim ve gra-

fik tasarım gibi birçok farklı alandan akademisyen,
uzman ve öğrencilerden oluşan gönüllü topluluk.
Düzce Umut Atölyesi, 1999 Marmara depremini kiracı olarak yaşayan kooperatif üyelerinin
sağlıklı bir çevrede, ekonomik ve yaşanabilir
konut sahibi olmak için 2002 yılında başlattıkları
mücadeleye destek vermek, depremzedelerle
dayanışmak amacıyla yola çıktı. Düzceli Depremzedelerin verdikleri adalet mücadelesinin
tüm Türkiye’ye umut olması gerektiğini düşünen
Atölye, açık bir ortamda, eşitlik içinde, kolektif bir
şekilde çalışmalarını sürdürür. Mesleklerinin insana değmeyen, belki de değer vermeyen, rahatsız
edici taraflarını dert edinen Atölye; başka bir konut
üretiminin mümkün olduğunu savunur. Kooperatif
üyeleri ile beraber, katılımcı pratikler geliştirerek
yaşam alanlarını tasarladıkları çalışmalar Mayıs
2016 itibariyle halen devam etmektedir.
Bkz. katılımcı planlama, kooperatif, mahalle
Düzce Umut Evleri.
Kiracı Depremzedeler Kooperatifi’nin Düzce’nin Beyköy ilçesinde inşa ettiği mahallenin adı.
Mahalle, Kooperatif’in 14 yıllık hukuki ve fiili
arsa tahsisi mücadelesinin sonunda Düzce Umut
Atölyesi’yle birlikte tasarladıkları 234 konut ve
ortak yaşam alanlarını kapsar. Bedelsiz mimari
proje, gönüllülük esası ile sürdürülen çalışmalar,
maliyetine malzeme temini gibi dayanışma biçimleri ile kurulmakta olan mahalle, başka bir konut
üretiminin mümkün olduğunu gösteriyor.
Bkz. bedelsiz mimari proje, Düzce Umut Atölyesi, kooperatif, mahalle, S.S Evsiz Depremzedeler
Dayanışma ve Konut-Yapı Kooperatifi
İmece Evleri.
Düzce Umut Evleri’ne cesaret veren ilk dayanışmacı depremzede konut üretimi deneyimi.
2001- 2005 yılları arasında, Düzce İli, Gölyaka
İlçesi’ndeki Çay, Aksu ve Hacısüleymanbey köylerinde
bulunan depremzedeler için katılımcı tasarım ve imece usulü ile inşa edilen 57 konutun tümüne verilen ad.
Bkz. Düzce Umut Evleri, depremzede
katılımcı planlama.
Planlama süreçlerine başta yerleşimciler
olmak üzere ilgili tüm paydaşların katılımı.
Plan yapan ilgili idare ile paydaşlar arasında
kurulacak, ‘‘bilgi paylaşımı, danışma, ortak karar
alma’’ gibi farklı seviyelerdeki iletişim/karar
mekânizmalarına ihtiyaç duyar. Türkiye’de planlar,
çoğunlukla yukarıdan aşağı dayatma şeklinde,
katılıma kapalı yapılır. Mahallelerin mevcut durumlarını ve yaşayanları yok sayar.
Bkz. Düzce Umut Atölyesi
katılımcı tasarım.
Kullanıcıların kararları ve ihtiyaçları doğrultusunda programlanan tasarım süreci.
13 yıl hak mücadelesi sürdüren Kooperatif
üyeleri, Düzce Umut Atölyesi gönüllüleri ile birlikte
katılımcı tasarım pratiği ile mahallelerini tasarladılar. Tasarım sürecinin tüm aşamaları Kooperatif
üyeleri ile birlikte kurgulandı. Yapılan oyun atölyeleri ve odak grup görüşmeleri ile tüm üyelerin
fikirlerinin mimari projeye yansıması amaçlandı.
Bkz. Düzce Umut Atölyesi, kooperatif, mahalle, odak grup görüşmeleri, oyun atölyeleri

kiracı hakları.
Borçları Kanunu’na göre konut kiracıları
lehine tanımlanmış ancak fiilen kiracıları yok
sayan, gelir düzeyi kadar sahip olunabilen haklar.
Piyasanın insafı.
Bkz. kiraciyiz.biz, zorla tahliye
kooperatif.
Ortaklarının gereksinimlerini uygun şartlarda
elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan birlik.
Üreticilerin, aracıyı ortadan çıkararak ürünlerini
daha iyi şartlarda pazarlamak için kurdukları
ortaklık. Mahallelerin arazi devri için geliştirdikleri araç.
Bir kooperatif en az 7 ortak tarafından imzalanan ana sözleşme ile kurulur. Kooperatifler,
cinsel, sosyal, ırksal, siyasal ve dinsel ayırımcılık
olmaksızın, herkese açık, gönüllü, özerk, kendi
kendine yeter ve bağımsız kuruluşlardır. Politika
oluşturma ve karar alma süreçlerine katılan
ortaklarca denetlenen demokratik mekânizmalara
sahip olması gerekir. Ortaklar, kooperatiflerinin
sermayesine adil bir şekilde katkıda bulunur ve
bunu demokratik olarak yönetir. Kooperatifler, ortaklarına, temsilcilerine, yöneticilerine ve çalışanlarına kooperatiflerinin gelişimine etkin bir şekilde
katkıda bulunabilmeleri için eğitim ve öğretim
imkânı sağlaması gerekir.
Mahalle kooperatifleri, konutların hukuki
güvenceye kavuşturulması mücadelesinde,
arazi devrine yönelik taleplerin gerçekleşmesini
sağlayacak iktisadi bir kuruluştur. Türkiye’de Kooperatifler, zihinlerde fazlasıyla suistimal edilmiş
kuruluşlar olarak yer bulmuştur. Gerek bu intiba
gerekse 7 kişilik yönetim kuruluna terk edilemeyecek derecede ciddi ve hassas bir mevzuyla
uğraşmak için kurulan kooperatifler, kapsayıcı,
demokratik, aleni ve mahallede yaşayan her yurttaşın söz ve karar sahibi olduğu kuruluşlar olması
amacını taşır. Mahalle kooperatif tüzükleri bu
hassasiyetler çerçevesinde hazırlanır.
Bkz. birlik, dernek, S.S Evsiz Depremzedeler
Dayanışma ve Konut-Yapı Kooperatifi
mahalle.
Esnafı, meyve ağaçları, kedisi, köpeği, ortak
yaşam alanları ile bir bütün olan, yüz yüze ve kişisel ilişkilerin egemen olduğu, aidiyet hissedilen
yaşam alanı. Komşuluk birimi.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nda; ‘‘belediye
sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk
ilişkisi bulunan idarî birim’’ şeklinde ifade edilir.
Rant amaçlı dönüşüm projeleri sebebi ile giderek
yok olmakta olan mahalle kültürüne gecekondu
bölgelerinde rastlamak mümkündür. ‘‘Mahalle’’
aranan, özlenen niteliklere sahip olduğu için ticari
konut reklamlarının sloganlarında kullanılır.
Mahallelerin dernekleşmeye yönelmesi, ihtiyaç ve taleplerin takipçisi haline gelmesi, giderek
azalan insani ilişkiler ve dayanışma kültürü için
de bir umuttur.
‘‘Bugün ‘mahallenin site ile yer değiştirmesi’
şeklinde ifade edebileceğimiz kentsel dönüşüm
süreci ile, Türkiye kentlerinin temel yaşam birimi
olan mahalle radikal bir değişimden geçiyor. Bu
değişimin en belirgin özelliklerinden biri, sınıf
temeline göre kurgulanmamış olan mahallenin,

tamamen sınıfsal olarak ayrışmış; kapalı site,
rezidans ve TOKİ’ye dönüşmesi.’’
(mutlukent.wordpress.com, 1 Eylül 2014)
odak grup görüşmeleri.
Belirli kriterlere göre oluşturulmuş, genellikle en çok 10 – 12 kişilik gruplar halinde kurgulanan, yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış nitel
araştırma yöntemi. Bu yöntemde anlatmak değil,
anlamak önemlidir.
Düzce Umut Atölyesi gönüllüleri tarafından
yapılan odak grup görüşmeleri, vaziyet planı oyunu
ile eş zamanlı gerçekleştirilmiş, çocuk, genç, yaşlı,
kadın ve erkek gruplar ile ayrı ayrı görüşülerek
farklı ihtiyaçların belirlenmesine yönelik tartışmalar yürütülmüştür.
Bkz. Düzce Umut Atölyesi
oyun atölyeleri.
Düzce Umut Atölyesi tarafından Kooperatif
üyelerinin yaşam alanı ve konuta yönelik ihtiyaçlarını somutlaştırmak için geliştirilen katılım
yöntemi.
Oyun atölyelerinin temel amacı, “Nasıl bir
mahalle ve yuva istiyoruz?” sorusunu yanıtlamak ve
yaşam alanı kurgusuna birlikte karar verebilmekti.
Yasal ve mekânsal sınırların görünür olacağı ancak
özgürce fikir yürütüp tartışabilecekleri bu oyun ile
sorunlar, eğilimler, ve tasarım ilkeleri belirlendi.
8 Şubat 2015’te Düzce’de gerçekleştirilen ilk
oyun atölyesi, 1/200 ölçeğindeki maket üzerinde,
konut, yeşil alan ve ortak alanların (bostan, üretim
alanları, çok amaçlı salon, kreş, bisiklet parkuru
vb.) yerleşimi için tasarlandı. Yapılan tartışmaların
sonuçları, vaziyet planının ana taslağını oluşturmada yardımcı oldu. 15 Mart 2015’te yine Düzce’de
düzenlenen ikinci oyun atölyesi, iç mekân tasarımında salon, oturma odası, mutfak, yatak odaları,
balkon, tuvalet, kiler gibi kullanımlar farklı metrekarelerde kullanıcılara sunuldu. Çıkan sonuçlara
uygun olarak 5 farklı plan tipi geliştirildi. 4 plan
tipi 3+1, 1 plan tipi 2+1 için oluşturuldu.
Bkz. Düzce Umut Atölyesi, kooperatif
sağlıklı ve güvenli konut hakkı.
Anayasa’nın 56. maddesinde “herkes sağlıklı
ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir,”
şeklinde ayrımsız tüm yurttaşlara tanımlanan hak.
Kiracı depremzedeler, depreme dayanıklı,
sağlıklı ve güvenli konut hakkı için mücadele
etmişlerdir.
Bkz. deprem, depremzede
S.S Evsiz Depremzedeler Dayanışma Konut-Yapı
Kooperatifi .
Düzce’de depremi kiracı olarak karşılayan
depremzedelerin sağlıklı ve güvenli konut hakkına
kavuşmak için kurdukları kooperatifin resmi adı.
1999 depreminin ardından hak sahipliliğine
kavuşamayan kiracı depremzedeler, yaşadıkları
geçici prefabrik evlerinden çıkarılmak istendiler.
Mevcut konut stoğunun hasarlı olması sebebiyle
evsiz kalan kiracı depremzedeler, sorunlarını
beraber çözebilmek ve kendi konutlarını inşa edebilmek için 2003’te S.S. Evsiz Depremzedeler Dayanışma ve Konut-Yapı Kooperatifi’ni kurmuşlardır.
bkz. depremzede, kooperatif, sağlıklı ve güvenli konut hakkı

47

Web Sitesi
www.herkesicinmimarlik.org
Facebook
facebook.com/herkesicinmimarlik
Instagram
instagram.com/herkesicinmimarlik
Herkes İçin Mimarlık Derneği (HİM) (2011, İstanbul) farklı
uğraşlardan gönüllü öğrencilerin ve profesyonellerin bir araya
gelerek ülke genelinde karşılaşılan sosyal sorunları yaratıcı
yollarla gündeme getirebildikleri, bu sorunlar hakkında
farkındalığı artırmak ve çözüm yolları üretmek üzere harekete
geçebildikleri bir platformdur. Dernek çalıştığı coğrafyalarda
var olan mimari ve sosyal potansiyelleri günümüz ihtiyaçlarına
cevap verebilecek şekilde değerlendirmeyi hedeflemektedir.
Kentsel ve kırsal alanlarda, projelerin tasarım planlama
ve inşaat süreçlerinde eksikliği hissedilen katılımcı
mekânizmaları teşvik ederek, toplum içinde mimarlık
bilincinin artırılmasını sağlamak istemektedir.

Twitter
twitter.com/herkesicin
Vimeo
vimeo.com/herkesicinmimarlik
Youtube
"Herkes İçin Haber Ajansı"
Flickr
flickr.com/photos/herkesicinmimarlik/albums
E-posta
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Bu yazının ilerleyen paragraflarında, Herkes İçin Mimarlık
Derneği’nin ortaya çıkışı, işleyişi,
üretimi ve niyeti anlatılıyor. Bir
kişinin kendini anlatması kadar
bir tüzel kişinin kendini anlatması da meşakkatli. Belki de bu
iş bir kişinin kendini anlatmasından daha da meşakkatli; çünkü
birden fazla bireyin -dolayısıyla
farklı görüşün- bir arada bulunduğu bir topluluk söz konusu.
Bu durumda belki de öncelikli
soru “çokluk barındıran bir oluşum kendini nasıl açıklayabilir?”
sorusu. Bu sorunun cevabı, uzlaşılmış konularda aranabilir. Burada uzlaşı olarak dile getirilen
şey, düşünce ayrılıklarını ortadan
kaldırmak ve tek bir konuda herkesin mutabık kalmasını beklemek değil elbette. Dile getirilen
uzlaşı, “oluşumun özünü görerek
tanış olma” şeklinde açıklanabilir. Bir oluşumun özünü de onun
hayata, topluma bakışı ve de yaklaşımı olarak tanımlamak mümkün. Bu biçimde bir uzlaşı ile,
tanış olma ile gelen tüm fikir ayrılıkları ve tartışmalar ise Herkes
İçin Mimarlık’ın tabiatıdır.

bir şekilde dernekle yolu kesişmişlere gönderme yapan bir durum. Ve kendimizi anlatmak yeni
tanışmalara vesile olabilir. Buradaki tanışma yüz yüze tanışma da
değil sadece. Biz de geçmişteki
birçok bireyle ve oluşumla aynı
çağı paylaşmadık belki, ama onlardan haberdar olma arayışlarına girdik, ya da onlar bir anlatı
ile karşımıza çıktılar. Bu nedenle
oluşumların görünür kılınmasını
ve aktarımda bulunmasını önemli buluyoruz. Üstelik tek mesele
tanışmak da değil. Dayanışmak,
yalnızca tanışılmışlarla gerçekleştirilen bir eylem olmasa gerek.
Ve hatta belki de tanımadıklarımız ile, tanımadıklarımız için
de yaptıkça artıyoruz, böylelikle
bir dayanışma kültürü ve belleği
oluşturuyoruz.
Bu yazı da bir derneğin söz konusu belleğin küçük bir parçası
olma, belleğin genişlemesine
katkıda bulunma çabası olarak
ele alınabilir. Bu çabaya da sonuçlar kadar süreç ve denemeleri, tecrübeler kadar keşifleri de
değerli görerek girişildiği söylenebilir.
51

Yazının içeriğinden ötürü cevap
bekleyebilecek bir diğer soru da
“neden böyle kendimizi anlattık?”
sorusu.

93 ÜYE (Kasım 2016 itibarıyla)

Bu sorunun tek ve belli bir yanıtı
yok. Yukarıda dile getirilen “tanış
olma” durumu, belki bugüne dek

66 mimar, 5 endüstri ürünleri tasarımcısı, 6 iç mimar
7 şehir bölge planlamacısı, 2 peyzaj mimarı, 3 inşaat mühendisi,
1 sosyolog, 1 video sanatçısı, 1 psikolog
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Kökler
Herkes İçin Mimarlık’ın (HiM)
temeli, okulda aldığı mimarlık
eğitimi ile yetinmeyip okul sınırlarının dışında kendi deneyim alanını yaratmayı istemiş
bir öğrenci grubuna dayanıyor.
‘Ölçek 1/1’ adını taşıyan bu
grup, 2007 yılında Kahramanmaraş Hacıibrahimuşağı köyünde öğretmen lojmanı, 2008
yılında Giresun Gülburnu (Zef-
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re) köyünde balıkçı barınağı
projelerini yaptı.
Grup üyeleri tasarım, kaynak bulma ve uygulama aşamalarını yerelin ihtiyaçlarını yerinde görerek
gerçekleştirdiler. Mimar, mühendis, usta, işçi ve yerel halk ile beraber kolektif bir düşünce ve üretim alanını tecrübe ettiler. Ölçek
1/1, genişleyerek ve çeşitlenerek
Herkes İçin Mimarlık’a evrildi.
2011 yılında, farklı okullardan ve
bölümlerden yeni mezun olan ve

yine farklı okullarda ve bölümlerde öğrenciliği sürmekte olan
bireyler bir araya gelerek isteyen
herkesin dahil olup katkıda bulunabileceği, sadece yapı üretimine odaklanmayacak bir oluşum
üzerinde düşünmeye başladı.
Sürekli bir işleyiş sağlayabilmek
adına, bahsi geçen tecrübeler de
göz önünde bulundurularak, bu
oluşumun biçimi “dernek” olarak
belirlendi ve Herkes İçin Mimarlık
Derneği kuruldu. Herkes İçin Mimarlık, kendi üyelerinin de başlangıçta çok bilgi sahibi olmadığı

dernek yapısı altında mimarlığı
farklı alanlarda gerçekleştirmeye başladı. Bu noktada, bir araya
gelmenin elbette ki birden fazla
biçiminin mümkün olduğunu vurgulamakta da fayda var.
Herkes İçin Mimarlık, sadece mimarlardan oluşan bir grup olmamaya çalışıyor. Farklı disiplinlerin
birlikteliğinin, sosyal konulara
dair üretimi kuvvetlendireceğini ve meseleleri ele almayı daha
da derinleştireceğini düşünüyor.
İçerisindeki mesleki çeşitlenmeyi

henüz tam anlamıyla yakalayamasa da (2016 itibarıyla 93 üyenin üçte ikisi mimar), her yeni işle
yeni bir araya gelişler, yeni bakış
açıları sağlamaya devam ediyor.
Buna ek olarak, sadece derneğe
üye olmuş bireylerin aktif olduğu
bir alanla sınırlı kalmayıp gönüllü
olan herkesin katkı sağlayabileceği ortamlar yaratmayı deniyor.
Kuruluşunda hedeflediği gibi,
inisiyatif almaları için bireyleri
ve toplulukları teşvik edici bir rol
oynuyor.
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Dernek, kolektiflik sağlayan bir
platform olarak işlerken, bu kolektiflik içerisinde bireylerin ve
toplulukların aldıkları inisiyatifler
de niyetlerin hayata geçmesini
sağlıyor.
Herkes İçin Mimarlık, kentsel ve
kırsal alanda farklı projeler, atölyeler ve etkinlikler gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar, derneğin ilgi
alanına dahil gündem konularının
ve dernek üyelerinin dert edindiği
konuların yanı sıra üye olmayan
gönüllülerin dile getirdiği ya da
derneğin üretim alanından haberdar olup dernekle çalışmak
isteyenlerin ilettiği konuları da
barındırıyor.
Dernek, çalışmalarını katılımcılık
ile sürdürmeyi bir ilke olarak benimsiyor. Katılımcılığı, hiyerarşik
ya da kısmi katılım olarak değil
çalışmaya dahil olan tüm aktörlerin eşit gözetildiği, yatay ilişkili
bir çokluk olarak ele alıyor. Bu
biçimde bir katılımcılığın sosyal
ve yaşamsal değerlerin ön planda
tutulabilmesi adına gerekli olduğunu düşünüyor.
Konuları ele alırken HiM’in katılımcılık kadar önemsediği başka
bir nokta ise proaktiflik. Bir diğer
ifade ile, mevcut gündeme kayıtsız kalmadan kendi gündemini
oluşturmaya çalışmak. Proaktiflik, meselelere dokunur iken
dayatılan ortamdan kopabiliyor

Herkes İçin Mimarlık Derneği’nin 2011 yılındaki kuruluş döneminde amaçlarını tanımlamak için gerçekleştirdiği tartışmalardan bir kesit

olmak açısından da önemli görülüyor. Dernek, proaktif yaklaşımını konular kadar konuları ilerletecek yöntemler ve araçlar ile
de sürdürmeyi deniyor. Geçmiş
birikimini değerlendirirken yeni
konular için yeni yöntemler ve
araçlar üzerinde sürekli düşünmeye de devam ediyor.
Herkes İçin Mimarlık deneyim
aktarımını önemsiyor; ancak belirli reçetelere sahipmiş gibi sü-

rekli aynı çözümleri üretmiyor.
Hedefleri ve niyetleriyle uyumlu
bir şekilde yeni deneyimlerin izini
sürüyor. Yeni deneyim arayışlarının bugüne dek her zaman başarılı sonuçlar vermediğini belirtmek de yerinde olur. Kimi zaman
maddi olanaksızlıklardan, kimi
zaman yerelin talepleri ile uyuşamamaktan, kimi zaman yetersiz
işgücünden, kimi zaman konu
hakkında gerekli yerlerle iletişimin eksik kalmasından... Fakat

bu süreçlerden öğrenilen deneyimlerin de bir sonraki çalışmaya
aktarılan dersler olarak yararlı
görüldükleri söylenebilir.
Herkes İçin Mimarlık’ın önemsediği bir diğer konu ise ortak üretim, bilgi paylaşımı ve dayanışma.
Proje ortağı ya da destekçi olarak
bugüne kadar 56 kurum ile çalışmalar yürüttü. Dernek kendi projeleri için ortaklar bulmanın yanı
sıra, elinden geldiğince dernek-

ten destek isteyenlerin yanında
olmaya çalışıyor. Ortak çalışmalar, farklı alanlardaki deneyimleri bir araya getirip yeni öğrenme
süreçleri yaratıyor. Ayrıca ortaklıklarla birlikte gelen dayanışma
olgusu, çalışmaların hayata geçebilmesine önemli ve büyük bir
katkı koyuyor.
Dernek, isminde yer alan “herkes” sözcüğünden hareketle önyargılı olmayarak bütün kişi ve
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kurumlarla, birçok farklı alanda
çalışmalar gerçekleştirdi. Ancak
bu herkesle, her işin yapıldığı
anlamına gelmiyor. Katılımcılık,
proaktiflik, şeffaflık, toplum ve
çevre yararı gibi konular çalışma
ortakları ve konuları seçilirken
dikkat edilen noktalardan bazıları. Çalışmaların gönüllülük esasına dayandığı dernekte, niyetlerin
ve hedeflerin uyuşması bir işe
başlamak için başlıca gereklilik
sayılıyor.
Mimarlık emeğinin yoğun bir şekilde sömürüldüğü, mimarların

genel olarak emeklerinin karşılığını alamadan uygunsuz koşullarda çalıştığı bir ortamda, Herkes
İçin Mimarlık ücretsiz mimarlık
hizmeti sunan bir kurum olmayı
ve o şekilde algılanmayı reddediyor. Emeğini değişim için kullanıyor ve değişim için herkesle
konuşmaya açık. Ancak dernekle
ortak dertleri paylaşmaksızın,
işi düşük maliyetle ve hatta bedelsiz yerine getirtme çabasında
olduğunu gördüğü muhataplarla
emeğini paylaşmıyor.
Sivil toplum örgütlerinin yaptıklarını “hayır işi” olarak tanım-

lamak ülkemizde sıkça görülen
bir durum, birçok örgüt kendini
böyle tanımlıyor da olabilir. Ancak derneğin yapmaya çalıştığı
şey ihtiyaç sahiplerine bir ya da
birkaç seferlik destekte bulunmak değil. Gayret ettiğimiz şey,
başka türlü bir mimarlığa, hep
beraber denenecek, karşılıklı
öğrenilecek bir mimarlığa katkı
sağlamak. Hayır işi yapmıyoruz.
Üst akıl değiliz. Yerimizi, toplumda ve yatay ilişkilerde tanımlıyoruz.
Dünya her ne kadar giderek daha
kötü bir hale bürünüyor gibi gö-

zükse de umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor.
Gidişatı değiştirmeye çalışan,
farklı bir şeyler yapmak isteyen,
toplumların ve dünyanın geleceği
için elini taşın altına koyan birçok
inisiyatif oldu, olmaya devam ediyor ve edecek.
Herkes İçin Mimarlık da hedeflediği alanları ilk kez keşfedip
üretime geçen bir topluluk değil,
muhtemelen son da olmayacak.
Biz de dernek olarak tohumları
atılmış başka bir mimarlığa ve

dünyaya katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ancak tohumların atılmış olması yetmiyor. Artık kök
salmak, özgünlüğü yitirmeden
bir araya gelerek, dayanışarak
kökleri sağlamlaştırmak gerekiyor. Herkes İçin Mimarlık her
ne kadar uzunca bir süre daha
varlığını sürdürmek istese de bir
gün ömrünü tamamlayabilir, ama
o zamana kadar kökleri güçlendirmeye devam etmek niyetinde.
Umarız ki o köklerden yeni filizler
yeşerir.

