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Above the clouds, the sky is always clear.
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Bir varmış, bir yokmuş... Kocaman 

yeşil bir arazinin ortasında yaşayan 

güzel bir ağaçmış rüzgâr ağacı. 

Adını çocuklar koymuş. Çünkü 

rüzgâr ağacının rüzgârda uçuşan 

ince, upuzun yaprakları varmış. 
Her mevsim esen rüzgârların yolunun 

üstünde yaşarmış; onun için de rüzgârlar 

gelip oradan geçtikleri vakit, onun 

yapraklarıyla oynarlarmış mutlaka, hepsi 

bundan büyük keyif alır, eğlenir bir de şarkı 

söylerlermiş.

Hış mış... Hışır mışır... Vü vü... 

Hış vu vu hış...

Çocuklar gövdesinin etrafında koşuşup 

uçuşan yapraklarına  dokunmaya çalışırken, 

onların cıvıl cıvıl sesleri ağacı çok mutlu 

edermiş...

Bir gün... Ağacın bulunduğu araziye kocaman makineler, kamyonlar ve 

insanlar gelmiş. Günlerce, gecelerce çalışmışlar. Ağaç ilk zamanlar 

korkmuş, kendisine zarar vereceklerini düşünmüş, ama tam tersi yeni 

arkadaşları olmuş. İnşaatlarda çalışan işçiler gövdesinde dinleniyor, 

ağacı çok seviyorlarmış. Ağaç da bundan oldukça memnun muş...

Bir zaman sonra inşaatlar bitmiş ve ağaç kendinden metrelerce uzun 

olan iki apartmanın ortasında kalakalmış...Etrafı yine yeşilmiş, çimen, 

çiçek ve taşlar oradaymış. Bir süre sonra çocuk arkadaşları da 

gelmeye başlamışlar. Ama her şey eskisi gibi değilmiş.  Kimse artık 

ona “Rüzgâr Ağacı” diye seslenmiyormuş. Ağaç, 

rüzgarların hiç gelmediğini fark etmiş. “Neden?”' diye 

düşünmüş.Bir iki gün sonra çocuklara da sormuş; “Siz 

gördünüz mü?” diye. “Rüzgârlar hiç uğramaz oldu. 

Acaba neden?” Çocuklar düşünüp taşınmışlar. Sonra içlerinden 

biri “Buldum!..” demiş. Ve ağacın iki yanındaki binaların rüzgârların 

yolunun üzerine yapıldığını, bu yüzden de rüzgârların ağaca 

ulaşamadan geri döndüklerini söylemiş. Gerçekten de binalar 

rüzgârların yolu üzerine kurulmuş.

Çocuklar bir süre düşündükten sonra, bu konuda ağaca yardımcı 

olmaya karar vermişler. 

Bu iki binayı yerinden kaldıramayacaklarını biliyorlarmış. Ama yine de, 

bu binaları yapan her kimse, ondan yardım istemeyi düşünmüşler. 

Yani, mimarı bulmaya karar vermişler.  Mimarı bulduklarında ona 

ağacın mutsuzluğundan ve nedeninden söz etmişler. Mimara binalara 

delikler açarak bir rüzgâr tüneli yapmasını önermişler. Önce bu öneri 

biraz tuhaf gelmiş mimara.... Mimar düşünmüş, taşınmış... Ve 

demiş ki; "Madem siz ve Rüzgâr Ağacı burada mutlu 

değilsiniz, tamam o zaman”. Binalarda  boş olan dört 

daireyi tünele çevirmek için duvarlarının kaldırılmasını 

istemiş. İki binada toplam dört daire duvarları 

kaldırılarak rüzgâr tüneline dönüştürülmüş. 

Rüzgârlar artık geldikleri zaman, bu tünellerden geçip ağaca 

ulaşabiliyor ve eskisi gibi yapraklarını dans ettirebiliyorlarmış. Ağaç ve 

çocuklar, yine eskiden olduğu gibi şarkılarını söylemeye devam 

etmişler. Bu iki bina, Rüzgâr Ağacı ve çevresinde oynayan çocuklar 

o kentte çok bilinir ve sevilir olmuşlar.

The wind tree was a beautiful tree 
living in the middle of a big field.
This name was given by children 
because it had thin long leaves flying 
with the wind. Wind tree was living 
on the way of the winds blowing 
every season. So while they were 
passing through they were playing 
with its leaves. They used to have a 
great fun while playing and used to 
sing a song:

Hæsh mæsh Hæshær mæshær Vuu 
vuu hæsh Vu vu hæsh

While children were running around 
the wind tree and trying to touch its 
leaves flying, children's  voices used 
to make it so happy...

One day...Big machines, trucks and 
men came to the big field where wind 
tree was living. They worked during 
nights and days. The first days the 
tree was so scared. It was afraid that 
they would damage it, but on the 
contrary, it had new friends. Men 
working in the construction used to 
have a rest in its shadow so they 

used to love the wind tree. The wind tree was so pleased as well...

After a while the construction was over and the tree was left 
between two buildings which were much higher than the tree itself... 
Its surrounding was green and full of flowers and greenery; the 
stones were there as well. After a while his friends, children, started 
to come too. But nothing was as it was before. Nobody was calling 
him "wind tree". The tree realized that the winds were never coming 
to see him. He thought "why"? He asked also children: "Did you see 
them?" They are coming no more. Do you know why?". Children 
thought long and hard. Then one of them screamed" I found"... He 
told that those two buildings had been constructed on the way of the 
winds, so they couldn't have reached the tree. It was the reality; the 
buildings were on the way of the winds. 

After they thought for a while, children decided to help the tree.

They knew that they couldn't move those buildings. But they decided 
to ask for help from the person who had constructed that building. 
So they decided to find the architect. When they found him, they told 
him about the unhappy wind tree and why he is unhappy. And they 
made a suggestion to the architect. In the beginning the architect 
found this bizarre... Children had suggested him to construct a 
tunnel of wind through the buildings. The architect had thought over 
it... And he said "Okay, if you and the wind tree are not happy here, I 
will do something about it. And he asked the masters to remove the 
walls of four empty flats in two blocks. Four flats in two blocks are 
changed into wind tunnels by removing the walls

So the winds were back. When they were blowing, they were able to 
pass through this tunnel and make the leaves dance as before. The 
tree and children had continued to sing their songs as before. These 
two buildings, wind tree and the children playing around it became 
very well-known.
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Rüzgâr Ağacı The Wind Tree
Şükriye Sarı Alpdoğan

"Oda"daki Çocuklar...
Mehmet Onur Yılmaz

Children “in The Chamber"
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“Child is the - first designer-."

At one of the first meetings of  "Children and Architecture Project" in May 
2002, this definition made by our friend Şükriye Sarı, sculptor and art 
educator, became a strong starting point for us within the process of 

creating a new form of relationship with the society, concerning children.
The aim of "Children and Architecture Project" was then presented this way:

Child creates his own expression chooses his own tools and produces in an 
environment full of novelties to him. The result is either a game having its 
own rules and limits or the simplest solution to a well-known situation by 

adults. However, these products always include a strong originality and the 
clues of pure conscience. Their reasons are free from every kind of dogma, 

their tools are known but redefined and the products are perfect in their 
context. It is a proof that free creation is possible with pure conscience free 
from experience and knowledge. This pure conscience/skill of free creation, 

lost with time, is a basic need of architects as career men and it can be 
learned back from the children.

On the other hand, children will be the arbiters in the future on the subjects 
that we are thinking on now. They will be the owners of city, cultural 

heritage, and existing spaces. They will be the users and/or architects of 
the architecture to be produced. For that reason, it is crucial that we have to 
recognize children's right of audience right now and make an effort in order 

to let them become individuals having cultural background and 
responsibility, who can think in a critical way and who defend environmental 

sustainability.

Within this framework, the responsibility of the community of architects is to 
render Child Culture and Architecture Culture into each other. Thus, the 

architects will be able to perceive children more than a particular user 
whose needs are different than needs of adults.

It has been almost two years since these statements 
have been made in the Children and Architecture 

Bulletin of Ankara Branch of the Chamber of 
Architects of Turkey (CAT), published in March 2003. 
Some of the results, created with the contribution and 

the participation of many architects, educators and 
children within these two years, are presented in the 

following pages; 1000 Architects at 1000  Schools 
Project, summer school, workshops, exhibitions...

   One of the main reasons of preparing this 
publication is the necessity of presenting all our work 
in order and with all its details at the Congress of UIA 

2005, which will be held in Istanbul, in the host of 
CAT. That is why publication is both in English and 

Turkish. However, what is more important is to 
convince and invite every architect reading this 

bulletin to start a similar study in his/her own city. 
Within this framework:

-For the members of the Ankara Branch of CAT, the only thing they have to 
do is to apply to the Chamber. We are sure that one of the participation 

methods that we prepared according to different cases, possibilities and 
impossibilities, would fit you; for once or for weeks; with the projects existing 
or with your own ideas... The only pretext for not participating can be the fact 
that the project did not get your attention. In plain words, we do not think it is 
probable. At least, we would like you to decide, as an architect, after the first 

meeting with children. So we hope to see you all in this project.

-For the ones who are not members of Ankara Branch of the Chamber, the 
procedure is a little bit more complex. We are waiting for you to contact us in 
order to give you the support that you will need to be able to start a project in 
your city, town or village. The rest is hidden inside the energy that you will get 

from working with children that you will meet.

We would like to point out that we are open to every kind of contribution 
from the persons following our bulletin in English and who are in charge of 

similar studies in their countries. 

As Study Group of Children and Architecture we attach importance to 
increasing the number of "Children in the Chamber". Therefore it is 

important for us to benefit from every kind of experience, both in the country 
and abroad and to widespread our work .We think that it is time to realize 
this project in other units of  The Chamber of Architects of Turkey (CAT) .

The support of AU-CCRC (Ankara University Center for Research on Child 
Culture) since the beginning and the interest and cooperation will of Ministry 

of Education of Turkey show that the effect of our work will take a national 
scale, in the next few years. This situation, which was only a dream in the 

beginning, will define our next main topic in the context of "1000 Architects 
at 1000 Schools Project". 

We are then making a call to the community of architects to own this dream, 
to develop it and to cooperate with us in order to realize it.

“Çocuk -ilk tasarımcı-dır."

2002 Mayıs'ında yola yeni çıktığımız sıralarda Çocuk ve Mimarlık 
çalışmalarıyla ilgili arama toplantılarının birinde sanat eğitimcisi ve 
heykeltıraş arkadaşımız Şükriye Sarı'nın yaptığı bu belirleme çocuktan 
yola çıkarak toplumla kurmaya çalıştığımız bu yeni ilişki biçiminin 
oluşturulma sürecinde bize sağlam bir çıkış noktası sağladı. Buradan yola 
çıkarak Çocuk ve Mimarlık çalışmalarının varlık gerekçesi şöyle sunuldu: 

Çocuk, keşfedilecek pek çok yeni ile dolu ortamda kendi ifadesini kurar, 
araçlarını seçer ve üretir. Bu üreti bazen oyun olur; kuralları ve sınırları 
olan, bazen yetişkinlerce bilindik bir duruma üretilen en basit çözüm. Ama 
her şekilde güçlü bir yeniyi ve saf bilincin ipuçlarını içerir bu ürünler. 
Gerekçeleri her türlü dayatmadan bağımsız, araçları bildik ancak yeniden 
tanımlı ve ürünler kendi ifadesinde kusursuzdur. Özgür yaratının bilme ve 
tecrübeden bağımsız saf bilinçle var olabileceğinin kanıtıdır. Zamanla 
yitirilen bu saf bilinç (özgür yaratma yetisi) mimarların meslek adamı 
olarak temel ihtiyacıdır ve çocuklardan yeniden öğrenilebilir.

Diğer taraftan çocuklar, üzerinde kafa yorduğumuz ne varsa hepsinin 
yarınında sözün sahibi olacaklardır. Kentin, kültürel mirasın, var olan 
mekânların sahibi, üretilecek mimarlığın mimarları ve/ya da kullanıcıları 
onlardır. Bu yüzdendir ki söz haklarını bugünden tanımak ve böylece 
eleştirel düşünen, kültürel birikim ve sorumluluk sahibi, çevresel 
sürdürülebilirliği savunan bireyler olmalarına katkıda bulunmak önemlidir. 
Bu çerçevede mimarlık ortamına düşen, paralel tanımlı düzlemler olan 
Mimarlık Kültürü'nü ve Çocuk Kültürü'nü birbiri için tanımlı kılmaktır. 
Böylece, mimarlar çocuğu, gereksinimi olan mekân yetişkinlerden farklı 
verilerle üretilmesi gereken, özel bir tip kullanıcı olarak görmenin ötesinde 
algılayabileceklerdir.

Mart 2003'te yayımlanan TMMOB Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi'nin Çocuk ve Mimarlık dosya konulu 
09 sayılı Bülteni'nin giriş yazısından alıntılanan bu 
satırların yazılmasından bu yana neredeyse iki yıl 
geçti. Bu iki yıl içerisinde ortaya çıkmış, pek çok 
mimar, eğitimci ve çocuğun katkı ve katılımı ile 
şekillenmiş ürünlerin bir kısmı ilerleyen sayfalarda 
sunuluyor; 1000 Mimar 1000 Okulda Projesi, yaz 
okulu, atölye çalışmaları, sergiler... 
Bu yayının hazırlanmasının temel nedenlerden birisi 
bütün bu çalışmalarımızın Temmuz 2005'te, 
İstanbul'da, Mimarlar Odası'nın ev sahipliğinde 
gerçekleşecek, UIA 2005 Kongresi'nin uluslararası 
ortamına derli toplu ve açılımlarıyla birlikte 
sunulmasının gerekliliğidir. Yayının İngilizce ve 
Türkçe olmasının nedeni budur. Ancak bundan daha 
da önemlisi bu bülteni eline alan her mimarı bulunduğu kentte benzer bir 
çalışmaya ikna etmek ve hatta davet etmektir. Bu çerçevede;

- TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyeleri için bu davete karşılık 
Şubeleri'ne başvurmaları yeterlidir. Farklı fikir, olanak ve olanaksızlıklara göre 
çeşitlendirdiğimiz katılma biçimlerinden en az birisinin sizin için olduğundan 
eminiz; tek defalık ya da haftalarca; var olan projelerle ya da kendi kurgunuz 
ile... Katılmamak için tek bahaneniz projenin hiçbir şekilde ilginizi çekememesi 
olabilirdi. Açık söylemek gerekirse bunu da olası görmüyoruz. En azından 
kararınızı, mimar kimliğiniz ile çocuklarla ilk buluşmanızın ardından vermenizi 
istiyoruz. Dolayısıyla hepinizin bu projeye katılmanızı bekliyoruz. 
- Ankara Şubesi üyesi olmayanları ise biraz daha fazla iş bekliyor. Çalışmayı 
bulunduğunuz il, ilçe ve hatta köyde başlatmak için gereksiniminiz olan altyapı 
ile ilgili elimizden gelen katkıyı sunmak için bizimle iletişim kurmanızı bekliyoruz. 
Sonrası buluşacağınız çocukların ve çocuklarla ortaya çıkaracağınız ilk ürünün 
size katacağı enerjide saklıdır.

Bültenimizi İngilizce takip eden ve benzer alanda, konuyla ilgili kendi 
ülkesinde çalışma yürüten herkesin her türlü katkı ve desteğine ise açık 
olduğumuzu belirtmek isteriz.    
Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu olarak konu ile ilgili her türlü, yurtiçi ve 
yurtdışı deneyimden faydalanmayı, çalışmalarımızı geliştirirken 
yaygınlaştırmayı dolayısıyla "Oda'daki Çocuklar"ın sayısını çoğaltmayı 
önemsiyoruz. Bu çalışmanın TMMOB Mimarlar Odası'nın diğer 
birimlerinde de hayata geçmesinin zamanının geldiğini düşünüyoruz. 
Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi(ÇOKAUM)'nin baştan bu 
yana süregelen desteği ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışmalarımıza olan 
ilgisi ve ortak çalışma iradesi gösteriyor ki, çalışmalarımızın bundan 
sonraki etkisi ulusal ölçekte olacaktır. Yola çıktığımız ilk zamanlarda ancak 
kısık sesle dillendirebildiğimiz uzak hayallerimizden birisi olan bu durum 
"1000 Mimar 1000 Okulda" projesiyle birlikte bundan sonraki ana 
gündemimizi oluşturacaktır. 
Bütün mimarlık topluluğunu bu hayali sahiplenmeye, büyütmeye ve 
gerçekleştirmek için beraber çalışmaya çağırıyoruz.
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“Çocuk ve Mimarlık” 
 Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülteni eki olarak yayımlanmıştır. 
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Yer :
Tarih :
Atölye :
Süre :
Katılım :
Yürütücüler :

 Halfeti
 17-19 Mayıs 2003
 Resim, seramik, oyun, drama
 3 güne yayılan etkinlikler
 80 Halfetili, 20 Ankaralı çocuk
 Şükriye Sarı, Bahri Alpdoğan, Aslı Baysuğ, Nevin Halis, 
Hasan Tanay, Engin Alpateş, Ebru Baysal, 
Rabia Çiğdem Çavdar 

Halfeti'de yapılan Kamu Çalışanı Mimarlar Buluşması’nda, “Çocuk ve 
Mimarlık” kendine yer aradı. Halfetili çocuklarla Ankara'dan gelen çocuklara 
yönelik olarak “Kaynaşma” başlığı altında buluşma dileğine karşın; zaman, 
süreç ve yabancılıklar “kaynaşma”nın yerine sadece “karşılaşma”yı olası kıldı. 

