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BAŞKA BİR DÜNYA+BAŞKA BİR MİMARLIK

Sadece Türkiye’de değil, dünyada da son zamanlarda artan bir şekilde mekân üretimi ve yeniden üre-
timinin başka yollarının düşünülmesi gerektiği tartışılıyor. Bu tartışmalar kimi zaman üretimi belirleyen 
politik-ekonomik bağlamın kökten dönüşmesi yönünde radikal müdahalelerle ya da sistem içinde daha iyi 
bir dünyayı inşa etmenin yolunun mümkün olduğunu düşünen bir ele alışla, kimi zaman da her iki olasılık 
arasında bir geçiş sürecinin inşası ile kurulması gerektiği yönünde süregidiyor. Birbiriyle bazı zamanlarda 
kesişen, bazı zamanlarda da karşı karşıya gelen bu yolların gündem olmasını bu mevzuları dert edinen bir 
meslek insanı olarak hayli önemsiyorum. Hangi şekilde olursa olsun, mevcut üretim ve yeniden üretim 
pratiklerini teori ve praksiste eleştirel bir yolla tartışmaya açmak kayda değer. Bunları bir araya getirmek, 
oluşumlara alan açmak, deneyimlerin birbirinden öğrenmesine imkân tanımak, birbirlerine ve ilgi duyan-
lara bilgi-birikim aktarma ortamlarının kurulması da oldukça faydalı.

Mimari mekân üretiminin teorik boyutunu; akademik bilgi üretiminden, üretilen bilginin toplumsallaşma-
sına ve kentsel, toplumsal dönüşüme neden olacak kadar güç kazanmasına, mimarlığın etik sorunlarından 
açık-şeffaf-katılımcı yöntemlere dek açmak mümkün. Aynı şekilde praksisin boyutu da meslek içi, dışı 
ve ortak tüm üretim alanlarına, dayanışmacı pratiklere dek genişletilebilir. Diğer yandan teorinin pratikle 
ilişkiselliği, pratikteki deneyimin teoriyi dönüştürmesi, her türlü hegemonyaya dayalı üretim ortamının 
transdisipliner bir metodolojiyle birbiri içinde erimesi sahici birikimlere zemin olabiliyor. Bu çerçeve-
de bir yanıyla Türkiye’den “içeriden” bir bakışla, “dışarıya” dünyadaki deneyimlere bakmak, bir yanıyla 
da sınırları muğlaklaştırarak içeri ve dışarıyı hemhal kılmak, müşterek başka bir dünyayı, bu dünyanın 
mekânsallığını düşlemek ufuk açıcı. Bu nedenle 2021-22 akademik yılını geçirdiğim Fransa’da Grenoble Mi-
marlık Bölümü’nde çalışırken, kendim de yeniden “içeride-dışarıda olma/kalma” halini tartışırken, mekân 
üretimi üzerinden bu temayı ele almaya karar verdim. Memleketin yoğun ortamından görece uzakta olup 
ancak aktif bağımı koparmadan dünyadaki teori ve pratiklere bakarken, Türkiye’de yetişen ve ülke bağla-
mını bilen/takip eden, aynı zamanda dünya ölçeğinde bir üretimin parçası olan kişilerin çalışmalarına bu 
gözle yeniden baktım.

Son dönemde artan bir oranda Türkiye’den uzaklaşma, yurt dışına gitme çabası var. Bunun temelinde ül-
kedeki güven(ce)sizlik ve geleceksizlik ortamının olduğunu söylemek mümkün. Bu durumda arzu nesnesi 
haline gelen yurt dışındaki mesleki üretim ortamına yakından bakmak ayrı bir anlam taşıyor kanımca. Diğer 
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yandan Lefebvre’in “Gündelik Hayatın Eleştirisi”1 isimli eserinde işaret ettiği gibi, gündelik yaşamımızın 
çok güçlü bir yabancılaşma formuna maruz kaldığı, parçalara ayrılmış iş-boş zaman-eğlence zamanı vb. 
ilişkileri nedeniyle yaşamı artık bütünlüğü ile algılayamadığımız bir hayatta, kendimizi gerçekleştirmek 
için iş-meslek denen zaman dilimini sorgulamamız da ayrı bir önem kazanıyor. Yine Lefebvre’e dönerek 
mekânı hissetme hallerimize bakarsak, mekân “algılanan, tasarlanan ve yaşanan” olarak üçlü bir diyalektiğe 
sahip.2 Çevremizi saran fiziki mekân algılanan mekânı, -çoğunlukla tasarım disiplininden kişilerin müdaha-
le ettiği- zihinsel tasavvur ve yaratıcı fikirler tasarlanan mekânı, algılanan ve tasarlanan mekânın karması da 
yaşanan mekânı işaret ediyor. Bu bağlamda kentsel mekânın üretimi ve yıkarak yeniden üretimi, algılanan 
ve tasarlanan mekânın dönüşümü yoluyla, toplumsal ilişkilerin vuku bulduğu yaşanan mekânın yeniden 
üretimine neden oluyor. Diğer yandan tasarım disiplininden olan bizler, Lefebvre’in üçlü yapısının her 
tarafında yer alan kişiler, toplumsal ilişkileri tüm yönleriyle deneyimleyen ve hatta dönüştürücü güce sahip 
olanlar olarak varsayılabiliriz. Bu bağlamda toplumsal ilişkileri -en başta kendimiz için- dönüştürmeye dair 
atacağımız her adım, her yeni yapma biçimi kayda değer bir anlam kazanıyor. Bilhassa mekânın kullanım 
değerini dönüşüm değerinin baskısından kurtarmaya yönelik müdahaleler3, bu yolda kolektif, dayanışmacı 
üretim pratikleri, yeni bir mekânsallık inşası için ufuk açıcı deneyimler olabiliyor.

Dayanışmacı, çoğulcu kolektiflerin deneyimlerinden öğrenme

İnsan ve diğer türler üzerinde şüphesiz müthiş bir etkisi olan sistemsel güç ilişkileri karşısında bir başkayı 
inşa etme nasıl gerçekleşebilir? Güç mevzusuna bakarsak, bir yanda Spinoza’nın ifade ettiği biçimde “po-
testas” var. Yani zora gelindiğinde insanların emirlerini yerine getirmesini sağlayacak güce sahip polis, 
ordu, basın, ücret ilişkisi, çoğunluğun birikmiş korkusu ve pasif rızası, “üzerinde güç” olarak tanımlanabi-
lecek ya da muğlak bir ifade olan “iktidar” altında toplanabilecek her türlü şey alıyor.4 Diğer tarafta da yine 
Spinoza’nın ifadesine göre “potentia” var; eyleme kapasitelerinden -bir şeyler yapma, birbirlerini etkileme 
ve birbirlerinden etkilenme güçlerinden- başka hiçbir şeyleri olmayanlar. Üstelik her bir bireyin potentia’sı 
tek başına çok fazla değil ve kesinlikle potestas ile yüzleşmek için de yeterli değil.

Bu nedenle bireylerin bir araya gelmesi, her birinin eylem kapasitesini diğerlerinin kapasitesiyle çoğalt-
ması başka bir şeye dönüşür.5 Bu bir araya geliş yine Spinoza’dan devamla bir “ortak mefhum” üzerinden 
olduğu durumlarda duygulanışların başka bir seviyeye çıktığını da ifade edebiliriz.6 Bu çerçevede bakar-
sak, mimarlık eğitim/üretim ortamlarına ilişkin ortak mefhumlar etrafında bir araya gelen, mekân üretimini 
toplumsal eşitsizlikleri görünür kılmak ve/ya daha adil bir mekânsallık üretmek yönünde ele alan dünya-
dan ve Türkiye’den kişiler/oluşumlar/kurumlar var. Elinizdeki Dosya doğrudan söz konusu oluşumlara 
odaklanmıyor, ancak içindeki yazılarda değinilen çokça örnek var. Bu giriş yazısında ben de bazılarına 
kısaca değinmeye çalışacağım. Şüphesiz burada anamadığım veya henüz benim de bilmediğim çok sayıda 
oluşum/hareket/kaynak da vardır. Öte yandan başka bir mimarlık konusu elbette ilk kez bu dosya ile ele 
alınmıyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi başta olmak üzere mimarlık ve dışı çok farklı mecrada bu konular 
tartışılıyor. Bu bağlamda yeri gelmişken Ankara Şube’nin diğer dosyalarına da referans vermek isterim.7 Ay-
rıca Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Mimarlığın Sosyal Forumu buluşmalarına da işaret etmek isterim.8

Grassroots, kentsel toplumsal taban hareketleri, katılımcı/kolektif/aktivist tasarım, birlikte yap (do-it-together), 
gerilla/taktiksel tasarım ve benzeri isimlerle kendini tanımlayan pratiklerin temel özelliği mimarlığı toplum 
yararına, herhangi bir işverenin talebiyle değil, kendi tasarruflarıyla, genelde kolektif-dayanışmacı yollarla 
icra etmeleri. Bu oluşumları bir arada anan ve böylece birbirleriyle bağ kurmaları için alan açan çalışmalar 
da var. Spatial Agency9 bunlardan birisi. Bir diğeri ise, mimarlık endüstrisinin dünya nüfusunun %10’undan 
daha az bir kısmına hizmet ettiğini işaret ederek, bunu değiştirmek için buradayız diyen A new decade of 
Architecture-in-Development (A--D) ekibi.10 Web sitelerinde yer alan işlerinde, Do-it-Together (DiT) pratik-
leriyle sadece güzel işleri göstermeyi değil, sistemsel olanı değiştirmeyi de düşlediklerini ifade ediyorlar.11 

Ekibin birlikte inşa etme pratiğinin radikal potansiyeline işaret ettikleri metinleri, klasik tasarımcı-işveren 
ilişkisini, mekân üzerinden değer üretimini, küresel-yerel çatışmasını, büyük-küçük ölçek üretim sorunsa-
lını tartışmaya açan önemli ipuçları içeriyor.12 Bir diğer metinlerinde de13 “kendin-yap’dan (do-it-yourself)” 
devşirilen kolektif üretimin (do-it-together) “ben” yerine “biz” düşüncesini, yarışma yerine dayanışmayı na-
sıl teşvik ettiğini bazı örnekler üzerinden vurguluyorlar. Benzer saiklerle Open Architecture Collaborative, 
Open Architecture Network de sayılabilir.14
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Türkiye’ye bakarsak, 2017-18 yılları arasında Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi bünyesinde bir 
sergide bir araya gelen Dayanışma Mimarlığı ekipleri de adı geçen yurt dışı örneklerine benzer bir araya ge-
lişlerden birisi.15 Başka Bir Atölye, Düzce Umut Atölyesi, Herkes İçin Mimarlık, Kuzguncuk Bostanı, Mimar 
Meclisi, Plankton Project, Tarihi Yedikule Bostanları ekiplerinden oluşan sergi, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, 
Muğla, Adana, Mersin’i gezdi. Bu illerde bir araya geldikleri başka ekipler oldu. Serginin kitabında her olu-
şum hakkında ayrıntılı bilgiler yer alıyor.16 Bu ekipler içinde yer almayan ancak benzer çabalarla mesleki 
faaliyette bulunan Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi, Politeknik (Halkın Mühendisleri, Mimarları, 
Şehir Plancıları), Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi gibi grupları da anmak isterim.17

Bunlar dışında “Bir Pavyon İki Etkinlik”18 başlıklı buluşmada olduğu gibi, bu tür grupların zaman zaman 
bir araya gelip belli bir çerçeve/bağlamda işlerini değerlendirdikleri ortamlar da oluyor. Eray Çaylı, Gül 
Köksal ve Sinan Logie tarafından düzenlenen bu buluşmada gruplara; Çalışmalarınızın “kamu veya toplum 
yararına” olduğunu düşündüğünüz yönleri nelerdir? Yerel paydaşlar, meslek insanı ve bunların dışındaki 
aktörlerin çalışmalarınıza katılımcılık düzeyi ve şekli nedir? Hedef kitleniz, çalışma grubunuz ve/veya yol 
arkadaşlarınız kimlerdir? Ekonomik kaynak sorununu nasıl çözüyorsunuz? gibi ortak sorular yöneltildi ve 
bu sorular etrafında ortaklıklar/farklılıklar tartışıldı, buluşmanın kayıtları paylaşıma açıldı.19

Dayanışma Mimarlığı ve bu buluşmalara katılan gruplar başta olmak üzere, Türkiye’deki benzer çabalar 
üzerine değerlendirmelerde bulunan lisans üstü tezler de hazırlanıyor. Güncel olandan geriye doğru gider-
sek; 2022’de tamamlanan Öncül Kırlangıç’ın doktora tezi, “'Başka türlü': 2000 sonrası Türkiye mekân si-
yasetinde mimarlık ve planlamanın eleştirel pratikleri”; Yağmur Yıldırım’ın “Türkiye’de feminist mekânsal 
pratikler: Hassasiyetler, araçlar, taktikler” başlıklı yüksek lisans tezi; 2021 tarihli Ilgım Tur’un “Dayanışma 
mimarlığı: Türkiye’deki katılımcı tasarım pratikleri”; Hakan Ilıkoba’nın “21. yüzyılda kriz ortamında alter-
natif mimari pratikler” isimli tezleri bu çalışmalar arasında sayılabilir. YÖK Tez veri tabanında bu çalışma-
lar gibi çok sayıda başka üretim de yer alıyor.

Bu çerçevede mimarlık disiplini dışındaki pratiklerin mekân üretimine etkilerini dikkate alan çalışmalara da 
yer vermek iyi olacak. Örneğin feminist pratikler ve tasarım alanlarının birbirine alan açmaları gibi.20 Bunlar 
dışında iklim krizi sorunsalı üzerinden kentlerdeki iyi örneklerin dökümü olan Yereliz’in üretimleri gibi 
güncel bazı yayınlar da var.21 Buradaki bazı uygulamalar taban hareketleri ile ortaklaşa olduğu için yarışma-
cı yollar -rekabet ortamı-, ihale, anaakım belediye tutumu dışında başka üretim yollarına da işaret ediyor.

Bir diğer çalışma olarak benim de toplumsal dönüşümü hedefleyen kolektif bilgi üretimi ve dayanışma aka-
demileri üzerinden katkıda bulunduğum “Ortaklaşa: Kenti Müşterekleştirmek” kitabı ve ortak platformunu 
da bu bağlamda paylaşmak isterim.22 Platformun web sayfası ve kitabında taban hareketlerine ilişkin farklı 
deneyimler yer alıyor.23 İzmir’de İzmir Akdeniz Akademisi’nin “İyi Tasarım İzmir”i de tasarımı farklı çerçe-
velerde sorgulayan ve bir araya getiren bir ortam.24

Bu ve benzeri örneklere bakınca aklıma gelen şey, Peggy Deamer’ın sorduğu gibi; “Özgürleştirici bir mi-
mari praksisin teorisi yapılabilir mi?” sorusu oluyor25. Ve ekliyorum; bu yolda başka bir mimarlığı tartış-
manın yolları neler olabilir? Lefebvre’in dediği gibi, teorinin pratikle bağı, aşkın bir soyutluğun bir dolay-
sızlıkla ya da önceki bir “somut”la arasındaki bağ değilse ve teorik soyutluk zaten somutun içindeyse, onu 
orada ortaya çıkarmak gerekir. Algılanan, tasarlanan mekânın içinde teorik mekân ve mekânın teorisi zaten 
mevcuttur. Mekân toplumsal ile zihinseli, teori ile pratiği, ideal ile gerçeği birbirine eklemler.26 Bu bağlam-
da meslek insanının mekân üretimindeki konumuna bakarsak Lefebvre’in şu sorusu ve yanıtı üzerinden 
gitmek isterim; “Mimarlık nedir? Bir sanat mıdır, teknik midir, bilim midir? Kapitalist bir tıp pratiği varsa, 
hiç kuşkusuz ’sosyal’ ya da ’sosyalist’ diye tabir edebileceğimiz kapitalist olmayan bir tıp pratiği de vardır. 
Yine de pratik olarak tıp kapitalizmden önce gelmiştir, sonu ne olursa olsun kapitalizmden sonra da var 
olmaya devam edecektir. Kapitalist üretim ilişkilerinin yeterli itki ve yönelimi sağlayarak tıbbi araştırma 
ve verimliliği tetiklediği kesin olmadığı gibi, engellediği de kesin olarak söylenemez. Tıp bu tahakküm-
den kendini nasıl kurtarabilir, nasıl daha iyi eylem ve araştırma biçimleri bulabilir? Soru az çok keskin bir 
şekilde soruluyor. Cevap kesin değil, bariz bir çözüm de yok. Mimarlığın ve mimarın durumu da aynıdır. 
Mimari pratiğin tarihi elbette kapitalizmden eskidir. O zamanlar aydın despotların emirlerine (tıpkı ayırt 
edilemediği şehircilik gibi) az çok boyun eğmekteydi”...27
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Küreselden yerele “başka”nın inşası tartışmaları

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 51. sayısı olan “Başka Bir Dünya+Başka Bir Mimarlık” adını 
taşıyan bu Dosya sayımızda kısaca tanımlamaya çalıştığım bu çerçevedeki bakış açısını içeren yazılara yer 
vermeyi planladım. Yazarları davet ederken çalışmalarını takip etmemin yanı sıra, Türkiye kökenli olmaya 
dayalı olarak ülkedeki üretim ortamını tanımaları, yaşamlarının kayda değer bir kısmını Türkiye’de geçirmiş 
ve halen yurt dışında ancak zaman zaman Türkiye ile ortak üretimler içinde olmaları, lisans mimarlık eği-
timi almaları, aynı zamanda farklı ülkelerde kazandıkları deneyimler ve bütçe-zaman tasarrufu nedeniyle 
Türkçe anadilinde yazabilecek olmalarına dikkat ettim.

Başka bir dünya+mimarlık elbette sadece mimarların işi olmasa da Dosya’nın bir meslek örgütü dergisi 
olması ve daha çok mimarların okumasından kaynaklı, davetlerimde aktif olarak mimarlık alanında teori/
akademi/tasarım ya da mekân üretim sahasında olanları tercih ettim. Yazarların çoğunun, odaklandıkları 
bazı spesifik çalışma alanları olsa da bu konuda bir kısıtlamaya gitmedim. Ancak sohbetlerimizde Dosya 
içeriğinin zenginliği açısından bunlara ilişkin konuştuk. Genel-spesifik üretim mevzusunu barış imzası28 

gerekçesiyle örgün akademi ortamından atılalı ve üretime farklı boyutlarıyla “dışarıdan” devam etmeye 
başlayalı beri kişisel olarak da deneyimliyorum. Hele de beş yıl boyunca pasaportuma tahdit -yurt dışına 
çıkma yasağı- konup “içeride” kalıp, son bir yıldır da bir şekilde “dışarıda” olmak bakış açıma ayrı bir bo-
yut kattı. Yazarların mimari üretim hayatlarını halihazırda Türkiye dışında kurmuş olmaları, kendilerince 
“başka”yı arayışlarının (bu duruma alternatif/karşı vb. de diyebilirler) Türkiye dışı ortamlardaki karşılığını 
merak ediyordum. Türkiye’de büyük bir çoğunluğun, bilhassa gençlerin ülkeden dışarı çıkmak istediği bir 
zamanda hem de... Dosya’ya katkı için her ne kadar halihazırda memleketlerinin dışında üretim yapan 
yazarlara çağrıda bulunsam da yazarların “içeriden-dışarıdan” olma hallerinin nasıl da geçirgen olduğunu, 
iç-dış konusundaki esnekliklerini yolladıkları metinleri okuduktan sonra daha iyi fark ettim.

Gezi Direnişi’nin önde gelen aktörlerinden olan meslektaşlarımızın tutsak olduğu bugünlerde “başka”yı 
hayal etmenin öneminin daha da arttığına inanıyorum. Bu nedenle yazarlardan kaleme almayı kabul et-
tikleri metinlerde, aşağıdaki iki soru bağlamında; “Neden, kimden, nasıl başka? Kim için?” gibi sorulara 
yanıt verecek şekilde metodoloji, yöntem, teknik ve araçları açıkça ifade etmelerini talep ettim. Böylelikle 
okuyucular için ortak bir bağlamda değerlendirme imkânı olabileceğini düşündüm.

- Türkiye kökenli ve yurt dışında üretim yapan bir meslek insanı olarak başka bir dünya ve adil, eşit, özgür 
bir mekânsal üretim konusunda ne düşünüyorsunuz, bu yönde kimleri, hangi yayın ve/ya çalışmaları takip 
ediyorsunuz?

- Bulunduğunuz ülkede genelden detaya çalışma alanınızda başka bir dünya-üretim yolunda incelediğiniz/
parçası olduğunuz metotlar neler?

Belki burada neden “başka bir dünya, başka bir mimarlık” demeyi tercih ettiğimi, bunun yerine neden 
“müşterek bir dünya, müşterek bir mimarlık/mekân üretimi, daha adil-eşit bir dünya/mimarlık/mekânsallık, 
ya da başka yerine karşı-alternatif” vb. ifadelerini kullanmadığımı da açmam iyi olabilir. Öncelikle mesele 
ettiğim bir konuya ilişkin bir cevap -ve hatta kendi cevabımı- vermekten ziyade yazarlara ve okuyanlara 
mevcut olandan farklı olanı düşlemek üzere bir soru sormayı arzu ettim. Bu metnin sonunda parçası oldu-
ğum Başka Bir Atölye üzerinden başka’ya dair cevabımızı da yazdım zaten. Müşterek ifadesine gelirsem 
de örgün akademiden atıldıktan sonra bir arada olma şansına eriştiğim müşterekler pratiklerinde farklı 
yaklaşımlar olduğunu deneyimledim. “Müşterek” ifadesinin çıkışını yapan Elinor Ostrom, Amerikalı politik 
ekonomist, anti-kapitalist bir yerden değil de ortak kaynakların tükenebilirliği üzerinden bu ifadeyi kulla-
nıyor.29 Diğer bir deyişle müşterek ifadesi politik-ekonomik bağlamda farklı şekillerde karşılık bulabiliyor. 
Kişisel olarak mekânsal üretimin başkalaşmasına marksist bir diyalektik üzerinden bakıyorum. Ancak başka 
sorusuna yazarların kendi yanıtlarını vermelerini ve bu bağlamda anaakım üretimi sorgulama yöntemle-
rini açmaları için ortam yaratmayı tercih ettim. Başka yerine karşı/alternatif demedim, çünkü başka’nın 
“karşı”ya göre daha olumlayıcı/kucaklayıcı bir yerden zemin kurduğunu; sisteme de bir “alternatif” seçim 
sunmak yerine tercihi net bir duruş sergilediğini düşünüyorum.

Yazıların sıralamasını alfabetik olarak ülke isimlerine göre düzenledim. Aslında daha çok ülkeden yazar 
davet etmiştim. Ancak uzayan pandemiye bağlı veya başka türlü sağlık sorunları, yaz yoğunlukları vb. ne-
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denlerle tüm davetler Dosya’da maalesef yer bulamadı. Dolayısıyla bu alanla buradakinden çok daha fazla 
sayıda kişinin ilgili olduğunu ve çalıştığını da söylemem mümkün. Umuyorum kendileri ile ileriki zaman-
larda başka ortamlarda kesişme imkânımız olur.

Dosya’ya katkılar mesleki ve akademik üretimlerini Amerika’da gerçekleştiren iki yazarla başlıyor. “Yüzleş-
me ve Telafi Mekânları” başlıklı yazısında Esra Akcan, resmi tarih söyleminin eleştirel bir bakışla yeniden 
ele alınmasını ve geçmişle hesaplaşan adil bir geçiş sürecine işaret ediyor. Akcan’ın geçiş dönemi adaleti 
(transitional justice) mevzusunun mekânsal karşılığını kentsel toplumsal hareketlerde okuyabiliyoruz. Zira 
kendisi de Türkiye’den Cumartesi Anneleri’nin direnişi ve Hafıza Merkezi’nin çalışmaları dışında, Taksim 
ve Haliç Dayanışması gibi yeri savunmaya ilişkin örgütlenmeleri, Yedikule Bostanı, Küçük Armutlu gibi 
yere dair çalışmaları örnekliyor. Yüzleşme ve telafi mekânlarını da iyileşme mekânları (healing spaces) 
kavramı adı altında Amerika başta olmak üzere bazı yurt dışı örnekleri ile açıklıyor. Mimarlığın kentsel top-
lumsal adalet konusunda suça zemin hazırlaması kadar dönüştürücü bir katkısı olabileceğinin altını çiziyor. 
Akcan’ın kendisine yönelttiğim soruları ele alış çerçevesini hayli önemsiyorum. Bu tür dönüştürücü çaba-
ların aktif bir parçası olan bir kişi olarak, bunun sadece toplumsal alana değil, aynı zamanda emekçisine 
de iyi geleceğini ve mesleği icra etmede güçlendirici olacağına inanıyorum. Bu dosyanın hitap ettiği kişiler 
arasında yer alan ve geleceğini başka topraklarda arayan genç meslektaşlarımıza kendini gerçekleştirme ve 
kendimiz için de adaleti talep etme imkânı olarak bu ve benzeri örnekleri hararetle işaret etmek isterim.

Meral Ekincioğlu tarafından kaleme alınan “Problem ve Çözümlerin ’Kesişiminde’ Daha İyi Bir Mimarlık 
İçin” başlıklı makale küresel salgın COVID-19, iklim ve enerji krizi, gıda güvenliği, kentsel eşitsizlik gibi 
sorunsallara karşı bunlardan ağırlıklı etkilenen topluluklara yönelik kapsayıcı çalışmalara değiniyor. Üre-
timini sürdürdüğü çok ırklı, çok etnik kökenli ve göçmen barındıran bir ülke olan ABD’de gerçekleştirilen 
farklı eylemler üzerinden eleştirel bir bakışla kazanımları irdeleyen Ekincioğlu, feminist pratikleri de günde-
me taşıyor. Bu metin Amerika’daki kadar olmasa da zorunlu göçün ve yoğun insan hareketliliğinin olduğu 
Türkiye’de de birlikte, eşit ve adil bir şekilde yaşamanın yollarını inşa etmek için önemli ipuçları sunuyor. 

“Önce Nefes Almak Sonra Mimarlık: Boşluk ve Doluluk Üzerine” isimli yazısında Hüseyin Yanar, Finlan-
diya üzerinden bir yolculuk hikayesiyle gerçek ve hayal arasında kentleşme sorunsalına değinirken, inşa 
etme kültürünü sorguluyor. İhtiyaç dışında bu kadar yapı inşa etmeye gerek var mı, doluluk ve boşluğu 
dengelemenin anlamına dair tartışmaları ve tahayyülleri içeren yazısıyla Yanar mimarlığın geleceğine dair 
bir perspektif sunuyor.

Merve Bedir, “Başka Dünyaların Mümkünlüğü Aşkına” diyerek 21.yüzyılda yeryüzündeki farklı toplumsal 
hareketlerin ortak hayal dünyasına değiniyor. Mimarlığın başka olma halini, mesleğin içine sıkışmayarak 
ve sadece bulunduğu ülke olan Hong Kong üzerinden değil, dünyanın içinden düşünen yaklaşımlarla 
irdeliyor. Mesleğin sınırlarını bozan, hatta mesleki, coğrafi vb. tüm sınırların ötesini hayal eden, çoğulcu 
ve dayanışmacı yöntemler izleyen örnekler, Bedir’in kendisinin de sınırların ötesinde Türkiye’de ve farklı 
ülkelerde fiilen deneyimlediği işler gibi ufuk açıcı şeyler sunuyor. Her biri farklı sorunsalları mesele eden 
bu ve benzeri oluşumlar bizlere şimdiden başka olasılıkları denemek için ilham olurken, katı bir sistemin 
içinde çatlaklara sızmak, çatlaklar yaratmak ve oradan yeşermek için yollar açıyor. 

“Başka Bir Dünyanın Geçmişi: Alternatif Miras Süreçlerini Kentsel Hafızada Aramak” başlıklı yazısıyla 
Mesut Dinler başka bir dünyanın inşası için geçmişin de başka türlü ele alınmasını ve bu bağlamda kültü-
rel miras alanına eleştirel yaklaşımın öneminin altını kuramsal ve praksisten örneklerle gayet kuvvetli bir 
şekilde çiziyor. Resmi tarihyazımı gibi kültürel değerler üzerine resmi söylem de ideolojik bakış açısı ve 
ele alış yöntemleriyle yön verilen bir olgu. Geçmişi bugünden okuyan gözlerin eşitlikçi, adil, eleştirel bir 
yöntem kullanması kültürel miras söylemini de çoğullaştıran bir yol olabiliyor. Toplumsal eşitliği ve adaleti 
halen tehdit eden ve fakat miraslaştırılan (heritagization) değerlerin tersine bir eylemle mirassızlaştırılması 
(de-heritagization) gibi yolları tartışan eleştirel miras çalışmaları hayli zihin açan fikirler üretiyor. Dinler’in 
İtalya/Torino’da yaşadığı semt olan Aurora’daki kültürel söylemi irdelediği yazısı başka birçok coğrafyadaki 
duruma eleştirel bir bakış için ilham veriyor.

İsveç’in ardından halen ABD’de çalışan Evren Uzer’in “Mekânsal Adalete Konuttan Bakmak, Başka Bir Ko-
nut Mülkiyeti” isimli makalesi kentleşme ve konut politikaları bağlamında ortak mülkiyet esasıyla işleyen 
konut kooperatiflerini aktarıyor. Malum temel hakların başında gelen barınmanın özellikle büyük ve pahalı 
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kentlerde nasıl yakıcı bir sorun olduğunu gitgide daha fazla deneyimliyoruz. Uzer’in bu sorunsalı açarak 
sistem içinde farklı deneyimleri ortaya koyan yazısı bizlere yeni ufuklar katıyor.

Dosya’ya son katkı ise, İpek Türeli’nin “Tercih Edilebilir Gelecekler” isimli makalesi. Türeli yaşadığı ülke 
olan Kanada’daki ırksal adalet üzerine sürdürülen tartışmaları mesleki üretimini sürdürdüğü mimarlık oku-
lunda ne şekilde ele aldıklarını bazı örnek çalışmalar üzerinden aktarıyor. Dosya’nın ilk yazısı olan Esra 
Akcan’ın makalesinde geçen mekânsal/onarıcı adalet, geçiş dönemi adaleti gibi kavramları bu örneklerle 
somutlarken tercih edilebilecek bir gelecek olarak tazminat fikrini ileri sürüyor.

Yazarların Türkiye bağlamına gayet hâkim olarak kendi bulundukları ve/ya takip ettikleri farklı yerlerin 
üretimlerini ortaya koydukları bu yazıların bütünü, sorunsalların evrenselliği kadar yereldeki deneyimlerin 
etki gücüne de işaret ediyor.

Sıkılmaya, daralmaya, yabancılaşmaya karşı “başka”nın olasılıkları…

Son olarak Dosya’nın kapağındaki çizime dair bir iki şey ifade etmek isterim. Merve Zehra Öztürk’ün “Sı-
kıldık” çizimi, benim de aktif parçası olduğum Başka Bir Atölye’nin30 “Başka Şekilde Konuşuyoruz”31 isimli 
programı üzerinde tartışırken ortaya çıktı. Pandemiye bağlı kapanmaların yoğun yaşandığı bir dönemde 
yaşadığımız daralmaya karşı dertlerimizi başka şekilde tartışmanın yollarını arıyorduk ve şöyle demiştik: 
Mimarlık nasıl ki iktidar ve sermayenin elinde yaşamlarımızı yönlendirmek için bir araç olarak kullanılı-
yorsa, bu aracı eşit ve adil bir dünya yolunda kullanmak da bizim elimizde. Bunu da tek başına yapama-
yacağımız açık olduğuna göre, kolektifler üretmek, dayanışmacı ortamlar kurmak, küreseli görerek yerele 
dokunan, evrensel bakışla yerelden öğrenen, yereli tartışan, mesleğin politik olanla bağını ön planda gören 
bir yolu inşa etmek de bize bağlı. Ancak bu yolu inşa etmeye önce kendimizden, kendi gündelik alışkanlık-
larımızdan başlamak gerekiyor. Tüm samimiyetimizle, yeri geldikçe elimizdeki okulları, atölyeleri bozarak, 
pozisyonlarımızı biat ortamından kopararak ve tıpkı yıkıcı-yaratıcı kapitalist üretim sisteminin yaptığı gibi, 
krizleri yeniyi kurmak için ele alarak ve bu kez birlikte yeniden kurarak…

Bizim atölyemizde “başka”dan kastımız da kentsel mekânın yeniden üretiminde mevcut hegemonik ağlara 
eklemlenmemeye özen gösteren, rıza/ikna inşasına açıkça karşı çıkan, anaakım yapma biçimlerine teslim 
olmaya direnen, kendisini, çevresini bu yolda dönüştürmeye uğraşan, bunları yeri geldiğinde yüksek sesle 
dile getiren, bunun üzerine yazan-çizen, kendisi de üretimleriyle dönüşüme/eleştiriye açık, şeffaf, hesap 
verebilir, kamu yararını merkeze alan karşı-hegemonya çabaları... Örneğin feminist pratiklerden öğrenerek; 
özgüçlenme, birlikte güçlenme ve anaakım teori/pratiklerine karşı ortak yeni yollar geliştirme ve bu iki sü-
reci birbiriyle ilişkili olarak sürdürebilme gayreti gibi….