Tasarımı tüm bileşenleri
ile birlikte gerçekleştirmenin yollarını arıyoruz.
Atölyeler, toplantılar gibi
çeşitli etkinliklerde katılımcılar ve kullanıcılar ile
bir aradayız. Beraber ve
yerinde üretim ile şekillenen deneysel bir kolektiflik anlayışındayız.
Bu anlayış medyanın da
vurgulamaktan hoşlan54

dığı “hayır işi yapan mimarlar” algısını kırmaya
yetmiyor. Hayır işi yapmıyoruz. Üst akıl değiliz. Yerimizi, toplumda ve yatay
ilişkilerde
tanımlıyoruz.
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Birlikte tasarım, birlikte inşa
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4. Geleneksel Gezi Parkı Şenliği

Atıl Köy Okulları Ovakent Projesi Uygulama Atölyesi

Atıl Köy Okulları Mesudiye Projesi Peyzaj Atölyesi

Şehir Tiyatroları 28. Çocuk Şenliği Olay Mahalli Atölyesi
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UMÖB 15.5 Yer-siz Atölyesi

BBOM Meraklı Kedi İlkokulu Peyzaj Atölyesi

34 PROJE

57 ATÖLYE

16

9

- 23 yapılan
- 8 yarım kalan
- 3 yapılmayan

SERGİ

29 SUNUM

56 ORTAKLIK

43

301 GÖNÜLLÜ

,

Atıl Köy Okulları Projesi Kargı Uygulama Atölyesi

ETKİNLİK

- 1200 Katılımcı

- 17 Açık Çağrı
- 1080 Katılımcı

DESTEKÇİ
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Boğaçhan Dündaralp

DDRLP / Kuzguncuk Bostan Girişimi
İyi niyetli bir yaklaşımınız var. İnsanlar kendi başlarına çözemeyecekleri şeyleri size soruyor, eminim
bazen de işini ucuza halletmek için sizinle irtibata
geçenler var. Bunlarla ilgili süzgeçleri nasıl kuruyorsunuz bilmiyorum. Yapmadığınız işleri nasıl seçtiğinize dair ve bu işlerin nasıl yapılabileceğinize, nasıl bir
yönlendirme yapılabileceğine dair tavrınızı netleştirmek, süzgeci tarif etmek sizi bu konuda rahatlatabilir. HiM arada-arafta kalan konvansiyonel sistemlerin
(kurumlar/ofisler) çözemediği yerler/boşluklarda çalışıyor.

,

Post production (üretim sonrası) biraz geride kalıyor,
aynı anda çok kişi katılıyor ve aktif işler var, anında ve
yerinde bir defada toparlanacak bir düzenleme yapılabilir. Belki bazı katılımcılar sadece bununla ilgilenip
yapılanları derleyip toplayabilir. Şu anda sadece katılımcıların bir deneyimi olarak kalıyor.

,
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Mimarın emeği tanımsız ve pahalı olarak algılatılıyor.
Mimar sahip olduğu bilgiyi dönüştüren ve toplum
yararına kullanan kişi olamaz mı?
Mimar, farklı bir talep yarattıramaz mı?

2 Haziran 2013 günü Gezi Parkı’nda kurulan “Serbest Kürsü”

Serbest Kürsü

2 Haziran 2013 Gezi Parkı

,
,
,

Derneğin her defasında aynı heyecanda kalan, temelden konuya yaklaşan bir açıklığı var. O yüzden belki de
katılmak da daha kolay oluyor. Etkinliklere gelenler
sizinle beraber kendini geri çekip konuya dair soruları
baştan sorup sürece dahil olabiliyor.

,

Şu an herkes başka bir şey ifade etmeye çalışsa da, aslında herkes sadece kendi ifade
özgürlüğünü geri istiyor, başka hiçbir şey istemiyor.
Bu ülkeyle ilgili, yönetenlerle ilgili, sağlıkla ilgili, çocuklarla ilgili söylemek istediklerim
var. Onları söylemek istiyorum, söylemeye devam etmek istiyorum. Kimse beni engellemesin istiyorum. Birlikte söylemek istiyorum, birlikte şarkı söylemek istiyorum.

,

Arkadaşlar, burada halkın sesi yazıyor. Halkın sesi 'özgürlüğün sesi' demektir. Burada
biz özgürlüğün sesini dinliyoruz. İnsanlar özgür oldukça bir iktidara, bir yöneticiye, bir
komutana ihtiyaç duymayacaktır. Biz özgürlüğümüzün kıymetini bilelim.

,

HERKES İÇİN MİMARLIK

Deniz Atak ve Salih Özçubukcu

Gülsemin Akay

BBOM Ankara Kooperatifi

AÇEV Tokat Saha Sorumlusu

,

,

Tasarım atölyesi sonrası Mesudiyelilerle birlikte değerlendirme toplantısı

Gizem Çetin

Datça Mesudiye Gönüllüleri Derneği
Mesudiye’deki köy okulunun sıralarında oturmuş pek
çok kimse belki seneler sonra tekrar bu atıl köy okulunun içini gezdi. Yazın yapılan peyzaj atölyesinde öğrencilerin gösterdiği emek ve birlikte iş yapma yetisi köyde
yaşayan insanları da tetikledi. Peyzaj atölyesi sırasında
derneğe destek veren Mesudiyeliler ile Mesudiye Gönüllüleri Derneği’ni kurduk. Okulun yenilenmesi doğrultusunda Herkes İçin Mimarlık Derneği öncülüğünde
başlayan bu süreç aslında Mesudiye’de yaşayanların
birbirine kenetlenmesini, ortak değerlerin korunması
fikrinin gelişmesini sağladı.

,

,

,

Bizimkisi gibi çocuk merkezli ve çocuk katılımını amaçlayan bir okulda bu tür bir çalışma çok kıymetliydi. Çocuklar neler istediklerini söylediler ve HiM üyeleri de bu
talepleri nerelere nasıl uygulayacağımız üzerine kafa
yordular. İki senedir yaptığımız çalışmalarda çoluk çocuk, öğrenci, kooperatif üyesi, HiM üyeleri, gönüllüler
hep beraber bahçede kazma kürek sallayarak kolektif
bir işin parçası olmak hem aramızdaki bağı kuvvetlendirdi hem de ortaya güzel bir iş çıkartmanın tadına vardık.

BBOM Meraklı Kedi İlkokulu öğrencileri ile birlikte tasarım atölyesi

Herkes İçin Mimarlık ekibiyle
beş köyde beş kadın ve çocuk
eğitim merkezi oluşturduk.
Mekanların tadilat aşamasından iç mekân düzenlemeye
kadar her şey kadınların ve
çocukların taleplerine göre
dizayn edildi. Birçok eşya el
emeğiyle dönüştürülerek yapıldı. Yapım aşamasında mimarlar, sadece fikir vermekle
kalmadı ellerine fırçaları, çekiçleri aldılar ve inşaat kısmında da destek oldular. Bu
istekleri köylerde örnek oldu,
yaşayanlarda “dışarıdan gelen
insanlar bizim için çalışıyor,
biz de yardımcı olalım” ruhunu canlandırdı. Ayrıca ekibin
yaptığı modüler mobilyalar
çok beğenildi birçok kişi ve
kurum örnek alarak kendi kurumlarında, okullarında veya
evlerinde uygulamak istediklerini söylediler.

,

Ayvalı Köyü kadınları ile beraber tasarım
değerlendirme toplantısı
59
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Aralık 2007’de keşfi yapılan atıl durumdaki Ordu Ferhatağa İlkokulu

Herkes İçin Taksim Atölyesi, 26 Şubat 2012

Tarih #1

Tarih #2

Aralık 2007

26 Şubat 2012

Ölçek 1/1 grubu 2007 yazındaki ilk projesi olan Kahramanmaraş Hacıibrahimuşağı köyündeki öğretmen lojmanını bitirdikten sonra ikinci projesi için Karadeniz
Bölgesi’nde keşif gezileri düzenlemiştir. Aralık 2007
tarihinde gerçekleştirilen bu gezilerin ikincisinde farkına varılan taşımalı eğitim sistemi sonucu atıl kalan köy
okulları üstüne o dönem çalışılmasa da, Herkes İçin Mimarlık üyeleri kuruluş aşamasında geçmişte fark ettikleri bu durumu derneğe itici güç olacak bir proje konusu
olarak seçmişlerdir.

Herkes İçin Mimarlık’ın kuruluş dönemlerinde gündemde Taksim Yayalaştırma Projesi
üzerine birçok tartışma yürütülüp itirazlar yükselirken, HiM üyeleri “dernek olarak biz ne
yapabiliriz?” sorusu ışığında 26 Şubat 2012 günü açık çağrı yoluyla bir fikir atölyesi düzenlemiştir. Bu atölyeye katılan 35 kişinin ilk etapta ürettiği 40’a yakın fikir iki ana fikir etrafında
birleştirilmiştir. ‘Geleneksel Gezi Parkı Şenlikleri’ ve ‘Taksim İçin Sana Soran Oldu mu?’
açık çağrısı olan bu fikirler derneğin Gezi Parkı üzerine ilerleyen dönemlerde ürettiği işlerin temelini oluşturmuştur.
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Datça Mesudiye Gönüllüleri Derneği Genel Kurulu, 26 Mart 2016

Tarih #3

26 Mart 2016
Atıl Köy Okulları Projesi dahilinde 2014 yılından itibaren çalışılan Muğla Mesudiye köyünde
köylüler bir araya gelerek Datça Mesudiye Gönüllüleri Derneği’ni kurdu. Okulda yenileme
faaliyetlerinin yanı sıra köy yararına faaliyetler de düzenlemeyi hedefleyen derneğin ilk genel kuruluna Herkes İçin Mimarlık Derneği üyeleri de katıldı. Yerel örgütlenmeyi ve sahiplenmeyi projelerinin önemli noktalarından sayan HiM’in bir derneğin kurulmasına vesile
olması hedeflerinin gerçekleştiğini görmek açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur.
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Atölyeler

Etkinlikler

Projeler

Herkese Açık Atölyeler:
Herkes İçin Taksim
Sana Soran Oldu mu?
Beyoğlu Sineması Fikir
Atölyesi

Geleneksel Gezi Parkı
Şenlikleri
Abbasağa Oyun Şenlikleri
Beyin Bedava
Gönüllü Toplantıları

Atıl Köy Okulları:
Ordu Kargı, Ordu Çaka, Edirne
Kızkapan, İzmir Ovakent, Muğla
Mesudiye

İlköğretim Öğrencileri
Atölyeleri:
Olay Mahali
Kutu Kutu Mimarlık
Konek
Hayal Küplerimizi
Tasarlıyoruz Atölyeleri
Lise Öğrencileri Atölyeleri:
GOM
Noodle
Parkur
Tesisat
Mekân Örgüsü
Firar Et! Kendine Yer Edin
Yer Aç
Pano
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Üniversite Öğrencileri
Atölyeleri:
Geri Dönüşüm
Otopsi
Aydınlatma
Gezici Kitaplık
Kent Mobilyası
Düğümleme
Bademlik Tasarım Festivali
Leke-siz
UMÖB 15 Yerleş
UMÖB 15.5 Yer-siz

Gezi Parkı:
Taksim'de Neler Oluyor? Web
Sitesi
Occupygezi Architecture Web
Sitesi
YAP 2015 İstanbul Modern
Projesi

İstanbul Beyoğlu Sineması
Yaşatma Projesi
Çorum İl Halk Kütüphanesi
Çocuk Okuma Salonu
Yenilemesi
Mahalle 3D, Yoğurtçu Parkı
Kentsel Dönüşüm
Önerisi
Tokat Keşlik, Ormandibi, Ayvalı,
Akın ve Güryıldız Köyleri Kadın
ve Çocuk Mekanları Projesi
Bitlis Kavar Kooperatifi Satış
Mekânı Projesi
Ordu Fatsa Kabakdağ Köy
Meydanı Düzenlemesi

BBOM Ankara Meraklı Kedi
İlkokulu Peyzajı
İstanbul Ayazağa İlk ve Orta
Okulu Peyzajı
Aydın Kasaplar Köyü İlkokulu
Bahçesi Oyun Elemanı Projesi
Amasya Merzifon Mahalle
1 Yaşam Projesi
İstanbul Okan Üniversitesi
Mimari Proje Stüdyosu
Kayseri Abdullah Gül
Üniversitesi Design As A
Social Practice Seçmeli Dersi
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Ortak Çalışılan Kurum ve Topluluklar
Yapının uzun süreli
ve kapsamlı fayda sağlatmak için yapıldığını söyleyebilir miyiz?
Uzun sürelilik gerekli mi?
Yeniden kullanma ve yeniden üretme odaklı bir
bakış açısı
mimarlıkta neleri
değiştirebilir?

Paydaşlar

1927 Mimarlar Derneği
Abdullah Gül Üniversitesi
AÇEV Akkuş Kaymakamlığı
ARUP Bademlik Tasarım
Festivali BBOM Beyoğlu
Sineması Bi Sürü ÇEKÜL
İstanbul Çocuk ve Gençlik
Sanat Bienali Datça İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü Datça
Mesudiye Gönüllüleri Derneği
Ddrlp El Turco Digital
Erginoğlu&Çalışlar Garanti
Bankası Harvest Festival
Hasankeyf Kaymakamlığı
İKSV, İstanbul Light Fuarı
İstanbul Modern İstanbul

Şehir Tiyatroları İTÜ Mimarlık
Kulubü İYTE Tema İzmir İl
Milli Eğitim Müdürlüğü Kavar
Kooperatifi İzmir Kemalpaşa
Pakmaya Okulu Kızkapan
Tarım Hayvancılık ve Eğitim
Derneği Kpm Masterpeace
Türkiye MEF Üniversitesi
Mülteciyim Hemşerim
NARDER Okan Üniversitesi
OPET Ordu İl Milli Eğitim
Müdürlüğü Ordu Kargı Okul
Aile Birliği Ozucad Ödemiş
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Özyeğin Vakfı Sabancı Vakfı
SALT Sarraf Galeyan
Mekanik Seferihisar
Belediyesi STGM Studio X
TAK TEGV TMMOB
Mimarlar Odası İstanbul
Büyükkent Şubesi TSMD
Türkiye Çocuklara Yeniden
Özgürlük Vakfı Türkiye Yapı
Biyolojisi & Ekolojisi Enstitüsü
TÜSEV UKDD UMÖB
Yaratıcı Çocuklar Derneği
Yarımburgaz Mahallesi
Koruma ve Dayanışma Derneği

Kapitalin şekillendirdiği
mimarlık ortamında günümüz şartlarında neler
yapılabilir?
Fırsatlar yaratıp üstüne
gitmek bir çözüm
olabilir mi?
Kalıcı bir çözüm bu şekilde
mümkün mü?
Merkezsiz ve üretim modeli belirsiz bir mimarlık
mümkün mü?
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Stk’lar ve Kurumlar

Öğrenciler

Yerel Topluluklar

Bireysel İnisiyatifler

Yapıyla Yapıcılar
Yapıcılar türküler söylüyor,
		

yapı türkü söyler gibi

		yapılmıyor ama.
Bu iş biraz daha zor.
Yapıcıların yüreği
		

bayram yeri gibi cıvıl cıvıl,

ama yapı yeri bayram yeri değil.
Yapı yeri toz toprak,
çamur, kar.
Yapı yerinde ayağın burkulur,

‘

		ellerin kanar.
Yapı yerinde ne çay her zaman şekerli,

Herkesin mimarlığın tadını çıkarabilmesi gerekir,

		

ama bu imkana genelde sadece zenginler sahiptir. Mimarlar zen-

ne ekmek her zaman pamuk gibi yumuşak,

ginler için, hükümetler için, şirketler için çalışırlar; eskiden de

ne herkes kahraman,

prens ve kralların hizmetinde çalışırlardı. Yoksullar ise inanılmaz

ne dostlar vefalı her zaman.

her zaman sıcak,

şartlarda favelalarda (gecekondularda) tecrit edilmiştir! Dola-

yısıyla mimarlar genelde asıl görevlerini yerine getirmezler. Bu

Türkü söyler gibi yapılmıyor yapı.

yüzden mimarlığın önemli olmadığını ama bir fırsat sunduğunu

Bu iş biraz daha zor.

tekrarlayıp dururum: Mimarlar ancak mesleklerini nasıl bir si-

Zor mor ama

yasi eyleme dönüştürebileceklerini anlarlarsa görevlerini yerine
getirebilirler.

yapı yükseliyor, yükseliyor.
Saksılar konuldu pencerelere
		alt katlarında.
İlk balkonlara güneşi taşıyor kuşlar

siyaset, mimarlık açısından daha da önemlidir; çünkü mimarlar

		kanatlarında.

insan hayatının en önemli ortamlarından biri olan toplumsal

Bir yürek çarpıntısı var

ortamda faaldirler. Mimarların savaş alanı şehirler, kamusal

her putrelinde, her tuğlasında, her kerpicinde.

alanlar, gündelik hayattır ve bunlar ortak alanıdır. Buralar, mi-

Yükseliyor

marların mücadelelerini sürdürebileceği yerlerdir.
Oscar Niemeyer, Dünya Adil Değil, s. 33.

‘
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Bence siyasi meseleler her türlü mesleğin bir parçasıdır; ama

yükseliyor
yükseliyor yapı kan ter içinde.
Nazım Hikmet, 1955

MİMAR
MECLİSİ
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MİMAR MECLİSİ

Mimar Meclisi, “halk için mimarlık” yapma amacıyla gönüllü olarak bir araya gelmiş ve bu amaç
doğrultusunda araçlar oluşturarak, mimar ve mimarlık öğrencilerine bu perspektifle çalışma
anlayışını kazandırma hedefi ile
hareket eden, mesleki ve demokratik alanda kendi ilkeleriyle faaliyet yürüten demokratik bir kitle
örgütüdür. Bugünün bağlamında
mimarlığın toplumsal boyutunu
vurgulamak ve mimarlık tartışmalarında temsil edilemeyen
kesim ve grupların görüşlerini
temsil etmek üzere düşünceler,
çözümler üretmek temel amaçlarındandır. Mimarlık meslek alanına giren, kent, kamusal mekân,
doğa, mimarların çalışma koşulları gibi konulardaki sorunlara
dair çalışmalar yapmak ve bu
çalışmaları halkla birlikte hayata
geçirme perspektifiyle kolektifleştirmek Mimar Meclisinin oluşum nedenleri arasındadır.
Küçük Armutlu Yarışması düzenleyici ve jüri üyelerinden olan
Murat Çetin, Ayşen İşeri’ye yarışma hakkında verdiği röportajda,
“mimarlığın süslü ve pırıltılı tarafının,” “elit, akademik ve yüce”
mimarlık alanının toplam yapılaşma faaliyeti içinde okyanusta
bir damla denilebilecek kadar bir
oranda olduğunu söyler. Mimar
Meclisi kendi imkân ve çabalarını

bu okyanusa aktarmayı reddeder
ve en temel mimari ihtiyaç olan
barınma ihtiyacının toplumsal
olarak nasıl karşılandığını anlamayı ve bu yönde üretmeyi kendine hedef edinir.
Şubat 2015’te kurulan Mimar
Meclisi, mimarların, bireysel
mesleki kaygıları ve egoları sebebiyle uzak kaldığı fakat mimarlığın gerçek kullanıcıları olan halk
ve mimarlık hizmetine erişimi
olmayan yoksullar için mimarlık
yapmanın mimarların esas görevi
olduğunu öne çıkarır. Mimarlıkta
sıkça karşılaşılan birey olma ve
bireysel üretime karşı, toplumsallığı ve toplumsallaşmış anonim üretimi savunur. Yerinde ve
yerlisiyle mimarlık, halk için ve
halkla birlikte, halkın özgücüne
dayalı mimarlık üretimini ortaya koyan bir anlayış olarak, sivil
toplum kuruluşu tipinde çalışma
yönteminden ayrılır. Sivil toplum
kuruluşlarının çalışmasını mümkün kılan maddi destek ve fonlardan yararlanmak yerine, meclisin
ve halkın özgücüyle oluşturduğu
dayanışmayla hareket etmeyi ilke
edinir.
Mimar Meclisi, kolektif çalışma
yöntemiyle, bahsedilen duyarlılık,
bilinç ve ilkeler doğrultusunda
anonimleşmiş söylemlerin pratikte de hayata geçmesini hedefler.