Her şey “karşılaşma” üzerine kurulabildi ve onun izin verdiği 
birkaç kavram; çarpışma, durma, beklenti, sorgu ve kendine 
dönmek söz konusu olabildi. 

Herkes, her şey ve her durum yabancıydı. Tek tanıdık ve doğal olan doğa idi. 
Bizdik yabancı olan. Çocuk ve Mimarlık bu süreçte kendi varoluşunu ve 
biçimlenmesini sorguladı. Her şeye karşın, karşılaşma içinde üretebilmeyi 
başardık. Her şeye karşın, çocuklar Ankara'ya döndüklerinde yeniden 
Halfeti'ye gitmek istediklerini söylediler. Her şeye karşın, Halfeti'deki 
çocuklardan mektup alabiliyoruz. 

Place :
Date :
Workshop :
Duration :
Participation :
Facilitators :

 Halfeti
 17-19 May 2003
 Painting, ceramics, game, drama
 3 days
 80 children from Halfeti, 20 children from Ankara
 Şükriye Sarı, Bahri Alpdoğan, Aslı Baysuğ, 
Nevin Halis, Hasan Tanay, Engin Alpateş, 
Ebru Baysal, Rabia Çiğdem Çavdar

"Children and Architecture" looked for a place for itself in the meeting 
with the architects working for government. Despite the will and title of 
meeting between the children from Ankara and Halfeti was "merging", 
it could only  be a "meeting" because of time, process and being 
stranger for each other. 

So every thing was based on "meeting" instead of a "merging". 
Consequently, we could share only a few concepts such as 
engagement, stopping, expectation, questioning and turning onto self. 

Everybody, everything and every situation were so strange. It was the 
nature, familiar and natural. We were the outsiders. "Children and 
Architecture" questioned its existence and formation within this 
process. We, however, succeed to produce during this engagement. 
Despite everything, after having returned to Ankara, children told that 
they wanted to go to Halfeti again. Despite everything, we are still 
receiving letters from children in Halfeti.

Halfeti Buluşması
The Meeting in Halfeti

Yer :
Tarih :
Atölye :
Süre :
Katılım :
Yürütücüler :

 Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Bahçesi/Ulus-Ankara
 17 Ağustos 2002
 Müze gezisi ve seramik atölyesi
 Bir tam gün
 Ankaralı 20 çocuk
 Şükriye Sarı, Ebru Baysal, M. Onur Yılmaz  

Kurgu, çocukları kentin en zengin birikimini barındıran ve sergileyen 
“yapı”sı ile tanıştırmak, aralarında bir bağ kurmak ve ona ilişkin bir 
oyuna olanak sağlamak üzerine oluşturuldu. Müze temalı olarak 
gezildikten sonra seçilmiş sayılı eser üzerinde daha ayrıntılı sohbet 
edilerek, yapacağımız “ilk ev tasarımı” için bir ön hazırlık yapıldı. 
Anadolu Uygarlıkları’nın geçmişi ile günümüz arasındaki bağı “mekân 
ve yaşam” teması üzerinden kuran nesnelerden Çatalhöyük yerleşimi 
ve evleri, Midas'ın mezar odası, güneş kursu, eski zamanların 
“buzdolapları” yiyecek saklama küpleri, ana tanrıça heykeli önemsendi. 
Daha sonra bahçe içinde bizim ya da istediklerimizin yaşayacağı 
çamurdan evler çalışıldı. Mekân olarak müzenin seçilmesi rastlantı 
değildi. Çocukların müze gibi “özel” bir binanın “özel” mekânlarında 
geçirdikleri keyifli saatler müze ile çocuk arasındaki soğukluğun 
kırılmasını sağladı. Çocuklar yapının hemen her yerini gördüler, girip 
çıktılar, müzeyi oyunlarının sahnesi haline getirdiler...  
Günün sonunda, “kentin en yüksek noktasından Ankara” ile bir 
anlamda “kentin maketi” ile kurdukları ilişki, birkaç saat önce gördükleri 
Çatalhöyük maketi ile kurdukları ilişkiden pek de farklı değildi: İkisi de 
yukarıdan bakınca aynıydı!..

Place :
Date :
Workshop :
Duration :
Participation :
Facilitators :

 The Museum of Anatolian Civilizations  Ulus /Ankara
 17 August 2002
 Ceramics workshop, and museum trip.
 All day
 20 children from Ankara 
 Şükriye Sarı, Ebru Baysal, M. Onur Yılmaz

We planned to make children acquinted with the building having and 
exhibiting the richest cultural accumulation int the city, to create a link 
between them, and to give an opportunity of playing a game related to it. A 
thematical visit was organized. We had discussions about certain historical 
objects. And then we made some preparations for the "design of first house". 
Among the objects connecting  the past and today of Anatolian civilizations 
through the theme of "space and life", theÇatalhöyük settlement and its 
houses, the tomb of Midas, The Hittite Sun Disk, food protection jars -ancient 
refrigerators- the statue of mother goddess statuette were considered as 
important.
Then, in the garden, we tried to create houses made of mud in which we or 
someone we like would live. 
It was not coincidence that the museum was chosen. The pleasure we had in 
speacial spaces of a special buiding like the museum ensured breaking the 
usual and common antipathy between the museum and children. Children 
saw nearly all parts of the museum, they used the museum as a scene of 
their games.

At the end of the day, they realized that the relationship between the view of 
Ankara from the highest point and city model wasn't so different from the one 
made for Çatalhöyük model. Both of them were the same from the top!....

Yer :
Tarih :
Atölye :
Katılım :

 Konur Sokak ve Mimarlar Odası Binası
 11-12 Ekim 2003
 Seramik, boyama, drama
 Gönül Turgut Zihinsel ve Görme Engelliler Özel Eğitim 
  Merkezi'nden engelli çocuklarla engelli olmayan 
  toplam 21 çocuk

Atölye, kente ve çocuklara dair bir karşılaşmayı olanaklı kıldı. İlklerin 
buluşması yaşandı. Güne yayılan kil atölyesi ve parmak boyasıyla resim 
atölyesi, Calvino'nun Görünmez Kentleri’nden dördüncüsü olan ve iki yarım 
kentten oluşan, yaşamın başlaması için kervanın dönmesini bekleyen 
Sofronia’nın canlandırması ve günün sonundaki sokak şenliğinin ardından 
kalanlar; görme engelli bir dünyanın “yol nerede biter” sorusuna verdiği 
“Evimde…” karşılığı kadardı. 

Zihinler ve dil bambaşka, bizden öte, aşırı… 
Hiç bilmediğimiz ya da az tanıdığımız bir alanı 
deneyimlemiş olmakla; engelsiz kent olur mu?

Engelsiz bir yol varsa da, engelsiz bir yol alış düşünülebilir mi?
Engelleri taşıyan, “Kenti nasıl anlayabilirim?” sorusunun yanıtını arıyor. 
Kentin içinde varolduğunu bilmeye ihtiyaç duyuyor.
Engelli olmakla olmamak arasındaki ince ama keskin sınır bize ne kadar 
yakın ya da uzak? Biz engelin neresinde duruyoruz?
Unuttuğumuz kaç yarım kent var kentimizde?
Bu kent kimin?

Place :
Date :
Workshop :
Participation :

 Konur Street, the building of the Chamber
 11-12 October 2003
 Ceramics, drama, colouring
 21 participants (Children from Gönül Turgut Private 
  Institution of Mentally and Visually Handicapped
  People, Children without any handicap)

This workshop enabled a meeting concerning the city and children. 
We lived many things which were the first time for everyone. The 
workshop of clay and drawing with colors expanded to whole day: We 
animated the city called Sofronia, which was Italo Calvino's fourth 
invisible city consisting of 2 half cities, and which waits for the caravan 
to start the life again; the street festival at the end of the day; and the 
answer of visually handicapped world to the question of "where does 
the road end?": "at home!..." 

The minds and languages are diverse, beyond us, extreme... By 
experiencing a field about which we know nothing, or little, we came 
closer the questions on our minds: Is a city without handicap possible?

Even if there is a way without handicap, is it possible to cover a 
distance without any obstacle? Handicapped people are searching for 
an answer: "How can we understand the city". They need to know that 
they exist within the city.

How far, or close, are we from the thin but sharp line between being 
handicapped and not handicapped. At which part of the handicap are 
we standing? How many forgatten half-cities do we have in our city?

Whose is this city?

Kent ve Engel Atölyesi
"City and the Handicap" Workshop 

Place :

Date :
Workshop :
Participation :
Facilitators :

 The building of The Chamber of Architects Ankara Branch, 
Konur Street / Ankara
 18 August 2002
 Building a room with timber sticks, rope and textile.
 20 children from Ankara
 Şükriye Sarı, Ezgi Koman, Ebru Baysal, Şekibe Aslan, 
M. Onur Yılmaz

Children design ‘room’ for the 5-storey building of Chamber of Architects 
Ankara Branch. Children formed their project groups, walked in the building, 
and they chosed the places they wanted to transform:

They designed a "Light corridor" since the existing ones are dark and only for 
to be passed through; for  the room of Secretary " a tent for painting" (a one 
person-tent for resting, two-people tent for painting by lying down, and three-

people tent for conversation);  a "room for problem-solving" in 
the library, but it has its own rules (our room is open to 
everybody, you can use it to be alone as well, there is 
no director in this room, you can play games here, you 
can also watch TV, listen to the radio); and an "exhibition tent" 
for their products in meeting room which is on the fifth floor. A tent with many 
holes that adults can see what children produced (maybe there would be no 
probabilty of leaving the room without seeing their exhibition). They always 
wanted to show to the adults what they created and then to know their 
feelings. Therefore, they added a section for the opinions of their parents next 
to the tent.

Oda İçinde Oda Atölyesi
Room in the Room

Yer   :
Tarih :
Atölyeler :
Katılımcılar :
Yürütücüler :

 Mimarlar Odası Binası, Konur Sokak/Ankara
 18 Ağustos 2002
 Çıta, ip ve kumaş ile oda yapma 
 Ankaralı 20 çocuk
 Şükriye Sarı, Ezgi Koman, Ebru Baysal, Şekibe Aslan, 
M. Onur Yılmaz 

Mimarlar Odası’nın 5 katlı binasında, çocuklar ‘Oda’ tasarladılar. 
Çocuklar, “proje gruplarını” oluşturdular ve  binayı gezip dönüştürmek 
istedikleri mekanları seçerek çalıştılar: 

Koridorlar çoğunlukla karanlık ve sadece “geçip gidilen yerler” olduğu 
için “aydınlık bir koridor”; Şube sekreterinin odasına, “Resim Yapma 
Çadırı” (Yatıp dinlenmek için tek kişilik, uzanarak resim yapmak için iki 
kişilik, oturup sohbet etmek için üç kişilik) kütüphanenin içine, 

kendi kuralları olan bir “Problem Çözme Odası”; 
(Odamız herkes için açıktır, bu odayı yalnız kalmak için 
de kullanabilirsiniz, bu odanın müdürü yoktur, kendi 
problem çözme eşyanızı getirebilirsiniz, oyun 
oynayabilirsiniz, televizyon ve radyo dinleyebilirsiniz) ve 
5. kattaki toplantı salonuna da ürünlerine yönelik bir “Sergi Çadırı” 
yaptılar. Toplantı yapan büyüklerin, kendilerinin yaptıklarını 
görebileceği (belki de görmeden gitme ihtimallerinin ortadan kalkacağı) 
bir çadır. Duvarlarında bir sürü “delik” olan. Onlar yaptıklarını 
büyüklerine hep göstermek isterlerdi, ardından da ne düşündüklerini 
bilmek. Ve çadırın yanına bir “düşünce bölümü” eklendi. 

Müze’de Buluşma
Meeting at the Museum

Buluşmalar Meetings
Ebru Baysal



Çocukluk kavramı tarihsel süreçte pek çok değişikliğe uğramış bir 
kavramdır. Geçmişe baktığımızda bugünkü gibi bir çocukluk 
kavramından ve anlayışından söz etmek mümkün değildir. Ortaçağ 
toplumlarında çocuklar küçük birer yetişkindiler. O tarihlerde 
çocukların kendilerine özgü giysileri, yemekleri, oyuncakları 
bulunmuyordu. 
Günümüz çocukluk anlayışı Aydınlanma Çağı’yla birlikte gelişmiştir. 
Postman'a göre "çocukluk" Rönesans'ın en büyük buluşlarından 
biridir, hatta en insanca olanı...

Çocukluk biyolojik bir sınıflandırma değil toplumsal bir olgudur. 
Çocuk kültürü ise çocukluk kavramının geçirdiği tarihsel süreçte 
modernizmle birlikte ortaya çıkmış, yakın zamandan beri sözü edilen 
bir kavramdır. 

Çocuk; kültürünü aileden, okuldan, toplumsal ilişkilerden edinmekte 
ve edindiği bu kültürü geliştirmektedir. Ancak günümüzde 
Postman'nın da vurguladığı gibi elektronik medya çocuk kültürü 
üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Toplumu tek tip "tüketen bireyler" 
haline dönüştürmeyi amaçlayan düşünce sistemi, medya aracılığıyla 
çocuk kültürü üzerinde çok etkili olabilmektedir. Sadece çocuk 
kültürü üzerinde değil yaşamın her alanında etkili olabilen bu 
düşünce sistemi, çocuklara yapay bir dünya sunmaktadır. Bu yapay 
dünyada içinde de tek tip oyuncaklar, filmler ve giysiler... Çocuk 
kültürü artık yerini "tüketen bireyler" yetiştirmeyi hedefleyen tüketim 
kültürüne bırakmaktadır. 

Çocuklara "tüketen birey" olma yolunda sunulan yapay dünyaya 
alternatif olarak, çocuklarla birlikte çocuklar için üretilen bir kültüre 
ilişkin gerçekleştirilecek her türlü çaba, gün geçtikçe önemini daha 
fazla hissettirmektedir. Bu nedenle çocukların nitelikli yazın 
örnekleriyle, bilimin ve sanatın hayatı anlama ve anlamlandırma 
çabalarıyla buluşmaları, yaşamın her alanına katılmaları ve kendi 
yarattıkları kültür öğeleriyle kendilerini ifade edebilecekleri 
olanaklarla karşılaşmaları, onların "çocukluk" denilen büyülü 
dünyada yer almayı başarabilmelerini sağlayacaktır. 

Çocuk ve Mimarlık çalışması da tüm etkinlikleriyle çocuk kültürünün 
gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamaktadır.

The meaning of the concept of being a child had many changes 
throughout history. When we look at the past, we see that its meaning 
is totally different from now. For the middle age societies, children were 
small adults. Children did not have their own foods, clothes and toys.

The actual approach of child developed with Renaissance. According to 
Postman, "child" is the biggest and the most humanist invention of 
Renaissance....

Childhood is not a biological classification but a sociologic 
phenomenon. 
We see that child culture has emerged with modernism. It is a concept 
that we started to talk about not long ago.

Child gets his culture from the family, school and sociologic relations 
and he develops these relations. But nowadays, as Postman 
emphasizes, electronic media has a grand influence on children. The 
thought system, which aims to turn the society into "uniform individuals" 
consuming, can have a grand effect on children by using the 
instruments of media. This thought system, which does not only 
influence child culture but also every part of our lives, presents an 
artificial world to children. In this world there are uniform toys, films and 
clothes... Child culture goes and the culture of consuming, which aims 
to grow up "consuming individuals", has come instead of it. 
As an alternative to the artificial world presented to children, each effort 
in the creation of a culture for children with the cooperation of children 
will be very important. So it is crucial that children meet the works of 
science and art, created to understand the life, that they participate in 
every domain of life, that they have opportunities to express themselves 
with their own cultural elements. All these would let them exist in the 
magic world called "childhood".

Child and architecture work ensure with all its activities the 
development of child culture as well.

"Çocuk ve Mimarlık" Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin toplumla ilişkilenme kapsamında, mimarlığın meşru zeminini yeniden kazanabilmesinin 
dayanağı olarak gördüğü bir etkinlikler bütünüdür. "Çocuk ve Mimarlık" mimarlık kültürünün çocuk kültürü ile buluşmasını hedefler. 
Proje kapsamında; Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM) ile işbirliğine girilmiştir. ÇOKAUM'un varlığı 
ve desteği, bilmediğimiz bir alanda yürüttüğümüz bir çalışmanın doğru temellere oturtulmasının ön koşuludur.
Projenin çocuklar üzerinde oluşturması beklenen etkileri; kendi fiziksel çevresi ile yapılı çevre hakkında farkındalık geliştirmesi, mekan algısı 
konusunda duyarlılık geliştirmesi, kentlilik bilincine ulaşması yönünde gelişim sağlaması, kendi (çocuğun) katılımının sağlanması, mimarlığı 
sevmesidir.

“Children and Architecture" is a group of activities which is considered by the Chamber of Architects Ankara Branch as a base to let the architecture gain its 
legal ground again. “Children and Architecture" aims to bring child and architecture cultures together.
Within the project, we had cooperation with AU-CRCC (Ankara University Center for Child Culture.) The presence and the support of AU-CRCC is the 
principal condition for this project, which is an unknown domain for us, to be based on a correct foundation.
Expected Effects of the Project On Children; that he becomes aware of his surrounding and the architecture around him, that he develops a sensibility about 
the perception of space, that he has a conscience of living in a city, that he participates, that he likes architecture.

Çocukluk ve Çocuk Kültürü...
Ezgi Koman

Childhood and Child Culture...