Sistemsel olanın her şeyi ayrı bir rafa kaldırdığı, rasyonalize ederek çözdüğünü iddia ettiği, yaşamın gün-
delikle olan ilişkiselliğini birbirinden ayrıştırıp, planlayıp, sabitleyip hayatımıza dikte ettiği her türlü da-
yatmaya rağmen ve bunlara karşı, başka yolları deneme hevesi taşıyanlarla daha çok temas edebilmek 
arzusuyla...
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Hareketlere Etkileri Üzerine”, Müşterekler Sivil ve 
Ekolojik Haklar Derneği (SEHAK), 10 Aralık 2018, 
https://musterekler.sehak.org/2018/12/10/musterekler-
nedir-dogal-kentsel-sosyal-musterekler-ve-kentsel-
toplumsal-hareketlere-etkileri-uzerine-bulent-duru/). 
(ET: 01.11.2022). Ayrıca T. Gül Köksal, “Haliç 
Dayanışması: Müşterekleşmiş Bir Mücadele ve Bilgi 
Üretimi Üzerine”, Beyond Istanbul, Mekanda Adalet 
ve Müşterekler içinde, sayı editörleri: Melike Selin 
Durmaz Ekenler, Ulaş Bayraktar, dosya editörü: Bahar 
Bayhan, Mekanda Adalet Derneği Yayını, 2019, s. 
50-57. 

30 https://www.baskabiratolye.com (ET: 01.11.2022).

31 https://www.baskabiratolye.com/baska-sekilde-
konusuyoruz (ET: 01.11.2022).
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Sadece Türkiye’de değil, dünyada da son zamanlarda artan bir şekilde mekân üretimi ve yeniden 
üretiminin başka yollarının düşünülmesi gerektiği tartışılıyor. Bu bağlamda “Başka Bir Dünya+ 
Başka Bir Mimarlık” adını taşıyan bu Dosya’da, Türkiye kökenli ve yurt dışında üretimde bulunan 
yazarlardan şu sorulara yanıt verilmesi istendi;

- Başka bir dünya ve adil, eşit, özgür bir mekânsal üretim konusunda ne düşünüyorsunuz, bu 
yönde kimleri, hangi yayın ve/ya çalışmaları takip ediyorsunuz? 

- Bulunduğunuz ülkede genelden detaya çalışma alanınızda başka bir dünya-üretim yolunda 
incelediğiniz/parçası olduğunuz metotlar neler? 

Anahtar sözcükler: Başka bir dünya, başka bir mimarlık, adil, eşit, özgür bir mekânsal üretim.

ö
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t Başka Bir Dünya Yolunda Başka Bir Mimarlık
Tahayyülü

Not only in Turkey, but also in the world, there has been an increasing discussion about the 
need to think about other ways of producing and reproducing space. In this context, in this 
Dossier titled “Another Kind of World+Another Kind of Architecture”, authors born and raised 
in Turkey and working abroad were asked to answer the following questions;

- What do you think about another kind of world and a fair, equal and free spatial production, 
who, which publications and/or studies do you follow in this direction? 

- What are the methods that you have examined/participated in your field of work from general 
to detailed in your country of residence on the way to another kind of world-production? 

Keywords: Another kind of world, another kind of architecture, a fair, equal, free spatial 
production.
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Esra Akcan, Prof.Dr., Cornell Üniversitesi Mimarlık Bölümü, New York, ABD

YÜZLEŞME VE TELAFİ MEKÂNLARI 

Tarih, kuram ve eleştiri alanında çalışan bir aka-
demisyen olarak, öncelikle bize öğretilen dünya 
ve ülke tarihinin düzeltilmesi gerektiğini ve 
geçmişle hesaplaşan bir adaletli geçiş süreci 
sonrasında başka bir dünya ve mimarlık için or-
tak değerlerin yaratılabileceğini düşünüyorum. 
Adalet, eşitlik ve özgürlük herkesin dilinde olsa da 
bu kavramların denk geldiği değerlerin tarih içinde 
nasıl oluştuğunu görmek, bu geçmiş ve anlatısının 
yarattığı kayırmacı, ikiyüzlü ya da çelişkili durum-
larla yüzleşmek, gereken özürleri dilemek, mane-
vi ve ekonomik telafileri yapmak bu dosya konusu 
ile amaçlanan başka bir dünya ve mimarlığa doğru 
yol açabilir.

Geçiş dönemi adaleti (transitional justice), bir 
toplumun geçmişte yaşanan hak ihlalleri ve 
şiddetle hesaplaşması, adaleti sağlaması ve 
mutabakatı oluşturması için yapılan tüm süreçler 
ve mekanizmalar olarak tanımlanabilir. Bu 2004 
yılında Kofi Annan’ın liderliğindeki Birleşmiş 
Milletler’in tanımı.1 Geçiş adaleti çok katmanlı, 
multidisipliner ve henüz pürüzlü bir konu olsa
da bu kısa tanımdan yola çıkarak, askeri cuntaların, 
çatışmalı süreçlerin, fetihçiliğin, sömürgeciliğin, 
soykırımların, ırkçılığın ya da ataerkil şiddetin 
yaralarını sarmak hep geçiş adaletinin kapsa-
mına girmeli diye öneriyorum. Bu sürecin

mekanizmaları ise çok çeşitli: Gerçeklerin ortaya 
çıkarılması ve sosyalleştirilmesi, hakikat ve muta-
bakat komiteleri, mahkemeler, tazminatlar, maddi 
ve manevi telafiler, resmi özürler, yasal düzen-
lemeler, kurumsal reformlar, yas ve yüzleşme 
mekânları ve anı-yerleri. Bu kuram çoğulcu de-
mokrasinin ancak adaletli bir geçiş sonrasında 
kurulabileceğini savunur.

Türkiye’de geçmişe yönelik hakikati arayan, 
yaralarla yüzleşerek onları sarmaya çalışan ve 
geçiş adaletine örnek oluşturabilecek toplum-
sal hareketler ve sivil toplum kuruluşları var. 
Uluslararası hukuk kapsamında, geçiş dönemi 
adaletinin tanımı ve gözaltında kaybedilmenin 
bir insan hakkı ihlali olarak kabul edilmesi birbir-
leriyle ilişkili süreçler olarak gelişti ve dolayısıyla 
Cumartesi Anneleri Türkiye’den dünya literatü-
rüne geçen önemli bir örnek (Görsel 1). Ayrıca 
Hafıza Merkezi, 12 Eylül askeri cuntasının şiddeti 
ile yüzleşen sözlü tarih çalışmaları, Osman Kava-
la’nın kurduğu sivil toplum kuruluşları üzerin-
den Türkiye’nin dört bir yanında boş ve çürü-
meye terkedilmiş kiliselerin onarımı, Mehmet 
Aksoy’un Türkiye-Ermenistan sınırındaki İnsanlık 
Anıtı da sayılabilir. Ancak geçiş adaletine örnek 
teşkil edebilecek oluşumlar, sadece sivil toplu-
mun değil, devletin ve hükümetin de katıldığı ve 
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YÜZLEŞME VE TELAFİ MEKÂNLARI 

büyük bir kitleye ulaşan bir süreç olmadığı sürece 
bir geçiş dönemi olmuyor. Örneğin daha 2011’de 
İnsanlık Anıtı’nın Erdoğan’ın direktifiyle kaldırılması, 
sonrasında olacakların habercisi gibi; değil tarihin 
şiddetiyle yüzleşme, daha da şiddetini arttıran ve 
toleranssızlaşan, tektipleşen bir yönetimin habercisi.

Geç Osmanlı dönemi ve Türkiye’de iktidar sa-
hibi olan zümrenin uzun süredir Türk, Müs-
lüman ve erkek olmayanlara çektirdikleri acı 
AKP/MHP yönetiminde iyice pekişti. Üzerinde 
yaşadığımız topraklar, kültürleri tarih içinde 
azala azala, toplumları sürüle sürüle periyodik 
olarak fakirleşti. Yakın geçmişte bu iktidar ile sol 
görüşlü, laik ve demokrat olanlar da geçmişte 
ve süregelen biçimde Ermeni, Rum, Kürt ve Ale-
vi gibi halklara uygulanan tanımama, silme, 
mülksüzleştirme, varlıksızlaştırma, gönderme, 
hapsetme politikalarına maruz kaldı. Ataerkil 
değerlerin yarattığı toplumda edinilmiş ufak 
tefek kadın hakları bile geriledi. Bu fakirleşmeyi 
sanki bir güçlenme politikasıymış gibi göstermek 
için Sünnileştirme, Türkleştirme ve erilleştirme 
anlatımı dokunulmaz ve cezasızca daha kalın ka-
lemlerle yazıldı. Tüm bu süreçlerin ve yaralıların 
(“mağdur” kelimesi son dönemde çok çıkarcı 
kullanıldığı için tercih etmedim) aynı olmadığını 
ve hepsinin tarihinin spesifik detayları ile çok yön-
lü ve dengeli yazılması gerektiğini yadsımıyorum 
-ancak bu farklı süreçleri birleştiren bir olguyu da 
gözden kaçırmamalıyız. Başka bir Türkiye işte 
bu uzun soluklu hem uzak hem yakın geçmişle 
yüzleşmekle mümkün olur kanısındayım.

Bu süreçte mimarlığın rolü ne olabilir? Mimarlık, 
bir yandan resmi tarihin cisimleşmesinin aracı 
olarak en suçlu, diğer yandan eleştirel tarih 
yazımının görünmesini sağlayan mecra olarak 
en etkin mesleklerden biri. İktidarın Ankara’da 
Bulvar, İstanbul’da Ayasofya, Haliç, Galata, Tak-
sim, Çamlıca ve kentsel dönüşüm alanlarında 
yaptığı mimarlık hamleleri mülksüzleştirme ve 
varlık aktarımı, Türkleştirme ve Sünnileştirme 

Görsel 1. Cumartesi Anneleri, 600. Buluşma, Galatasaray Meydanı, 
İstanbul, 24 Eylül 2016. Kaynak: Fotoğraf: B. Kılıç. Getty Images/AFP

politikasının örnekleri. Soylulaştıran ve etnik 
köken açısından tektipleştiren kentsel dönüşüme 
direnen ya da ona alternatif olarak yerinde yer-
lisiyle yapılan kentsel yenileme denemeleri 
daha adil ve eşit başka bir dünyaya erişimin mi-
mari mecraları. Taksim Dayanışması ve Haliç 
Dayanışması toplumsal muhalefete, Yedikule 
Bostan’da ve Küçük Armutlu’da yapılan çalışmalar 
sivil katılımcı mimarlığa örnek teşkil ediyor. Gezi 
Parkı, hesaplı konut ve yerinde yerlisiyle kentsel 
onarım konularında daha önce yazdığım için bu 
örnekleri daha kapsamlı irdelemektense, bu kısa 
yazıda diğer bir yapı programından bahsetmek is-
tiyorum (Bkz. Dipnot 3).

Geçiş adaleti söz konusu olduğunda yas ve 
yüzleşme mekânları, hakikat ve mutabakat komi- 
tesi yapıları ve anı yerleri önem kazanıyor. Tüm 
bunları iyileşme mekânları (healing spaces) 
kavramı altında toplamayı öneriyorum. İyileşme 
mekânları geçmişin hak ihlalleri ve şiddetiyle 
yüzleşilen, özürlerin dilendiği, bedellerin ödendiği 
ve uzlaşmanın oluştuğu ve hatta kurumlaştığı 
mekânlardır.

Geçmişi parlatan değil, geçmişle yüzleşen anı 
yerleri geçiş adaletinin tek mecrası elbette değil, 
ama önemli bir parçası. Geçmişin şiddetiyle 
yüzleştikten sonra, anıtlar faşizm, soykırım, sö-
mürgecilik, insan hakları ihlalleri için nasıl özür 
dileyebilir? Devletler anıt yoluyla nasıl hesap 
verebilir, şiddetin yaralarını nasıl sarabilir? Son 
yirmi yılda Güney Afrika, Arjantin, Şili, Almanya, 
Bosna-Hersek, Ruanda’da çok etkili geçiş adaleti 
anı yerleri inşa edildi (Görsel 2). Anı yerinin, for-
mu, programı, kimin finanse edeceği, prosedürün 
nasıl olacağı, kimlerin katılacağı uzun uzun 
tartışılacak konular. Anı yerleri genellikle izole 
olmuş travma mekânlarında mı olmalı, iyileşmeyi 
sembolleştirmesi için seçilecek merkezi başka yer-
lerde mi? Geleneksel anıtların güç, prestij, şan, 
şeref yansıtmak gibi emellerinden farklılaşmak 
için nasıl tasarımlar olmalı? Bitmiş bir anlatıyla 
donuklaşıp unutulmaktansa nasıl eğitim ve sanat 
programlarını içlerine alarak tarihi sosyalleştirmeli? 
Kim tasarlamalı, kim finanse etmeli, kim işletmeli? 
Örneğin, bu anı yerlerinin sadece devlet ya da 
hükümet eliyle yapılması sorunlu çünkü bunlar 
geçmişle yüzleşirken yeni tarihi de yeni emel-
lerine ve yeni rejime uygun olacak şekilde yazar-
lar. Şili, Arjantin gibi askeri cuntayla yüzleşen ül-
kelerde bu tip anıtları mağdurların yakın aileleri, 
sivil toplum örgütleri, aktivistler yapmak istedi, 
çünkü devletle uzlaşmanın kendi ideallerine ters 
düştüğünü düşündüler. Ama devletten kaynak
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almadıkları için, bir yandan da neoliberalleşen 
dünyada bu anı-yerleri var olmak için market 
ekonomisinin ve turizm endüstrisinin kuralları ile 
hareket etmek durumunda kaldılar ve “bir daha 
asla” sözü neredeyse satış için bir logoya dönüştü. 
Diğer bir deyişle, devlet, kendi geçmişinin 
şiddetiyle yüzleşen anıtlardan elini çektiğinde 
sonuç bir özür dileme olmuyor ve bu anıtlar neo-
liberal dünyada finansal açıdan kendi başlarının 
çaresine bakmak durumunda kalıyorlar. Devlet 
bu anı-yerlerinin temel aktörü olduğunda ise tarih 
yeniden devletin bakış açısından yazılıyor. Bu du-
rumda devletin bu anı yerlerini finanse ettiği ve 
işlettiği, ama tasarım ve anlatının demokratik bir 
süreçle, özerk tarihçileri ve mağdur aileleri kata-
rak oluştuğu bir formül bulunması gerekiyor.

Zulümleri ve suçları çabuk unutan Türkiye’de, 
mekâna ulaşamamış acılar ve kamusal simgesini 
bulamamış yaralar çok. Örneğin Cumartesi An-
nelerini temsilen Maside Ocak ve Sebla Arcan 
ile yaptığım görüşmede Galatasaray Meydanı’nda 
yapılacak bir anıt, gözaltında kaybedilen kişile-
rin gözaltına alındıkları evlere, kemiklerinin 
bulunduğu yerlere ve mezarlarına konulacak pla-

Görsel 2. Baudizzon-Lestard-Varas Studio ve Claudio Ferrari, Daniel Becker, Devlet Terörü Mağdurlarına Anıt, Anı Parkı, Arjantin, 2007.
Kaynak: Baudizzon-Lestard- Varas Studio.

ketler, Sansaryan Han gibi geçmişte işkence alanı 
olarak kullanılmış yapıların yeni programlarının 
bununla yüzleşecek şekilde dönüştürülmesi 
üzerine konuşmuştuk.2 Ancak bu konu sadece 
hükümette kimin olduğuyla ilgili değil. Türkiye’de 
kimlik siyasetine sıkışmış, iktidarın kutuplaştırması 
ile iyice daralmış alanın da değişmesi gerekiyor 
kanımca. Bir yandan geçmişin ve günümüzün 
çoğu fay hattı ve çatışması, etnik ve dini kim-
lik üzerinden olmuş. Yani toplumlar geçmişin 
hataları ile yüzleşecekler, geçmişte yapılan şiddet 
hakkında hakikati anlatacak ve kabul edecekler, 
özür dileyeceklerse, bu kimlik üzerinden oluşan 
sorunları görmeden ilerleyemezler. Ancak diğer 
yandan, geçiş adaletinin nihai amacı kalıcı barış 
sağlamak ve anlaşmazlıklara son vermek. Bu çok 
narin bir mutabık kalma, sonunda deyim yerin-
deyse herkesin barış içinde el sıkıştığı bir süreç 
olmalı. Bunu desteklemeyen herhangi bir anı-
yeri ya da pratik, yani kimlikler üzerinden yeni 
düşmanlıklar ve hiyerarşiler kuran veya şiddet 
tohumları atan ya da eşitliği intikamla karıştıran 
veya mağdur olmayı tanımı gereği iyi olmakla 
eşleştiren herhangi bir anlatı, bu nihai amaçtan 
uzaklaştırır toplumu.
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“Bu yönde kimleri, hangi yayın ve/ya çalışmaları 
takip ediyorsunuz?” sorusuna gelince: Tarihyazımı, 
Türkiye mimarlık tarihi, yerinde yerlisiyle kentsel 
iyileştirme, göç ve açık mimarlık üzerine yazdığım 
kitaplarda kapsamlı kaynakçalar olduğu için bu 
sorunun cevabını burada sıralamayacağım.3 An-
cak genel olarak Duke Üniversitesi Yayınları’ndan 
çıkan kitapları takip etmenin bana çok yararlı 
olduğunu söyleyebilirim.

Feminizm, sömürgecilik sonrası çalışmaları ve 
eleştirel küresel tarihyazımı bu kavramların ve 
araştırma yöntemlerinin geliştiği ve tartışıldığı söy-
lemler olmaya devam ediyor.

Jim Crow döneminin ırkçı politikalarını destekle-
yen, siyahi ya da büyük ebeveynleri kölelikten
gelen insanların aslında bu konumu hak ettikleri,
ikinci sınıf vatandaş olduklarını imâ eden anıtlardı.
Yani bu anıtlar yapıldıkları zaman siyahi vatandaş-
ları yıldırmak amacıyla bostan korkuluğu gibi 
dikilmişlerdi. Bazıları şehri siyah ve beyaz ırk 
olarak ayrıştıracak şekilde büyük şehir planlaması 
hamleleriydi. Örneğin Richmond-Virginia’daki 
Anıt Bulvarı, siyahi vatandaşların kendilerini hiç 
rahat hissetmedikleri bir ölçekte yapılmıştı. Yani 
bu anıtlar politik zarar veriyorlar, son dönemlerde
bu anıtların kaldırılması için yapılan protesto-
lar sırasında insanlar ölüyordu. Kamusal mekân-
dan kaldırılmayan anıtlar bugünkü toplumun 
değerlerini ve son kertede olumladığı geçmişi

Geçmişle yüzleşme konusu bulunduğum ülke 
olan ABD’de kölelik ve yerleşimci sömürgecilik 
mirası ile hesaplaşma olarak gündeme geliyor. Bu 
konu 2020 yılında George Floyd’un öldürülmesi 
ve Black Lives Matter (Siyahi Hayatlar Değerlidir) 
sosyal hareketinin dünya çapında alevlenmesi 
ile özellikle Konfedere Devlet anıtları üzerinden 
tekrar gündeme geldi (Görsel 3). Amerika’da 
Konfedere Devlet anıtlarının kölelik geçmişiyle 
hesaplaşmada diğer anıtlardan farklı bir statüsü 
var. Çoğu 1890 ve 1920 arasında yapılan, yani 
köleliğin kaldırılmasından çok sonra, köleliği olum-
layan ve Amerikan iç savaşı hakkında saptırılmış 
bir tarih yazımına dayanan anıtlardı bunlar.

temsil ederler. Tarihte anıt kaldırma bir döne-
min bittiğinin ve yenisinin başlamasına duyulan 
özlemin habercisi olmuş; sömürgecilik bittik-
ten sonra sömürgeci komutanların heykellerinin 
kaldırılması, komünizmin çöküşünden sonra Le-
nin heykellerinin kaldırılması, Saddam heykelinin 
kaldırılması gibi. Yani Konfedere Devlet anıtlarının 
kaldırılmasını istemek kanımca son derece doğal 
ve haklı bir istekti.

Sürece gelirsek, bu anıtların kaldırılmasını bazı 
tarihçiler ve aktivistler, yani Jim Crow dönemi 
anlatılarının iç savaşı saptırdığını gösteren tarihçiler 
uzun zamandır istiyordu, ama bu isteğin kamusal 
ve görünür bir protestoya dönüşmesi 2015 gibi 
başladı ve George Floyd olayından sonra kapıya 

Görsel 3. Robert E. Lee Konfedere Anıtının üzerine George Floyd resminin yansıtılması, 8 Haziran 2020, Richmond, USA. Kaynak: Kamu Malı.
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dayandı. Ancak Konfedere Anıtların kaldırılmasını 
istemek tüm anıtlar ve anı-yerlerinin yıkılmasını, 
anıt niteliğinde geçmişe ait ne var ne yoksa silin-
mesini önermek anlamına gelmiyor. Çok hızla 
oluşan böylesi bir tepkinin ben aslında Black Lives 
Matter sosyal hareketini itibarsızlaştırmak için 
atılan bir hamle olduğunu düşünüyorum. Farkı 
anlamak için tarihçiler ve tarihçilere söz verecek 
medya kuruluşlarının sorumluluğu gerekiyor. Kon-
federe Devlet anıtlarının nasıl ve neden yapıldı-
ğını, saptırılmış bir tarih anlatısına sahip oldukla-
rını ve kölelik karşıtı günümüzün ortak değerleriyle 
çelişkili olduklarını göstermek tarihi gerçeklerin 
yazılması ve sosyalleşmesi ile mümkün.

Diğer anıtlar -hiçbir dönem, hiçbir lider pür-i 
pak değil- daha iyi bağlamlandırılabilir, plaka-
larda anıtlaştırılan kişilerin hem olumlu yön-
leri hem hataları anlatılabilir, ama Konfedere 
Devlet anıtlarının kamusal mekânda varlıklarını 
sürdürmelerini mazur görecek bir değerleri yok. 
Bu ayrıştırmayı yaparken politik zarar kavramını 
önemsiyorum. Bir anıt toplumun bir kesimine 
politik zarar mı veriyor, yoksa eksikliklere rağmen 
günümüzün birleşilen ortak değerlerini mi 
hatırlatıyor?

Anıtlar haricinde, kölelik ve ırkçılık ile oluşan 
hak ihlalleri ve zararların maddi ve manevi 
telafileri, yağma ve talanla ele geçirilmiş kültürel 
miras nesnelerinin geri gönderilmesi, yerleşimci 
sömürgecilik tarihi içinde yasasızca çalınan 
topraklarının yerli halka geri verilmesi ve iklim 
krizinin yarattığı küresel adaletsizliğe karşı geçiş 
adaleti gibi konular da benim dahil olduğum 
eleştirel kuramın tartışmaları arasında (Görsel 4).4

Ayrıca, bu son konu, iklim krizi ve iklim adaleti 
hakkında bulunduğum ülkede sürdürülebilir-
lik ekseninde akademide yapılan çalışma çok ve 
aralarından sermaye çevreciliğine karşı alternatif 
geliştiren döngüsel ekonomi, atık, gıda güvenliği 
ve yeni yapı malzemeleri konusunda yapılan 
çalışmaları özellikle önemsiyorum.

Görsel 4. Esra Akcan (org.) “Repair and Reparations” (Onarım ve Te-
lafi) Panel Serisi Posteri. Kaynak: Esra Akcan.
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Bu söyleşide Esra Akcan “Başka Bir Dünya: Başka Bir Mimarlık” dosyası için sorulan sorulara yanıt 
olarak, Türkiye’de öğrenilmiş dünya ve ülke tarihinin yeniden yazılması ve geçmişle hesaplaşan 
adeletli geçiş sürecine dair fikirlerini paylaşıyor. Mimarlığın hem suçlu hem dönüştürücü 
rollerine dair eleştirilerini ve önerilerini sunuyor. Geçmişle yüzleşme ve geçiş adaleti konusunun 
bulunduğu ülke olan ABD’de kölelik ve yerleşimci sömürgecilik mirası ile hesaplaşma olarak 
nasıl gündeme geldiğini açıklıyor.

Anahtar kelimeler: Geçiş adaleti, yüzleşme mekânları, hakikat hakkı, anı yerleri, maddi ve 
manevi telafi.
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In this interview for a special issue on “Another World: Another Architecture,” Esra 
Akcan shares her ideas about the need to rewrite global and national history, and to 
confront the past through transitional justice in Turkey. She presents her criticism of and 
suggestions for architecture’s complicit and transformative roles. She explains how the 
topic of confronting the past and transitional justice in the United States, her country of 
residence, is germane for reckoning with the history of slavery and settler colonialism.

Keywords: Transitional justice, Spaces of Confrontation, Right to Truth, Memory Spaces, Material 
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PROBLEM VE ÇÖZÜMLERİN "KESİŞİMİNDE"
DAHA İYİ BİR MİMARLIK İÇİN...

“Başka bir dünya ve adil, eşit, özgür mekân-
sal üretim” üzerine olan bu dosya konusuna, 
“daha sağlıklı ve sürdürülebilirliği olan, pandemi 
sonrası bir toplum ve çevre için, adil ve eşitliğe 
odaklı mimari mekân üretimi (pratiği)” perspekti-
finden yaklaşmak istiyorum. Doktora sonrası bi-
limsel araştırma projesi ve sonrasında, (eleştirel)
mimarlık tarihi ve tarihyazımında cinsiyet 
politikaları, eşitlik ve sosyal adalet konuları üzeri-
ne çalışmış biri olarak, bu perspektifte, özel-
likle pandemi ile birlikte, toplumda az temsil 
edilen, temel hizmetlere ve kaynaklara erişimi
sınırlı ve/ya dezavantajlı konumda olan topluluk, 
grup ve bireyleri dikkate alan son dönem bazı
mimari tasarım projeleri ve uygulanmış örneklere
odaklanacağım. Konuya daha net yaklaşmak 
içinse, özellikle pandemi sürecini ağır koşullar 
altında geçirmiş olup, buna karşılık bilim ve
uzmanlaşma konusunda belli bir farkındalığın 
olduğu ABD’den (daha özelde, Boston ve çevresin-
den), gittikçe (küresel ve yerel ölçekte tanık-
lık ettiğimiz) derinleşen problemler olarak iklim
krizi, gıda temini ve enerji açısından bir bakış 
sunacağım. Diğer bir ifadeyle, ABD’de, “iklim krizi,
gıda temini ve enerji problemleri dikkate
alınarak, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir pandemi 
sonrası için, adil ve eşitliğe odaklı mimari mekân

üretimine (pratiğine) nasıl yaklaşılıyor?” sorusu, 
yazımın ele alacağı temel problemleri içermekte 
ve çerçevesini oluşturmakta.

Ülkedeki halk sağlığını korumak, bu amaçla bili-
me ve verilere dayalı olarak hizmet sunma mis-
yonuna sahip olan “Hastalık Kontrol ve Önleme 
Merkezleri”nin (Centers for Disease Control and 
Prevention: CDC)1, COVID-19 pandemisi sırasında 
açıkça yayınladığı üzere, ülke bağlamında, sos-
yal ve ırksal adaletsizlik, eşitsizlik çok daha öne 
çıkmış durumda. Örneğin, düşük gelirli ve etnik, 
ırk, milli ve dini köken açısından azınlıkta olan 
aile ve bireylerin bir bölümünün, kalabalık evlerde 
yaşamak durumunda olması ve sağlık açısından 
ihtiyaç duyduklarında kendilerini karantinaya ala-
bilecekleri bir mimari mekâna sahip olamayışları, 
bu eşitsizliklerden sadece biri. Ülkede bugün karşı 
karşıya olunan bu problemin, derin tarihi kökleri 
söz konusu ve çözüm için bunu göz ardı et-
memek gerekiyor. Bu eleştirel farkındalıkla, yakın 
geçmişte, bu kırılgan topluluk ve grupları dikkate 
alarak, mimarlık tarihi üzerine kapsamlı literatür 
incelemeleri, mimarlık tarihi eğitiminde pedagoji, 
vb. konularda öne çıkan girişimler, eşitlik prob-
lemine dair, köklere uzanan bir “iyileşme” çabası 
olarak algılanabilir.2



20 başka bir dünya+başka bir mimarlık

Bugünün perspektifinden, adil ve eşitliğe odaklı 
mimari tasarım düşüncesi ve pratiği içinse, en 
hayati konulardan birinin, toplumdaki bu kırılgan 
grup ve bireylere dair “verilerin”, eşitlik, çeşitlilik 
ve kapsayıcı olana duyarlı yaklaşım ve metot(lar)la 
toplanabilmiş olması denebilir. Makro ölçekten ve 
ABD özelinde konuya bakacak olursak, örneğin, 
“Toksik Maddeler ve Hastalık Kayıt Dairesi”nin 
(Agency for Toxic Substances and Disease Regis-
tery: ATSDR) hazırlamış olduğu “CDC, sosyal 
kırılganlık indeksi”, a. sosyo-ekonomik statü,
b. ev halkının kompozisyonu (yaş dilimi, bekar 
bir ebeveyn olma durumu vb. gibi) ve engellilik,
c. azınlık durumu ve dil, d. konut türü ve ulaşım ol-
mak üzere dört ana başlık altında detaylandırılmış 
durumda.3 Bu başlıklarda toplanan veriler, inte-
raktif bir ülke haritasına işlenmiş olup, ülke 
içinde farklı coğrafyalardaki toplulukların, CDC 
tarafından hazırlanmış olan (dört ana başlık 
altındaki) “sosyal kırılganlık indeksi” hakkında 
bilgi temin etmeyi sağlamakta.4 Bu şekilde 
oluşturulmuş bir sistemin, tasarım pratiği yapan 
mimarın, kırılgan topluluk veya bireylere yöne-
lik, eşitlik ve adil olmaya odaklı projelerinde yol 
gösterici olduğunu pekâlâ düşünmek mümkün.

Buna ek olarak, insan ve çevreye yönelik verile-
rin, (daha) eşit ve adil bir mimari ve kentsel me-
kân tasarımı açısından önemine işaret ederek 
çalışan bilim insanları ve akademisyenlerin, son 
dönem öne çıkan bazı yayın ve projeleri de bir 
ilgiyi hak ediyor. Örneğin, Massachusetts Institute 
of Technology, Kentsel Çalışmalar ve Planlama 
Bölümü’nde yer alan “Data+Feminism Lab”, 
bu konuyu merkezine almış durumda: Mimari 
ve kentsel tasarımda, toplumda az temsil, temel 
hizmet ve kaynaklara eşit olarak erişemeyen toplu-
luk ve bireyleri dikkate alarak, eşitlikçi, çeşitlilik ve 
farklılıkları barındıran verilerin toplanması, bunun 
için yeni teori ve metotların geliştirilmesi, bunların 
uygulandığı bilimsel araştırma projelerinin yürü-
tülmesi vb. gibi.5 Yakın dönem yürüttükleri proje-
lerden biri, Cambridge’de, kentin çok kültürlü 
belleğinin ne ölçüde eşit ve kapsayıcı bir şekilde 
yansıtılıp yansıtılmadığını tespit edebilmek için, 
cadde, sokak, meydan, anıt, heykel, park vb.nin 
isimleri ve bilgilerinin toplanması üzerine. Tahmin 
edilebileceği üzere, bu bağlamda, örneğin, Afri-
kan-Amerikan toplulukların tarihi geçmişi ve kül-
türel mirasının, kentte ne kadar az temsil edildiği 
tespit edilmiş. Tam da kamu sağlığı başta olmak 
üzere “eşitsizliğin” derinleştiği pandemi sürecinde, 
“Data+Feminism Lab”in yürütücüsü Catherine 
D’Ignazio ve Emory Üniversitesi’nden akademis-
yen Lauren F. Klein’in yayınladığı “Data Feminism” 

kitabıysa, daha adil mimari-kentsel mekân tasarımı 
ve veri arakesitine ilgi  duyanlar için faydalı bir 
kaynak olarak gösterilebilir. 27 Ocak 2021 tari-
hinde, bu kitapta ele aldıkları kritik konuları 
paylaşmak üzere, “Citizen TALES Commons” aka-
demik topluluğu olarak, çevrimiçi etkinliğimize 
konuşmacı olarak katılan Catherine D’Ignazio’nun 
da ifade ettiği üzere, yazarlar, bu kitaplarında,
veri biliminin, hükümetler ve diğer eril güç meka-
nizmaları tarafından, kendi amaçları yönünde, 
adil olmayan bir zihniyetle ve çoğunlukla be-
yaz, erkek ve tekno-kahramanların kontrolünde 
kullanılmasına karşılık, bu alanda, a. “veri etiği”, 
b. “kesişimsel feminist” düşünce ve c. verilerin,
farklı disiplin ve çalışma alanlarının arakesitinden, 
çok yönlü perspektifle toplanmasının hayati ve 
zengin açılımları gibi (örneğin veri bilimi, yapay 
zeka, coğrafya ve sosyal bilimlerden beslene-
rek Laura Kurgan ve ekibinin, türlü baskı ve zor-
luklar nedeniyle kırsal ve kentsel alanlarda yer 
değiştirmek zorunda bırakılan topluluklar üzeri-
ne olan araştırma projeleri gibi) kritik konulara 
işaret etmekteler.6 Yazarların eşitliğe yaptıkları 
vurguyla birlikte, konuyla ilgili metot ve analizler 
açısından da faydalı olabilecek bu kitabın, MIT 
Press tarafından, “herkesin erişimine açık olarak” 
paylaşılmış olması da ayrıca kayda değer.7 Veri 
konusundaki bu ve bu gibi sistematik ve eleştirel 
yaklaşımların, iklim krizi (ve adaleti), gıda ve ener-
ji konularındaki problemlere, eşitlikçi ve adil 
şekilde çözüm arayan, mimari mekân tasarımı 
düşüncesi ve pratiğinde de destekleyici olma po-
tansiyeli mevcut.