‘

Mimarlık, kent planlaması,
tasarım vs. bunlar biraz seçkin,
toplumun belli kesimlerinin ilgi
alanı olabileceğine dair bir yanılgının hakim olduğu, kitlelerin
barınma ihtiyacına dair özünden
koparılmış, inşaat ve emlak tekellerinin üretim süreçlerine hizmet
eder hale getirilmiş, bu amaçla da
elitleştirilmiş, akademikleştirilmiş,
yüceltilmiş meslek alanları olmuş
maalesef. Dolayısıyla bu alanların
öğrencileri de kendilerine gösterilen yanılsamalı ideal doğrultusunda, bu dar alanda yer kapmak
için ümitsizce çaba harcayıp bu
mekânizmanın çarkları içinde yok
olup gideceklerinden habersiz
tüm enerjilerini ve yaratıcılıklarını bu tekellere veriyorlar. Bunu
yapanlar muhakkak olmalı ama
tüm bir meslek aleminin alternatifsizmiş gibi bu yola sürükleniyor
olması mesleğin ve eğitimin içine
saplandığı çıkmazlardan biri ne
yazık ki... Mimarlığın bu süslü ve
pırıltılı tarafının, toplam barınma
ve yapılaşma faaliyetinin çok ama
çok küçük bir bölümü olduğunu,
mimarların asıl sahipleri belli
olan bu dar alanda kıyasıya öne
çıkmak için çaresizce mücadele
edeceğine ve kendilerini kullandırıp hayal kırıklığına uğrayacağına,
kendilerine bambaşka alternatifler
yaratarak yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri alanlar bulabileceklerini, böylece hayatın kendisine
dokunabileceklerini
hatırlatmaktı amacımız...

‘

Mimar Meclisi

Murat Çetin, “Armutlu için yeni fikirler,” Ayşen İşeri tarafından röportaj,
BirGün Gazetesi, 23.11.2015
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‘

Harvey, küresel kapitalist siyasaya karşı, mikro-ölçekte tezahür eden siyasi özneyi ön plana
taşır ve küresel olanla, beden
(siyasi öznenin eylemselliği)
arasında süregelen çatışmayı
kutsayarak, bunun diyalektik
bir olgu olduğundan dem vurur.
Küresel kapitalizmin adaletsiz
gelişimine karşı duracak tek
güç, yeni siyasi öznenin bedeninde vücuda gelerek direnen
siyasettir ve umut, bu bedenin
eylemselliği ölçüsünde toplumsal bir olguya dönüşür.
Belki de bize düşen, aşırı gerçekçiliğin kısır söylemlerinde
boğulup, mekânı terk-i diyar
etmeden, mücadeleyi sürdürmek olmalıdır. Her ütopya, düş
ile gerçek arasında sıkışıp kalan
‘’araf’’ın mekânına öykünür. Ve
herkesin bu mekâna, dolayısıyla
umuda gereksinimi vardır.

‘

Güven Arif Sargın,
“Emek-Değer Çelişkisinin Mekansal
İzdüşümü; Türkiye’de Kent ve Rant,”
Dosya 21, 4

Kendi evlerini kendileri yapan ve sahip çıkan, İstanbul’un ortasında bir
Anadolu köyü gibi gecekondu mahallesi Küçük Armutlu...

Küçük Armutlu Mahallesi Yerinde ve Yerlisiyle
İyileştirme Ulusal Mimari Fikir Yarışması
68

Mimar Meclisi’nin ilk ve en çok
bilinirliğe sahip olan çalışması;
2015 Temmuz’da ilan edilen Aralık ayında da bir kolokyum ve ödül
töreniyle yarışma aşaması tamamlanıp uygulama aşamasına
geçilen “Küçük Armutlu Mahallesi Yerinde ve Yerlisiyle Ulusal Mi-

mari Fikir Yarışması” denilebilir. Bu yarışma, resmi olarak Pir
Sultan Abdal Kültür Derneği Sarıyer Şubesi tarafından, Mimarlar
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nden onay alınarak, Mimar
Meclisi öncülüğünde ilan edilmiştir. Küçük Armutlu Mahallesi,

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı,
yeni adı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi olarak değiştirilmiş olsa
da eski adıyla bilinen, yüksek
gelir gruplarına ait siteler, alışveriş ve eğlence merkezleri, her
gün biraz daha büyüyen iş merkezleri ve otobanlarla çevrelenmiş bir gecekondu mahallesidir.
İstanbul’da “Afet Riski Altındaki
Alanların Kentsel Dönüşümü”
yasasıyla yıkılıp, yaşayanların yerinden edildiği diğer gecekondu

mahallelerinden ayrışmaktadır.
30 yılı aşkın zamandır önceleri
toprak mafyalarından, şimdilerde
ise bahsi geçen kentsel dönüşüm
yasasıyla devletten gelen yıkım
tehditlerine hukuken ve fiziken
direnmektedir. Mahallenin gecekonduları defalarca yıkılmış olsa
da mahalleli tarafından elbirliğiyle tekrar yapılmış, bu uğurda can
kayıpları olsa da inatla direnişe
devam edilmiştir. Yeni yapılaşma için devrimci mühendis ve

‘

Mimarlığın önemli olmadığını
tekrarlamayı severim.

Mimarlık sadece bir fırsattır.
Önemli olan hayattır,
insandır! Ama mimarlık da,

‘

Mimar Meclisi’nin Çalışmaları

tam da insanla ve yaşam

tarzıyla ilgilendiği için siyasi
bir işleve sahip olabilir.

Oscar Niemeyer, Dünya Adil

Değil, 29-30
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YARIŞMA
SÜRECİ
YER GÖRME
GEZİLERİ
ÖN KOLOKYUMLAR

Küçük Armutlu Mahallesi’nde
otuz yılı aşkın süredir kendi
kurdukları evlerini yıkımdan
koruyan, yıkılınca inatla tekrar
tekrar yapan ‘yer’lilerle birlikte,
bugünün
‘yer’inden
etme
yöntemi olarak işleyen kentsel
dönüşüme
karşı
‘yer’inde
alternatifler üretmek amacıyla
“Küçük Armutlu Mahallesi (FSM)
Yerinde ve Yerlisiyle İyileştirme
Ulusal Mimari Fikir Yarışması”
açıldı.

Ankara’da ODTÜ Kubbealtı’nda, İstanbul’da Mimarlar Odası'nda ve İzmir
Mimarlık Merkezi’nde jüri üyelerinin katılımıyla ön kolokyumlar düzenlendi.

Yarışmanın zorunlu yer görme gezilerine Temmuz’dan Ekim sonuna kadar çok sayıda mimarlık öğrencisi ve mimar
katıldı. Tüm mahalleyi kapsayan gezilerde kendilerini evlerine davet eden mahallelilerle uzun sohbetler edildi.

mimarlarla birlikte çalışılmıştır.
Devrimci mühendis ve mimarların projelendirip, yollarını, konut
parsellerini ve kat yükseklikliklerini belirlediği bu mahalle, tüm
altyapı sorunlarını kendisi çözmüş, kendi ihtiyacı olan cem evini
kendisi inşa etmiştir. Bu süreçte
ortak kararlar alabilmek için halk
meclisini kurup tüm sorunları
tartıştıkları ve çözüme kavuşturmaya çabaladıkları bir özişleyişe
sahip olmuştur.

Küçük Armutlu Yarışması jüri
üyelerinden Güven Arif Sargın’ın
David Harvey’den alıntılayarak
bahsettiği umut, bu mahallede yaşayan herkesin içinde olduğu bir ruh hali olduğu kadar,
mekânlarda da izini bırakmıştır.
Ayrıştıran, yabancılaştıran, yersizleştiren ve yoksullaştıran sisteme karşı; kenti ve mimarlığın
olanaklılığını Küçük Armutlu’yla
‘bir araya gelerek’ sorgulamak,
kentten ayrıştırıcı, yabancılaştı-

rıcı, kriminalize eden söylemlerle
‘temizlenmek’ istenen bir mahalleyi öncelikle anlamak hedeflenmiştir. Mimarlık meslek alanında
söylemsel olarak karşı çıkılan
kentsel dönüşüm politikalarına
alternatif üretmek çok önemli bir
ihtiyaç olarak önümüzdedir. Mesleki ve akademik bilgi ile emeği,
özgün niteliklere sahip Armutlu
Mahallesiyle buluşturmak istenmiştir. Bunun en iyi aracının da
bu mahallede düzenlenecek bir

‘yerinde ve yerlisiyle’ iyileştirme
proje yarışması olduğuna karar
verilmiştir. Bu yarışma karşılıklı
öğrenme sürecini de içine alabilecek biçimde kurgulanmış ve
gelişmiştir. Yarışma mimarlık
gündeminde kendine ciddi bir
yer açmayı başarmıştır. Bunun
en büyük sebebi, kentsel dönüşüme karşı yapılan söylemsel
eleştiri kalıplarının dışına çıkarak
mimarlara somut bir çözüm çağrısı yapmasıdır. Yarışma, kentsel

dönüşümün yıkıcı etkileri ve rantsal kullanımına karşı mesleki
sorumluluğun
duyurulmasını
sağlamıştır. Çetin’in verdiği röportajda ayrıntılı olarak aktardığı
üzere Küçük Armutlu Mahallesi “doğayla uyumlu, insanca
ve toplumcul bir yaşam olanağı
sunacak bir kentsel altyapıyı”
kuruluşundan itibaren gerçekleştirmeye başlayan, “her evin
bahçesinin olduğu, hiç kimsenin
bir diğerinin manzarasını ve ışığı-
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JÜRİ
DEĞERLENDİRME

Ön kolokyumlar sayesinde daha fazla kişiyi yarışmadan haberdar
etmek, katılamasa bile bilgi alışverişinde bulunmak hedefi başarıldı.

Jüri değerlendirmeleri mahallede emek veren her kurumun
yarışmadaki danışman jüri üyelerinin aktif katılımıyla gerçekleştirildi.
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nı kesmediği, makul yoğunlukta,
insanların her meselesini imece
usulü ile çözdüğü, bireysel mülkiyetin olmadığı, en küçük kararın bile tüm mahallenin toplanarak birlikte verildiği rüya gibi bir
mahalle”nin gözümüzün önünde
varlığını sürdürdüğünü gösteren
özgün bir örnektir. Bu anlamda
mimarlık mesleğinin özü olan
barınma faaliyetine dair yarışma sürecinde hem katılımcıların
hem de düzenleyicilerin mahal-

leden öğrendikleri yaşama dair
temel hakikatler olduğu aşikârdır. Yıkılmak istenen mahallenin
kendi işleyişi içinde iyi ve yeterli
olanaklara sahip olabilmesinin kentsel dönüşüm tehdidine
direnilmesi için en güçlü yanıt
olacağı, bu anlamda mahalledeki tek eksikliğin sosyal donatılar
ve kamusal alanlar olduğu gözlemiyle, yarışma omurgası, kamusal kullanım potansiyeli olan
alanlarından
oluşturulmuştur.

Şartnamede belirtildiği üzere
alanlarda “herhangi bir yıkım ve
emsal artışı önerilmeksizin iyileştirilmesi ve kamusal alanların
yüceltilmesi” ve gecekondunun
özgün vernaküler niteliklerini
koruyarak geliştirmeye odaklanılmıştır. Bu doğrultuda Küçük
Armutlu Mahallesinin özgün nitelikleri, mahallelilerin mekânla
kurduğu benzersiz ilişki, düzenlenen mimarlık yarışmasını da
özgünleştirmiştir.

Küçük Armutlu Yarışması’nın jüri
üyelerinden Devrim Çimen’in yarışma raportörlüğü ile gerçekleştirdiği röportajda belirttiği üzere,
bu yarışma mimarlık yarışmalarında çokça görülen rekabetçi
ortamın devamı olmak ve sadece
mimari önerilerde bulunmak yerine, en başından sonuna kadar
mahallenin tüm paydaşlarının
söz sahibi olduğu katılımcı bir
düzlem kurmaya gayret eden,
‘yer’ ve ‘yerli’ ile ilişki kurmanın

önemini vurgulayan, hem söylem hem pratik üretime yönelik
bir yenilikçi yarışma kurgusuyla
diğer yarışmalardan ayrılmaktadır. Yarışma organizasyonunun
alışılageldik kurgusunun hem
planlama aşamasında, hem süreçte hem de değerlendirme
aşamasında eşlik etme temelli,
paylaşımcı bir niteliğe bürünmesi
amaçlanmıştır. Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi’nin
yönetmeliklerine uygun biçimde
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‘

KOLOKYUM VE
ÖDÜL TÖRENİ

Kolokyum ve ödül töreni inşaat halindeki cemevinde yarışmacıların ve jüri
üyelerinin yoğun ilgisi ve katılımıyla gerçekleştirildi.

Küçük Armutlu yarışması
gerek konuyu ele alış gerekse
bu ele alışı örgütleme anlamında
bildiğimiz süregiden yarışmalardan ayrılıyor. Normalde
yarışma süreçleri daha mekânik
ve kompartmanlara bölünmüş
halde iken, yani idare, yerel halk,
jüri ve yarışmacı ilişkileri katı bir
biçimde tarif edilirken bu yarışmada bu ilişkiler daha iç içe geçmiş ve birbirine bilgi ve deneyim
aktarabilecek bir biçimde ortaya
çıkıyor. Ayrıca yarışmada bir ödül
olmaması ve gönüllülük esasına
dayanıyor olması da aslında
bunu bir yarışma değil aksine
dayanışma ve kolektif bir üretim
sürecine dönüştürme potansiyelini barındırıyor.

‘

Devrim Çimen, “Bu Yarışma
Öğrencilere Gerçek Mimarlıkla
Tanışma Fırsatı Sunacak,”
arkitera.com, 30.09.2015

ve resmi onaylı olarak açılmasının yanı sıra yarışma kurgusunda
ilk kez bu yarışmada örneği görülen çalışma biçimi, içerik, rol
dönüşümleri gerçekleştirilmiştir.
Yarışma organizasyonunda görev alan tüm kişiler gönüllülük
esasına dayalı olarak çalışmış,
yarışmayla ilgili düzenlenen tüm
etkinliklere katılmıştır. Yer görme
gezileri zorunlu tutulmakla kalmayıp, üç ay gibi uzun bir süreye

yayılmış, her hafta sonu kalabalık
gruplarla birlikte yalnızca şartnamede belirtilmiş 10 çalışma alanının değil tüm mahallenin gezildiği, mahalleden bir eve konuk
olunup sohbet edilen, danışman
ve asıl jüri üyelerinden mutlaka
bir kişinin de geziye eşlik ettiği,
yarışma katılımcılarının ‘yer’le
temas kurmasına, mahalleyi tanımasına yönelik uzun ve keyifli
geziler haline gelmiştir. Genellikle geri planda kalan danışman

jüri üyelikleri bu yarışma özelinde
etkin rol oynamış, danışman jüri
üyeleri çalışılan mahallede, Küçük Armutlu’da söz sahibi olan
tüm demokratik kurumlardan
birer temsilciden oluşmuştur. Yarışma sürecinde ve değerlendirme aşamasında da danışman jüri
üyeleri aktif paydaşlar olarak yer
almıştır. Asıl ve danışman tüm
jüri üyelerinin katılımlarıyla yarışmayı daha fazla duyurmak ve
yarışmaya projesiyle katılamasa

bile yarışmaya ilgili kişilerle buluşulup tartışılmasını sağlamak
amacıyla proje tesliminden önce
Ankara, İstanbul ve İzmir’de ön
kolokyum toplantıları gerçekleştirilmiştir. Yenilikçi bir yaklaşımla
düzenlenen ön kolokyumlar, yarışma bitiminde katılımcıların jüri
üyeleriyle buluşup çoğunlukla
ödüllerin belirlenmesi yöntemine dair katılımcıların tek yönlü
olarak jüri üyelerine sorular sorduğu, paylaşımdan uzak, yarış-

ma konusunu tartışmak içinse
bitiminde yapılması dolayısıyla
uygun olmayan bir ortam olan
kolokyum formatının dışına çıkılması hedeflenmiş ve başarılı
olmuştur. Ön kolokyumlar sayesinde hem jüri üyeleri hem de
buluşmaya katılanlar yarışmanın
içeriğine, mahallenin kentsel
dönüşüm riski altında olmasının
neden ve sonuçlarına, mimarlık
disiplinin bu konudaki sorumluluklarına ve yapılanlara dair
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PANELLER,
SUNUMLAR VE SERGİ

Ankara’da TSMD ve Mimarlar Derneği 1927’de yarışma sürecini, hedeflediklerini ve bundan sonraki çalıştay hazırlıklarını jüri üyelerinin katılımıyla aktaran, tartışmaya açan
paneller (post-kolokyumlar) ve Mimarlar Derneği 1927’de yarışmada eşdeğer ödül kazanan projelerin sergisi düzenlendi.
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tartışma olanağı bulmuşlardır.
Bu anlamda yarışma sonuç ürün
olarak nitelenen proje teslimine
indirgenmiş halinden çıkarılıp
zengin bir fikir paylaşım düzlemine dönüştürülmüş, yer görme gezilerine, ön kolokyumlara katılan
fakat proje teslim etmeyen ilgili
kişiler de bu yarışmanın bir katılımcısı, eşlikçisi olabilmişlerdir.
Yarışmanın proje sahasının sonucunda eşdeğer ödüller bir kolokyum ve ödül töreniyle dağıtılmış,

ödüller katılımcılara şartnamede
ilan edildiği üzere maddi değil
mahallenin küçük anı hediyeleri
ve bir ödül belgesiyle takdim edilmiştir. Sonuç olarak, Küçük Armutlu Yarışması, her şeyden önce
Küçük Armutlu Mahallesinin 30
yılı aşkın süredir yıkıma direnen bir gecekondu mahallesinin,
farklı kentlerden akademisyen,
mimar ve mimarlık öğrencileriyle
bir araya getirerek çeşitli seviyelerde ve çerçevelerde bilgi üret-

melerine, mimarlık pratiklerinin
toplumsal bağlamı ve olanakları
üzerine düşünmelerine, tartışmalarına olanak sağlaması amacıyla düzenlenmiş ve bu hedefine
büyük oranda ulaşmıştır. Yaklaşık
iki yıla yayılan yarışma bağlantılı
çalışmalar ve etkinlikler, yarışma
öncesinde, sırasında ve sonrasında Mimar Meclisi’nin mahallede,
üniversitelerde ve diğer etkinlik
mekânlarında sayısı sürekli daha
da artan kitlelerle buluşmasını

sağlamış, çeşitlendirmiştir. Yarışmanın kolokyum sonrasında
sürdürülen uygulama safhasında açık çağrılarla düzenlenen ve
Kolektif İnşa Atölyesi’ne yönelik
hazırlık çalıştayları olarak tanımlanabilecek iki çalıştayla birlikte yarışmanın proje safhasında
üretilen fikirler üzerinden çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar
bir önceki üretilen çalışmaların
devamı niteliğinde kurgulanıp,
tasarım ve fikirlerin üst üste bi-

riktirilmesi gözetilmiş, nihayetinde anonimleşmiş kolektif üretim
sonucu uygulanabilir tasarımlar elde edilmiştir. Süreç içinde
mahallelilerin kendi mekânsal
üretimleriyle Mimar Meclisi’nin
kurguladığı üretim süreçleri iç içe
geçerek hem Mimar Meclisi aracılığıyla mahalleye gelen meslek
insanlarının, hem de mahallelinin ‘birlikte’, ‘anonim’ ve ‘kolektif’ bir üretim sürecine katılımları
mümkün olmuştur.
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‘

Farklı ölçeklerde, etkilerde
ve karmaşıklıklarla üretilen
savaş ve sömürüyle birlikte tüm
dünya kentleşiyor. Ortak olan
ne varsa özelleştiriliyor: köy,
orman, dere, deniz, kumsal,
ağaç, park, bahçe, avlu,
mahalle, sokak, toprak, okul,
bilgi, emek, dostluk… İnsanlar
duvarlarla, yollarla, bariyerlerle,
uzaklıklarla, sözle hem doğadan
hem birbirinden ayrıştırılıyor.
Geriye ne eskinin ortak sosyal ve
kültürel altyapıları, ne bu günün,
ne de geleceğin ideali kalıyor.
Tip tip insan mekâna, doğaya
ve birbirine ulaşmaksızın,
dokunmaksızın, birlikte toplum
için üretmeksizin neye benzer?
Özgür olmaksızın?

‘

Küçük Armutlu Yarışması
Çalıştay yürütücülerinden
Burcu Yiğit Turan ile yapılan
söyleşiden alıntı

Bir Pavyon İki Etkinlik, Yarışmayla Yapanlar Buluşuyor ve MSGSÜ
Çarşamba Seminerleri’nde yarışma süreci ve çalıştay hazırlığı anlatıldı.