Bu yazıyı kafamda oluştururken çocukluğumu düşündüm. Gittiğim ilkokulun 
mekânlarını ve o günlerde hayatımın geçtiği yerlerdeki mimariyi düşündüm. 
Bu mekânlar ve mimari ile dün akşam üniversitemden çıktığımda çevremde 
gördüğüm çocukların içinde yaşadığı mekânlar arasında pek fark 
göremedim. Hatta daha da genel olarak söylersem, İstanbul'un birçok 
ilçesine harita üzerinde baksanız, çocuklara uygun denilebilecek mekânları 
bulmak çok zor. Otuz yıl öncesinden bugüne çocukların kentlerdeki yaşamı 
onlara uygun olmayan mekânlarda sürüyor. Bu Türkiye'nin hemen her büyük 
kenti için geçerli.

Çocukluğumdan bugüne Türkiye'de mimarlığın benim ya da başka 
çocukların hayatını kolaylaştırdığını, güzelleştirdiğini, daha yaşanabilir 
kıldığını sanmıyorum. Daha da açık söylemek gerekirse, mimarlığın 
çocuklara can eriği kadar keyif verdiğini ya da onların hayatını can erikleri 
kadar güzelleştirmediğini belirlemek gerekiyor.

Mimarların ve toplumun geçtiği tarihsel süreçte, öncelikle iklime uygun 
yaşam mekânları, ardından insana uygun mekânlar öncelikli olmuş. Artık 
mimarlardan beklenen çocuğa uygun yaşam alanlarını düşünebilmeleri ve 
gerçekleştirmeleri. Mimarlık, dünyayı denetimsiz bir şekilde değiştirmeye 
eğilimli teknokrat anlayışa kapıldığı sürece doğadan kopan, doğaya ve daha 
sonra kaçınılmaz olarak insanlara ve kültüre tepeden bakan bir uğraş 
alanına dönüşüyor. İnsanlar için ürettiği özel ve kamusal mekânlar, bireyler 
ve kamu tarafından kolayca değiştirilemeyen ürünler olduğu için sonunda 
dayatmacı ve bireylerin neredeyse içine hapsolduğu mekânlar haline geliyor. 

Bu bağlamda, can eriği karşılaştırması yapmakta büyük yarar var. Doğadan 
ve doğadaki güzelliklerden kopan mimarlar, toplumun içindeki dönüştürücü 
potansiyelden de kopuyorlar. Ürettikleri yaşam alanları ne bir can eriği kadar 
harika, ne onun kadar doğal, ne de onun kadar heyecanlandıran ya da keyif 
verici bu mekânlar. Çocuklar açısından bakıldığında, eskiden derme çatma 
da olsa, basit de olsa çevresindeki malzemeyle kendi mekânına müdahale 
edebilen çocuklar, mimarlar ve mühendisler sayesinde değiştiremeyecekleri 
mekânlara hapsediliyorlar. Bu eğilim, çocuklar reşit olmadıkları için kamusal 
alana müdahale haklarını ellerinden alan eski kamu yönetimi zihniyetiyle bir 
araya gelince "Gelecek sizindir" denen çocuklar tam anlamıyla elleri kolları 
bağlı, yaratıcılıklarını körelten, ufuklarını daraltan, başkalarınca belirlenen 
yaşam alanlarına tutsak oluyorlarlar. Gelecek tutsakların demek ki!

O zaman çıkış ya da çözüm nerede? Başlangıç, haklar ve yasal çerçeve 
açısında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde. Bu sözleşme 
çocukların kendilerini etkileyen tüm süreçlerde söz hakkı olduğunu belirleyen 
ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de imzaladığı ufuk açıcı bir metindir. Ama asıl 
çözüm, mimarların kendilerini çocuklara açmaları. Yani onlara kulak 
vermeleri ve yaşama alanları hakkında onların söz ve müdahale hakkına pay 
bırakmaları. Daha iyisi de mümkün. Mimarlar isterlerse çocukların henüz 
sahip olmadıkları becerilerini çocukların söz ve müdahale haklarıyla, 
çocukların enerjileri ve içten heyecanlarıyla, çocukların doğal 
yaratıcılıklarıyla harmanlayabilirler. Bu zor olabilir ama keyifli olacağından ve 
daha iyi yaşam alanları yaratacağından ben eminim.

Ankara'da bir grup mimar işte tam da bunu yapıyor. Bu Bülten de bu sürecin 
bir parçası. Bu süreç çocuklara bir can eriği, bir dut, bir incir kadar dolaysız, 
katılıma açık ve tadı çok güzel bir çalışma olanağı götürüyor. Çocuklar ve 
gençlerle daha iyi bir toplum için çalışan Kamusal Başarı ekibi için bu Bülten 
çok önemli bir adım. Bir can eriği kadar güzel, onun kadar da önemli!

Bir Can Eriği Kadar 
Önemli ve Güzel Bir Fikir...

Doç. Dr. Serdar Değirmencioğlu

An Idea as Important and Nice 
as a Cool and Fresh Plum...

Kamusal Başarı Koordinatörü The Coordinator of Public Achievement

I thought of my childhood while constructing this article in my mind. I 
thought about my elementary school and the architecture of the places 
where I was grown up. I couldn't see any difference between those 
spaces and the ones that I see now in which children are living. 
Moreover, if you look through the quarters of Istanbul on a map, you 
can hardly find convenient places for children. Since 30 years, children 
in cities have been living in inconvenient spaces. This is the case for 
almost every big city of Turkey.

I don't think that architecture in Turkey has facilitated my life or the 
lives of other children or made our lives more beautiful since my 
childhood. In other words, it's clear that architecture didn't enjoy 
children as much as greengages. Or lives of child didn't become better 
with this Architecture.
During the history, the living environments were firstly in accord with 
the climate and then with human needs. From now on, architects are 
expected to design and built living environments convenient for 
children. As long as architecture is under the influence of technocracy, 
which has a tendency to change the world in an uncontrolled way, it 
becomes arrogant and alien to the nature, to the people and the 
culture. There would be a big gap between architecture and the 
society. As public and private spaces that architecture creates are the 
products not easy to change, at the end they become environments in 
which individuals are imprisoned.

In this context, it's so useful to make a comparison with plum. The 
architects far from the nature and the beauties of the nature would 
miss also the transforming potential inside the society. The living 
environments that they create are neither natural nor amusing and 
exciting as much as a greengage. When we think from the side of 
children, we realize that children who could change something in their 
spaces -even if they are small changes- are now imprisoned in built 
environments that they can change nothing due to the architects and 
engineers. When this kind of tendency joins with the old mentality of 
public management depriving the children of their rights of doing 
something in public domain since they are not adults, the children told 
"the future is yours" become obliged to live in places determined by 
others, which decrease their creativity and narrow their horizons. So 
the future is the prisoners'! 
 
Where is the solution then? The Convention on The Rights of Children 
of the United Nations is a good beginning. This convention is a hopeful 
text which was accepted by Republic of Turkey as well. It defines that 
children have right of speech under any circumstances. But the real 
solution is possible when the architects open up their minds to the 
children. That is to say architects should listen to the children and they 
should give them space to let them speak and create. The better is 
possible as well. If architects want, they can unite their skills that the 
children don't have yet, with children's energy, enthusiasm, pure 
creativity and right of speech. It may be difficult but I'm sure that it 
would be amusing and will create better living conditions.

A group of architect in Ankara is exactly doing that. This bulletin is a 
part of that process. This process creates an opportunity to work for 
children which is as direct, as open and delicious as a plum, a 
mulberry and a fig. This bulletin is a very important step for the group 
of Public Achievement working for a better society with children and 
young people, too . As beautiful as a cool, fresh plum, and as 
important as it is!

Proje Gelişim Süreci... 
Çocuk ve Mimarlık çalışmaları iki ayrı aksta yürütülmektedir: 
Birinci aks; milli eğitim sistemi içerindeki uygulamalar ki bu program "1000 Mimar 1000 Okulda" adı altında yürütülmektedir.
İkinci aks; eğitim sistemi dışındaki programlardır ki bunlar "Buluşmalar" olarak adlandırılmaktadır. Buluşmalar, "1000 Mimar 1000 Okulda" projesini 
destekleyici yapıda kurgulanmaktadır.

Okullarda Gerçekleşen Projelere Doğru... Başlıyoruz! "1000 Mimar 1000 Okulda" olabilecek mi? Nicelikte niteliğin arayışı... Zorlu bir girişim...
Mart 2003'te kampanya olarak duyurusunu yaptığımız, ”1000 Mimar 1000 Okulda” projesi 2003-2004 öğretim yılı başında okullarda etkin hale geldi. 
Öncelikle mimarlara ulaşmak ve okullara gidecek gönüllü mimar olmalarını sağlamak için 6000 adet davet mektubu yazıldı ve Ankara Şube'ye bağlı 
tüm birimlere gönderildi. Çağrımıza yanıt veren mimarlarla Eylül 2003'te biraraya geldik. Paralel olarak, projede yeralabilecek gönüllü okulları 
belirlemek için Ankara Valiliği'ne ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne birer dosya gönderilerek proje kapsam ve içeriği sunularak, izin isteminde bulunuldu.

Evolution Process of the Project...
Children and Architecture works have been carried out in two directions:
The first one: the program inside the education system, which is carried out under the name of "1000 Architects at 1000 Schools".
The second one: the programs carried out apart from education system, which are called "Meetings". Meetings are considered as supports for the project of "1000 
Architects at 1000 Schools". 

Towards the projects realized in Schools....We're beginning! Will "1000 Architects at 1000 Schools" be possible? The search of quality by quantity... A hard 
initiative. The "1000 Architects at 1000 Schools" project that we announced in March 2003, became active at schools in the school year of 2003 - 2004. Firstly 600 
invitation letters were written in order to find the architects voluntary to go to schools. We organized a meeting with the architects answering our letters in September 
2003.  At the same time, we sent a file about the content of the project to Governor of Ankara and Head Office of National Education. to ask for permission.
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Çocuk ve Mimarlık
Rabia Ç. Çavdar

Children and Architecture
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"1000 Mimar 1000 Okulda" projesine katılmamız için "Oda"dan gelen 
ısrarlı çağrılara çoğu arkadaşım gibi ben de başlangıçta çekingen bir 
yaklaşım sergilemiştim. Okullarda eğitim sistemi içinde ilk kez 
uygulanacak bir projede yer almamız isteniyor, projenin içeriği tamamen 
bizlerin hayal gücüne bırakılıyordu. Mimarlık alanı üzerinden anlatacak bir 
öykü, paylaşacak bir tema, bir kavram olabilir, bir atölye çalışması 
kurgulanabilirdi. Bunu daha önce hiç tanımadığım bir alanda tasarım 
sürecine başlar gibi çok heyecan verici bulmakla birlikte; endişelerim, 
yanıtlanmamış sorularım, projeye katılmamak için bahanelerim de vardı. 

"Öncelikle çocuklarla nasıl iletişim kuracağım konusunda 
endişelerim var..." 
Oysa bu konu rastlantıya bırakılmamış, odada çocuk psikolojisi üzerine 
konunun uzmanı eğitimcilerin vereceği bir dizi konferans planlanmıştı 
bile...

"Benim kurgulayacağım projenin çocuklara gerçekten katkısı 
olabilecek miydi?" 
Eğitim uzmanlarıyla kendi projemiz üzerinde özel olarak görüşmemiz ve 
projelerimizi mimar-eğitimci çizgisinde olgunlaştırmamız sağlanacaktı...

"Okul idaresinin projeye yaklaşımı nasıl olacaktı?" 
Gerekirse "oda" belirlediğimiz okulla bizden önce iletişime 
geçebilirdi...

"Ama ben çok yoğun çalışıyordum !? Nasıl vakit 
ayıracaktım ki bu projeye?! 
Bizden illaki aylarca sürecek bir proje beklenmiyordu. 
Zamanımız ölçüsünde tek buluşmalık bir proje de 
kurgulayabilirdik. 

Artık bahanem kalmamış ve kendimi projenin içinde, 
çocukların o farklı, saf, temiz, öğrenmeye açık 
dünyalarında buluvermiştim. Köy Hizmetleri İlköğretim 
Okulu'nda iki hafta süren (toplam dört ders saati) ama bendeki etkisi hâlâ 
devam eden serüvenimiz böylelikle başladı.
Projemin çıkış noktası çocukların yaşadıkları ve hayallerindeki mekânları 
karşılaştırmalarını sağlamaktı. Çalışmalarımı belirli başlıklar altında 
kurgulamıştım. 

- Çocuğun her kentin kendine özgü sembolleri olduğunu fark etmesi
İlk tanışmadan sonra çocuklara "Ankara'yı tanımayan bir konukları gelse 
onu nereye götüreceklerini" sordum. Anıtkabir verilen yanıtlar arasında ilk 
sırayı aldı. Kentimizi ne kadar tanıdığımıza ilişkin bu sohbet sırasında 
diğer kent sembollerinin ne olabileceği hakkında tartıştık ve kent 
sembollerine ilişkin bir listeyi hep birlikte oluşturduk

- Çocuğun yakın çevresini tanıyabilmesi,
Sınıfımızdaki sıralardan, masadan başlayarak nesnelerin yukarıdan 
görünüşleri hakkında bilgi verdim ve çocuklardan yaşadıkları bir mekânın 

At the beginning, like many of my friends, I had a very timid approach to the 
insistent calls of Chamber of Architects Ankara Branch for the project of "1000 
Architects at 1000 Schools". We were asked to participate in a project which 
would be carried out the first time in education system and the content of the 
project would be up to our imagination. It could be a story to tell concerning 
architecture, a concept, a subject to share or a workshop.

Although I found it enthusiastic as if I had begun a process of design that I had 
never worked on, I had some anxieties, questions to ask and pretexts in order 
not to participate in the project.

Firstly I had some anxieties concerning how to communicate with children. 
However, no risk had been taken on this subject; a series of conference had 
already been organized which would be given by specialists on psychology of 
child.

Would my project bring something to the children?
We would discuss our project with specialists on education and perfect our 
projects in the line of architect - educator.

How would be the approach of the principal of the school to the project?
If necessary the Chamber of Architects Ankara Branch would contact the 

school before us.

But, since I was working so hard, how would I have time for 
this project?
We were not asked for a project which would continue for 
months. It could be, depending on our time, for one meeting. 
Now I had no more pretext and I was in the project, in 
different and pure worlds of the children. So our adventure, 
which is still charming me, began, which lasted for 2 weeks 
(four hours in total) at the Primary School of Rural Services. 
The starting point of my project was to make children 
compare the places in which they live and the spaces they 
dream of. I had titled my studies:

- The children figure out that each city has its own symbols. After the first 
meeting I asked children where they would take a guest who did not know 
Ankara.  Among the answers the first one was Anıtkabir. During that 
conversation concerning how much we know our city, we discussed what 
would be the other symbols of the city and we all developed a list of city 
symbols.

- The children become capable of identifying their near environment. Beginning 
from the desks and the tables in the classroom, I gave information about the 
top view appearance of the objects and I asked the children to draw a plan of 
somewhere they live (such as their classroom, rooms). While the children were 
about to start with a great enthusiasm, I was surprised with a question of one 
of the children asking how we could look at the lamp from up. With that 
question I realized that children would broaden my horizons.

Mimarlar Odası'nı ilk duyduğumda tam bana göre olduğunu düşünmüştüm. 
Ben annemden duydum, annem de bir arkadaşından duymuş. Mimarlığı 
seviyorum ve mesleğimin mimarlık olmasını istiyorum. Bununla ilgili bir 
etkinlik benim en seveceğim şey olurdu. Mimarlar Odası bunu gerçekleştirdi 
ve ben de bu etkinliğe katıldım.

Etkinlik süresinde birçok yeri gezdik, daha önce görmediğim yerleri gördüm, 
sergiler düzenledik, gazete ve TV programlarına çıktık.  Ancak en önemlisi 
eğlenceydi. Sürekli eğleniyor, gülüyorduk. Ekip sürekli güler yüzle çocukların 
etkinliğine yardım ediyor, ne ihtiyacı varsa ( Şekerkent için hamur, şeker gibi 
araçlar) gideriyordu. Sonra düzenlenen afiş çalışması neredeyse onun 
kadar güzeldi. Ankara Kalesi'nde yapılan son etkinlik ile "Şekerkent" bitmişti. 

Şekerkent bitmiş olabilirdi ancak benim için yeni başlıyordu. 23 Nisan 
etkinlikleri, Çocuk Hakları etkinlikleri, Silahsızlandırma Günü etkinliği vb. 
Mimarlar Odası'nın çocuklarla birlikte düzenlediği etkinlikler vardı. Ben 
okulum ya da dershanem yüzünden bazılarına katılamıyorum. Bu sene okul 
bakımından önemli olmasaydı bu yıl da birçok etkinliğe katılmak isterdim. 
Çünkü en keyif aldığım etkinlikleri Mimarlar Odası yapıyordu. Seneye 
kesinlikle her etkinliğe katılacağım. Mimarlar Odası gerçekten süper :) !!

When I heard about Chamber of Architects of Turkey (CAT) for the first time, 
I thought that it was just for me. I heard about it from my mother, my mother 
from a friend of hers.

I love architecture and I would like to be an architect. An activity related to 
architecture would be quite interesting for me. CAT realized that and I took 
part in this activity. During this activity we visited many places. I saw areas 
that I had not seen before, we organized exhibitions, we attended TV and 
radio programs. But the most important thing was fun. We were always 
enjoying ourselves and laughing. The team was always helping us during 
the activities with a smile on their face and satisfying all our needs (like 
candies, dough for the candy city). The work of poster was as amusing as 
the candy city was. City of Candy was completed with a last activity at 
Ankara Castle. 

