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Özgüven Toplumunda Mimarlık
ya da 
Tam Tersi Psişik Haller Üzerine

Uğur Tanyeli ■ Mimarlığın toplum 
psikolojisiyle ilişkisi hep sözü edilen, ama 
teorik bir sorunsal olarak ele alınmasına 
pek alışık olunmayan bir meseledir. Gerçi 
mimarlık psikolojisi diye bir akademik 
araştırma alanı en az yarım yüzyıldır 
vardı; ne var ki, bu ele alış genellikle 
mimari mekanın esinlediği psişik etkileri 
tartışmaya yönelikti. Hangi biçimde 
tasarlanmış mekanların kişiyi nasıl 
etkilediği, hangi duygu ve davranışları 
tetiklediği şeklinde özetlenebilirdi. 
Fazla basitleştirme pahasına da olsa, 
dar bir mekanın kasvet ürettiği, kırmızı 
renkli ortamın huzur kaçırdığı gibi 
bir mekanizmde temellendirilmiş bir 
psikolojik kavrayış geliştirilmişti. 
Böyle yaklaşımların hemen daima 
toplumsallığı değil, kişisel psikolojiyi 
eksen aldığı görülür. Bunun 1960 ve 
1970’lerde ABD’den başlayarak mimarlık 
eğitiminde bir ders başlığı olarak 
bile epey yaygınlaştığı söylenebilirdi. 
Ancak historiyografik bir çözümleme 
yapıldığında, duygu-sanatsal üretim 
bağıntısının daha Antik dünyadan itibaren 
ilgi çektiği bilinir. Erken değinmelerin 
hepsi de bir anlamda “ampirik estetik” 
terimiyle özetlenebilirler. Araştırdıkları 
sorunsal estetik duygulanmaların 
hangi ruh halleri ve tercihlerle harekete 
geçtiğiydi.

18. yüzyıl Fransız sanat ve mimarlık 
düşüncesi bunu epey irdeledi de. Örneğin, 
resimde Roger de Piles (“Cours de 
peinture par principes”, 1708) ve Jean-
Baptiste Dubos (“Réflexions critiques 
sur la poësie et sur la peinture”, 1719) 
bunun üzerine yazdılar. Mimarlıktaysa 
aynı yüzyıl içinde konu “karakter” analizi 
denebilecek bir güzergahta tartışılacaktı. 
Mimari tasarımda dışavurulan 
“karakter”in hangi duygulara işaret 
ettiği meselesiydi bu. Örneğin, Nicolas 
Le Camus de Mezieres buna ilişkin 
1780’de önemli bir kitap yayınladı: Le 
génie de l’architecture ou l’analogie de 
cet art avec nos sensations (Mimarlığın 
Dehası veya Bu Sanatın Duygularımızla 
Analojisi). Sakızlı Ohannes aynı kavrayışı 
epey özetleyerek Türkiye’ye şu küçük 
yayınıyla taşıyacaktı: Sanayi-i Nefise 
Tarihi Medhali (1891). Kitap burada hiç 

1 Küçük Hanımefendi, 1961; Yön.: Nejat Saydam.
2 Kış Uykusu, 2014; Yön.: Nuri Bilge Ceylan.
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etkili olmayacaktı, çünkü dünyada bu 
sorunsalın heyecanla ele alındığı dönem 
çoktan kapanmıştı.

Benim tartışacağımsa, o kitaplardakinin 
aksine estetik duygular hakkında 
değil, içinde konumlanılan toplumsal 
ortamın mimari üretimi psişik bağlamda 
etkilemesiyle sınırlı. Konuyu sadece tek 
bir psişik açıdan ele alacağım: Toplumsal 
özgüvenin yıkımı. Daha da özelleştirilirse, 
bugünkü Türkiye’de toplumsal özgüvenin, 
güvenliğin ve huzurun yıkılışının yarattığı 
travmaların mimari uzanımları...

Bugün Türkiye’de sadece pandemi 
koşullarıyla ilgili olmaktan çok 
uzak bir korku atmosferinin varlığı 
tartışma götürmeyecek bir gerçek. 
Ekonomik özgüvenin ne denli düşük 
olduğunu açıklamak bile gerekmez. 
Hızla düzeltilmesi olanaksız bir dış 
ödemeler dengesi bozukluğu kronik hale 
gelmiş durumda. Hukuk ve demokrasi 
kurumlarının en hafif deyişle çalışmadığı 
bir ortamdayız. İnsan hakları kalitesi 
bağlamında ülke dünya genelinde 180. 
sıra civarında konumlanıyor. Daha kötü 
durumda pek az ülke var. Öte yandan 
uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin sorun 
yaşamadığı pek az coğrafya bulunuyor. 
Yakın uzak sayısız ülkeyle -iyimser bir 
ifadeyle- gerilimli ilişkiler içindeyiz. 
Bunların hepsi birlikte toplumsal ölçekte 
bir köşeye sıkışmışlık ve güvensizlik 
duygusu üretiyor. Aslında sözkonusu 
duygu Türkiye’de uzun süredir farklı 
biçimlerde hep vardı. Azaldığı zamanlar 
da oldu. Sözgelimi, kabaca 1950’lerden 
Kıbrıs Harekatı’na (1974) kadar “Batı 
ittifakının üyesi olma” ifadesiyle 
özetlenebilen bir güvenlik inancı 
ülkede egemendi. Köşeye sıkışmışlık 
kaygılarını bir ölçüde teskin edebiliyordu. 
Harekattan sonraki onyıllarda “bizim 
hiç dostumuz yok zaten” şeklinde bir 
tür narsisizme dönüşmeye başladı. 
Son onyıldan beriyse o ruh hali 
artık “herkes bize düşman” şeklinde 
dışavuruluyor. Diğer taraftan, ülkenin 
hızlanan ve hoyratlaşan kentleşme ve 
metropolleşmesiyse alışılagelmiş ölçekleri, 
ilişkileri, yaşam biçimlerini yeniden 
tesis ediyor. Bunlara bir de iç barış ve 
bütünlüğün sarsılışıyla kutuplaşma 
olguları eklenirse, Türkiye’deki psişik 
yıkım daha iyi anlaşılır. Hepsi birlikte 
mimari üretim ortamını doğrudan 
biçimlendiren bir endişe ve özgüvensizlik 
toplumu yaratıyor. İçte ve dışta sürekli 
kutuplaştırıcı politikalarla körüklenen 
bir toplumsal asabiyet buhranı yaşıyoruz. 
Hatta, Türkiye’nin genel bir klinik 
depresyon manzarası çizdiğini söylemek 

abartı olmaz. Toplum ölçeğinde derin 
bir yalnızlık kompleksi üretildiği aşikar. 
Gerçeklerle yüzleşmekten kaçınarak ya 
da gerçeklerle başedemeyip içedönmek, 
kendisiyle barışamadığı için dış dünyaya 
kapanmak bu depresif sosyopsişik 
durumun en bildik görüntüleri. 

Sözkonusu depresif manzaranın iki 
önemli tezahürüne değineceğim. O 
tezahürler de kuşkusuz yeni değil. Çok 
uzak kökenleri var. Şimdilerde ortaya 
çıkmadılar. Salt bize özgü oldukları da 
iddia edilemez. Ancak, son onyılda artık 
dünya genelinde benzerine rastlanmayan 
bir yayılım gösteriyor ve psikozlar 
üretiyorlar. Bu yayılımın mimarlıkla 
doğrudan ilişkili somutlaşmaları şunlar: 
1. Gelecekten korkup geçmişe sığınmak; 
2. Entelektüalizmden korkup en yalın ve 
çocuksu çözüm argümanlarına yönelmek.

Özgüven yıkımı ideolojik olarak 
1950’lerden beri yer yer yaşanan bir olgu. 
Önceki onyıllarda Erken Cumhuriyet 
dönemi bir yeniden doğuş mitolojisi inşa 
ederek özgüvenli bir toplumsal psikoloji 
yaratmayı başarabilmişti. Osmanlı çöküş 
çağından çıkıp güvenli bir geleceğe doğru 
ilerlendiği şeklindeki iyimserlikti dönemi 
karakterize eden. 1950’lerden başlayarak 
aynı iyimserlik ve aynı ideolojik inançlılık 
hali aşınacaktı. Bu kuşkusuz gerçekçiydi 
de: Türkiye hiçbir alanda başarıdan 
başarıya koşmuyordu. Fakat, toplumsal 
psikoloji henüz ekonomiye, iç barışa 
ve uluslararası prestije, yani özgüvene 
ilişkin travmalarla yaralanmış değildi. 
Tam aksine, ABD’den başlayarak yayılan 
bitimsiz bir gelişme ve refah üretimine 
iman etme hali Türkiye’yi de etkisi 
altına almıştı. Özellikle 1960 sonrasının 
Türk filmleri o dönemin nasıl bir naif 
mutlulukla tanımlı olduğunu örnekler. 
O yıllar Belgin Doruk, Ayhan Işık, Sadri 
Alışık’ın ve Küçük Hanımefendi, Turist 
Ömer gibi hafif salon komedilerinin 
egemenliğinde geçirildi. Gerçeklikten uzak 
çocuksu aşkların mutlu sonlu öyküleri 
henüz inandırıcı ve iç ferahlatıcıydı. 
Türk kentlisi modern çekirdek aileyle, 
burjuva aşkıyla ve yeni refah ve konfor 
örüntüleriyle tanışıyordu. Mimarlığın 
da 1950’lerle erken 1970’ler aralığında 
iyimserlik ve geleceğin daha iyi olacağı 
inancı içinde ürün verdiği söylenmelidir. 

Ne var ki, bu inanç da tüm mimarlık 
alanlarına yaygın olmaktan uzaktı. 
1930’larda bugüne kadar etkileri sürecek 
bir özgüvensiz mimarlık tarihi anlayışı 
belirmişti bile. 16. yüzyılın ve Osmanlı 
Altın Çağı’nın sonrasında inşa edilen 
hemen her şeyin Avrupa’dan etkilenme ve 

taklit olarak nitelenmesi ve küçümsenmesi 
Türk mimarlık tarihinin bir “Leitmotiv”i 
haline gelecekti. Ona göre, 18. yüzyıl bir 
mimari yozlaşma çağıydı; 19. yüzyılsa 
daha da beterdi bu özgüvensizlik ve 
kendini azımsama psikolojisi çerçevesinde. 
Tüm Türkiye tarihinin olağan bir değişim 
süreci olarak görülmeye başlanması 
ancak Doğan Kuban’ın öncü çalışmaları 
ve ardından Afife Batur’un çabalarıyla 
kendi olağanlığı içinde ele alınabilecekti. 
18. ve 19. yüzyıllar onlarla birlikte 
yavaş yavaş “temize çıkabildiler”. Fakat 
olağanlaştırma ve tüm çağlara aynı 
sempatiyle yaklaşma temposu onyıllar 
boyunca hep düşüktü. Örneğin, Bülent 
Özer 1964’te tamamladığı doktora 
tezinde tüm 19. ve 20. yüzyıl Türk 
mimarlığını yanlış yolda ve başarısız diye 
tanımlamakta tereddüt etmemişti. Ona 
göre bu yüzyıllarda doğru çizgide olan 
neredeyse hiçbir mimari ürün yoktu. 
Böyle bir yaygın yorum alışkanlığı 
o yılların güncel mimarlık üretimini 
de derinden etkiledi. Kendinden 
memnun olmayan, her yapılanı taklit 
olarak hırpalayan bir popüler mimari 
eleştiri ortamı doğdu. Kendi güncel 
mimarlığından nefret etmek bağlamında 
Türkiye’nin 1950-1980 aralığı dünya 
genelinde benzersizdir. 

1970’lerden itibaren atmosfer değişecekti. 
Önce ekonomik ve siyasal huzursuzluk, 
ardından 1980 askeri darbesi ortamı 
paralize ederek, mimarlık üzerine düşünce 
üretmeye çok hevesli olmayan Türkiye’yi 
düpedüz susturdu. Hatta konuşmak 
isteyenleri susturmaktan çok, konuşma 
ve kendisi üzerine düşünme istek ve 
imkanlarını tahrip etti. Ülke insanlarını 
açıkça düşünemez, akıl yürütemez 
hale getirdi. Bir deneyim ve düşünce, 
hatta duygulanma atrofisi yarattı. 
Bu atrofi/tıkanma aynen mimarlıkta 
da gözlemlenir. Örneğin, Türkiye’de 
metropol apartmanlaşmasının en kalitesiz 
ürünleri 1980 darbesinin hemen öncesi 
ve sonrasında inşa edilmiştir. O sırada 
ülkede 1930’lardan başlayan dergi 
ve 1873’ten başlayan mimarlık kitabı 
yayıncılığı da durmuş gibiydi. Özetle 
suskunluk neredeyse mutlaktı.

1990’larda Sovyet bloğu yıkılıp 
Türkiye’nin dünyadaki konumu 
farklılaştığında, uluslararası tansiyon 
düşüp demokratik ifade imkanları da 
yavaş yavaş arttıkça, ortam bir kez 
daha dinginleşecek ve canlanacaktı. 
Hem ekonomik hem de entelektüel 
iştah tırmandı. 2000’lerin başlarında da 
sürecek bir halinden memnunluk, şenlik 
ve savurganlık dönemi yaşanmaktaydı. 
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Bunu yıllar önce “mutluluk bunalımı” 
dönemi diye adlandırmıştım. Yaklaşık 
2000’lerin ikinci onyılında başlayan 
aralıksa en azından Cumhuriyet 
Dönemi’nde benzersiz bir tıkanma dönemi 
olarak tanımlanmalıdır. Tıkanmanın 
amblematik ifadesi yine sinemadan 
verilebilir: 1960’ların salon komedilerinin 
dünyasından daha 1995’ten itibaren Nuri 
Bilge Ceylan sinemasına gelinmiştir. İlginç 
olan şu: Ceylan sineması o komedilerin 
çocuksu rüküşlüğünden alabildiğine uzak, 
onlarınkiyle kıyaslanamaz yükseklikte 
bir sanatsal kaliteyi temsil ediyor. Ama 
aynı zamanda da depresif bir hüzün 
ve iç sıkıntısı Türkiye’sini anlatıyor. 
Sorun o ki, sinemada sıkıntıyla tanımlı 
o sosyopsişik ortam mimarlıkta tıkanma 
olarak yaşanıyor. Ancak, her ikisi de 
deneyim ve düşünce atrofisini anlatıyor. 
Yine de bugünkü sosyopsişik ortamı 
Ceylan filmleriyle özdeşleştirmek yanıltıcı 
olur. Nuri Bilge Ceylan’ın kalitesiyle tam 
karşıt ucu tanımlayan sinematografik 
örnek yeni TV dizileri olmalıdır. Kadın-
erkek herkesin birbirine gözlerini aça aça 
kızgın ve bağırarak hitap ettiği çok asabi 
bir Türkiye imgesidir onlarda görülen. 
Kimsenin kimseye empati gösteremediği, 
herkesin düşünmeden önce sinirlendiği 
acıklı bir toplumsal patolojinin epey 
gerçekçi ifadelerinden söz ediyorum. 
Hatırlatayım: Terbiye sınırlarını 
zorlayan tepkisellik hemen daima 
özgüven yoksunluğu, kaygı ve korkuların 
dışavurumudur. Toplumsal ortamı tarif 
eder. Kişisel bir ruh halidir, ama bazen 
Türkiye’deki gibi kitlesel ölçek kazanır.