Diğer Çalışmalar ve Sonrasına Dair Hedefler
Mimar Meclisi, 1 yıl içerisinde
Küçük Armutlu Yerinde ve Yerlisiyle İyileştirme Ulusal Mimari
Fikir Yarışması’nın yanı sıra değişik içerik ve ölçeklerde, çeşitli
alanlarda çalışmalar yapmıştır.
Küçük Armutlu Mahallesi Cemevi
ve Kültür Merkezi inşaatına mimari katkıda bulunulması bu çalışmalardan biridir. Halen ince işleri devam eden Cemevi ve Kültür

Merkezi inşaatı imece usulusüyle
ve gönüllü emekle sürdürülmekte olup Mimar Meclisi’nin katkısı
belli bir seviyeye gelmiş olan iki
katlı kaba inşaat aşamasından
sonra mimari projede yapılan
revizyonlarla yeniden mekân organizasyonunun yapılması, cephe
tasarımı ve uygulama çizimlerinin üretilerek şantiyenin kontrolüne destek olunması kapsamın-

da gerçekleştirilmiştir.
Küçük Armutlu Mahallesinde düzenlenen fikir projesi yarışması
dışında mahalleliyle geliştirilen
ilişkiler sonucunda bazı konutların çözüme ulaşması gereken
temel sorunları olduğu anlaşılmıştır. Tamirat ihtiyacı olan evlerin Halk Meclisi üyeleri ile birlikte
tek tek gezilmesi sonucu, kullanıcı ile birlikte çözümler aranması, mimarlık bilgisinin halk ile
paylaşılması, çözüm alternatifle-

rinin çokluğunun halktan öğrenilmesi yolu ile gerçekleştirilmiş,
bir yaz boyunca 17 evin ihtiyaçları
için mimarlık bilgisi ve projesi
üretilmiştir. Konduların çatısının
akması, mekân azlığı gibi çözüm
aciliyeti bulunan sorunları için
elde bulunan olanaklar dahilinde
soruna sebep olan durumlar ele
alınarak önerilerde bulunulmuştur.
İzmir’de Doğançay köyünde cemevi ve içme suyu ihtiyacının ol-

duğu Mimar Meclisi’ne iletilince
bu köyde alan gezisi ve doku analizi yapılmış, mahallenin kurulum
aşaması ve sosyal dokusuyla ilgili
bilgi alınmıştır. Köydeki tarihi binalardan olan fakat atıl durumda
olup kullanılmayan ‘sinema binası’nın köylülerle birlikte onarılarak ortak kullanım alanına
dönüştürülmesi yönünde öneriler
geliştirilmiştir.
Küçük Armutlu’daki çalışmalar
sonrasında Okmeydanı, Çayan,
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Gazi, 1 Mayıs, Gülsuyu mahalleleri gibi başka mahallelerden gelen
mimari tasarım istekleri eldeki
imkanlar dahilinde iki haftada
bir yapılan olağan Mimar Meclisi
toplantılarının gündemine dahil
edilmekte ve planlamaya alınmaktadır. Bunlara örnek olarak
dernek binası tasarımı, sokak
çeşmesi tasarımı, tabela ve afiş
tasarımları gibi ölçeklerde henüz
proje aşamasında irili ufaklı çalışmalar verilebilir. Halkın ihtiyaç

duyduğu ve yararına olacak her
tasarım, yenileme, inşa ve planlama faaliyeti Mimar Meclisi’nin
iş kapsamına dahildir. Kendi özyönetimini kuran ve bunu halihazırda ayakta tutmaya çalışan
mahallelerin dışardan gelen etkilere karşı verdiği mücadeleler ortak kamusal mekânlarda
sürekli olarak değişikliklere yol
açmaktadır. Tüm bu değişkenlere
karşı Mimar Meclisi de yollar tıkandığında kendine yeni patikalar

yaratmaya çalışmaktadır. Mimar
Meclisi, mekânın politik içeriğini
sadece yazılı metinlerde ve sözlü
açıklamalarda bırakmayıp, kendi
ilke ve ifadeleri doğrultusunda
hayata geçirmek için çalışmaya
devam edecektir. Mimar Meclisi,
ilkeleri, çalışma biçimi, çalışma
alanları ve ürettiği işlerle birlikte kentlere dair mimarlık bilgi
alanında bir söylem geliştirmekte ve kendi değerlendirmeleri
ışığında çalışmaktadır. Mimar

Meclisi, mimarlık hizmetini alamayan halk için çalışmalar yürütmek, daha çok öğrenciye ve
meslektaşa ulaşmak ve onlarla
bir araya gelip akademik-mesleki
toplantılar düzenleyerek yaratacağı karşılaşma ortamları ile bilgi
alışverişini sürekli hale getirecek
çalışmalar içinde olmayı, ayrıca
öne çıkan mimarlık gündemlerine dair tartışmalara dahil olmak
ve yeni gündemler ortaya koyarak
katkı sunmayı hedeflemektedir.

Jessie Drew, Komünist

Manifesto Çizgi Filmi /
Communist Manifestoon

‘

Küçük Armutlu Yarışması kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan Kolektif İnşa Atölyesi’ne hazırlık
kapsamında çalıştay çiftinin ilki, uygulama aşamasının planlandığı açık bir ortaklaşma içeriğinde mimarlık
dışındaki disiplinlerin katılımına da açık olarak düzenlendi. Beş ayrı grup, toplamda on adet olan yarışma
alanlarından ikişer tanesini çalışmış olup, yarışma paftalarında üretilen fikirlerin ilgili alanları çalışan
gruplara rapörtörlük tarafından bir dosyayla önceden iletilmesi yoluyla bilgi aktarımı süreklileştirilmiştir.

Şimdiye kadarki bütün
toplumların tarihi sınıf savaşımları tarihidir. Tarihin
önceki çağlarında, hemen
her yerde toplumun ayrı
ayrı katmanlara bölünerek
düzenlenişini görüyoruz.
Eski Roma’da patrisyenleri, şövalyeleri, plenleri,
köleleri... ortaçağda feodal
beyleri, vasalları, loca
ustaları, kalfaları, çırakları ve serfleri görüyoruz.
Bizim çağımızın, burjuvazinin çağının farklı özelliği
ise sınıf karşıtlıklarını basitleştirmiş olmasıdır. Toplum, giderek daha çok iki
büyük düşman kampa, birbirlerinin karşısına dikilen
iki büyük sınıfa bölünüyor.
Burjuvazi ve proletarya...
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Çalıştay çiftinin ikincisi de ilki gibi açık bir ortaklaşma içinde düzenlendi. Sekiz ayrı grubun her birinin çalıştığı bir alan için her gruba ilgili alanın
ilk çalıştayda geliştirilen çalışmaları ve değerlendirme metninden oluşan dosya raportörlük tarafından iletilmiş ve ilk çalıştayda üretilenleri
de kapsayacak şekilde çalışmaların, bilginin sürekliliği sağlanmıştır. Çalışmalar ikinci çalıştayda uygulamaya dönük olarak ileri bir aşamaya
taşınmıştır. Gruplar ürettiklerini sunarak diğer gruplar ve mahalleli ile uygulamaya dönük öneri ve çalışmalar tartıştılar. Çalışmaların ilerleme
seviyesine göre yarışma şartnamesindeki on çalışma alanından ikisi için olan projelerin kolektif inşa atölyeleriyle üretimine karar verilmiştir.

Toplum(lar)a ve Kent(ler)e Dair
Mimar Meclisi Değerlendirmesi
Farklı zaman dilimlerinde ve/
veya farklı mekânlarda, topluma
ve kente dair tüm değerlendirmeler düşünce temelinde birbirinden ayrışır. Burada Mimar
Meclisi’nin yapacağı değerlendirme de bu anlamda kendi ilkelerine, zamanına ve mekânına özgü
olacaktır. Bir diğer açıdan ise
zaman ve mekân değişkenliğinden bağımsız olarak, ekonomik

sistem ve bu sisteme bağlı olarak oluşan toplumsal sınıflar, bu
sınıflar arası uzlaşmaz çelişkiler
ve savaşımlar tarihteki yerini korumaktadır. Toplumların tarihsel
gelişimi içinde değişen ekonomik
sisteme bağlı olarak, birbirinin
yerine geçen sınıflar arasındaki
iktidar mücadelesi tarihi bütüncül olarak ele alındığında öne çıkmaktadır. Kentler de, toplumların

tezahürü olarak aynı tarihsel süreçleri geçirmekte ve toplumsal
sınıflar arasındaki çelişkilerin ve
iktidar mücadelelerinin çatışma
alanları olduğu gibi, aynı zamanda da toplumsal sınıfların uğrunda çatıştıkları alanlar olurlar. Bu
durumda, toplum(lar)a ve kent(ler)e ilişkin değerlendirmeler de
kelime anlamı değişmeyen bir
“sözlük” değil, daha çok bir “kılavuz” niteliği taşımaktadır.
Toplumların

dinamikleri

kenti,

Türkiye Özelinde Gelişen
Çarpık Kapitalizmin Kentlere Yansıması
aynı zamanda kentlerin dinamikleri de toplumların yaşamlarını
diyalektik içinde sürekli değiştirip, dönüştürmektedir. Filozof
Heraklitos’un “Değişmeyen tek
şey, değişimin kendisidir.” sözünden yola çıkıldığında, toplumlar
anlık bir değişime değil, sürekli
bir değişime uğramakta ve kent
de toplumla beraber süregiden
değişimin bir öznesi olarak devin-

mektedir. Bu savdan yola çıkarak
Türkiye’deki kentsel değişim de,
toplumsal değişim sürecinin bir
parçası olarak ele alınabilir. Bu
anlamda kentlerin toplumların
tezahürü olduğu ortaya koyulduğunda, öncelikle çarpık kentleşme durumunun toplumun çarpık
kapitalizm ile şekillenişinin bir
sonucu olduğundan söylenebilir.
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KOLEKTİF İNŞA
ATÖLYESİ

14-15 Mayıs tarihinden beri hazırlıkları yoğun bir şekilde devam eden, kolektif inşa atölyeleri mahalledeki 10
yarışma alanlarından ikisinin projelerini üretime dönük olarak kurgulandı. 16-24 Temmuz ve 1-11 Ağustos
tarihleri arasında düzenlenmekte olan kolektif inşa atölyeleri 15 Temmuz darbe girişimi dolasıyla ertelenmek
zorunda kalındı. Öğrencilerin aktif katılımının yoğun olacağı tarihlerde öncelik olarak Dilek Doğan Parkının
üretimine karar verildi. Malzeme çağrısına çıkılarak temin edilen malzemeler, mahalle halkının imece usulü
katkıları ve kolektif inşa açık çağrısına cevap vererek katılımcı olanların emekleriyle Dilek Doğan Parkının

Kentlerin yamalı bohça
görünümü bugün sadece
mekânsal değil sınıfsal bir ayrımın;
kent toprağından rant edinen ve
edinmeyenlerin de göstergesidir.
[...] Böylelikle kentler bir arada
yaşama kültürünün merkezi olmak
yerine hızla toplumsal eşitsizliklerin
ve keskin ayrımların mekânı haline
gelmektedirler.

‘
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‘

inşasına başlanıldı.

Hakkı Yırtıcı, “Rant Ediminde Kent
Toprağı,” 9.

Hakkı Yırtıcı’nın İstanbul’da Kentsel Ayrışma kitabına referans
vererek belirttiği gibi, çarpık
kentleşmenin sonucu olarak gecekondu ve gökdelenin bir aradalığı sadece mekânsal değil sınıfsal ayrımı da göz önüne serer.
Kent, insanların özgür ve eşitlik
içinde bir arada yaşadığı bir çevre
olması gerekirken, bugün iktidarı
elinde bulunduran egemen sınıf
olan burjuvazi tarafından, tüm
olanakların parası olanlar tara-

fından hak edildiği düşüncesiyle
şekillendirilmiştir. Bu anlamda
‘kent hakkı’nın varlığından bahsedilemez. Elbette bu biçimleniş
bir sonuçtur, bu sonucu yaratan
ise mevcut sistemin iktidarı burjuvazinin, kenti kullanım değeri
üzerinden değil, değişim değeri
üzerinden değerlenmesi sağlanarak satılabilen bir meta olarak
ele almasıdır. Dolayısıyla hayatın
her alanında hiç durmadan devam eden emeğin sömürüsü gibi

kent ve barınma hakkının sömürüsü de emeğiyle geçinenlerin
üzerinde baskısını artırarak devam ettirmektedir.
Egemen sınıfın iktidarı bugün tek
tek emekçi halkın barınma hakkı
için (kullanım değeri temelinde)
yaşadığı evlerinin üzerinden rant
odaklı (değişim değeri temelinde)
planlar yapmaktadır. Öte yandan
da iktidar, toplumun ortak kullanım hakkı olan doğal kaynakları,

ormanları, dereleri ve kent kaynaklarını, meydanları, mahalleleri, parkları, bahçeleri, okulları
özelleştirerek, spekülasyon alanına dönüştürmektedir.
Tüm bunlar kentlerde sınıf ayrımı, gelir dağılımındaki eşitsizlik,
kentlerin sunduğu temel servislerden yararlanma imkanlarındaki eşitsizlikler gibi yüksek önem
taşıyan sorunları ve haksızlıkları
keskinleştirmektedir. Böylelikle
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Türkiye’de kentsel

dönüşüm kisvesi altında

yapılanlar, ne kentle ne de
dönüşümle açıklanabilir. Uygulamaların çoğu

aslında kentin antitezidir;
dönüşümün ise uğursuz
bir çeşidi olarak belirir. Ya
mevcut bir kent dokusu
bütünüyle kazınıp yerine
yüksek bir rant kapısı
yaratılmakta, ya da kent
değil düpedüz kır olan bir
yer kentsel dönüşüm alanı
ilan edilip, yine/yeni/yüksek
bir rant kapısı, bu sefer
yoktan var edilmektedir.

sonraki iki gün, temel pabuçları için çukurlar açıldı, kalıplar yerleştirildi ve ardından beton döküldü. Alandaki çalışmalar bitince cemevi bahçesinde
taşıyıcı kolonlar için getirilen malzemelerle imalat sürecine başlandı. Çardağın 16 taşıyıcı kolonunun her biri 4 ahşap dikmenin birleştirilmesiyle imal
edildi. Her taşıyıcı kolon için 21 cm'lik 6 adet ahşap ara bağlantı parçası ve kavelalar sabitleme elemanı olarak kullanıldı. Çardağın ayak profillerinin

‘

kaynak işlerinin yanı sıra temellerdeki tijler kontrol edilip alt plakalar temel pabuçlarına montajlandı. Çardağın, birleşim detaylarının netleştirilmesi

Yırtıcı’nın dediği gibi kentler bir
arada yaşama kültürünün değil
çatışmanın, ayrışmanın, yabancılaşmanın mekânı olmaktadırlar.
Kent toplumdan, toplum kentten
bağımsız
düşünülemeyeceğine
göre, kent sermayenin rant odaklı
dönüşümü kıskacındayken, toplum da bu dönüşümün sonucu
olarak yozlaşmanın tehdidi altında
kalmaktadır. Sistem salt kenti dönüştürmekle kalmayıp, dönüşen
kentin kuralları ile toplumu da dönüştürmekte, insanları hem eme-

ğini hem de aklını çalarak modern
köleler haline getirmektedir.
Küçük Armutlu Yarışması jüri
üyelerinden Aydan Balamir’in belirttiği üzere, kentsel dönüşüm
uygulamaları kentin sahip olması
gereken tüm değerlerin zıddını
üreten bir anti-tez aracıdır. Bu
anlamda, mimarlık ve şehircilik
mesleğine hakkıyla değer veren
her meslektaşımızın bildiği üzere Kentsel Dönüşüm Yasasının
kentin değişim değerini artırmak
temelinden başka toplumsal bir

gayesi bulunmamakta, kentsel
dönüşüm rantsal olarak kötüye
kullanılmaktadır. Kentlinin, toplumun kentin bu yağmasına karşı durabilmesi için yaşadığı yere
aidiyet duygusuyla sahip çıkması,
yaşadığı yeri iyileştirmesi ve kentin yaşamıyla kendi yaşamı arasındaki diyalektik bağın farkında
olarak emek vermesi esas olarak
düşünüldüğünde Küçük Armutlu Yarışması tüm bunların tartışılması için bir başlangıç olarak
durmaktadır.

Dünyanın bazı bölgelerinde,
insanların yaşam şartları biraz
düzeldi; ama çoğunluk hala fakir, hiçbir şeyleri yok. Bizim bu
çoğunluğun yanında yer almamız
lazım. Etrafımıza bakarsak, dünyanın dört bir tarafında hatta [...]
şehirlerin kenar bölgelerinde hala
birçok favela olduğunu görürüz.
Dayanışma önemli bir değerdir,
yalnız olmadığımız anlamına gelir:
elimizi uzatırsak, daima yardımcı
olabileceğimiz birileri vardır.
Oscar Niemeyer,
Dünya Adil Değil, 31-32

‘

için dört ayaktan oluşan bir modül Küçük Armutlu Cemevi bahçesinde ayağa kaldırıldı.

farklı film senaryoları, bu
yarışmanın konusu değildir.
Yaşadığı yere sahip çıkan,
kentini de kırını da canla başla sahiplenmiş bir
toplum kesiminin yaşam
alanlarını onarmak ve iyileştirmektir amaç. Küçu-

‘

İlk iki gün park alanının temizlenmesi, temel aplikasyonunun kireç dökülerek ve gönye alındıktan sonra ip çekilerek belirlenmesi işleri yapıldı. Daha

Her ikisi de aynı sona sahip

karmutlu için nelerin nasıl
dönüşebileceğini birlikte

arayıp, cevaplarını da birlikte bulmayı ümit ediyoruz.
Aydan Balamir, “Bu

Yarışma Öğrencilere Gerçek
Mimarlıkla Tanışma Fırsatı
Sunacak,” röportaj,
arkitera.com
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Kolektif İnşa Atölyesiyle eş zamanlı olarak düzenlenen dört adet okuma atölyesi, yürütücüleri tarafından
28.08.2016-03.09.2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu atölyelerde katılımcılarla okuma üzerinden
başlayıp güncel tartışmalara uzanan keyifli sohbet ve tartışmalar yapılmıştır. Çalışmak ve iş üretmek
dışında birbirimizi düşünsel yönden zenginleştireceği umuduyla yapılan bu etkinlikler yoğun işgücü
sonunda tüm katılımcıların hem dinlenmesine hem de düşüncelerini paylaşmalarına ortam oluşturdu.

Sonuç Yerine
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Bugün kent artık bütünüyle bir
yatırım nesnesi, kentsel mekânın metalaşmasıysa kapitalizmin
sürdürülebilirliğinin ön şartı konumuna gelmiştir. Bizler Mimar
Meclisi olarak, bu süreci tersine
çevirme adına, sistemin değişim
değeri üzerinden kurgulandığı
yöntemlerin dışına çıkıp, kullanım
değerine dair patikaların çoğaltılması gerektiğine inanıyoruz. Patikalar, ister bir mahalledeki evleri

dolaşıp sorunlarını anlamaya çalışmak olsun, ister bir inşaatın
mimari proje aşamasında imeceye, dayanışmaya katılarak olsun,
ancak halkla birlikte ve halktan
öğrenerek açılabilirler. Son olarak, Niemeyer’in dediği gibi, çoğunluğun yanında yer almamız
bizlerin esas ve elzem görevi, sorumluluğudur.
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Çok sınırlı olanaklarla ve emek yoğunluklu bir süreç olan atölye boyunca, gece
gündüz çalışılmasına rağmen son aşama olan taşıyıcı kolonların park alanına
taşınarak temel pabuçlarına monte edilmesi ve merteklerin yerleştirilmesi bir
montaj atölyesine bırakıldı.
3 Ekim sabahı, Dilek Doğan Parkı kolektif inşa atölyesinde binbir emekle
dökülmüş olan çardak ayaklarını taşıyacak 16 beton temel pabucunun bu
emeği bütünüyle yok etmek için yüzlerce polis eşliğinde iş makineleriyle
sökülmesi, hatta park alanındaki toprağın altı üstüne getirilerek çukurlarla
yürünmez hale getirilmesi suretiyle saldırıya uğradı. Bu saldırı kuşkusuz
temel pabuçlarını sökmek ve alanın çalışılmaz hale getirilmesiyle sadece
alana yönelik değil, kolektif inşa atölyesi katılımcılarımız, Dilek Doğan Parkı
emekçilerimiz ve dostlarımızla birlikte 9 günde ürettiğimiz kolektif çalışma
ve paylaşım ortamının kendisine gerçekleştirilmiştir. Bu parkın tüm bu emek
yoğun yarışma sürecinin ilk ve tek somut ürünü olması dolayısıyla önemi
tartışılmaz, fakat bundan öte mahallenin park ihtiyacını karşılamak için Mimar
Neclisi çalışmasına devam edecektir.
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Mimarlar:
Tülay Atabey
Boğaçhan Dündaralp
Yardımcı Mimarlar:
Berna Dündaralp
Lale Ceylan

İYİLEŞTİRME VE KORUMA PROJESİ
2010-2015
Kuzguncuk “İlya’nın” Bostanı’nın 20 yıldır süren yapılaşma
tehlikesine karşı mücadelesinin, 2010-2014 yılları arasında
yoğun olarak çalışılan öneri-proje ayağıdır.

Katkıda Bulunan Mimarlar:
Çiğdem Mahsunlar
Dilara Sezgin
Metehan Kahya
Burçin Tunç
İsmail Kocataş
Yayın ve Sergiye Hazırlayanlar:
Boğaçhan Dündaralp

Bu proje; Üsküdar Belediyesi ve Kuzguncuklular Derneği

Tülay Atabey

ortak diyaloğu ile, Kuzguncuk'ta oturan ve veya çalışan

Beril Önalan

gönüllü bir grup mimarın üretimiyle, Üsküdar Belediyesi Park
ve Bahçeler Müdürlüğü ile yürütülen düzenli görüşmeler ile
hazırlanmıştır.