City of Candy was finished, but I was just starting. There were other similar 
activities organized by CAT, 23th of April activities, activities for Children 
Rights, activity of Disarmament Day. I could not participate in some of them 
because of my school. If this year had not been so important at school, I 
would have attended many of the activities, because the ones that I like 
most were organized by CAT. Next year I will absolutely go see all of them. 
CAT is really great :) !!
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* They become capable of evaluating the positive and negative aspects in the 
city. During this study I asked the children to evaluate their classroom, school, 
house and the environment that they live in, with positive and negative 
aspects, under the title of "I wish....", "it is a good thing that". While the children 
were explaining the city of their dreams, we could easily realize that the 
answers given include many clues about their social structure. Some 
examples:

"I wish our house was hot" (no need for more words)
"I wish our house had a roof"
"I wish our school had a cinema"
"I wish the poor had their own house" (They are sensitive to social problems)
"I wish we had a baseball field"
"I wish every house had a garden"
"I wish we had a park near our house"
"It is a good thing that we have a house (if we think about homeless people)".
"It is a good thing that we have a guest room (the hospitality is in our soul)
"It is a good thing that we have Real, Migros (all of us know that shopping 
centers have become attractive points
 of social activities where all families go on the weekends.)

- The children develop an understanding and a sensibility of their environment.
I told children that the objects and the places constitute a 
whole with the texture of materials on their surface and that 
they had a characteristic exterior structure. I asked them to 
touch their desks, walls, cupboard and to tell me what they 
feel. Papers that have different textures like emery paper, 
cardboard paper, handcraft paper were passed from hand to 
hand. By this study my purpose was to let children touch and 
feel the texture of the objects, which form similarities and 
differences of exterior surface between the objects. I told 
them in a simple way that in architectural sense texture is 
composed of the repetition of similar unit-forms.  Finally 
texture was defined by children as "what we feel when we 
touch".

- They perceive the elements that characterize the place.
I asked the children to interpret the pictures of different places in a way that 
they characterize this place. In the study of texture I observed that, instead of 
paying attention to characterize the place, they did studies of interpretation by 
using their immense imagination.

Instead of using ready-made materials, they also preferred to work with the 
examples of texture that they had created. 
I see all these studies are a step to increase their sensibility towards their 
environment. They became capable of expressing their creativity as they could 
produce and act spontaneously. Moreover, it is a rehabilitation and education 
for me, too.  It is a good thing that I participated in that project which 
broadened my horizon. I wish we could carry out this project at every school 
with the participation of more architects.

(sınıfın, odalarının) planını çizmelerini istedim. Çocuklar büyük bir heyecanla 
çalışmaya başlarken bir afacanın "Peki lambaya yukarıdan nasıl bakacağız?" 
sorusu karşısında bir anlık şaşkınlıktan sonra durumu kurtardım ama bu soru 
çocukların da bende farklı ufuklar açacağının bir göstergesiydi.

- Kent içindeki olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirebilmesi
Bu çalışmada çocukların "İyi ki... Keşke..." başlıkları altında sınıflarını, okullarını, 
evlerini, kenti ilişkide oldukları mekânları olumlu ve olumsuz yönleriyle yazarak 
değerlendirmelerini istedim. Çocuklar hayallerindeki kenti ifade ederken verilen 
yanıtlar sosyal yapıya ilişkin ipuçları da içeriyordu. Bazı örnekler:

"Keşke evimiz sıcak olsa....( Fazla söze gerek yok)"
"Keşke evimizin damı olsa....(?????)"
"Keşke okulumuzun sineması olsa...." "Keşke yoksulların kendine ait bir evi 
olsa...(Toplumsal sorunlara da duyarlıyız) "Keşke kentimizde birçok beyzbol 
sahası olsa.... (Sahi nasıl bir spordu beyzbol)"
"Keşke tüm evlerin bahçesi olsa... "
"Keşke evimizin yanında çocuk parkı olsa..."
"İyi ki evimiz var..." (Evet evsiz insanları düşünecek olursak)
"İyi ki evimizin misafir odası var..." (Konukseverlik ruhumuzda var )
"İyi ki Real, Migros var..." (Ne de olsa günümüzde alış veriş merkezleri hafta 
sonları ailece gidilen sosyal etkinlik mekânları haline geldiler)

- Çocukların çevrelerine karşı algılarının ve duyarlılıklarının 
arttırılması
Çocuklara nesnelerin ve mekânların yüzeylerindeki malzemelerin 
dokusuyla bir bütün olduğunu ve karakteristik birer dış yapıları 
olduğunu anlattım. Sıralarına, duvarlara, sınıftaki çelik dolaplara 
dokunmalarını ve hissettiklerini söylemelerini istedim.
Gramofon kâğıdı, oluklu mukavva, zımpara kâğıdı, elişi kâğıdı 
gibi farklı dokudaki kâğıtlar elden ele dolaştırılarak, çocukların 
nesnelerin dış görünüşlerindeki benzerlik ve farklılıkları sağlayan 
dokusal yapı özelliklerini dokunup, hissederek algılamalarını 
amaçladım. Mimari anlamda dokunun birbirine eş birim biçimlerin 
belirli sistemlerle tekrarından oluştuğunu basit bir dille anlattım. Sonuçta doku, 
çocuklar tarafından "dokununca hissettiğimiz şey" olarak tanımlandı.

- Mekâna karakterini kazandıran öğelerin algılanması
Çocuklara dağıttığım farklı mekân resimlerini o mekâna karakterini kazandıracak 
şekilde etüt ederek yorumlamalarını istedim. Doku çalışmasında çocukların 
genellikle mekâna belli bir karakter kazandırma kaygısı taşımadan, geniş hayal 
güçlerini kullanarak yorumlama çalışmaları yaptıklarını ve hazır malzemeleri 
kullanmak yerine kendilerinin oluşturdukları doku örnekleriyle çalışmayı tercih 
ettiklerini gözlemledim. Birlikte olduğumuz iki hafta boyunca içlerinden geldiği 
gibi davranıp, üretmiş olmaları nedeniyle çocukların yaratıcılıklarını ortaya 
koyabildikleri, aynı zamanda çevreye karşı duyarlıklarını artırma konusunda da 
bir adım olarak değerlendirdiğim bu çalışmalar, benim için de bir tür eğitim ve 
rehabilitasyon oldu. 
İyi ki bana farklı ufuklar açan bu projede yer aldım. 
Keşke daha çok mimarın katılımıyla bu güzel projeyi tüm okullarda 
uygulayabilsek...

“İyi ki... Keşke...” “It’s a good thing that... I wish...”
Bahriye Öktem

M. Can Ayter (13)

“Chamber of Architects is Really Great!” 
“Mimarlar Odası Gerçekten Süper!”
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Çocuk ve Mimarlık
Leman Ardoğan

Children and Architecture

Architecture.... My profession that I respect.... Children..... Our future

As a result of the cooperation between children and architects, a new life style 
was created with energy in which architects experienced the concepts of design 
and discovery again...
Yes!
I am talking about the "1000 Architects at 1000 Schools" project produced by The 
Chamber of Architects Ankara branch. It is a project aiming to make people 
familiar with architecture culture; we wish it had been realized in the past so that 
we could have its fruits now.

I believe that the skills to be acquired by school age children are trying to know 
space and questioning, knowing their city and questioning it, finally knowing 
himself and finding his own place in his city, developing a city conscience, 
establishing a personal relationship with the city....

I think these should be the main purposes of child-architect meetings. 
While thinking of that, I remembered my school, in which I believe that my future 
was build up. It was one of the schools in which child and architecture work was 
carried out, the Primary School of Kalaba. The name of the classroom was 
"Architecture Class": a particular class consisting of 6th year children who were 
eager to know about architecture and who thought of architecture as their future 
profession. 
Architecture, space, city and its inseparable part human-child. The extensions of 
these: space, city and life.... In the center of this triangle: child...

My first meeting with children was done with these thoughts on my mind and our 
project with children was based on discovering and questioning their environment 
and city. As a first step in our project, we started with a work during which they 
tried to create their own room using their imagination. 
In the beginning, they defined their own room, they wrote something on it, they 
expressed their wishes and then drew the room in their imaginations, which seem 
small but is in fact large. They continued their work by making models and could 
then see the place designed three dimensional...

In the second phase of our project they discovered their streets and questioned 
the city, they thought about the problems of the city they are living in, they made 
some changes over the project by on their free will and they gathered their 
thoughts about the city they are living in inside a magazine under the name of 
"Tiny Thoughts". They made a model draft of the magazine, published it with the 
help of the Chamber and sold them during their feast, "23 April Child Feast Day" to 
their teachers, parents, and to the students. At last they could decide on their own 
and create their own projects (how happy I am)....

Within the third and last part of our project, they negotiated "What kind of school? 
What kind of me? What kind of class? What kind of garden?" They questioned the 
thoughts they produced on their own and maybe they discovered their "self" again 
which is important for them. Children lived the same phases that architects live 
throughout the process of creating and designing, 

Our project is a long term project. It is important for us. The participation is 
increasing day by day. We see that architecture, culture and city conscience are 
developing among children. 
I believe that we will have an architecture class at every school in Ankara. So we 
will have a generation who transfers architect culture to the future and internalizes 
the conscience of living in the city. 
Architecture culture is a culture of service to human, it exists as long as the man 
exists, it is an art....

Why should not our dream come true?

Mimarlık...Saygı duyduğum mesleğim... Çocuklar... Geleceğimiz...
İkisinin bir arada olmasından doğan pozitif enerjinin yarattığı yeni yaşam 
biçiminde, keşfetme ve tasarlama olgularının mimarca yeniden 
yaşanması... Evet! Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin, bugün mimarlık 
kültürünün tanıtılması için yapılanların gelecekte değerli kıldığı, keşke, 
geçmişte yapılarak sonuçlarını bugün yaşasaydık ne güzel olurdu diye 
tanımladığım projesinden, "1000 Mimar 1000 Okulda" projesinden söz 
ediyorum.

Okul çağındaki çocuklara kazandıracağına inandığım; kendini, mekânı, 
yaşadığı kenti tanıma ve sorgulama, yerini bulma, kentli olma bilincini 
geliştirme, sonuçta kentle bireysel ilişkiyi kurma... İşte çocuk ve mimar 
buluşmalarının temel hedefi bu olmalı diye düşünüyorum.

Bunları düşünürken, yıllar önce sıralarında oturduğum, geleceğimin 
sağlam temellerini attığıma inandığım okulumda, Kalaba İlköğretim 
Okulu'nda ki bir sınıfta kendimi buldum. Sınıfın adı "Mimarlık Sınıfı". 
Okulun genel olarak 6. sınıf öğrencileri arasından, mimarlığı tanımak ve 
mimar olmak isteyenden çocukların oluşturduğu özel bir sınıf, mimarlık 
sınıfı...

Mimarlık, mekân, kent ve ayrılmaz parçası 
insan-çocuk. Bunların uzantıları, mekân, kent, 
yaşam... Ve bu üçgenin merkezinde çocuk.... 
Çocuklarla ilk buluşmam bu düşünceler içinde 
gerçekleşti ve projemiz çocuklarla, yaşadıkları mekânı 
ve kenti tanıma-sorgulama üzerine kurgulandı.

Çocukların yaşadıkları mekânı tanımaları, hayal dünyalarını da işin içine 
çekerek kendi odalarını yaratmalarıyla başladı ilk çalışma. Başlangıçta, 
kendi odalarını tanımladılar, yazdılar, isteklerini belirttiler ve küçük gibi 
görünen aslında çok büyük olan kendi dünyalarında yarattıkları odalarını 
çizdiler, maket yaparak devam ettiler ve tasarladıkları mekânı 3 boyutlu 
gördüler...

Projenin ikinci aşamasında, sokaklarını, mahallelerini yeniden keşfettiler 
ve kenti sorguladılar, yaşadıkları kentin problemleri üzerine düşünce 
ürettiler, kendi kararları doğrultusunda, uygulanan proje üzerinde bir 
değişiklik yaptılar ve yaşadıkları çevreye/kentle ilgili düşüncelerini "Minik 
Düşünceler" adı altında bir dergide topladılar, odanın yardımıyla 
çoğalttılar ve kendi bayramlarında "23 Nisan Çocuk Bayramı'nda" 
gururla ve özenle öğretmenlerine, öğrencilere ve velilere satışını 
yaptılar. Artık kendi kararlarını kendileri vermekte ve kendi projelerini 
kendileri yaratmaktadırlar (ne mutlu bana)...

Projemizin üçüncü ve son bölümündeyse "Nasıl bir ben, nasıl bir okul, 
nasıl bir sınıf ve nasıl bir bahçe"yi tartıştılar, ürettikleri düşünceleri 
sorguladılar ve belki de kendileri için çok değerli olan "Ben"lerini 
yeniden keşfettiler. Mimarların  tasarlama ve üretme süreçlerini 
kendilerince yaşadılar.

Projemiz uzun soluklu bir proje, önemsenmekte, mimarlık kültürü ve 
kent bilinci çocuklar arasında çoğalmaktadır.  İnancım odur ki, mimarlık 
kültürünü bugünden alan ve geleceğe taşıyan ve kentlilik bilincini 
içselleştirmiş çocuklar yetişir.

Mimarlık kültürü insana hizmet kültürü, insanın varolmasıyla birlikte 
varolan bir kültür, bir sanat... 

Bu isteğimiz neden olmasın? 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile ortak çalışacağımı duyduğumda 
"Acaba olumlu gelişmeler olur mu?" , "Bu çalışmadan olumlu sonuç 
alınır mı?", "Yıllarca düşlediğim düşün gerçekleşmesini gözlemleyebilir 
miyim?" derken Leman Hanım'la yoğun bir sohbetin içinde buluverdim 
kendimi. Kendisinin de bizim okulun öğrencisi olduğunu öğrenmem ayrı 
bir güzellikti...

Projenin içeriği ve amacı görüşüldükten sonra okulda 
öğretmen-öğrenci herkesi bir heyecan sarmıştı. 
Öğrencilerde (altı-on iki yaş grubu) büyük bir istek 
vardı. Katılmak isteyen öğrencilerden grup oluşturduk. 
Doğrusu seçimlerde epey zorlandık, çünkü katılmak 
isteyenlerin sayısı çok fazlaydı...

Projede yer alan öğrencilerin heyecanları, üretkenlikleri, yaptıkları 
çalışmaları koşarak odama getirmeleri doğru yolda olduğumuzun 
göstergesiydi. Katılamayan öğrencilerin sık sık katılmak için bana 
uğramaları...

Grubun en genç iki üyesi!.. Anasınıfından katılan Hazal Kafadar, 
3.sınıftan katılan Gülfem Çamangaoğlu görülmeye değerdi... "Açın 
önümüzü! Üretelim, oluşturalım" diyorlardı yaptıkları her çalışmada...
Adlarını  saymakla bitiremeyeceğim öğrencilerim ilk günden itibaren 
büyük bir ciddiyetle bir o kadar da heyecanla, projedeki çalışmalara 
eksiksiz katıldılar. Çalışma gününü iple çeker oldular.

Çocuklar bu süreçte sorumluluk aldılar. Sergiye katıldılar, dergi 
çıkardılar... Mimarlar Odası'nın diğer çalışmalarına ve etkinliklerine 
katıldılar. Orada onları gözlemledim, her şey çok hoştu... Kalıcı izler 
bırakıldığı belliydi...

Elbette tüm bunlarda Leman Hanım'ın özverili çalışması ve 
yaratıcılığının etkisinin büyüklüğü unutulmamalı! Mimarlar Odası'nda 
bu işe yüreğini koymuş tüm çalışanlara, Leman Hanım'a ve 
çocuklarıma teşekkür etmeliyim. Ve son olarak; lütfen bu çocuklara 
olanaklar sunalım ve neler yapacaklarını birlikte görelim!..

When I heard that I would collaborate with the Chamber of Architects, I had 
some questions in my mind: "Could we have positive results at the end?" 
"Could I see my dreams become true?" Then I found myself in a deep 
conversation with Mrs. Ardoğan. Learning that she used to be a student of our 
school was another happiness...

After we exchanged our ideas about the content and goal of the project, we 
were all so excited, both the students and teachers. Students (6 - 12 year old 
group) had a great desire. We grouped children who would like to participate. 
We had difficulties while grouping the children since there were too many 
students eager to participate.

The enthusiasm, productivity and their rush to bring their work to my room 
showed me that we were on the right way. The children who could not 
participate in this project were often showing up to reveal their desire.

The youngest two members of the group! Hazal Kafadar coming from nursery 
class and Gülfem Çamangaoğlu from the third class were really worth to see... 
They were saying "Open the floodgates!  Let us produce and create "in each of 
their work.

From the first day, all my students attended all stages with a great enthusiasm 
and seriousness. They were looking forward to work with a great impatience. 
After a while I observed that the number of children who wanted to become 
architect had increased enormously. I thought about the reasons for this....

Children took responsibilities during this process. They published a magazine, 
took part in the exhibition... They took also part in other workshops and 
activities of the Chamber of Architects. I observed them, everything was so 
nice... It was obvious that influences on children were very deep.

Obviously we should not forget the generosity and the noticeable effects of 
creativity of Mrs. Ardoğan. She was a real friend of children during all this work. 
I would like to say thank you to all adherents of Chamber of Architect who 
worked sincerely in this project, to Leman Ardoğan and my children. And finally; 
Let us give our children opportunities and see all together what they will do!