İklim krizi problemine odaklanacak olursak, 
daha sağlıklı bir pandemi sonrası için, adil ve 
eşitliğe odaklı mimari (ve kentsel) mekân üreti-
mine (pratiğine) dair, “iklim adaleti”nin öne çıktı-
ğını görmekteyiz. Toplumda ekonomik ve sos-
yal açıdan kırılgan topluluk, grup ve bireylerin, 
atmosferdeki sera gazı etkisi ve karbondioksit 
oranının artışında (yaşam koşulları ve ekonomik 
gelir düzeyi, onlardan çok daha iyi olan çoğu 
toplulukla karşılaştırıldığında) düşük bir etkiye
sahip olmalarına rağmen, a. bunun negatif etkile-
rinden yüksek (ve orantısız) bir şekilde etkilen-
meleri, b. birçoğunun, iklim değişimi karşısında 
kendilerini koruyabilmek için ihtiyaç duydukları 
kaynaklara erişiminin sınırlı olması ve c. bu
konularda karar verme mekanizmaları ve süreç-
lerinin çoğunlukla dışında kalmaları, iklim adaleti 
ile ilgili problemi daha da kritik hale getirmekte.
Örneğin, bu insanların, iklim değişimi ile
birlikte daha da sık karşılaşılan sel felaketlerine 
karşı, yaşama alanlarını koruyabilecek altyapı ve 
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kaynaklara sahip olamaması vb. gibi. Mimarlık 
tarihçisi ve eğitimci Reinhold Martin’in ifade-
siyle, deneyimlenen COVID-19 pandemisi ile
ülkedeki “eşi görülmemiş sistemik şok”, sosyal,
politik-ekonomik düzeni dönüştürmeyi gerekli
kılıyor; her ne kadar, iklim krizi, petrol, enerji 
kaynakları ve altyapısı söz konusu olduğunda,
sistem, beyazların üstünlüğünü muhafaza edebi-
lecek şekilde, “geleneksel farklılıklarını” korumaya
eğilimli olsa da veya gelecekte güneş, rüzgâr
enerjisi ile ilgili savaşların olmayacağının garantisi 
de yoksa.8

Bu probleme, tasarım pratiği yapan mimarın, 
bugün nasıl çözüm üretebileceği sorusu, kanımca, 
konuya daha büyük ölçekten bakmayı gerektir-
mekte. Daha açık ifadeyle, iklim adaleti, mimarın 
da içinde yer aldığı, fakat yetki açısından ondan 
daha üst noktadaki yönetim mekanizmalarının 
“eyleme yönelik” kararlarının desteğiyle yakından 
ilişkili. Konuya, önce ABD, ardından Boston ve 
Cambridge kentleri ölçeğinden bakacak olursak, 
bir önceki politik lider Trump’un “bilimsel” veri-
leri ve yaklaşımları dikkate almamasına karşılık, 
ardından göreve gelen Biden ve hükümetindeki 
ilgili ekiplerin, bilim insanlarının desteğiyle, iklim 
krizinin etkilerini azaltabilmek ve ihtiyaç duyulan 
tedbirler için, kapsamlı bir program hazırlatmaları 
ve bunun yürürlüğe girmesi önemli bir resmi adım 
olarak düşünülebilir.9 Bu program okunduğunda, 
“eşitlik” ile ilgili vurgunun yapılarak, toplumda
dezavantajlı konumda olan topluluk ve grup-
ların da dikkate alınmış olmasıysa, iklim ada-
leti ile ilgili problemlere dair “farkındalığın”,
ülkenin yönetimi seviyesinde olduğunu düşündü-
rüyor. Bu programla birlikte, ayrıca, ülkenin
önde gelen belediye başkanlarının da
imzasının yer aldığı “Bina Performans Standartları
Koalisyonu” (Building Performance Standards
Coalition) oluşturulmuş durumda.10 Bunun

Görsel 1. Kent içinde sıcak havalarda serinleme amaçlı su spreyleri, 
Boston. Kaynak: Meral Ekincioğlu.

Görsel 2 ve 3. Kent içinde, sıcak havalarda serinleme amaçlı su elemanı ve ağaçlandırma, Boston. Kaynak: Meral Ekincioğlu.

ardındaki temel nedenlerin başındaysa, ülkede, 
2030 yılında dek, mimari binalardan kaynaklı sera 
gazı emisyonu oranını %50-52 oranında azaltma 
hedefi gelmekte. Diğer bir ifadeyle mimarların 
tasarladığı ve inşa edilen binaların, iklim krizi (ve 
adaletinin) neden olduğu problemlere karşılık, 
“performanslarının” kriterleri, kentsel yönetim
mekanizmalarının resmi olarak görüş alanı kapsa-
mında. Bu bağlamda, mimarlık mesleği ve 
pratiğinin gelişimine dair olan misyonuyla, “Ame-
rikan Mimarlar Enstitüsü’nün (American Institute 
of Architects), iklim değişimi nedeniyle taahhüt 
kapsamındaki projeleri, araştırmaları ve sunduğu 
kaynaklara11 ek olarak, bazı bina performans
simülasyonları ve bunların mimari tasarım süre-
cine nasıl entegre edilerek kullanılabileceği
yönünde bilgilendirici, örneklerin yer aldığı
çalışmaları da dikkate değer.12 İklim değişimi prob-
lemini dikkate alarak, mimari binanın yer alacağı 
arazinin veya iç mekânda kullanılan malzemelerin
temel bilgilerini alarak, karbon emisyonu hesap-
larını yapan, tasarımın erken evresinden itibaren
mimara yol gösterici bilgiler sağlayan yazılımların 
vb., sosyo-ekonomik açıdan kırılgan topluluk 
ve bireyler için yapılan projelerde de önemli
katkılar sağlayacağı açık (Görsel 1, 2, 3).
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Özellikle, Boston kent ölçeğine dönecek olur-
sak, belediye başkanının, hazırladıkları “Binaların 
Emisyonlarını Azaltma Yönetmeliği”nde (Buil-
ding Emissions Reduction and Disclosure Ordi-
nance), “çevresel adalet topluluklarının” da fayda 
sağlayabileceği anlayışta, büyük ölçekli yapılardan 
başlayarak, karbon emisyonunu nasıl azaltmayı 
hedeflediklerini açık ve detaylı olarak ifade ettiği 
görülmekte.13 Bunun daha öncesindeyse, 2016 
yılında, yine aynı belediye tarafından hazırlanmış 
olan “İklime Hazır Boston” (Climate Ready Bos-
ton) başlıklı detaylı çalışmaya bakıldığında, kent 
haritası üzerinde, sosyal açıdan kırılgan olan 
toplulukların, iklim değişiminin yarattığı aşırı 
sıcaklık, sel, su taşkınları vb. gibi problemler dik-
kate alınarak, yedi kategori altında, coğrafi konum 
ve nüfus bilgileri ile belirlendiği görülmekte.14 
(65 yaş ve üzeri olanlar, çocuklar, beyaz olma-
yan topluluk ve bireyler, İngilizce dilinde iletişim 
açısından yeterliliği az olanlar, düşük gelirliler, en-
gelliler, sağlık problemleri olanlar; örneğin iklim 
değişimi ve hava koşulları ile ilgili olarak astım 
gibi, ya da fırtına, kasırga, sel baskını vb. acil 
durumlarda, tahliye açısından özel desteğe ihti-
yaç duyan diyaliz makinesine bağlı hastalar vb. 
gibi). Aynı çalışmada, Boston’un bir kıyı kenti ve 
“Charles Nehri” boyunca uzanması nedeniyle,

deniz seviyesinin yükselmesi, aşırı yağış vb. neden-
lerle sel baskınları, fırtına vb.den etkilenmesi dik-
kate alınarak, bu problemlere en çok maruz kalan 
bölgeler, verilerle detaylandırılmış; bu bölgeler-
deki binaların ilk katlarının zemin seviyesinden 
yüksekte yapılması, kıyı şeridinde geçici fırtına 
bariyerleri uygulanması, kıyı şeridi ve yaşam böl-
geleri arasında yeşil alanlarla oluşturulan bantlar 
vb. önerilmiş. Eşit ve adil mimari ve kentsel me-
kân tasarımı adına, kent haritası üzerinde, a. veri-
lerle detaylandırılmış olan kırılgan topluluklara 
dair bilgiler ve b. iklim krizinin yarattığı problem-
lerin bölgelere göre analiz edilmiş olması, mimara 
projelerinde rehberlik edebilecek önemli bilgiler.

Bu konularda, mimarın tasarım düşüncesi ve 
pratiğini desteklemesi adına, kamusal ölçekte 
farkındalık yaratılabilmesi de önemli. Örneğin, 
Mart-Eylül 2022 tarihleri arasında, Boston 
Halk Kütüphanesi binasında, “Leventhal Hari-
ta ve Eğitim Merkezi”nde düzenlenen bir ser-
gi, kentte yaşayan halkın, konuya duyarlılığını 
geliştirebilmeyi hedefliyor: “İnsan Peyzajında 
Çevre ve Adalet: Az Çok Ortak Nokta” (More 
or Less in Common: Environment and Justice 
in the Human Landscape)15 (Görsel 4, 5, 6).
İçeriği, görsel ve metinler eşliğinde detaylı şekilde

Görsel 4. “More or Less in Common: Environment and Justice in the Human Landscape” sergisi mekânından, Boston Halk Kütüphanesi.
Kaynak: Meral Ekincioğlu.
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Görsel 5 ve 6. “More or Less in Common: Environment and Justice in the Human Landscape” sergisi mekânından, Boston Halk Kütüphanesi.
Kaynak: Meral Ekincioğlu.

dijital ortamda da herkese açık olan bu sergi, kentin 
tarihsel sürecinde, sosyal ve çevresel faktörlerin, 
eşitlik ve adil olma ile nasıl iç içe geçtiğini, bu tarih-
sel süreci belgeleyen haritalar, veri görselleştirme 
çalışmaları, fotoğraflar, görsel malzemeler ve yazılı 
tarihi metinlerle günışığına çıkarmakta. Burada en 
düşündürücü eleştirel noktalardan biri, Boston (ve 
Charles Nehri kıyısında karşılıklı yer aldığı Cam-
bridge) gibi, ülkenin önde gelen üniversiteleri, 
bilimsel araştırma ve eğitim kurumlarıyla besle-
nen bir kentin hem tarihinde hem de bugünün 
de iç içe geçmiş halde sosyal ve çevresel ırkçılık 
barındırıyor olması; örneğin sergide ifade edildiği 
üzere Chelsea bölgesi örneğinde olduğu gibi. 
Kent gelişimiyle birlikte, farklı sosyal-ekonomik 
katmanlar oluştukça, pek çok yeşil alan, adeta 
beyaz ve varlıklı toplulukların özel alanları haline 
dönüşmüş. Bu coğrafik ayrışma, yoksul ve beyaz 
olmayan insanlarınsa, gittikçe daha eski ve yaşam 
koşulları iyi olmayan bölgelerde yoğunlaşmasını 
beraberinde getirmiş. Bu sosyal ve çevresel 
ayrışma, kırılgan topluluk ve bireylerin, en temel 
ihtiyaç ve kaynaklara erişimine de yansımakta. 
Sergideki en düşündürücü bir başka husussa, 
“eşit olmayan risklerin kenti” başlığıyla, zemin-
de yer alan büyük harita: Bu harita, farklı sosyal 
kırılganlık kriterlerinin üst üste düştüğü bölgeleri, 
numaralarla göstermekte; örneğin hem engelli 
hem de 65 yaş üzeri gibi. Bu ve bu gibi projeler, 
iklim değişimini dikkate alarak, eşit ve adil olana 
odaklı mimari ve kentsel mekân tasarım pratiğinin, 
neden a. çok boyutlu ve b. farklı alandaki faktör-
lerin “iç içe geçmişliğini” dikkate almasına ihtiyaç 
olduğunu (kullanıcının sosyo-ekonomik durumu, 
çevre, altyapı ve tarih vb. gibi); ve c. bu konu-
larda kamusal farkındalık yaratacak (sergi, yayın, 
vb. gibi) çalışmaların da önemini göstermekte.

İkinci olarak, özellikle son dönemde gittikçe ağır et-
kisini hissettiğimiz gıda temini problemine, adil ve
ve eşitliğe odaklı mimari mekân üretimi merceğin-
den bakacak olursak (daha sağlıklı ve yaşanabilir bir 

pandemi sonrası çevre ve toplum için), mimarlık 
ve tarımcılık arakesitinde projelerin öne çıktığını 
görmekteyiz. Özellikle pandemi ile beliren gıda 
tedarik zincirlerinde karşılaşılan problemler, yük-
selen fiyatlar vb. nedeniyle, toplumda, gıda ile ilgi-
li hizmet ve kaynaklara erişimde muhtelif bariyer-
lerle karşılaşan topluluk ve bireyler için, yaşadıkları 
çevrelerde tarımcılık ve gıda üretimini kendile-
rinin gerçekleştirmesini teşvik eden örnekler söz 
konusu. Bu konuya da tıpkı iklim değişiminde 
olduğu üzere, makro ölçekten bakmak, daha iyi 
kavramaya yardımcı olabilir. ABD’de, (kentsel) 
tarımcılığın geliştirilmesi için resmi düzenleme-
ler olsa da hala, birçok kentte, bu bağlamda ırkçı 
tutumların varlığı, çok ciddi ve (gıda gibi çok 
yaşamsal bir konuda) kabul edilemez bir problem. 
Bunun ve Trump’un tetiklediği ırkçılığın farkında 
olan ülkedeki mevcut yönetim sistemi ve Tarım 
Bakanlığı’ysa, “Eşitlik Eylem Planı” (Equity Action 
Plan Summary, U.S. Department of Agriculture) 
hazırlamış durumda.16 Buna göre, tarımcılık altyapı 
yatırımları için, toplumda sosyo-ekonomik açıdan 
kırılgan olan topluluk ve bireylerin, finansal destek 
programlarından daha çok faydalanabilmesi ve 
karşılaştıkları bürokratik engellerin azaltılması için 
adımlar hedeflenmekte. Bununla birlikte, Boston 
Belediyesi’nin hazırladığı “İklime Hazır Boston” 
çalışmasında, ayrıca, günlük, sağlıklı gıda teminine 
erişimde zorluk çeken, sosyo-ekonomik kırılgan 
kent halkına ve ağırlıklı olarak hangi bölgelerde 
yaşadıklarına işaret edilmiş (Seaport, Roslindale, 
East Boston, Roxbury, ve West Roxbury gibi).

Bunlarla birlikte, dikkat çeken örnek projelerden 
biri olarak, 1935’ten beri mimari tasarım pratiği 
alanında faaliyet gösteren Perkins&Will'in, diğer 
katılımcılarla birlikte, Boston’un, sosyo-ekonomik 
açıdan kırılgan topluluklarını içeren Roxbury, 
Dorchester, Mattapan bölgelerinde yaşayanlara, 
gıda üretimi konusunda destek vermek amacıyla, 
yeniden düzenlediği “Fowler Clark Epstein Çiftliği” 
projesi, kentin imar uygulamaları arasında, kentsel   
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çiftçiliği destekleyen ilk uygulamalardan biri olarak 
ifade edilmekte (Görsel 7, 8, 9). 1786-1806 yılları 
arasında inşa edilmiş olan bu çiftlik, 2015 yılında, 
“Historic Boston Incorporated” tarafından, Kentsel 
Tarım Enstitüsü (the Urban Farming Institute) için 
kentsel tarım eğitimi merkezi olarak restore edil-
mek üzere satın alınmış. Çiftlik çalışmaları 2018 
yılında tamamlanan bu proje, yerel topluluğun ade-
ta ayrılmaz bir parçası olarak, mevcuttaki çiftliğin 
canlandırılmasına ek olarak, mikro çiftlikler, 
çiftçi eğitimini sağlamak ve yıllık kentsel çiftçi-
lik konferanslarına ev sahipliği yapmak için yeni 
mekânlar, mutfak, sera, meyve bahçesi, yağmur 
suyunun filtrelenmesine katkı sağlayan yağmur 
bahçeleri, faydalı böcek habitatının oluşumunu 
destekleyen “batık bir bahçeden” (sunken garden) 
oluşmakta.17

Görsel 7, 8, 9. “Fowler Clark Epstein Çiftliği”, Boston.
Kaynak: Meral Ekincioğlu.

Yaşanan gıda probleminin küresel boyutta olması, 
kırılgan toplulukları destekleyici olarak, mimari, 
uzmanlığı ve deneyimleriyle birlikte, küresel 
ölçekte çalışmaya da yönlendirmekte. Bu konuda 
bir örnek olarak, ABD’de ve Afrika’da ofisleri bulu-
nan MASS Design’ın da içinde yer aldığı kapsamlı 
bir proje örnek verilebilir: “Ruanda Tarım Ko-
ruma Enstitüsü” (Rwanda Institute for Conserva-
tion Agriculture). Ruanda’nın en yetersiz hizmet 
alan bölgelerinden birinde, mimari tasarımı MASS 
Design tarafından gerçekleştirilen ve “Amerikan 
Peyzaj Mimarları Topluluğu” tarafından 2020 
yılı Profesyonel Ödülleri kapsamında, analiz ve 
planlama açısından, mükemmellik ödülü (Ameri-
can Society of Landscape Architects, ASLA) alan 
bu uygulama, gelecek nesil çiftçilerin, sağlıklı, 
sürdürülebilir gıda üretimi konularında eğitimini 
ve bölgedeki insanların gıda güvenliğini hedefle-
yen bir merkez.18 Proje tasarım sürecinde, ekolo-
jistler, yerel tarihçiler, veterinerler, doktorlar ve 
tarım üzerine çalışan akademisyenler, biyolog-
lar da dahil olarak, mevcut arazinin flora ve 
faunası hakkında kapsamlı saha analizi çalışmaları 
yapılmış. Ayrıca tasarım ekibi, çevredeki yerlilerle 
oturumlar düzenleyerek, onların sahip olduğu 
kaynakları, ihtiyaçlarını ve kültürel değerlerini an-
lamaya çalışarak, projede izlenecek rota, yapı mal-
zemeleri, ulaşım, sirkülasyon, hasat uygulamaları, 
su kullanımı ve hayvan otlatma gibi konularda ön 
bilgi temin etmişler. 3400 hektarlık bir arazi üzerin-
de konumlanan bu enstitünün tasarımında, “Tek 
Sağlık” (One Health) yaklaşımı temel alınmış.19 
“Tek Sağlık”, insan, ekoloji ve hayvan sağlığının 
birbirine bağlı ve iç içe geçmiş olduğunu temel 
alan bir yaklaşım ve pandemi sonrası önümüz-
deki süreçte, bunun (daha da) önem kazanacağını 
düşünmek mümkün (Bu makale için, “MASS 
Design” ve “Amerikan Peyzaj mimarları 
Topluluğu”ndan, projeye dair birkaç görsel temini 
için iletişim kurulmuş, ancak yanıt alınamamıştır. 
20 No’lu linkte, “Tek Sağlık” yaklaşımının, projede 
nasıl uygulandığını, analizleri, çizimler ile görmek 
mümkün). Bunun proje tasarımında en belirgin 
sergilendiği alanlardan biriyse, insan, hayvan ve 
ekolojik bileşenleri, birbirine dikkatli bir şekilde 
bağlayan lineer sirkülasyon koridorları denebilir. 
Bunlardan a. kampüs arazisinde uzanan ana yaya 
koridoru, sosyal dinamikleri birbirine bağlarken; 
b. biyo-güvenli bölge (biosecurity zone) olarak 
adlandırılan koridor, hayvan ve insan güvenliğini; 
c. altyapı koridoruysa, araziyi doğa, çiftçilik ve 
insan açısından korumayı hedeflemekte. Arazi 
üzerindeki hayvanların hareket alanları, biyolo-
jik açıdan güvenli (bio-secure) olabilecek şekilde 
düzenlenirken, peyzaj mimarları da çalışmalarını,
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ham ürün ve sütün işlenme sürecini ve evreleri-
ni dikkate alarak yürütmüşler. Projede kullanılan 
malzemenin %96’si yerel kaynaklardan ve iş 
gücünün bir bölümü yerel topluluktan sağlanmış. 
Sonuçta, kendi güneş enerjisi çiftliği (solar farm) 
ve su arıtma tesisi ile, enerji açısından da kendi 
kendine yetebilen “Ruanda Tarım Koruma Ens-
titüsü”, ekolojik ve tarımsal etkileşimleri dikkate 
alarak, biyolojik çeşitlilik, sağlıklı ve verimli top-
rak, mahsul verimi, temiz su temini gibi konularda 
yeni açılımlar sağlamış ve açılış sınıfı için 7000’in 
üzerinde başvuru yapılmış.20

Üçüncül olaraksa, enerji kaynaklarının sürdürüle- 
bilirliği konusunda, çok ciddi problemlerle karşı 
karşıya olduğumuz, göz ardı edilemeyecek bir 
başka kritik durum (Görsel 10). Özellikle, toplum-
da sosyo-ekonomik açıdan kırılgan olan topluluk 
ve bireylerin, sürdürülebilir ve ekonomik şekilde 
barınma, eğitim, çalışma, sağlık ve ulaşım gibi 
vazgeçilemez ihtiyaçlarını temin edebilmesi 
için, enerji kaynaklarına adil erişimi, acil çözüm 
bekleyen problemler arasında. Bunun ne kadar 
hayati olduğunu daha açık ifade edebilmek için, 
COVID-19 pandemisi sırasında, bu toplulukların, 
yaşadıkları bölgelerdeki sağlık yapılarında, özel-
likle yoğun bakım üniteleri, izolasyon odaları ve

Görsel 10. 1940 yılında, Fortune tarafından yayınlanmış olan, R. 
Buckminister Fuller ve Philip Ragan’ın “Dünya Enerji” haritası.
Kaynak: Daniel A. Barber, A House in the Sun, a Modern Architec-
ture and Solar Energy in the Cold War, Oxford University Press, NY, 
2016, 68.

acil servis ünitelerinde enerjinin temini ve 
sürekliliğinin yaşamsal boyutu anımsanabilir. 
Probleme ABD perspektifinden bakarsak, ırk ve 
etnik köken açısından çeşitlilik barındıran ülke 
toplumunda, enerjinin adil dağılımı (energy jus-
tice), resmi makamlar tarafından da kabul edilmiş 
bir problem. Ülkenin “Enerji Departmanı”nın, 
2021 yılında, pandemi süreci devam ederken, 
yazılı açıklamasına göre, örneğin, Afrikan-Ameri-
kan topluluklarının önemli bir bölümü, enerji 
kaynaklarına (güneş panelleri vb.) eşit ve adil 
olarak erişememekte; iklim değişiminin neden 
olduğu artan hava olayları nedeniyle, elektrik ke-
sintileri göz önüne alındığında, enerji üretimi ve 
kaynaklarından faydalanmada da muhtelif bari-
yerlerle karşılamaktalar.21 Bununla birlikte, “Eko-
nomik Etki ve Çeşitlilik Ofisi” (Office of Economic 
Impact and Diversity) tarafından yazılı olarak 
açıklandığı üzere, “Adalet40 Girişimi” (Justice40 
Initiative), federal yatırımların %40’inin (temiz
enerji, kirliliğin iyileştirilmesi ve azaltılması, temiz 
su altyapı hizmetleri vb. gibi) dezavantajlı toplu-
luklara aktarılmasını taahhüt etmekte.22 Bunlarla 
birlikte, enerji temininde geliştirilen çalışmalar 
arasındaysa, “güneş enerjisi çiftlikleri”nden (so-
lar farm) bahsedilebilir. Bu “çiftlikler”, insanların, 
güneş panellerini, yaşadıkları yapıların çatısı vb.ne 
entegre etmeden faydalanabilmelerini sağlamakta. 
Bunun için, “güneş enerjisi çiftlikleri”nden, 
ihtiyaçları kadar güneş panelinin satın alınması ya 
da belli bir süreliğine abone olunması yeterli. Bu 
sistem, çeşitli nedenlerle mimari binalarına güneş 
panellerini ekleyemeyen ya da belli bir süreliğine 
bu hizmetten yararlanmak isteyenler için (örneğin 
kiracılar gibi), elektrik giderlerinden tasarruf ve de 
çevreyi kirletmeyen, temiz bir enerji kaynağından 
yararlanmalarını sağlamakta.23

Tüm bu problemlerin ışığında, (yaşamakta 
olduğumuz pandemi deneyimi ve “eşitsizliklerin” 
derinleştiği bu kritik süreçte), kentsel planlama 
alanında profesör Ann Forsyth’in, 21. yüzyılda yeni 
kent tasarım ve planlamasına dair bazı önerilerine 
işaret etmekte de fayda var (Görsel 11). Forsyth, 
önümüzdeki süreçte, kentsel tasarım ve planlama-
da, sınıf, ırk ve yaş gibi faktörleri dikkate alarak, 
farklı sosyal grupların birbiriyle etkileşimini teşvik 
eden tasarım yaklaşımlarını önermekte. Ayrıca,
a. benzer ihtiyaç ve/ya perspektife sahip sosyal
gruplar için (yaşlılar, çevreciler, çalışan birey ve 
topluluklar için vb.), onlara özel hizmet destekle-
rine özen göstermek ve b. 20. yüzyılın modern 
mimarlık ve kent tasarımlarında rastlanılan çoğu 
örnekten farklı olarak, 21. yüzyılın kentlerinin 
(COVID-19 pandemisinin bizlere gösterdiği



26 başka bir dünya+başka bir mimarlık

üzere hayati olan) “esneklik” anlayışına göre 
düzenlenmesi, vurguladığı noktalar arasında.24

Bunların ardından, bu dosya konusu kapsamındaki 
ikinci sorunuz olan, “bulunduğum ülkede genel-
den detaya çalışma alanımda daha iyi bir dünya 
için, mimari üretimde metotlar”a odaklanacak 
olursak: Mimarlıkta (tarih ve tarihyazımında) göç-
menlik, cinsiyet politikaları kapsamında çalışmış 
biri olarak, “kesişimselliğin” (intersectionality), 
çok daha öne çıkacağını tahmin etmekteyim. 1989 
yılında, feminist Kimberlé Crenshaw tarafından 
gündeme getirilen “kesişimsellik” kavramı ve 
analitik yaklaşımı, birden fazla dezavantajlı kate-
gori içinde yer alan birey ve toplulukların, artan 
şekilde, daha yoğun ve karmaşık baskılara maruz 
kaldığına işaret etmekte (cinsiyet, sınıf, ırk, etnik, 
dini ve milli köken, fiziksel veya zihinsel engelli 
olma hali gibi konularda).25 “Kesişimsel feminist” 
düşünce ışığındaki yaklaşım ve metotların, iklim 
adaleti, gıda güvenliği ve enerji problemlerini 
dikkate alarak, kırılgan birey ve topluluklar için, 
mimari mekân, bina ve çevre tasarımında, faydalı 
açılımlar sağlayabileceğini düşünmekteyim. Ayrı-
ca, eşit ve adil olana dair mimari ve kentsel me-
kân tasarımında, veri bilimi, makine öğrenimi, 
yeni geliştirilen yazılımlar vb.nin de, tasarımda 
“kesişimsel”liği destekleyecek şekilde, katkı 
sağlama potansiyelini göz ardı etmemeli. Son 
olarak, tüm bunlara, ABD’de mimarlık tarihi ve 
tarihyazımından bakacak olursak: Mimarlık tarihi 
alanında bilimsel araştırmalarda, birinci elden 
belge ve bilgilerin yer aldığı arşivler ve koleksi-
yonlar çok hayati öneme sahip. Bugünün, iklim, 
gıda, enerji, kamu sağlığı vb. alanlardaki prob-
lemlerine, mimari tasarım düşüncesi ve pratiği 
yoluyla çözüm(ler) sunabilmek için, geçmişte bu 
problemler ışığında gerçekleştirilmiş örnekler ve 
onların zaman içinde sergiledikleri performansları 
vb. bizler için önemli referanslar. Bu nedenle, 
Amerikan Mimarlar Enstitüsü, Silikon Vadisi 
Şubesi’nin, 19 Nisan 2022 tarihinde düzenlediği 
“Mimari Zeka, Konseptten Geleceğe” (Archi-
tectural Intelligence, From Concept to Future) 
başlıklı sempozyum kapsamında, çevrimiçi pa-
nel konuşmamda ifade ettiğim üzere, a. mimarlık 
tarihi, arşiv ve koleksiyonların inşa edilmesinde, 
“kesişimselliğin”, kırılgan topluluk ve birey-
lerin güncel problemlerin “farkında olan”, b. bu 
kaygılarla “tarihi belge ve bilginin toplanmasında” 
metot ve sistem geliştirebilen, c. mimarlık tarihi ve 
mimari tasarım disiplinleriyle aktif diyaloga ve iş 
birliğine açık arşivcilere (çok) ihtiyaç var.26

Ülkedeki önde gelen mimarlık okullarının 
arşivlerinde, kısa bir süre önce yürüttüğüm 
araştırma ve arşivcilerinin “yazılı” yanıtlarına 
göreyse, bu farkındalık ve eyleme yönelik adımlar 
için alınması gereken “epey” mesafe var. En 
düşündürücü olan kritik noktalardan biriyse, bu 
önde gelen mimarlık okullarının bir bölümünün, 
“kadın” dekan veya bölüm başkanına sahip 
olmaları ve bu isimlerin de medya ve mimari or-
tamlarda “eşitlik” ve “kapsayıcı olmaya” epey vur-
gu yapmalarına karşılık, birçoğunun, kendi görev 
aldıkları mimarlık okullarının tarihini (bu vurguları 
ışığında) belgelemekten “uzak olmaları” ve bu 
yönde (2021 yılı itibariyle) bir gündemlerinin de 
olmaması.27

Görsel 11. Richard Peiser, Ann Forsyth (der.), New Towns for the 
Twenty-First Century, A Guide to Planned Communities Worldwide, 
Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2022 (Kitap kapağı).
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Meral Ekincioğlu, doktora sonrası uzmanlık çalışmasını MIT-HTC Programı’nın iki senelik aka-
demik sponsorluğunda, çok kültürlü Amerikan mimarlığında, İkinci Dünya Savaşı sonrası, cinsi-
yet politikaları ve kesişimsel feminizm konularında yürüttü. Arşiv incelemeleriyle, Türkiye’den 
ABD’ye gelmiş, önde gelen kadın mimarların eğitim ve profesyonel kariyerleri ve Princeton Üni-
versitesi Mimarlık Okulu’ndan mezun olan ilk üç kadın mimar üzerine çalışmış “ilk” bilim insa-
nıdır. Bulgularını, uzmanlık alanında önde gelen uluslararası akademik konferans ve programlar-
da sunmuştur. “Mimarlık Tarihçileri Topluluğu” (SAH) tarafından burs ile desteklenmiş; MIT’de 
konumlanan, “Lisansüstü Çalışmalar, Cinsiyet, Kültür, Kadın&Cinsellik Konsorsiyumu”ndan 
(MIT-GCWS) sertifika kazanmış; Ağa Han Mimarlık Ödülleri’nde nominatör olarak görev almış-
tır. “Mimarlık Tarihçileri Topluluğu”nun, kadın ve iç mimarlık gruplarının kurduğu “ilk” çalışma 
komitelerinde, eşitlik, iklim değişimi, kamu sağlığı ve çevre arakesitlerinde, projelerini yürüt-
mektedir. Doktora tez araştırmalarına, ziyaretçi araştırmacı olarak Harvard Üniversitesi’nde baş-
lamış, Columbia Üniversitesi’nde devam etmiş; bu üniversitelerin mimarlık tarihi doktora prog-
ramlarında, mimarlık mesleği ve mimari tasarım pratiğinin teorisi ve tarihi üzerine, özel sektörde 
tasarım pratiği yapan mimarın yaratıcılığı, büyük ölçekli (çeşitli) işveren profillerinin ekonomik 
ve ticari beklentileri arasındaki etkileşimi üzerine çalışmıştır. ABD’deki bu bilimsel araştırmaları 
ve erken bulgularına dayalı olarak, doktorasını, İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden almıştır. Mimar-
işveren etkileşimi üzerine teorik analizleri ile, bir örnek olarak, sistematik incelediği Tekeli-Sisa 
Mimarlık pratiğinin tarihi üzerine “ilk” doktora tezinin yazarıdır.
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COVID-19 pandemisi deneyimimizle birlikte, eşitlik, kapsayıcı ve adil olana odaklı olarak, 
temel kaynak ve hizmetlere erişimde bazı bariyerlerle karşılaşan, az hizmet alan ve az temsil 
edilen topluluk, grup ve bireyler için, daha sağlıklı ve güvenli fiziksel mekân yaratabilmede, 
mimarlıkta tasarım düşüncesi ve pratiğinin nasıl geliştirileceğini incelemek aciliyet kazanmıştır. 
Bu problemlerin ışığında, bu makale, iklim adaleti, gıda güvenliği, enerji krizine odaklanmakta 
ve toplumda dezavantajlı topluluklar üzerindeki negatif etkisini azaltmak için, mimari 
tasarım düşüncesi ve pratiğinin nasıl katkıda bulunabileceğini tartışmaktadır. Bu kaygılarla 
birlikte, özellikle, bu makale, COVID-19 pandemisinden en çok etkilenen çok ırklı, çok etnik 
kökenli ve göçmen barındıran toplumların önde gelenlerinden biri olarak ABD’den mimari 
örnekleri incelemektedir. Ülkede az temsil edilen ve yeterince hizmet alamayan toplulukların 
mücadelelerinin izini sürerek, makro seviyeden mikro seviyeye doğru eylem için, son dönem bazı 
resmi çözümler ve önerilere, analitik yaklaşımlara, metotlara ve yeni uzmanlıklara ışık tutmayı 
hedeflemektedir; bilimsel dürüstlüğün onarılmasını dikkate alarak, Başkan Biden yönetimindeki 
ABD hükümetinin bazı önde gelen Yürütme Eylemleri, Boston Belediyesi’nin “Eylem Planları”, 
Amerikan Mimarlar Enstitüsü’nün taahhütleri, “veri feminizmi”, “kesişimsellik” ve “Tek Sağlık” 
gibi.