Nermin Tuna
Paydaşlar:
Kuzguncuklular Derneği
Kuzguncuk Sakinleri
Üsküdar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
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İLYA’NIN
KUZGUNCUK
BOSTANI
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*‘YER’/’YER’İN GÜCÜ

*EYLEM/HAREKETE GEÇME

* M OT İ VA SYO N

*MİMARİ ARAÇLARIN ROLÜ

K U Z G U N C U K B O S TA N I
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*TARTIŞILAN KAVRAMLAR

*MİMARIN ROLÜ

* O R TA K İ L K E L E R

*SÜREKLİLİK

*KAZANIMLARIN KORUNMASI

K U Z G U N C U K B O S TA N I

Çok büyük bir akrabalıktır Kuzguncuk...
...
Bostanın da bir ruhu var...
Burada geceleri binlerce kuş öter.
Bülbül seslerini dinler Kuzguncuklular
burada sabaha kadar evlerinin balkonlarından
...
Uğur Yücel, sanatçı, Şenlik 2010

Kuzguncuk, İstanbul’un yoğun
yapılaşma, sürekli ve hızlı değişim trafiğinden ve son dönemlerde kentsel dönüşüm adı altında
yapılan tepeden inme, soylulaştırma, yerinden etme, değer arttırma gibi kentsel operasyonlardan kendini koruyabilmiş, yavaş
dönüşüm yaşayan, otantik varlığı,
dokusu, karakteri ile gelişen belki de tek Boğaz köyü.
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Fethi Paşa Korusu ile Nakkaştepe Mezarlığı’nın yerleştiği iki tepe
arasında kalan vadiye yerleşen
Kuzguncuk, arkada da İcadiye
Mahallesi ve nihayet Bağlarbaşı-Altunizade sırtıyla sınırlanır.
Bu özellikli topoğrafik konum, sit
alanı ilan edilmesi ile yapılaşmaya kapanmış ve mevcut az katlı

dokusuyla korunmuştur.
Bostan, kentsel doku içinde kalan son büyük boşluk olarak, hem
yerel yönetimler hem de ekonomik iktidarlar tarafından kentsel dönüşümün Kuzguncuk’taki
anahtarı olarak görülmüş ve her
on yılda bir yapılaşma niyetiyle
gündeme taşınmıştır. Bostan olarak korunması gerekli bu alan,
’86'daki imar planı değişikliği ve
bu değişikliğe karşı açılan davalarla ve 1990 ve 2000’deki bilinçli
yerel hareketler sayesinde korunabilmiştir. 2010’da tekrar bu
niyetler gündeme gelmiş ve şu
anda mülkiyeti elinde tutan Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından
bir okul projesi ile yapılaşma tehdidi hortlatılmıştır.

K U Z G U N C U K B O S TA N I

2000

‘

Bütün mesele de
bu kendiliğinden
oluşmuş kamusal
alanı, kendiliğinden
oluştuğu dozuyla
muhafaza edebilmek.

İzinsiz başlatılan arazi tespiti çalışmasında kamyonun bostandan içeri alınmaması için başta Kuzguncuklu
kadınlar olmak üzere tüm mahallelinin kapıda bedenleriyle barikat kurması sonucunda meşru olmayan girişime
mani olunmuştur (2000).

1992 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Türkiye Organ
Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı’na 10
yıllığına kiralanmasıyla bostan
arazisi üzerinde hastane yapma
girişimine karşı Kuzguncuk halkı
ilk ‘Bostanı koruma’ eylemlerini
başlatır. Bostanın ilk defa telle
çevrilip inşaat malzemesiyle tanıştırıldığı bu süreçte, Kuzguncuk’ta kamuoyu yaratılması amacıyla imzalar toplanıp, dilekçeler
yazılır, sokak şenlikleri düzenlenir. Kuzguncukluların verdiği
mücadele sonucunda bostana
yapılan ilk müdahale girişimi en-

gellenir. Aynı yıl Mimarlar Odası
tarafından hazırlanan çekince raporu ile de destek bulan bu mücadele, hastaneden sonra hızla
‘tarımsal amaçlı yapı'ya çevrilen
imar tehdidine karşı tavrını, Vakıf tarafından öne çıkarılan özel
okul projesine karşı da sürdürür.
Bostanın özel ilkokul alanı olarak
tadil edilmesi yönünde Koruma
Kurulunun kararı kesinleşmeden 2000 yılında bostanda girişilen zemin etüdü amaçlı sondaj
çalışması ile ikinci bostan eylem
süreci başlamış olur. 1997’de
kurulan ve o tarihten itibaren

‘İlia’nın Bostanı’ gündeminin
önemli bir parçası olan Kuzguncuklular Derneği’nin yanı sıra
Şehir Plancıları Odası gibi konuyla ilgili kuruluşların şenlikler,
imza kampanyaları, afişlemeler,
yazışmalar, görüşmeler ve pek
çok etkinlik ile devam eden direnişe destek vermesiyle ilk olarak
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi plan tadilat teklifine karşı ret
kararı, daha sonra İstanbul İdare
Mahkemesi yürütmeyi durdurma
kararı alır.

‘

Tülay Atabey,
Mimar,
Yapı Dergisi s:386,
söyleşi

2000 yılında bostana özel
okul yapma girişiminin
Kuzguncuklular
tarafından protesto
edilmesi
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Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Boğaziçi İmar
Müdürlüğü’ne ruhsat için sunulan proje
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2000 yılında bostanın plan tadilat teklifinin reddinden sonra
Şehir Plancıları Odası Anıtlar
Kurulu’nun ‘98 tarihli kararına
karşı dava açar, ancak İstanbul
Genel İdare Mahkemesi işlemi
iptal eder. Aynı yıl Vakıflar Genel
Müdürlüğü tarafından bostanın
yeniden kiralaması gündeme
geldiğinde, 10 yıllık süreçte verilen mücadele neticesinde bostanı
yeniden kiralamaktan vazgeçen
Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı’nın yerine Kuzguncuklular bostanı kiralamak üzere
kendilerine ait halka açık tarım

ÖNCE
Bostan / Kuzguncuk

ve eğitim projesi için kooperatif
kurarlar. Ancak finansman bulunamadığı için bostanın kiralanamaması sonucunda 10 yıllık müddetle fidanlık olarak kullanılmak
üzere bir peyzaj firması tarafından kiralanan bostan, bu şekilde
yeşil kalır. Ancak peyzaj firması
tarafından kullanıldığı 10 yıllık
sürenin 2011’de dolmasını takiben Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bostanın yap-işlet-devret modeliyle bir kez daha alıcıya
çıkarılmasıyla bostan için üçüncü
mücadele süreci başlamış olur.
Vakıflar’ın yeniden gündeme ge-

tirdiği özel okul projesinin onayı
için Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne
gönderilmesinin ardından Kuzguncuklular Derneği kurumlara
itiraz dilekçesi gönderir, ‘kahraman bostan yapılaşmaya karşı’
sloganıyla şenlikler düzenlenir,
Kuzguncuk bostan korkuluklarıyla donatılarak mahalle yapılaşma
tehdidine karşı tepkisini gösterir.
Görsel basında, sanal âlemde ve
haber kanallarında yerini bulan,
Kuzguncukluların süreci paylaştıkları videolarla da mücadele
başka mecralarda yankı bulmuş
ve geniş kitlelere duyurulmuş

SONRA
Ruhsat için başvurusu yapılan projenin
Bostan’daki yerleşimini gösteren fotomontaj

olur. Söz konusu projenin Anıtlar
Kurulu’nda onaylanmamasının
ardından Yüksek Kurul’a gönderilip onay alıp Çevre Komisyonuna
gönderilmesiyle gelişen süreçte,
Kuzguncuklular Derneği karara karşı dava açarak mücadeleyi
sürdürür. İtirazın reddedilmesi
üzerine temyiz sürecine giren
dava, projenin daha sonra Çevre
Komisyonu tarafından iptal edilmesiyle sonuçlanır. Gezi olaylarına paralel olarak devam eden
süreçte, diğer birçok etkinlik gibi
mahalle forumlarına da bostan
ev sahipliği yapmaktadır. İlya Şo-

ro’nun zamanından beri bostan
olan bu alanın kimliğini korumak
ve sürdürmek amacıyla bostanda
ekim biçime başlanır, permakültür çalışmaları yapılır. Özel okul
projesinin iptalini takip eden aralıkta yapılan 'gerilla' ekim-biçim
ve tarım çalışmaları ile de canlılığını koruyan bostan kimliğinin
yaşatılması, koruma ve iyileştirme çalışmaları süresince ödün
verilemeyecek bir unsur olarak
herkesin hemfikir olduğu bir ilke
olmuştur.
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2010

Mimarların sosyal bir aktör (katalizör) ve mimarlığın bir iletişim aracı olduğu bu çalışma
ile alternatif olunan projenin
hem yapısal durumuna hem de
‘kent’teki bir alanın değerine
ilişkin bugünün kent politikaları,
kentleşme modelleri üzerinden
yeni bir müzakere alanı açılarak,
bu alana ilişkin yaklaşımların ‘tek
bir model’ üstünden yapılamayacağı gösterilmeye çalışılmak-

tadır. ‘Mülkiyet hakkı’ndan çok
‘kullanım hakkı’na odaklanan bu
çalışma, tarafları yeni bir müzakere alanına taşıyarak, bostanın
sahip olduğu değerleri kaybetmeden yaşatılabileceği alternatif
modeller üretmeye zorlayabilirse
görevini başarı ile yapabilmiş olacaktır. Proje, tepeden inme karar
mekanizmalarının ürettiği sözde
‘eğitim’ kılıfına sokulmuş, alanın fiziksel varlığını ‘tehdit eden’,
‘yok eden’, ‘değerlerini ortadan
kaldıran’ iktidar alanlarını temsil
eden, bina formatı dışında olanakların da mevcut olabileceğini
göstermeyi amaçlamaktadır. Bu

alanın ‘kentsel değeri’ne başka bir bakış, farklı bir paradigma önermektedir. 2000 ile 2010
yılları arasındaki direnişlerden,
2011’deki direniş içinde bu projenin bir farklılık yaratabilmesi,
naif kalarak ‘yeşilimize dokunmayın’ demek yerine, günün
kentsel dinamiklerini kavrayarak
mevcut değerini kaybetmeden,
kendi üretim, sosyal ve ekonomik
modellerini de içerecek biçimde
bu alana ilişkin yaklaşımların ‘tek
bir model’ üzerinden kurulamayacağını tartışmaya açmasıyla
mümkün olmuştur.

‘

Bizim bu alan üzerine çalışmamız 2010’da başlıyor.
Kuzguncuklu bir mimar arkadaşımız tesadüfen Boğaziçi
İmar’da bostan için hazırlanmış okul projesini görüyor ve
fotoğrafını çekiyor. Biz de bu okulun üç boyutlu modelini
yapıp, yerine montajladık. Kuzguncuk’ta her yere astık ki
herkes okulun inşa edilmesiyle birlikte bostanın nasıl
bir hal alacağını öngörebilsin.
Boğaçhan Dündaralp,
Mimar,
XXI söyleşi

‘

BOSTANA ALTERNATİF PROJE GİRİŞİMİ
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2014

Kuzguncuklular
Derneği tarafından
hazırlanan
Bostan Kullanım
Önerisi’nin
düzenlenen
mahalle
toplantılarında
tartışılması
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Bostanın ihaleyle kiraya verileceği gün Kuzguncukluların Vakıflar Genel
Müdürlüğü’nde bir araya gelerek seslerini duyurmaları

2014 yılında Üsküdar Belediyesi tarafından kiralanan bostanın
ihale gününde Kuzguncuklular
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde bir
araya gelerek tepkilerini ortaya
koyar ve Belediye’ye giderek bostanın bostan kalmasını önemini
bir kez daha vurgularlar. Aynı yıl
içerisinde kiraladığı bostana budama amaçlı giren belediyenin
bir nar ağacını kesmesi yalnızca

Kuzguncuk’ta kalmayan ve kenti de kapsayan büyük bir tepkiye
neden olur. Sürecin devamında
projenin birlikte yapılması önerisinde bulunan belediyeyle yapılan toplantıda, Kuzguncuklular
Derneği üyeleri, muhtar ve azalar, mahalle sakinlerinden oluşan
geniş bir toplulukla bostan için
neyin talep edilip neyin edilmediği
görüşülür. Kuzguncuklular Der-

neği yürütücülüğünde, mahalleli
mimarların geliştirmeye çalıştırdıkları proje mahallenin görüş
ve önerilerine açılır. Yapılan mahalle toplantıları, projenin dükkan camlarına asılarak görülüp
tartışılmaya başlanması ve yüz
yüze yapılan sohbetlerle ilerleyen
süreçte belirlenen ilkeler kapsamında ortak kararlar ortaya çıkar.
Bostanın bostan olarak kalması,

K U Z G U N C U K B O S TA N I

Uluslarası işbirlikleri
ve çalıştaylar

ekilecek alanlar dışındaki alanlara oturma, oyun, yürüyüş alanı
olması, bostan içinde bir deprem
hazırlık ünitesi olması gibi alınan ortak kararlar neticesinde
tamamlanan proje belediye tarafından da onaylandıktan sonra
2014 yılının sonunda uygulanmaya başlanır.

Kuzguncuk
Bostanı’nın konu
edildiği süreli yayın,
konferans, yazılı ve
görsel medyadan
örnekler
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İLKELER
Yapılacak her türlü eklenti çıkartıldığında doğaya zarar verilmemiş olmalı
Doğal malzemeler kullanılmalı, beton kullanılmamalı
Duvarlar kuru duvar tekniğiyle, harç kullanılmadan iyileştirilmeli
Orman vasfı kazanan kısma müdahale edilmemeli
Bitki envanterine göre yeşil alan korunmalı ve zenginleştirilmeli

Bostan / tarım
Bostan / tarım
Giriş kapısı ve servis binası
Köy meydanı / amfi / ocak
Yürüme yolları
Oyun bahçesi
Tasmalı köpek alanı
Etkinlik alanı / çayır
Tulumba / su
Spor sahası
Kütüphane / çocuk kum
havuzu
Çocuk oyun alanı
Dinlenme / egzersiz
Afet-toplanma alanı
Doğal doku koruma ve
iyileştirme bölgesi

K U Z G U N C U K B O S TA N I

Giriş duvarı ve sergi alanı

Giriş kapısı ve servis binası

Mevcut duvarın önüne sergi amaçlı ahşap panellerin yerleştirmesi

3

Bostanın girişinin ilk hali
Bostanın
girişi için
önerilen
tasarım

Köy meydanı / amfi / ocak

4

Belediye tarafından sunulan tasarım

Girişe uygulanan tasarım

ocak/ateş
perspektif

plan
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çakıl
Bostan, resmi ve dini bayram kutlamaları, iftar, aşure, pişi, hıdrellez, yazlık sinema, sunum,
sergi, kermes gibi çok amaçlı etkinliklere hizmet edecek bir köy meydanı gibi düşünülmüştür.
Farklı yüksekliklerinde oturma alanları yaratır. Ocak / ateş özel günler için kontrollü hale
getirilir. (gömülü ocak)

ahşap kapak

ocak/ateş

Giriş için önerilen tasarımda bostan kapılarını açtığında sokakla birleşir. Giriş bostan
ile pazarın da kurulduğu sokak arasında bir
köprü oluşturur.
Hem sokağa hem bostana bağlanan bu nokta yaşlılar için dinlenme olanağı sunar.
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Yürüyüş yolları ve gabion duvarları

1

2015
ahşap
ağaç kabuğu/
yürüme

gabion sepet
tarımsal aletler

Çift taraflı kullanılan iç kısmına eşya
depolanabilen oturma birimleri

2014 yılında uygulamasına başlanan Kuzguncuk Bostanı İyileştirme ve Koruma Projesi’nin
uygulaması 2015’te tamamlanarak bostan
kullanıma açılır. Açılışın ardından yapılan hasat şenliği, hıdrellez kutlaması, tiyatro göste-

KAZANIMLAR

yürüme yolları
yürüme yolları
oturma elemanları
çakıl bandı
bahçeler
92

çakıl

Bostanda minimum yapısal öğenin maksimum
kullanımına iyi örnek oluşturan, yer yer istinat
duvarı, yer yer küçüklü büyüklü oturma elemanı,
tarım alanında da depolama görevi gören gabion
duvarla, yürüyüş yolları ile birlikte verimli kullanımlar vaat etmektedir.

risi, gölge oyunu, film gösterimi ve daha pek
çok çeşitli etkinlikle beraber Kuzguncuk Bostanı toplumsal hayatın ve kamusal belleğin bir
parçası olarak önemini ve yeşilini korumayı
sürdürmektedir.

Kuzguncuk İlya’nın Bostanı, üzerine yapı
yapılmamış bir toprak parçası olarak, gökyüzüne açılan bir boşluk olarak bugüne
kadar korunmuştur.

Ulusal ve uluslarası workshoplar, akademik çalışmalar, belgelemeler ve işbirlikleri ile bostan nitelikleri ve hafızasının belgelenerek korunmasını sağlamıştır.

Kuzguncuklular, bu alanı nasıl kullanmak
istediğini tanımlamış ve Üsküdar Belediyesi bu istekleri dikkate alarak uygulamayı
gerçekleştirmiştir.

İlya’nın Bostanı’nın yalnızca bostan kimliğinin değil kamusal kimliğinin de olanaklarının genişletilerek korunması kentin
başka noktaları için de önemli bir örnek
oluşturmuştur.

Bu projenin hayata geçmesi vatandaş-sivil
toplum örgütü-yerel yönetim işbirliğine
önemli ve başarılı bir örnek olmuştur.

K U Z G U N C U K B O S TA N I
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Kuzguncuk
Bostanı’nda
düzenlenen çeşitli
etkinliklerden
şenlik, tiyatro
gösterisi, gölge
oyunu vb. için
hazırlanan
afişlerden örnekler
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Bostanın tarım alanlarının
ekim - dikimini için
Kuzguncuklulara açık
çağrıda bulunan afişlerden
örnekler
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‘ 8 6 ’ D A K I P L A N L A M A K A R A R I N I N I P TA L I N I S A Ğ L A M A K T I R .

Web Sitesi
www.planktonproject.com
Yaşadığımız kentlerde etrafımızı kullanıcısıyla sadece tüketime
dayalı ekonomik ilişkilerle bağlantı kuran mega yapılar sarmışken,

Facebook

kullanıcıların kendi ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdikleri, farklı

facebook.com/planktonproject

noktalardan temas edebildikleri tasarımlar ve müdahaleler önemli bir
ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.
Alışılagelmiş bakış açısıyla çerçevelenmiş ve “mimarlığın
imkânlarının ne olabileceği” sorusunun dışlandığı bu ortamda
Plankton
Project; küçük ölçekte müdahalelerin yaratabileceği büyük etkilere
inanan tasarımcıların bir araya geldiği bir oluşumdur. Günümüz
akademi eğitiminin teori odaklı söz üretme etkinliğinin dışında,
yaşantıya daha fazla müdahil olmak isteyen bu yapı, işbirliğini odak
noktasına koyan bir anlayış içerisinde daha derin araştırmalar
96

yapmayı hedeflemektedir. Hayatlarının bir rutini halinde ilerleyen
klasik üretim sürecini anlamayı ve yeniden anlamlandırmayı
önemsemekte ve amaçlamaktadır.

Instagram
instagram.com/plankton_project

PLANKTON
PROJECT
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Yaşadığımız kentlerde, etrafımızı kullanıcısıyla sadece tüketime dayalı ekonomik
ilişkilerle sınırlı bağlantılar kuran mega yapılar sarmışken; kullanıcıların kendi ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdikleri, onlara farklı noktalardan temas edebildikleri
tasarımlar ve müdahaleler önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor.
Alışılagelmiş bakış tarafından çerçevelenmiş ve “mimarlığın imkânlarının ne olabileceği” sorusunun dışlandığı bu ortamda Plankton Project; küçük ölçekte müdahalelerin yaratabileceği büyük etkilere inanan tasarımcıların bir araya gelerek, bu
konulara dair üretimler yapabileceği bir oluşum. Günümüz akademi eğitiminin teori
odaklı söz üretme etkinliğinin dışında, yaşantıya daha fazla müdahil olmak isteyen
bu yapı; işbirliğini odak noktasına koyan bir anlayış içerisinde daha derin araştırmalar yapmayı hedefliyor, hayatlarının bir rutini halinde ilerleyen klasik üretim sürecini
anlamayı ve yeniden anlamlandırmayı önemsiyor ve amaçlıyor.
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DURAKovacık
Plankton Project ilk projesini alternatif bir belediyecilik anlayışına sahip Ovacık Belediyesi ile
birlikte gerçekleştirme imkânını
elde etmiştir.
Halkının gereksinimlerini üretimlerinin merkezinde tutan Ovacık
Belediyesi, bugün pek çok yönetim biriminin benimsediği tepeden inmeci bir yaklaşımın aksine
“Söz, yetki, karar halkın” sloganıyla ifade ettikleri, halk ile birlikte aldığı kararları uygulamayı
esas ilkeleri haline getirmiş bir
belediyecilik yürütmekte, yürütmeye çabalamaktadır. Geleneksel belediyeciliği bilmediklerini
vurgulayan yönetim birimi, sunacağı hizmetlerin, hizmet sunduğu kullanıcıları dahil etmeden
pek de anlamlı olamayacağının
farkındadır. Bu yaklaşım, Plankton Project için kendini ifade edip
müdahil olabileceği ve katkıda
bulunabileceği bir ortam yaratmıştır.
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Süreç, ilçede sürdürülen başka
bir projeye dahil olan grup üyelerinden Ezgi Çiftçi’nin, ilçenin belediye başkanı Fatih Maçoğlu ile
bir toplantıda bir araya gelişleri
sırasında belediyenin işleyişi ve
birtakım sorunları üzerine sohbet
etmeleriyle başlamıştır.

Başkan, ilçeyi ulaşım bağlamında nitelikli hale getirebileceğini
düşündükleri duraklar aldıklarını; fakat bu durakların yöre halkı
tarafından benimsenmediğini ve
belli başlı fonksiyonlara hizmet
etmediğini belirtmiştir.

Bu konuşma doğrultusunda ve
sonrasında Plankton Project tasarımdan uygulamasına kadar
her aşamasını üstlendiği bir proje
sürecine başlamıştır. Grubun ilk
projesi olan DURAKovacık, grup
üyelerine kendi ürettikleri bir tasarımın uygulama aşamasında
da bizzat katılımcı işçi olma şansı
sunmuştur. Grup tasarım sürecinde dolaylı yoldan, sonrasında
ise doğrudan ve aynı mekânı paylaşarak, belediyeyle, malzeme
tedarikçileriyle, ustayla ve bölge
halkıyla üretimin her aşamasında birlikte çalışmıştır. Grubun bu
süreçteki en önemli çıkarımlarından biri mimarlık eğitimi sürecinde bile çoğu kez baştan kabul
edilmiş bir durum olan mimar ve
işverenin karşı saflarda durduğu
kabulünün pek de gerçek olmadığı ve buna alternatif çözümler
getirilebileceğidir.

TASARIM
Ovacık’a alınan önceden üretilmiş hazır ve daha çok kentsel
çevrede konumlanması için tasarlanmış iki adet durağın; kış
aylarında karın 3 metreye kadar yükseldiği, yaz aylarındaysa
uzun saatler yüksek sıcaklıkların
etkisini gösterdiği coğrafyanın
gereksinimlerine cevap vermemektedir. Bu noktada grubun
durakla ilgili tespiti ise, seri üretimin doğal bir sonucu olarak
sahip olduğu kimliksiz ve bağlamsız biçiminin, orada yaşayan
insanlarca benimsenmemiş ve
birçok noktada Ovacık’a temas
edememiş olduğudur. Bu veriler
ışığında tasarım araştırmasına
girişilmiş, tasarıma başlamadan
önce mimarlık eğitiminden alışkın olunan plan, kesit ve benzeri
çizimlerle alan anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu süreçte tasarım ekibine, belediye bünyesinde çalışan
Ovacıklı Hayati Ağabey gereksinimlerin daha iyi anlaşılmasında
yardımcı olmuştur.