Geleceğin Mimarlarına...
Raziye Dağtekin

To The Future Architects...

Kalaba İlköğretim Okulu Müdür Baş Yardımcısı Deputy Director of Kalaba Primary School

İznin Alınmasının Ardından... Mimarlar Çocuklarla İletişim Kurmayı Öğreniyor...
Mektubumuza yanıt veren gönüllü mimarlar ÇOKAUM'un hazırladığı "Çocuk ve Ergen Gelişimi Seminerleri"ni aldılar. Böylece okullarda 
yapacakları etkinlik ve programları kurgularken hangi gelişim özelliklerine dikkat etmeleri gerektiğini kavradılar.
Etkin olarak okula gitmeden önce son aşama olarak, mimarlar çocuk gelişimi uzmanları ile birebir görüşmeler aracılığıyla kendi geliştirdikleri 
özgün projeleri değerlendirerek, yeniden yapılandırdılar. Yaş grubuna etkinliklere, süre ve ortama yönelik düzenlemeler yapıldı.

1000 Mimar 1000 Okulda...
Mimarların bireysel projeleri ile oluşan bir sivil toplum örgütü çalışması
Proje Ankara özelinde yerel bir girişim olarak başladı. Proje gönüllülük ilkesine dayanmaktadır; gönüllü mimar, gönüllü okul...
Proje'de Mimarlar Odası koordinasyon ve organizasyon işlerini yürütmektedir.
Proje'de mimar, tasarımcı kimliği ile okulda yapmak istediğini kendisi kurgulayan, projeyi yapan konumundadır.
Proje'de okul ve yöneticiler, çocuklar ile mimarları buluşturan olarak konumlanmaktadır.
Projelerin uygulanması için gerekli finans Mimarlar Odası tarafından sağlanmaktadır.
Projelerin belgelenmesi ve yayınlanması Mimarlar Odası'nın sorumluğundadır.

After the permission was granted... Architects learn how to get into touch with children...
The volunteers who had answered our letters attended "Child and Adolescent Seminars" organized by AU-CCRC. As they learned more about 
characteristics of children, they could perform the activities at school more easily.
As a last step before going to school, the architects gave a last shape to their original projects after negotiations made with specialists of child development. 

1000 Architects at 1000 Schools...
A NGO work constructed of personal contribution of architects.
The project started in Ankara as a local initiative.
The project is based on the principle of being voluntary; voluntary architect, voluntary school. In the project, the Chamber of Architects conducts 
coordination and organization works. In the project, the architect is the one who makes his/her own project at school as a designer. In the project, school 
and the officials are the ones who make children and architects meet. The finance necessary for the project is met by the Chamber of Architects. It is in the 
responsibility of the Chamber of Architects to document and publish the projects. 
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Uygulama Yöntemine İlişkin...
- Her mimar ya da ekip, çocuklara anlatmak istediği tema/konu/kavramı kendisi belirler ve anlatma biçimini kendisi tasarlar.
- Mimarlar, vermek istedikleri kavram için gerekli süreyi de göz önünde bulundurarak kendi zamanlarını kurgular ve bir program geliştirirler.
- Mimarlar, izin belgesini götürerek, çalışmak istedikleri okulları kendileri belirleyebildikleri gibi, Mimarlar Odası'na başvuran okullardan birini de seçebilirler.
- Mimarın geliştirdiği proje, bir uzman yardımıyla çocuk açısından değerlendirilir.
- Son olarak da okul yöneticisi ve öğretmenler ile uygulama ayrıntıları görüşülür. (zaman, içerik, malzeme, sınıf seçimi, vs.)

Yeni Geliştirilen Yöntem ve Katılım Biçimleri
- Bireysel tasarlama yöntemi ile proje yaratma: Mimarın ya da ekibin uygulamak istediği projeyi  kendilerinin kurgulaması ve tasarlamasıdır. 
- Belirlenen kavram ve kazanımları kullanarak proje yaratma: Mimarın ya da ekibin uygulamak istediği projeyi, geliştirilmiş kavram ve kazanım listesini 
kullanak oluşturmasıdır. Kavram ve kazanım seçimi ile etkinlik tasarlamayı gerektirir.
- Örnek projelerden birini seçerek uygulama: Mimarın ya da ekibin, halihazırda geliştirilmiş olan projelerden birini seçerek bir okulda uygulamasıdır. Proje 
geliştirmek için zaman ayıramayacak olan ekipler için oluşturulmuş bir katılım modelidir.

About The Application Method...
- Each architect (each team) defines himself the subject or the concept he wants to tell about. 
- He chooses his own method of description freely.
- The architects determine their own timing by taking into account the time necessary for the concept they want to explain. 
-The architects can choose their own school  as well as they can choose a school among the ones who had applied to the Chamber of Architects. 
-The project created by the architect is evaluated by a specialist.
- Finally the details are negotiated with the teachers and head teacher of the school. (time, content, material, choosing a class, etc.)

Recently Developed Methods and Participation Forms 
- Creating a project by personal design: It means that the architect or the team create their own project. 
- Creating a project by using the concepts already defined: It means that the architect or the team creates their project by using the concept and the expected return list 
already written. It is required to choose the concept and expected return and to plan the activity.
- Choosing one of the sample projects: It means that the architect or the team carry out a project already created in schools. It is a participation model for the teams who have 
no time to create their own project. 
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Mekânsal Düşünmek-Toplumsal Davranmak
Aktan Acar

Thinking Spatial-Acting Social

What would be the reason of the our crisis/caos in spatial thinking and 
architectural culture? Might the social agents -we- be unable to 
internalize roles/identities defining our rights, capacity and ways of 
touching to life-spaces. Or, might we even be incapable of identifying or 
recognizing them. What would be reason of our crush/failure in big 
social/spatial transformation projects? Maybe we could not have realized 
ourselves as the agents of the change. 
Let's define spatial thinking and practice as construction and experience 
of compromising and optimisation process of diverse social interests. 
Then, Individuals could be mentioned as the actors. In this respect, could 
we say that sustainable healthy spatial praxis are bound up with the 
actors who internalized their identity and roles within social organization?

On the other hand;
We interfere our physical environment without spatial thinking and acting 
skills. We alter it. We code, decode and recode our spatial relationships 
without having grasped our spatial existence. We are far from 
constructing and experiencing our built-natural-imaginary environment as 
a part of it in relation to other parts or agents. Because, we are not able 
to derive a knowledge of our own society-agent-action coordinate system 
from the spatial and social practice.

At this point, some other endeavours come into agenda.  Some 
endevaours do not aim to train future architects or planners. But rather 
an incassent experience and change of space with space, in space. 
"1000 Architects at 1000 Schools" as a special project in "Child and 
Architecture" is full of entertaining potentials for children and architects in 
order to discover and internalize their spatial and social existence. A part 
of a dream... The dream of the construction of a chain from our own self 
spatial awareness to the spatiality of life through discovery, experience, 
knowledge and insight.. 
A learning journey expanding through experience... An architecture and 
life culture expanding through learning... A knowledge expanding through 
space...

Mimarlık kültürü ve mekânsal düşünebilme konusundaki toplumsal krizin 
nedenlerinden biri, yaşam alanlarımıza müdahale hak, kapasite ve biçimlerimizi 
tarifleyen rollerin, toplumsal-mekânsal pratiklerin aktörlerince tanımlanamaması, 
yeterince benimsenilmemeleri/sahiplenilmemeleri olabilir (mi?). Daha çok kentsel 
yaşam pratiğinde yer etmiş olan değişim/dönüşüm projelerinde uğranılan/yakınılan 
başarısızlıkların arkasında da değişimin öznelerinin birer aktör olarak kendilerini 
gerçekleştirememeleri yatıyor denebilir(mi?). Mekânsal (doğal ya da yapay çevrede) 
düşünme ve yaşama etkinliğini, toplumsal işbölümü ve organizasyon bağlamında, 
farklı ilgi ve çıkarların uzlaşma ve optimizasyonunun fiziksel olarak kurgulanması/
deneyimlenmesi olarak ifade edelim. Bireyleri de bu eylemlerin aktörleri olarak 
tanımlayalım. Sağlıklı/sürdürülebilir mekânsal pratiklerin devamlılığı, toplumsal 
işbölümü ve koordinasyon içerisindeki rollerini içselleştirmiş aktörlerin varlığına 
bağlıdır diyebilir(miy)iz. 

Aslında, mekânsal düşünme becerisi kazanmadan yaşam alanlarımıza türlü türlü 
mekansal müdahaleler gerçekleştiriyor, sürekli olarak değiştiriyor ve 

dönüştürüyoruz. Kendi mekânsallığımızı bile kavrayamadan bizi 
saran mekânsal ilişkiler ağını yeniden ve yeniden kodluyoruz. 
Yapılı-doğal-düşsel çevremizi, sahiplenerek, bir parçası-öznesi olarak diğer parça-
öznelerle etkileşim halinde kurmanın çok uzağındayız. Çünkü, ne toplumsal yapıyı, 
ne de biz aktörleri ilişkilendirip konumlandırabileceğimiz  kendi uzayımızın bilgisini 
çıkartmayı beceremiyoruz deneyimlerimizden.

İşte tam bu noktada, geleceğin mimar ya da plancılarını yetiştirmek gibi bir kaygısı 
olmayan, mekânı içinden, onunla birlikte ve sürekli dönüşen küçük bireylerle birlikte 
deneyimleme / dönüştürme çabası meyvesini vermeye başlıyor. "Çocuk ve Mimarlık 
alanında özel bir proje olarak 1000 Mimar 1000 Okulda" çocukların, 
yetişkinlerinkinden çok daha eğlenceli ve öğretici deneyimler yoluyla toplumsal 
işbirliği ve onun mekânsal kurgusunun farkına varmaları ve onları 
benimseyebilmeleri için çok zengin olanaklar barındırıyor içinde. Bir hayalin parçası. 

Kendi mekânsal farkındalıklarımızdan tüm yaşamın 
mekânsallığına uzanan bir zinciri deneyim, bilgi ve anlayış 
yoluyla kurma düşü. 

Deneyimle genişleyen öğrenme yolculuğu, öğrenmeyle genişleyen mimarlık ve 
yaşam kültürü, mekânla çoğalan bilgi...

Zuhal Ulusoy

The City Created By ChildrenÇocukların Ürettiği Kent
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 "I took pleasure doing these activities, 
I saw different points of views..."

"Tüm Bu Etkinliklerden Çok Zevk Aldım, 
Farklı Düşünceler Edindim...”

Doğu Gündoğdu (13)

Ben Doğu Gündoğdu. Ankara Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okulu 7.sınıf 
öğrencisiyim. 

Bir duyuru sonucu "Mimarlık ve Kent Yaz Okulu" etkinliğine katıldım. Bu yaz 
okulu kapsamında gerçekleştirilen sohbet toplantıları, dia gösterileri ve 
gezilere katılmamın yanı sıra "Kent Yaratma" atölyesinde kesmeşeker, tel, 
boncuk, karton, boya vb pek çok malzemeyi kullanarak 2.5 m -3.5 m 
boyutlarında bir kent maketi yaptık ve daha sonra bu yaptıklarımızı Konur 
Sokak'ta sergileyerek sokaktaki insanlarla paylaştık.
 
Ayrıca, ilk defa görsel ve yazılı basınla tanıştım. Çok heyecanlandım. 

2003-2004 öğretim yılı içerisinde Mimarlar Odası'nın düzenlediği "1000 
Mimar 1000 Okulda" projesine okulumuz adına katıldım. Bu etkinlikte "Park 
Atölyesi"nde parklarla ilgili maket tasarımı yaptık. Yapı Fuarı'nda "Barınak 
Atölyesi" çalışmasına katıldım. Çeşitli gerçek yapı malzemelerini kullanarak 
"Güneşe ve Suya" barınak tasarladık.  

Tüm bu etkinliklerden çok zevk aldım, farklı düşünceler edindim. Devamını 
diliyorum. Mimarlara  teşekkür ederim. 

My name is Doğu Gündoğdu.  I am a student of 7th class at Tevfik 
Fikret Primary School. 

I participated in the activity of "Architecture and City Summer School" 
organised by the Chamber of Architects which I heard about by an 
announcement. In addition to meetings, slide presentations and trips, 
we constructed a city model of a dimension of 2,5 - 3,5 meters using 
materials like cardboard, wire, beads, sugar lumps, dye, etc. After we 
had created the city, we shared what we did with the people on the 
streets by exhibiting it at Konur Street. 

Moreover, the first time in my life, I met visual and written press. I was 
so excited.

I took part in the project of "1000 Architects at 1000 Schools" in 2003 
- 2004 in the name of my school. During the "park workshop", we 
prepared a model about parks. I attended many trips. On September 
23rd-25th 2004, I also participated in the "Workshop of Shelter" 
inside the Construction Fair. We designed a shelter for "Sun and 
Water" using real construction materials.

I took pleasure doing these activities, I saw different point of views..." 
I wish it would continue. I want to thank the architects. 

Sizce on bir yaşında bir ilköğretim öğrencisi kente dair bir şeyler söyleyebilir 
mi? Kafasında adına kent dediğimiz tanımı tartışmalı, büyüklüğü değişken, 
gelişimi karmaşık, ifadesi çeşitli, kısacası bu zor ve muğlak ortam hakkında 
değerlendirmeleri, eleştirileri, önerileri var mıdır? Yoksa bu konu ancak 
yetişkinlerin, hatta meslekten kişilerin üzerinde fikir yürütme yetkilerinin 
bulunduğu, sadece uzmanlara söz düşen seçkin bir alan mıdır? Eğer böyle 
diyenlerdenseniz 2003 Temmuz'unun başında gerçekleştirilen "Mimarlık ve 
Kent Yaz Okulu"nu izleseydiniz ne düşünürdünüz acaba?

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu yıllardır 
aklımızda olup da gerçekleştirmek için uygun koşulları kolladığımız yaz 
okuluna olanak veren bir ortam oluşturdu. İşin başında daha uzun bir program 
düşünürken daha sonra en azından bu ilk uygulama için bir haftanın yeterli 
olacağına karar verdik. Yaygın olarak duyurulan etkinliğe ilgi gösteren 
gençler, önceleri daha kısıtlı düşündüğümüz yaş aralığını sonunda -"çocuk" 
tanımını biraz çekiştirerek- on bir-on sekiz olarak kabul etmemize neden 
oldular. Toplam 25 öğrencinin katıldığı program 30 Haziran - 6 Temmuz 
arasında yedi tam gün sürdü. 

Programın amacını "gençlerin mimarlık ve kent ile ilgili temel kavramlar ve 
konularla tanışmalarını sağlamak, küçük çapta bir tasarım deneyimi 
edinmelerine olanak vererek mimarlık ve yakın alanlardaki meslekler 
hakkında fikir edinmelerini sağlamak" diye tanımlamıştık. Bu amaca yönelik 
olarak sabahları konuşmalar ve geziler aracılığıyla temel bilgiler verilip 
öğleden sonraları da atölye çalışmalarıyla, katılımcıların düşüncelerini 
mekânsal olarak ifade edebilecekleri koşullar hazırlandı. Programın bir büyük 
şansı da Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde gerçekleştirilmesi oldu. 

Yaz okulu ekibimiz Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin özverili çalışanlarından, 
kimi henüz meslek eğitimlerinin başlarındaki heyecanlı öğrencilerden ve 
üniversite öğretim elemanlarından oluşuyordu. Sabah konuşmacılarımız 
arasında Akın Atauz, Erhan Acar, Ayşegül Tokol ve Sedvan Teber vardı.

Atölye çalışmasının omurgasını ise "Kendi Kentimizi 
Kuralım" başlıklı proje oluşturdu. Katılımcılar bu projeyle, 
çok basite indirgeyerek de olsa, kentin oluşum sürecinin 
kaçınılmaz parçası olan birlikte karar üretmek, her kararın 
bütün içindeki önem ve anlamını tartışmak, gerekli 
durumlarda uzlaşmak gibi deneyimler edindiler. 

Başta her birinin tek başına ürettikleri, dolayısıyla kendi düşüncelerini 
yansıttıkları kent parçalarını bir sonraki aşamada bir araya getirmeye 
çalışmak; nasıl bir kent istediklerine dair tartışmayı, birbirlerini ikna etmeyi ve 
ortak bir ürüne ulaşmak için uzlaşmayı getirdi. Atölye çalışması boyunca 
kendi aralarında ve bizlerle yaptıkları tartışmalar meslek sahibi ve eğitimci 
olarak bizleri şaşırtacak kadar üst düzeydeydi. Dört öğleden sonrayı 
kapsayan bu projenin ardında son gün tasarladıkları birer afişle deneyimlerini 
yansıttılar.

Programın altıncı günü sabah program ve atölye üzerine genel bir 
tartışmadan sonra müzeye komşu Hisar Park'ta müzikli, eğlenceli bir piknik 
yaptık. Son günümüz güneşli bir pazar günüydü. Ankara Kalesi içindeki 
Geleneksel Türk El Sanatları Vakfı'nda ailelerin de katılımıyla 
gerçekleştirdiğimiz tören, maketin dernek avlusunda tekrar kurulmasının 
izleyenlerde yarattığı heyecan ve katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle tam 
bir şenliğe dönüştü. Süre kısa da olsa paylaşımın yoğun olması nedeniyle 
ayrılmak kimilerine zor geldi.