Anahtar kelimeler: Eşitlik, kapsayıcı olma, yetersiz hizmet alan topluluklar, mimari tasarım 
pratiği, pandemi sonrası fiziki çevre, ABD.
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t Problem ve Çözümlerin "Kesişiminde" Daha İyi 
Bir Mimarlık İçin…
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With our COVID-19 pandemic experience, it has become urgent to examine how to improve 
design thinking and practice in architecture for healthier and safer physical space with a focus 
on equity, inclusion and fairness for underserved and underrepresented communities and 
individuals. In light of these problems, this essay focuses on climate justice, food security, 
energy crisis, and discusses how architecture design thinking and practice can contribute to 
reduce their negative impacts on disadvantaged communities in society. With these concerns, 
in particular, this essay examines some recent architectural cases from the United States, one 
of the leading multiracial, multiethnic and immigrant societies that hit hardest by COVID-19 
pandemic. Tracing some challenges by underrepresented and underserved communities in the 
country, it aims to bring to the light some recent resolutions from macro to micro level of 
actions, analytical approaches, methods, and new expertise fields, such as some recent leading 
Executive Actions by the US government under President Biden’s administration with restoration 
of scientific integrity, Action Plans by Boston Mayor, commitments by the American Institute of 
Architects (AIA) “data feminism”, “intersectionality” and “One Health”, etc. for more equal, 
diverse and inclusive and healthier society and the built environment.

Keywords: Equity, inclusion, underserved communities, architecture design practice, post-
pandemic built environment, the United States.
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ÖNCE NEFES ALMAK SONRA MİMARLIK:
BOŞLUK VE DOLULUK ÜZERİNE

Helsinki’den Salo’ya trenle geldim. Juhannus’da* 
her yer çok kalabalıktı. Panu istasyonda karşıladı. 
Yazın ortasında, her yerde ateşlerin yandığı, 
neredeyse güneşin batmadığı gecelerde çift-
liklerine davet edilmiştim (Görsel 1). Somero 
yakınlarındaki Honkala’ya gitmeden önce bi-
raz ilerideki Salo’nun mütevazi meydanında bir 
şeyler içmek istedik. Güneş tepemizdeydi. Sıcakta 
arabada bırakamadığımız Pöly de yanımızda bi-
zimleydi. Fin Dili’nde “toz” anlamına gelen Pöly 
gerçekten çok cins, çok özel, henüz bir yaşını 
tamamlamış bir Rus köpeğiydi. Pandeminin 
ortasında uzun araştırmalardan sonra meslektaşım 
Panu’nun kendi gibi akademisyen olan eşi ile gi-
dip onu Moskova’dan alıp, getirmişler, aynen yine 
uzun arama ve yazışmalardan sonra Endülüs’den 
özel olarak çifliklerine getirdikleri iki at, Sulka ve 
Salsa gibi. Muhteşem bir yaratıktı Pöly. Çok da 
cana yakındı.

Meydanın hemen girişindeki tezgâhtan önce etike-
tinde Annabelle yazan birkaç kilo taze patates 
ile bazı şeyler aldık. Uskela Nehri’nin kenarına 
doğru yürüdük. Hafif eğimli meydanın büfelerin 
sıralandığı yerin önündeki kalabalık masaların 
birinde yer bulduk. Geleneksel Fin çöreği “Kor-
vapuuisti” ve kahve içerken tasmasına bağlı Pöly 
ilerideki bir başka köpekle bağrışmaya başladı. 

Meydanın kalabalık tarafında, bir sürü kişinin 
oturduğu yerde yine de Fin dünyasına özgü ses-
sizlik birden bozuldu. Herkes dikkat kesildi. Bir 
süre sonra sahiplerinin çabalarıyla her ikisi de 
sakinleşti. Pöly hiç rahat durmuyordu. Yan masada 
oturan bir adama yaklaşıp ileri gidince kısa süreli 
bir gerginlik oldu ama Pöly’nün tasması elinde 
Panu onu sakinleştirdi. Ardından konudan konuya 
sohbetimiz keyifli bir Juhannus’u başlatmıştı bile 
(Görsel 2).

Bütün bu olanların arasında yerimizden kalkıp,
arabaya doğru yürürken ileride, meydanın diğer
uzak bir köşesindeki büfenin etrafında, şemsi-
yelerin altında kalmış boş sandalyeler ile dört,
beş masa gözüme çarptı. Tayland yemekleri
satan bir yerdi. Satış penceresinden bir şeyler alan
omzunda çantası olan kadın bir müşteri, hemen 
arkadaki etrafında birkaç masası olan dondurma-
cıya doğru dönmüştü. Meydanın geldiğimiz yere
bakan bu köşesi tenhalaşmıştı. Hatta sözünü 
ettiğim büfenin etrafında kimse oturmuyordu. 
Sandalye ve masalarla doluydu ama boştu. Boşluk
ve sessizlik her yeri kaplamıştı.

Sonra Somera’ya, Panu’ların çiftliklerinin olduğu 
Honkala’ya doğru yola çıktık. Esas boşluğu 
orada görecektim. Bir tarafta, uzaklarda silueti 
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gözüken çepeçevre etrafı çeviren ağaçlar, diğer 
tarafta, ortada yer alan, sonu neredeyse olmayan 
yemyeşil dev bir boşluğun bir tarafındaki ahşap 
iki katlı bir ev ile küçük eklerinin, ileride de uzak 
komşuların tek tük ahşap barakaların etrafını sa-
ran, göz alabildiğine uzayıp giden ekin tarlaları, 
çimenlikler arasında, yemyeşil bir doğanın kal-
binde, çoğunlukla bizim sohbetlerimiz bir yana 
neredeyse çıt çıkmayan, çok sessiz bir yerdeydik 
birkaç gün. Hem bir İstanbullu hem de Helsinki’nin 
göbeğinde, vızır vızır işleyen bir caddeye bakan 
apartmanın altıncı katında, dışarıdan gelen her 
türlü gürültüyle, akşamları da yakınımızdaki barın 
sarhoş müdavimlerinin neredeyse sabahlara ka-
dar süren bağırışlarını duyarak yaşayanlardan biri 
olarak belki de bana öyle geldi. Ama bu çayırların 
ortasındaki boşlukta, yani derin sessizlikte olmak 
da çok müthişti (Görsel 3).Görsel 1. Juhannus ateşi, 2022. Kaynak: Kaarina Kaikkonen.

Görsel 2. Meydanda tenha bir köşe, 2022. Kaynak: Hüseyin Yanar.

Görsel 3. Poikojantie’de yürümek, 2022. Kaynak: Hüseyin Yanar.
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Bu boşluğun ortasındayken, kafamdaki boşluk 
ve doluluk kavramları arasında gidip gelirken 
oldukça içselleştirdiğim, yazarken beni derin-
den düşündüren bir yazı aklıma geldi. Geleceğin 
dünyasını, yüzyıllar sonrasını farklı yönleri ile 
hayal ve gerçek arasında yaşamıştım. Bizi bekle-
yen tehlikeleri düşününce oldukça dehşete de 
kapılmıştım. Başlığı “Dünyanın Sonuna Doğru 
Mimarlık” olan bu makale sonunda yayınlandıktan 
dört, beş ay kadar sonra bir anda covid salgını 
patladı. Ne yapacağımızı şaşırmıştık. Hepimiz 
evlere hapsolduk. Herkes etkilenmişti, yaşamın 
bütün parametreleri değişti. Bütün dünya perişan 
oldu, milyonlarca kişi öldü. Ama salgında daha ilk 
fırtına atlatıldıktan sonra binalar yine yükselme-
ye başladı. Her türlü eğitim ile ilgili türlü dersler, 
sunumlar ve konferanslar yolu ile “zoom”uyla, 
“teams”leri ile başka platformlardaki bilgisayar 
ekranlarında sanal bir şekilde sürdü gitti. Şimdi 
düşündüğümde tuhaftı ama alışmıştık. Sanki her 
şey artık böyle olacaktı. Bu yaz başında, iki buçuk 
yıl sonra, sanki hiçbir şey olmamış gibi tekrar başa 
döndük. Covid’in hala süren artçı şokları arasında 
bir kabustan uyandık. Ama önemli olan ne olursa 
olsun “Show must go on” yani gösteri devam et-
meliydi. Nedense bina yapmak, inşa etmek, hep 
etmek, ne olursa olsun etmek, mimarinin yine 
göbeğinde olmalıydı. Salgından sonraki bu dev 
dönüşüm hala sürerken, Juhannus yolculuğumda 
erkenden uyandığım bir sabah çiftliğe giden 
Poikojantie yolunda, bütün bu gösterilerden uzak, 
bomboş bir dünyada yürürken sanki makaleyi 
tekrar dikkatle hatırlamaya, okumaya başladım. 
Uzun yıllar sonrasına gitmişim. Dünya için kırılma 
noktası olan önemli bir gün ile başlamış her şey.

***

Yaşam elden gidiyordu. Tam bir cinnet haliydi. 
Ortalık ayağa kalkmıştı. Yapılacak başka hiçbir 
şey de kalmamıştı. Dünya o ana kilitlendi. Her-
kes televizyonları, cep telefonları başında bugünü 
bekliyordu. Birleşmiş Milletler özel ve çok acil bir 
oturumda toplandı. Karar açıklanacaktı. Üye ülke-
lerle, bilim insanlarıyla, uzmanlarla yıllarca yapılan 
çalışmaların sonuçları onaylanacaktı. Nefesler tu-
tuldu, kameraların önünde genel sekreter kürsüye 
çıktı. “İnsanlığın geleceği için” diye başladı…

Bütün dünyaya ve oturuma katılan ülkelere oy 
birliği ile gezegenin her yerinde uygulanacak or-
tak bir karar alındığını duyurdu ve devam etti. 
“Ülke ve coğrafya gözetmeksizin gezegenimizin 
her bir bölgesi, bütün yeryüzü hiçbir şekilde do-

kunulamayacak sit alanı ilan edilmiştir. Dünya 
yüzündeki istisnasız her yere yeni bina yapma 
yasağı getirilmiştir.”

Bunun anlamı mimarlığın sonuydu. Bırakın mahal-
lenizdeki bir köşe başında ya da ülkenizin herhan-
gi bir yerinde bina inşa edilmesini, bu dünyadaki 
her bir ülkede bina yapma sürecinin bitişiydi. De-
lice bir karardı. Demokrasi darmadağın olmuştu. 
Ama öte yandan belki de bambaşka bir demokra-
sinin, bambaşka bir yaşam mimarlığının, bina 
yapılmayan ama dünyayı kurtarmayı amaç edinen 
bir mimarlığın yeni baştan kurulması ve hemen 
hayata geçirilmesi, bunun yepyeni kurallarıyla 
yeniden düşünülmesi ve de yepyeni bir mimarlık 
eğitimiydi. Mimarlık adına var olan her şeyin alt 
üst olmasıydı. Mimarlık artık bina inşa etmemek 
olacaktı. Bu dünyayı yüzyıllarca sürecek bir çabay-
la kurtarma çabasıydı, özlemiydi. Bütün yapılan 
yanlışları düzelterek belki de yeni baştan yaratma 
hatta yepyeni bir dünya kurma, tekrar yeşili geri 
kazanma, yaşamı tehdit eden her yıl rekorlar kırıp 
doruklara çıkan sıcaklıkları, değişen iklimi, eriyen 
buzulları, taşkınları, doğanın tepkisini, felaketleri 
durdurma, azaltma hayaliydi. Son bir umuttu 
(Görsel 4).

Uzun yıllar, uzun yüzyıllar içinde aklımıza gelecek 
her yer, binalarla, gökdelenlerle dev konstrüksi-
yonlarla doldurulmuştu. Bize nefes veren doğa 
yok edilmişti. Bütün ülkeler sınır tanımaksızın bir 
uçtan bir uca adeta betona, çeliğe, cama, plastik 
elyaflı ve yeni teknolojilerle üretilen malzemelere 
gömülmüştü. Kentler, kasabalar, köyler, aradaki 
bomboş alanlar, ovalar, deniz kenarları ve hatta 
dağlar ve dağların tepeleri, okyanustaki bakir ada-
lar ve hatta göller ve hatta denizlerin büyük bölü-
mü ve neredeyse her yer. İnsanlar nefes alamaz, 
sokaklar ışık alamaz hale gelmişti. İnsanlık ka-
derini bekler haldeydi. Hükümetler, politikacılar, 

Görsel 4. Boşluğun umudu, 2022. Kaynak: Hüseyin Yanar.
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belediyeler, özel sektördekiler, mimarlar, 
mimarlık okulları, ofisler, ofislere iş getirenler, 
medya, bundan para kazananlar bu resmin sadece 
bir kısmı görünen parçaları olmuştu. Ekonomiler 
bina yapmaya endekslenmişti. Geleceğe yönelik 
reçeteler, doların ve diğer büyük para birimlerinin 
bütün dünyayı etkileyen inişleri, çıkışları, hissele-
rin aşağı yukarı dalgalanmaları, petrol ya da doğal 
gaz satışlarına bağımlılık, bitmez tükenmez ihale-
ler, projeler, yarışmalar, bireylerden devletlere 
ana hedef olan hep büyüme ve ne pahasına olursa 
olsun para kazanma hırsı, bunların arkasındaki 
fondu.

Gezegenimiz öyle bir durumdaydı ki, anlatılamaz. 
Çağın ileri sistem ve malzemeleriyle ve dev 
oranlarıyla inşa edilen, beton ve çelik dağları ile 
gökdelenler, kuleler her yeri kaplamıştı. Ölçek-
siz dev yığınların yanında ya da onlarla içi içe, 
aynen altmışlarda ya da yetmişlerin başlarında 
çoğu gerçekleşmeyen hayal ürünü olan meto-
bolist projeler, uzun yıllar sonra çok daha 
yoğun ve çok daha çılgın halleri ve ölçekleriyle 
kentleri, doğanın ve denizlerin her yanını sarmıştı. 
İnsanlar böyle bir dünyada kafeslerde yaşayan 
böceklere dönüşmüştü. Bilim kurgu filmlerinde 
gördüğümüz gibi taksilerin yerini gökyüzünde 
ya da dev konstrüksiyonların arasında uçan hızlı 
küçük uçaklar, türlü türlü uçan dairelere benzeyen 
formlarıyla yerde de giden hava araçları almıştı. 
Her evin garajında birkaç tane bunlardan olur, on-
lar kullanılırdı. Tabii ki akıllı aletlerdi. Kendilerinin 
şoförleriydiler. Bu dev bina konstrüksiyonlarına 
genellikle yukarıdan girilir, şanslı olanlar biraz 
gökyüzü görür, dev kalabalık ise adeta kafeslerin 
içinde olurdu. Çok katlı yollar bu yığınlara girer 
çıkardı. Buldukları her yere yayılan o döneme 
özgü gecekonduların yanında, dar gelirliler ya da 
parasızlar için köstebekler gibi yerin kaç kat altına 
inilmişti. Zamanın teknolojileri ile yaşama birim-
lerinin olduğu dehlizler, labirentler yapılmıştı. 
Bu yeraltı kentleri adeta modern mezarlıklar 
gibiydi. Yaşam kalitesi açısından yer üstü, yeraltı 
dünyalarında ve gecekondularda yaşayanlar 
arasındaki uçurum çok büyümüştü. Problemler 
çok artmıştı. Dünya nüfusu şimdiye göre kimbilir 
kaç kere katlanmıştı. Kısacası altıyla, üstüyle en 
küçüğünden en büyüğüne kentler, burun buruna 
yaşanan dev hapishanelere dönüşmüştü.

Tarım herkesin küçük bahçelerinde, balkon ve 
teraslarında ürettikleri dışında bitmişti. Bırakın 
ekolojik ya da doğal beslenmeyi, gıda marketleri 
yok olmuş, yemekler ayak üstü haplarla, burundan 
ağızdan alınan spreylerle idare edilir hale gelmişti.

Artık alınan uyarıcılarla ya da özel tedavilerle, 
uyumadan ya da çok az uyuyarak yaşamak da 
mümkündü. Dünya insanların bitmek tükenmez 
koşuşturmalara, çalışmalara kendilerini adadıkları 
suni bir makineydi artık. Etrafımızdaki her işi ya-
pan robotlar da işin cabasıydı ve irili ufaklı her 
yeri kaplamışlardı. Mimarlar ve diğer tasarımcılar 
da akıllı robotların okumalarıyla artık bütün 
düşündükleri, hayal ettikleri tasarımları kısa sürede 
önlerinde buluyorlardı. Eskiz neredeyse anında 
projelere dönüşüyordu. Binalar da yeni teknoloji-
lerle, robotların yardımıyla çok kolay ve çok sayı-
da inşa ediliyordu. Yapay zekâ neredeyse normal 
zekanın ikizi olmuştu. Aklımız ve düşüncelerimiz 
onlarınkilerle adeta bağlanmıştı. Her şey biliniyor, 
kontrol ediliyordu. Her şey her şeyin içindeydi. 
Robot ve insan dünyası hem fiziksel hem de kafa 
olarak yapay zekâ ile adeta birbirine karışmıştı. 
İnsan olup da robot tarafı da olan kişiler ya da tam 
tersi olanlar, klonlama ya da kopyalamayla üreti-
lenler de gün geçtikçe artıyordu. Nano teknoloji 
ise yaşama, malzemelere, makinelere, binalara her 
seviyede başka olasılıklar açmıştı. Ama sanki her-
kes, robotuyla, insanıyla, klonlarıyla her yerdeydi, 
hep birlikteydi. Özel hayat diye bir şey neredeyse 
yoktu, neredeyse ne duygular kalmıştı ne de sevgi. 
İleri teknolojilerle bugüne göre çok daha uzun 
yaşatılan insanlar yürüyememekten, egzersiz ya-
pamamaktan, suni beslenmekten ağırlıklarının iki, 
üç katına çıkmıştı.

Ülkeler, onları yönetenler de artık çaresizdi. Farklı 
gezegenlerde yıllardır aranan yaşam umudu ve 
göç ileride çok küçük bir azınlık için geçerli ola-
bilirdi. Bu bütün dünyanın kaderiyle baş başa 
kalıp, giderek adım adım yok olması demekti. 
Birleşmiş Milletler kararı o gün son bir umut olarak 
hep birlikte, neredeyse oy birliğiyle kabul edildi. 
Gezegenin her yerinde uygulanacak ortak karar 
resmen yürürlüğe girdi. Herkes biliyordu ki bu 
değişim kolay olmayacak hatta uzun yıllar alacak, 
gelecek jenerasyonların feda yılları, yüzyılları 
olacaktı. Bu kurulu ekonomik düzenin, bina, 
proje yapmaya dayalı devlet planlarının, farklı 
ölçeklerde bütün sistemin alt üst olmasıydı. Za-
ten bütün bu değişimlerin arasında yıllardır kriz-
de olan mimarlık dünyası birbirine girdi, mimar-
lar ayağa kalktı, çoğu mimarlık fakültesi, ofisler 
kapandı, kapatıldı. Kalanlar ise bu değişime uzun 
yıllar alışamadı. Zaten yıllar içinde darmadağın 
olmuş endüstriler, ekonomiler tamamen çökme 
noktasına geldi, hükümetler devrildi, askeri ve si-
yasal paktlar, eski ve yeni birliktelikler paramparça 
oldu. Bu dünya yüzündeki tüm silahların tamamen 
yasaklandığı hiçbir ülkenin artık başkasına her ne
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sebeple olursa olsun saldırmadığı, elinde depo-
sunda ne varsa yok edildiği, bütün nükleer silah-
lar ve santrallar de dahil sıfırlandığı uzun yıllar 
öncesinde alınan kararın ardından alınan başka 
bir ortak kabul ediş ve devrim gibi alınan bir 
karardı. Önce en gelişmiş ateşli silahlar, nükleer 
santraller, bombalar, uçaklar, jetler, hızlı tren-
ler sustu. Binaların etraflarındaki dev iskeleler, 
gökdelenleri diken iş makineleri, vinçler, yüksek 
kule kaldıraçlar, vızır vızır yük taşıyan kamyon-
lar, damperli kamyonlar, robotlar hepsi durdu. 
Ne ülkelerin programlarında olan mega proje-
ler, uydu kentler, yerleşmeler, kanal yapımları, 
baraj inşaatları ne de dev santral inşa etme yarışı 
kalmıştı. Bu internet çağının ötesinde bambaşka 
teknolojilerle başka çağlara geçen dünya yeniden 
dev bir köy haline geldi. Ne mimarlık ne de
mimar kalmıştı. Robotlarla birlikte taş devrine 
dönmüştük (Görsel 5).

Görsel 5. Tek baraka ve ötesi, 2022. Kaynak: Hüseyin Yanar.

Bir yanda savaşlar, harcanan trilyon dolarlar, artık 
gündelik yaşamda sıradan olaylar gibi hayatımıza 
giren dehşet verici görüntüler, televizyonlarda 
uzaktan izlediğimiz sınırlar arası stratejiler, algı 
operasyonları, kavgalar, bombalamalar, her yıl 
kaybedilen ve sakat kalan milyonlar, her bir savaşın 
arkasından gelen alan temizliği, sonra yeniden 
inşa etmeler, bundan kazanılan, birilerinin ce-
bine giren dolarlar, bir yanda da dünyanın büyük 
çoğunluğu açlık sınırında yaşayıp ayakta durmaya 
çalışırken bir avuç zenginin de piramidin en ucun-
da yer alması, gücü ellerinde tutmaları, payın en 
büyüğünün sahibi olmaları, adeta her şeye karar 
vermeleri, siyasi iktidarları, devlet düzenleri, 
günlük yaşamları etkilemeleri, hepimizin zengin 
olma hayali, konforlu yaşam istemesi, hem ülke-
ler hem de bireyler olarak her ne pahasına olur- 
sa olsun bu düzendeki tüketim endüstürisinin 
kuralları içinde yaşaması, yaşamaya zorlanması, 
eskiyi fırlatıp atması ve her şeyi yeniden yeniden 

alması, modanın insanlara adeta dayattıkları, es-
kinin her zaman yok edilmesi, bütün ofislerin, 
bütün ekonomilerin, bütün projelerin bu tüketim 
düzeni içinde oyunun kurallarına ortak olmaları, 
arabalarımızdan giysilerimize, oturduğumuz evle-
rimizden, günlük yaşamımıza hatta geleceğimize 
kadar her şeyin bununla yakından ilişkili olması, 
binaların en büyüğünü, en konforlusunu, gök-
delenlerin en yükseğini, havalimanlarının bile 
en görkemlisini yapma hayalimiz, gezegenimizin 
adeta paranın etrafında dönmesi ve paranın din, 
milliyet, ülke tanımaması adeta önüne gelen her 
şeyi, insan yaşamını bir sel gibi aslında dümdüz 
etmesi, yok etmesi bu dramatik serüvenin acı
özetiydi. Bunu hak etmiştik.

Her şeye sıfırdan başlayacak, artık elde avuçta
olan ile yetinecek, bulduklarımızı değerlendire-
cektik. Ülke ekonomilerinin darmadağın olduğu 
yılların ardından gelen her ülkenin kabul ettiği 
yaptırımlardı. Her şeye yeniden, en baştan 
başlama zamanıydı. Ülke çapında ve her bireyin 
harcamalarının çok dikkatle ve kontrol altında 
yapılacağına da işaretti. Metrekarelerce konfor-
lu yaşamların, dev dairelerin, villaların, yaşam 
şekillerinin, harcamaların, dev ışıklandırmaların, 
her türlü adımların büyük bir network kont-
rolü altında olduğu bu zaman, herkes için artık 
yeniden değerlendirme zamanıydı. Mimarlık var
olan mekânların değerlendirilmesine, insanların 
çok daha ekonomik yaşamasına, etraftaki 
büyük fazlalıkların hızla yıkılıp yaşayanlar için
boş alanlar yaratılmasına, tekrar yeşil bir dünya 
seferberliğine, kaybedilenlerin kazanılmasına 
yönelik ilkeler, araştırmalar üzerine kurulacaktı.
Özetle önce kafamızdakileri sonra da dünyayı 
kendi ellerimizle adım adım yeniden yıkacak ve 
yeniden adım adım başka bir anlayışla kuracak-
tık. Ve kimbilir kaç yıl, kaç yüzyıl sürecek yıkım 
devri başladı (Görsel 6).

Görsel 6. Batmayan geceye doğru, 2022. Kaynak: Hüseyin Yanar.
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Hikâyenin sonunda anladığım bizim bildiğimiz, 
öğrendiğimiz, üzerine titrediğimiz mimarlığın 
sonunun artık geldiğiydi, her yeri tıklım tıklım 
dolduran, ofisleri projelere boğan, bina yapma-
ya dayalı, paraya bağımlı mimarlığın bittiğiydi.
Dahası proje fikrinin giderek yok olmasıydı. Proje 
her şeyi programlamanın ötesine geçti ve yaşamın 
ta kendisi oldu diyebilirim. Artık tek bir proje 
vardı. O da dünyamızı kurtarmaktı. Aradan neler 
olduğunu bilmediğimiz uzun yıllar daha geçti. 
İnsanların aklına giren robotlar ya da robotların 
aklına giren insanlar, klonlanmış, kopyalanmış 
olanlar ne oldu? Tam anlamıyla bir kaostu. 
Rüyadaydım, döndüm durdum sanki kan ter için-
de uyanmaya çalıştım. Gerçek miydi, hayal miydi, 
her şey iç içe girmişti, ayıramadım. Bütün dünya 
başımıza yıkılıyor sandım. Kâbus desem bir türlü, 
umut desem bir başka türlü, her şey karmakarışık 
olmuştu. Uyanmışım! (1)

***

Rüyaymış! Ama o kadar gerçekti ki! O her yeri 
saran o dev doluluk ve sonra her yeri saran o 
dev boşluk ve her şeye tempo tutan o yok olma
tehlikesi!... Uskela Nehri’nin yanındaki Salo 
Meydanı’nın tenha ve sessiz köşesine döndüm.

Mütevazi masalar, sandalyeler boştu ama zemine 
vuran gölgeler ile başka bir doluluk hissi vardı. 
Gölgelerin farklılaşan açıları ile de günün her 
anında değişen, başkalaşan bir tasarım olmuştu. 
Hatta burada oturup kalkanların ve olduğu gibi 
bıraktıkları halleriyle de farklılaşıyordu. Hiç kim-
senin umursamadığı bir köşede kalmış bir yerleş-
tirmeydi. Burada başlayan, burada biten ve gelip 
geçici bir hikâye idi. Her yerde büyük iddialar ile 
tasarlanan, sunulan ciddi binaların ve projelerin
arasında esamesi bile okunmazdı ama bu da
tasarım çeşitlerinden biriydi. Katlanabilir masa ve 
sandalyeler, bu meydanın bir köşesinde hızla bü-
fenin işleteni tarafından açılıyor döşemenin üzeri-
ne yerleştirilerek uygulamaya geçiliyordu. Sonra
gelenler de oyuna katılarak tasarıma, sürece dahil
oluyorlardı. Akşam üstüne doğru ise her şey topla-
nıyor ve her nereye ise taşınıp götürülüyordu. Er-
tesi gün aynı hikâye, aynı rutin tekrarlanıyordu. 
Belki bu örnek ışıkla, gölgeyle, oyuna katılan 
insanlarla, açılmalar, kapanmalar, getirilmeler, 
götürülmeler arasında bir türlü katılımcılığın
küçük ama değerli bir örneğiydi. Demir narin pro- 
filleri ile yataydaki ve düşeydeki ince uzun yarık-
lardan ışığın geçtiği ahşapları ve katlanmalarıyla 
da her detayı düşünülmüş, detaylandırılmıştı.
Tasarım nedir, nerede başlar, sınırları nerelere 

uzanır gibi bir hikayeydi bu masaların birlikteliği, 
boş ama dopdolu anları. Üstelik kullanan, yani 
sandalyelerde oturanlar olmadan da kendi hal-
lerinde bir köşedeydiler. Sessizdiler ama çok şey 
söylüyorlardı hiç konuşmadan. Basit gibi gözükü-
yorlar ama geride saklı çok şey vardı. Gölge de 
ışığın en iyi arkadaşıydı, bu örnekte olduğu gibi. 
Kısacası beni bu boş masalar, bu boşluk, hiç kimse 
olmasa da ışık ve gölge ile boşluğa kontrast olan 
bu doluluk, iç içe girmiş bu boşluktaki doluluk ve 
doluluktaki bu boşluk, boşlukta boşlukla tasarım 
düşündürdü durdu (Görsel 7).

Görsel 7. Gölgelerle doluluk, dolulukla boşluk, 2022.
Kaynak: Hüseyin Yanar.