Yapılan buluşmalarla Ovacık’ın
iklim özellikleri, fiziksel ve sosyal
yaşantı durumları değerlendirilmiştir. Toplanan verilerin yönlendirmesiyle ortaya çıkan ilkesel
kararlara bağlı kalınan bir tasarım yaklaşımı ve bu tasarımın
uygulama sürecinde esneme, evrilme ihtimaline cevap vermesi
hedeflenmiştir.

Alınan ilkesel kararlar, yapının
taşıyıcısının nasıl olacağı, iklimsel koşullara nasıl cevap vereceği
gibi mimari kararlar ile birlikte
bu durağın yarım saat aralıklarla geçen toplu taşıma araçlarını
bekledikleri sürede Ovacıklılara
başka neler sağlayacağı, yöre
yaşantısına durak olma durumu
dışında neler katabileceği ile ilgili olmuştur. Bu önerilere grup
elemanlarının ayrı ayrı verdiği
cevaplar filtrelenerek bir durak
teması önerisi oluşturulmuştur.

UYGULAMA
Ovacık’a varış, ilk önerinin inşa
süreci boyunca ilçenin koşullarıyla yeniden biçimlendiği bir evreyi
başlatmıştır. Tasarım, uygulama
sürecinin de içine girerek bölgede yaşayanlar, ustalar ve işçilerle
yapılan kritikler sonucunda gelişerek bölge gereksinimlerine
daha net cevaplar veren bir hale
gelmiştir. Taşıyıcı strüktüre dair
benimsenen temel kararlar, Ovacık’ta bulunan kerestelerin cinsi
ve kullanılan atölyenin imkânlarıyla detaylar ve ölçülendirme bazında tekrar ele alınmıştır. Cephe
inşası ise tasarım sürecinde yine
işlevsel kararlarla, belediyenin
kullanılmayan eşya deposundaki malzemelerin dönüştürülmesiyle gerçekleştirilmiştir.
Bu noktada, belediyenin paralel
zamanlı devam eden yol bakım
çalışmalarından artan gridal çelik elemanların kaynaklanarak
gabyon duvar iskeletine dönüştürülüp duvar taşlarının Munzur
Çayı’ndan sağlanmasıyla cephenin bir kısmı oluşturulmuştur.
Belediyenin öğrenci yurtlarında
kullanılmayacak hale gelmiş
ranzalardaki suntaların elden geçirilerek cephe elemanlarına dahil edilmesiyle cephenin geri kalan kısımları tamamlanmıştır. Bu
kararlar grubun malzeme dönüşümü ve “yere ait olma” ilkelerini
gerçekleştiren yaklaşımlar oldu.

101

PLANKTON PROJECT

IZGARAbeyköy

“Birlikte İnşaat” felsefesinin,
şantiye biriminin plan şemasına
karar verilmesinden, projenin
isimlendirilmesine kadar her
aşamasında deneyimlendiği bir
tasarım süreci gerçekleşmiştir.

AÇIKŞANTİYEbeyköy
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Plankton Project’in bu sürece
dahil oluşu, Düzceli Evsiz Depremzedeler Konut Kooperatifi
ile Bir Umut Derneği – Dayanışmacı Atölye’nin çağrısı üzerine
bir araya gelmiş, başka türlü bir
konut üretim pratiğinin mümkün
olduğuna inanan, farklı disiplinlerden gelen akademisyen, öğrenci ve gönüllülerin süre gelen
çalışmalarına katılımı ile başlamıştır. Uzun yıllar devam etmiş
hukuksal süreçlerin sonucunda
tasarım süreci tamamlanan ve
uygulamasına geçilen konut ve
donatı alanları projesinin inşası
süresince gerekli olacak şantiye yapısının tasarımını Plankton
Project üstlenmiştir. Bu projenin
bir şantiye binası olmasının yanında, tasarımdan uygulamaya
geçişin somut kanıtı olması ve
fikrin yapısal karşılığının ilk kez
ortaya çıkması projeyi tüm süreç

için sembolik değer taşıyan bir
hale getirmiştir.
AÇIKŞANTİYEbeyköy’ün,
hayal
edilen sosyal hayatın etkisiyle
kurgulanarak, geleceğe dönük
yeni ve esnek mekânsal öneriler
sunması hedeflenmiştir.
Şantiye binası içinde şantiye süresince kullanılması öngörülen
yatakhane, kadın-erkek tuvaletleri ve lavabolar, şantiye şefi ve
müteahhit ofisi, yemek ve toplantı salonundan oluşan bir bölüm,
aynı zamanda mutfak ve ileride
üretim atölyesi işlevi görecek bir
diğer bölüm tasarlanmıştır. Böylece şantiye yapısının inşaat sü-

reci boyunca bir atölye gibi çalışması planlanırken, inşaat sonrası
kolektif bir mekân olarak kullanılması öngörülmüştür.
AÇIKŞANTİYEbeyköy’ün sadece
mahalleliyi fiziki olarak biçimlendiren bir merkez değil, aynı
zamanda sosyal gereksinimlere
cevap veren bir mekân olması
amaçlanmıştır. Birimin formunda
ve iç mekân organizasyonunda
bu durum öncelikli olarak temel
alınan unsurlardan biri olmuştur.

Şantiye tasarımı sürecinde, eş
zamanlı olarak, daha sonra IZGARAbeyköy olarak adlandırdığımız
şantiye mobilyalarının tasarımı
yapılmıştır. Farklı gün ve saatlerde farklı insan yoğunluklarıyla
karşılaşan
AÇIKŞANTİYEbeyköy’de mobilya tasarımı yapılırken temel felsefe, mobilyaların
kolayca depolanabilmeleri için
açılır-kapanır olmaları ve modüler mobilya tasarımı mantığıyla
farklı bir araya gelişlerde farklı
gereksinimlere yanıt verebilmeleridir. AÇIKŞANTİYEbeyköy projesinin tasarım sürecinde, hasır
çeliğin olanakları sorgulanmıştır.
Genellikle şantiyelerde kullanılan hasır çeliğin masa, sandalye
ve duvar üniteleri gibi gündelik
objelerin yapımında kullanılması fikri ile yola çıkılmıştır. Hasır
çelik ve ahşabın birlikte kullanımıyla tasarım yapılmıştır. Birçok
farklı aktörün dahil olduğu Düzce
Umut Evleri sürecine, IZGARAbeyköy tasarımının uygulanması
aşamasında, Artin Usta da fikirleri ve üretimi ile dahil olmuştur.
‘Birlikte İnşaat’ süreci, şantiye

biriminin tasarımının her aşamasındadır. Tasarımın ilk aşamasında, üretime olanak sağlayan
yapısı ile kolektiftik duygusunu
ön plana çıkaran mutfak alanının birimin merkezine alınması
hedeflenmiş, ancak Düzce Umut
Atölyesi ile yapılan görüşmelerde
edinilen bilgiler ile mahremiyet
kaygısı nedeniyle bu planda değişikliklere gidilmiştir. Mahalleli
kadınların halihazırda kavanozlarda muhafaza edilen çeşitli
ürünler hazırladıkları bilgisi edinildikten sonra, şantiye bitiminde bu ürünlerin satışa olanak
sağlayacak bir alanda sergilenmesi fikri üzerinde durulmuştur.
Kadınlara ekonomik gelir sağlanması hedefiyle, şantiye birimi
içinde ‘reçel duvarı’ olarak adlandırılan, raflı bir duvar tasarımı
yapılmıştır.
Şantiye süresince ve sonrasında,
biraradalığın, fikir alışverişinin,
müzakerenin mekânı olması
hedeflenen bir alanın tasarımın
yapıldığının farkındalığıyla, esnekliği ön plana çıkan, küçük müdahalelerle farklı kullanımlara
olanak sağlayan bir mekân tasarlanması ve bu mekâna hizmet
veren iç mekân çözümlerinin üretilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçların temel alındığı bir tasarım ve
üretim süreci gerçekleştirilmiştir.
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YURTovacık
Onur Toplumsal Tarih ve Kültür
Vakfı’nın projelerinden birisi, Dersim Ovacık’ta gerçekleştirmeyi
planladığı Süleyman Cihan Yaşam
ve Kültür Evi’dir. Bu projenin hem
dışarıdan gelecek insanlara konaklama alanı sağlaması hem de
bir kültür merkezi ve kütüphane
olarak kullanılması hedeflenmiştir.

Bölgeden elde edilebilecek malzemelerin başında taş gelmektedir. Yapı malzemesi olarak, yerel
mimaride kullanılan taş, açıklık
olanakları nedeniyle betonarme
ve iç mekânda yalıtımı sağlayabileceği için kerpiç sıva kullanılması düşünülmüştür.
Odaların tüm yapının içinde izole bir konumda olması, onların
üzerinde örgütlendiği koridora
bir ortak alan olma potansiyeli
vermektedir. Bu koridor üzerinde,
duvardaki girinti çıkıntılar ve döşeme farklılığı mevcut potansiyeli

vurgulamaktadır.
Bu alanlar kullanıcı tarafından
yemek yemek, oturmak, sohbet
etmek için kullanılabilmektedir. Odalar farklı kullanıcı profili
ve sayısına uygundur. Aynı anda
farklı sayıda kullanıcı için farklı
mekânsal potansiyelleri barındırmaktadır. Tüm elemanların
hareketli olması, aynı elemanların hem odalarda farklı şekillerde

KAP-KÜP

hem de koridorda kullanılabilmesini sağlamaktadır.

2.KÜP.ler (40x40x40cm)
Beş çeşit KÜP, farklı kullanım
imkanları sağlamak için KAP'ları
tamamlar. KAP’lerin içine, altına,
üstüne ya da yanına yerleşir. Ayrıca kendi başlarına da kullanılır.

Projenin tasarım ve uygulamasını
üstlenmiş olan Ovacık Dayanışması ile bir araya gelen Plankton
Project, bu yapının konaklama
alanlarına ve iç mekân mobilyalarına öneriler getirmek için çalışmıştır.

Mobilyaları 2 farklı eleman tanımlar.
1.KAP.lar
İhtiyaç duyulan standartmobilyalara yüzey oluşturur. (yatak, askı,
masa, sehpa, bank)
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İki farklı plan alternatifi düşünülmüştür.
1) I Plan 2) L Plan Özellikle L plan konumlandırmada
çeşitliliğe olanak sağlamaktadır.
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BARAKAyedikule
BARAKAyedikule, Plankton Project’in pek çok diğer kolektif ile
birlikte çalıştığı bir proje süreci
olmuştur.
Yedikule Bostanları ve bileşenleri
ile ilgili süreç, arkeologlar, korumacılar, tarihçiler, mimarlar ve
farklı kolektiflerle belediye arasında süregelmiş olup, devam
etmektedir.
Barakaları yıkılan ve alanda kültürel miras olarak tanımlanabilecek bir aktiviteyi devam ettiren
bostancılar, proje sürecinin kullanıcıları ve diğer bir ayağını oluşturan aktörleridir. Bostancıların
alandaki varlığı, sur bölgesini
kentin belleğine katarak, bostancılık kültürünün devamlılığını ve
sur bölgesinin korunmasını sağlamaktadır.
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Bostancıların bireysel olarak süreçle ilgili çekincelerini paylaşmaları, tasarım ekibini gezdirerek kendi alanlarını ve taleplerini
daha iyi tanımlamaları, tasarımın
daha tutarlı bir şekilde ilerlemesini sağlamıştır. Bu konuşmalar
ve alan gezileri doğrultusunda,
bostancıların barınabileceği, gerektiği zaman genişleyebilen ve
alet edevatı depolayabilecekleri
birkaç öneri geliştirilmiştir.
Yedikule’de sur dışında konumla-

nan BARAKAyedikule, halihazırda
sürmekte olan bostancılık faaliyetlerinin devamını öngörürken,
aynı zamanda tarihi İstanbul Kara
Surları’nın ve arkeolojik toprak
katmanlarının korunmasını da

amaçlamaktadır. Plankton Project süreç boyunca tarihi sit alanı
olan bir bölgede, fonksiyonel bir
proje geliştirmeyi ve farklı hassasiyetleri olan kolektiflerle bir
arada çalışmayı deneyimlemiştir.

.
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MAKARAmoda
Projenin çıkış fikri, üzerinde bulunduğu Moda Caddesi’nin sadece geçiş için kullanılmasının sorgulanmasıyla başlamıştır.
Gün içerisinde çok sayıda insanın yanından sadece yürüdüğü
bir alanda konumlanan MAKARAmoda, bu insanlara her zamankinden farklı bir deneyim
yaşatmayı hedeflemiştir. MAKARAmoda, yaşanılan çevrenin alışıldık alanlarına yapılacak küçük
müdahalelerle nasıl farklı anlamlar kazanabileceğini araştırmış,
bu arayışın RedBull Art Around
2016 Moda projesinin de kaygılarından biri olduğu üretim sürecinde fark edilmiştir.

lanan ve farklı genişliklerde dört
ayrı oturma birimi görüntüsü veren sistem, asılı olduğu halatlar
sebebiyle bir salıncağa benzetilebilir. MAKARAmoda bu görüntünün oluşturabileceği merak
sonrasında sürpriz bir deneyim
kurgulamıştır.
Oturma birimlerinden herhangi
birine oturulduğu taktirde, tüm

birimlerin birbirine bağlı, aynı
anda hareket eden bir sistemin
parçası olduğu keşfedilecektir.
Her birimin farklı oranlarda yer
değiştirmesi ve farklı ölçülerde
yüklere bağlı çalışması, sistemin hareketlerini daha karmaşık
hale getirirken MAKARAmoda’yı
da daha ilgi çekici bir deneyime
dönüştürmektedir. Birden fazla
kişinin oturma birimlerine arka

arkaya oturmaları halinde sürekli
inip çıkan sistem, deneyimi yaşayan insanların birbiriyle de etkileşime girmesini sağlamaktadır.
Çelik halatlar ve metal makaralarla tasarlanan sistem büyük
bir yapım maliyeti gerektirmez,
ayrıca tamamen mekânik olup,
yalnızca kullanıcıları olan insanların ağırlığıyla çalışır. Hareketleri sağlayan sistemin yer aldığı
bölüm kontrplakla kapatılmıştır.
Amaç sistemin dışarıdan okunamaması, bu sayede de aktivitenin
daha gizemli bir hal almasıdır.

İlk bakışta aynı düzlemde hiza-
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MONTAJmekân
Plankton Project’in Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileriyle
gerçekleştirdiği bir atölye çalışmasıdır. Atölye, çeşitli araçlarla
algılanan mekânın farklı tekniklerle yeniden üretilmesini ve
kurgulanmasını
amaçlamıştır.
Akademi disiplininin geleneksel
yöntemlerinden kısa süreliğine uzaklaşılarak devam etmesi
düşünülen süreçte öğrencilerle
birlikte edebiyat, sinema-video
dünyalarının girdileriyle mekânın nasıl yeniden anlamlandırılacağı sorgulanmıştır. Atölyenin
kurgusu yürütücüler tarafından
belirlenmiş ve teşvik edici olması
arzulanmıştır. Atölyede kullanılan materyallerin kısa metinler
ve günlük sunumlar kapsamında
kalması istenmiştir. Katılımcıların günlük üretimleriyle, süreç

esnek bir biçimde devam etmiştir. Bu kurguda, ekibin belirlediği
kısa metinler ışığında odaklanılan
aşamalar ise manipüle edilmiş
bir senaryo yazımı, manipüle edilmiş senaryo içerisinde karakter
olmaya aday bir birey oluşumu ve
oluşan bireyin günlük rutinini irdeleyen bir video-kolaj üretimidir.
Atölyenin hedeflenen fiziksel son
ürünü ise kurgu dünyadaki bireyin, manipüle edilmiş senaryoda
kullandığı bir objenin maketidir.
Ekip, fiziken kendisinin de yabancı olduğu bir mekânda, mekânın
montajlanmış halini ve “montaj”
kavramının olanaklarını deneyimlemiştir. Katılımcılar, farklı disiplinlerden verileri bir arada düşünmeyi ve üretim sürecini aşama
aşama okutabilmeyi MONTAJmekân atölyesinin arayışı olarak
ele almıştır. Ekip, video sanatçısı
Erdal İnci ve mimar Çağrı Taşkın’ı da atölye konukları olarak
sürece dahil edip, deneyimlerinin
öğrencilerle paylaşılmasına aracı
olmuştur.
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OMURGAartuklu
Çalışma, MONTAJmekân atölyesinden sonra bu kez mimari
-geleneksel anlamda tasarım ve
uygulama aşamalarını içermektedir. Akademinin alışılageldik
metotlarıyla şekillenen süreç,
fakülte binasının revakları altında, fonksiyonları net bir biçimde
tanımlanmayan fakat farklı kullanımlara dair potansiyeller barındırması hedeflenen bir strüktür
kurmayı amaçlamıştır. Sürecin

katılımcıların katkılarıyla devam
etmesini anlamlı bulan ekip, atölye kurgusunu kullanılacak malzeme ve kısıtlı bağlantı elemanlarının potansiyelleri üzerinden
şekillendirmiştir. Tasarım aşaması, çok sesliliğin potansiyeline
inanan ekip tarafından bir “charrette” olarak düşünülmüştür.
Oturma, sergi ve gölge kavramları üzerine yoğunlaşılan tasarım
aşamasında, fakülte akademisyenlerinin de dahil olduğu son
derece verimli bir oturum gerçekleştirilmiştir. Tasarım süreci-

nin çıktıları olarak OMURGAartuklu'nun, mekân referanslarını
kurgu verisine katması, yeni bir
oturma elemanı tipolojisini sorgulaması ve farklı sergileme birimlerine imkân tanıması hedeflenmiştir. Uygulama aşamasında,
tasarım kararları belirlenmiş
olan OMURGAartuklu, havaya,
güneşin açısına, rüzgâra ve revakların sınırlarına birebir temas
ederek inşa edilmiştir. Tasarım
ile uygulama aşamalarının iç içe
girerek devam ettiği süreç, tüm
yürütücü ve katılımcılara birlikte

üretimin potansiyellerinin, yerle
kurduğu ilişki üzerinden sorgulandığı bir deneyim sunmuştur.
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DUVARseyyar
Serginin içeriğini, hedef kitlesini
ve yapılma amacını içselleştirmeye çalışan Plankton Project,
sergiyi sokağa taşıyarak işine
DUVARseyyar ismini vermiş,
kentlerde yaşayanların mimarlık
ve uygulama ile ilgili düşüncelerini öğrenmek istemiştir.
Dayanışma Mimarlığı sergisinde yer alan DUVARseyyar'ın içerisindeki bilgiler farklı çalışma
alanlarından gelen verilerin sentezidir. Bu veriler meydanlarda
insanlarla etkileşime geçilip elde
edilmiştir. Bu etkileşimin tasarımı ise sorularla paralel olarak
değişen bir sisteme bağlıdır. Tasarlanan sistemle, 5x5 boyutlarındaki parçaların katılımcılara
yöneltilen sorular doğrultusunda
yine 5 cm’lik aralıklarla ilerlemesi ve cevapların 2 boyutlu bir yüzeyden 3. boyuta geçişleri amaçlanmıştır.

tırma alanlarından ham veriler
elde edecek olan grup, ucu açık
olan bu çalışma ile araştırmanın başka zamanlarda daha da
geliştirilebileceğini ve başka lokasyonlarda da uygulanabilirliği
öngörmüştür.
Cevaplarla şekillenip kent topoğrafyasına dönüşebilen sistemin
tasarım, yapım, gezi ve sunuş
aşamaları uzun zamanlar alacağı
için, sergi için hazırlanan kitapçıkta cevapların yer alması mümkün olamayacaktır. Ancak üzerinde çok düşünülen ve insanların
mimarlık pratiğine bakışı ile ilgili
belirlenen sorulara cevap olması umulan bu çalışmanın seçilen
sorularını paylaşmak ile neden
ve nasıl bu noktaya gelindiğini
anlatmak grup üyelerine değerli
gelmiştir. Arka planında uzun değerlendirmelerin olduğu bu kısa
sorular aşağıdaki gibidir.

Evinizi kimin inşa etmesini istersiniz?
Bir arada_Bilirkişi_Kendim

Bu soruyu mimarsız mimarlığın mümkün olup olmadığının
insanların zihnindeki algısını ölçebilmek için sorduk. Mimar ile
birlikte kendi ihtiyaç ve estetik zevklerine hitap eden bir pratiğin
mi, yoksa mimarlık hizmetinin bir ihtiyaç olarak görülmediği
çevremizde kendi başına yapma tercihinin mi ağır bastığını anlamayı hedefleyen bir soru oldu. Plankton Project ekibinden bazı
üyeler mimarlık eğitimlerini almadan önce, soruda bahsi geçen
inşa sürecinin bir arada olmasını tercih edeceklerini belirttiler.
Bazı ekip üyeleri ise ofis deneyimlerinden sonra bazen mimarla
müşteri arasında kurulan ilişkide mimarın kendini hiyerarşik
olarak üstte tanımladığını, kendi mesleki kaygılarını ve estetik
anlayışlarını bazı durumlarda müşteri isteklerinden ön planda
tuttuklarını gözlemlediklerini belirttiler. İnsanların ya da müşteri pozisyonundaki kişilerin kurulan hiyerarşik ilişkide kendini
konumlandırmasının bazen hatalı olduğunu ve mimar kişisini
üst kimlik kabul ettikleri için söylemlerini kabul etme eğilimi
gösterdiklerini fark ettiler. Uygulama aşamasında ve sürecin devamında her ne kadar bu eğilim değişse de ilk kabul ve tepkiler
bu yöndeydi, ancak bunun ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz.
Bir evi 50 yıl kullanacak kişinin isteklerinin ön planda tutulması
mı, yoksa mimarın kendi mesleki ve estetik kaygılarını gözettiği
bir süreci sürdürmesi mi tercih edilebilir, emin değiliz.
Uzun konuşmalardan sonra bu soru özelinde daha fazla duya-
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Metal bir mesh üzerinde tasarlanan sistematik aralıkların, 5x5
boyutlarındaki parçaları diagonal
biçimde taşıması düşünülmüştür. Bir ahşap kaide üzerinde
yükselen sistem, gelen katılımcıların cevaplarına göre sürekli
şekil değiştirecek ve farklı kent
meydanlarında sorulara cevap
veren farklı insanların oluşturduğu farklı kent topoğrafyaları
elde edilecektir. Seçilen araş-

cağımızı düşündüğümüz cevap: ‘Bir arada inşa süreci’. Bunun
sebebi, üretim sürecine herkesin katılmasını idealize ediyor
oluşumuz. Bu soru, bahsettiğimiz söylemleri ortaya koyarken
kendi mimar kimliğimizi bir kenara bırakıp cevap vermekte zorlandığımız bir soru oldu.