Bugünkü durumu, önceki paragraflarda 
“gelecekten korkup geçmişe sığınmak” 
ve “entelektüalizmden korkup en yalın ve 
çocuksu çözüm argümanlarına yönelmek” 
olarak iki başlıkta özetlemiştim. İlk 
başlık, bugünün gerçekleri karşısında 
Osmanlı 16. yüzyılıyla özdeşleştirilen 
bir Altın Çağ’a kaçmak anlamına 
geliyor. Tüm sorunların daha belirmeden 
çözülmüş olduğu, herkesin mutlu 
yaşadığı, dünya ölçüsünde başarılı 
olunduğu, askeri gücün her sorunu 
kolayca hallediverdiği bir farazi dönem 
önceki onyıllarda da özlemler tetikliyordu 
kuşkusuz. Bunlar tabii ki farazi ve hayali 
bir mutlu geçmiş betimliyorlardı. Aynı 
düşsel geçmiş tekil muktedir yöneticinin 
totaliter iktidarıyla varedilmiş bir Altın 
Çağ olarak kurgulandı. Dolayısıyla, 
durmaksızın o iktidarı kutsuyordu. Bunun 
çok cılız bir historiyografik ve ideolojik 
konstrüksiyon olduğu aşikar. Aslında 
Osmanlı 16. yüzyılının çok daha mütevazı 
başarılarla tanımlı, sayısız açmazla 
yaralı ve yakın geleceğin sorunlarını 

hazırlayan manzaralarını çizmek gerekir. 
Özgüvenini yitirmiş bugünkü toplumsal 
ortamdaysa bu imkan neredeyse tümden 
tahrip edilmiş durumda. Ortada sadece 
içeriğinden boşaltılmış bir özlem var. 
Tarihsel anlamda bilmek ve öğrenmek için 
hiç çaba gösterilmeyen, sadece özlenen bir 
geçmiş, bir yok-zaman...

İlginçtir, toplum psikolojisi bağlamında 
geçmişe sığınma artık başarıları 
parlatmayla da sınırlı kalmıyor. 
Yenilgilerden de mazoşist bir haz 
duymaya dek varıyor. Kaybedilmiş 
1. Dünya Savaşı’ndan başarı öyküleri 
çıkarmaya kadar bile uzanıyor. O 
savaştaki olumlu etkisi hiç mertebesinde 
olan Kutü’l-Amare’de bir Britanya 
kuvvetini kuşatıp teslime zorlama 
başarısının (1916) artık kutlamaları var. 
Bir benzerini aynı savaşta yenilen müttefik 
Almanya için tahayyül edelim. Örneğin, 
1917’de milyonlarca Rus askerini teslim 
alan ve sonuçta yenilen Almanya’da 
bunun kutlanması hayal bile edilemez. Ya 
da Fransızların Waterloo’da (1815) nihai 
yenilgiye uğramadan önce kazandıkları 
askerlik tekniği bağlamında çok önemli 
Austerlitz (1805) veya Friedland (1807) 
gibi zaferlerini her yıl andıklarını 
düşünelim. Türkiye bunun benzerlerini 
son yıllarda sık sık yapıyor. Bunları 
birer kadirbilirlik örneği saymak yerine, 
soruyu “Barışa her zamankinden daha 
çok muhtaçken, neden askeri zaferlere aç 
bir topluma dönüştük” şeklinde sormak 
gerekir. Yanıt basit değil, ama toplumsal 
psikopatolojimize ilişkin olduğu aşikar. 
Mimarlık bağlamında bu geçmişe tapınma 
hali, güncel mimarlık meselelerine 
hemen hiç ilgi duymayan, her meseleyi 
geçmişe ve askeri girişimlere endeksleyen 
bir kültürel yapılanmaya işaret ediyor. 
Barışı, kültürel ve mimari atılımcılığı 
değil, uluslararası güç dengelerini ve zafer 
ihtiyacını askerlikle karşılamayı eksen 
alan bir toplumsal ortamı anlatıyor. 
Hepsinden önemlisi, gündelik ulusal 
ve uluslararası siyasete endeksli bir 
kültürel atmosferi örnekliyor. Mimarlık 
da bu tuhaf kavrayışın içinde bir güç 
denklemine indirgeniyor. 

Başarı öncelikle siyasallık ve askerlik 
alanlarına tahsis edilince, övgüler, 
anımsamalar, sempatiler ve kaybetme 
kaygıları onları merkez alınca, kültürel 
ve mimari beklentilerden konuşmak 
abesle iştigal etmek oluyor. Margarete ve 
Alexander Mitscherlich, Almanların 2. 
Dünya Savaşı’nı kaybettikten sonraki ruh 
hallerini ekonomik kalkınmaya “kaçtılar” 
diyerek özetler. Ekonomik başarılara 
kaçmanın şaka konusu bile yapılmadığı 

ve kültürel atılımlara kaçmanın da hiç 
mümkün olmadığı, çünkü umursanmadığı 
Türkiye’deyse, kaçacak tek yer tarih 
oluyor. Bunun anlamı, artık entelektüel 
ve estetik başarıların geniş bir toplum 
kesimi için öneminin olmadığıdır.
Sözgelimi, ülkenin tek Nobelli yazarını 
bile takdir edemeyen, hatta ona 
antipati besleyen milyonlar var burada. 
“Entelektüalizmden korkup en yalın ve 
çocuksu çözüm argümanlarına sığınmak” 
böyle bir psikoz. Kolay çözümler üretmesi 
olanaksız, sorgulayıcı, eleştirel ve daima 
muhalif olan entelektüalizm, bugünkü 
Türkiye’de müşterisi olmayan bir meta. 
En aydınlatıcı ifadeyle yılda sadece 
61.000 kadar başlıkta kitap yayınlanan 
(2019’da) 83 milyonluk bir ülke burası. 
Kitap baskı miktarları açısındansa, 
Japonya’da kişi başına yılda 25 kitap 
düşerken, Türkiye’de şaka gibi 6 kişiye 
tek kitap düşüyor.

Hızla karar verme, hızlı eyleme geçme 
talep eden, sürekli asabi ve had bildirici, 
ama bir an bile oturup sakince düşünmeye 
kalkışmama halleriyle tanımlı bir ortamda 
genelde kültürel üretkenlik için az şans 
vardır. Mimarlık için de öyle. Mimarlıkta 
başarı, inşa edilen metrekarenin 
miktarıyla değil, oradaki düşünsel 
üretimle karakterize olur. Rakamlar 
ülkenin düşünceyi tatile gönderdiğine, 
çünkü içte dışta sürekli kavgayla meşgul 
olduğuna işaret ediyor. Bu sıraladıklarım 
tipik bir kendi özdeğerliliğinden 
kuşkulu, dolayısıyla huzursuz bir 
toplum psikolojisi tanımlıyor. Hatta onu 
pekiştirip tırmandırıyor. Bugünkü halimiz 
özetle bu.
■ Uğur Tanyeli
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Duravit

TEPTA Aydınlatma

NG Kütahya Seramik

LG Electronics

Artema

Mat lake yüzeyli Duravit 
banyo mobilyaları çok 
çeşitli tasarım seçeneklerini 
barındırıyor. Mobilyaların 
çizilmeye karşı dayanıklı ve 
bakımı kolay olan yüzeyleri 
özel su bazlı bir verniğin elle 
birkaç kat uygulanmasıyla 
elde ediliyor. Yüzeydeki 
mikro çiziklerin kendi 
kendine “kaybolmasını” 
sağlayan vernik sayesinde 
mobilyalar her zaman yeni gibi 
görünüyor. Ayrıca parmak 
izi önleme, suya ve yağa 
dayanıklılık gibi özellikler 
temizliği kolaylaştırıyor. Yeni 

“kendi kendini yenileyen” 
mat lake yüzey, ilgili Duravit 
mobilya serilerinde standart 
olarak sunuluyor. Saten mat 

yüzeylerin Beyaz, Nordik 
Beyaz, Taupe, Flanel Grisi,  
Taş Grisi, Grafit, Patlıcan 
Rengi, Badem Rengi, Açık 

Mavi ve Gece Mavisi 
olmak üzere on renk çeşidi 
bulunuyor.
duravit.com.tr

Türkiye’de sadece TEPTA 
Aydınlatma tarafından temsil 
edilen, mimari dış mekan 
aydınlatma endüstrisinin 
öncülerinden Simes markası, 
Très Jolie ürünü ile mobil 
aydınlatmaya yeni bir boyut 
kazandırıyor. Şarj edilebilir 
pille çalışan Très Jolie, IP65 

koruma özelliği ile istenilen 
her yerde, masa lambası 
veya yer aydınlatması olarak 
kullanılabiliyor. Très Jolie 
masa lambası, ufak bir 
parça değişimi ile ayaklı bir 
dış mekan aydınlatmasına 
dönüşebiliyor.
tepta.com

Farklı yüzey taleplerine 
yönelik yeni nesil ürünler 
sunan NG Kütahya Seramik, 
çeşitli ağaç türlerinden esinle 
tasarladığı “Doğaya Dönüş” 
koleksiyonuyla mekanları 

yeniliyor. Koleksiyon, farklı 
ebat ve renk seçeneklerine sahip 
Nordic, Statuario&Rovere, 
Sedir ile Statuario&Masif 
serilerinden oluşuyor. 
ngkutahyaseramik.com.tr

DualCool, New Sirius ve New 
Artcool model klimalarını 
satışa sunan LG Electronics’in 
2021 serisi klimaları enerji 
tasarrufu sağlaması, R32 gazı 
kullanımı ve geliştirilen çevre 
dostu teknolojisiyle öne çıkıyor. 
Klimalarda bulunan iyonizerler, 
üniteyi saran zararlı maddeleri 

ve kokuları gideriyor. 
ThinQ ile Wi-Fi donanımlı 
bir cihaz üzerinden her 
yerden ulaşılabilen klimalar, 
kullanıcılara ev dışındayken 
bile cihazı açıp kapatma ve 
istedikleri soğukluk derecesine 
getirme imkanı veriyor.
lg.com/tr

“Avrupa Birleşik Su Etiketi”nin 
Türkiye’deki ilk sahibi olan 
Artema’nın Brava ve Juno 
armatürleri, A sınıfı su 
verimliliği getiriyor. İnce ve 
keskin hatlara sahip Brava 
serisi, ankastre 
lavabo, standart 
lavabo ve 
küvet bataryası 
alternatiflerini 
barındırıyor; 
yuvarlak formlu 
Juno serisinin 
ise krom, altın 
ve bakır renk 
seçenekleri 
bulunuyor. 
Armatürler, 
özel perlatörleri 

sayesinde dakikada en fazla  
5 litre su kullanılmasına imkan 
vererek konutlarda %60’a 
varan su tasarrufu sağlıyor.
artema.com.tr
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Kale Banyo

Onduline 
Avrasya

Hitit Seramik 

Geberit

E.C.A.

Çukurova 
Isı

Banyolara bütünsel 
çözümler sunan Kale 
Banyo’nun yeni mobilya 
koleksiyonu Vintage; 
beyaz ve mavi renk 
seçenekleriyle 65 ve 80 cm  
ebatlarında üretiliyor. 
Üst modülünde yer 
alan aynasının siyah ve 
krom aplik alternatifleri 
bulunan, Artdeco serisi 
lavabolarla uyumlu olan 
Vintage, fonksiyonel 
tasarım özellikleri ile öne 
çıkıyor.
kale.com.tr

Geniş renk ve 
tip seçeneklerini 
barındıran çatı 
kaplama malzemesi 
Bardoline, Onduline 
Avrasya güvencesi 
ile sunuluyor. 
Üretiminde 
kullanılan yüksek dayanımlı 
polimerler sayesinde uzun 
ömürlü olan Bardoline, su 
geçirimsiz ve esnek yapısı 
ile sıcaklık farklarından 
oluşan çatlamaları önlüyor. 