Katılımcılar ilk günlerde daha tutuk davranırken zamanla 
yanlış yapmaktan korkmaz, özgür davranır bir hale 
geldiler. Kendi aralarında ve bizlerle olan iletişim 
alışageldikleri öğretmen-öğrenci ilişkisinden farklıydı. Bunun 
getirdiği sorumluluk paylaşma, ortak üretim ve sahiplenme beklentilerimizin 
üstünde gerçekleşti. En hoş yanı da birçoğunun  gün boyu yaptıklarını 
akşamları evlerinde aileleriyle tartışmaları, hatta kimilerinin rüyalarına girdiğini 
söylemesiydi. Bu deneyim gösterdi ki, bu işler yaşa değil başa bakar ve 
katılımcılar hevesli, içten, düşünen kişiler oldukça gayet "yetişkin" bir tavırla 
gelişkin fikirler ortaya çıkabilir, anlamlı tartışmalar yapılabilir. 2003 
Temmuz'undan bu yana geçen süre içinde üniversite çağına gelen kimi 
katılımcıların arasında mimarlık ve benzeri alanları seçenlerin olmasında yaz 
okulu deneyiminin belki bir payı olmuştur. Hepimiz için başta bir tür macera, 
bir keşif olan bu çalışmanın gerek öğrenci gerekse eğitici konumunda 
katılanlar için yararlı bir deneyim olduğunu, bundan sonra yapılacak benzer 
programlara dayanak oluşturacağını söylemek haksızlık olmasa gerek.

Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ce Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bilkent University Department of Landscape Architecture and Urban Design
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Do you think that a primary school student of age 11 can say anything about the 
city? Does s/he have any idea about city, whose definition is controversial, 
whose size is flexible, whose development is complex; and can s/he have any 
critiques, suggestions or assessments about an environment that is obscure 
and difficult? If not, is this a concept that can be discussed only by the adults or 
even only by the specialists? If you agree with that idea, I wonder what you 
would have thought if you had seen "Architecture and the City Summer School" 
which was held in July 2003.

The study group of Child and Architecture of the Chamber of Architects Ankara 
Branch gave us an opportunity to prepare a summer school. It was a project for 
which we were waiting for the proper conditions to realize. We were planning a 
longer program in the beginning, but then we decided that one week would be 
enough at least for the first step. Although we were thinking about a more 
narrow age range, the young people who paid attention to the announcements 
that we sent to the members of Chamber of Architects, to the faculties of 
architecture, to the high schools, to architecture magazines and local pages of 
some newspapers, brought us to accept an age range between 11 and 18. The 
program lasted 7 days, between 30th June and 5th July, with the participation of 
25 students.  

We had defined the aim of this program as "letting young people meet the basic 
concepts and subjects about architecture and the city". In addition, the aim was 
to help them to have an idea about architecture and related fields by making 
them gain some designing experiences. In order to realize this aim, in the 
mornings we gave them basic information by means of conversations and trips. 
In the afternoons we prepared an appropriate atmosphere to let them express 
their thoughts by means of workshops. One of the advantages of this program 
was the ambiance that it was carried out in. The directorship of the Museum of 
Anatolian Civilizations showed a good example of cooperation by allocating the 
depot that had turned into a studio for our summer school.

Our team of summer school consisted of generous workers of the Chamber of 
Architect Ankara Branch, excited students who were at the beginning of their 
professional education and academicians. Akın Atauz, Erhan Acar, Ayşegül 
Tokal and Sedvan Teber were among our morning lecturers. The backbone of 
the workshop was the project of "Let's Construct Our Own City". By the help of 
this project, the participants experienced making decisions all together, 
discussing the importance of each decision within the whole and compromising 
when necessary; even though these were simplified. Trying to bring together 
the city designs that they produced on their own (the designs that reflected their 
thoughts) ensured an exchange of ideas between them, convincing each other 

and finally a compromise to create a common product. The discussions were 
surprisingly elaborated.
Following that project which lasted 4 afternoons, they reflected their experience 
with a poster prepared on the last day.

On the sixth day of the program, after a general discussion over the program 
and workshop, we went for a picnic at Hisar Park near the museum. Our last 
day was a sunny Sunday. The ceremony we prepared with the participation of 
the families at the Association of Turkish Traditional Crafts' building, turned into 
a feast when we exhibited the model in the courtyard of the association building 
and gave certificates to the participants. Even though the time was limited, 
since what we shared was so intense it was difficult for some of us to leave.

While the participants were timid in the beginning, with time they became more 
courageous and independent. The communication that they had with us and 
with each other was so different from the one they were used to have with their 
teachers. The sense of sharing, responsibility and production in cooperation 
which are the results of this kind of relationship were beyond our expectations. 
It was so nice to hear that most of them were talking about what we did all day 
long at home with their families! Among them there were even some telling that 
they saw it in their dreams. This experience showed that all this work had 
nothing to do with age, as long as the participants are sincere and enthusiastic; 
developed ideas can emerge, sensible discussions can be made. 

Since July 2003, summer school experience may have had an effect on 
participants at the age of university to choose architecture or a related field as a 
profession. I think it is not unfair to say that this summer school was a useful 
experience both for students and educators, an adventure and a kind of 
discovery for us in the beginning. Moreover it can be a basis for similar 
programs to be made in the future.



Semra Sanıtürk

Hatırlıyorum, 2003 Eylül ayında  posta kutusundan artık kimselerin 
birbirine yazmadığı mektuplar yerine, ödeme faturaları, pizzacı ilanları, 
makbuzlar, kredi kartı bildirimlerini alırken, Ankara Şube'den gelen, 
kendinden zarflı bir ileti dikkatimi çekti ve hemen açıp okumaya 
başladım: “...Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu'nun, 'mimarlık ve kent 
kültürü' yaygınlaştırma programının önemli bir ayağı olan  '1000 Mimar 
1000 Okulda' projesi sizin katkı ve katılımlarınızla şekillenecektir.... Sizi 
davet ediyoruz... Proje için gönüllü mimar olmanızı, ...yapacağınız 
çalışmayı kurgulamanızı... okul-mimar-oda ilişkisinin kurulması vb..."
son cümle olarak da:  "... Bizimle beraber olmanızı dileriz ..." diye biten, 
sevimli bir mektup... Kimsenin ağzından düşürmediği, her 
olumsuzluğun nedeni olarak görülen, o meşhur kelime "eğitim" için, işte 
müthiş bir fırsat!.. 

"Çözümde görev almayanlar, problemin bir parçası olurlar..." 
Goethe'nin bu sözü de beni arkamdan itekliyor, senelerdir 
uğramadığım Oda' ya doğru... Toplantılar, bilgilendirmeler, tanışmalar...
Korkular, kurgular, çalışmalar, heyecanlar, çocuklar, Şube' de 
koşuşturmalar... Okullar, MEB'de izinler, sevinçler, ÇOKAUM 
seminerleri... 

İlk buluşmalar, ilk fotoğraf ve çocukların ilk çizilmiş resimleri... Mimarlık 
ve kent kültürü kavramlarını çocuk diline çevirip anlatmak için, bir süre, 
çeşitli yayınlardan bilgilerimi tazeledim.Unuttuklarımı hatırladım ve 
Frank Loyd Wright 'ın öncülüğünü yaptığı "Organik Mimarlık" 
akımından hareketle bir proje kurguladım. Araç olarak da çeşitli 
yapılardan oluşan ve sabit olmayan bir kent maketi yaparak çocukların 
hayallerindeki kenti alan üzerinde uygulamalarına olanak sağlamaya 
çalıştım.

Okul buluşmalarımız çok keyifli geçti, karşılıklı birbirimizi sevdik...
Ben çocuk oldum, onlar ise benden çok büyük... 

Yaşamayana anlatmak çok zor ama, bu çocuklar ne çok şey biliyorlar!.. 
“İnsanlarla diğer canlılar arasındaki fark mı? İnsanlar çok oynar, 
hayvanlar oynamaz"
"Ağaçların gözenekleri var, evlerin de penceresi"
"Ağaçlar dallarıyla ayrılır, ev de duvarlarla"
"Biz karavanlarda otursaydık, siz mimarlar hiç para 

kazanamayacaktınız"
"Kent deyince aklıma, boruların döşenmesi geliyor"
"Mimar kim midir? Ne mi yapar? Tabii ki inşaat yapar"
"Mekân mı? Bir yatak markası... Aklıma geldi TV'de görmüştüm..."
Eğer bu projeye katılmasaydım, hiç bir zaman bilemeyecektim.
Ve hiç de aklıma gelmeyecekti, bana verdikleri bu yanıtlar...

Mimarsanız ve "1000 Mimar 1000 Okulda" için hâlâ bir okula, bir ders 
saati de olsa gitmediyseniz, sakın bana "Her şeyin başı eğitimdir, bu 
ülke eğitimsizlikten ..." diye başlayan bir cümle kurmayınız... Rica 
ediyorum... Hatta sizi dinlemiyorum!..

I remember receiving in my mail-box, instead of the usual bills, pizza 
parlor vouchers, credit card bills, instead of letters that no one writes 
anymore, a letter from the Ankara Branch of the CAT. I began to read it 
immediately. A lovely letter saying: ... As an important phase of the 
architectural and urban culture awareness program, "1000 Architects at 
1000 Schools" by Children and Architecture Group, will be established 
with your support and effort... We invite you... As a volunteering 
architect,... To structure the work that you will conduct
... To establish a school-architect-Chamber collaboration
Etc... And ending with "... We wish to see you among us..."
Here is a great opportunity for that famous word that is on everybody's 
lips, seen as the cause to all existing problems, "education".
"The ones that do not take part in the solution become part of the 
problem." This quote from Goethe encouraged me to visit the Chamber, 
where I had not been for years. Meetings, information sessions and new 
acquaintances... Fears, schemes, workshops, excitements, kids and the 
hurries at the Chamber.
Schools, permissions from the Ministry of Education, happiness, AU-
CRCC Seminars (Ankara University Center for Research on Child 
Culture)...

First meetings, first photos and first drawings of the children.
In order to "translate" architectural and urban culture to children's 
language, I refreshed my knowledge for a while, using various sources.
I recalled what I had forgotten and structured a project, based on the 
stream of organic architecture, pioneered by Frank Lloyd Wright. I built a 
non-static city model, consisting of various structures, as a tool to create 
an opportunity for the kids to build the city of their dreams on the spot.

The school meetings were very enjoyable, everyone liked each other.
I became a child and they became people older than I am.
It is hard to make the ones who never had such an experience 
understand that these kids knew a lot.
"The difference between people and other creatures? People play a lot, 
animals do not."
"Trees have lenticels and homes have windows."
"With their branches, trees become distinct. And with walls, homes 
become distinct."
"If we lived in trailers, you architects would not make money at all."
"When "city" is mentioned, I think of laying pipes."
"What is an architect? What does s/he do? Construction, of course."
"Mekan? (which means "space" but is also the name of a mattress brand 

in Turkey)? It's a mattress brand... I have seen it on TV, I remember." If I 
had taken part in this project, I would never have known. And the 
answers they gave to me would never have come to my mind. 

If you are an architect and you have never been to a school, even for a 
single course period for "1000 Architects at 1000 Schools", do not tell 
me anything beginning with "before everything, comes education. 
Because of the lack of education, this country..." I request that you do 
not. I would not even listen to you.

Mimar - Çocuk Elele Architect - Child Hand to Hand

Nothing was clear when the Chamber of Architects Ankara Branch 
offered us a collaboration for the project of "1000 Architects at 1000 
Schools". Neither for the architects developing the project, nor for 
us who know about the child and adolescent and asked for 
contribution in psychology and education fields. Their intention was 
to work with children in order to make them aware of their space, 
city and environment. On the other hand, how much the architects, 
devoted themselves to the project, love children was so obvious. 
Such a beginning for such a project under the cover of an non-
governmental organization seemed pretty good. As CRCC we 
decided to collaborate despite the fact that we didn't know what we 
would do, what would be better ...

In a country in which planning, service and initiatives are so limited 
for children, a group of architect were dreaming of meeting, working 
and sharing their experience with the children of this country ... In 
fact, in Turkey few things are done for children or about children. 
Especially when we take the big amount of child population into 
account, we could see that the service for children - particularly in 
terms of culture - is too limited. But the initiative of the architects 
was both surprising and admirable. Because, they are not expected 
any responsibility to give any service to children. Even the 
contribution of the architecs to the education and development of 
children could not have been considered. 

Meetings were organised with the representatives of the Chamber of 
Architects Ankara Branch. Hypothetical discussions were made. The 
architects had had a lovely interactions with children beforehand. 
They had got an experience to a certain extent. So they had an 
impression that it could be possible to have effective and 
comprehensive works at schools. Doing, however, something at 
school was being seemed more serious and frightening. They were 
anxious about the possible attitudes of directors teachers, 
authorities of Ministry of National Education. When the first contacts 
were made with the schools, the positive ambiance and the will 
more than they expected were noticed. By the time the eyes were 
shining. They were more hopeful about reaching children. The love 
was getting stronger. Firstly, CRCC organised "child and adolescent 
seminars" for the architects. During these seminars, architects 
loving children would have some basic information about the 
children and adolescent development. They listened to the child 
development with their eyes full of love and with a smile on their 
face. They  asked questions, got answers, added new things. They 
wanted to know more, they wanted to learn more. The love that they 
felt for children during these cold days heated my heart. For them, 
the architecture had already fallen behind the topic of child. 
Following seminars, they prepared their individual projects with a 
great desire. They knew more about children, and the schools were 
already contacted. Now it was time to decide what to do at schools 
concretely.

In their personal projects there was a little knowledge but much 
more love. They were creating subject titles and the examples of 
activities about what they would do with children and how they 
would present all these, intuitively. This work could be named as 
main drafts of individual projects. For each architect - from CRCC 
Tülin, Müge, Neslihan and me - we tried to make a kind of 
consultancy. We, as professionals who know  child and adolescent 
and more familiar to the ambiance of education rather than 
architecture, tried to give structural little advices for these projects. 

We discussed, we had an agreement, and finally the architects went 
to their schools. They realised their projects by having different 
tastes, responsibilities. Some of them told that they had never such 
an experience in their professional life that they felt that much 
excited. Their eyes was shining more and more. When we went to 
see the architects working at schools, it was surprising for us to see 
that they had a common approach, as if they had an aggrement, 
towards children. Architects were considering the children important 
as active individuals with their skills and knowledge. They had a 
positive approach to the natural equipment of children. They were 
finding them strong and they wanted to support their development. 
They had a will to introduce architecture. They wanted to create an 
awareness of space and built environment. Even if they didn't use 
the concept obviously, what they supported was "Participation Of 
Child". Doing something at school seemed to them more serious 
and frightening. With all these small projects they produced an 
opportunity for children to participate in. They let them have a 
different and an amusing experience. 

I'm so hopeful for this project that will be developed more. 
Thanks to everybody who contributed this work.

Mimarlık ve Çocuk:
Çocuk Seven Mimarlar

Prof. Dr. Figen Çok

Architecture And Child:
Architects Who Love Children

I claim that we do not need architects as I have told before in our 
newspaper named Rainbow. Buildings are designed by architects, and then 
they are disfigured by the advertising boards. The contractors make 
architects design buildings, and then they construct them the way they 
want. If so, we can construct buildings only with boards. Then contractors 
do what they want the way they want. Then what do we need architects for?

Why Do Architects Exist!

Neden Mimarlar Var ki!

Türk Cebeci (12)

Gökkuşağı gazetemizde bahsettiğim gibi mimarlara gerek kalmadığını söylüyorum. 
Binaları mimarlar yapıyor, reklamcılar tabelalarla çirkinleştiriyor. Binayı yaptırmak 
için müteahhitler mimarlara çizdiriyor. Daha sonra kendi kafalarına göre bina 
yapıyorlar. 
O zaman tabelalarla bina yapabiliriz. O zaman müteahhitler kendi kafasına göre 
yapsın. O zaman neden mimarlara gerek var ki?
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Ankara Üniversitesi, Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM) Ankara University Center for Research on Child Culture

Mimarlar Odası Ankara Şubesi "1000 Mimar 1000 Okulda" projesiyle okullara 
gidip çocuklara mekân, kent, çevre konularında bilgi ve farkındalık 
kazandırmak istediklerini söyleyerek merkezimizle işbirliğine girmeyi 
önerdiklerinde her şey çok belirsizdi. İşin başını çeken mimarlar için de, çocuk 
ve ergeni tanıyan ve projeye psikoloji ve eğitim çerçevesinde katkımız 
beklenen bizler için de... Ancak bir şey çok belirgindi; bu işe gönül veren, 
projeyi gerçekleştirmek isteyen mimarların çocukları ne kadar çok sevdikleri.

Bir sivil toplum örgütünün çatısı altında böyle bir proje oldukça iyi bir başlangıç 
olarak görünüyordu. Bizler de Merkez olarak projeye destek olmaya karar 
verdik ne yapacağımızı, neyin iyi olacağını çok da iyi bilmeden... Çocukların 
karşısına çıkmak, birikimlerinden küçük bir şeyleri ülkenin çocuklarına 
aktarmaktı bir grup mimarın hayali, üstelik çocuklara yönelik çok sınırlı 
hizmetin, planlamanın ve girişimin gerçekleştiği bir ülkede... Gerçekten de 
Türkiye'de çocuklar için çocuklara yönelik ya da onları konu alan çok az şey 
yapılıyor. Özellikle ülkenin çocuk nüfusunun büyüklüğü dikkate alındığında ne 
kadar az hizmetin -özellikle kültür alanında- onlara sunulduğunu görüyoruz. 