PLANKTON PROJECT

Sizin için hangi yaşam alanı önemlidir?

Mimarlık hizmeti aldınız mı?

Ev_Mahalle/Semt_Yaşadığım il

Hiç_Birkaç kez_Birçok kez

Kentin farklı bilgi / kültür / gelir düzeyinde kul-

düşündüğü bir lokasyonda yaşamayı alternatif

Mimarlık eğitimi almış olarak soruyu soran bizler de şimdiye

lanıcıların hangi mekân ölçeği ile daha kuvvetli

olarak görebiliyor. Çevreye dair aidiyet duygusu

kadar profesyonel olarak mimarlık hizmeti almadığımızı fark

ilişki kurabildiğini anlamaya çalıştığımız bu

hissedemediğinden cevabında da net olamayan

ettik. Bu hizmetten yararlanmanın nasıl olacağını hep konuş-

soruda, seçenekleri görmeden de sorunun bir

grup üyesi gelecek planları için semt seçeneğini

tuğumuzu, bu durumda ne hissedeceğimizi merak ettiğimizi

cevap uyandırabilmesi için ‘yaşam alanı’ kalıbı

önemsiyor. Alternatiflerin ekip içinde de farklılaş-

anladık. Yakın çevremizde mimarlık hizmeti alan insanlardan

tercih edilmiştir. Ekip üyeleri yine de öncülleri

tığı Plankton Project'in sorulara cevap veren son

gözlemlediğimiz, mimarın iç mekân çözümlemelerinin insanla-

sunmadan bu sorunun akıllarda farklı karşılıklar

üyesi ise ‘yaşadığı il’ seçeneği üzerinden kendini

rın yaşam alışkanlıklarını değiştirdiği ve artık kullanıcıların da

bulabileceğinin farkındadır. Olası farklı anlayış

tanımlıyor. İstanbul’da doğan, burada büyüyen ve

bu çözümlemelere göre davrandığıdır. İnsanların 'Birçok kere

biçimlerini de kıymetli bulan ekip, analiz alanla-

aynı ilçede farklı semtlerde yaşayan bu karakter

mimarla çalıştım' cevabı vermesini, gerçekçi olursak, pek de

rında katılımcılarla gereken noktalarda birebir

yaşadığı ili ve yaşadığı siteyi önemsediğini söy-

öngörmüyoruz. Ama en azından konuşacağımız az sayıda insana

iletişime geçip çeşitli küçük farklılıkları soru öze-

lüyor. Yakın çevresinden daha farklı bir sosyal

bu soruları düşündürtecek olmak bazı farkındalıklar sağlaması

linde yorumlamaya çalışacaktır.

yapıda olan, ancak onlarla keskin bir sınırla ayrıl-

açısından bize önemli geliyor.

Bu soruyu ekip içerisinde kendimize yönelttiği-

mayıp geçirgenliğini de koruyan bu eski İstanbul

mizde ise, deniz kenarında, nispeten yeşil alan-

sitesinde yaşıyor olmak onu mutlu ediyor. Ancak

lara sahip ve kent merkezinin içinde yaşayan bir

kendisi biliyor ki yaşadığı yerler değişse bile bu

grup üyesi, ailesi ile yaşadığı kentin çeperlerinde-

ilde yaşamaya devam ettiği sürece yaklaşık ola-

ki daha yeni olan evine nazaran sahil semtindeki

rak aynı yaşam standartlarını sürdürmeye devam

evin kendi hayat kalitesini yükselttiğini düşü-

edebilecek. Yaşadığı ilde farklı yerlerde çalışıp

nüyor. Aynı zamanda eski bir mahalle de olan

okuyan insanlar için seçeneği bol olan bu il vaz-

bu semtteki hayat ona daha hareketli ve kentin

geçilmez oluyor.

sosyal-kültürel yaşamına daha yakın bir lokasyon

Görülüyor ki bir soruya bile Plankton Project

sunuyor. Yine semt özelinde, “orada olma” hissi

üyeleri bambaşka yanıtlar veriyor. Farklı yerlerde

kendisini ifade edebildiği bir etken. Bu nedenlerle

yetişen ve farklı kişiliklere sahip bu küçük grupta

kendi yaşam alışkanlıklarını “semt / mahalle”

bile bu kadar farklı cevabın ortaya çıkması, alan

üzerinden tanımlıyor. İl ve ev seçenekleri arasın-

çalışmasında elde edecekleri deneyimleri düşü-

da kalan başka bir grup üyesi, bunun sebebini

nünce grup üyelerini heyecanlandırıyor.

kendi evini çok sevmesi ve içerisinde huzur bulması olarak açıklıyor. Evini mabetleştiren karakter, tarihi bir mahallede yer almanın getirilerini
kabul ederken, yine de benimsemediği sosyal
alışkanlıklar nedeniyle kendini ‘mahalleli’ olarak
tanımlamıyor. Başka bir grup üyesi ise, halihazırda yaşadığı yerden memnun olmasına rağmen,
başka bir yerde yaşamayı arzuluyor. Gündelik ihtiyaçlarına daha tercih edilebilir cevaplar verdiğini

Mimarlık kim tarafından icra edilir?
Alaylı_Mektepli_Herkes

Her zaman için bu sorunun geliştirilmesi gerektiğini düşündük.
Mimarlığı kim yapar, soru önerisi ilk başlarda gruba çok basit
geldi. Mimarlık eğitim disiplininden geçmemiş karakter, mimarlık eğitim disiplininden geçmiş karakter gibi kıyaslara gitmenin,
soruya karar veren bizlerce ne kadar doğru olacağı ikilemini
yaşadık. Halihazırda kendimiz de eğitimin ne olması, ne vermesi
gerektiğini, ne kadar elzem olduğunu tartışırken soruları yönelttiğimiz insanların eğitim alan karakterleri tercih etmesini temenni ettik. Bu tercihimizin sebebi kendimizi de bu gruba dahil
etmemiz değil, içerisinde emek ve eğitimin olduğu tüm süreçleri
ve meslek gruplarını değerli görmemizdir. Bu aşamada yıllarca
uygulama sürecinde çalışmış kişilerle, inşaat mühendisliği ya da
başka bir tasarım dalının eğitimini almış kişilerin de mimarlık
yaptıklarında hangi sınıfa gireceklerine dair uzun tartışmalar
yaptık. Açıkçası bahsedilen grupları hangi kesime koymamız gerektiğine karar veremedik.
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Sizce mimarlık kime hizmet etmelidir?

Mimar, paranız olduğunda mı yoksa ihtiyaç duyduğunuzda
mı erişebileceğiniz kişidir?

Özel kurumlar_Birey_Kamu

Param olduğunda_ihtiyaç duyduğumda_her ikisi de

Katılımcıların kafasındaki "Mimarlar nasıl

kararlar bahsettiğimiz tek kullanıcı ile başlıyor.

/ nereden para kazanıyor, kiminle daha çok

Tasarım iyi ise o ilk kişide bu farklılık-farkında-

çalışıyor, kimin için çalışıyor?" sorularının ce-

lık oluşuyor.

vaplarını bulmayı amaçladık. İnsanların mimari
bir disiplinden geçmeseler de fonksiyonel ve

Plankton Project ekibi bu soru ve cevap se-

görece iyi tasarımlar yapabildiğini ve kullanıcı

çenekleri arasında bağlantı kurmakta zaman

deneyimlerinin bu tasarımların ortaya çıkması

zaman zorlanmış, mimarlığın kimin için olduğu

sürecinde çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

/ kime hizmet ettiği meselesi uzun tartışmalara

Plankton Project için mimarlık süreci, bir bank

sebep olmuştur.

tasarlarken ilk etapta o kişinin bankta güvenlikli

mını konuşurken dahi aslında tüm kritikler ve

Yaşadığınız binada meydana gelen herhangi bir sorun varsa, sebebi nedir?
Kullanıcı_İnşaatı_Tasarımı

Yaşanılan çevrede basit bir fonksiyonel sorunla

Bu soruda aynı zamanda kullanıcı da olan katı-

karşılaşıldığında -çatı su akıttığında- insanların

lımcıların yaşadıkları çevrede bir sorun ile kar-

aklına ilk olarak kimi sorumlu tutmak geliyor?

şılaştıklarında ilk kimi sorumlu tuttuklarını me-

Bu soruda bir vakum düşünüyoruz. Tasarımcı-

rak ediyoruz. Mimarın rolünün nerede başlayıp

nın ve uygulayıcının teorilerini tamamen pratiğe

nerede bittiğinin kestirilemediği durumlardaki

geçirebildiklerini kabul ediyoruz. Tasarımcı uy-

kullanıcı reaksiyonunu ölçmek ilginç olacaktır.

bir algı oturmuş olsa da uygulayıcı bir işi olabildiğince iyi yaptığında bu sefer tasarımcıdan
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kaynaklı sorunlar ortaya çıkabilir. Aslında tüm
cevap seçenekleri çokça telaffuz edilebilir ve
bunları ayrıştırmak çok zorlaşabilir.

ceğini tahmin ediyoruz. Herhangi bir alandaki herhangi bir kullanıcı-hizmet alan karşılaştığı bir problemi profesyonel yardımla
çözdüğünde bakışının artık aynı olmadığını öngörebiliyoruz. Bu
çözüm, kullanıcının meslek insanıyla karşılaşma sıklığını artırabilir bir faktör olmaya başlıyor. Genel toplum algısında mimarın
yeri taleplerini açıkça sunabildikleri bir mertebede değil; mimar,
daha büyük ölçekli ve meşguliyeti yüksek işlerde ihtiyaç duyulan
tesinden gelinebilecek bir önyargı.

ile başlıyor. Çok daha büyük bir alanın tasarı-

çıkabilir. Her ne kadar genel kanıda tam tersi

Ancak alacağımız cevapların çoğunluğunun para ile ilişkilene-

bir karakter. Bu, karşılıklı arz-talep dengesinin sağlanmasıyla üs-

oturması, rahat etmesi, yağmurdan korunması

gulayıcıyı iyi denetlerse o zaman kaliteli ürünler

İstediğimiz cevap ihtiyaç duyulduğunda mimara erişilebilmesidir.
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Bedava mimarlık hizmetine ulaşımınız olsa ne isterdiniz?
Evdeki ihtiyaçlarım için_Yeşil alanlar için_Kamusal alanlar için

Cevap verecek kullanıcıların herhangi bir hizme-

cevabın “ev” olarak gelmesi muhtemel. Yine de

te hangi perspektiften baktıklarını, fiziksel mü-

sosyokültürel durumla birlikte fiziksel çevrenin

dahalenin birleştiriciliğine inanıp inanmadıklarını

de şekillendirebileceği cevaplar alacağız. İçinde

ölçmek istediğimiz bir soru. Cevapların aynı

olduğumuz politik atmosfer de insanları “ev” se-

lokasyonlarda benzeşmesinin sosyal bir faktörü

çeneğine itecek bir etmen olabilir. Korku faktörü

işaret edebileceğini düşünüyoruz. İnsanların ya-

insanların bazı hayati olmayan sosyal öncelikle-

şam alışkanlıklarının o anki hayat dönemlerinde

rini ötelemesine neden olabiliyor.

nasıl şekillendiğini görebiliriz; kendilerini birey
olarak daha çok dışarıda mı içeride mi tanımlıyorlar, bunu anlamak mümkün olabilir.
Bu sorunun kullanıcıyla karşılaşılan farklı kent
meydanlarında farklı reaksiyonlar alacağını öngörüyoruz. Aile yapılarının daha içe dönük oldu-

Aşağıdaki sorular daha çok Evet_Hayır cevaplarının alınacağı kısa
sorulardır. Bu sorular da bağlam olarak tüm araştırma ile bütünlük
göstermektedir.
Belediyenin yaptığı uygulamalarda söz sahibi

Evet_Hayır

olduğunuzu düşünüyor musunuz?
Oturduğunuz çevrenin yakınında bostan olsa

Evet_Hayır

siz de ekim yapar mıydınız?
Kent içinde, eviniz dışında hafta sonu para harcama-

Evet_Hayır

dan vakit geçirdiniz mi?
Siz de başkalarına yardım etmek, onlar için somut

Evet_Hayır

bir şeyler inşa etmek ister misiniz?

ğu, geleneksel yapılarına daha bağlı bölgelerde

Dayanışma Mimarlığı gruplarından
herhangi birini biliyor musunuz?
Bir_Birçok_Hiçbiri

Bu soruyu sormaktaki amacımız, Dayanışma
Mimarlığı kapsamında bir araya gelen grupların
bilinirliğini öğrenmek ve bu grupların duyulmalarını sağlamak. Bu çabadan olumlu bir sonuç
almayı çok isteriz. Realite olarak tüm ekiplerin
camia dışında çok bilinmediklerinin farkındayız,
ufak da olsa bir merak uyandırmak güzel olacaktır.

Plankton Project
küçük ölçekte işlerin büyük etkiler
yaratabileceğine inanan tasarımcıların
bir araya gelerek üretim yapabileceği
bir oluşumdur.
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Tarihi Yedikule Bostanları Koruma Girişimi, Temmuz
2013’te bir Pazar günü Yedikule’de, sur içi bostanlarının
yıkımını öngören gereksiz bir düzenlemeyi engellemek
isteyen İstanbullular tarafından kuruldu. Tarih, mimarlık,
arkeoloji, kent planlaması, ziraat mühendisliği, sanat,
gazetecilik, bostancılık, gıda aktivizmi gibi farklı meslek ve ilgi
alanlarından bireyler olarak Yedikule Bostanları’nı korumaya
çalışırken yürüttüğümüz onlarca tartışma, toplantı ve eylem
vesilesiyle birbirimizi, hassasiyetlerimizi ve becerilerimizi
daha yakından tanıdık. Yedikule Bostanları’nı temel alarak,
sur bostanları ve kent içi tarımın İstanbul için önemini geniş
kitlelere aktarabilmek, kentsel tarımın tarihi mirasını geleceğe
taşıyarak sürdürebilir kılmak için disiplinlerimiz dahilinde
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ve ötesinde tartışmaya devam etmek istiyoruz. Son sözümüz
de, kentte tarım yapılır, yapılmalıdır ve bostanlar taşınmaz
kültür varlıkları, onları yaşatan bostancılık ise somut olmayan
kültürel mirastır.
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TARİHİ YEDİKULE
BOSTANLARI
KORUMA GİRİŞİMİ
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Ali Taptık, Şubat 2015

Yüzyıllardır şehre sebze
sağlamış olan Kocamustafapaşa
bostanları 1952 yılında toplam
47.000 liraya satılmıştır.
Yüzölçümü 37 dönümdür.
Yirmi yıl sonra bostanlar yine
el değiştirip 7,5 milyon liraya
satılmıştır. 1976’da yapılaşma
başlar ve 1978’de biter.
Bostanların yerinde üst üste
450 apartman yükselmiştir.
(...) Kınaytürk’ün fotoğrafları
“Danalar girmiş bostana" diye
başlar ve “Net kâr 300 milyon”
diye sona erer.
Burhan Arpad, 12 Aralık 1978,
Cumhuriyet

114

Artamonoff, Haziran 1937, Dumbarton Oaks Arşivi

“Kendimizi bir masaya davet ettirmeye çalışıyoruz.” Tarihi Yedikule
Bostanları Koruma Girişimi’nin
(bundan sonra Girişim olarak
anacağız) bir çok farklı mecrada
dile getirdiği sözlerden bir tanesi bu. Belediyeden farklı mimar
ve mühendislerin kocaman proje
paftaları serdiği bu büyük masalara elimizde inatla hiçbir proje
olmadan, sadece bazı hayaller
ve olasılıklarla birkaç kez oturmayı başardık. Bu oturumlarda
tarafların birbirine bağırdığı anlar da oldu, sıcak bir samimiyetle
birbirlerinin dertlerini anlamaya
çalıştıkları sohbetler de. Şu an
her ne kadar Tarihi Yedikule Bostanları Koruma Girişimi ve bu konudaki diğer paydaşların istekleri
gerçekleşmemiş olsa da, Temmuz 2013’ten bugüne bostanların
izi de silinmedi. Bu arafta kalma
halini bir kazanım olarak görsek
de daha önümüzde uzun bir yol
var. Bu duruma nasıl geldiğimizi anlatırken, değişken ve birçok
disiplinden aktörün yer aldığı bir
kadrodan oluşan Girişim’in neden sürekli mimarlık pratiği ile
ilişkili kurumlar ve yayınlar tarafından takip edildiği ve desteklendiği üzerine düşünmek istiyoruz.
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Türkiye tarihinde iz bırakmış 2013
Haziran’ı ardından sıcak bir Temmuz pazarı, sosyal medyada bostanların ’yıkıldığına‘ dair haberlere karşı atıl kalamayan bir grup
insan kendilerini Yedikule’de buldu. Birtakım iş makineleri surla-
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Ali Taptık, Temmuz 2013
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rın önünde bostanların ortasında
uzaydan inmiş araçlar gibi duruyorlardı. Yarısı ‘örtülmüş’ bahçenin yeşil olan kısmında bir kadın
boyundan uzun bitkiden aceleyle
bir şeyler topluyor. Çocukluğu İstanbul’da apartmanlar arasında
geçmiş genç bir mimarsa, aldığı
eğitim doğrultusunda olaylara anlam vermeye çalışırken, o
bitkinin fasulye olduğunu öğreniyor. Bostanların örtülmesinin
nedeninin kot yükseltmek olduğu

Ali Taptık, Temmuz 2013

bilgisine ulaşılıyor arazinin girişindeki bir bilgilendirme panosundan. Peki, park düzenlemesi
yapılacaksa neden kot yükseltiliyor? Neden o canlı toprakların
üstüne renginden ölü olduğu belli, içinde çuval ve beton parçaları
olan bir toprak örtülüyor? Neden
Yedikule Konakları’nın duvarında
normal zeminden 1,5 m yukarıda kırmızı spreyle işaretlenmiş bir nokta var? Neden şimdi,
Temmuz’un ortasında bostanlar

ürün verirken yapılıyor bunlar?
Aralarında mimarların yanı sıra,
siyaset bilimci, sanatçı, tarihçi,
arkeolog gibi birçok farklı meslekten gelen bu az sayıdaki insan
bu sorulara birbirleriyle ve orada
yaşayan bostancılarla konuşarak
cevap bulmaya çalışıyorlar. Belki
de geride bırakılan ayın ‘girişimci
koruma’ (nitekim Gezi Parkı halkın girişimiyle hâlâ yaşıyor) anlayışından aldıkları ilhamla bir basın toplantısı düzenlemeye karar

veriyorlar.
“Bir moloz yığınıyla çok verimli
ecdat yadigârının arasında [bostanların neden korunması gerektiğini ve bunun ne kadar mümkün
olduğunu] konuşuyoruz” diye bitirdi Prof. Dr. Cemal Kafadar sözlerini 8 Temmuz günü. Kendisine,
“Yedikule Kapı ile Belgrad Kapı
Arasında Kara Surları İç Koruma
Rekreasyon Projesi”nin temeline
değil, tasarım kararlarına ve uygulama yöntemlerine karşı bos-

tanları korumak isteyen bir grup
kentlinin düzenlediği basın açıklamasını yapmak düşmüştü. Bu
ani eylem Fatih Belediye Başkanı
Mustafa Demir’in de katılımıyla
mahallede geçen bir tartışmaya
dönüştü. Tarihi Yedikule Bostanları Koruma Girişimi diye kendini adlandıran girişim de işte tam
bu basın toplantısı sonrasında
bu alan üzerinde söz hakkı talep
edenler tarafından kuruldu.
Karşı çıktığımız, iki duvarın ara-
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sında sıkışmış pek de küçük
olduğu düşünülemeyecek bir
arazide yapılacak bir park düzenlemesiydi, daha doğrusu bu park
düzenlemesinin tasarımı ve tasarlanma biçimi. Bu duvarlardan
biri Bizans imparatoru Theodosius tarafından inşa ettirilmiş olan
İstanbul Kara Surları. 1500 küsur
yıllık geçmişe sahip bu devasa
yapı UNESCO’nun Dünya Miras
Listesi’nde yer alan, restorasyon
çalışmaları hem tasarım süreçle-

ri, hem de finansal yönleriyle hep
tartışma yaratmış bir anıt.
Diğer duvarlar ise surlara göre
çok daha yeni. Sürekli yıkıp yeniden inşa etmeye kendisini dayamış bir ekonominin simgesi
haline gelmiş, kentsel yenileme
alanlarına ‘Yedikule Konakları’
gibi tepeden inme projelerle inşa
edilen kapalı sitelerin duvarları.
Bostanların bir bölümünün aralarında sıkıştığı bu iki duvara iyi
bakmak, neden bu noktada oldu-

PLAN DE COSTANTINOPLE, C. Stolpe, 1866

ğumuzu anlamamız için yeterli.
Fatih Belediyesi Yedikule Mahallesi’ne bağlı bir alanda yer alan
1633 ve 2454 numaralı ada isimleriyle anılan araziler, tarihçiler
için İsmail Paşa Bahçesi veya Hazinedarbaşı Bostanı, Yedikuleliler
içinse Kezban Ablanın, Hasan

Abinin bostanları.
Karşısında korumaya çalışılan
proje ise sorunu aktarmayı daha
da zorlaştıran bir isme sahip:
‘Yedikule Kapı – Belgrad Kapı
Arası Park ve Rekreasyon Alanı
Düzenlemesi’. Fatih Belediyesi tarafından yayımlanan proje

broşüründe geçen işlevler (restoranlar, kafeteryalar, basketbol
sahaları, jimnastik alanları, bisiklet parkuru, ıslanma havuzu)
bir parktan çok bir sosyal tesisi
andırıyor; isimdeki ’rekreasyon‘
sözcüğünün nedeni de budur
belki...
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Yedikule Bostanları, G. Berggren, yaklaşık 1890
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Theodosius Surları plan ve kesiti, Osprey, 2004
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Tolga Sezgin / Nar Photos

Bostancı
olmadan bostan olmaz.
Kenti fiziksel dokusu kadar
pratikleri de tanımlar. Bostancılık
pratiği/zanaatı bostanı, bostan
da şehri şekillendirir. Bu pratiği
korumak, sürdürülebilir kılmak
şehrin peyzajını korumak
demektir.
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Ali Taptık

Bostanlar ve bostancılık
kültürel mirastır. Çok
katmanlı ve zamanlı tarihi
kentsel peyzaj anlayışı,
geçmişi olduğu kadar
bugünü de, kentsel pratikleri
de korur. Sur ve bostanlar
bir bütündür. İşlevini yitirmiş
surlar korunabiliyorsa, hâlâ
üretken bir peyzaj olmaya
devam eden bostanlar pekâlâ
yerli yerinde kalmalıdır.