Çatıya kolay uyum sağlayan 
Bardoline, başka malzemelerle 
kaplanmaya imkan vermeyen 
çatı formlarına, kubbe, 
tonoz gibi eğri yüzeylere 
uygulanabiliyor.
tr.onduline.com

2021 “metal” teması 
kapsamında Hitit Seramik, 
banyolar için Nexos Spring 
ve Metall serilerini sunuyor. 
Metalik baskı yüzeyli porselen 
Nexos Spring, 60x60 ve 
60x120 cm boyutlarında gri, 
taupe, antrasit, renkleriyle 
üretiliyor. Farklı boyut ve 

dekor seçenekleri ile alternatif 
kullanımlara imkan veren 
Metall porselen karo serisi 
ise, yüzeyindeki özel metal 
sır sayesinde, eskitilmiş metal 
levha etkisini mekanlara 
taşıyor.
hititseramik.com.tr

İsviçreli sıhhi tesisat 
markası Geberit, patentli 
ürünü Rimfree® kanalsız 
klozeti Türkiye pazarına 
sundu. Uzun ve detaylı 
bir Ar-Ge çalışması 
ardından üretime hazır 
hale getirilen Rimfree® 
tamamen kanalsız olarak 
tasarlandı. Böylece 
rezervuardan gelen su, 
klozetin iki tarafından 
simetrik ve dengeli 
bir şekilde akıtılarak 
kolaylıkla temizleniyor. 
Kolay montaj özelliğine 
sahip ürün aynı zamanda 
su tasarrufu sağlıyor.
geberit.com.tr

Lavabo, eviye, duş ve banyo 
armatürlerinden oluşan 
22 ayrı ürün çeşidiyle Nita 
serisi, E.C.A.’nın armatür 
serileri içinde en geniş ürün 
ailesini barındırıyor. Üç boy 
alternatifiyle üretilen Nita 
serisi lavabo armatürleri, farklı 
boy ve ebatlarda lavabolar ile 
uyumlu şekilde çalışabiliyor. 
Her biri 360 derece dönebilen 
çıkış ucuna sahip 10 farklı 
tasarım ve özellikte eviye 
armatürü bulunan seri, 
evlerin yanısıra kafe, restoran, 
yemekhane gibi yoğun 
kullanılan alanlarda da tercih 
edilebilir.
eca.com.tr

Endüstriyel ve 
ticari ısıtma 
teknolojileri alanında 
yenilikçi ürünler 
ve mühendislik 
hizmetleri sunan 
Çukurova Isı, İtalyan 
Sabiana ile imzaladığı 
distribütörlük 
anlaşması sonrasında 
satışına başladığı sulu radyant 
panellerle projelerin ısıtmasında 
yüksek enerji tasarrufu 
sağlıyor. Isı transferi su ile 
gerçekleşen panellerde, hava 
ısıtmalı sistemlerin sunduğu 

konfor daha düşük enerjiyle 
elde ediliyor. Isıtma esnasında 
hava sirkülasyonu olmayışı 
ise ortamdaki virüs ve tozların 
taşınmasını önlüyor.
cukurovaisi.com
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Letoon Mimarlık

Kalebodur

Knauf

Creavit

GROHE

KEIM mineral esaslı potasyum 
silikat boyalar, 2011 yılından 
itibaren Türkiye’deki 
çalışmalarına, temsilcisi 
Letoon Mimarlık  firması 
ile birlikte devam ediyor. 
LEED, BREEAM, DGNB 
sertifikalarına sahip olan, 
VOC içermeyen, nefes alan, 
yanmayan/yangın esnasında 
zararlı gaz salımı yapmayan, 
geç kirlenen ve kolay 
temizlenebilen, kesite işlediği 
için dökülmeyen, kabarmayan, 
rengi solmayan KEIM silikat 

boyaların özel bir ürün grubu 
olan CONCRETAL LASUR, 
brüt beton /fiber takviyeli 
beton vb. yüzeylerde beton 
kusurlarını beton karakterini 
koruyarak giderebilen, doğal, 
mat ve yarı transparan estetik 
bitişi ile öne çıkıyor. Silisleşme 
sonucu beton yüzeyin ayrılmaz 
bir parçası haline gelen KEIM 
CONCRETAL LASUR ile 
beton, kötü hava şartlarından 
kaynaklanan daha ileri 
düzeydeki bozulmalara karşı 
korunuyor; mimari tasarım 

doğrultusunda, seyreltme 
oranına bağlı olarak daha az 
veya daha çok transparanlığa 

ve/veya renkli bir görünüme 
sahip olabiliyor.
letoon.com.tr 

Yüzeylerde virüs ve 
bakteri oluşumunu 
engelleyen yeni 
teknoloji Kaleguard 
Defence, özellikle 
mutfak, banyo, 
havuz, spor salonu, 
havalimanı, hastane, 
okul, otel ve AVM gibi 
insan sirkülasyonu 
ve kullanımın yoğun 
olduğu alanlara 
çözüm sunuyor. 
Antimikrobiyal yüzeyli 
seramikler, Silverzone işbilirliği 
ile geliştirilen yüzey solüsyonu 
sayesinde COVID-19 dahil 

birçok zararlı virüs ve bakteriyi 
yok ediyor; 2 yıla kadar hijyen 
güvencesiyle güvenli yaşam 
alanları oluşturuyor. 
kale.com.tr

Ses yalıtımı alanında geniş ürün 
yelpazesi ile yüksek performans 
çözümleri sunan Knauf’un A 
sınıfı ses yutum değerine sahip 
Heradesign® ürünleri ahşap 
yünü, magnezit bağlayıcı ve su 
bileşenlerinden oluşuyor. Estetik 
yüzeyler elde etmeye imkan 
veren Heradesign® ürünleri 

ile gürültü kolaylıkla kontrol 
altına alınabiliyor. Knauf 
çözümleri geleneksel sistemlere 
kıyasla çok daha hafif olması, 
hızlı uygulanabilmesi ve daha 
yüksek performans sağlamasıyla 
benzerlerinden ayrılıyor. 
sesyalitimi.knauf.com.tr

Gövde, ayna ve boy dolabında 
yeşil, cappucino ve beyaz renk 
seçenekleri bulunan Patara 
banyo mobilyasının, ayak 
ve kulplarında masif ahşap 
kullanılıyor. Creavit’in 100 ve 
60 cm alternatifleri ile sunduğu 
Patara, geniş boy dolabıyla 

ekstra saklama alanı sağlıyor. 
Alt modülde kullanılan 
Creavit’in yeni ince lavabo 
serisi Loop, 40 cm’lik  
dikdörtgen ve yuvarlak 
formlarda tercih edilebiliyor.
creavit.com.tr

Yeni tasarım 
seçenekleri, 
kullanıcı odaklı 
özellikler ve hızlı 
montaj sistemi 
ile Eurosmart 
bataryalarını 
güncelleyen 
GROHE, 
tesisatçıların ve 
planlamacıların 
müşteri ihtiyaçlarını karşılayan 
maliyet etkin bir portföy 
sunmasına imkan veriyor. 
Parlak Chrome veya mat 
Supersteel olmak üzere iki 

yüzey seçeneğine sahip olan 
GROHE Eurosmart, su ve 
enerji tasarrufunun yanında 
sağlık ve güvenlik açısından da 
avantaj sağlıyor.
grohe.com.tr
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Cosentino

Kastamonu 
Entegre

VitrA

OSRAM

BTM

Daikin
Dekton dış cephe 
kaplamaları, zorlu 
şartlara dayanıklı 
yapılarıyla uzun yıllar 
boyunca ilk günkü 
canlılığını koruyor. 
Cosentino tarafından 
geliştirilen Dekton dış 
cephe kaplamaları UV 
ışınlarına, çizilmelere, 
lekelere, darbelere 
ve termal şoka karşı 
çok yüksek direnç 
gösteriyor. Her türlü özel 
desen ve renge imkan 
tanıyan, projelere özel 
boyutlarda üretilebilen 
yüzey, temizleme ve 
bakım maliyetlerini 
de azaltırken, yapıştırmalı 
sabitleme sistemleri veya 

mekanik ankraj ile cephelerde 
kolayca uygulanabiliyor.
cosentino.com

Özel tutkal formülasyonu 
ile yonga levhada 
yanmaya dayanımı bir 
üst seviyeye taşıyan 
Kastamonu Entegre, 
DOORFR panel ürünü 
ile çok çeşitli iç mekan 
tasarımlarına imkan tanıyor. 
Başta kapı paneli olmak üzere 
pek çok mobilya ve dekorasyon 
ürününde kullanılabilen 35 mm  
kalınlığa sahip özel ölçülü 

bu panel, 30 dakikaya varan 
yanma dayanımı ile iç mekan 
güvenliğine önemli katkıda 
bulunuyor.
kastamonuentegre.com.tr

Bakteri gelişimini 
engelleyen VitrA 
Shield teknolojisinin 
ardından, şimdi de 
üretim aşamasında 
hem yer hem de 
duvar karolarına 
uygulanabilen V-Agent 
teknolojisi ile VitrA, 
seramik yüzeylerde 
virüs gelişiminin önüne 
geçiyor. Yüzeyleri 
güvenli hale getiren 
V-Agent teknolojisi, 
virüs gelişimini %99,9’a 
kadar engelliyor. Bulaş 
riskini en aza indiren 
seramik yüzeyler 
banyolardan salonlara, 
mutfaklardan bahçelere, 
otellerden alışveriş merkezi ve 

okullara kadar pek çok alanda 
kullanılabiliyor.
vitra.com.tr

Aydınlatma teknolojilerinde 
öncü markalardan OSRAM’ın 
yeni serisi PrevaLED COIN, 
LED modülleri sayesinde  
650 lm’e kadar ışık akışı 
sağlıyor. Ayrıca dış çapı 
35 mm olan kompakt 
boyutlarıyla da zorlu projelerde 
tercih edilebiliyor. Entegre 
alüminyum soğutma yüzeyi, 
aydınlatma armatürü içinde 
bu LED modülün kullanımını 
kolaylaştırıyor. Ürünün 24 ve 
40 derece olmak üzere iki farklı 

optik açısı seçeneği, aydınlatma 
atmosferini bireysel ihtiyaçlara 
göre ayarlamaya imkan 
tanıyor.
osram.com

Yeni nesil su yalıtım malzemesi 
BTMSEAL Alfahibrit ile -5 
derecede bile, nemli yüzeylere 
dahi yalıtım yapılabiliyor. Astar 
gerektirmeyen, 2 mm çatlak 
köprüleme özellikli, ağır metal 
ve siyanat içermeyen, hızlı 
kürlenen, kolay uygulanan, 
%100 solidli (solventsiz) 
ve hibrit polimer esaslı bir 
su yalıtım kaplaması olan 
BTMSEAL Alfahibrit, soğuk 
hava şartlarında ve yağmurda, 
şantiyelerdeki olası iş günü 
kaybının önüne geçiyor.
btm.co

Pandemi günlerinde 
iki yeni hava 
temizleme cihazını 
kullanıcılarına 
sunan Daikin’in 
patentli Flash 
Streamer 
teknolojisiyle 
geliştirilen 
ürünleri, güvenli 
ve sağlıklı yaşam 
alanları sağlıyor. 
Elektrostatik 
HEPA filtreli hava 
temizleme cihazları 
MC55W ve 
MCK55W, düzenli 
olarak değiştirilmesi 
gereken aktif 
karbon filtresine 
ihtiyaç duymuyor. 
Özel tasarlanan 
filtreleri 10 
yıl süreyle kullanılabilen 
cihazlar, standart toz ve koku 
sensörlerinin yanısıra çok daha 

hassas PM 2.5 sensörleri de 
barındırıyor.
daikin.com.tr
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İstanbul Modern’de İki Sergi:
“Seçilmiş Anlar” ve “Dünya Diye Bir Yer”

Fatoş İrwen:
“Olağan Zamanın Dışında”

İklimcil:  
Mevsimler Sürüklenirken

İstanbul Modern “Şakir 
Eczacıbaşı: Seçilmiş Anlar” 
başlıklı sergiyle, 1960’lı 
yıllarda fotoğrafla ilgilenmeye 
başlayan Şakir Eczacıbaşı’nın 
(1929-2010) çalışmalarından 
bir seçkiye yer veriyor. 

İstanbul Modern Fotoğraf 
Koleksiyonu’ndan pek çok 
çalışmanın da aralarında 
bulunduğu 300’ü aşkın 
fotoğrafa yer açan sergi; 
Eczacıbaşı’nın fotoğrafçılık 
kariyerine başladığı 1960’lı 

yıllarda çektiği izlenimci 
fotoğraflarının yanısıra 
1980’lerden itibaren fotoğraf 
medyumunun biçimselliğini 
sorgulayan ve gündelik 
hayatın devinimini, belirsizlik 
ve değişimlerini yansıtan 

üretimlerini izleyicilerle 
buluşturuyor. Küratörlüğünü 
Bülent Erkmen’in üstlendiği 
sergi, 30 Haziran 2021 tarihine 
kadar izlenebilir.

İstanbul Modern’de eşzamanlı 
yer alan “Dünya Diye Bir 
Yer” başlıklı sergi ise, Nisan 
ayında yaşamını yitiren sanatçı 
Selma Gürbüz’ün zamandan ve 
mekandan bağımsız yapıtları 
Türkiye’de bir müze çatısı 
altında ilk defa izleyiciye 
sunuluyor. Sanatçının resim, 
yerleştirme, desen, video 
ve heykel gibi farklı ifade 
araçlarıyla ortaya koyduğu 
100’den fazla yapıta yer veren 
sergi, 30 Haziran 2021 tarihine 
kadar ziyarete açık olacak.
istanbulmodern.org

1 Şakir Eczacıbaşı, Arnavutköy, İstanbul, 1998 (İstanbul Modern Sanat Müzesi Fotoğraf Koleksiyonu).
2 Selma Gürbüz, “Birbirimize İyi Bakalım”, 2020 (İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu / Kadın Sanatçılar Fonu’yla koleksiyona kazandırılmıştır).

1 2

Depo ve Karşı Sanat 
Çalışmaları Fatoş İrwen’in 
ilk kişisel sergisine evsahipliği 
yapıyor. Sergide sanatçının 
yıllara yayılan kesintisiz üretim 
süreci, malzeme çeşitliliği ve 
kavramsal çokkatmanlılığı 
dikkat çekiyor. Video, fotoğraf, 
kağıt, tekstil ve tuval işlere, 
yerleştirme, nesne ve metinlerin 
eşlik ettiği sergi, İrwen’in tüm 

yaşamına yayılan sanatsal 
deneyimin güncesi olarak 
okunabilir. Küratörlüğünü 
Ezgi Bakçay ve M. Wenda 
Koyuncu’nun yaptığı sergi, 
4 Mayıs-11 Haziran 2021 
tarihleri arasında Depo ve 
Karşı Sanat’ta eşzamanlı olarak 
görülebilir.
depoistanbul.net
karsi.com

İnsan faaliyetleri iklimleri 
değiştirirken nasıl beslenilmesi 
gerektiğini inceleyen “İklimcil: 
Mevsimler Sürüklenirken”, 
hem bir sergi hem de 
işbirliklerine dayalı bir kamu 
programı olarak SALT 
Beyoğlu’nda gerçekleşiyor. 
Londra merkezli Cooking 

Sections (Daniel Fernández 
Pascual ve Alon Schwabe), 
bir zamanların mevsimlerine, 
haritadan silinen bölgelere ve 
geleceği meçhul kıyılara doğru 
bir yolculuk sunuyor. Sergi  
22 Ağustos 2021 tarihine kadar 
gösterimde olacak.
saltonline.org
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Dr. Zimmer’ın tarım projesi önerisinden fotoğraf, Türkiye, 1930 [United Church of Christ 
(UCC), American Research Institute in Turkey (ARIT), SALT Araştırma].
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Etel Adnan:  
“İmkansız Eve Dönüş”