Bu nedenle çocuklara yönelik hizmet vermek yönünde belirli 
bir sorumluluğu beklenmeyen, hatta çocukların eğitimi ve 
gelişimi konularında katkıları olabileceği bile düşünülmeyen 
mimarların böyle bir girişimde bulunması gerçekten hem 
hayret verici, hem de takdire değerdi.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin bu konuda öncülük eden temsilcileri ile 
toplantılar yapıldı. Konuşmalar genellikle varsayımlara dayanıyordu. 
Mimarların daha önce çocuklarla güzel etkileşimleri olmuş ve bunlar onlara bir 
ölçüde deneyim kazandırmış, çocuklarla daha geniş kapsamlı ve etkili 
çalışmaların okulda yapılabileceği inancını uyandırmıştı. Yine de okulda bir 
şeyler yapmak biraz daha ciddi, hatta korkutucu geliyordu onlara. Okulların 
yetkililerinden, müdürlerden, öğretmenlerden, Milli Eğitim Bakanlığı 
yetkililerinin olası tavırlarından çekiniliyordu. Yavaş yavaş okullarla iletişim 
kurulmaya başlandığında beklenenin çok üstünde bir olumlu hava ve işbirliği 
isteği gözlendi. Zamanla mimarların gözlerindeki ışık parladı, çocuklara 
ulaşabilecekleri duygusu gelişti, çocuk sevgisi daha da canlandı. İlk olarak, 
okullara gidecek mimarlara yönelik "çocuk ve ergen seminerleri" gerçekleştirildi 
Merkezimiz tarafından. Çocuk seven mimarlar, bu seminerlerde, çocuğun ve 
ergenin nasıl geliştiğiyle ilgili temel bazı bilgiler alacaklardı. Sevgiyle parlayan 
gözleri ve gülümseyen yüzleriyle çocuk gelişimini dinlediler, sorular sordular, 
yanıtlar buldular, eklediler. Daha çok bilmek istediler, daha çok öğrenmek... 
Soğuk  günlerde gerçekleşen bu akşam toplantılarında hissettiğim çocuk 
sevgisi içimi ısıttı. Onlar için çocuk konusu mimarlığın önüne geçmişti bile. 
Seminerlerin ardından büyük bir istekle kişisel projeler hazırladılar. Artık çocuk 
hakkında biraz daha bilgiliydiler, okullarla bağlantı da kurulmuştu. Sıra gelmişti 
okulda somut olarak ne yapılacağına...

Hazırladıkları kişisel projelerde biraz bilgi, daha çok da sevgi vardı. Sezgisel 
olarak çocuklara neyi, nasıl sunacakları ve onlarla ne yapacaklarına ilişkin 
etkinlik örnekleri, konu başlıkları oluşturuyorlardı. Kişisel projelerin ana 
taslakları da denilebilirdi bunlara. Her bir mimar için -ÇOKAUM'dan Tülin, 
Müge, Neslihan ya da ben- bir tür danışmanlık yapmaya çalıştık. Mimarlığı 
değil, çocuğu ve ergeni bilen ve eğitim ortamına daha tanıdık olan kişiler olarak 
bu kişisel projeler için öneriler getirdik. 

Görüştük, anlaştık ve sonunda mimarlar okullara gittiler. Farklı tatlar alarak, 
sorumluluklar üstlenerek projelerini gerçekleştirdiler. Gözlerindeki ışık daha da 
parladı. Kimileri yaşamlarında kendilerini bu kadar heyecanlandıran başka bir 
mesleki deneyim yaşamamış olduklarını söyledi. Gözlerdeki ışık giderek daha 
da çok parlıyordu...

Okullara gidip çocuklarla buluşacak mimarlarla görüştüğümüzde - aralarında 
anlaşmışçasına- çocuğa yönelik ortak bir anlayış taşıdıklarını görmek bizi 
gerçekten şaşırtıyordu. Mimarlar çocuğu etkin görüyorlar, onların bilgi ve 
becerilerini önemsiyorlardı. Çocukların doğal donanımları konusuna olumlu 
yaklaşıyor, onları güçlü buluyor ve gelişimlerini desteklemek, mimarlığı 
tanıtmak, mekân ve yapılı çevre konularında farkındalık yaratmak istiyorlardı. 

Kavramı açıkça kullanmadıkları halde desteklemek istedikleri 
"Çocuğun Katılımı"ydı. Okulda çalışmak biraz daha ciddi, 
hatta korkutucu geliyordu onlara.  Bu küçük projelerle 
çocuklara katılım olanağı yarattılar, onlara yeni kapılar açıp 
farklı ve eğlenceli bir deneyim yaşattılar.

Daha da gelişecek bu proje için çok umutluyum. Katkısı olan herkese 
teşekkürler.



Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin 10 yıllık üyesiyim. Ancak bu sürede 
kütüphane, bilgisayar kursları, iş-eleman arayan dosyaları, aidat 
ödemeleri dışında Oda ile ilişkim olmadı. "1000 Mimar 1000 Okulda" 
projesi gündeme geldiği an bu durumu değiştirmek istedim. 17. 02. 2004 
günü Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu’nun bir toplantısına katıldım ve 
hemen o akşam gönüllü okullar listesinden bir okul seçip bir an önce 
başlamak istediğimi söyledim. Bir amaç belirlememiz, 
gerçekleştireceğimiz proje için olası takvimi hazırlamamız, ÇOKAUM 
uzmanlarıyla görüşmemiz, okuldan uygun sınıfı ve saatleri ayarlamamız 
gerekiyordu. Tüm bunlar odanın katkılarıyla seri bir şekilde gerçekleşti. 
Sonunda Mimar Kemal İÖO 4-C sınıfı ile "Hayallerindeki Sınıfı 
Yaratmak" üzere, 05. 03. 2004 tarihinde ilk kez buluştuk. Aslında bu bir 
son değil bir başlangıçtı... Amacım 
yeteneklerine ve hayallerine sahip çıkmaları, 
fikirler üretip onları savunmaları, baktıklarını 
görebilmeleri, grup ruhunu yakalamaları ve 
mimarlığın hayatımızın her alanını kapsayan 
bir meslek olduğunu kavramalarıydı.
İlk günkü buluşmamız sona erdiğinde bu 
projenin bir parçası olduğum için gerçekten 
mutluydum. Zaman içinde programımız 
doğrultusunda ilerledik. Oda maddi ve manevi 
desteğiyle hep yanımızdaydı. Tanışma 
anketleri, kendi gruplarına isim bulmaları, 
çevremiz-ilimiz ile ilgili sorular, mimarlık nedir 
sohbetleri, üç boyut algılama denemeleri, 
fotoğraf çekimleri, ölçekli maket hazırlıkları, 
kesmeler, yapıştırmalar, ölçmeler ve tabii 
hayaller...

Çocuklar çok istekli ve çok mutluydular. Verileni 
alma, konuşulanı anlama, konuşma, fikir 
alışverişi, kesme-yapıştırma gibi konularda her 
şey yolundaydı. Çocuklar samimi ve 
dürüstlerdi... Fakat haftalar geçtikçe hayallerin 
var olan sınıfın çok da dışına taşamadığını 
görmek düşündürdü beni. Sonra kendi 
çocukluğumu, arkadaşlarımı düşündüm. Bize 
hiç kimse sormamıştı "Hayalinizdeki sınıfta neler var?" diye. "Nasıl bir 
ortamda okumak istersiniz?" dememişti hiç kimse. Keşke sorsalardı, 
keşke biz de o yaşta bir mimarla tanışsaydık... Ne söylerdik, ne çizerdik, 
ne isterdik... Bilemedim. On yaşında gibi düşünemedim. 

Düşünüp özlediğim kendi okulum oldu... Osmanlı Son Dönemi'nden 
kalma kalın taş duvarlı, kireç badanalı, yüksek tavanlı, geniş kapıları 
kocaman pencereleri olan beş derslikli bir ilkokuldu  bizimkisi. Sekiz 
basamaklı bir giriş merdivenimiz vardı. Ali Amcamız, Ayşe Teyzemiz 
vardı. Ali Amcamız teneffüslerde sobaya kömür atar, Ayşe Teyzemiz 
öğretmenlere çay verirdi. Bir tepegöz vardı, pek önemli bir aletti. Kim 
bilirdi ki bir gün, bir sınıfa "Ne istersiniz çocuklar?" diyeceğim ve hep bir 
ağızdan her bir masaya bilgisayar isteyeceklerini... Çok severdik biz 
öğretmenimizi ama söyleyemezdik. Kim bilirdi ki bir gün, bir sınıftan 
"Can Öğretmenim" şarkılarıyla, alkışlarla uğurlanacağımı...
Devir değişmiş. Sanki şimdi daha rahat ama daha sabırsız çocuklar. 

Hayalimdeki Sınıf
Can Menteş Karabük

The Classroom of My Dreams

I am a member of the Chamber of the Architects since 10 years. During 
that time I had no relation with the chamber except the library, the 
computer course, the files for employment, and the subscriptions. I felt 
the desire to change this situation when the project of "1000 Architects 
at 1000 Schools" came into agenda. I went to the meeting of the study 
group of Child and Architecture on February 17th 2004. I told them 
immediately that I would like to join them by choosing a volunteer 
school. We needed to fix a goal, to prepare a probable calendar, to 
speak with the specialists of AU-CRCC (Ankara University Research for 
Child Culture), fix the proper hours and classes at school. All these were 
quickly realized with the help of the Chamber of Architects Ankara 
Branch. Finally I met the students of the 4C class at the Mimar Kemal  
primary school on the 5th of March 2004, in order to create the 

classroom of our dreams. Actually that was the 
beginning, not an end. I aimed to let them own their 
dreams and skills, have new ideas and defend them, 
understand the meaning of group work, see what 
they are looking at. I also wanted them to understand 
that architecture was a profession which could 
embrace every aspect of our life. By the time we 
made a progress. The chamber was at our side 
economically and morally. Introductory inquiries, 
finding names to their own groups, questions about 
us and our environment, conversation about 
architecture, the trials of perception of 3 dimension, 
taking photos, cuttings, measuring, sticking, the 
preparation of model and of course, dreams... 

Children were happy and desirous. Everything was 
all right about understanding what I told, speaking, 
exchanging ideas, cutting - sticking. Children were 
honest and sincere. However, as the weeks passed, 
to observe that dreams could not have gone beyond 
the existing classroom made me think about over it. 
Then I thought about my childhood and my friends. 
Nobody had asked us how the classroom of our 
dreams was. Nobody had asked what kind of 
classroom we wanted. I wish we would have been 
asked, I wish I could have met an architect at that 
early age... I could not imagine. I could not think as if 
I was 10. 

What I found was my own school and I missed it... Our school, which 
dated from the last period of Ottoman Empire, had thick stone walls, a 
high ceiling, large doors, big windows, lime whitewash and five 
classrooms. We had an entrance stairs with 8 steps. We had Uncle Ali, 
Aunt Ayşe. Uncle Ali used to put coal into the stove and Aunt Ayşe used 
to serve tea to our teachers. Who could imagine that one day I would 
ask children what they would like to have and that they would answer all 
together "a computer for each desk". We used to like our teacher so 
much but we could not say it. Who could imagine that one day I would 
be seen off from a classroom with songs and applause?

The times have changed. Now the children look more relaxed but less 
patient. They feel hungry more quickly, they hardly get satisfied. They 
have more problems and they are more responsible. We used to be 
free. We used to trust ourselves and everybody. All of us in our little 
worlds used to be happy, peaceful and successful children. We used to 
have time for reading, playing, living, walking about. We used to know 

Mimarın kim olduğunu ben bilmiyordum. Sadece evlerin, binaların 
planlanmacı ve çizicisi olarak biliyordum. Oysaki yaşantımızda, barınacak 
her yer mimarlar tarafından yapılır. Dünyaya bakıldığında ülkemizdeki 
eserlerin eşi benzeri yoktur. Çünkü Anadolu'daki uygarlıklarda mimar çok 
önemliydi. Eskiden mimarlığa verilen önem, gözler önüne serildiğinde bugün 
kültürümüzün ne kadar geride olduğunu anlayabiliyoruz.

Biz çocukların mimarlık kavramını öğrenmesi, en azından gelecekte 
ülkemizin kültürünü artırmamızı sağlar. Tüm çalışmalardan çooook bilgi 
edindik. Sadece mimarlık kavramını, mimarlığı öğrenmedik. Bu tür 
çalışmalar biz çocukların kendine olan öz güvenini de arttırır. Toplum içinde 
fikirlerimizi söylemenin bizim için de çok önemli olduğunu gösterir. Kendimiz 
ve ülkemiz için mimarın kim olduğunu bilmek gerekir. Çünkü aslında “Bana 
ne ki? Ne işime yarar mimar?” dediğimiz bu meslek, kültürün temelini 
oluşturur. Ülkemiz vatandaşlarının kurduğu bu cümleler kültürümüzün hangi 
seviyede olduğunun göstergesidir. Aslında bir diğer sorun da mimarların 
“Genel Kurul” gibi çalışmalara katılmaması. Ayrıca “Çocuk ve Mimarlık” 
kavramını da bilmeyen birçok mimarımız vardır eminim. Ve çok önemli bir 
soru soracağım: Binaların planını neden mimarlar değil de müteahitler  
yapıyor?

Bu çalışmalar bana öncelikle mimar ve mimarlık kavramlarını öğretti. 
Mimarlığın, ölçü ve kurallara  göre olan bina tasarlama sanatı olduğunu 
öğrendik. Ben, tüm mimarları “1000 Mimar 1000 Okulda” projesine katılmaya 
davet ediyorum. Bizlere bunları öğreten tüm mimarlara teşekkür ederim.   

I had no idea about what the architect was. I only knew that they were 
the designers of the houses and the buildings. But each place for 
sheltering is produced by the architect. When we compare with the world, 
the historical works in our country are unique because during the 
civilizations in Anatolia the architects were very important. When we think 
about the value of architect in history we see how our culture got worse.

We can improve our country's culture by learning the concept of 
architecture. We learned many things from this project. We did not only 
learn architecture, but also we developed our self-confidence. It shows 
us that expressing our ideas is important for us. It is necessary to know 
who the architect is for us and for our country. In fact, architecture, for 
which we can say "It does not interest me. An architect, what is his/her 
use?" constitutes the base of the culture.

All these sentences made by our citizens show us that at which level our 
culture is. Another problem is that the architects do not attend activities 
like "General Council". In addition, there are some architects who do not 
know the concept of "CHILDREN AND ARCHITECTURE". I'm sure about 
that. And I will ask a very important question: "Why are the designers of 
buildings the contractors, but not architects?"

These works taught me firstly what architecture is, who the architect is.  
We learned that architecture is the art of designing a building according 
to size and rules. I wish all architects would participate in that project of 
"1000 Architects at 1000 Schools." I would like to say "thank you" to all 
the architects who taught us all these.

Who is the Architect? 
Now You Can Ask That to Children...

“Mimar Kim? Artık Çocuklara Sorun...”

Eda Kirişçioğlu (13)

where we lived. All of us had seen the mosque, the bath and the 
caravanserai which dated from the period of Fatih. We used to know 
also Radar, Place of Republic, the building of municipality, the post 
office, the rural health center, the football field.... When I ask children at 
a school what is in the center of Ankara, three buildings come to their 
mind, which are: 1) Armada 2) Migros 3) Big Migros.

It was nearly 25 years ago and most of us had not seen Ankara yet. If 
they had asked us the same question, we would have answered as: 1) 
Atatürk's tomb 2) Building of Parliament 3) Museum of Ethnography. We 
were taught that way. Ankara was the capital and it was very important. 
Now the children in Ankara are far from Ankara. Lives become 
materialistic, dreams become small....

Maybe we were not in life struggle. We were 
children. We did not rush for growing up. We are 
still partly children. Still excited, still afraid... 
Sometimes over courageous, sometimes timid... 
But always honest and sincere.

When we think of the lives they have, the children 
are over successful in dreaming. It seemed to me 
that a generation has been created, which is tired, 
selfish, materialistic, alone and growing up before 
the time is coming. Is it only children? We made 
models of "the classrooms of their dreams" with 
the children of the 4-C class at Mimar Kemal 
Primary School, we wrote things, and we talked. 
We had an extraordinary, happy time. Our main 
purpose is living extraordinary lives; living without 
losing our respect and love to each other, to our 
family, to our job and to our country.

Let us try to broaden the horizons of our children 
as much as possible. We make them learn about 
themselves and their cities; let us try to persuade 
them to return to their essence instead of a life 
with Barbie, Bey Blade and life with pocket-knife. 
Let us become "1000 Architects at 1000 Schools". 
Having children who see what they are looking at, 
who understand what they see, who can discuss 
what they understand and who can pick 

something from the discussion is our interest. So where can we situate 
architecture in all these? Is not architecture the life itself?
Is not it a job which goes along with the social structure, which changes 
and is changed, which tires and on which we can make comments? We 
do not have opportunity to think over; we work day and night...Happily 
our job is the life itself.

I would like to thank the Branch of Ankara of the Chamber of Architects 
as they produced and supported this project and they let us have a look 
at our children and our lives.
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Daha çabuk acıkıyor, daha zor doyuyorlar. Daha sorunlu ve daha 
sorumlular. Biz hürdük. Kendimize ve herkese güvenirdik. Aksini 
gerektirecek bir şey de olmazdı. Hepimiz küçük dünyalarımızda mutlu, 
huzurlu, başarılı çocuklardık. Okumaya, oynamaya, gezmeye, 
yaşamaya ayıracak vaktimiz vardı. Yaşadığımız yeri hepimiz tanırdık. 
Fatih Dönemi'nden kalma camiyi, hanı, hamamı hepimiz gezmiştik. 
Kumu, radarı, Cumhuriyet Meydanı'nı, belediye binasını, postaneyi, 
sağlık ocağını, top sahasını, çamlığı, her yeri bilirdik... Ankara'da şehrin 
merkezindeki bir okulun çocuklarına Ankara deyince aklınıza gelen üç 
bina diyorum. Yanıt olarak: 1- Armada, 2- Migros, 3- Büyük Migros 
duyuyorum.