Radikal 20 Ağustos 2013
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nından beri yaklaşık aynı yerde
bulunan, derinlikleri 12 ile 28 m
arasında değişen örme taş su kuyularından çekilen bu bostanların
senelik 10 tonu bulan mahsulleri çevre pazarlarda satılmakta.
Bostancıların bir kısmının 3 nesildir çalıştığı bu kentsel tarım
alanı 100’ü aşkın kişiyi istihdam
ediyor. Yaşayan toprakların, ürün
veren kentsel tarım alanlarının
ekonomik potansiyelini kimse
düşünemiyor.
Kanunlara ve yönetmeliklere bakıldığında İstanbul’u yönetenler

Ali Taptık

Sur içindekileri park ve rekreasyon projesinin örttüğü tarihi
Yedikule Bostanları, sur içi ve
sur dışında 50 ila 100 m aralığında Sur Koruma Bandı olarak
tanımlanmış kentsel SİT alanının içerisinde yer alıyor. Büyük
bir bölümünün mülkiyet hakları
(belli parsellerde tartışmalı olsa
da) Fatih Belediyesi’nde bulunan
bostanlar, ecrimisil ödeyen ve
genellikle Kastamonu bölgesinden gelmiş bostancılar tarafından işlenen topraklar. Suları, anıt
değeri taşıyan ve Bizans zama-
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Aleksander Shopov

tarafından bostanların kendi iktidarları döneminde hazırlanmış
kurallarca 2012’ye kadar korunduğu görülüyor. 2005 tarihinde
kabul edilmiş “Tarihi Yarımada
(Fatih) 1/1000 Ölçekli Koruma
Amaçlı Uygulama İmar Planı ve
Plan Notları”nda “Sura bitişik
alanlardaki 1875 tarihli haritada
yer alıp da günümüze kadar mevcudiyetini devam ettiren bostan

Sevgi Ortaç

alanları korunacaktır” ve “Hazırlanacak kentsel tasarım-peyzaj
projelerinde, Tarihi Yarımadanın
kimliğine uygun, ekolojik etütler
yapılacak, mevcut yeşil dokusu
korunarak, Tarihi Yarımada ve
İstanbul ile özdeşleşen bitki ağaç
türleri ile peyzaj kalitesi zenginleştirilecek, mevcudiyetini devam
ettiren tarihi bostan alanlarının
tarımsal karakteri korunacaktır”
ibaresiyle korunuyor bu bostanlar. 2007 yılında mahkemece iptal
edilen bu plan notları, 2012’de yeniden düzenlendiğinde bostanları
ilgilendiren kısım değişikliğe uğruyor: "Kara surları su hendeklerinde kısmi arkeolojik araştırma
kazısı yapılabilir. Su hendeklerinde peyzaj düzenlemesi yapılarak
surlar ile bir bütün olarak korunacaktır. Sura bitişik alanlardaki 1875 tarihli haritada yer alan
günümüze kadar mevcudiyetini
devam ettiren bostan alanları yeşil alan bütününde tematik
olarak değerlendirilecektir." Tüm
bu yeniden düzenlemenin nedeni
ise 5366 sayılı kanuna dayanarak Bakanlar Kurulu tarafından
13/09/2006 tarihinde özellikle Yedikule Bölgesini “yenileme alanı”
ilan eden karar. Bu süreçte ilk
önce “Yedikule Konakları” adlı site
konduruluyor. “Yenileme Alanı”
kapsamında 25.06.2013 tarihinde
II. Yenileme Anıtlar Kurulu’nun
kamuya yayılmamış, ancak Radikal gazetesinde Elif İnce ve İdris
Emen’in haberiyle açığa çıkan
kararında ise parkın dahil olduğu
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parsellerin imara açıldığı görülebilmektedir. Eğer kenti bir hikâye,
bir roman olarak düşünürsek,
yerellikten uzak, başkentten müdahalelerle şekillenen yönetim
anlayışının kente ve sakinlerine
dikte ettirdiklerini fark edebilir,
bizim gibi meslek erbabını bozuk
bir kurguyla baş başa bıraktığını
görebiliriz. Böyle bir durumda
kendi aramızda konuşmamız bile
zorlaşıyor. 5 Temmuz 2013 tarihli İstanbul II Numaralı Yenileme
Alanı Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu onayı ile uygulamasına başlanan ve Tarihi Yedikule
Bostanlarını Koruma Girişimi’nin
çabaları ile revize edildiği iddia
edilen projenin ilk tanıtım broşürü “halk arasında spor bilincini
arttırmak ve yaygınlaştırmak” ve
“sporu daha erişilebilir ve 365
gün yapılabilir hale getirmek”
gibi ifadelerle dolu. Belli ki İstanbul’un 2020 olimpiyatları için başvuru dosyasında yer alan “Golden
Gate” (Altın Kapı) spor kompleksi
projesiyle bağlantılı. İstanbul’un
Olimpiyat seçimini kaybetmesiyle
alandaki proje de önceliğini yitirdi.
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Bahsettiğimiz park ve rekreasyon
alanı projesinin şimdi üzerleri örtülmüş bostanlara çok yakın iki
blokta yaşayanlar için ciddi bir
aciliyeti var: Bostanların ışıklandırılmamış, bakılmamış, korunmamış, adeta göz ardı edilmiş bu
alanın kriminal eylemlerin sürdüğü bir mekâna dönüştüğünü,

özellikle Yedikule sahil şeridine
inmek için Yedikulekapı’ya bağlanmanın mümkün olmadığını
ifade ediyor ‘mahalleli’. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in
bu alanın tarihi ve ekolojik değerini anlatmaya çalışan bir grup
insana ve olan bitene taraflı bir

SF Fikir Sahibi Damaklar tarafından organize edilen Yedikule Marul Bayram
afişleri (Ali Cindoruk, Aslıhan Demirtaş)

Marul bayramı haberi
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şekilde bakan basın mensuplarına sunduğu argümanlar bunlar;
sanki bostanları koruma girişimi
çevrenin iyileştirilmesini istemiyormuş gibi.

zinedar Bahçesi ve İsmail Paşa
Bahçesi'nin bulunduğu alansa
molozla örtüldüğüyle kaldı.

Kutup Planlama tarafından tasarlanan projenin üç boyutlu
görselleri güvenli yaşanabilir bir
alan gösterse de tüm bu düzenlemenin kentsel-tarım arazileri ile
entegre bir şekilde yapılabileceği
de açık. Tasarımcıların bostanları
korumadan, peyzajın bir parçası
olarak düşünmeden, inşaat maliyetlerini de göz önüne alacak
yönetimsel çözümler önermeden
sıkıcı geometrik düzenlerle çizdikleri proje, tasarım etiği konusunda lisans derslerinde derinlemesine tartışılması gereken bir
vakayı teşkil ediyor. Tasarımcının
sorumluluğu kime karşıdır? Mal
sahibi ya da işverene, yani sermaye ve iktidara mı? Tasarladığı
mekânlarda senelerce yaşayacak
insanlara mı? Yoksa geçmiş nesillerin birikimi ve gelecek nesillerin taleplerine mi?

Tarihi Yedikule Bostanları Girişimi
2013 Temmuz ayından beri farklı
yöntemlerle İstanbul’daki hemşerilerimizin ve bunun ötesinde
tüm dünyanın ilgisini bu alana
çekmek için çalışmaya başladı.
Bunun için birçok etkinlik düzenledi. Arkeobotani uzmanlarıyla bostan turundan, İstanbul
su havzalarındaki yapılaşma sorunlarına, çiftçi haklarına ya da
Osmanlı’da ortaçağda kullanılan
bitki ilaçlama yöntemlerine kadar yayılan oldukça farklı konularda konuşmalarda buluştuk.
Bostanların üzerinde oynamaya
alışmış çocukların da bu alanı
sahiplenmesi için sanatçıların
yürütücülüğünü yaptığı, bostan
korkuluğundan heykel yapımına
çeşitli atölyeler gerçekleştirildi.
İlk sene Slow Food Fikir Sahibi
Damaklar’ın yol göstermesiyle
Toprak Ana Günü’nü bostanlarda
çorba kaynatarak kutladık.

Uzmanlık alanı ne olursa olsun
mimarlar ve planlamacılar bu
karmaşık ilişkiler ağını derinlemesine analiz etmek ve mesleklerini kente karşı sorumluluklarının bilincinde olarak icra
etmekle yükümlü değiller mi? Biz
bu soruları sorarken proje, niteliklerinden ötürü değil, tasarım
işi ihalesindeki bir usulsüzlükten
dolayı iptal edildi. İçlerinde Ha-

Bu etkinlik o kadar büyük ilgi gördü ki, 2014 Toprak Ana Günü’nde
İstanbul’un önemli şeflerinden
biri ekibiyle bostanlarda keşkek
dövmesi etkinliği organize etti. Bu
esnada Yedikule’de yaşayan dostlarımızdan bir haber aldık. Bostanlarda tekrar bir inşaat faaliyeti
başlamış, eski park tasarımında
görülen bir havuzun tabanı için
bostanların ortasında 30-40 m²lik

bir alana beton dökülmüştü. Eminiz bilmeyenleriniz olacaktır, Kara
Surları Koruma Bandı’nda Arkeoloji Müzesi'nden görevlendirilmiş
yetkililer olmadan herhangi bir
kazı yapmak yasaktır. Sonuç olarak biz Koruma Müdürlüğü, Alan
Yönetimi gibi kurumlara ulaşmaya
çalışırken, arkeolog dostlarımızın
müze yetkililerine durumu haber
vermeleri ve bu nedenle alana giden yetkililerinin denetimsiz çalışmaları rapor etmesiyle inşaat faaliyetleri durdu.
İnşaat faaliyetleri durdurulduğunda farklı konularda belediye
ile işbirliği yapmış akademisyen
dostlarımızın nüfuzundan, ya da
Girişim'in uzun süren çalışmalar
sonunda hazırladığı ve konu ile
ilgili STK'ların geniş bir katılımla destekçisi oldukları mektup
sayesinde Alan Yönetimi bir toplantı düzenledi. Fatih Belediyesi
başkan yardımcısı, İBB Yapı Daire İşleri’nde mimar ve mühendislerle Girişim’den aktivistlerin
buluştuğu bu toplantıda böyle bir
alanın daha bütünsel bir şekilde
planlanması gerektiğini aktarmaya çalışırken, kendilerini ’devlet‘
olarak tanımlayan belediye yetkililerinin bağırmalarına soğukkanlılıkla cevap vermeye çalıştık.
Kasım 2014’te gerçekleşen ve
pek de işe yaramayan bu toplantıya katılan birkaç mimar, belki
de mesleki dil benzerliğinden İBB
Yapı İşleri Daire Başkanlığı’nda
çalışan meslektaşlarımızla bir

kez daha toplanmak için sözleştik. Özellikle Kutup Planlama’nın
ilk tasarım çalışması üzerine hobi
bahçeleri ekleyerek kendilerince
iyileştirmeye çalışmış olan belediye ekibine toplantıda bostan, hobi
bahçesi, mahalle bahçesi arasındaki farkı anlattık. Malum, bostancısı olmayan sebze bahçesine
veya yeşil alana bostan denmez.
Bu alanın daha bütünleşik bir yönetim modeli ile hem mahallelinin
talep ettiği erişim ve işlevleri karşılayabilecek, bostancılar tarafından korunan bir alan olabileceğini
sözler ve yer yer de bazı perspektif
çizimleri ile anlatmaya çalıştık.
Oldukça sınırlı bir kadro ile İstanbul’daki birçok tasarım problemini hızlı bir şekilde çözmekle
yükümlü meslektaşlarımızın en
önemli sorunlarından birinin sürdürülebilirlik olduğunu anladık
ve bostancılar ile birlikte geliştirilecek bir modelin buna çözüm
olabileceğini anlattık. Bu toplantıların gerçekleşmesinde change.
org’da Fikir Sahibi Damaklar’ın
girişimiyle başlatılan kampanyaya verilen 60.408 imzanın da etkili
olduğunu düşünmemek elde değil (https://goo.gl/L8cSLG).
Tüm bu görüşmeler ve kampanyalar sonucunda 25 Kasım
2014’te İBB Başkanı Dr. Kadir
Topbaş aşağıdaki açıklamayla Yedikule Bostanları’ndaki park projesini kesinleştirecek imar planı
tadilatını meclise iade etti.

Yedikule Mahallesi’ndeki
söz konusu alanın asli
niteliğinin korunması ve
geleceğe taşınması için daha
kapsamlı bir çalışmaya
imkân sağlamak amacıyla
ilgili plan tadilatı kararı
İstanbul Büyükşehir Belediye
Meclisi’ne iade edilmiştir.
Yapılacak çalışmalara ışık
tutması için tarihçiler, bilim
adamları, mahalle sakinleri ve
ilgililerin katılacağı bir çalıştay
düzenlenmesinin faydalı
olacağı düşünülmektedir.
Söz konusu plan tadilatı,
İstanbul Büyükşehir Belediye
Meclisi’ne iade edilmekle
birlikte, bu plan tadilatına
gerekçe oluşturan Yedikule
Mahallesi sakinlerinin talepleri
(güvenlik-aydınlatmaçevre temizliği eksikliği)
hızla ele alınıp çözüme
kavuşturulacaktır.

Kentte tarım olur.
1500 yıldır olagelmiştir.
Kent/tarım, kent/kır
birbirlerini dışlayan
kavramlar değildir, bilakis
birbirlerine hayati bir
şekilde bağımlı iki içiçe
durumdur.
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Ali Taptık, Ocak 2016

Sonuçta ihale ve imar plan tadilatı iptal oldu ama sonrasında ne
olduğunu hâlâ bilmiyoruz. Dahası
açıklamada dikkatinizi çekmesi
gereken bir husus var: Mahalle
sakinleri ve uzmanların anıldığı
bu kararda nedense bostancılar anılmıyor. Açıklama, Girişim
olarak Temmuz 2013’ten beri
yürüttüğümüz çalışmaların belki
de problemli bir tarafını ortaya
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Koruduğumuz şeye bir
gelecek vaat etmezsek
onu koruyamayız, müze
parçası haline getirip
yaşamına son veririz.
Bostanları, çevresindeki
mahalle dokusuyla
ve surlarla korumak
için gelecek hayalleri
kurulabilir.

koyuyor. Her ne kadar bostancı dostlarımızla işbirliği içinde
çalışsak da bu alanda en az her
İstanbullu kadar söz sahibi olması gerekenlerin bostancılar olduğunu belediyeye anlatamamıştık.
Birçok farklı mecrada Yedikule
Bostanlarını (ve dolayısıyla kara
surlarını) yaşatanların bostancılar olduğunu dile getirmemiz pek
de işe yaramamıştı. Bostancılık
pratiğinin belki de yüzyıllardır
süren bir kentsel tarım pratiği olduğunu idrak edemeyen yetkililer,
hâlâ bu toprakları yaşatan dostlarımızın emeğini hor görmeye
devam ediyor.
Girişim olarak 2015 senesi boyunca katıldığımız yerli ve uluslararası toplantılarda sürekli
olarak bostancılık faaliyetinin
somut olmayan kültürel miras
olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdik. Türkiye’nin
de 2003’ten beri imzacı olduğu

”Müzakere:
Hem bostan, hem park olur.”
(Aslıhan Demirtaş, Sedat Arda,
Feyza Daloğlu, Cem Çiftçi)

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi, 2006’dan beri 5448 sayılı
kanun ile kabul edilmiş durumda.
Bu anlaşma ve yasama meslek,
zanaat, spor ya da gıda gibi kültürel öğelerin devlet tarafından
desteklenerek sürekli kılınmasını
öngörüyor. Dolayısıyla bunun kabul edilmesi için çalışmak 1500

yıllık kara surları bostanlarının
geleceği için atılması gereken en
önemli adımlardan bir tanesi. Bu
noktada şu anda en azından kara
surlarından
bostancılarımızla
birlikte kutladığımız bir bayramı
da gıda aktivistlerinin girişimiyle yeniden yaşatıyoruz. 2015’te
yıllardan sonra tekrar kutlanan
Marul Bayramı, İstanbul’un kalıcı

etkinliklerinden birisi olacak.
Çalışmalarımızı bu alana yönlendirdiğimiz bir dönemde ise
bu zamana kadar üzerine tartıştığımız Yedikule Bostanları’nın
dışından endişeli sesler yükselmeye başladı. Eylül 2015’ten
başlayarak İBB zabıtaları bostancıların üretimleri için elzem
olan barakaların usulsüz oldu-
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ğunu ve yıkacaklarını söylemeye
başladılar. İlk aşamada bostancıların arsalarının yola bakan
taraflarına koydukları tezgâhlar
kaldırıldı ve oldukça tedirgin bir
bekleyiş başladı. Tam bugünlerde Bostancılar da belediyenin
kendilerini sürekli olarak hiçe
saymasından da etkilenerek Yedikule Bostancılar Derneği’ni

kurdular. Belediye yetkililerinin
sıklaşan tacizleri ardından, Ocak
2016’da aniden bostanlara gelen
yıkım ekipleri bostancıların yanında uzmanlardan oluşan aktivist gruplarıyla karşılaştılar. Aktivistlerle yüz yüze kalınca Çevik
Kuvvet ekipleriyle birlikte dönen
zabıta, iki gün boyunca tüm pervasızlığıyla bostanlardaki bara-

kaları yıktı.
SİT alanındaki “kaçak” yapıların
yıkımı adil gibi gözükebilir ama
burada belediyenin ve koruma
uzmanlarının atladığı bir nokta vardı. 1985 yılında İstanbul’un
tarihi alanları UNESCO Dünya
Miras Listesi’ne dahil edildiğinde
aslında zamanın çok ilerisinde bir
hamle yapılmıştı. İstanbul’daki

belli yapılar tek tek değil bir bütün olarak dahil edilmişti. Bu bütünün kendince bir yönetim anlayışına ihtiyacı olsa da 1985’ten
beri kent siyaseti bu anlayışı
üretmekte yetersiz kalıyordu. Bu
bağlamda tarihi boyunca bostanları ve hem surların hem de bostanların hamileri olan bostancıları ile birlikte yaşamış surlardaki

barakaları “görsel kirlilik” ya da
“yabancı unsur” olarak görmek
açıkça ahmaklıktan öte bir şey
değil.
Tüm bu iç karartıcı ortamda
kendi girişimleriyle belediye ile
görüşmeyi başaran Bostancılar
Derneği, bu barakaların bostanların ve kara surlarının yeşil kimliğini koruması için ne kadar elzem olduğunu anlattığında, kendi
sorunlarını kendilerinin çözmeleri gerektiğini öğrendiler. Belediyedeki zabıtaların “beğeneceği” bir tasarıma izin verilecekti.
Girişim, Plankton Project ve HiM
gibi gruplardan destek istedi ve
Plankton Project bostancılarla
birlikte çalışarak belli tasarım
prensiplerini izleyen örnek barakalar geliştirdi. Bu süreçte mimarlar bostancılığın inceliklerini,
dertlerini öğrendiler, bostancılarsa koruma prensiplerini. Belediyeden kalıcı hiçbir izin gelmedi,
bostancılar biraz da mimar dostlarından öğrendikleri prensiplerle kendi tasarımlarıyla kulübelerini tekrar inşa ettiler ve hâlâ
mahsüllerini yetiştirmeye devam
ediyorlar. Belki metnin başında
alıntılanan Burhan Arpad’ın Kocamustafapaşa bostanlarından
pek bir iz kalmadı ama kara surları, Yedikule ve sur bostanlarını
koruyor, çünkü yerine yeterince
rant getirecek bir proje üretmek,
en azından yakın gelecekte pek
mümkün değil.
Son olarak bu metnin başında söz
verdiğimiz gibi disiplinler ötesi ol-
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Bostan mı park
mı sorusu ancak
kutuplaşma yaratmak
üzere sorulabilecek bir
sorudur ve sorulanları
saflara ayırır. Bu iki
kutbun arasında sonsuz
kentsel çözüm vardır,
bu çözümlerin önünü
müzakere açar. Müzakere,
bu kutuplaşmış ortamda
ancak olası alternatiflerin/
hayallerin ihtimalini
ortaya koyarak yapılabilir.
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masıyla genelde övünen Girişim’in
konumuna dönmek lazım. Belki de
barakalar tüm bu hikâyenin sığ anlamda en mimari anı olabilir. Ama
ekoloji, kent hakkı, gıda güvenliği
ve tarih bilinci gibi başlıkları bir
araya toplayan bu konuda kutuplaşma ötesinde bir diyalog oluşturmaya çalışmak -sadece metaforik
olarak değil- mimari bir faaliyet.
Girişim olarak biz bunu yapmaya
devam etmeye niyetliyiz. Mimarlık
ancak disipliner sınırları ve tanımları reddettiği noktada ilerici bir
pratik olabilir. Bu yüzden başından beri kendi kırmızı çizgilerini
dayanışma içinde yeniden tanımlamakta ısrar etmiş olan Girişim
de kolektif olarak genç bir mimar
olarak düşünülebilir. Kendini bostanlardaki marullar gibi ağır ağır
yetiştirmeye ve geçmişten gelen bu
değeri geleceğe taşımak için farklı pratikler, yöntemler ve eylemler
hayal etmeye devam edeceğiz.
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