Hafıza Sarayları

Dinleyen Gözler İçin

Kesişme VI

Pera Müzesi ressam, yazar ve 
şair Etel Adnan’ın 60 yıllık 
üretiminin tüm dönemlerini 
kapsayan retrospektif 
niteliğindeki sergiye yer veriyor. 
Küratörlüğünü Serhan Ada 
ile Simone Fattal’ın birlikte 
üstlendiği sergi, sanatçının 
savaş, sürgün, göç, kayıplarla 
geçen yaşamına ve çokkatmanlı 
dünyasına ışık tutuyor. 
Sanatçının yağlı boya, desen, 

baskı, seramik, halı, leporello 
ve film gibi çok farklı alanlarda 
ürettiği eserleri biraraya 
getiren sergide Etel Adnan’ın 
sanatsal üretimlerinin yanısıra 
farklı dönemlerde yapılmış 
söyleşilerin video kayıtları da 
izleyiciyle buluşuyor. “İmkansız 
Eve Dönüş”, 8 Ağustos 2021 
tarihine kadar gezilebilir.
peramuzesi.org.tr

Bozlu Art Project, Özlem 
İnay Erten küratörlüğündeki 
“Hafıza Sarayları” isimli 
sergiye evsahipliği yapıyor. 
İtalyan asıllı mimar Giulio 
Mongeri’nin yaşamı ve 
Mongeri Evi’nin tarihine 
odaklanarak arşivsel bilgiler 
eşliğinde mekan ve bellek 
ilişkilerini sorgulayan sergi, 
Meliha Sözeri, Server Demirtaş 
ve Evren Erol’un yapıtlarını 
“Hafıza Sarayı” kavramı 

etrafında biraraya getiriyor. 
Sergide yer alan fotoğraflar, 
belgeler ve sanat yapıtları 
sanatseverleri Türkiye’nin 
siyasi, sosyal ve kültürel 
değişimleri üzerine düşünmeye 
davet ediyor. “Hafıza 
Sarayları” 14 Ağustos 2021 
tarihine kadar Bozlu Art 
Project Mongeri Binası’nda 
izlenebilir.
bozluartproject.com

Arter Koleksiyonu’ndan 
oluşturulan “Dinleyen Gözler 
İçin” başlıklı grup sergisinde, 
çoğu müzikle güçlü bir bağ 
kuran 23 yapıt yer alıyor. 
Aralarında Joseph Beuys, 
Barbara Bloom, John Cage, 
Osman Dinç, John Driscoll, 
Hans Peter Kuhn, Füsun Onur, 
Nam June Paik, Lene Adler-
Petersen ve Michael Snow’un 

bulunduğu sanatçıların işlerine 
yer veren sergi, ses içeren az 
sayıda eserin tamamen sessiz 
yapıtlarla aynı mekanda 
buluşturulması yoluyla 
gerçeklik ve hayal gücü 
arasında salınan düşünsel bir 
sarkaç yaratmayı amaçlıyor. 
Sergi, 2 Ocak 2022’ye kadar 
ziyarete açık olacak.
arter.org.tr

x-ist’in genç yetenekleri 
biraraya getirdiği keşif serisi 
Kesişme, 6. edisyonunu 
izleyiciyle buluşturuyor. 
Burak Dak, sergide yer alan 
eserlerindeki metaforik söylemi 
birçok imgenin biraraya 
gelerek yeni bir form yaratması 
üzerine kurguluyor. Gökhan 
Gökseven’in eserleri, isimsiz 
ve belirsiz hikayeler içeren bir 
serinin parçalarından oluşuyor. 

Metin Alper Kurt ise işlevsel 
nesnelerin deformasyonlara 
açık yapılarını ve işlevinden 
bir anda kopmaya açık 
hallerini dondurarak başka bir 
dönüşümün önüne geçmeyi 
hedeflediği serisini x-ist’in 
galeri mekanına taşıyor. Sergi, 
12 Haziran 2021 tarihine kadar 
görülebilir.
artxist.com

Beit Eddin, 2003 (© Etel Adnan. Galerie Lelong & Co.’nun izniyle, Paris).
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Arredamento Mimarlık, Mayıs 
ayından itibaren “Güncel 
Mimarlık Tartışmaları: 
Arredamento ile Ayın 14’ü”  
başlıklı yeni bir söyleşi dizisine 
başlıyor. Her ayın 14’ünde 
gerçekleşecek etkinlikte 
mimarlık ve ilgili alanlardan 
farklı isimlerin katılımıyla 
derginin gelecek sayılarında 
temalaştırılması planlanan 
yeni başlıkların güncel bir 
tartışmaya kapı aralayacak 
biçimde gündeme taşınması 
hedefleniyor.

Söyleşi dizisinin Mayıs 
ayında gerçekleşecek ilk 
bölümünde Uğur Tanyeli, 
Esen Karol ve Bülent Erkmen 
mimarlığın medyatik suretlerini 
tartışacaklar.

Mimarlık 15. yüzyılın 
son yıllarından bu yana 
sadece kendi inşai varlığıyla 
görünürlük kazanmıyor. 
Mimarlığın önce kitapla 
başlayan, oradan dergiye 
uzanan ve onyıllardır da 
web ortamında gerçekleşen 
en geniş anlamıyla medyatik 
“suretleri” var. Victor Hugo 
daha 19. yüzyılın ilk yarısında 
bile bu suretlerin devrimci bir 
rol oynadığını farketmişti. 

Ünlü romanı Notre-Dame 
de Paris’nin konuya ilişkin 
bölümünde kitabın mimarlığı 
öldürdüğünü ileri sürüyordu. 
Ona göre, basılı kitap -en 
genelde medyatik suret- taştan 
kitabın ölümü demekti. 
Bugün böyle bir ölümden 
tabii ki söz etmiyoruz. Daha 
önemlisi, tasarımın bu iki 
farklı cisimleşmesinin çok sıkı 
biçimde bağlantılı olduğundan 
kuşku duymuyoruz artık. 
Ne taştan kitap kağıt ya da 
dijital kitaptan özerk varlık 

kazanıp yalnızca kendi 
sözünü söyleyebiliyor, ne de 
ikinciler birinciden bağımsız 
biçimlenebiliyor. Kuşkusuz, 
biri diğerinin emrine girmiyor. 
Bazen çatışarak kavgalı, bazen 
birbirlerini destekleyerek ve 
eklemlenerek barışçı ilişkiler 
kuruyorlar. Her iki halde de 
verimli düşünme ve tasarlama 
imkanları doğuyor. Ve bu 
imkan yalnızca mimarlık ve 
grafik tasarım için değil, tüm 
sanatsal ve tasarımsal pratikler 
için geçerli.

Duravit’in katkılarıyla 
gerçekleşecek “Mimarlığın 
‘Suret’ini Tasarlamak” 
başlıklı söyleşi 14 Mayıs 2021 
tarihinde saat 19:00’da Zoom 
platformu ve YouTube’dan 
canlı olarak izlenebilecek. 
Etkinlik hakkında detaylı bilgi 
için Arredamento Mimarlık’ın 
sosyal medya hesapları takip 
edilebilir.
youtube.com/
binatiletisim&danismanlik

Özgün yaklaşımlar sunan, 
yeni bilgi üretimine katkıda 
bulunan, yeni arşivlerin 
kullanımı, disiplinlerarası 
araştırmayı, çok katmanlı ve 
farklı çıktılar sunan projeleri 
önceleyen SALT Araştırma 
Fonları’yla bu yıl Türkiye’de 
kent, toplum, ekonomi 
tarihi ile 1950’ler sonrası 
mimarlık, tasarım ve sanat 
konulu 192 proje arasından 
seçilen altı projenin her birine 
15.000 TL destek sağlanıyor. 
Projelerin bulguları, Deniz 
Artun (Nev Galeri), Doç. 
Dr. Bülent Batuman (Bilkent 
Üniversitesi), Doç. Dr. Burak 
Onaran (Mimar Sinan Güzel 

Sanatlar Üniversitesi) ile 
SALT’tan Farah Aksoy ve 
Lorans Tanatar Baruh’tan 
oluşan seçici kurulun 
katılımıyla yapılacak 
sunumlarda ele alınacak. 
Herkese açık program, 
Aralık ayında çevrimiçi 
olarak gerçekleştirilecek. 
SALT Araştırma Fonları’yla 
desteklenecek projeler arasında 
Aslıhan Günhan, Ilgın Yeşim 
Eldeş ve Hacer Bozkurt, 
Şahika Karatepe, Tuğçe Tezer, 
Aslı Özgen Tuncer, Didem 
Yavuz Velipaşaoğlu ve Esra 
Bici Nasır’ın araştırmaları 
bulunuyor.
saltonline.org

“Güncel Mimarlık Tartışmaları: 
Arredamento ile Ayın 14’ü”

SALT Araştırma Fonları 2021

SALT Araştırma Fonları Sunumları,  
SALT Galata, Aralık 2018 (Fotoğraf: Mustafa Hazneci).
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Betonart Yazar Buluşmaları #66: 
“Mimarlıkta Beyaz Miti”
Betonart’ın her sayının 
ardından, ele aldığı tema 
paralelinde konuk editör 
ve yazarlarını okurlarıyla 
buluşturduğu “Betonart Yazar 
Buluşmaları” pandemi nedeniyle 
çevrimiçi gerçekleşiyor. Dergi 
ekibi, konuk editör, yazarlar 
ve okurların biraraya geldiği, 
sayfalara sığmayanların, 
akıllara takılanların hep birlikte 
tartışıldığı, tema ile sınırlı 
kalmayıp mimarlık, tasarım 
ve sanata dair gündemde ne 
varsa hepsinin konuşulduğu 
etkinlik, herkese açık ve ücretsiz 
düzenleniyor. 

Betonart’ın “Beyaz” 
temalı 66. sayısının yazar 
buluşması, 11 Mayıs 2021 
tarihinde saat 20:00-22:00 
arasında gerçekleşecek. 
Sayının konuk editörü Ela 
Çil’in moderatörlüğünü 

üstlendiği buluşmaya sayının 
yazarlarından Şebnem Yücel, 
Erdem Erten ve Pınar Kılıç 
konuşmacı olarak katılacak. 

“Mimarlıkta Beyaz Miti”nin 
ele alınacağı buluşma Zoom 
platformu ve YouTube’dan 
canlı yayınlanacak. Buluşmaya 

katılmak için Betonart’ın sosyal 
medya hesapları takip edilebilir.
youtube.com/
binatiletisim&danismanlik

Çimento Endüstrisi 
İşverenleri 
Sendikası’nın 
(ÇEİS), çimentonun 
estetik ve yenilikçi 
kullanım alanlarını 
görünür kılmak 
amacıyla düzenlediği 
Yapı Tasarım 
Yarışması’nın 
ikincisi “Kentsel 
Alanda Yenilikçi 
Yaklaşımlar” 
teması altında 
15 Şubat 2021 
tarihinden itibaren 
başvuruları kabul 
ediyor. Yarışmanın son teslim 
tarihi ve kazananların duyuru 
tarihi ise “Tam Kapanma 
Tedbirleri Genelgesi” 
nedeniyle güncellendi. 
Katılımcılarının mağdur 
olmasını önlemek amacıyla 
son teslim tarihi 17 Mayıs 
2021’den 3 Haziran 2021’e; 
kazananların duyurulacağı 
tarih ise 21 Haziran 2021’den 
7 Temmuz 2021’e ertelendi. 
Bu yıl “Kentsel Alanda 
Yenilikçi Yaklaşımlar” teması 

ile düzenlenen yarışmada, 
katılımcılardan; kentin geçiş 
noktalarındaki tanımsız, atıl 
veya kullanım karakteri tam 
oluşmamış yapıları (köprü 
altı, durak, üst geçit, alt 
geçit, metro girişi, trafo gibi) 
ve yakın çevrelerini yeniden 
düşünmeleri, iyileştirmeleri, 
işlevlendirmeleri bekleniyor. 
Yarışmanın güncel 
şartnamesine katılımcılar web 
sitesi üzerinden erişebilecek.
yapitasarimyarismasi.com

İstanbul’un çokkültürlü 
mirasını ve çokkatmanlı 
yapısını keşfetmek isteyen 
kullanıcılar için kişisel gezi 
rehberi olarak tasarlanan 
mobil uygulama KarDes: 
Çokkültürlü Hafıza Turları 
Rehberi, pandemi döneminde 
seyircisiyle buluşamayan tiyatro 
sahnelerine destek olabilmek 
amacıyla Çevrimiçi Beyoğlu 
Turu gerçekleştiriyor. Hrant 
Dink Vakfı’nın öncülüğünde, 
Türkiye Tiyatro Vakfı ve Yapı 
Kredi Kültür Sanat Yayıncılılık 
işbirliğiyle 25 Temmuz 2021 
tarihine kadar sürecek “Kulis: 
Bir Tiyatro Belleği, Hagop 

Ayvaz” sergisiyle eşzamanlı 
olarak yürütülen Çevrimiçi 
Beyoğlu Tiyatro Turu’nda 
Pera’nın 19. yüzyıldaki 12 
tiyatro sahnesi keşfe çıkılacak. 
Hrant Dink Vakfı ve BGST 
Tiyatro, Kadıköy Boa Sahne, 
Moda Sahnesi, Pürtelaş 
Tiyatro ve Semaver Kumpanya 
işbirliğiyle gerçekleştirilen 
Çevrimiçi Beyoğlu Tiyatro 
Turu’nda; Hrant Dink Vakfı 
tarafından hazırlanan içerik 
farklı tarihlerde Tilbe Saran, 
Cüneyt Yalaz, Seda Türkmen, 
Sarp Aydınoğlu ve Onur Ünsal 
tarafından izleyiciye aktarılacak.
hrantdink.org

Yapı Tasarım Yarışması 2021 
Takvimi Güncellendi

Kardes:  
Çevrimiçi Beyoğlu Turu 
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“X is Not a Small Country: 
Unravelling the Post-Global Era” 
X Küçük Bir Ülke Değil: 
Küreselleşme Sonrası  
Çağın Sökümü

Aric Chen ve Martina Muzi küratörlüğünde Lizbon’un sanat, 
mimarlık ve teknoloji müzesi maat’ta düzenlenen “X não É 
Um País Pequeno: Desvendar a Era Pós-Global” başlıklı sergi, 
uluslararası sanatçı, tasarımcı ve mimarların farklı ölçeklerdeki 
çalışmaları üzerinde günümüzün küreselleşme sonrası durumunu 
araştırıyor. 