Neredeyse 25 sene önceydi, pek çoğumuz 
Ankara'yı hiç görmemiştik. Aynı soruyu bize 
sorsalar ; 1-Anıtkabir,  2- TBMM, 3- Etnografya 
Müzesi derdik. Öyle öğretilmişti. Ankara 
başkentti ve çok önemliydi. Şimdi Ankara'nın 
içinde Ankara'dan uzak çocuklar... 
Maddileşen hayatlar, küçülen hayaller...

Belki de biz hayat mücadelesinde değildik. 
Çocuktuk. Hiç de acele etmedik  büyümek için. 
Hatta bir tarafımız hâlâ çocuk. Hâlâ heyecanlı, 
hâlâ korkak... Bazen anlamsız cesur, bazen 
çekingen... Ama hep dürüst, samimi ve 
yürekten...

İçinde bulundukları hayata bakınca, aslında 
çocuklar "iyi bile" hayal ettiler. Vaktinden önce 
büyüyen, yorgun, bencil, maddi ve yalnız bir 
nesil yetişiyor gibi geldi bana. Sadece çocuklar 
mı? Mimar Kemal İÖO 4-C çocuklarıyla 
"hayallerindeki sınıf" maketini yaptık, yazılar 
yazdık, konuştuk. Keyifli, sıra dışı, diğer 
sınıfların imrendiği merak ettiği saatler yaşadık. 
Asıl amacımız sıra dışı hayatlar yaşamak, 
kendimize, ailemize, mesleğimize, 
memleketimize olan sevgi ve saygımızı hiç bir 
zaman, hiç bir ortamda yitirmeden yaşamak.

Elimizden geldiğince çocuklarımızın ufuklarını açalım. Kendilerini, 
kentlerini tanıtalım, beybileytli, barbi bebekli, tasolu, çakılı 
hayatlarından özlerine döndürmeye çalışalım. Bir gün gerçekten 1000 
mimar 1000 okulda olalım. Baktığını görebilen, gördüğünü anlayabilen, 
anladığını tartışabilen, tartıştığından kendine bir şeyler alabilen kaç 
çocuk kazandırırsak kârdır. Mimarlık bunun neresinde midir? Mimarlık 
bir bakıma ta kendisi değil midir hayatın? Sosyal yapıyla birebir giden, 
değişen, değiştirilen, yoran, yorum yapılan bir meslek değil midir? 
Düşünmeye fırsatımız olmuyor, uğraşıp duruyoruz gece gündüz... 
Hayatı meslek edinmişiz haberimiz yok! 

Bu fikri yarattıkları, her türlü desteği sağladıkları, çocuklarımızı ve 
hayatlarımızı gözden geçirmemize neden oldukları için Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi'ne teşekkür ederim.



Çocuklar ve...
Şehriban Gözcü

Children and...

Mimarlar Odası Ankara Şubesi çocuklarda, yaşanılan kente ilişkin 
duyarlılık oluşturmak amacıyla geliştirdiği "1000 Mimar 1000 Okulda" 
projesi kapsamında Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları öğrencileriyle de 
etkinlikler düzenledi. 6. ve 7. sınıflardan 40 öğrencinin katılımıyla 
Roma Hamamı, Ankara Kalesi, Beştepe Tümülüsü ve Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi'ni kapsayan "kent ve zaman" temalı bir kent 
gezisi düzenlenerek adı geçen yerlere ilişkin öğrencilerin de izlenimleri 
alınarak bilgi verildi, yaşantılar paylaşıldı.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde 6. sınıf öğrencileriyle oluşturulan 
"oyun parkı"nda öğrenciler sadece bedenlerini kullanarak kendi 
yaratıcılıkları doğrultusunda su, köprü, ağaç, yol gibi doğa ve kent 
öğelerini canlandırdılar, doğa ve kentle içselleştikleri oyunlar oynadılar.

Ayrıca öğrencilerin bu etkinliklerle ilgili fotoğraflarından, çalışmalarla 
ilgili yazdıkları yazılardan, hazırladıkları maketlerden oluşan bir sergi 
Tevfik Fikret Okulları'ndaki diğer çocukların da paylaşımına sunuldu. 

Mimarlar Odası'nca ortaklaşa hayata geçirilen bu proje sonucunda;
- öğrenciler hiç bilmedikleri ya da az tanıdıkları mekânlarla ilgili 
yaşantıya ilişkin deneyim kazandılar, bilgilendiler, 
- arkadaşlık ilişkilerini daha farklı çalışma ortamlarında yaşama ve 
geliştirme olanağı buldular,
- "tasarlama bilgisi" geliştirdiler, park projesindeki yaşantılarıyla mekân 
tasarımı konusunda "alışıldık" ve "bilindik" uygulamaların dışına 
çıkabileceklerini gördüler,
- yaşadıkları kentin geçmişiyle ilişki kurdular,
- genç mimarlar aracılığıyla farklı öğrenme süreçleri yaşadılar,
- yaşadıkları kente ilişkin duygu ve düşüncelerini ifade etme olanağı 
buldular.

Sürece ilişkin gözlemlediğimiz kazanımlardan yola çıkarak, bu tür 
çalışmaların, benzer projelerin uygulanmasının, öğrencileri yaşadıkları 
kente ilişkin duyarlı ve bilinçli bir yapıya kavuşturmada olumlu 
etkilerinin olduğunu düşünüyorum...

The Chamber of Architects Ankara branch organised several activities with the 
students of Tevfik Fikret School Group in order to develop a sensibility towards 
the city they live in. 
We organised a city trip to Roman Bath, Ankara Castle, the Museum of Anatolian 
Civilizations and Beştepe Tumulus with the participation of 6th and 7th grades 
(40 people in total). The theme was "City and the Time".

During this work the information was given to students; in return they told us 
their impressions. 
During the "game park" activity at the Museum of Anatolian  Civilizations, the 6th 
year-students imitated the elements of nature and the city, such as water, bridge, 
tree, road  by using their bodies only. Using their creativity, they played games 
during which they internalized nature and the city . In addition to this, an 
exhibition consisting of the photos, models and essays about the study were 
presented to the other children. As results of this project realised by the 
Chamber of Architects;

* students experienced ambiances that they didn't know or they knew a little. 
* they had an occasion to live and develop their friendships in a different 
atmosphere.
* They developed a "knowlage of design."

With the aid of work in park project, they noticed that  they could do something 
different than usual and known about resident design.

* They set up a relationship with the history of the city.
* They experienced different processes of learning by means of  young 
architects. 
* They had an occasion to express their thoughts and feelings about the city they 
live in.

Resulting from the experience that we had during the process, I think that 
realising these kinds of projects have a positive effect on students to develop 
their sensibility and consciousness towards the city they.

> Uygulamanın gerçekleşmesi 2003-2004 öğrenim yılında; toplam 28 bireysel proje gerçekleştirilmiştir, 20 okulda uygulama yapılmış, 1300 çocuğa 
ulaşılmıştır. "1000 Mimar 1000 Okulda" Projesi, çeşitlilik ve farklılıklara dayanır, oradan beslenir... Okullar çeşitlidir, yaş grupları farklıdır, ortamlar 
farklıdır, etkinlikler çeşitlidir.

Nereye gidiyoruz? Projenin evrimi...
2004-2005 Eğitim ve öğretim yılında da projenin devam etmesi için gerekli izinler alınmıştır. Önümüzdeki dönem aktif olarak okullarda uygulamalar 
başlayacaktır. Yeni mimarların katılımı sağlamak için özel modeller geliştirilmektedir. Kolaylaştırıcı olabilecek yöntem ve araçlar geliştirilmektedir. Örnek 
uygulama projeleri yazılmaktadır. Projenin daha yapılanmış ve değerlendirmeye elverişli bir biçime dönüştürülmesi için ÇOKAUM'un desteğiyle çalışmalar 
yürütülmektedir.  Özellikle değerlendirme boyutunun geliştirilmesi yönünde girişimler vardır. Projenin, eğitimciler tarafından da uygulanabilir hale 
getirilebilmesi için eğitim araçları ve rehber kitapçıkların elde edilebilmesi yönünde hazırlıklar sürdürülmektedir.

Nereye gidiyoruz? Projenin paylaşımı...
Projenin eğitimciler ve mimarlarla paylaşılması için projeyi bilimsel toplantılarda sunmaya, mimarlık ortamının tüm etkinlik alanlarına taşımaya ve yayına 
dönüştürmeye çalışmaktayız. Çocuk ve mimarlık konusuna ilgi duyan, farklı disiplinlerden kişileri biraraya getirmek için  UIA 2005  İstanbul Kongresi 
kapsamında bir  uluslararası seminer programı tasarlanmaktadır. [www.uia2005istanbul.org] Mimarlık ve kent ile ilgili konuların örgün eğitim programlarında 
daha etkin hale gelmesi yönünde yeni programın değerlendirilmesi için bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Talim Terbiye Kurulu'nun Program Yenileme 
Çalışmalarına katkıda bulunma yönünde girişim başlatılmıştır.

The realization of the project. During the school year of 2003 - 2004, 28 personal projects were realized, studies were carried out at 20 school; we reached 1300 
children. "1000 Architects at 1000 Schools" is based on differences and varieties. It is fed from differences...

Where are we going to? The evolution of the project...
We have got the permissions for the 2004 - 2005 education periods to be able to continue the project. We will start the applications in schools next semester.
New models are developed to get the attendance of other architects. New methods and tools are developed which will facilitate the project.  Sample application projects are 
written. We continue to work with the support of AU-CRCC in order to make the project more structured and open to the evaluation. There are attempts particularly on the 
subject of developing the evaluation. We wish the project could be carried out by educators, so we continue our preparations to get the education tools and guide books.

Where are we going? Sharing of the project...
We are trying to present the project in scientific meetings, carry it in all kinds of architectural activities and publish it.
An international seminar is planned in the scope of the UIA 2005 Congress of Istanbul in order to bring people together from different disciplines, who are interested in 
children and architecture. [www.uia2005istanbul.org] A study group was formed to evaluate the new programs. Their aim is to make the subjects about architecture and the 
city more efficient in education programs, so that group attended the meetings of the Council of Instruction and Training related to regeneration of the education program.
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“ We played hide-and-seek, smell 
the earth, 

hug the trees. In the museum 
garden. 

It was wonderful.”

" Bu çalışmada benim için farklı 
olan şey mimarlığı makette 

veya kağıtta değil, 
çok farklı yerlerde 

konuşmak ve öğrenmek oldu.”

“ What made difference for me 
was to discuss and the learn the 

architecture rather than on papers 
or with models.”

“ Müze bahçesinde saklambaç 
oynadık, 

toprağı kokladık, ağaçlara 
sarıldık, 

çok güzeldi.”

Ayça  Atay (12) Duru Yavan (12)1
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Özel Tevfik Fikret Okulları Ankara Tevfik Fikret Private Schools

" Bu çalışmada karşılaştığım, 
bana farklı gelen şey, 
hiç alakası olmayan 
objelerle bile bazı 

şeyleri yapabilir ya da 
yaratabiliriz.”

“ Doing or creating things by 
using totally different objects 

asthonised me.” 

Melis Külbay (12)

Kendi Parkım
Ebru Baysal

My Own Park
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Geçen hafta boyanan kumaşlar

 hakkında konuşmak imkansızdır.

 Okul bahçesine çıkınca konuşma biter.

Koşulur

Kumaş parçaları

uçurtma olur

elbise olur

top olur



MİMARLAR, MİMARLIKLAR ve de 
ÇOCUKLAR, TEMMUZDA... İSTANBUL'DA...

UIA 2005 İSTANBUL KONGRESİ MİMARLIKLARIMIZI SORGULAMAK, 

PAYLAŞMAK, ÇOĞALTMAK İÇİN BİR FIRSAT... ORADA OLACAK MISINIZ?

KATKINIZA, KATILIMINIZA, VARLIĞINIZA İHTİYACIMIZ VAR!

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN, BİR DÜNYA MİMAR TEMMUZDA İSTANBUL'DA...

Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu 3-10 Temmuz arasında 

gerçekleşecek UIA 2005 İstanbul Kongresi ortamını en etkin şekilde 

kullanmayı uzun zaman önce öncül hedeflerinden birisi olarak 

önüne koymuştur. 

UIA 2005 İstanbul Kongresi'nin uluslararası etkileşim ortamı, Çocuk 

ve Mimarlık Çalışması için bir derlenme, projenin uzak hayalleri için 

paylaşma, çoğalma ve meşrulaşma alanıdır; proje için ulusal ve 

uluslararası alanda kendisini ilan etme fırsatı ve yurt çapında 

yaygınlaşma talebini dile getirebileceği bir platformdur. 

Bu kapsamda Kongre Organizasyon Komitesi'ne yapılan 

başvuruların tamamı kabul edilmiştir. Yapılan başvurular, öncelikle 

2002'den bu yana sağlanan birikimi paylaşmayı ve çoğaltmayı 

hedeflemektedir. Bununla beraber uluslararası ortamda konu ile 

ilgili varolan birikim de olanaklar ölçüsünde Kongre ortamına 

taşınmaya çalışılacaktır. Diğer bir etkinlik ise İstanbul'da, çocuklarla 

beraber üretmek üzerine kurulmuştur. İlkini elinizde tuttuğunuz ve 

ikincisi de nisan ayında basılması planlanan bültenlerimiz ise 

toplumla ve uluslararası ortam ile 

buluşmada projemizin yüzü olacaktır. 

Çocuklarla beraber üretmek için:

İstanbullu çocuklar ile kentin farklı 

noktalarını mekan tutan, yürütücülüğünü 

PLAYCE üyeleri ve 1000 Mimar 1000 

Okulda Projesi katılımcısı mimarların 

ortaklaşa yapacağı uluslararası bir atölye 

çalışması.

Projenin sürdürülebilirliği için: 

Ulusal ve uluslararası alanda konu ile ilgili 

çalışan mimar ve diğer disiplinlerden 

uzmanların katılacağı bir seminer. 

Deneyimleri, birikimleri paylaşmak için:

1000 Mimar 1000 Okulda Projesi katılımcısı mimarlar ile PLAYCE 

üyelerini buluşturacak bir iç-atölye.

İzlemek, dahil olmak, çoğalmak için:

PLAYCE üyelerinin kendi ülkelerinde yapmakta oldukları konu ile 

ilgili çalışmalardan ve Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları'ndan oluşacak 

uluslararası bir sergi.

 UIA Yapılı Çevre Eğitimi Çalışma Grubu ile iletişim

UIA üyesi ülkeler arasında toplumun küçük yaştaki bireylerine yapılı 

çevre ile ilgili eğitim verilmesi konusunda bilgi akışı ve paylaşımı 

sağlamak ve bu konuda üye ülkelere önerilmek üzere programlar 

hazırlamak için çalışan UIA Yapılı Çevre Eğitimi Çalışma Grubu 

(BEE-Built Environment Education Study Group) ile iletişime 

geçtik. Yukarıda da belirtilen etkinliklerde ortaklaşmaya gidilebilmesi 

için BEE'nin UIA 2005 programının kesinleşmesi beklenmektedir. 

KATILIM KOLAYLIKLARI, BİLGİ ve KAYIT İÇİN: 

info@mimarlarodasiankara.org

There are cities under construction and cities under

demolition. 

There are war-torn cities or disaster-prone ones. 

There are improved cities and cities insecure, There

are simple cities and difficult ones. There cities

that are divided or shrinking… 

There are millions of people living 

inside-under-near-next to-outside-around… 

the “ArchitectureS” of all these cities…

What about you?

Where are you? Where are you from? 

How do people live in your country? How does it smell,

the weather there? 

Are there many children playing outside? Does it rain

too much? 

Are you happy? 

Have you ever heard a gun shot? 

What about your architecture; architecture inside you?

Share with us…

You are all invited to Istanbul from 3th 

to 7th of July to the 22nd World 

Congress of Architecture; "The

Grand Bazaar of ArchitectureS”…

You are all invited to experience a 

divided, chaotic,

expanding, complex, living, dream city; 

Istanbul with

architects from all around the world.

Do not forget to take your 

“ArchitectureS” with you!..

WHERE ARE YOU, 
WHERE ARE YOU FROM?
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www.uia2005istanbul.org

Alvar Aalto Academy ve Alvar Aalto 

Foundation tarafından çocuklar için mimarlık 

ve yapılı çevre eğitimi üzerine düzenlenen 

Soundings for Architecture Workshopları'na 

18 değişik ülkeden son iki yıldır sağlanan 

katılımlar aracılığı ile bir araya gelen 

mimarlar, eğitimciler, sanat tarihçileri 

PLAYCE adı altında uluslararası bir dernekte 

örgütlenmiştir. Türkiye kesimini Mimarlar 

Odası Ankara Şubesi Çocuk ve Mimarlık 

Çalışması'nın oluşturduğu, 18 ülkeden 

katılımcıların bulunduğu ve şu anda 48 üyesi 

bulunan PLAYCE Derneği ile ortak olarak 

UIA 2005 İstanbul Kongresi'nin uluslararası 

ortamı için etkinlikler planlamaktadır.
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