Bunlar gelip geçici tasarım fikrini çok farklı 
ölçeklerde hayale açıyordu. Hatta sadece fiziksel 
olarak değil, mekân organizyonu açısından da, 
politik olarak da, hiyerarşik olarak da, sistem olarak 
da yeniden düşünülebilirdi. Katılımcıların esas 
oyuncu olduğu, etken ve aktif rol aldığı mekânın, 
organizasyonun parametrelerinin özel olarak 
hareketliliğe, devinime, değişime hatta kalıcılığa 
değil de geçiciliğe olanak sağlayan, doldurmaya 
değil boşaltmaya yönelik bir tasarım fikri bir sürü 
seviyede çok şeye cevap olabilirdi? Yıllar öncesin-
den manifestoları ve sistem eleştirileriyle yepyeni 
kapılar açan bazı isimlerin, örneğin 1966 yılında 
Adolfo Natalini ile Cristiano Toraldo di Francia’nın 
Floransa’da kurdukları Süper Studyo’nun kapita-
lizme, mimarlığın rutin işleyişine karşı yazdıkları, 
özellikle son zamanlarda yayınlanan, bu grubu 
anlatan “Architects Dreaming of a Future With 
No Buildings” (2) isimli James Imam’ın metniyle, 
diğer önemli isim, Macar asıllı Fransız mimar Yona 
Friedman’ın kitapları, onun “Mobile Architecture: 
It All Began in Budapest” (3) sergisi, mobil tasarım, 
mobil toplum, mobil yaşam, sosyal mobilite, yeni 
bir özgürlük, sadece binalara değil oturanlar ve 
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kullanıcı üzerine ve diğer yazdıkları ile bu konuda 
kafa yoran başka düşünürleri hatırlattı. Bütün bun-
lar dikkate alınarak incelenebilir, yorumlanabilir, 
hatta ilerisine gidilebilirdi. Kalıcı, ağır, hiyerarşik 
strüktürler yerine bütün içinde değişim gösteren 
aktif oluşumlar, kurgular, geleceğin mekanları 
haline gelebilirdi. Yazıyı şöyle toparlayayım. Bu 
bir özlem belki ama yukarıda da altını çizdiğim 
gibi geleceğin mimarisi bina yapmaya dayalı 
değil, bina yapmamaya dönük olmalıdır, doldur-
maya değil, boşaltmaya dönük olmalıdır. Çok 
daha ekonomik şekilde yaşamayı öğrenmeliyiz, 
paylaşmayı öğrenmeliyiz. Kalıcı, ağır strüktürler 
değil gelip geçici kurguların, hafifliğin sırlarını 
araştırmalıyız. Bunu da çok alana, eğitime, yaşama 
yaymalıyız. Hep ve her türlü sahip olmanın ye-
rine bu düzenin, bu tüketim sisteminin bize 
dayattıklarını aşıp bizim dışımızdaki diğerlerini, 
diğer insanları düşünmeliyiz. Yapay zekâ, çipler, 
robotlar, herkesin nerede ve ne yaptığını bilen 
online sinyallerle toplum yaşamının değişen düze-
ni, parametreleri arasında mimarinin eğitimi de 
tasarımın kuralları da projenin, proje yapmanın 
şekli de, doğası da, yerleşme birimlerinin kaderi 
de, kentlerin kaderi de değişecektir. Bilginin artık 
çok hızla elde edildiği bir dünyada üniversitele-
rin kimliği, varlığı, değeri de sorgulanırken yakın 
gelecekte hoca öğrenci ilişkisinin de eğitimin 
de eskisi gibi olmayacağı açıktır. Bir tarafında 
hocanın bir tarafında da öğrencinin olduğu masa 
da sorgulanmaktadır, daha da hızla ve derin 
şekilde sorgulanacaktır. Hatta belki de o masa ve 
masanın iki yanı artık yok olacaktır. Eğitim gele-
neksel yukarıdan aşağı doğru yayılan hiyerarşik bir 
strüktür olma yerine, aşağıdan yukarıya, devamlı 
gözlenip yenilenen, devinen bir sistem içindeki 
etkileşimle, öğrencinin çok daha aktif olarak rol 
aldığı, giderek kuralları koyup belirleyici yöne 
geçeceği ve karar mekanizmalarında etkin olacağı 
bir sisteme dönüşebilir. Hatta gelecekte dev bir 
eğitim devriminin, hatta dev bir öğrenci devriminin 
bizi beklediğini de düşünebiliriz. Hocalar dahil 
sadece eğitimde değil birçok seviyede karar veri-
cilerin de hiyerarşik rolleri de katalizör olma hal-
lerine doğru değişecektir, evrilecektir diyebiliriz.

Bütün bunlar bir kenarda kalsın, her şeyin öte-
sinde hepimizin bildiği bir gerçeğin bir kez daha 
altını çizmek isterim. Evimiz yanarsa her şeyi 
olduğu gibi bırakıp canlarımızı, canımızı kur-
tarmaya çalışırız, kaçarız. Çünkü hâlâ alevlerin 
arasında bile bir kurtulma şansımız vardır. Hepi-
mizin evi, nefes aldığımız dünya ısınıyor. Hatta 
artık gerçekten yanıyor. Bütün göstergeler, bir sürü 
ülkede sıcaklığın arttığına dair yüzyılların rekorları 

kırılarak kaç mevsimdir her türlü detayı ile önü-
müze seriliyor. Covid’de kaybedilen milyonlarca 
canın ardından sadece Avrupa’da bu yazın henüz 
ortasında binlerce kişi sadece sıcaktan ölüyor.

Sıcaklıktan rekor sayıda yangınlar çıkıyor. Her 
yer kuraklaşmaya devam ediyor. Susuzluk artıyor, 
kaynaklar süratle yok oluyor. Gıda zincirleri param-
parça oluyor. Bırakın son yıllardaki savaşlardan, 
yoksulluktan göç edenleri, yakında doğal afetler-
den dolayı canlarını kurtarmak isteyenlerin çok 
daha büyük, belki de hayal edilemeyecek trajik 
kitle göçleri bizi bekliyor. Hala bunu çok kolay 
yapabilecekleri halde, etkili devletlerin ve bütün
bunlara sebep olan büyük devletlerin kendi milli
güvenlikleri açısından, ekonomik tercihlerinden
dolayı iklim krizindeki katkıları, kararlı duruşları 
ve aktif önleyici rol almaları erteleniyor. Dünyanın 
akciğerleri ormanlar giderek yok olurken, gezege-
nimizin barometresi buzullar erirken, hala oralar-
da ne vardır ne çıkar, nasıl kâr edilir ne yapılabilir, 
kimler ne pay alabilir, kim hızla bayrağını diker, 
sahiplenir ve toprak kazanır diye düşünülüyor. 
İnanılacak gibi değil! Bazıları için problemin 
olmadığını düşünebiliyor. Paraya bağlı, güce
bağlı bir dünyanın, dibe vurmuş yoksulluğun ve 
açlığın, diğer taraftaki bir avuç zenginliğin alt ve 
üst seviyeleri arasında çaresizce savrulup duru-

Görsel 8. Villa Puuha’da bir küçük ateş, 2022.
Kaynak: Hüseyin Yanar.
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yoruz. Önce her şeyi bırakıp bütün seviyelerde 
harekete geçilmeli. Mimarlık da eğitim de hocalık 
da öğrencilik de mal sahipliği de projecilik de 
onları denetleme de “Show must go on”a göre 
değil, bu en yakın tehlikeye göre yapılmalı, or-
ganize edilmeli! Yarın çok geç olmamalı, varlık 
nedenimiz, yaşadığımız dünya için. Önce nefes 
almak ve yaşamak önemli...** (Görsel 8)

***

* Fin dilinde yılın en uzun gününe verilen isim. 

** Yazı Juhannus ateşinin resmi ile başladı. Bu 
özel gün için hazırlanan yemek öncesi yakılmış 
mütevazi bir ateşin görüntüsü ile bitti. Arada da 
bu metin ile ilgili çektiğim bazı boşlukta olma 
halleri var. Yazıda adı geçen dramatik kentlerin 
gelecekte daha da yaşanmaz hale gelecek, sıkışık 
alt alta, dolu hallerini, ileri hayallerini özellikle 
koymadım. Ateş herkesi etrafında toplayan bir 
semboldür, enerji kaynağıdır, umuttur, gelecektir 
diyebiliriz. Boşluk ise sanki birilerinin aniden or-
taya çıkacağı, bayrakların ellerde dalgalanacağı, 
umulmadık değişimlerin olacağı, umulmadık 
hikayelerin ortaya döküleceği dev bir sahne ola-
bilir. Yani kuzeyin sessiz köşelerinde dolaşırken 
bu yazı için seçtiğim mütevazi kareler umudu res-
metmeyi hedeflemektedir...
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İDGSA Yüksek Mimarlık Bölümü’nü “Üstün Başarı”yla bitiren Yanar, Bina Bilgisi Kürsüsü’nde 
yıllarca hocalık yaptı. Prof. Muammer Onat’ı tanıması dönüm noktasıydı. Asistanıydı, “Mi-
marlıkta Ritim”le ilgili doktorasını onunla tamamladı, yardımcı doçent oldu. Oxford Mimarlık 
Okulu’ndan doktorasına temel teziyle MPhil derecesini aldı. Oxford Brookes Üniversitesi’nde, 
Aalto, Tampere Üniversiteleri ile Helsinki Güzel Sanatlar Akademisi‘nde mimarlık, sanat stüd-
yoları yönetti.

Juhani Pallasmaa’nın önsözünü yazdığı kitabı “Portreler”, 2011’de “Muotokuvia” başlığıyla 
yayınlandı. “En Güzel Fin Kitapları 2011” arasındaydı. “Finnish Architecture 2010/2011” Bi-
enal Kitabı’nda Yanar’ın “Architecture: A Journey Into The Hearth” makalesi diğer iki yazar-
la yer aldı. 2014’de Jussi Tiainen’le hazırladıkları “Two Paths to Silence” sergisi Fin Mimarlık 
Müzesi’nde açıldı. Çağdaş Fin Kiliseleri, Tiainen’in fotoğrafları, Yanar’ın yazılarıyla bütünleşti. 
Çalışmalar Fin medyasında geniş yer buldu. 2012’deki Fin Sanatlar Akademisi’ndeki toplu ser-
giye katıldı. 2013-2014 arasında Güney Kore’deki Busan Dong-Eui Üniversitesi’nde “Associate 
Professor” oldu. 2015’de Tallinn Mimarlık Bienali’ne davetliydi. Çizimleri sergilendi, 2020’de 
“Bezirhane’de Birikenler” kitabında yer aldı, Kapadokya çalışmalarındaydı. Ulusal, uluslararası 
yarışma jürilerinde bulundu, ödüller kazandı, konferanslara çağrıldı, projeler yaptı. Orpheus 
North Architects isimli firması olan Yanar’ın bazı binaları Finlandiya ve Türkiye’de inşa edildi.

Yanar çizmeyi, eskizi çok seviyor, Türkiye ve Finlandiya arasında mimarlığın, sanatın doğası 
üzerine yazıyor. Halen Tampere Üniversitesi’nde stüdyo yönetiyor. Özetle, dört ülkede, dört 
gelenekte öğrendiği mimarlığın büyülü izlerini takipte...
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Bu makale yazarı etkileyen gerçek ve hayal arasındaki rüyasının etrafında şekilleniyor. Her 
şey senenin en uzun gününde, mütevazi bir Fin Meydanı’nda başlıyor. Yazarın davet edildiği 
Somero’ya yakın Honkala’daki çiftliğin olduğu yerdeki, dev boşlukta devam ediyor. Salo 
Meydanı’ndaki, kalabalık ve tenha köşelerindeki boşluk ve doluluğun diyaloğu, Honkala’daki 
derin sessizliğin ortasında başka seviyeye ulaşıyor. Yazar birkaç yıl önce gördüğü rüyayı 
hatırlıyor. Hikâye Salo Meydanı’nın masaları, sandalyeleri ve gölgeleri kalmış tenha köşesinde 
kaldığı yerden yazının finaline doğru gidiyor.

Sisteme, kapitalizme, mimarlıktaki rutin işleyişe karşı çıkışlarıyla yıllar öncesinde mimarlara 
başka kapılar açan, manifestolarıyla tanıdığımız “Super Studio” ile mobil tasarım, mobil toplum, 
mobil yaşam, sosyal mobilite, kullanıcının rolü, yeni bir özgürlük üzerine düşünen, sadece 
binalara değil ikamet edenlere de yoğunlaşan Yona Friedman bu metinde önemli kaynaklar 
haline geliyor. Kalıcılık yerine geçicilik, ağırlık yerine hafiflik, durağanlık yerine hareketlilik 
sadece tasarımda değil toplum yaşamının bir çok seviyesinde düşünülüyor, hayal ediliyor. 
Bunlardan yola çıkarak iklim krizi ile metne son nokta konuluyor. Isınmanın yaşamı ciddi şekilde 
tehdit ettiği dünyamızda mimarlığın da, eğitimin de, hocalığın da, öğrenciliğin de, tasarımcılığın 
da, projeciliğin hep ve her ne olursa olsun inşa etmeye, “Show must go on” a göre değil, bu en 
yakın tehlikeye göre yeniden düşünülmesinin, organize edilmesinin altı çiziliyor! Yarın çok geç 
olmadan, en önce, hatta mimarlıktan da önce nefes almanın ve yaşamanın önemi vurgulanıyor.

Anahtar kelimeler: Boşluk, doluluk, inşa, gelecekteki kentleşme.
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This article is formed around the dream between reality and imagination that influenced the 
author. It all starts on the longest day of the year, in a modest Finnish Square. It continues in 
the huge void at the farm in Honkala, close to Somero, to which the author was invited. The 
dialogue of emptiness and fullness in Salo Square, in its crowded and calm corners, reaches 
another level amidst the deep silence in Honkala. The author remembers a dream he had a few 
years ago. The story continues towards the end of the article from where it left off in the secluded 
corner of Salo square with tables, chairs and shadows.

“Super Studio”, which we know with its manifestos, that opened other doors to architects years 
ago with its opposition to the system, capitalism, and the routine operation in architecture and 
Yona Friedman, who concantreted to mobile design, mobile society, mobile life, social mobility, 
the role of the user, a new freedom, not only to buildings but also to residents become important 
sources in this text. Temporality instead of permanence, lightness instead of weight, mobility 
instead of stagnation are not only considered in design but also in many levels of social life. Based 
on these, the text ends with the climate crisis. In our world where warming seriously threatens 
life, it is underlined that architecture, education, teaching, learning, designing, project planning 
and studentship should be rethought and organized according to this imminent danger, it’s not 
for building no matter what, “Show must go on”. Before tomorrow is too late, the importance of 
breathing and living is emphasized, first and even prior to architecture.

Keywords: Emptiness, packness, construction, future urbanization.
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Merve Bedir, Yard. Doç. Dr., Hong Kong Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Doktora Sonrası Araştırmacı, Eleştirel Medya Laboratuvarı, FHNW.

BAŞKA DÜNYALARIN MÜMKÜNLÜĞÜ AŞKINA

2010’dan beri halk hareketlerinin olduğu yerlere 
ve zamanlara tesadüf ediyorum. İstanbul, Kiev, 
Kahire, Beyrut, Hong Kong ve benzeri şehirlerdeki 
bu halk hareketlerinin ortak isteği, talebi başka
dünyalar üzerine. Bu süreklilik kişisel tarihimde 
kayda değer. Gençliğini 90’larda yaşayan nesiller-
den birinin parçasıyım. Sanıyorum ki o nesillerden
olmanın özelliği bireysel ya da toplumsal ölçekte 
arzuladığım bir şey için yeterince çok çalışırsam, 
bir şeyi gerçekten istersem yapabileceğim algı-
sıyla, hayaliyle büyümek, yetişmek. Bu arzunun ve
talebin bu hareketleri sağlayan toplumsal ener-
jinin önemli bir etkeni/parçası olduğunu ve bu 
anlamda sadece Türkiyeli değil dünyalı olarak 
yalnız olmadığımı(zı) gördüm. Gelişen bakış 
açısı mesleki olanın ötesinde kendim ve kenti
paylaştıklarım(ız)la birlikte, net olarak tanımlaya-
bilsek de tanımlayamasak da içinde yaşadığımız 
düzenin dönüşümü ve nasıl dünyalar hayal 
ettiğim(iz)le ilgili(ydi). Bu talepleri ve yapabilirlik 
düşüncesini destekleyen, yüksek sesle ifade edile-
bilir kılan yaygın bir özgürlük algısı vardı.

Bugün aynı ortamın varlığından bahsetmek zor, 
hatta belki imkânsız. Gündelik hayatımızı üre-
ten sistemlerin giderek sıkıştığını ve sıkılaştığını 
deneyimliyoruz. Belki arzularımız başka dünyaları 
hayal etmekten çok mevcudun sonu üzerine, bu 

sonun kendi sonumuz olacağını da bile bile. Son-
raki paragraflarda açıkladığım girişimler yine de 
başka dünyaları umut etmeyi elden bırak(a)ma-
yan, aklından çıkar(a)mayanların girişimleri. Başka 
dünyalar daha uzak ve onları hayal etmesi zor 
olsa da bunun yollarını, yöntemlerini arayanların 
girişimleri.

Aşağıda aktardığım girişimler mimarlar ya 
da tasarımcılar tarafından mesleğin dışından 
düşünülen ve mesleği dönüştüren yaklaşımlar. 
Yani başka mimarlıkları, mimarlığın içinden değil 
daha geniş anlamıyla yaşadığımız dünyanın için-
den düşünen yaklaşımlar. Mimarlık ne işe yarar 
sorusunun ötesinde, özelleşmiş ve modernleşmiş 
anlamıyla mimarlık mesleğinden medet ummak 
yerine onun ve dünyanın çerçevesini bozan, 
sınırlarını işgal eden, çatlaklarından ilerleyen, bu 
çatlakları genişleten ve bu şekilde yeni tanımlar 
yapmayı, yeni dünyaları ve buradan doğru yeni 
mimarlıkları arayan yaklaşımlar. Yayın yapan, 
öğrenme yollarını araştıran, insanları bir araya ge-
tiren, kentlerde ulusların sınırlarında ya da ötesi 
mekânlarda araştırmalar ve müdahaleler yapan, 
mevcut kurumların dışında ya da sınırında, yeni 
fikirlerle ve ajandalarla başlatılan örgütlenme-
ler. Bunlara ilgim kendimin de böyle girişimleri 
başlatmaya, böyle girişimlerin parçası olmaya 
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ihtiyaç duymam nedeniyle gelişti. Tabi ki bu-
rada sıraladığım girişimler bir en iyi örnek liste-
si değil. Mutlak ve sonlanmış bir liste olarak da 
düşünülmemeli. Amacım bu yöntemleri tekrar 
etmek üzerine bir tarif üretmeye katkı sunmak 
da değil. Belki yalnızca olabilirliği kanıtlama ve 
birlikte umut etme, yeniden birlikte umut etme, 
bu umudun etrafında toplanma arzusu.

Filistin: Radio al-Hara (Alhara Radyosu)

COVID-19’un yayılmasını kontrol altına almak 
adıyla sınırların kapatıldığı bir zamanda, Filistin’de 
bir internet radyo istasyonu çalışmaya başladı. 
Proje, ayrı düşmüş Filistinlileri bağlarken aynı za-
manda küresel bir takipçi kitlesi de topladı. Arap-
ça “mahallenin radyosu” anlamına gelen Radio 
al-Hara önce Betlehem sonra Ramallah’tan yayın 
yapan Ilyas ve Yusuf Anastas kardeşler ile Yazan 
Halili arasında bir Facebook sohbetinde tasarlandı 
ve ilk kez 20 Mart 2019’da yayına girdi. Proje, 
karantinadayken iletişimde kalmanın bir yolu 
olarak Beyrut’ta Majd Al-Shihabi ve arkadaşları 
tarafından başlatılan Radyo Alhay’ı ilham aldı. 
Radio Alhay daha önce platformunda Tunus’taki
Radyo Alhoma’yla, onlara yer açarak dayanış-
tığından, aynını Filistinli bir radyo için yapmak 
zor değildi. Aliterasyonu sürdürmek isteyen Anas-
tas kardeşler ve Yazan Khalili, aynı Arap harfiyle 
başlayan bir isim seçtiler. Proje şimdi beş kişilik 
bir aile; Berlin ve Suriye’de de radyo istasyonları 
var.

https://yamakan.place/palestine/ 
https://soundcloud.com/radioalhara

Hong Kong: Black Book Assembly
(Kara Kitap Meclisi)

Black Book Assembly, Hong Kong’un çeşitli yer-
lerinde 2017’den beri gerçekleşen, aktivistler, 
yayıncılar ve yaratıcıların ulus ötesi toplantısı. Kara 
Kitap, ırk, sınıf, ulus devlet, cinsiyet ve yetenek 
sınırlarının ötesinde, sürekli yenilenen ama bili-
nemeyen, netleştirilemeyen ve kararı verilemeyen 
ortak/birlikte yaşama yönelik çabaları organize et-
mek amaçlı bir meta-soruşturma. Henüz bir grup, 
bir kurum ve belki bir topluluk da olmayan bu 
grup, yayınlar aracılığıyla katılımcıları arasında 
güncellemeleri ve diyaloğu sürdürüyor. Hong 
Kong’dan Fukushima, Yogyakarta ve Wuhan’a 
yayıldı. Hazırladığı yayınlar basılı 300 kopya ve 
dijital olarak paylaşılır.

www.blackbook.hk

Jakarta: Gudskul

Kâr amacı gütmeyen Gudskul, operasyonel 
desteğinin büyük bir kısmını üyelerin gönüllü 
destekleri yanında, bağışçı kuruluşlar, spon-
sorlar ve kurucu kolektiften alır. Gudskul 
sanatçılar, küratörler, sanat yazarları, yöneticiler, 
araştırmacılar, müzisyenler, yönetmenler, mi-
marlar, aşçılar, sanat tasarımcıları, tasarımcılar, 
moda tasarımcıları, sokak sanatçıları ve diğer 
uzmanlıklara sahip kişilerden oluşur. Bu çeşitlilik, 
Gudskul’u üretken ve dinamik bir ekosistem haline 
getirdi. Gudskul bir ekosistem olarak birlikte var 
olma kararı verdiğinde, sahip olduğu her kaynağın 
toplandığı ve toplu ihtiyaç oranında paylaşıldığı 
bir ortak bütçe ve lojistik sistemi kurmaya çalıştı. 
Her kolektifin farklı biçimlerde gelen kaynaklarını 
(para, program, ekipman, kitaplar) kolektifin her 
üyesinin bunlara kolay erişimi ve paylaşımı adına 
bir havuzda topladı. Gudskul ayrıca yerleştirme, 
arşiv, video, ses, performans, medya sanatı, 
baskıresim, grafik tasarım, eğitim gibi sosyal, poli-
tik, kültürel, ekonomik, çevresel konularda çalışan 
birlikte proje geliştiren çok sayıda kolektife ev 
sahipliği yapar.

https://gudskul.art/en/beranda/

Santiago: Ediciones ARQ

Pontificia Universidad Católica de Chile Mimarlık 
Okulu’nun yayınevi. İlk defa 15 Kasım 1980’de 
saman kâğıda basıldı. 1995’te yılda 3 sayıya 
ulaştı. 1998’de ilk kitabını yayınlayarak bugün 
mimarlık ve şehircilik üzerine 8 koleksiyonda 
gruplandırılmış, 70’ten fazla yayınlanmış kitabı 
olan başka bir üretim hattını başlattı. Ediciones 
ARQ, akademik dünya ile profesyonel uygulama 
arasında köprüler kurmayı, mevcut Latin Amerika 
mimari üretiminin mümkün olduğunca çeşitli ve 
açık bir kaydını oluşturmayı, hassas ve erişilebilir 
bir bibliyografya ile mimarlık eğitimini destek-
lemeyi amaçlar. Ediciones ARQ temelde Latin 
Amerika bağlamına odaklanır; farklı bakış açılarını, 
şehirleri ve ülkeleri kapsayan, bu şekilde tek bir 
mimarlık okulunun da kapsamını aşan/genişleten 
değişim ve ilişkiler ağı kurar.

http://www.edicionesarq.cl/eng/ 

Cape Town: Chimurenga

Afrikalıların Afrika hakkında fikir ve düşüncelerine 
yer açan, editoryal faaliyetler için başlatılmış 
değiştirilebilir bir nesne, çalışma alanı ve pan-
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Afrika platformu. Chimurenga, faaliyet amacını 
sadece yeni bilgi üretmek değil, yönetim gücünü 
ele geçirmek için harekete geçmek olarak tanımlar. 
Chronic Gazetesi’ni, Chimurenga Kütüphanesi’ni, 
Afrika Şehirleri Kitabı’nı ve Pan Afrika Uzay 
İstasyonu (PASS)’nu üretir. Chronic, dünyamızı 
farklı bir şekilde yazmak, yeni ve eski soruları 
yeniden sormak için acil bir ihtiyaçtan doğan 
bir gazete. Chimurenga Kütüphanesi, bilgi üreti-
mine devam eden bir müdahale ve kütüphaneyi 
merak, yeni maceralar, eleştirel düşünme, hayal 
kurma, sosyo-politik katılım ya da sadece rast-
gele inceleme için bir laboratuvar olarak yeniden 
hayal etmeye çalışan bir arşiv. Kütüphane ve arşiv, 
anıların korunduğu, tarihin yazıldığı ve her ikisinin 
de yeniden etkinleştirildiği hem kavramsal hem 
de fiziksel bir mekân olarak düşünülebilir. Afrika 
Şehirleri Kitabı, kıtadaki kentsel yaşamın hâkim 
tasvirine meydan okumak ve Afrika tarzı şehirciliği 
yeniden tanımlamak için Afrika ve dünyanın dört 
bir yanından katkıda bulunanları bir araya geti-
ren iki yılda bir çıkarılan bir yayın. Pan African 
Space Station (PASS) ise 2008 yılında Chimurenga 
tarafından müzisyen ve besteci Neo Muyanga iş 
birliği içinde kurulan, periyodik, pop-up canlı bir 
radyo istasyonu, bir performans ve sergi alanı, bir 
araştırma platformu ve canlı arşiv girişimi.

https://chimurengachronic.co.za/

Kahire: Megawra

Megawra, teori, praksis, sanat ve kültürel 
mirası sürdürülebilirlik ve sosyal sorumlulukla 
ilişkilendirmeye odaklanan yapılı çevrede tartışma 
ve eylem platformu. Athar Lina Girişimi ise 
Megawra’ya bağlı bir kültürel etkinlik programı 
yürütür. Megawra, öğrenciler ve genç mimarlık 
mezunları yararına bir kaynak, toplantı ve ağ 
oluşturma alanı olarak, mimarlığın gelişimi ve 
ilgili alanlarla ilgilenen genç grup ve girişimler 
yararına, mimarlık, inşaat, şehir çalışmaları ve 
sanat alanları içinde ve arasında alışveriş için, 
bu alanların hayatlarında oynadıkları kritik rol 
konusunda toplumu bilinçlendirmeyi, karşılıklı 
iletişim ve işbirliği kanalları açmayı hedefler.

https://megawra.com/

Amsterdam: Black Archives (Siyah Arşivler)

New Urban Collective tarafından yönetilen Black 
Archives, egemen-dışı bakış noktalarından il-
ham verecek konuşmalar, etkinlikler ve edebi 
üretimi içeren bir tarih arşivi. Black Archives, 

Hollanda’daki siyah özgürlük hareketlerinin 
tarihini belgeler. Siyah Hollandalı yazarların ve 
bilim adamlarının mirası olan eserlerden oluşur. 
Koleksiyondaki 10000’den fazla kitap, özellikle 
Surinam, Hollanda Antilleri, Güney Amerika ve 
Afrika’da ırkçılık ve ırk sorunları, kölelik ve kolo-
nizasyon, cinsiyet ve feminizm, sosyal bilimler ve 
kalkınma konularını ele alır. Siyah Arşivler, okul-
larda tartışılmayan veya çok az tartışılan konu-
lara dair literatür sağlar, bilgi ve belgeyi çalışma 
ve araştırma için erişilebilir hale getirir. Siyah 
Arşivler şu an için Heilbron, Huiswoud ve Wil-
lemsen Koleksiyonlarını, Association Ons Suri-
nam arşivlerini ve kitap koleksiyonunu içerir.

https://www.theblackarchives.nl/about-us.html

Paris: The Funambulist

Aktivist/akademik/uygulayıcı seslerin buluşabile-
ceği ve coğrafyalar arası dayanışma ağları oluştura-
bileceği bir platform. Makaleler, mülakatlar, sanat 
eserleri ve tasarım projeleri aracılığıyla sömürge-
cilik ve ırkçılık karşıtı, kuir ve feminist mücadele-
lere faydalı olması amaçlanan, süregiden bir arşiv. 
Dergi, basılı ve çevrimiçi formatlarda iki ayda bir 
yayınlanır ve açık erişimli bir podcast ve bir blog 
ile tamamlanır.

https://thefunambulist.net/

St Louis: Suburbia Laboratuarı

Suburbia Laboratuarı, Amerikan banliyölerinin 
politik olanaklarını ele alan bir sanat ve tasarım 
projesidir. Son on yılda Amerikan banliyösü, kül-
türel, politik ve mekânsal çekişmenin acil bir 
alanı olarak ortaya çıktı. Bununla birlikte, sanat ve 
tasarım alanları, bu kritik alanla ilgilenmeyi büyük
ölçüde başaramadı, bunun yerine kozmopolit varış 
noktalarına ve şehir içi yaratıcı mekân oluşturmaya 
yöneldi. Suburbia Laboratuvarı, sanatçıları ve 
mimarları bu boşluğa adım atmaya davet eder. 
Özelleşme ve yayılma şehirciliğine hangi mekân-
sal ve sanatsal müdahale biçimleri mümkündür? 
21. yüzyıl banliyölerinin karmaşık alanlarında 
hangi halklar bir araya gelebilir/getirilebilir? Ban-
liyö karşıtı kültürel mecazlar ve disipline edici 
önyargılar eleştirel hayal gücünü nasıl engeller? 
Yüzyıllık banliyöleşme, yalnızca mekânı değil, 
aynı zamanda siyaseti ve öznelliği nasıl yeniden 
şekillendirdi? Suburbia Laboratuvarı bu konularda 
çalışan bir tartışma ve araştırma inisiyatifi.

https://laboratoryforsuburbia.site
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El Paso /Tijuana: AGENCY

Agency, kendisini “mimari ve kentsel strateji 
üretimi yapan bunları güncel kültür alanına geti-
ren işbirlikçi, disiplinler arası bir pratiktir” olarak 
tanımlar. Göz ardı edilen, yeterince temsil edil-
meyen ve gündelik hayatta üretken anormallikler 
arar, kentsel paradigmaları tanımlar, sentezler ve 
dönüştürür. Hızlı kentleşme, ekolojik istikrarsızlık 
ve yaygın kaynak tükenmesi gibi zorlukları, mimari 
düşünce ve üretimde yenilikle karşı karşıya getirir. 
Agency, mimari tasarımı maddi ekolojilerin, sos-
yal grupların, politikaların ve etik düşüncenin siste-
mik bir enstrümantasyonu olarak konumlandırır, 
dönüştürücü bir rol üstlenir ve yeni kültürel üretim 
paradigmalarını mümkün kılar. El Paso ve Tijuana 
sınırında çalışmaktadır.

https://agencyarchitecture.com/about/

Melbourne: Sibling (Kardeş)

Sibling, insanların hayatlarını iyileştirmeyi önem-
seyen bir mimarlık pratiğidir. Bunu, sosyal ihtiyaç-
lara ve isteklere yanıt veren, günlük hayatı daha 
kolay, daha ilgi çekici ve daha eğlenceli hale 
getiren ortamlar, deneyimler ve stratejiler yarata-
rak yapar. Kolektifler, sivil toplum örgütleri ve 
şirketlerle birlikte çalışan Kardeş, tüm ölçek ve 
türdeki binaları kültürel üretimi vurgulayarak ve 
araştırmaya dayalı olarak geliştirir. Sibling, çalışma 
ortaklığını kardeşliğe benzeten, bunu hayata
beraber bakma olarak tanımlayan Amelia Borg, 
Nicholas Braun, Qianyi Lim ve Timothy Moore 
tarafından yönetilmekte.

http://siblingarchitecture.com/
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Başka mimarlıkların imkânı, başka dünyaların imkânı üzerinden düşünülebilir. Başka mimarlıklar 
da mesleğin içinden değil daha geniş anlamıyla yaşadığımız Dünya’nın içinden düşünülebilir.
Başka mimarlıklar, özelleşmiş ve modernleşmiş anlamıyla mimarlık mesleğinden medet ummak 
yerine onun ve dünyanın çerçevesini bozan, sınırlarını işgal eden, çatlaklarından ilerleyen, 
bu çatlakları genişleten ve bu şekilde yeni tanımlar yapmayı, yeni dünyaları ve buradan yeni 
mimarlıkları arayan yaklaşımlar olabilir. Bunlar yayın yapan, farklı öğrenme yollarını araştıran, 
insanları bir araya getiren, kentte kırda ulusların sınırlarında ya da ötesi mekânlarda araştırmalar 
ve müdahaleler yapan, mevcut kurumların dışında ya da sınırında, yeni fikirlerle ve ajandalarla 
başlatılan örgütlenmeler olabilir.

Bu yazıda ele alınan girişimler Filistin’de Radio al-Hara (Alhara Radyosu), Hong Kong’da Black 
Book Assembly (Kara Kitap Meclisi), Jakarta’da Gudskul, Santiago’da Ediciones ARQ, Cape 
Town’da Chimurenga, Kahire’de Megawra, Amsterdam’da Black Archives (Siyah Arşivler), 
Paris’de The Funambulist, St Louis’de Suburbia Laboratuarı, El Paso /Tijuana’da AGENCY ve 
Melbourne’de Sibling (Kardeş).

Anahtar kelimeler: Başka dünyalar, çatlaklar, öğrenme, müdahale, örgütlenme.
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t Başka Dünyaların Mümkünlüğü Aşkına

The possibility of other architectures can be thought through the possibility of other worlds. In 
this, other architectures can be imagined from within the World we live in, not from within the 
architectural profession. The prospect of other architectures does not appeal to architectural 
profession, but breaks its frameworks. This prospect occupies, inhabits the borders and cracks of 
the profession and the World we live in, moves through these cracks, widens them, and through 
this process re-defines other worlds and other architectures. These are initiatives and ways of 
organising that do research, look for and experiment with other ways of learning, convenes 
people and works, intervenes in the city, the rural, the border, and beyond. These initiatives and 
ways of organising emerge and occur at the borders of institutions, or outside of them, they start 
with new ideas and agendas.

The initiatives that are mentioned in this essay are Radio al-Hara in Palestine, Black Book 
Assembly in Hong Kong, Ediciones ARQ in Santiago, Chimurenga in Cape Town, Megawra in 
Cairo, Black Archives in Amsterdam, The Funambulist in Paris, Suburbia Laboratory in St Louis, 
AGENCY in El Paso/Tijuana, and Sibling in Melbourne.

Keywords: Other worlds, cracks, learning, intervention, organising.