Sergi adını, 1934 yılında Henrique Galvão tarafından düzenlenen 
ilk kolonyal Portekiz sergisi için hazırlanan ve Portekiz’i 
sömürgeleriyle birlikte gösteren “Portekiz Küçük Bir Ülke Değil” 
(Portugal não é um pais pequeno) başlıklı ikonik posterden alıyor.  
Eski kolonyal ilişkilerin altüst oluşu sergi için başlangıç noktası 
olarak ele alınıyor. Müze yapısının oval mekanını kaplayan dokuz 
yerleştirme ile sergide; tersine küreselleşme ve jeopolitik kayma 
süreçleri nesneler, bedenler, düzlemler, altyapılar, şehirler ve 
bölgeler bağlamında farklı ölçeklerde inceleniyor. 

Küresel ekonomik krizin, küreselleşmenin kusurlarını açığa 
vurmasından 12 yıl sonra bir dönemin bütünleşmişlik coşkusu 
daha da karmaşık bir hal aldı. Artık dünya; ticaret savaşları, 
mülteci krizleri, artan milliyetçilik, Brexit ve pandemi ile 

insanların, fikirlerin ve kaynakların uluslararası dolaşımında 
bozulmaların, yeni yönelimlerin ortaya çıktığı; mevcut 
güzergahların kapandığı, yenilerinin açıldığı ve dengelerin 
bütünüyle değiştiği bir noktada. Sergide sözkonusu dönüşümü 
farklı coğrafi perspektiflerden araştıran Mumbaili mimarlık 
ve kentsel planlama ofisi Bard Studio (Rupali Gupte ve Prasad 
Shetty), Cidde merkezli tasarım stüdyosu Bricklab (Abdulrahman 
Hisham Gazzaz ve Turki Hisham Gazzaz), Londra’dan sanatçılar 
Ibiye Camp, Revital Cohen ve Tuur van Balen, Çinli sanatçı ve 
tasarımcı He Jing, Avustralyalı mimar ve yönetmen Liam Young, 
Portekizli mimar Paulo Moreira, California merkezli mimarlık 
stüdyosu Rael San Fratello Studio (Ronald Rael ve Virginia 
San Fratello) ve Alman fotoğrafçı Wolfgang Tillmans’ın işleri 
görülebilir.  

Tasarımı BUREAU tarafından yapılan, görsel kimliği Joana 
Pestana ve Max Ryan tarafından geliştirilen sergi, 6 Eylül 2021 
tarihine kadar ziyarete açık olacak. ■

1 Ane Crabtree, 
“Beekeeper” Liam 

Young’ın kısa filmi Planet 
City (2020) için kostüm 

tasarımı (maat - Museum 
of Art, Architecture and 

Technology izniyle, Lizbon)
2-4 Rael San Fratello, 

sergi mekanı için yeniden 
üretilen; orijinali ABD-

Meksika sınırında kurulan 
tahterevalli enstalasyonu 

“Teeter Totter Wall” 
(maat - Museum of 

Art, Architecture and 
Technology izniyle, 

Lizbon). 
5-6 Sergiden görünüm 

(Fotoğraflar: Bruno 
Lopes. maat - Museum 

of Art, Architecture and 
Technology izniyle, Lizbon)

1
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“Anything Goes?”
Her Şey Mübah mı?:
1980’lerde Berlin’de Mimarlık

Modern sanat, fotoğraf ve mimarlık müzesi Berlinische Galerie, 
Berlin’de 1980’lerin Postmodern mimarlığını odağına alan 
“Anything Goes?: Berliner Architekturen der 1980er Jahre” 
başlıklı bir sergiyi ziyarete açtı. Maket, fotoğraf, resim ve 
filmlerle yaklaşık 300 parçalı bir seçkiye yer veren sergide, Berlin 
Duvarı’nın yıkılmasından önceki on yıllık süreçte Doğu ve Batı 
Berlin’de yankı bulmuş mimari yaklaşımlar ilk kez bu kapsamda 
inceleniyor.

1980’lerde Berlin’de ortaya konan Postmodern mimarlık 
üretimlerinin ağırlıklı bölümü Batı Berlin’in “Internationale 
Bauausstellung” (Uluslararası Yapı Sergisi, 1984/87) ve Doğu 
Berlin’in “Bauausstellung 1987” (Yapı Sergisi 1987) gibi şehrin 
sınırları ötesinde beğeni toplayan sergiler için yapılmış katkılardır. 
Döneminde sanatsal hatalar olarak ya da “her şeyin mübah 
sayıldığı” keyfi estetiği nedeniyle eleştirilen bu önemli tarihsel 
üretimlerin bir bölümü günümüze kadar gelememiş, bir bölümü 
ise yeniden tasarlanmış ya da yıkım tehdidi altındadır. 

Marzahn’da konut yerleşiminin genişletilmesi, Nikolaiviertel 
ve Gendarmenmarkt’ın yeniden inşası, şehrin merkezinde savaş 

1 Friedrichstadtpalast Berlin, Kartpostal,  
1981-1984 (Fotoğraf: ©Berlinische Galerie / 
Fotoğrafçı Bilinmiyor).
2 Hinrich ve Inken Baller, Torhaus am 
Fraenkelufer, 1984 (Fotoğraf: Reinhard Friedrich, 
©Archiv Hinrich und Inken Baller).
3 James Stirling, Michael Wilford & Associates, 
Berlin Bilim Merkezi, 1979-1988  
(Fotoğraf: ©Robert Göllner Fotografie-Archiv, 
1988; Dijitalleştirme: Anja Elisabeth Witte).
4 Büro Eisentraut im IHB, Marzahner Promenade, 
1980’ler (Fotoğraf: ©Berlinische Galerie / 
Fotoğrafçı Bilinmiyor; Dijitalleştirme: Anja 
Elisabeth Witte).
5 Büro Eisentraut im IHB, Marzahner Promenade, 
Kafe ve Restoran “Zur Promenade”, 1985 
(Fotoğraf: ©Berlinische Galerie / Fotoğrafçı 
Bilinmiyor; Dijitalleştirme: Anja Elisabeth Witte).
6 Büro Eisentraut im IHB, Marzahner Tor’da 
Alışveriş Merkezi, yak. 1988  
(Fotoğraf: ©Berlinische Galerie / Fotoğrafçı 
Bilinmiyor; Dijitalleştirme: Anja Elisabeth Witte).

1
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öncesi döneme ait yapıların yenilenmesi, kimlik duygusunu 
pekiştirmek için inşa edilen anıtlar gibi küresel ve yerel talepler 
arasında mimarların faaliyet gösterdiği gerilim alanını örnekleyen 
büyük ölçekli projeleri merkeze alacak sergide üretimlerine 
yer verilen sanatçı ve mimarlar arasında Raimund Abraham, 
Hinrich ve Inken Baller, Sibylle Bergemann, Hélène Binet, John 
Hejduk, Peter Meyer, James Stirling ve Oswald Mathias Ungers 
bulunuyor.

Sergi, 16 Ağustos 2021 tarihine kadar gösterimde olacak. ■

3

5

6

4

2
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7 Sibylle Bergemann, Das Denkmal serisinden, 1986 (©Nachlass 
Sibylle Bergemann, OSTKREUZ; Loock Galerie’nin izniyle, Berlin).
8 “Baudirektion Hauptstadt Berlin” (Ost); VEB Berlin-Projekt, 
Modellwerkstatt IHB, Betrieb Projektierung Friedrichstraße Nord, 
1987 (©Berlinische Galerie, Dijitalleştirme: Anja Elisabeth Witte).
9 John Hejduk ve Moritz Müller, Konut Kompleksi, 
Charlottenstraße 96-98, 1988 (Fotoğraf: ©Hélène Binet).
10 Rob Krier, Ritterstraße Nord Konut Kompleksi, 
Präsentationszeichnung, Eylül 1977 (©Rob Krier-Archiv, 
Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt am Main).
11 Rob Krier, Villa Bloğu, Rauchstraße 6 (Fotoğraf: ©Thomas 
Bomm, 2018).
12 Office for Metropolitan Architecture (OMA), Elia Zenghelis, 
Zoe Zenghelis, Checkpoint Charlie’de Konut Yapısı, 1987 
(Deutsches Architekturmuseum Koleksiyonu, Frankfurt am Main; 
©Office for Metropolitan Architecture (OMA) / Elia Zenghelis / 
Matthias Sauerbruch).

7

8

10

12

11

9
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Aldo Rossi: 
“L’architetto e le città”
Mimar ve Kentler

MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo) Roma’da, 
Aldo Rossi’nin mimarlık alanına yaptığı teorik ve pratik 
katkılara odaklanan bir retrospektife yer veriyor. Sergide 
MAXXI Architettura Koleksiyonu ve Aldo Rossi Vakfı Arşivi’nin 
yanısıra Venedik IUAV Üniversitesi, Alman Mimarlık Müzesi 
ve Bonnefanten Müzesi’nden edinilen belgeler, yazışmalar, 
maketler, eskizler, çizim ve fotoğrafları içeren 800’ü aşkın nesne 
görülebilecek. 

Sergi, Rossi’nin projelerinin yanında onun üretimini kendi 
kadrajlarından yorumlamış Luigi Ghirri, Gabriele Basilico, 
Giovanni Chiaramonte, Ugo Mulas, Mario Carrieri, Stefano 
Topuntoli, Antonio Martinelli ve Marco Introini’nin 
fotoğraflarına da yer açıyor.

Serginin iki ana bölümünden ilkinde mimarın İtalya’daki işleri 
diğerinde ise dünyanın dört bir yanındaki projeleri inceleniyor. 

1 Aldo Rossi (M. Scheurer ile), UBS için yönetim binası projesi, 
Lugano, İsviçre, 1990 (Collezione MAXXI Architettura. Archivio 
Aldo Rossi; ©Eredi Aldo Rossi).
2 Aldo Rossi (Gianni Braghieri ile), Mimari öğelerle volümetrik plan 
(Collezione MAXXI Architettura. Archivio Aldo Rossi; ©Eredi Aldo 
Rossi).
3 Aldo Rossi, “Architettura con santo”, İnsan figürlü mimari 
kompozisyon, 1972 (Collezione MAXXI Architettura. Archivio Aldo 
Rossi; ©Eredi Aldo Rossi). 
4 Aldo Rossi (Eraldo Consolascio, Bruno Reichlin ve Fabio Reinhart 
ile) “La Città Analoga”, Venedik Bienali 37. Uluslararası Sanat 
Sergisi için ütopik proje, 1976 (Collezione MAXXI Architettura. 
Archivio Aldo Rossi; ©Eredi Aldo Rossi).
5 Aldo Rossi (G. Braghieri, A. Cantafora ile), Öğrenci evi yarışması, 
Chieti, 1977 (Collezione MAXXI Architettura. Archivio Aldo Rossi; 
©Eredi Aldo Rossi).
6 Aldo Rossi, Mount Pocono’da ev, Pennsylvania, ABD, 1995 
(Fondazione Aldo Rossi).

1
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Buna eklenen üç tematik bölümden ilki Rossi’nin Milano’da 
geçen eğitim yıllarına; diğerleri ise mimarın iki önemli yapısı olan 
“Cimitero di San Cataldo” (San Cataldo Mezarlığı, Modena) 
ve “Teatro del Mondo” (Dünya Tiyatrosu, Venedik) yapılarına 
ayrılıyor. Tematik alanın arkasında ise otuz yıl önce Luca 
Meda ile birlikte tasarladığı, Molteni&C tarafından üretilen 
ve Rossi’nin ünlü “Quaderni Azzurri”sine (Mavi Defterler) 
evsahipliği yapan Piroscafo kitaplığı yer alıyor. 

Küratörlüğünü Alberto Ferlenga’nın üstlendiği Aldo Rossi 
Vakfı’nın işbirliği ile düzenlenen sergi, 17 Ekim 2021 tarihine 
kadar ziyarete açık olacak. ■

2

4

3
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6
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7 Aldo Rossi (M. Adjmi ile), Disney Development Company Ofis Kompleksi, Orlando, 
ABD, 1991-1993 (Fondazione Aldo Rossi).
8 Aldo Rossi (M. Adjmi, T. Horiguchi ve S. Uchida ile), Otel ve restoran kompleksi 
“Il Palazzo”, Fukuoka, Japonya, 1987-1990 (Fotoğraf: Nacasa and Partners. 
Fondazione Aldo Rossi).
9-11 Teatro del Mondo’nun inşası, 1979-1980 (Fotoğraflar: Antonio Martinelli; 
©Antonio Martinelli).
12 Aldo Rossi (Marc Kocher, Luca Meda ve Massimo Scheurer ile), Konut ve ticaret 
birimi, Schützenstrasse, Berlin (Fotoğraf: Vera Rossi. Özel Koleksiyon).
13 Aldo Rossi ve Luca Meda, Piroscafo Kitaplığı (Molteni&C’nin izniyle).

7

8

9
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Bir Restorasyon İkonu Olarak 
Guggenheim Müzesi
20. yüzyıl mimarlığının en önemli yapıtlarından biri, üstelik ikonik de değer 
taşır hale gelen az sayıdaki yapıdan biri New York Guggenheim Müzesi. Frank 
Lloyd Wright’ın bu ünlü eseri neredeyse sürekli olarak restore edilen ve her 
restorasyon girişiminin sonuçları da yapının tarihselliğine yeni katman olarak 
eklenen bir ürün. Sadece bu açıdan bile çok önemli. Çünkü, hem çağdaş 
yapıların zaman içindeki yaşamını, hem de restorasyonun arızi bir çözüm değil, 
olağan bir mimari etkinlik olduğunu örnekliyor.

1
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Ebru Omay Polat ■ Beton onarımı 
uzun yıllardır süregelen tekniklerini, 
20. yüzyılın bitiminde korumanın yeni 
uygulama alanı olarak güncelleyecektir. 
Modern mimarlığın inşasının en sık 
kullanılan malzemesi betonun strüktürü 
karma ya da betonarme sistemdir. 
Restorasyon sözkonusu olduğunda bu 
malzemenin olanakları, deneyselliği 
uygulama bağlamında görünür olmakta, 
aynı zamanda onarım ve koruma 
yaklaşımları tartışılmaktadır. Modernist 
anıtların örnekleri birer laboratuvar 
görevi de görmüştür. İlk örneklerde 
modern yapılarda yıpranmanın ortadan 
kaldırılması tercih edilen yaklaşım olarak 
önplana çıkmıştır. Modernin anıtları yeni 
tasarlanmış anıtlar olarak algılanmayı, 
bütünlüğün bozulmadığı bir süreklilik 
içinde varolmayı tercih etmekteydi. 
Ancak bu yöntemin uygulanması özgün 
malzemenin yenilenmesini gerektirmekte, 
rekonstrüksiyonların yaygınlaştığı ve 
kolayca kabul gördüğü bir anlayışa yol 
açmaktaydı. 

Betonarme ile tasarlanan form inşa 
edilir mi düşüncesinden betonarme form 
nasıl korunur sorusunun ortaya çıkışı 
arasında geçen süre, korumanın içeriğine 
betonarmenin anıtlarının katılımına eşlik 
etti. Malzeme onarımlarının görülebildiği 
ya da detay katmanlarının okunabildiği 
çözümler betonarme strüktür ve bitim 
malzemelerini korumak ve sergilemek, 
belgeye dönüştürmek adına bir olanak 
olarak algılanabilir. 

20. yüzyılda yeni malzemelerle yeni 
anıtlar tasarlandı. Bunlardan biri New 
York’ta 5. Cadde’nin kültür aksı Museum 
Mile üzerinde tasarlanan Solomon R. 
Guggenheim Müzesi’dir. Manhattan’ın 
bu ana aksındaki yatay ve düşey gridin 
keskin hatlarının oluşturduğu süreklilikte 
bir kırılma noktası yaratan bu form, 
tanınırlığının baş etmenidir. Guggenheim 
Müzesi tasarlanmış bir anıttır. 
Guggenheim Müzesi’nin ortak kurucusu 
ve ilk yöneticisi Hilla von Rebay, 
Wright’tan istenen yapıyı “bir anıt, 

ruhani bir tapınak” olarak tanımlamıştır. 
Wright, müze işlevinin kendisi de görece 
sanat değeri taşıyan bir strüktürde 
gerçekleşmesi üzerine çalışmış ve en özgür 
tasarımı olarak tanımladığı betonarme bir 
anıt inşa etmiştir. 1956 yılında yerinde 
varolan bir başka FLW yapısının da 
bulunduğu arazide başlayan inşaat, 1959 
yılında tamamlanır. Kendi arşivini üreten 
yapının estetiği ve anıt kimliğinin müze 
işlevinin önüne geçip geçmediği temel bir 
tartışma olacaktır. Aynı zamanda modern 
yapım tekniklerinin de deneysel ürünüdür. 
Hem tasarım hem yapım süreci 700’den 
fazla çizim, arşiv dokümanı üretilmesine 
de neden olmuştur. Wright bu uygulama 
gerçekleştirmenin olanaklarını sorguladığı 
süreci bu belgelerle okunaklı kılmıştır. 
Tasarım, formun sadeliğiyle ve doluluk 
boşluk oranları ile ortaya çıkan heykelsi 
yapısını oluşturan dökme beton uygulama 
ile gerçekleştirilmiştir. 

Müze çeşitli şekillerde koruma ile ilişkili 
bir anıt olarak tanımlanmıştır. 1990 

1 Frank Lloyd Wright, 
Solomon R. Guggenheim 
Müzesi, New York, 1959 

(Fotoğraf: William H. 
Short; ©The Solomon 

R. Guggenheim 
Foundation, New York).

2 Solomon R. 
Guggenheim Müzesi, 

Açılış günü, New 
York, 1959 (Fotoğraf: 

Robert E. Mates; ©The 
Solomon R. Guggenheim 
Foundation, New York).

2
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çıkar. Yapının restorasyon künyesinde 
görülen ortaklıkla yürütülen, üzerinde 
detaylı araştırma gerektiren uygulama 
kararları, özgünlüğün modern mimarlık 
mirasını korumada tanımı üzerine 
yoğunlaşmaktadır. Restorasyon, 
ekleri koruyan ve dönemleri yansıtan, 
malzemenin ve hatta işçilik özgünlüğünün 
öne çıktığı bir koruma yaklaşımı 
belirlemiştir. 1992 restorasyonu temel 
alınmış ve farklı dönemlerde yapılan 
ekler yapının tarihsel katmanı olarak 
korunmuştur. Cephede malzeme ve renk 
katmanlarının varlığı ile detaylandırılan 
restorasyon yaklaşımındaki temel karar, 

yılında New York Şehir Simgesi olarak 
tanımlanmış, 2005’te Ulusal Envanter’e 
eklenmiş, 2008’de Ulusal Tarihi Anıt 
olarak tescillenmiştir. Müze, 2019’da 
“Frank Lloyd Wright’ın 20. Yüzyıl 
Mimarisi” serisinin sekiz yapısından biri 
olarak, Dünya Mirası Listesi’ne girmiştir. 
Müzenin tarihi, inşasının ardından ek ve 
bakım çalışmalarıyla sürekli dönüşmekte, 
özgün tasarıma verdikleri referans ya 
da yorumlarla korunacak bir katmana 
evrilmektedir.

Yapı betonun korunması konusunda 
da, üzerine yapılan bilimsel çalışmalarla 

korumanın uygulama alanının 
gündeminde olmuştur. Frank Lloyd 
Wright’ın özgün çizimlerinin arşivinin 
varlığı, 1992 restorasyonu üzerine üretilen 
çok sayıda bilimsel makale modernist 
yapı strüktür çeşitlemelerine dair belge 
üretimine katkıda bulunmuştur. Yapı 
aynı zamanda betonarme strüktür ve 
bitim teknikleri için bir laboratuvara 
dönüşmüş, dış cephe detaylarının tasarımı 
ve konservasyon çözümleri konusunda 
önemli referans bilgiler üretmiştir.

2005 tarihli restorasyon başladığında 
uygulama sorunları barındırdığı ortaya 

54
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işçilik özgünlüğünün korunması ve 
sunumu üzerine özgün bir konservasyon 
uygulaması olmuştur. Malzeme 
özgünlüğünde 1990-1992 iç mekan 
restorasyonunun katmanında bırakılmış, 
Frank Lloyd Wright’ın uygulamasının 
sorunları için üretilen çözümler de 
yapının tarihsel sürecinin bir parçası 
olarak korunmayı sürdürmüştür. Bu 
restorasyonun izlerini de görmek mümkün 
olacaktır.

Guggenheim Müzesi restorasyonu 
bunun bir örneği olarak akademik 
ortamda olduğu kadar medyada da 
yankı buldu. Frank Lloyd Wright’ın 
deneysel öncülüğünün izlerinin bugünkü 
kimyasallar ve detay çözümleriyle 
onarımını birarada izlemek yapının 
dışından başlayan bir anıt ve anıtın 
temsilcisi olduğu modernist yaklaşımın 
tarihini okuma şansı vermiştir. Bugün 
çağdaş üretimin büyük bir oranını 
oluşturan betonarme, buna paralel olarak 
koruma alanında da en çok yeni bilgi 
üretilen ve sonuçlarla güncellenen teknik 
çözümlerle gündemdedir. Teknik açıdan 
betonarmenin onarımına ilişkin bilgi 
kullanılmakta, ancak kültürel değerleri 
korumak için daha detaylı bir karar 
mekanizması gereklidir. Restorasyon 
sürecinde müzenin ziyarete açık oluşu, 
yapının kendi işçilik ve malzeme 

7

6

3 Solomon R. Guggenheim Müzesi, 2019 
(Fotoğraf: David Heald; ©The Solomon  

R. Guggenheim Foundation, New York).
4-5 Solomon R. Guggenheim Müzesi; Bitim, 

birleşim ve zemin ile ilişkilenen detayları, 2014 
(Fotoğraf: Ebru Omay Polat).

6 Müzenin 5. Cadde’ye bakan cephesinde 
deformasyonu gösteren çatlak haritası  

(Çizim: ©WASA; the Solomon R. Guggenheim 
Museum’un izniyle, New York).

7 Dış cephe restorasyon sürecinden görünüm, 
2007 (Fotoğraf: I. Bouke. Wikimedia Commons / 

CC BY-SA 3.0 / CC BY-SA 3.0).
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8-10 Restorasyon uygulamasında güçlendirme ve onarım 
süreçleri, 2007 (Fotoğraflar: ©WASA; the Solomon  
R. Guggenheim Museum’un izniyle, New York).
11 Solomon R. Guggenheim Müzesi, Restorasyonun 
tamamlanması ardından, 2008 (Fotoğraf: David Heald; 
©The Solomon R. Guggenheim Foundation, New York).
12 Müze iç mekanında 6 kat boyunca yükselen sarmal 
rampa, 2003 (“Matthew Barney: The Cremaster 
Cycle” sergisinden, Solomon R. Guggenheim Müzesi, 
21 Şubat-11 Haziran 2003. Fotoğraf: David Heald; 
©Solomon R. Guggenheim Foundation, New York).
13 Zemin ve rampada malzemenin onarım ve kullanım 
izleri, Solomon R. Guggenheim Müzesi, 2019 (Fotoğraf: 
Ebru Omay Polat).
14 Müzenin yeni eklenen restoran mekanı, 2019 
(Fotoğraf: Ebru Omay Polat).

8

9 10

Notlar:
1 2005 restorasyonunu detaylı tartışan iki temel kaynak: 
Pamela Jerome “Restoring Frank Lloyd Wright’s 
Solomon R. Guggenheim’s Museum”, [https://www.
aicomos.com/wp-content/uploads/2009_UnlovedModern_
Jerome_Pamela_Frank-Lloyd_Paper.pdf]
Frank G. Matero ve Robert Fitzgerald, “The Fallacies 
of Intent: ‘Finishing’ Frank Lloyd Wright’s Guggenheim 
Museum”, APT Bulletin 38, no. 1 (2007), s. 6.
2 Süreç ve yapıya ilişkin genel bilgi için bkz.: [www.
guggenheim.org].

özgünlüğü ile sanat değerini görünür 
kılma şansı yaratmıştır.

Guggenheim’ın yüzeyi, ekonomik 
nedenlerle beton olarak bitirilmiştir. 
Wright’ın tasarımında öngördüğü taş 
bitim uygulanamamıştır. Restorasyonun 
üzerinde durulması gereken bölümü 
beton üzerine bitim malzemesi ve derzler 
olmuştur. Modern mimarlığın tasarımında 
önemli unsurlardan biri olan renk üzerinde 
durulması da bu konudaki literatüre 
ve uygulamaya katkıda bulunmuştur. 
Bir heykel, obje restorasyonu detayında 
ele alınan dış cephede uygulamasındaki 
malzeme değişikliği ve genleşme derzlerin 
olmayışının yarattığı çatlak haritasıdır. 
Çok sayıda boya katmanının altında 
özgün elastometrik boya “cocoon” 
ortaya çıkmıştır. Wright’ın bu boyayı 

bağlayıcı olarak kullandığı deneysel 
uygulama, yapıda yarattığı bozulmanın 
görünür katmanı olarak korunmak 
istenebilecek bir malzeme kullanımı 
olarak değerlendirilebilir. Bu durum 
restorasyon uzmanlarının iki karşıt 
görüşü savunmasıyla sonuçlanmıştır. 
Bir grup bu onarımları Wright’ın özgün 
tasarımını uygulamanın bir şansı olarak 
görürken, diğer grup yaşayan işlevsel bu 
anıtın katmanlarını korumanın koruma 
açısından çağdaş bir yaklaşım olduğunu 
savunmuştur. Özgünlük açısından kabul 
edilebilir görünen iki öneriden tarihsel 
katmanları korumayı savunan ikincisi, 
Cesare Brandi’nin çağdaş restorasyon 
kuramına temel olan ve ilk inşa anına 
geri dönmenin olanaksızlığı üzerine 
kurgulanan yaklaşımını restorasyon için 
benimsenmiştir1. 

Bu süreçte koruma ile ilişkili iki tasarım 
daha dikkat çekmekte: Birincisi yine bir 
New York ikonu olan onarım köprüleri. 
Yayaların altından güvenli geçiş 
sağlayabilmeleri için oluşturulan köprüler 
mavi zemin üzerine reklam panoları ile 
oluşturulur. Bu öğe, yayalar için kentin 
alışılagelmiş bir donatısıdır. Guggenheim 
Müzesi için de dış cephe restorasyonunda 
gerekli olan bu öğe, daha yüksek ve 
beyaz zemin üzerinde bilgi panosuyla 
tasarlanmıştır. Bu da yapıyla bütünlük 
içeren bir tasarım öğesine dönüşmüştür. 

Restorasyonun başka bir tasarım 
öğesi ise cepheden sökülen 
malzemenin fragmanlarının takılara 
dönüştürülmesidir. Kendisi de bir sanat 
değeri taşıyan yapının restorasyon 
sürecinde sökülen püskürtme beton 
(gunit) ve hafif beton agregası 
parçacıklarından üretilen takılar, 2009 
yılında gerçekleşen müzenin 50. yıl 
etkinlikleri kapsamında “Restoration 
Rocks” temasıyla sunulmuştur2. 

Guggenheim Müzesi, her katmanı, her 
detayı ve ölçeği ile özgünlüğünü ve 
sanat değerini öne çıkaran yöntemlerle 
belgelenerek bir restorasyon ikonu olarak 
da tarihsellik kazanmaktadır. 

■ Ebru Omay Polat, Doç.Dr. Öğretim 
Üyesi, YTÜ Mimarlık Fakültesi 
Restorasyon Anabilim Dalı.
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Russell Jones 
Londra’da Güncel Konut Tasarımı

“Westbourne 
Grove”
Dört çocuklu bir aile ve sanat 
koleksiyonları için tasarlanan ev, Viktorya 
döneminden kalma bir yapı içinde hayata 
geçiriliyor. Mevcut binanın formu, 
sirkülasyonu ve pencere düzeni yeni bir 
ek yapıya izin vermediğinden korunan 
ön cephenin ardındaki orijinal birimlerin 
tamamı yıkılarak yeniden düzenlenmiş. 

İstiflenmiş tek bir düşey sirkülasyonla  
6 kademede planlanan yapının ilk iki 
kotu, birbirine iki kat yüksekliğindeki bir 
galeriyle bağlanan ve arka avluya açılan 
yemek ve oturma alanlarına ayrılmış. Bir 
üst kotta ebeveyn yatak odası yer alırken 
üst katlarda çocuklar için yatak odaları 
bulunuyor. İç mekana günışığı erişimini 
artırmak ve işverenin sanat koleksiyonu 
için kesintisiz yüzeyler sağlamak için basit 
bir malzeme paleti tercih edilmiş. 