For the Love of the Possibility of Other Worlds
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BAŞKA BİR DÜNYANIN GEÇMİŞİ:
ALTERNATİF MİRAS SÜREÇLERİNİ KENTSEL HAFIZADA ARAMAK

Giriş: Başka Bir Geçmiş

Ocak 2022’de Bristol, İngiltere’de karara bağlanan 
bir dava, Colston Dörtlüsü [Colston Four] Davası, 
bu dosyanın konusu olan ‘başka bir dünya’yı ha-
yal etmek ve ona ulaşmak1 için, şimdiki zamanın 
mevcut güç ilişkilerine meydan okumak ve niha-
yetinde de bu ilişkileri değiştirebilmek için mec-
buren geçmişle kurduğumuz ilişkiye de dönüp 
tekrar bakmak, şimdiki zamanda aktif olan güç 
dinamiklerinin tarihsel kökenlerini irdeleyip anla-
mak gerektiğini gösteren önemli bir örnek. Colston 
Dörtlüsü Davası, Black Lives Matter (BLM-Siya-
hi Hayatlar Önemlidir) hareketinin bir uzantısı. 
BLM, yüzyıllardır resmi yönetim aygıtlarıyla 
kentsel mekânlarda ‘miraslaştırılan (heritagiza-
tion)’ köle tüccarlarının heykellerinin yıkılarak, 
taşınarak, boya atılarak, şekli değiştirilerek 
‘mirassızlaştırıldığı (de-heritagization)’ bir kit-
lesel eylem türünü harekete geçirdi. Kolonyal 
geçmişin izlerinin miraslaştırılması sürecini sadece 
heykellerle gerçekleştirilen bir anlatı değil, sokak 
isimleriyle, müzelerle ve müzelerin günümüzdeki 
yönetilme biçiminde, sömürgecilikten zengin olan 
beyaz elitlerin inşa ettirdikleri binalara kültürel 
miras değeri yüklenmesiyle, bu binaların tarihle-
rinden ‘köle ticaretinden gelen paralarla ve yine 
kölelerce inşa edildiği’ bilgisinin silinmesiyle vs. 

iki yüzyılı aşkın bir süredir devam eden bir süreç 
olarak çizmek mümkündür. Bu mekânsal yönetim 
makinasının hizmet ettiği toplumsal ırkçılık düze-
nini değiştirme cesareti gösterenlerin yarattığı et-
kinin okyanus ötesine de ulaşması ile, Bristol’ün 
kentsel tarihinde ve kentin gelişiminde önemli 
yeri olan köle tüccarı Edward Colston’ın heykeli 
de sökülerek limana atıldı ve bu olaylardan so-
rumlu bulunan dört genç, her ne kadar eylem 
kolektif bir şekilde gerçekleştirilmiş olsa da kamu 
malına zarar vermek ile yargılandı. Dört eylemci, 
Ocak 2022’de yargılandıkları davadan beraat et-
tiler2 ve limandan çıkarılarak üzerindeki boyalar 
ve eylemcilerin müdahaleleri, Bristol’ün geçmişi, 
bugünü ve geleceği ile ilgili heykelin kendisinden 
çok daha fazla bilgi verdiği için, Bristol’de M Shed 
Müzesi’nde, geçici olarak yatay bir şekilde sergi-
lenmeye başlandı.3

Colston Dörtlüsü Davası’nda da görüldüğü gibi 
BLM ile tetiklenen değişim, bir yandan ‘kültürel 
miras’ın şimdiki zaman içerisinde üretilen ve bu 
yüzden de şimdiki zamanın güç dinamiklerine 
göre sürekli şekil değiştiren bir kavram olduğunu 
ortaya çıkarıyor. Bir diğer yandan da özellikle 
mevcut iktidar sahiplerini rahatsız edecek ey-
lemlerde alternatif miras üretme süreçlerinin 
olduğunu gösteriyor. Bu makalenin özel dosyaya 
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sunmayı hedeflediği asıl katkı, başka bir dünyayı 
kurmak için bu alternatif miras üretme süreçlerini 
etkinleştirmemiz gerektiğini göstermektir. Ancak 
öncesinde, kültürel mirasın gerçekten de böyle 
bir gücünün olup olmadığını sorgulamamız ve 
bu kavramın zaman içinde geçirdiği dönüşüme 
bakmamız, kültürel miras dediğimiz şeyin mevcut 
dinamiklerle ne alakası olduğunu anlamak için 
yararlı olacaktır.

Bir Süreç Olarak Kültürel Miras

Kültürel mirasın somut ya da somut olmayan 
bir varlıktan ziyade şimdiki zamanın güç dina-
miklerine bağlı olarak sürekli değişen bir süreç 
olduğu önermesini, 1960’lardan beri, özellikle 
de feminist akademisyenlerin tarih, coğrafya, sos-
yoloji, dil kuramı, mimarlık, kent çalışmaları, 
bellek çalışmaları, postkolonyal çalışmalar vs. 
gibi alanlarda gerçekleştirdiği çalışmaların bir 
sonucu olarak okumak mümkün. Bu çalışmalar, 
geçmişi çalışmanın bugünün perspektifinden 
bağımsız bir şekilde yapılamayacağı gibi soruları 
ortaya çıkarırken, bir yandan da şimdiki zaman 
içerisinde güç’ün nasıl paylaşıldığı ve kime ne 
kadar pay düştüğü meselesinin tarihsel bir süre-
cin sonucu olduğunu gösterdi. 1980’lerden bu 
yana ise, bu eleştirel bakış açısının kültürel miras
alanında bir izdüşümü olarak, kültürel miras, 
geçmişin şimdiki zaman içerisinde kullanımı 
olarak tarif edildi.4 Örneğin Cambridge Heritage 
Research Centre, mirası “geçmişin şimdiki za-
manda kullanılma biçimlerinden bir tanesi” olarak 
tanımlarken, mirasın şimdi ve öncesi arasında ak-
tif bir ilişki kurmaya yaradığının ve bu ilişkinin 
geçmişten geleceğe yanımıza almayı seçtiğimiz 
şeyler üzerine tekrar uzlaşma, tekrar kurma ve 
tekrar yaratmanın devam eden süreçleri ile inşa 
edildiğinin altını çizer.5

Kültürel mirasa yönelik bu eleştirel bakış açısı, bir 
yandan kültürel mirasın ulus inşası, tarih yazımı, 
miras söylemleriyle elit uzmanlar grubu yarat-
ma, ideolojik anlatılar kurma, cinsiyet rollerini 
pekiştirme vs. gibi kullanımlarla güç dinamiklerini 
sabitlemeye ve/veya daha da kuvvetli hale getir-
meye yaradığını ortaya çıkardı. Bir diğer yandan 
da bu durumu değiştirmeye yönelik uluslararası 
ölçekte kurumsal adımların atılmasına yol açtı. 
Örneğin, Avrupa Komisyonu’nunca 2005’de 
Faro, Portekiz de imzalanan Kültürel Mirasın 
Toplum İçin Değerine Yönelik Anlaşma, diğer 
adıyla Faro Anlaşması kültürel miras ile ilgili 
hakların insan hakkı olduğunun altını çizer6 ve 
barışçıl ve demokratik bir toplumun inşa edilmesi, 

sürdürülebilir gelişmenin ve kültürel çeşitliliğin 
desteklenmesinde kültürel mirasın rolüne dikkat 
çeker. Kentsel kültürel mirası, kalkınmanın bir 
aracı olarak tanımlayan UNESCO’nun 2011’de 
yayınladığı Tarihi Kentsel Peyzaj Üzerine Tavsiye 
(Recommendation on the Historic Urban Lands-
cape)7, Avrupa Konseyi’nin 2000’de Floransa’da 
Peyzaj Konvansiyonu’nda tanımladığı ‘peyzaj’ 
çerçevesini takip ederek (“insanlarca algılanabilen 
ve karakteri doğal ve/veya insani faktörlerin 
hareket ve karşılıklı etkileşimlerinin bir sonucu 
olan alan”8), kentsel tarihi çevreleri bir peyzaj 
olarak değerlendirir. Pratikte bunun anlamı, tarihi 
çevrelerde değişimin kaçınılmaz olduğu, bu se-
beple de ‘kentsel koruma’ stratejilerinin, değişimi 
(kalkınmayı) engellemeye yönelik değil, değişimi 
yönetmeye yönelik bir amaçla ele alınıp, ko-
ruma ve kalkınma arasında bir denge bulmaya 
çabalanmasıdır. Bu bakış açısında kültürel miras, 
Birleşmiş Milletlerce formüle edilen Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’ne (Sustainable Develop-
ment Goals) ulaşılmasının da bir motoru haline
gelmektedir.9

Bu yazının amacını hatırlayacak olursak, Avrupa 
Komisyonu, UNESCO, UN, vs. gibi kurumlardaki 
gelişmelere bakarak kültürel mirasın güç ilişkile-
rini değiştirmek için nasıl kullanılabileceğini anla-
yabilmemiz çok da mümkün olmayacaktır, çünkü 
bu kurumlar iktidar sahiplerinin kaynaklarını 
kısıtlamak konusunda çalışan örgütler değillerdir. 
Ancak bahsetmemizde yarar var ki akademik 
eleştirel bakış açısı bu kurumların politikalarını be-
lirlemelerinde etki yaratmaktadır. Ne var ki, bu du-
rum bir tehlikeye de işaret etmektedir. Geçtiğimiz 
yüzyıl boyunca kültürel miras üzerinde üretilen 
söylemsel otorite (kültürel mirasın çok önemli 
olduğu ve bu yüzden onu gelecek nesillere aktar-
mak zorunda olduğumuz, bunun ancak uzman-
larca yapılabilecek teknik bir mesele olduğu, bu 
sebeple de mirasın nasıl geleceğe aktarılacağının 
bir uzmanlık gerektirdiği, miras uzmanlarının bu 
konuda devlet aygıtlarına erişmesi gerektiği, uz-
man kurullarının önemi vb. gibi söylemler üzerin-
den kurulan otorite10), günümüzde sürdürülebilir 
kalkınma konusunda kurulmakta ve sürdürülebilir 
kalkınma uzmanlarının yönlendirmesine ihtiyaç 
doğurulmaktadır11. Bu yazıda savunduğum ana 
görüş ise gerçekten ve herkes için bir sürdürüle-
bilir kalkınma için eleştirel bakış açısını kaybet-
meden kentsel mekânın kendi tarihinde saklı 
olan miraslaştırma süreçlerini incelememiz ve bu 
şekilde de başka bir dünyanın izlerini geçmişten 
çıkarabileceğimizi göstermek olacak. Bunun için
Torino’da yaşadığım semt olan Aurora, “alter-
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natif miras üretme/yönetme” ya da miras ile 
ilişkilenmenin informal örneklerini sunmakta. Bu 
örneklerin kapsamlı bir envanterini sunmak ve 
detaylı incelemek başlı başına bir araştırmanın 
konusu, ancak birkaç örnek vermek gerekirse; 
yıkımı kabullenme, bozulmaya izin verme, grafiti 
kullanımı, işgal etme ve yeni kullanımları işgal-
cilerle belirlemek vs. gibi kullanımları sıralamak 
mümkün. Bu kullanımların Aurora’da var olabilme-
sinin sebebinin semtin kendi tarihinde ve günü-
müzde statükoyu potansiyel olarak tehdit eden 
bir topluluğun (göçmenler, evsizler, LGBTQ+, 
işgalciler, vs.) bu alanda yoğunlaşmasından 
kaynaklandığını iddia edeceğim. Yani, özetle, 
kentin marjinlerine itilmiş toplulukların yapısal 
çevre ile nasıl iliştiklerine bakarsak yukarıda 
bahsettiğim alternatif miras süreçlerinin varlığını 
görebileceğimizi ve başka bir dünyanın izlerinin 
de bu süreçlerden çıkabileceğini iddia ediyorum. 
Bununla beraber, marjin/çepher gibi ikilikle-
rin, coğrafi bir ayrımdan ziyade kaynakların eşit 
bölüşülmemesinden kaynaklı bir güç eşitsizliğine 
işaret ettiğini düşünülürse, bu tür kullanımların 
sadece Aurora’da değil, merkez ve marjin ikilisi-
nin olduğu her kentte, her durumda tekrar ettiğini 
görmek mümkündür. Örneğin, Berlin’de, tarihi 
alanlardaki yapısal malzeme bozulmalarına, ora-
da yaşayanlar tarafından kasıtlı olarak müdahale
edilmemesi, yalnızca resmi koruma uygulama-
larının reddedilmesini ima etmekle kalmaz, aynı 
zamanda Berlin’in duvar öncesi geçmişiyle daha 
yakın ve gerçek bir günümüz ilişkisini sunar12. 
Benzer şekilde, Güney İtalya’da, yirminci yüzyılın 
ikinci yarısının bitmemiş modernist eserleri, resmi
uygulamalar onların miras statüsünü görmezden 
gelse de sanatçılar tarafından yeniden çerçevelen-
miş ve ’modern kalıntılar’ olarak belgelenmiştir13. 
Resmi uygulamalar ve tanımlarla çelişen böylesi 
yöntemler, başka bir dünyanın geçmişi ile nasıl 
ilişki kuracağını hayal edebilmemiz için bize 
yardımcı olabilir.

Torino’da ‘Çok Kültürlü’ Bir Semt: Aurora

İtalya’da benim de bir göçmen olarak yaşadığım 
Aurora semtini tarif etmek için Torinolular’ın en 
çok kullandıkları cümlelerden bir tanesi “Çok 
kültürlü bir mahalle!”. Şehrin Roma döneminden 
kalan giriş kapısı Porta Palatino’nun kuzeyinden 
başlayan bu semt, Avrupa’nın ikinci en büyük açık 
sebze, meyve, balık, et, şarküteri, vs. pazarı olan 
Porta Palazzo’yu da barındırıyor. Pazarın kendi-
si hem ürünlerin çeşitliliği hem satıcıların farklı 
kökenleri ile çok kültürlülük tarifini doğruluyor. 
Aurora’nın aynı zamanda -hırsızlık gibi- küçük

suçlar, torbacılar ve ev işgalcileri ile meşhur bir 
semt olduğunu da hesaba katarsak, ‘çok kültür-
lülük’ etiketini, mahalledeki bu ‘olumsuz’ duru-
mu olumluya çeviren bir söz sanatı, bir istişare/
eğretileme olarak değerlendirmek mümkün. 
Üstelik, Çin, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’dan 
gelen göçmen nüfusunun yoğunlaştığı bir semt 
olduğu için, ‘çok kültürlülük’ tanımı, göçmen-
lerin varlığını bir sorundan ve bir krizden çok bir 
değer, şehre ve şehrin kültürüne pozitif bir katkı 
olarak okumaya da imkân sunuyor. Ancak aynı 
tanım, bir diğer yandan da kentte var olan ırkçılık, 
göçmen karşıtlığı, zenofobi (yabancı korkusu) 
gibi kitlesel suçların üstünü örtüp, ‘yokmuş gibi’ 
davranılmasını kolaylaştıran bir araca dönüşüyor.

Yaşadığım bu semte yapıştırılan “çok kültürlü-
lük”, aslında tarihsel kökenleri olan bir durum, 
yani “Nasıl olmuş da Aurora çok kültürlü bir 
semt olmuş da örneğin, az ötesindeki San Donato 
semti olamamış?” diye sormaya başladığımızda, 
Aurora’nın tarihinden bazı ipuçlarını, işçi göç-
men sınıfının semtte yoğunlaşmaya başladığı geç 
on dokuz ve erken yirminci yüzyıl başlarında 
bulmak mümkün. Şehir surlarının dışında ka-
lan Aurora, on sekizinci yüzyılın sonuna kadar 
kırsal bir karaktere sahip ve çiftlik evlerinin (cas-
cina) yoğunlaştığı bir alandır. Dora Nehri’nin 
buradan geçmesi sayesinde ilk değirmenler, 
fabrikalar, tabakhaneler Aurora’da açılmaya 
başlarken, bir yandan da Torino’yu Milano’ya 
bağlayan ve bugün de kullanılan ana kentsel aks-
lar kentin omurgasını oluşturmaya başlar ve on 
dokuzuncu yüzyıl başında, birçok diğer Avrupa 
şehrinde olduğu gibi Torino’da da kent surlarının 
tanımladığı sınır kente yetmemeye başlayınca, 
surlar yıkılarak şehrin kuzeye doğru genişlemesi 
sağlanır ve böylelikle Aurora da şehrin sınırla-
rının içerisine dahil edilir14.

On dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru hem 
Dora Nehri üzerine inşa edilen köprüler ve 
yeni yol inşaatları, hem de 1868’de Cirie hattını 
Torino’ya bağlayan Dora demiryolu istasyo-
nunun açılmasıyla, Aurora, Torino’da geç on 
dokuzuncu yüz yıl sanayileşmesinin ana durağı 
haline gelir15. 1912’de şehrin algılanan sınırları 
bir kere daha genişleyerek kuzeye doğru kayar 
ve Aurora, Officine Grandi Motori (OGM), Car-
ta da parati Barone Ambrogio e Incet, Gruppo 
Finanziario Tessile, Brevetti Fiat gibi yapılarla 
sanayileşmesinde ivme kazanır ve bu ivme ile, 
yirminci yüzyıl başlarında binlerce göçmen 
işçi Aurora’ya yerleşmeye başlar ve bu durum, 
düşük maliyetli konut ve kamusal servis ihtiyacı 
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doğurur. Farklı tipoloji ve ölçeklerde toplu kamu 
konutlarına ek olarak, hastane ve okullarda bu 
dönemde inşa edilmeye başlar16.

Fiat, SIP, Italgas ve Snia Viscosa gibi 1920’lerin 
endüstri devleri giderek güçlenirken bir yandan 
üretim sistemi fordist üretime kayar, bir yandan da 
fordizmin işçilerde yarattığı rahatsızlık fabrikaların 
dışına da taşmaya başlar. Bunlara ek olarak, 
1930’larda gücü ele geçirecek olan faşist yöneti-
min -politik, sosyal, kültürel- her türlü çokluğu 
bastıran şiddeti de giderek hissedilmeye başlar17. 
İkinci Dünya Savaşı’nın eşiğinde, 700.000’e yakın 
nüfuslu Torino’nun yüzde otuza yakını fabrikalar-
da çalışmaktaydı ve yaşam koşulları, hemen he-
men on dokuzuncu yüzyıl sonundan İkinci Dünya 
Savaşı’nın sonuna kadar değişmemişti. Daha savaş 
sürerken, Aurora’nın fabrikalarında çalışan işçilerin 
düzenlediği faşizm karşı grevler savaşa, açlığa ve 
rejime karşı tepkiyi orta koyarken, bir yandan da 
bir grev kültürünün gelişmesini sağlıyordu. 25 
Temmuz 1943’te faşist rejimin düşmesini takiben 
kurulan hükümet, fabrikalar üzerinde kont-
rolü kaybetmemek için orduyu kullandı. Hem 
Nazi işgalinden hem de rejimin yarattığı krizden 
kaçan birçok genç dağlara kaçarak Direniş (la

Resistenza)’e katıldılar. Nisan 1945’e gelindiğinde, 
Mart’tan beri grev yapan Aurora’nın işçileri (Gör-
sel 1) ve onlara dağlardan katılan partizanlar, 
Torino’yu faşistlerden temizlemeye başladılar; bu 
sayede Müttefikler Torino’ya vardığında, şehir za-
ten işçiler ve direnişçiler tarafından kurtarılmıştı18 

(Görsel 2).

Belirtmek gerekir ki, direniş sadece İtalyan aktör-
ler tarafından gerçekleştirilmedi. İtalya’nın kolo-
nisi olan Etiyopyalılar da bu direnişte rol almıştı. 
1940’ta Napoli’de düzenlenen koloni sergisi La 
Mostra Triennale delle Terre Italiane d’Oltremare 
için Etiyopya’dan sergilenmek amacıyla getirilen 
zenciler, sergiden kaçarak kuzey dağlarında 
direnişe katılmışlardı. Bu sergi, Avrupa’da düzen-
lenen son koloni sergilerinden bir tanesiydi.
Bu sergilerde Avrupalı ülkeler kolonilerindeki 
gelişmeleri anlatmak için pavyonlar düzenliyor,
kolonilerden getirilen insanlar sergi boyunca  bu
pavyonlarda sergileniyor, böylelikle de koloni-
lerdeki yaşamın nasıl olduğu ve oradaki 
insanların neye benzediği Avrupalı ziyaretçilere 
aktarılmış oluyordu. Matteo Petracci’nin 
araştırması19, Etiyopyalı direnişçilerin hikayesini 
ustalıkla anlatır.

Görsel 1. Mart 1943 Grevi. Kaynak: Archivio Storico della Città di Torino, Fondo Gazzetta del Popolo.
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Görsel 2. Torino’nun kurtarılışı, 6 Mayıs 1945. Giorgio Agosti. Sfilata della liberazione in piazza Vittorio Veneto. Kaynak: Istituto piemontese per 
la storia della Resistenza e della società contemporanea ‘Giorgio Agosti’. 

Savaşı takip eden ilk yıllar savaşın izlerinin 
(bombalanan fabrikalar, anıtlar, açlık, vs.) tamir
edilmeye çalışıldığı yıllardı. FIAT, şehrin
1950’lerin başlarından beri yüzleşmek zorunda
kaldığı gerçek bir güç merkezi haline geldi: 
Otomobil devinin varlığı, Torino’da gelir ve
servet açısından büyük yankı uyandırdı, aynı
zamanda ancak sonraki yıllarda ortaya çıkabi-
lecek çatışmalara da yol açtı. 1950’lerde 
FIAT’ın güçlü cazibesi sayesinde hem Veneto 
gibi kuzey bölgelerinden hem de güneyden
ikinci bir göç dalgasının merkezi haline geldi.
İtalya’nın birleşmesinin yüzüncü yılı olan
1961’de, krallığın (Savoy ailesi) Barok yapıları 
ile donanmış ilk başkenti Torino, endüstri 
yapılarının baskın olduğu, İtalya’nın en önemli
endüstriyel cazibe merkezlerinden biri ve
gerçek bir ekonomik metropole dönüşmüştü. 
Ne var ki bu ekonomik patlama ve toplum-
sal dönüşüm, kendi çatışmalarını da beraber
getirdi ve 1968’de protestolarla ve işçilerin 
protestosu ile sonuçlanan toplumsal geri-
limler izledi20. Grevler sonucunda kazanım-
lar elde etmeye başlayan işçiler, bir yandan da 
kendi güçlerinin farkına varmaya başladılar
ve FIAT gibi sanayi devlerine karşı haklarını iste-

meye başladılar. 1980’ler ve 1990’lar boyunca 
bir yandan FIAT küçülmeye başladı, bir yandan
Torino başka sektörlerde öne çıkmaya başladı 
ve şehrin nüfusu da giderek azaldı. 2000’lerden
sonra, Torino göçmenleri kabul etmeye devam
etti; ancak bu sefer göçmenler İtalya’nın başka 
bölgelerinden değil, Fas, Senegal, Nijerya,
Arnavutluk’tan geliyorlardı.

Bu dinamiklerin dünyanın başka yerlerinde, 
örneğin Diyarbakır sur içi yıkımlarında ya da 
Ankara’nın modern mirasına karşı yürütülen  
resmî ideolojik vandal eğilimlerde nasıl tekrar 
ettiklerini görmek mümkün. Ancak, hatırlama-
mızda yarar var ki her göçmenlik durumu bir 
diğerinden farklıdır. Bu tekil durumları ayrı ayrı 
inceleyip tarihsel dinamiklerini ortaya çıkarma 
işi, stereotipleri parçalamak ve genellemelere 
meydan okumak açısından -özellikle devlet 
şiddeti ile sınırların her zamankinden daha 
belirgin hissedildiği günümüz dünyasında-
tarihçiler, kültürel miras ile ilgilenenler, uzman-
lar, komünite aktörleri ve geçmişin günümüz-
deki kullanımları ile ilgilenen herkes tarafın-
dan paylaşılması gereken ortak bir sorum-
luluktur21.
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Sonuç: Kentsel Hafıza ve Kültürel Miras

Bu kısa kent tarihi ışığında, Aurora’ya yakıştırılan 
‘çok kültürlü bir semt’ etiketini daha eleştirel 
lenslerle incelemeye başladığımızda, bazı olgular
biraz daha netlikle anlaşılabilir hale geliyor.
Bir yandan, çok kültürlülüğün Aurora’daki kent-
sel dokunun kökenlerinde iki yüzyıldan da önce-
sine uzanan ve aktörleri sürekli değişen bir göç-
menlik tarihi ile ilişkili olduğunu görüyoruz. Bir 
diğer yandan da kültürel miras ile resmi söylem-
lerin ve yaptırımların dışında ilişki kurulabilen 
alanlara (Aurora gibi alanlara) baktığımız zaman, 
kentin tarihinde direnişin ve güç ilişkilerine mey-
dan okuyuşun tarihini de bulmamız mümkündür.
Hatta bu makalenin başında savunduğum ana 
argümanı tekrarlayacak olursak, bu tarihsel biri-
kimin bir sonucu olarak bugün Aurora’da alter-
natif miras ilişkilerini görebiliyoruz22. Yani kent-
sel hafıza bize alternatif miras ilişkilerini sunuyor 
ve bu miras ilişkilerine inceleyerek, geçmişimize 
yeniden dönüp bakarak, bunu yaparken 
geçmişimizi ‘tarih’e dönüştürmekten kaçınarak 
daha gerçek, doğru, çarpıtılmamış ve otantik bir 
‘hafıza’ üzerinden başka bir dünyaya ulaşabiliriz.

Pierre Nora, hafıza/bellek ve tarih arasında net bir 
ayrım çizer:

Hafıza… sürekli evrim içinde, hatırlama ve unutmanın 
diyalektiğine açık, birbirini takip eden deformasyonların 
farkında olmadan, manipülasyona ve temellük etmeye 
karşı savunmasız, uzun süre uykuda kalmaya ve peri-
yodik olarak yeniden canlandırılmaya açıktır. Öte yan-
dan tarih, artık olmayanın, her zaman sorunlu ve eksik 
olan yeniden inşasıdır… Bellek somutta, boşluklarda, 
jestlerde, görüntülerde ve nesnelerde kök salmaktadır; 
tarih kendisini kesinlikle zamansal sürekliliklere, ilerle-
melere ve şeyler arasındaki ilişkilere bağlar. Bellek 
mutlaktır, tarih ise yalnızca göreli olanı tasavvur ede-
bilir23.

ve ikisinin ilişkilenme süreçlerini farklılaştırır:

Hafıza kendisini mekânla ilişkilendirirken tarih, 
olaylarla ilişkilendirir24.

Başka bir deyişle, olayların kaydı ile oluşturulan
resmi tarih aktarımlarından ortaya çıkan miraslaş-
tırma süreçlerine baktığımızda, bazı dinamikleri 
çok basit bir şekilde anlayabiliriz. Neyin miras 
olduğunun tarifi nettir. Mirasın nasıl korunması 
ve geleceğe aktarılması gerektiğinin yöntemleri 
ve söylemleri nettir. Ancak kentsel hafızada saklı 
olan belleğin getirdiği miraslaştırma süreçlerine 
baktığımız zaman, bu dinamiklerin bu kadar ba-

sit olmadığını da görmeye başlarız. Öncelikle 
neyin miras olup olmadığı belirsizleşirken, öbür 
yandan mirasın korunup korunmayacağı, nasıl 
yönetileceği, kimin yöneteceği gibi sorularla 
yüzleşmek, bu sorulara cevap ararken de güç 
ilişkilerini sorgulamak ve çözümlemek zorunda 
kalırız. Tabii ki de ilk seçenek çok daha basit ve 
daha az yorucu… Ancak başka dünyanın inşası 
için, kentsel hafızayı araştırarak kültürel miras 
üzerinden geçmişimizi yeniden tanımlamak, yani
daha zor ve daha yorucu olan yolu seçmek 
kaçınılmazdır.
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Mesut Dinler, Politecnico di Torino Üniversitesi’nde Bölgesel ve Kentsel Çalışmalar ve Planlama 
Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır ve 2022’de İtalya’da doçentlik yeter-
liğini almıştır. Doktorasını aynı üniversitede ‘Mimarlık ve Peyzaj Mirası’ Bölümü’nde 2018’de 
tamamladı. Doktora öncesinde US/ICOMOS ile South Carolina’da Historic Charleston Founda-
tion belgeleme projelerinde, Los Angeles’da the Getty Conservation Institute’de modern mirasın 
korunması kapsamında Louis Kahn’in Salk Institute binasının koruma projelerinde çalıştı; dok-
tora sonrasında ise Kültürel Mirası Koruma Derneği’nde koruma mimarı olarak proje üretti ve 
yönetti. Politecnico di Torino Üniversitesi’nde multidisipliner bir ekibin parçası olarak kültürel 
miras odaklı AB projelerinde aktif olarak çalışmaktadır ve üniversitenin Mimarlık lisans, Sürdü-
rülebilir Mimari ve Restorasyon yüksek lisans programı kapsamında dersler vermektedir. Araştır-
ma alanları içerisinde kentsel koruma, miras ve toplumsal çelişki, miras aktivizmi, mimarlık ve 
kent tarihi, Digital Humanities yer almaktadır. Uluslararası bilimsel yayınlardaki makalelerinin 
yanı sıra, “Modernization Through Past” kitabının yazarıdır.

b
iy

o
g

ra
fi Mesut Dinler

Başka bir dünyayı kurmak için yeni bir geçmişe de ihtiyacımız vardır ve kültürel miras bu 
geçmişi daha gerçek ve daha özden kurmak için bir araç olabilir. 1960’lardan bu yana akademik 
alanda geçmişin çalışılmasına yönelik geliştirilen eleştirel bakış açısı, kültürel mirası geçmişin 
şimdiki zaman içinde kullanımı biçimi olarak tarifledi. Bu bakış açısı ile kültürel mirasın resmi 
uygulamalar ve tanımlarla çelişen kullanımlarının yoğun olduğu alanlarda, güç ilişkilerini 
sarsmak ve değiştirmek mümkün olabilir. Torino’da bulunan Aurora semti bu savı doğrulamak 
için önemli bir örnektir, çünkü Aurora’nın kentsel hafızanın izlerine baktığımızda, oluşumundan 
bugüne güç odaklarına tehdit oluşturan mekânsal ve toplumsal hareketler görürüz. Bugün 
Aurora’daki resmi uygulamalar ve tanımlarla çelişen miras yönetme biçimleri görmemiz bu 
kentsel hafızanın ürünüdür. Resmi olmayan miras süreçlerini inceleyerek ve bu alanlarda kentsel 
hafızayı çalışarak sadece başka bir dünyayı tasarlamak ve inşa etmek değil, daha gerçek başka 
bir geçmişi de ortaya çıkarmak mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Kültürel miras ve aktivizm, kentsel hafıza, resmi olmayan miras süreçleri, 
Torino, İtalya.
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t Başka Bir Dünyanın Geçmişi: Kentsel Hafızada 
Resmi Olmayan Miras Süreçlerini Aramak

For imagining another world in an uncertain future, we also need a new past. Cultural heritage 
can be a tool to frame this new past in a more real and more substantive way. The scholarly 
critical perspective developed since the 1960s for the study of the past defined cultural heritage 
as a form of use of the past in the present. With this point of view, it may be possible to challenge 
and eventually change power relations in environments where the use of cultural heritage 
contradicts with the official heritage practices and definitions. The Aurora district in Turin is a 
significant case to confirm this suggestion, because when we look at the traces of Aurora's urban 
memory, we see that the spatial and social movements have always posed a threat to power 
structures. The unauthorized heritage management schemes we see in today’s Aurora is the 
result of this urban memory. By investigating such unauthorized heritagization processes and 
studying urban memory in these areas, it is possible not only to design and construct another 
world, but also to reveal another more real past.

Keywords: Cultural heritage and activism, urban memory, unauthorized heritagization processes, 
Turin, Italy.
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Evren Uzer

MEKÂNSAL ADALETE KONUTTAN BAKMAK
BAŞKA BİR KONUT MÜLKİYETİ

Başka bir dünya, kaynaklara adaletli erişimin müm-
kün olduğu ve özgür bir gelecek düşünüyorken, 
David Harvey’den alıntılayarak kent sakinleri 
olarak kent hakkımızın sadece kaynaklara erişim 
değil ve fakat çevremizi (ve bu yolla kendimizi 
ve geleceğimizi) şekillendirme hakkımızı eyleme 
geçirebilmek olduğundan yola çıkmak gerektiğini 
düşünüyorum. Bu bakış açısından başlayarak 
kente baktığımızda da bu hakkı gerçekleştirme 
olanaklarını yaratmanın, yani, esnek, kapsayıcı, 
uyarlanabilir bir tasarım ve uygulama sürecinin, 
kentin inşa sürecine katılan herkesin üstünde 
düşünmesi gereken kolektif bir eylem olduğu 
açık hale geliyor. Bu kolektif süreç, tasarımcı, 
plancı veya mimari pratikler içindeki bizler için 
de farkında olmadan tasarıma taşıdığımız ken-
di önyargı ve beklentilerimiz ile yüzleşmemizi 
gerektiren ve kent hakkını kendi bireysel 
düşünüşümüzden öte düşündüğümüz takdirde
alternatifler üretebileceğimiz bir süreç.