Melbourne doğumlu Russell Jones, 1983-88 yılları arasında Sydney Üniversitesi’nde mimarlık 
okudu. Bu dönemde Avustralya’nın belki de en ünlü Modernist’i olan Harry Seidler’ın ofisinde 
çalıştı. Daha sonra ülkesinden ayrılarak çalışmalarına Londra, Amsterdam ve Kopenhag’da devam 
etti. Jones, hayata geçen ilk projesi olarak tasarımını 18 yaşında tamamladığı Sidney’in kuzeyindeki 
Pearl sahilinde 1985 yılında inşa edilen ahşap ev ile başlayan mesleki kariyerinin devamında 
Avustralya, Avrupa ve Güney Amerika’da gerçekleştirdiği projelerle portföyünü genişletti. 
Üretimini 1993 yılından bu yana Londra’daki ofisinde küçük bir ekiple sürdürüyor.
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Konum: Westbourne Grove, Londra, BK
Yapım Tarihi: 2011
Mimar: Russell Jones
Proje Ekibi: Sofia Ferreira, Malcolm Thorpe, 
Melissa, Beasley, Eleni Makri, Ross Tredget
Yüklenici: Task Services
İnşaat Mühendisliği: Jonathan Douglas / 
Douglas Kenney Consulting Engineers
Tesisat: John Treadgold / Technical Solutions
Maliyet Analizi: Robert Martell and Partners
Fotoğraflar: Hélène Binet
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“Mews House”
Kuzey Londra’da Highgate bölgesinde 
inşa edilen yapı, öncesinde kullanılmayan 
bir garaj (eski arabalık yapısı) ve metruk 
bir bahçenin bulunduğu, koruma 
kapsamındaki tarihi sıraevler ile çevrili 
araziye yerleşiyor. 

İki katlı ve iki yatak odalı tuğla evin 
üstü kapalı girişi, zemin katta açık 
planlı mutfak, yemek ve oturma alanına 
doğrudan erişim sağlıyor. Bu alan 
mekanın görsel ve fiziksel devamlılığını 
sağlayan boydan boya cam bölmeyle 
arka avluya açılıyor. İç ve dış mekanda 
zemin kaplaması olarak beton karoların 
kullanılması tek mekan etkisini 
güçlendiriyor.

Üst kat, iki yatak odası, bir banyo ve 
gömme depo alanlarından oluşuyor. Kül 
rengi tuğlalar ve çatı pencereleri ile daha 
aydınlık ve ferah bir iç mekan elde edilmiş. 
Duvar yüzeyine uygulanan ince harç ile 
tuğla dokusu korunurken monolitik bir 
görünüm elde edilmiş. 
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Konum: Highgate, Londra, BK
Yapım Tarihi: 2015
Mimar: Russell Jones
Proje Ekibi: Ross Tredget, Nick 
Vullings, Hannah Guy
Genel Yüklenici: D.F. Keane
İnşaat Mühendisliği: Matthew Wells 
/ Techniker
Maliyet Analizi: Halstead 
Associates, Consultancy 31
Fotoğraflar: Rory Gardiner
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“Windsor Road”
Projede, Londra’nın kuzeyinde 
Tottenham’de yer alan Viktorya 
döneminden kalma bir müştemilat, iki 
yatak odalı bir konuta dönüştürülüyor. 
İki katlı ahşap konut, 70 m2’lik arazide, 
öncesinde bira deposu, ahır ve atölye 
olarak kullanılmış tuğla yapının sınırları 
içinde inşa edildi. Eski yapının izinde 
biçimlenen konut, malzeme seçimi 
bakımından ondan ayrılıyor. Dış duvarları 
ve çatısında bitümlü ondüle levhalar 
kullanılan yeni yapı, dış cephede mat siyah 
renk paleti, ince çatı hattı, yalın detayları 
ile mevcut yapıyı öne çıkarıyor. 

Yüzeyleri ahşap kaplanan yaşam alanları, 
güneye bakan avluya yönleniyor. Banyo, 
çamaşır odası, depo ve merdiven gibi 
servis hacimleri ise arazinin kuzey 
yönüne yerleşiyor. Zemin kat, bir dizi 
sürgülü kapıyla mutfak, yemek ve oturma 
alanlarını içeren açık planlı bir mekan 
olarak düzenlenmiş. Üst katta tek cephe 
boyunca bir şerit pencereden aydınlanan 
bir yandan ahşap panjurlarla gölgelenen 
yatak odaları ve bir banyo bulunuyor. 
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Konum: Tottenham, Londra, BK
Yapım Tarihi: 2019
Mimar: Russell Jones
Proje Ekibi: Hannah Guy, Joseph 
Little
Genel Yüklenici: Tomasz 
Raczynski / TAD Builders
İnşaat Mühendisliği: Matthew 
Wells / Techniker
Maliyet Analizi: Philip Vacher / 
Consultancy 31
Fotoğraflar: Rory Gardiner
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Pandemi ortamının mimarlık öğrenimine getirdiklerinin belki de en önemlisi uzaktan eğitim 
oldu. Tüm mimarlık okulları çevrimiçi öğretime geçtiler. Atölyenin ve dersliğin yerini bilgisayarın 
arayüzü aldı. Mimarlığın okullu olmaya başladığı 18. yüzyıldan itibaren geliştirilmiş yüzyüze eğitim 
pratikleri bir anda işlevsiz kaldılar. Üniversiteyi üniversite kılan veya kılması amaçlanan tartışma 
ortamı yıkıldı. Kuşkusuz “Türkiye’de üniversite eskiden de canlı bir tartışma mekanı mıydı?” diye 
sormak mümkün. Buna olsa olsa “Bazı kurum ve durumlarda öyleydi” diye yanıt verilebilir. Ancak 
pandemi kapanması bu dar imkanı daha da daralttı. Özellikle öğretimin içgerilimini düşürdü, çünkü 
toplumsallığını tahrip etti. Daha kötüsü, üniversiter etkinliği öğreten-öğrenen ikililiğine mahkum 

etti. Adeta bir Ortaçağ’a dönüş yaşattı, yaşatıyor. Anlatan-dinleyen, 
konuşan-susan, bilen-bilmeyen gibi Türkiye’de çok canlı kalmış, 

ama çağı çoktan kapanmış karşıt rolleri yeniden gündeme getirdi. 
Üniversiter-akademik ortamı yaşamdan daha da uzaklaştırdı. 

Bunun uzun erimli etkileri olacaktır. 

Şimdilerde yaşanan öğrenim deneyiminin yaklaşık iki 
yüzyıl önce 1820’lerde İstanbul’a gelip Mühendishane’ye 
ziyarette bulunan bir İngiliz gözlemcinin anlattıklarına 
ne denli çok benzediğini hatırlatacağım: Ziyaretçimiz 
bir sınıfa girer, öğrenciler ve hoca minderlerde 
oturmaktadır. Hoca önünde açık bir kitaptan elinde 
satırları takip etmesine yardımcı olan bir çubuk 
aracılığıyla sesli okuma yapmakta ve öğrenciler de 
önlerindeki defterlere bunları geçirmektedir. Ortada 
onun alıştığı bir sınıf canlılığı yoktur. Örneğin, kimse 
tahtaya çıkıp bir problemi çözmez, öğrenciyle hoca 
birbirlerine soru sormazlar. Akıllarına takılan, kuşku 
duydukları, hatta anlamadıkları hiçbir şey yoktur. 
Ortamda derin bir saygı ve sessizlik egemendir. 
Egemen olmayansa, akademik dinamizm ve sorgulayıcı 
zihin aktivitesidir. 

Özetle, bunun adı üniversiteyse bir sorun yok. 

Sözkonusu meseleyi biraz daha kapsamlı ele almak 
için çok geniş bir grup öğretim elemanına aşağıdaki 
soruları sorduk. Onlara verilen yanıtların ve ardından 
da konuya ilişkin kapsamlı yazıların ilk kesimini yazar 
adlarının alfabetik sıralamasıyla sunuyoruz. Gelecek 
sayıda aynı tartışma Tema’nın ikinci bölümü ile devam 
edecek. ■ UT
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“Uzaktan” Öğretim:
Çevrimiçi İmkanlar, 
Sınırlar, Sorunlar [1]
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Turan Altıntaş 

1 Bu yeni durumu eğitime etkisi 
açısından olumsuz karşıladım. 
Öğrenciler ve benim İstanbul içinde 

okula ulaşmak için harcadığımız iki saate 
yakın vaktin artık bize kalması, tek olumlu 
olabilecek yöndü.

2 Öğrenci işleri ve idari işler 
konusunda bir aksaklık yaşanmadı. 
Dersin gerçekleştiği arayüzlerin 

durumunu ise ikiye ayırarak konuşmak 
gerekiyor: Birinci grupta, eğitimcinin 
konuştuğu ve bir kara tahta üzerinde görsel 
malzeme-metin paylaşarak ders anlatımı 
var, bu bence bir yere kadar başarılı bir 
şekilde uzaktan da gerçekleştirilebildi. 
İkinci grupta ise devamlı öğrenciyle ilişkide 
olunan, maket eskiz gibi araçların sıkça 
referans vermek veya bir şey anlatmak için 
kullanıldığı mimari proje stüdyosu var. Bu 
konuda okulların kullandığı arayüzlerin 
başarısız olduğunu düşünüyorum. Çünkü 
arayüzlerin kurguları birinci grup için 
yapılmış durumda, stüdyo için farklı bir 
arayüzün olması gerekir.

3 Jüri ve tashih süreçlerinin çok 
ciddi etkilendiğini düşünmüyorum. 
Fakat stüdyo ortamında farkında 

olmadan deneyimlediğimiz-yaptığımız ismi 
olmayan pratikler ciddi şekilde etkilendi. 
Stüdyo ortamında yapılanları uzaktan 
analitik bir göz ile izlesek birçok karmaşık 
olayın olduğunu görebiliriz. Örneğin bir 
öğrenciyle projesi hakkında konuşuyoruz, 
konuştuklarımız diğer öğrenciler 
tarafından kısmen duyulabiliyor. Diğer 
öğrenciler biz konuşurken isterlerse 
bir kulakları bizde oluyor, bir yandan 
da çalışmaya devam ediyorlar. Sonra 
yürütücünün söylediği bir şey öğrencinin 
ilgisini çekiyor ve kısık bir sesle yanındaki 
arkadaşına soruyor. Yanındaki arkadaşı 
bir yere kadar cevaplıyor, ama kendisinin 
de tam bilemediğini görüyor ve ikisi de 
yürütücüyü izlemeye geliyor. Yürütücü 
ve öğrencinin çizip konuştuklarını 
izlerlerken arada sorular soruyorlar. 
Ve bu soruları da diğer öğrenciler bir 
kulaklarıyla dinliyorlar. Bunu mevcut 
çevrimiçi araçlarla yapmamız imkansız. 
Bunun gibi onlarca deneyim, dakikalar 
gibi kısa periyotlarla devamlı stüdyoda 
gerçekleşiyor. Bu yüzden stüdyo bize, 
çevrimiçi ortamlara göre çok daha verimli 
geliyor.

1 Çevrimiçi öğretime geçiş zorunluluğu ilk kez gündeme geldiğinde bu 
yeni durumu nasıl karşıladınız? Kendi yaşadığınız evin koşullarından 
kaynaklanan zorluklar deneyimlediniz mi?

2 Uzaktan öğretim sürecinde her üniversite çeşitli operasyonel çözüm 
arayışları içine girdi. Siz bulunduğunuz kurumda idari işler, öğrenci 
işleri ya da dersin gerçekleştiği arayüzlerin işleyişi anlamında nasıl 

zorluluklarla karşılaştınız? Bu kapsamda üretilen altyapısal çözümlerin 
işlerliği, kalıcılığı konusunda ne düşünürsünüz? 

3 Uygulamalı öğretim pratiklerinde yerleşik stüdyo kültürünün yer görme, 
ortak çalışma, tartışma, jüri ve tashih gibi süreçleri yeni durumdan nasıl 
etkilendi?

4 Yeni süreçte öğrenci motivasyonu ve konsantrasyonunda yüzyüze 
öğrenimle kıyaslandığında nasıl bir değişim gözlemlediniz? 

5 Sunucu ve izleyiciye indirgenmiş bir ders modelinin hoca-öğrenci 
hiyerarşisini yeniden ürettiği söylenebilir mi? Sizce çevrimiçi öğretim 
sürecinde, hem kuramsal hem de uygulamalı derslerin niteliğini 

belirleyen tartışma ve diyalog imkanları ne yönde değişti?

6 İlk kez çevrimiçi ortamda tanıştığınız öğrencilerle iletişim kurmakta 
zorlandınız mı?  

7 Çevrimiçi derslerde özel ve gündelik hayata ilişkin ipuçları veren 
arkaplan görüntüleri ve seslerin sürece dahil olması ile ev halinin 
görünürlüğünün yürütücü-öğrenci diyaloğuna nasıl bir etkisi,  

ne tür yansımaları oldu?

8 Öte yandan fiziksel mekanın sınırlarının ortadan kalkması, derslerin 
içeriğine ve işleyişine ilişkin avantajlar da sağladı mı?  

9 İnternete ve pek çok çevrimiçi kaynağa erişim ücretli, üniversitelerin 
çevrimiçi veri tabanlarına, yayınlara abonelikleri sınırlı iken ve çoğu 
kurumun henüz dijital dönüşümünü tamamlamadığı bir ortamda yeni 

durumun öğrenciler için bir tür fırsat eşitliği sağladığını düşünmek imkanlı mı?

10 Kampüs gibi öğrencilerin ders kadar birbirlerinden ve ortamdan da 
öğrendiği fiziksel mekanın sağladığı olanaklar çevrimiçi imkanlarla 
karşılanabilir mi?

11 Bir yılı aşkın süredir yaşanan bu deneyimler ışığında sizce mimarlık 
öğretimini nasıl bir gelecek bekliyor?

“Uzaktan” Sorular ve Yanıtlar
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4 Yeni süreçte öğrenci 
motivasyonlarının düştüğünü 
görüyorum. Bulunduğumuz 

mekanla ilişkilendirdiğimiz bir kas 
hafızamız olduğunu düşünüyorum. Evimiz 
normalde rahat olduğumuz ve ilgimizin 
çok dağınık olduğu bir ortam ve bu 
ortamda ders yaptığımızda bu ruh halinden 
tam olarak çıkamadığımızı düşünüyorum.