Kapsayıcı kent ve mimari tasarım ve üretim 
süreçleri ortaya koymak için son yıllarda farklı 
kavramsal çerçevelerden yöntem ve uygulama 
açısından ilginç örnekler görmeye başladık. Bun-
lar işçi veya feminizm hareketleri gibi daha geniş 
perspektiften çıkıp mekânsal uygulamalarda ve 
kavramsal çerçevelerde tercüme olmuş okuma-

lar, akademik çerçeveler ve uygulamalar. Femi-
nist kentsel tahayyüller, eleştiri ve uygulamalar 
(örneğin, Ananya Roy, Doina Petrescu, Hélène 
Frichot), ekoloji odaklı çalışmalar (örneğin Martin 
Avila, Undine Sellbach, Claudia Dutson işleri), 
bakım pratikleri üzerinden tasarım ve planlama 
eğitim ve pratiklerini düşünen çalışmalar (örneğin 
Elke Krasny, Ramia Maze), beden kabiliyetleri 
açısından tasarıma bakan ve tasarım adale-
tini uygulamada ön plana alan akademik pers-
pektifler bunların bazıları (örneğin tasarımda 
adalet/tasarım adaleti, hareketlilik/hareket ede-
bilme eşitliği). Bu açılımlar bize ana akım kent 
tasarımı eğitim ve pratiğinde dışarıda kalanları ve 
ürettiğimiz mekânların hedef kitlesinin ne kadar 
kısıtlı olduğunu da anımsatıyor1.

Mekânsal araştırma ve pratiklerle meşgul olan ve 
adalet, eşitlik gibi değerleri bu pratikler vasıtasıyla 
düşünen pek çok kişi, yapılaşmış çevrenin ve 
yaşayanların yaşam kalitesini barınma, eğitim, 
sağlık gibi temel ihtiyaçlardan başlayarak yükselt-
meye odaklanıyor. Barınma hakkı gibi kentte, ma-
hallede kalmayı sağlayacak temel haklardan sonra 
kamusal alan, rekreasyon gibi yaşam kalitesini ve 
mekânsal alan üzerinden demokrasiye doğru gide-
cek müdahalelere sıra geliyor. Yapılabilecekler 
çeşitli, çoğu zaman pratisyenin eğitiminden 
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başlıyor, mesleki formasyon çerçevesi ve kabul-
leri, pratiğin piyasa gerçekleri ve yasal sınırları ile 
bağlı olanakları ile şekilleniyor.

Pek çok metropoliten ölçekte şehirde, kent yöneti-
minde yasal düzenlemeler, kapsayıcı konut üreti-
mi ve dağıtımı modelleri getirmedikleri durum-
larda yerinden etme oranlarının çok yükseldiğini 
görüyoruz. COVID-19 pandemisi barınma krizini 
daha da hızlandırılmış bir biçimde ortaya koydu. 
Hâlihazırda kira yükü çeken (vergi öncesi geliri-
nin 1/3’ünden fazlasını barınmaya harcayan) ve 
aşırı kira yükü altında olan (vergi öncesi gelirinin 
½’sinden fazlasını barınmaya harcayan) hanele-
lerin iş kaybı veya hastalık nedeniyle, gelir kaybı 
nedeniyle yerinden etme riskine daha çok maruz 
kaldıkları bir döneme girdik. NYC Konut Koru-
ma ve Üretim İdaresi’nin (HPD) 2022 Mayıs’ta 
yayınlanan verilerine göre, kira yükü çeken 
hanelerin sayısı artmaya devam ediyor: Kentteki 
kiracıların yarısı, gelirlerinin %30’undan fazlasını 
kiraya veriyor. Kiracıların üçte biri de gelirlerinin 
yarısından fazlasını kiraya veriyor. Yine aynı veri-
lere göre 2021 yılı içinde kiracıların %13’u en az 
bir kira ödemesini gerçekleştirememiş.

Geçmişte bu süregiden barınma krizine karşı, bazı 
konut yapılarını serbest piyasa sisteminden çekip 
kolektif sahiplik, kooperatif, ortak arsa sahipliği 
gibi modeller geliştirildi. Bu modellerin çoğu 
yeni değil aslında, kırdan kente göçün artmaya 
başlamasından itibaren büyük kentlerin çoğunda 
benzer denemeler oldu. Siyasi iktidarların istek-
sizliği, kaynak yetersizliği, kamuoyunun olanak-
lardan habersizliği gibi nedenlerle bu örneklerin 
çoğu yerde yaygınlaşmadığını söylemek mümkün. 
Mekân tasarımı ve planlama eğitimi içerisinde 
son yıllarda alternatif konut edinme sistemleri de 
konu ediliyor. Bu yazı kapsamında New York’ta 
konut üretimi üzerinden örneklemek istiyorum. 
Alternatif bir konut sahiplenmesi ve kalıcı konut 
erişimine bir model olarak son yıllarda yerel yöne-
tim desteği ile hızlı bir şekilde gündeme yerleşmiş 
olan Community Land Trust (CLT) uygulama-
sından ve örneklerinden kısaca bahsedeceğim. 
Pratiğe odaklanmamın bir nedeni kuramsal olarak 
çoğumuzun savunduğu mekânda sosyal adaleti 
sağlamak, eşitsizliklerle mücadele etmenin pra-
tikte pek çok çehresi olabilmesi ve her bağlamın 
kendi çatışmalarını ve çelişkilerini üretmesi ve 
hem pratisyenlere hem de kuram üzerine kafa yo-
ranlara kaynak olabilmesi. Farklı bağlamlar aynı 
zamanda bize her koşulda çalışan ve iyi sonuçlar 
veren metotlar olmadığını, araştırma ve uygulama 
sürecimizi yolunda gitmeyebilecek durumlara 

adapte edebilmenin gerekliliğini de hatırlatıyor 
bir yandan.

NY’taki ilk kâr amacı gütmeyen konut kooperatifle-
ri Brooklyn’de, işçi hareketlerinin ve bu hareketle-
rin getirdiği kültürün de sonucu olarak Finlandiya 
kökenli göçmenlerce oluşturulan kooperatiflerdi2. 
Bu tür kooperatiflerin yanında Mitchell-Lama 
programı gibi bugün ABD geneline başarılı ka-
bul edilen konut üretimi için arazi üretimi, düşük 
maliyetli kredi ve vergi indirimleri yoluyla düşük 
ve orta gelirliler için farklı konut üretimi modelleri 
denendi. Bir arazinin -ve üstündekilerin- kolektif 
olarak kullanım hakkını tanımlayan Community 
Land Trust (CLT) modeli de bu denemelerden 
birisiydi. Community Land Trust (CLT), özel, kâr 
amacı gütmeyen ve içinde yaşayanlar adına konut 
mülkiyetini tutan bir organizasyon. Modelin temel 
amacı arazi ve konut erişimini yaygınlaştırmak ve 
tarihsel eşitsizliklere özellikle konut alanında bir 
alternatif yaratmak. New York’taki bugüne dek 
gelen, yakın zamana kadar tek ve en başarılı uygu-
lama olarak kabul edilen ise Manhattan’da bulu-
nan Cooper Square Community Land Trust3. Coo-
per Square CLT kendisi de 1959’da NY gecekondu 
temizleme planının aşağı Manhattan’a getireceği 
yerinden etmeye karşı kurulan bir aktivist örgüt-
lenme olan Cooper Meydanı Komitesi (Cooper 
Square Committee CSC)’nin tohumlarını attığı bir 
çalışma ile ortaya çıktı4, 5. Cooper Square toplam 
22 yapıda 356 düşük gelirli için konut ünitesi 
yanı sıra, düşük kiralı ticari birimler, kültürel ve 
rekreasyon alanları da üretti (Angotti, 20076). Bu 
konut modeli genellikle kullanıcıları ile 99 yıllık 
bir kontrata giriyor ve kullanıcılar, CLT yöneti-
minde (örneğin kabul kriteri, aylık bakım/onarım 
ücretleri, satış meblağı gibi konularda) söz hakkına 
sahip oluyorlar.

Community Land Trust alternatif bir konut üretim 
modeli olarak başlıca dört konuda yenilik getiri-
yor. Öncelikle kolektif kontrol ve refah birikmesi 
yapılmasına olanak sağlıyor; CLT üyeleri için konut 
giderini azaltmak suretiyle alım gücü oluşturarak 
yerel sistemlerin tabandan başlayacak şekilde 
planlanıp inşa edilebilmesini olanaklı kılmak ve 
ortak kullanım modelini ve kültürünü geliştirmek.

Bu modelin ikinci özelliği uygulama ile 
biçimlendirdiği özgün ve demokratik yönetim 
modeli. CLT’ler kolektif karar mekanizmalarını 
kendi yönetim yapıları ile ortaya koyuyorlar. Çoğu 
CLT yönetim kurulu, CLT mülkü üzerinde yaşayan 
veya çalışan üyeler ile yakın çevrede yaşayan 
veya kamu veya özel kuruluşlarda olup CLT’nin 
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misyonu ile uyumlu üyelerden oluşuyor. Bu orga-
nizasyon biçimi, CLT’de yaşayan, doğrudan fayda 
sağlayanlar ile CLT’nin bulunduğu çevredekilerin 
çıkar ve istekleri arasında bir denge kurulmasını 
sağlıyor. Hesap verilebilirlik açısından yine toplu-
mun gerekleri ve CLT’nin prensipleri arasında 
bir bağ kuruyor. Ve CLT’den doğrudan fayda 
sağlayanların ötesinde CLT arazisi için kolektif bir 
kontrol ve yönetim olanağı sunuyor.

Üçüncü özgünlüğü ise esnek bir model olması. CLT 
modeli, eşitlikçi bir arazi yönetimi anlayışı üzerine 
kurulu ve CLT’den doğrudan fayda sağlayan ve 
daha geniş anlamıyla mahalle ve çevreden üyeleri 
de kastederek, toplumun tanımladığı ihtiyaçlara 
ve isteklere göre şekillenebiliyor. Bu ihtiyaçlar, 
çok aileli kiralık konut olabilir, kooperatif olabilir, 
karma kullanımlar olabilir. Bu kullanım ihtiyaçları 
ile bağlı olarak, açık alan ihtiyacı olabilir, kent-
sel bahçe, kentsel tarım alanı, eğitim ve bakım 
üniteleri içerebilir, kültürel birimler veya alternatif 
enerji sistemlerine öncelik verebilir.

Son özelliği de kalıcı satın alınabilirlik/erişilebilirlik 
sunması. CLT himayesine aldığı araziyi, halkın 
yararı için koruma ve yönetme misyonu taşıyor. 
Bu arazi üzerinde inşa edilen konut ve benzeri 

Görsel. NYC Community Land Trust girişimlerinin haritası. Kaynak: NYC Community Land Initiative, https://nyccli.files.wordpress.com/2020/11/
clt-initiatives-map.jpg

yapılar ise kullanıcılara 99 yıllığına kiralanıyor 
veya satılıyor. Bu ikili sahiplik sistemi araziyi 
spekülatif emlak piyasasından çekiyor ve satış ve 
yeniden kiralama için getirdiği çerçeve ile kalıcı 
biçimde kira veya satılık olarak erişilebilir konut 
üretimine olanak sağlıyor.

En başarılı CLT örneklerinden birisi olan Cooper 
Square CLT ekibinin dışında son yıllarda NYC ye-
rel yönetim desteği ile ortaya çıkmış iki ayrı CLT 
örneğine biraz yakından bakmak bu modelin ne 
tür farklı biçimler alabileceği konusunda biraz fikir 
verebilir.

Western Queens CLT kamu mülkiyetindeki bir 
arazi için aktivistler, küçük işyeri sahipleri, aka-
demisyenler, sanatçılar, öğrenciler ve yerel halk-
tan oluşan bir grubun ortak vizyonu ile kurulmuş 
olan bu CLT konut dışında farklı kullanımlara 
bakmak açısından ilginç bir örnek. Ortak çıkış 
noktaları spekülatif emlak piyasası nedeniyle 
hızlı bir dönüşümden geçen bölgede yerinden 
etmeyi yavaşlatacak, nihayetinde durduracak ve 
mahallede sivil toplum için dengeleyici bir un-
sur olacak, bir nevi çapa vazifesi görecek bir or-
ganizasyon kurmak. Bu CLT Long Island’da kısa 
bir süreliğine Amazon şirketinin kampüsü için 
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düşünülen bölgede fizibilite çalışması yapmak 
için bir mimarlık ofisinden destek aldı ve bir dizi 
kamuya açık atölye düzenledi. Bu atölyeler, söz 
konusu yapının, düşük kiralı üretim mekânları, 
sivil toplum ve halkın toplanması için mekânlar, 
sanatçı stüdyoları, sokak satıcıları için kiralanabilir 
profesyonel mutfaklar, çatı bahçesi ve yiyecek ko-
operatifini olarak kullanımını, bölgenin temel ihti-
yaç alanları olarak tanımladı (Daha detaylı bilgi 
için Western Queens CLT Web sitesi: https://wq-
clt.org).

Yine New York’un beş bölgesinden birisi olan 
Bronx’taki The Bronx CLT, aktivist bir kuruluş olan 
Northwest Bronx Community&Clergy Coalition 
(“NWBCCC”) özerklik, otonomi ve sorumlu kolek-
tif mülk sahipliği prensipleri ile bir araya gelmiş bir 
grup. The Bronx CLT, için bu model ekonomik de-
mokrasiye erişim için bir araç, kendi tanımları ile 
“CLT insanların kendi mahallelerindeki mülk ve 
kaynakların mülkiyetini paylaşması ve onları ortak 
bir amaç için demokratik biçimde idare etmesi ve 
yönetmesi” Grup CLT kurulmasından önce uzun 
yıllar mahallede yerinden etme, yerel yönetim 
tarafından yetersiz altyapı yatırımları, sıhhi olma-
yan yaşam koşulları gibi konular üzerine çalıştığı 
için, kolektif sahiplik ve kontrolün daha iyi kamu 

Görsel. Queensboro People’s space, Western Queens Community Land Trust tarafından, olası kamu yapılarından birisi için sipariş edilen ve
Bagchee Architects firması tarafından fizibilite raporunun, kamuya açık atölyelerden çıkan öneriler ile farklı kullanımları gösteren kapağı, Nisan 
2022, tüm rapor https://wqclt.org/wp-content/uploads/2022/05/220418_WQCLT_FINAL_REPORT.pdf.

sağlığı, paylaşılan refah ve sürdürülebilirlik için en 
önemli yol olduğunu düşünüyor. Yaptıkları atölye 
çalışmaları ile CLT modelini geniş bir kitleye 
duyurdukları, gençleri özellikle mobilize ettikleri 
bir süreçten sonra 2020 yılından beri Bronx’ta 
arazi belirlemek ve bu araziler için CLT mo-
deli geliştirmek ile uğraşıyorlar (detaylı bilgi için
Fighting Forward raporu, 2020).

Bugüne kadar New York’un pek çok mahallesinde 
arazileri spekülatif emlak pazarından çekip 
halkın kontrolüne geçirmek için çalışan pek çok 
CLT grubu var. Kalıcı şekilde satın alınabilir, ki-
ralanabilir konut stoku yaratmak, kent sakinlerinin 
çevrelerini şekillendirmek için kolektif söz üreti-
mine katkıda bulunmalarına olanak yaratmak gibi 
özelliklerinin yanı sıra bu modeller, kentte gıda 
üretimi, alternatif enerji sistemlerinin kullanıma 
geçirilmesi, dağıtık internet ağları ile ücretsiz 
kamu kullanımında internet erişimi gibi yenilikçi 
teknolojilerin kullanımı açısından da alternatifle-
rin oluşmasına olanak sağlıyorlar.

Kentlerin farklı düşünüş ve yaşayış biçimlerine 
mekân olacak ve bu farklılıkların karşılaşma 
mekânları olarak kalmalarını sağlamak için her 
krizde daha çok etkisini gördüğümüz barınma 



60 başka bir dünya+başka bir mimarlık

krizine alternatifler yaratmak mecburiyetin-
deyiz. Kent sakinleri kira nedeniyle sürekli yer 
değiştirmek zorunda kalmadıklarında, yaşadıkları 
mahalleler ile daha derin bağlar kurabilir hale 
gelecekler, kiraya daha az kaynak ayırdıkça gele-
cekleri için biriktirebilmeleri, spekülatif olmayan 
biçimde birikim yaratmaları mümkün olabilecek. 
Kamu kaynaklarının ve karar verme gücünün CLT 
modelindeki gibi demokratik biçimde dağılımını 
hedefleyen oluşumlarda, toplumsal açıdan 
dönüştürücü, çoğu zaman tepeden inme modeller 
ile öngörülemeyen durumlara olanak sağlanıyor. 
Kentsel hayat kalitesinin, örneğin ulaşım, kül-
tür veya eğitim altyapısına yapılan yatırımlarla 
arttırırken yerinden etmeye neden olmaması için 
barınmanın sürekliliği üzerine kafa yormak ve 
bunu yaparken de her yerin kendi yerelliğine uy-
gun bir alternatif üzerine düşünmemiz gerekiyor.

DİPNOTLAR

1 Türkiye’de tam zamanlı ikamet etmeyi bırakalı on 
yıldan biraz daha fazla oldu, bu yazı içerisinde son on 
yılda diğer yerlere göre daha aktif olduğum İsveç ve 
ABD’deki kentsel araştırma ve pratikleri içerisinden re-
ferans ve örnekler vermeye gayret ettim. Eğitimim kent-
sel tasarım ve kent planlaması çerçevesinde olmakla 
beraber hem çalışma yerlerim hem de parçası olduğum 
uygulamalar içinde kolektif sanat, deneysel ve katılımcı 
tasarım gibi farklı alanlara değmemi, bunlardan beslen-
memi sağlayan bir deneyim şansım oldu. Hâlihazırda 
akademik görevimde farklı ölçeklerde tasarım stüdyo-
ları ve direniş, kentsel adalet, feminist mekânsal pratik-
ler ve yöntem üzerine seminer dersleri veriyorum.

2 1916’da ilk kurulan bu kooperatifi (the Finnish 
Home Building Association) benzer ilkelerle 1920-
1970 arasında üretilen 40000 civarında kooperatif ko-
nut ünitesi takip etti (Madden and Marcuse, 2016).

3 https://coopersquare.org

4 Bu tür ortak kullanım hakkı ve mülkiyet fikri 
yeni bir fikir değil elbette, ilk modern anlamda CLT 
1960’larda Amerika’da Georgia eyaletinde sivil hak-
lar örgütlenmesi ile siyah çiftçilere arsa ve konut mül-
kiyeti üzerine odaklanan New Communities, Inc., 
grubu ile düşünülebilir. Bugünkü anlamıyla ilk CLT 
ise Cincinatti eyaletinde 1980’de kurulan Cincinatti 
Arazi Kooperatifi. Bu kolektif mülkiyet uygulamaları 
sadece konut için değil, örneğin kentsel tarım alanla-
rı için de kullanılıyor. Bu açıdan ilk örnek de 1981’de 
Providence Rhode Island’da kurulan Southside CLT.

5 Cooper Square grubu öncelikle alternatif bir planı 
kamuoyu gündemine getirerek bölgede 300’den fazla 
binanın korunmasını sağlamıştır. 1989’da yenilenen 
plan, konut mülkiyetinde farklı modellere de olanak 
sağlayacak şekilde gelişti. Bu modellerden birisi li-
mited-equity kooperatifleri, başka bir adıyla Konut 
Geliştirme Fonu Şirketleri (Housing Development Fund 
Corporations -HDFCs). 1991’de önce HDFC amacıyla 
kurulan ve fakat konut ve arsa mülkiyetini ayıran com-
munity land trust modelini geliştiren Cooper Square 
ekibi kentin ilk ve en başarılı ortak mülkiyetli konut 
kooperatifini kurdu.

6 Angotti, T, 2007, Community Land Trusts and 
Low-Income Multifamily Rental Housing: The Case 
of Cooper Square, New York City (report editing by 
Cecilia Jagu), Lincoln Institute of Land Policy, https://
www.jstor.org/stable/resrep18540.1
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Evren Uzer New York’ta yaşayan bir eğitimci, katılımcı pratikler üzerine çalışan bir şehir plancısı 
ve tasarımcısıdır. Güncel araştırma konuları direniş, kritik miras çalışmaları ve feminist mekânsal 
pratiklerine odaklanmaktadır. Evren, Parsons Tasarım Okulu’nda (The New School), doçent ola-
rak görev yapmakta ve Collective for Community, Culture and Environment (CCCE) (https://col-
lectiveforcce.com ) ve roomservices (http://roomservices.se) ekibi ile kentsel pratiklerine devam 
etmektedir. CCCE New York merkezli tasarım disiplinlerinden kadın üyelerin bir araya geldiği, 
kamu yararına dönük kentsel tasarım, planlama ve mimarlık çalışmaları yapan kolektif bir tasa-
rım ve danışmanlık firmasıdır. Roomservices uygulama odaklı, deneysel tasarım ve haritalama 
üzerine çalışan bir sanat ortaklığıdır.
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Mekânsal adaleti gündemlerinde tutan her merkezi ve yerel yönetim için, konut ve barınma 
öncelikli olarak müdahale edilmesi gereken bir alan. Bunun temel amacı, kentte çeşitliliğe olanak 
sağlamak, düşük ve orta gelirliler için yerinden edilme ve seri yerinden edilme deneyimlerinin 
önlenmesi. Özellikle New York ve İstanbul gibi pahalı kentlerde, giriş seviyesinde hükümet 
pozisyonları, hizmet endüstrisi veya bakım alanı gibi kritik alanlarda çalışan kişilerin temel 
sorunlarından birisi erişilebilir ve kira yükü yaratmayacak düşük kiralı konut eksikliği. Community 
Land Trust (CLT), ortak mülkiyet esası ile işleyen ve NYC tarihçesi 20. yüzyıl başındaki konut 
kooperatiflerine dayanan bir model. Bu metin CLT modelinin alternatif konut mülkiyeti olarak 
geçmişini ve bir model olarak CLT sakinlerine, kendi mahalle ve çevresine nasıl katkıda 
bulunduğunu irdeliyor.

Anahtar kelimeler: Konut, mekânsal adalet, kolektif mülkiyet, CLT, New York.
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For every city government that puts spatial justice to their agenda, housing is one sector that 
needs to be primarily intervened. This is to keep city diversity, preventing displacement and 
serial displacement for low- and middle-income earners, such as service workers, care workers 
and most often lower-level government level staff as well when considered expensive cities such 
as NYC. Community Land Trust, a model that can be traced back to our workers’ cooperatives, 
implanted by immigrant workers’ desire for affordable housing in early 20th century in NYC, 
provides a potential model for alternative ownership. This text focuses on the CLT model 
as alternative housing ownership and how as a model it contributes to its residents and its 
community.

Keywords: Housing, spatial justice, collective ownership, CLT, NYC.
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İpek Türeli, Mimarlık Okulu, McGill Üniversitesi

TERCİH EDİLEBİLİR GELECEKLER

Yazıma, şu an bulunduğum Montreal (Tiohtià:ke) 
şehrinin ve McGill Üniversitesi’nin devredilmemiş 
(veya zorla üstüne yatılmış, işgal edilmiş) yerli 
topraklarında bulunduğunu anarak başlamak isti-
yorum. Dahası, ismini hali hazırda çalıştığım üni-
versiteye veren James McGill bir köle sahibiydi; 
tipik bir yerleşimci sömürgeci olmak dışında bir 
meziyeti de yoktu. Kanien'kehá:ka Ulusu, bugün 
bulunduğum toprakların ve suların koruyucuları 
olarak tanınmaktadır. Son birkaç yıldır Kanada’da 
mimarlık örgütlerinin ve akademisyenlerin ka-
muya açık toplantıları, “işgal itirafı” diye çevirebile-
ceğimiz, “land acknowledgment”lar ile açılmakta. 
Topraklarında oturduğumuz halkları kabul etmek, 
tarihimizle, komşularımızla, toprak ve ekoloji ile 
olan ilişkimizi derinden değiştirme potansiyeline 
sahiptir. 

Yazıma, Kanada ile başladım zira editörümüz Gül 
Köksal şu yansıtıcı soruyu sordu: “Bulunduğunuz 
ülkede genelden detaya çalışma alanınızda 
başka bir dünya üretim yolunda metotlar ne-
ler?”. Kanada, başka coğrafyalara örnek teşkil et-
mekten veya ideal olmaktan çok ama çok uzak. 
Yine de son yıllarda umut verici bir dönüşüm 
yaşanmakta. Örneğin, on yıl kadar önce McGill 
Üniversitesi’nde çalışmaya başladığımda, işgal 
itirafı kavramı mimarlık camiasında oturmamıştı. 

Bizim mimarlık okulu bağlamında yerli-yerleşimci 
sömürgeci ilişkilerinin mimari yansımalarını ve 
mimarlığın nasıl kolonizasyonun aracı olarak 
işlev gördüğünü sadece benim seminerlerimde 
okuyan öğrenciler, “Residential School” denilen 
yerli çocukların zorla ailelerinden alınıp asimile 
edilmek üzere yerleştirildikleri yatılı okulların so-
nuncusunun 1996’da kapandığını öğrenince çok 
şaşırıyorlardı. Bu konuları geçmişe dair, geçmişte 
kalmış, bugünü ilgilendirmeyen meseleler gibi 
görmeye şartlandırılmışlardı. Yerlilere yapılan 
soykırımı önceki/başka nesillerin suçu olarak 
değerlendirirken, hepimizin bu sistemden bugün 
nasıl faydalandığımızın farkındalığı hemen he-
men hiç yoktu. Mukayese edilebilir senaryolar 
belki her ulus devletin kuruluşunda oynanmış; 
şiddet ile düzen sağlamak ulus devletin en büyük 
çelişkilerinden biri. Bugün her ulus devlet geçmişte 
yaşanan ve günümüzde yaşanmakta olan şiddete 
değişik mesuliyet duyguları, hesap verme mec-
buriyeti ve tabii tazminat korkuları ile yaklaşmakta.

Kanada’daki son yılların dönüşümünü kısaca 
özetlemek gerekirse, önce 2015’te Kanada Haki-
kat ve Uzlaşma Komisyonu raporunu yayınladı.1 
Bu rapor, yerli çocukların yatılı okullarda çek-
tikleri eziyetleri ve bunların uzun vadeli, nesiller 
arası etkilerini belgelemek üzere kurulmuştu ve 
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kurumsal kültürleri dönüştürmek adına önem-
liydi. Bu raporun çağrılarını üniversiteye adapte 
etmek üzere, benim üniversitemde, 2016’da yerli 
çalışmaları ve yerli eğitimi konusunda bir görev 
ekibi oluşturuldu. Bu ekip, yerlileri ve yerli bakış 
açılarını ve deneyimlerini üniversitenin misyo-
nuna daha iyi entegre edecek somut girişimler 
önermek ile görevlendirilmişti. Ülkedeki her üni-
versite, sayıları çok az olan yerli akademisyenleri 
kadrolarına katmak için adeta birbirleri ile yarışa 
girdiler. Sonra, 2020’de pandemi sırasındaki 
Black Lives Matter (BLM) hareketi ırksal adalet 
için önemli bir toplumsal farkındalık getirdi ve 
bu sefer de üniversiteler siyah akademisyenleri 
kadrolarına katmaya çalışıyorlar ama özellikle 
mimarlık eğitiminden geçen siyah öğrenci sayısı 
az olunca siyah akademisyen de bulmak zor. 
2021 yazında ise yatılı okullarda eziyet gören, 
öl(dürül)en çocukların toplu mezarları yeni ne-
sil yere nüfuz eden (ground-penetrating) radarlar 
sayesinde ortaya çıkmaya başladı ve çok büyük 
bir toplumsal sarsılma yarattı.2 Bu gibi toplum 
genelinde olan dönüşümlerden, mimarlık pratiği, 
örgütlenmesi ve eğitimi de etkilendi. Mimarlık 
bölümleri, öğrenciler, hocalar ve çalışanlar 
arasında dil, din, ırk ve cinsel yönelim konusun-
da ayrım yapmayacaklarına dair beyannameler 
yayınlamaya, bu konuya odaklanan komiteler 
oluşturmaya başladılar.

Mekânsal Adalet Mimarlıkları

2012’den beri “Mekânsal Adalet Mimarlıkları” 
başlıklı bir seminer ve bu tema ile bağlantılı ko-
nularda stüdyolar veriyorum. 2015’te seminerimin
başlığıyla aynı “Mekânsal Adalet Mimarlıkları” 
Kanada Araştırma Kürsüsü ile onurlandırıldım; 
bu araştırma ödülünün olumlu bir etkisi eğitim 
alanındaki çabalarımı mazur kıldı. “Mekân-
sal Adalet” kavramı tabii ilk olarak Los Angeles 
Coğrafya Okulu’ndan Edward Soja (Seeking Spa-
tial Justice, 2010) tarafından türetilen bir kavram 
ama adalet ve şehir mekânını beraber inceleyen, 
Henri Lefebvre (“Şehir Hakkı”, 1968), David Har-
vey (Social Justice and the City, 1977), Susan S. 
Fainstein (The Just City, 2010) gibi, başka diğer 
coğrafyacıların ve plancıların çalışmaları üzerine 
oturuyor veya onlar ile örtüşüyor. Bu teorisyen-
ler bir disiplin olarak mimarlık üzerine yazmasa-
lar da teorilerinde mekân ve mekânsal ilişkilerin 
merkezliği onları yapılı çevrenin incelenmesi için 
uygun kılmaktadır.

Okulumuz küçük olduğu için mimarlık eğitmeni 
olarak birkaç şapka giyiyorum; hem stüdyo hem 

seminer hem de mimarlık tarihi dersleri veriyorum. 
Seminerde ve stüdyo derslerinde adalet arayışında 
olan mimarlıklara odaklanırken, mimarlık tarihi 
derslerinde sömürgecilik, emperyalizm, ulusal 
kalkınmacılık, küresel kapitalizm ve iklim acil du-
rumu bağlamında mimarlık ile mekânsal eşitsizlik 
ve şiddet biçimleri arasındaki karmaşık ilişkileri 
sorgulayabiliyorum. Yapılı çevrenin nasıl güç ve 
sermayeyi kullanma, yeniden üretme, meydan 
okuma veya mücadele etme aracı haline geldiğine 
ve kimliklerin hangi mekânsallıklar aracılığıyla 
tanımlandığına, yeniden yapılandırıldığına ve aynı 
zamanda sorgulandığına dikkat çeken bir mimarlık 
tarihini geleceğin mimarlarına aktarmanın amacı, 
onları yetkili kılmaktır: David Harvey’in önerdiği 
gibi “kentleşme süreci üzerinde bir tür şekillendirici 
güç talep etmek” için, tarih boyunca “şehirlerin 
nasıl yapıldığını ve yeniden yapıldığını” anlamamız 
gerekir.3 Mimarlar, tipik olarak %1’e hizmet etmek 
için eğitiliyorlar. Bir eğitimci olarak misyonum bu 
kültüre direnmek. Mekânsal adalete odaklanmam, 
yalnızca ne öğrettiğimize, içeriğe değil, aynı za-
manda nasıl öğrettiğimize de değinmemi gerektiri-
yor. Bu yolda, çeşitli düşünürlerden ama özellikle 
bell hooks’un İhlal Etmeyi Öğretmek: Özgürlük 
Pratiği Olarak Eğitim başlıklı çalışmasından ilham 
alıyorum. Herkesin varlığına değer veriyorum ve 
öğrencilerimden heyecan verici bir sınıf dinamiği 
oluşturmalarını ve herkesin varlığını tanımak için 
kolektif çaba göstermelerini bekliyorum.

Mimarlık tarihi alanındaki araştırmalarımın temel 
amacı, mekânların, şehirlerimizin, sokaklarımızın, 
kamusal alanlarımızın, konutlarımızın ve okulla-
rımızın tasarımının demokrasiye nasıl katkıda bu-
lunduğunu anlamak. Yapılı çevre ve tasarım di-
siplinlerinin erişilebilirliği, son toplumsal hareket-
lerde dile getirildiği gibi, demokratik toplumlar
inşa etmek için hayati önem taşımaktadır. 
Erişilebilirlik derken elbette çok önemli olmakla 
beraber sadece fiziksel erişilebilirlikten bahsetmi-
yorum. Araştırma programımın ikinci amacı, mi-
mari araştırmaların odağını açıkça sosyal adalet 
konularına kaydırmak; yeni yetişen mimarların ve 
mimarlık akademisyenlerinin çalışmalarını des-
teklemek ve teşvik etmektir. Daha önce başka 
yayınlarda net olarak ifade ettiğim gibi, mimarlık 
alanında sosyal adanmışlık projelerinin kendileri-
ne örnek alacakları, üzerlerine inşa edebilecekleri,
geçmişten örnekler ve değerlendirmelerinin sayısı
oldukça yetersiz kalmakta.4 Eğitim mekânları,
piyasa süreçlerine alternatif konut üretimi ve 
mekânsal aktivizm konu başlıkları altındaki 
araştırma projelerim ile geçmişteki çabaları 
şimdiki çabalarla diyaloğa sokmayı hedefliyorum.
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“Mekânsal adalet” şemsiyesi altında diğer disiplin-
lerden meslektaşlarımla daha önce üzerine çok 
düşünmediğim, çalışmadığım konularda iş birliği 
yapma fırsatları da doğuyor.

Bu projelerden biri, meslektaşım ve arkadaşım 
sanat tarihçisi Dr. Cynthia Hammond ve tiyatro 
ve performans çalışmaları akademisyeni Dr. Luis 
Carlos Sotelo-Castro ile gerçekleştirdiğimiz bir or-
tak çalışma olan “Onarıcı ve Geçiş Dönemi Ada-
leti Mekânları” başlıklı araştırma projesi.5 “Geçiş 
dönemi” adaleti failler ve ezilen gruplar arasında 
toplum ve hatta ulus ölçeğinde uzlaşmayı teşvik 
etmeyi amaçlar. Bir yakın kavram olan “onarıcı” 
(restoratif) adalet de failler ve hayatta kalanlar 
arasında uzlaşma sağlamaya çalışan alternatif bir 
adalet biçimi ama ölçeği daha küçük; bireyler ve 
küçük gruplar arasında gerçekleşiyor. Bu tip alter-
natif adalet süreçleri için genellikle yerli adaletin-
den esinlenilerek dairesel planlı, herkesin (faille-
rin, ezilenlerin ve onlarla çalışan uzman kişilerin 
ve bazen içlerinden geldikleri camiadan da bi-
reylerin) eş değer konumda olduğu, oturduğu 
mekânlar gerekiyor; modern mahkeme sistemi-
nin hiyerarşik mekânları geçiş ve onarıcı adalet 
süreçlerine uygun değil. Bu araştırma bağlamında 
bu süreçler için tasarlanmış mekânların çok az 
olduğunu gözlemledik ve mülakatlardan belli
bazı mekânsal prensipler çıkarmaya çalıştık. 
Geçtiğimiz bahar döneminde de Dr. Hammond ve 
Dr. Sotelo-Castro ile yaptığımız bu iş birliği üzeri-
ne kurduğum bir tasarım stüdyosu verdim. Geçiş 
Dönemi adalet mekânlarının önemli bir varoluş 
kriteri ülkede çatışmanın durmuş olması, tarafların 
bu sürece katılmaya, geçmiş ile yüzleşmeye, barış 
içinde yaşamaya gönüllü olması lazım.

Çatışma Sonrası Bir Gelecek için Hayal Kurmak

Tasarım süreci olarak bir çeşit “gelecek inceleme-
si”: Geçmiş için tasarım yapmıyoruz; hep gelecek 
için hayal kuruyoruz. Stüdyolarımın bir diğer 
niteliği de muhtemel veya olası değil de tercih edi-
lecek senaryolara yoğunlaşmak. Bunu açıklamak 
için Anthony Dunne ve Fiona Rabby’nin bir 
şemasına referans vereceğim (Görsel 1). Bu kaba 
şemada, Dunne ve Rabby, hayal gücüne karşı 
zamanı görselleştirmeye çalışıyorlar. Muhtemel 
olan, “çoğu tasarımcının çalıştığı yer…” diyor-
lar ve “Çoğu tasarım yöntemi, süreci, aracı, ka-
bul görmüş iyi uygulama ve hatta tasarım eğitimi 
bu alana yöneliktir”, diye de ekliyorlar.6 Burada 
tasarımcı hizmet sağlayıcı olarak çalışır; müşterinin 
bir talebi vardır; mimar, değişen beğeni beklen-
tilerini, kısıtlamalar, bina kodları ve bütçe sınırları 

şu an / mevcut muhtemel (probable)

makul (plausible)

olası (possible)

tercih edilebilir

(preferable) 

içinde mekâna ve forma çevirmek için elinden 
gelenin en iyisini yapar. Tercih edeceğimiz bir 
gelecek ise mimarın başka bir dünya hayal etme-
sini gerektirir. Böylesi bir gelecek “Bilimsel olarak 
mümkün olmalı ve ikincisi, senaryoda bugün 
bulunduğumuz yerden bulunduğumuz yere giden 
bir yol olmalı. Yeni duruma yol açan inandırıcı bir 
dizi olay, tamamen kurgusal olsa bile gereklidir.”7  
Öğrencilerimin, tercih edeceğimiz bir gelecek 
tasarlamalarını bekliyorum. Ve size bahsedeceğim 
birkaç örnek kurgusal ama tercih edilebilir gele-
cekler öneriyorlar.

Lisans seviyesinde tasarım stüdyolarında uygula-
dığım filmik yöntemi daha önceki bir yayında 
detaylı anlatmıştım.8 Genel çerçeve üzerinden 
eylem bağlamlarını, arazilerini ve programlarını 
öğrenciler kendileri stüdyo içindeki tartışmalar ve 
iletişim ile seçiyorlar. Bu seçim süreci, ön tasarım 
değil, aksine tasarımın, mimar olarak kendilerini 
nasıl konumlandıracaklarını formüle ettikleri en 
önemli aşaması. Örneklendireceğim, hazırlayıcı 
kısa süreli çalışmaları takiben, öğrenciler,
eylem bağlamlarını kolaj yoluyla araştırıyor, bir 
senaryo geliştiriyorlar; alternatif dünyalarına 
“prop” (sahne malzemesi) işlevi görecek büyük 
bir model tasarlıyorlar. Sonra, modelin kamera 
görüntülerini çekip, bunu önceki araştırmalarıyla 
ve üretimleriyle harmanlayıp bir kısa film üreti-
yorlar. Yani stüdyonun son ürünü bir film oluyor.
Ara aşamalar da kolaj, hikâye tahtası, model
üretiminden oluşuyor. Bu gibi stüdyoların genel
çerçevesi katılımcı araştırma projelerimden çıkıyor
ve araştırma meslektaşlarım ve çalışma arkadaş-
larım da stüdyoya misafir konuşmacı ve jüri üyesi
olarak katkı sağlıyorlar. Öğrencilerden beklediğim 
katılımcı süreci bir eğitmen olarak da canlandırmak 
benim için çok önemli. Yani stüdyoda otoriter 
bir tekil ses yerine çeşitli uzmanlar ile tartışıp 
düşündüğümüz bir diyalog ortamımız var.

Görsel 1. Anthony Dunne ve Fiona Raby’nin Speculative Everything 
başlıklı kitabından bir diyagramın yeniden çizimidir.
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Araştırma projesinin Web sitesinde sunulan emsal 
çalışmaları, geçiş dönemi adaleti uygulayıcıları, 
mağdurlar ve mimarlarla yapılan röportajlar gibi 
malzemeler öğrenci projelerinin hızlı bir şekilde 
başlatılmasına yardımcı oldu.9 Dünyanın değişik 
yerlerinde geçiş dönemi adaleti için yapılmış 
veya bu amaçla kullanılan binaları incelerken, 
Kolombiya’daki Montes de María Iterant Museum 
of Memory and Identity (Gezici Hafıza ve Kimlik 
Müzesi) lisans seviyesinde bir stüdyo için doğru 
ölçek/model olarak dikkatimi çekmişti. Bu bina 
hakkında biraz bilgi verirsem “Geçiş Dönemi 
Adaleti mekânları” ile ne kastettiğimiz daha iyi 
anlaşılacaktır.

Güney Amerika kıtasındaki Kolombiya ülkesinde 
uzun (52 yıl!) süren bir sivil savaş yaşandı.10 Ül-
kenin merkezinden uzakta, Montes de María 
bölgedeki şiddet, öncelikle bölgenin çevresel 
zenginliğini ve stratejik coğrafi konumunu sö-
mürmeyi amaçlayan farklı grupların çatışan 
çıkarlarından kaynaklanmaktaydı. 2016’da  Ko-
lombiya devleti ve Devrimci Silahlı Kuvvetleri 
(Revolutionary Armed Forces of Colombia, FARC) 
arasında yapılan bir barış anlaşması sonrasında ül-
kenin merkezinde, Bogota’da Hakikat Komisyonu 
kuruldu; komisyonun birkaç yıl süren çalışması

ASSIGNMENT 2 - PRECEDENT ANALYSIS

2022’de bir rapor olarak yayınlandı. Bu gibi 
onarıcı adalete yönelik hükümet programları, ne 
kadar olumlu olsalar da kırsal bölge halklarından
kopuk kalabilmekte ve hâlihazırdaki hiyerarşik 
ilişkileri sürdürebilmekte, suçluların seslerini yük-
seltebilmekteler. Merkezi onarıcı adalet kurum-
larına alternatif olarak geliştirilen “Gezici Müze”
halkın ayağına gidiyor. Bölgedeki sivil toplum 
kuruluşlarının girişimi ile Bogota’daki Javeriana
Üniversitesi’nde bir tasarım stüdyosu olan Centro
Ático tarafından, geçici ve seyahat eden bir ser-
gi ve diyalog mekânı olarak tasarlanmış. İsminin 
“müze” olmasına da aldanmamak lazım. Kurumsal
olarak kendini bir sembolik tazminat platformu 
olarak tanımlıyor. Programı, sadece farklı sergi
alanlarının bir turunu değil, aynı zamanda sergile-
nen tanıklıklara ve eserlere seslerini ekleyen yerel 
sanatçılar, şarkıcılar ve gruplarının sunumlarını da 
içeriyor (Görsel 2). Böyle mekânlarda bir araya 
gelmenin ve paylaşmanın, failler için sorumluluk 
almanın ve mağdurlar (katliamdan kurtulanlar ve 
kayıpların aileleri) için ne olduğunu anlatmanın 
ve anlamanın, karşılıklı konuşmaların iyileştirici, 
travmayı atlatmaya yarayan onarıcı (restoratif), 
olumlu bir etkisi var. Ayrıca, bu tip süreçler ve
mekânlar, benzer şiddetin ve acıların tekrar yaşan-
maması için önemli bir önlem olarak görülüyor.

Görsel 2. McGill Üniversitesi, Mimarlık Okulu öğrencisi Dylan Wang tarafından, 2022 kış döneminde ARCH355 stüdyo dersi bağlamında ön ça-
lışma olarak gerçekleştirilen örnek incelemesi: Kolombiya’da Montes de María Gezici Hafıza ve Kimlik Müzesi. Gezici müzede değişik duraklarda 
toplanan nesne ve hatıralar, El Bonche’de 2021 Mart’ında kalıcı bir mekânda yer bulmuşlar.
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Assignment 1- Common Ground - Stills
Görsel 3. McGill Üniversitesi, Mimarlık Okulu öğrencisi Zhuofan Chen tarafından 2022 kış döneminde ARCH355 stüdyo dersi bağlamında ön 
çalışma olarak gerçekleştirilen “Common Ground” başlıklı video çalışması. Video karelerinin gösterdiği üzere, bu 10 günlük ön çalışmada, Chen, 
George-Étienne Cartier anıtının figürlerini yer seviyesine indirip, kaidenin parçalarını halka açık kürsü olarak kurguluyor. Ufak ama önemli bir 
detay: Arka planda Montreal Tepesi'nin üzerindeki devasa haçı da kaldırıyor, zira Kanada’da kilise yerlilere yapılan zulmün önemli bir parçası ve 
aracı olmuş. Anıtlar kendi başlarına obje olarak değil, kentsel bağlamları ile anlam aktarıyorlar; dolayısıyla anıt figürlerinin revizyonunda kentsel 
bağlamlarının da düşünülmesi gerekli. https://vimeo.com/668811423 

Geçiş Dönemi Adaleti mekânları çok önemli; 
bunu en temelinde bu mekânların eksikliğinde 
sürecin nasıl negatif etkilediğinden biliyoruz. 
Eksikliğinin hissedildiği yerlerden biri Kadana idi. 
Kanada’da Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu’nun 
komite oturumları sadece yerli olayzedelerin ifa-
desini aldı ve yurtsuzlaştırılan yerliler ve işgalci 
yerleşimciler ile bir araya geldikleri, birbirle-
rini dinledikleri bir süreç söz konusu olamadı.
Dahası, bu ifadeler için birçok kez olayzedeleri 
çocukken sarsıntıya uğratan yatılı okul binaları 
kullanıldı ki bu da süreçte ifade veren mağdurların 
travmalarını arttırdı.

Stüdyoyu, bir anıt tartışması ile başlattım. 
Montreal’deki “ırkçı beyaz adam heykelleri ne 
yapılmalı?” sorusuna her bir öğrenci, bir heykel 
seçerek heykeli ve durduğu kamusal alanı tekrar-
dan değerlendirerek başladı ve önerilerini kısa bir 
film olarak sundular11 (Görsel 3). Anıt tartışmalarına 
dalarak geçiş dönemi adaleti mekânları konusuna 
hızlı bir giriş yapmış olduk. İkinci ön çalışma, 
örnek incelemesi idi. Örnek binaları incelerken 
sadece (kesit, plan, program gibi) fiziksel özel-
liklerini değil hikayelerini, kullanım şekillerini 
ve deneyim algılarını da çizime aktarmaları ge-
rekiyordu; yani binaları yeniden yorumladılar
(Görsel 4).

Bu kısa süreli ön çalışmaları takiben öğrenciler 
ana projeleri için kendilerine bir araştırma bağlamı 
aradılar: Öğrenciler, Kanada, Lübnan, Ruanda’da 
Geçiş Dönemi Adaleti süreçlerini ve bunların 
gerçekleştiği ve tercihen gerçekleşebileceği me-
kânları incelemekte karar kıldılar. Bunu yaparken 
araştırdıkları bağlamların uzmanlarına erişip, hali 
hazırda var olan tartışmaları, durumları ve prob-
lemleri angaje ettiler. Bu yazı bağlamında bir 
örnek veriyorum ama diğer öğrenci projelerine de 
araştırma projesinin Web sitesinden erişilebilir.

“Bin Tepelik Bir Ülkede Ses ve Mekân” başlıklı
projelerinde Giorgia Wolman ve Ndikumana 
Brandon, Ruanda’da Ntenyo’da yer alan bir top-
lum merkezi projesi önerdiler. Proje, Ntenyo’-
daki hafızalaştırma, eğitim ve ekonomik kalkınma
konularını ele alıyor ve böylece mimarlığın
çatışma sonrası bir toplumda toplulukların iyi-
leşmesinde nasıl bir rol oynayabileceğini anla-
maya çalışıyor. Wolman ve Brandon stüdyoya 
uygun bir bağlam aramak için Ruanda’da soy-
kırım sonrası dönem üzerine araştırma yaptılar.
Geçiş dönemi adaleti süreçlerinin soykırımdan
sonra farklı şekillerde başlatıldığını gördüler.
Örneğin, Ruanda’daki topluluklarda konuşlan-
dırılmış bir topluluk adaleti sistemi olan
Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni (ICTR),
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gacaca mahkemelerini ve ayrıca tüm ülke gene-
linde anıt uygulamaları olduğunu öğrendiler. Bu 
anıtların daha ziyade mağdurların ve kayıpların 
kemiklerinin ve izlerinin sergilendiği mekânlar 
olduğunu gözlemlediler. 

Görsel 4. McGill Üniversitesi, Mimarlık Okulu öğrencisi Zhuo-
fan Chen tarafından 2022 kış döneminde ARCH355 stüdyo dersi 
bağlamında ön çalışma olarak gerçekleştirilen örnek incelemesi: 
Bogota Merkez Mezarlığı'nda bulunan Centro de Memoria Paz y 
Reconciliación, ülkenin Kolombiya iç çatışmasının altı milyondan 
fazla kurbanını hatırladığını açıkça ortaya koyuyor ve sürekli iyileş-
me için bir alan olarak hizmet ediyor. Yorumlayıcı çizim, büyülü 
gerçekçiliğin edebi geleneğinden (özellikle Gabriel Garcia Marquez) 
ve fotoğrafçı Álvaro Ybarra Zavala'nın çatışmaları belgelemesinden 
esinlenmiştir. Çizim, geçiş dönemi adaleti iyileştirme sürecine ve 
daha iyi bir gelecek için renkli bir görünüme vurgu yaparak, zaman 
ve mekândan anları tek bir hiper-gerçekçi alanda birleştiriyor.

Önerileri için, ülke ölçeğinde, Ruanda’nın farklı 
yerlerinde halihazırda var olan anıtlara tamam-
layıcı bir yaklaşım getirmek istediler. Amaçları, bu 
anıtları toplulukların iyileşebileceği, ziyaretçile-
rin, mağdurların ve faillerin dinlenebileceği, 
buluşabileceği mekânlarla tamamlamaktı. Her 
anıt için önerilen alan türleri, tamamladığı anıtın 
türüne bağlı olacaktır. Bu fikri test etmek üzere, 
Ntenyo’daki belirli bir anıt ve belirli bir alana 
odaklanmaya karar verdiler. Kolajın (Görsel 5) 
sağ altındaki anıt, araştırmaları sırasında tanışıp 
danıştıkları akademisyen David Mwambari’nin 
büyükanne ve büyükbabasına adanmıştır. Dr. 
Mwambari’nin, büyükbabasının mirasını onurlan-
dırmak için Ntenyo topluluğu ile yeniden inşa
ettiği okulun avlusunda yer almaktadır. Mimari 
önerilerinin ana fikri, bu anıtı Ntenyo topluluğu-
nun buluşabileceği, tartışabileceği ve doğa ile bağ-
lantılı olarak eğitim atölyeleri gerçekleştirebileceği 
bir topluluk binasıyla tamamlamaktı. Hikâye 
tahtasında ise (Görsel 6), projenin hikayesini 
Ntenyo topluluğunun bir üyesinin gözünden 
anlatmayı seçen öğrenciler, Ruanda’da 1994 
Tutsi Soykırımı’ndan sonra neredeyse kaybedilen 
geleneksel bir sanat olan Imigongo sanatından 
esinlendiler. Ağırlıklı olarak formların, renkle-
rin sadeliğinden ve örneğin siluetler ve man-
zara arasındaki sürekliliğin etkisinden ilham 
aldılar. Yazılar ve çizimlerle sese odaklandılar. 
Çatışma öncesi ve çatışma sonrası bağlamlar 
üzerine yaptıkları araştırmalarda sesin önemini, 
Ruanda kültürünün esas olarak sözlü olduğunu 
ve orallığın geçiş dönemi adaletinde önemli bir 
rol oynadığını bildikleri için, ses ve mekânsallık 
arasındaki kesişimi bu çizime ve maket üzerinden 
geliştirdikleri mimari önerilerine taşıdılar.

Dayanışma

Araştırma, değişimi zorlamanın bir yoludur 
ve işbirlikçi araştırmalarımı stüdyoya tasarım 
ortamına taşıyabilmek beni motive ediyor. Aynı 
zamanda ders tartışmalarını stüdyo/sınıf dışı ak-
tiviteler ile destekleyip, okula ve fakülteye açabili-
yorum. Mekânsal aktivizm üzerine öğrencilerin
dahil olduğu ders dışı birçok programlama 
yapıyorum. Koordine ettiğim Demokrasi, Mekân 
ve Teknoloji Araştırma Grubu’nun kaynakları 
sayesinde 2016’dan beri sergiler, paneller, ırk ve 
mimariden, iklim adaleti ve yapılı çevreye kadar 
uzanan atölyeler gerçekleştirdik.

Bu yukarıda bahsettiğim stüdyoyu verirken de 
paralel olarak Filistin temalı bir fotoğraf sergisine 
ev sahipliği yaptık. Önce, Filistin’de gerçekleşen 
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Post-Conflict Context and Memorials

Pin-up : Key collage of  the main project
Authors : Wolman Giorgia and Ndikumana Brandon

In order to give an appropriate and relevant architectural response for 
the studio, we did research on the post genocide period in Rwanda. 
We found that transitional justice processes were launched after the 
genocide through different forms. We can take for example the ICTR, 
the gacaca courts, that were a system of  community justice deployed 
in communities across Rwanda and also the memorials implementa-
tion all across the country.

For our proposal, at the country scale, we took a complementary ap-
proach to the memorials already existing in different parts of  Rwanda. 
The purpose was to complement those memorials with spaces where 
communities can heal, where visitors, victims and perpetrators can 
rest, meet, and discuss. The type(s) of  space proposed for each me-
morial would depend on the type of  memorial it complements.

Regarding the project, we decided to focus on one specific memo-
rial and one specific site in Ntenyo. The memorial on the bottom 
of  the collage is dedicated to the grandparents of  Prof.Mwambari. 
It is actually located in the courtyard of  the school that he rebuilt 
with the Ntenyo community in order to honor his grandfather legacy. 
The main idea of  the project was thus to complement this memorial 
with a community building where the Ntenyo community can meet, 
discuss and realize educational workshops while being in connection 
with nature.

Key Collage

Görsel 5. McGill Üniversitesi, Mimarlık Okulu’nda öğrenci Giorgia Wolman and Ndikumana Brandon tarafından 2022 kış döneminde ARCH355 
stüdyo dersi bağlamında gerçekleştirilen kolaj çalışması. 

“Çarşı Hikayeleri” başlıklı küratöryel bir proje-
ye sponsor olduk; sonra da çıkan çalışmaları 
bir sergi olarak McGill’e, mimarlık okuluna 
taşıdık.12 Küratöryal proje, genç fotoğrafçıları 
Hebron, Nasıra, Gazze, Yafa, Akka, Nablus ve 
Kudüs çarşılarında günlük yaşamın görüntüleri-
ni yakalamaları için eğitti. Ayrıca çarşı içindeki 
görüntüleri sergilemek için her mahalde aktif 
olan gönüllü gençlik hareketleri koordineli bir 
şekilde çalıştı; fotoğraflar önce bu çarşılarda ser-
gilendi.13 Proje, Filistin’deki kültürel mirasın ve 
kentsel, sivil yaşamın merkezi olan ve varoluşsal 
zorluklarla karşı karşıya kalan sosyal, kültürel ve 
ekonomik bir alan olarak çarşıya odaklanıyordu. 
İsrail devletinin Filistinlilere uyguladığı hareket 

kısıtlamaları ve kimlik rejiminden dolayı, bugün 
birçok Filistinli bu sergilenen mekânlar arasında 
dolaşım hakkına sahip değil ama fotoğraflar 
aracılığıyla bir birlikteliğin hayalini kurmuş veya 
yol haritasını çizmiş oldular. Filistinli küratörler de 
hareket kısıtlılığından paylarını alıyorlardı; ancak 
ikisi Montreal’e gelebildiler, diğerleri çevrimiçi 
bağlandılar. New York Üniversitesi’nden Med-
ya Profesörü Helga Tawil-Souri, “Müştereklerin 
Altyapısı” başlıklı bir açılış konuşması ile ser-
giyi yorumladı (konuşmanın kaydına internetten 
erişilebiliyor).14 Ayrıca, stüdyoyu alan almayan 
bir grup öğrencimiz sergiye paralel Filistin üzeri-
ne, Filistinli akademisyenleri davet ettikleri bir 
konuşma ve film programı gerçekleştirdi.
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Görsel 6. McGill Üniversitesi, Mimarlık Okulu’nda öğrenci Giorgia 
Wolman and Ndikumana Brandon tarafından 2022 kış döneminde 
ARCH355 stüdyo dersi bağlamında gerçekleştirilen hikâye tahtası.

Kavramlar: Mekânsal Adalet, Onarıcı Adalet, 
Geçiş Dönemi Adaleti, Tazminat

Mekânsal adalet, bir toplumdaki kaynakların ve 
fırsatların adil dağılımı ile ilgili olan sosyal ada-
letin bir alt kümesi olarak düşünülebilir. Onarıcı 
veya geçiş dönemi adaletinden çok farklıdır, ancak 
örtük bir bağlantı vardır. Daha önce de bahsettiğim 
gibi onarıcı adalet, bir suçun işlendiği bir durumda 
ileriye dönük bir yol bulmak için farklı seslerin, 
mağdurun, failin ve tanıkların nasıl çağrılabileceği 
ile ilgilidir. Geçiş dönemi adaleti ise çatışma döne-
minin ardından soykırım, iç savaş bağlamında 
toplu cinayetler ve zulümler gibi suçlarla başa 
çıkmak için kullanılmaktadır. Suçluyu hapse at-
mak, kişisel olarak toplumdan soyutlamak üzerine 
kurulu modern adalet bu gibi durumlarda yeter-
siz kalmaktadır. Öncelikle mağdurların tatmini ve 
duygusal rahatlaması söz konusu olmaz. Bir de 
ölçek büyüyünce mahkeme-hapishane ikilemiyle 
çalışan modern adalet yetersiz kalır; toplumun 
yarısının diğer yarısına zulüm yaptığı bir durumda 
suçluları top yekûn hapse atmak ne mümkün ne de 
toplumun işleyişi için verimlidir. Bazen de kimin 
suçlu kimin mağdur olduğu çok karmaşık, düğüm 
gibi çözülmesi gereken bir süreçtir. Bu alternatif 
adaletler sosyal adalete katkıda bulunabilir mi? 
Mekânsal adalete katkıda bulunmak için onarıcı 
adaletin sınırları nelerdir?

Mimar birçok meslektaş, mimarinin veya tasarımın 
sosyal adalete katkıda bulunamayacağına inanırlar 
zira sosyal adalet binalardan çok daha üst düzey-
de bir konudur -eğer durum böyle olmasaydı, 
mimarlığın toplumsal adalete gerçekten katkıda 
bulunabileceğini iddia eden bu kadar çok mimari 
yayın çıkmazdı. Bu yaklaşıma göre sosyal adalet 
için yapılması gerekenler mimarlığın kapsamının 
dışındadır. Sosyal adalet, ekonominin yeniden 
yapılandırılmasını ve örneğin, ayrımcılığa veya 
nesiller arası mülksüzleştirmeye maruz kalan 
mağdur gruplara tazminat ödenmesini gerektirir.

Onarıcı adalet uygulayıcılarının da paralel argü-
manlar yapabileceklerini hayal edebiliyorum: 
Onarıcı adalet, ceza adaleti sisteminde reform yap-
makla ilgilidir. Sosyal adalet, ekonominin yeniden 
yapılandırılmasını gerektirir ve bireyler düzeyinde 
onarıcı ve alternatif adalet uygulamaları sosyal 
adalet ile nasıl ilişkilendirilebilir? Şöyle ki, özel-
likle ırksal azınlıkların orantısız olarak hapsedil-
dikleri ABD ve Kanada bağlamında, ceza adaleti 
sisteminden kaçınarak hapis cezasının etkisinin 
azaltılması, sosyal adaletin gelişmesine katkıda 
bulunabilir. Örneğin, fail hapse girmez, evine 

Geçiş dönemi adalet süreçleri ve mekânları, İsrail 
işgali altındaki Filistin için şu an çok uzak bir gele-
cek gibi görünmekte, zira daha önce bahsettiğim 
gibi bu tip alternatif adalet süreçleri için ülkenin 
çatışma sonrası döneme geçmiş olması ve tarafların 
geçmişle yüzleşerek yeni bir gelecek kurmaya hazır 
olmaları gerekiyor. Yine de siyah feminist aktivist 
ve akademisyen Angela Davis’in Özgürlük Kesin-
tisiz Bir Mücadeledir başlıklı kitabında önerdiği 
üzere, farklı coğrafyalardaki ayrımcılık pratikleri 
arasındaki ilişkileri kırmanın bir yolu yine farklı 
coğrafyalardaki ayrımcılık karşıtı mücadelelerinin 
dayanışma içine girmesinden geçmekte. Filistinli 
genç amatör fotoğrafçıların mekânsal gözlem-
lerine, küratörlerin ve akademisyenlerin seslerine 
yer vermek, seslerini kuvvetlendirmek, Mimarlık 
Okulu bağlamında bir dayanışma çabasıydı.
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haciz uygulanmaz veya ailesi, fail hapsedildik-
ten sonra failin borcuna maruz kalmaz ise bunun 
önemli toplumsal etkileri olacaktır. Suçlular ve 
mağdurlar, bir tarafın (mağdurun) zarar görmesine 
diğer (suçlu) tarafa zarar vererek karşılık veren, 
kurumsallaşmış ceza adaleti mahkemeleri ve ceza 
adaleti sisteminde kaybedenlerdir. Yani cevap 
evet gibi görünüyor, onarıcı adalet sosyal adalete 
katkıda bulunabilir.

Geçiş dönemi adaleti ise daha karmaşık. Beyaz 
yerleşimci sömürgeciler veya torunları ve (benim 
gibi akademisyenlerin de içinde olduğu) sonradan 
gelip bu sistemden yararlananlar, kapitalist siste-
min temeli olan özel mülklerinin esasen çalınmış 
olduğunu kabul edip iade mi edecek? Tazminat mı 
verecek? Stüdyoda, onarıcı ve geçiş dönemi ada-
leti alanları hakkında, toplumsal suçların sosyal 
bağlamı üzerinden düşünmek günümüzdeki sos-
yal adaletin veya adaletsizliğin tarihsel olarak nasıl 
üretildiğini anlamak anlamına geliyordu. ABD’de 
uzun süreden beri olan tazminat düşüncesini yazar 
Ta-Nehisi Coates The Atlantic dergisinde 2014’te 
yayınlanan “Tazminat Gerekçesi” başlıklı bir 
makale ile popüler tartışma ortamına taşımıştı.15 

Kanada’da ise bu yılın başında hükümet 40 mil-
yar dolarlık bir fonu Kanada’nın ayrımcı çocuk
refahı sisteminden zarar gören gençleri tazmin
etmek için ayırdı.16 Tazminat düşüncesi mimarlık
ortamına nasıl yansıyacak önümüzdeki yıllarda 
göreceğiz: Belki işgal itirafının ötesinde stüdyola-
rımızda bu yönde tercih edilen gelecekler hayal 
edebileceğiz.

1 The Truth and Reconciliation Commission of 
Canada, Honoring the Truth, Reconciling for the 
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DİPNOTLAR
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İpek Türeli, McGill Üniversitesi Peter Guo-hua Fu Mimarlık Okulu’nda doçent ve Mekânsal 
Adalet Mimarileri alanında Kanada Araştırma Kürsüsü sahibidir. Son dönem araştırma ilgi alan-
ları arasında düşük gelirli konut ve katılımcı tasarım, sivil protesto ve kentsel tasarım, üniversite 
kampüs tasarımı ve tarihi yer alıyor. Kampüs tarihi üzerine yaptığı çalışmalar Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Araştırma Konseyi (SSHRC), Quebec Araştırma Fonu–Toplum ve Kültür (FQRSC) ve 
Kanada İnovasyon Vakfı’ndan (CFI) destek aldı. Kentin görselleştirilmesi üzerine fotoğraf, film, 
sergi ve müzelerde çok sayıda yayını bulunmaktadır. İstanbul üzerine yaptığı araştırmalar, Gra-
ham Vakfı da dahil olmak üzere çeşitli burs ve fonlar ile ödüllendirildi. Yayınları arasında ortak 
editörlüğünü yaptığı “İstanbul Nereye?” (Metis, 2011) ve yazarı olduğu “İstanbul Açık Şehir” 
(Metis, 2021) başlıklı kitapları bulunmaktadır.
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Editörün “Bulunduğunuz ülkede genelden detaya çalışma alanınızda başka bir dünya üretim 
yolunda metotlar neler?” sorusuna yanıt olarak yazar, son on yılda Kanada’da Irksal Adalet 
alanındaki dönüşümleri ve kamusal tartışmaların üniversiteleri ve mimarlık eğitimini nasıl 
etkilediğini özetler. McGill Üniversitesi Mimarlık Okulu’nda Mekânsal Adalet Mimarisi başlığı 
altındaki araştırma ve eğitim hedeflerini açıklar ve Geçiş Dönemi Adaleti konusunu inceleyen 
en son (Kış 2022) stüdyosundan örnekler sunar. Yazı, Mekânsal Adalet, Onarıcı Adalet, Geçiş 
Dönemi Adaleti kavramlarının karşılaştırmalı bir tartışmasıyla sona eriyor ve tercih edilebilir 
gelecekleri hayal etmenin bir yolu olarak tazminat fikrini tanıtıyor.

Anahtar kelimeler: Mekânsal adalet mimarlıkları, onarıcı adalet ve mimarlık, geçiş dönemi 
adaleti ve mimarlık, tazminat ve yapılı çevre.
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In response to the editor’s prompt “What are the methods for creating alternative worlds in 
your country of residence and in your field of work”, the author introduces the transformations 
in Canada in the past decade in the realm of racial justice and how broader public discussions 
have affected universities, education and architectural education. She presents her own research 
and teaching agenda as Canada Research Chair in Architectures of Spatial Justice at McGill 
University’s School of Architecture, and provides examples from her most recent (Winter 2022) 
studio which examined the topic of transitional justice. She concludes with a comparative 
discussion of the concepts of spatial justice, restorative justice, transitional justice and introduces 
the idea of reparations as the incipient basis for imagining preferrable futures.

Keywords: Architectures of spatial justice, restorative justice and architecture, transitional justice 
and architecture, reperations and the built environment.
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