5 Tartışma ve diyalog ortamlarının 
ne yönde değiştiğinin cevabını 
da ikiye ayırmak gerekiyor: Az 

mevcutlu (ör. 8 kişi) ve çok mevcutlu 
(ör. 30 kişi) ortamlarda olarak. Az 
mevcutlu görüşme odalarında tartışma 
ortamının kabul edilebilir derecede 
gerçekleştiğini düşünüyorum. Fakat 
çok mevcutlu derslerde çok büyük iki 
problem ortaya çıkmakta: Birincisi bu 
kadar fazla kişi soru sorma ve diyaloğa 
başlama anı konusunda problem yaşıyor. 
Çünkü gerçek bir odada bulunanlar 
birbirilerinin vücut mimiklerinden ne 
zaman soru soracaklarını, ne kadar 
heyecanla soru soracaklarını, konuşulana 
katılıp katılmadıklarını, odaklanıp 
odaklanmadıklarını anlamakta ve bu 
yüzden kendiliğinden bir soru sorma-
diyalog düzeni oluşmakta. Sanal 
dersliklerde maalesef bu olamıyor 
ve üstüste aynı anda soru sorulması, 
seslerin birbirine karışması gibi durumlar 
oluşuyor. İkinci problem ise öğrencilerin 
gerçek sınıftaki gibi kendi aralarında-
yanındakilerle sessizce konuşamamaları. 
Bunun çok önemli bir şey olduğunu 
düşünüyorum. Çünkü gerçek bir sınıfta 

yapılan derslerde öğrenciler anlamadıkları 
birçok ufak yeri yanındakilere sorabiliyor, 
dersten koptuklarında yanındakilere 
kısa sorular sorup toparlayabiliyorlardı. 
Derse paralel küçük diyaloglar daha sonra 
ders yürütücüsüne sorulan bir soruya 
dönüşüyordu örneğin.

6 Teknolojik altyapı olarak 
zorlanmadım, fakat öğrenciler 
derslikteki gibi ilgili olmuyorlar, 

bu büyük bir problem. Genel olarak 
kamera ve mikrofonları kapalı oluyor 
ve bu yüzden çoğu zaman dersler 
monolog halinde geçiyor. Karşı taraftan 
bir geribildirim olmayınca, anlatılanın 
anlaşılıp anlaşılmadığını anlayamıyoruz 
ve konuya öğrenci katkısı olamıyor. Bu da 
dersi kısırlaştırıyor.

7 Ders sırasında benim arkaplanım ne 
kadar düzenli ve “ev”e benzemiyor 
ise, öğrencilerin de o kadar ciddiye 

aldıklarını düşünüyorum. Öğrencilerin 
ise neredeyse hiçbiri kameralarını 
açmıyor. Açmamalarının bir nedeninin 
özel hayatlarını paylaşmak istememeleri 
olduğunu düşünüyorum. Bu durum da 
dersi kötü yönde etkiliyor.

8 Yeni durumun avantajlı olduğu 
yerler de mevcut. Örneğin dersleri 
öğrencilerin tekrar dinleyebilmesi 

güzel bir şey. Ders esnasında diğer 
öğrencilerin yaptıklarını, alınan notları, 
çizimleri herkes zahmetsizce istediği zaman 
yanyana görebiliyor. Ama bence en büyük 
faydası öğrencilerin trafikte harcanan 

zaman ve pahalı büyükşehir kiralarından 
kurtulmuş olmaları.

9 Hatırı sayılır miktarda bilgiye 
çevrimiçi kaynaklardan ücretsiz 
ulaşılabildiğini düşünüyorum. Ama 

düzgün kurgulanmış süreli yayınlar veya 
bazı konularda özelleşmiş-detaylı bilgilerin 
olduğu kaynaklara öğrencilerin ulaşması 
mümkün olamamakta ve bu da öğrencileri 
olumsuz etkilemekte. Burada en olumsuz 
nokta öğrencilerin düzgün kurgulanmış 
kaynaklar üzerinden öğrenme pratiğini es 
geçmeleri. Her ne kadar bilgilerin bir kısmı 
ücretsiz çevrimiçi kaynaklarda ulaşılabilir 
olsa da çok dağınık haldeler, bu yüzden 
öğrenciler bu bilgileri arayıp bulmak 
yerine, farklı amaçlarla ortaya çıkmış 
Pinterest gibi kolay mecralarda mimarlığı 
keşfetmeye alışıyorlar. Ve bana kalırsa bu 
iyi bir alışkanlık değil.

10 Artık öğrenciler aynı sınıf 
veya üniversite ortamında 
değil, kendilerinin seçtikleri 

çevrimiçi ortamlarda gruplaşıyor, burada 
birbirlerinden öğrenebiliyorlar. İnternetin 
yaygın kullanımından önce sadece aynı 
sınıf-okulda olabilen bu ortam, artık okul 
ve sınıftan bağımsız durumda. Bence bu 
potansiyel iyi değerlendirilmeli, çevrimiçi 
ortamlar sadece üniversitenin kendi içinde 
değil, dışarıya açık ve bağımsız şekilde 
kurgulanmalı. Bir öğrenci ders dışında 
öğrenme için harcadığı vaktin küçük bir 
kısmını kendi okulun çevrimiçi ortamında, 
büyük bir kısmını ise diğer kurumların-
kişilerin ortamlarında harcayabilir, 
buradaki insanlarla diyalog kurabilir.

11 Ben mimarlık eğitiminin 
pandemi sonrası eskisi 
gibi aynı mekanda devam 

edeceğini düşünmekteyim. Ama uzaktan 
eğitim tecrübesi bence iki yeni potansiyeli 
bize gösterdi: Birincisi bazı şeylerin 
uzaktan yapılabileceğinin tecrübe edilmesi 
sonrası, okuldan-yerden bağımsız 
derslerin yapılabileceğini düşünüyorum. 
Örneğin öğrenciler bazı dersleri, çok 
daha iyi işlendiği ülkelerdeki kayıtlardan 
izleyebiliyor olacaklar veya bu derslere 
çevrimiçi katılabilecekler. İkincisi pahalı 
bir şehirde yaşamayı veya özel okul 
masraflarını karşılayamayan öğrenciler 
için, yeni bir uzaktan mimarlık eğitimi 
programı ortaya çıkabilir; örneğin bir 
sene yoğun bir başlangıç stüdyo eğitimi 
ve sonraki seneler uzaktan devam eden 

Aynı düzlem üzerinde eşperspektifle karşı ortamın 
ve görsel malzemenin görülmesine, eşzamanlı eskiz 
yapılabilmesine imkan veren ClearBoard (Hiroshi Ishii 
ve Minoru Kobayashi, 1992; ©NTT Human Interface 
Laboratories).
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bir program gibi. Her ne kadar eğitimin 
niteliğini azaltacak bir durum olsa da, hızla 
artan üniversite mezunu işsiz sayısının orta 
vadede üniversite eğitiminin insanların 
gözündeki öneminin düşmesine sebep 
olacağını ve üniversite eğitiminin yaygın 
olarak devam edebilmesi için buna benzer 
ara çözümlerin gündeme gelebileceğini 
düşünmekteyim.

Son bir şey eklemek istiyorum: Şu an 
çevrimiçi araçlar ile yaşadığımız problem, 
bir teknoloji problemi değil, bir kurgu 
problemi. Kullandığımız araçlar, mimarlık 
stüdyosu gibi karmaşık bir deneyimi 
analiz ederek-öykünerek yapılmış araçlar 
değil. Doğru kurgulanmış araçlarla 
uzaktan eğitim deneyiminin çok daha 
iyileşebileceğini düşünüyorum. Örneğin 
iki kişinin sanki aynı ortamdaymış gibi 
birbirlerini ve görsel malzemeyi aynı 
düzlem üzerinde görebilmesi, bunlara 
parmaklarıyla işaret edebilmesi ve 
üzerlerine karşılıklı eskiz yapabilmesi 
güncel çevrimiçi araçlarla iyi bir şekilde 
yapılamıyor. Halbuki böyle bir deneyimi 
sunabilen Clearboard (Ishii ve Kobayashi, 
1992) gibi araçlar 90’ların başlarında 
yapılabilmişti. 

■ Turan Altıntaş, Yarı Zamanlı Öğretim 
Üyesi, Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi.

Heves Beşeli

1 Çevrimiçi öğretim ilk kez gündeme 
geldiğinde gerek altyapı ve 
teçhizat gereksinimleri gerekse 

fırsat eşitliğiyle ilgili çelişkiler nedeniyle 
uygulanması imkansız bir sistem gibi 
gelmişti bazılarımıza ki ben de onlardan 
biriydim. Sonrasında ise bir hafta gibi kısa 
bir sürede kendimizi çevrimiçi eğitimin 
içerisinde bulduk. Birkaç hafta sonra 
ise duruma tamamen adapte olmuştuk. 
Yöntemlerimizi adapte etmemiz tabii ki 
çok daha uzun zaman aldı. Hala tam 
olarak adapte edebilmiş de sayılmayız 
çünkü her dönem bu durumun geçici 
olduğu varsayım ve ümidiyle döneme 
başlıyoruz ve bu nedenle de radikal 
değişiklikler değil, yalnızca iyileştirmeler 
yapabiliyoruz. Kendi yaşadığım evin 
koşullarından kaynaklı olarak üstesinden 
gelinemeyecek bir zorluk yaşamadım; belki 
birkaç elektrik kesintisi ve internet bağlantı 
sorunu ama bunlar anlık sorunlardı ve 
uzun süreye yayılarak süreci olumsuz 
etkilemedi.

2 Üniversite tarafından bize etkin 
ve kolay kullanılabilen arayüzler 
sağlandığı için sürece şanslı 

başladık. Eğitimin kesintiye uğradığı 
bir haftalık süre içerisinde hayatımıza 
yeni giren bu arayüzlerin kullanımına 
dair eğitimler aldık ve bir hafta sonunda 
derslerimizi çevrimiçi ortamda sorunsuz 
gerçekleştirebilir duruma geldik. Pandemi 
öncesinde Moodle gibi çevrimiçi ortamları 
zaten kaynak paylaşımı veya tartışmalar 
için kullanıyorduk tabii ama eğitim 
ortamının tamamen bilgisayar ekranına 
sıkışması yeni bir tecrübe. Üniversite’nin 
bir yılı aşkın süredir yoğun şekilde 
devam eden Öğretme ve Öğrenme 
Merkezi etkinlikleri sayesinde öğretim 
üyeleri olarak birbirimizden öğreniyor, 
birbirimizle tecrübelerimizi paylaşıyoruz. 
Bu dönem özellikle diğer fakülte ve 

bölümlerin öğretim üyeleriyle fikir ve 
tecrübe aktarımı için en sık biraraya 
geldiğimiz dönem oldu sanırım. Pandemi 
sürecinde üretilen altyapısal çözümlerin 
kalıcı olma ve yeni eğitim modelleri 
üretme olasılığı var ancak bu süreçte 
bu çözümlerin potansiyelini tam olarak 
araştırabildiğimizi düşünmüyorum. 
Çevrimiçi eğitim şu an pandemiyle 
özdeşleştiği için olumsuz çağrışımlarla 
yüklenmiş durumda. Çevrimiçi eğitim 
“öteki” olmaktan kurtarılmadan ve 
olumsuz çağrışımlardan arındırılmadan 
potansiyelinin tam olarak ortaya çıkması 
mümkün görünmüyor.

3 Stüdyo kültürünü kaybetmemeye 
ve başka koşullarda dahi olsa 
yaşatmaya yönelik çaba sarfettik. 

Pandemi ilk ortaya çıktığında benim de 
yürütücü olduğum 4. sınıf stüdyosunda 
öğrenciler bireysel olarak çalışıyorlardı. 
Çevrimiçi ortama geçtikten bir süre 
sonra öğrencilerimizin de önerisiyle 
yalnızlaşmayı önlemek ve ortak çalışma 
kültürünü kaybetmemek için karantina 
kankası (quarantine-buddy) diye 
adlandırdığımız bir gruplaşma seçeneği 
sunduk öğrencilere. Bu sistemde arzu 
eden öğrenciler projelerini bireysel olarak 
yapmaya devam ederken belirledikleri bir 
arkadaşlarıyla çevrimiçi ortamda beraber 
çalışıp, birbirlerinin kritiklerine katılıp, 
not tutup, jürilerde birbirlerine destek 
veriyorlardı. Stüdyo ortamındaki tartışma 
ortamını canlandırabilmek için ise Moodle 
kanalını aktive ettik. Burada 4. sınıf 
stüdyo yürütücülerimizden Prof.Dr. Berin 
F. Gür’ün girişimiyle stüdyodaki tasarım 
problemiyle doğrudan ilişkisi olmayan 
COVID-19 pandemisi, pandeminin günlük 
hayata etkisi ve geleceğin mimarisini nasıl 
şekillendireceği gibi konularda tartışmalar 

Çevrimiçi kritik ve annotate aracının 
kullanımı, TED Üniversitesi, Arch402 

Stüdyosu Bahar 2020 (Stüdyo 
Yürütücüleri: Berin F. Gür, Heves Beşeli, 

Duygu Tüntaş, Evren Başbuğ, Aylin 
Alicanoğlu).
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açıp, kaynaklar paylaştık. Stüdyoda iki 
dönemdir Ankara dışında çalışıyoruz. 
Pandemi nedeniyle yer görmeyi toplu 
olarak gerçekleştiremedik ancak birkaç 
öğrencimiz yer görme için gönüllü oldular 
ve seyahatlerini stüdyo saatleri içerisinde 
alanda olacak şekilde planlayarak alandan 
canlı yayın gerçekleştirdiler, yakın çevre 
analizi yapıp alana dair uzaktan elde 
edilemeyen verileri topladılar.

Jüri süreçlerini çevrimiçi olarak 
gerçekleştirmenin olumlu yanı başka ülke 
ve şehirlerden jüri üyeleriyle aynı ortamda 
biraraya gelebilmemiz ve fikir alışverinde 
bulunabilmemiz. Çevrimiçi stüdyo eğitimin 
hayatımıza kattığı en önemli araç ise 
şüphesiz “işaretleme” (annotate).

4 Çevrimiçi eğitim süreci uzuyor 
ama biz bu durumu geçici olarak 
görmeye devam ettiğimiz ve bir 

anda yüzyüze eğitime geri dönebilme 
ihtimaliyle karşı karşıya olduğumuz 
için yöntemlerimizde köklü değişiklikler 
yapamıyoruz. Yüzyüze eğitim için geçerli 
olan yöntemleri iyileştirerek dahi olsa 
çevrimiçi ortama doğrudan aktarmanın 
yeterli olmadığını daha da iyi anladığımız 
bir döneme girdik. Çevrimiçi eğitimde 3. 
dönemini yaşayan öğrencilerde tasarım 
stüdyoları özelinde ciddi bir motivasyon 
kaybı olduğunu ve üretkenliklerinin 
azaldığını gözlemliyoruz.

5 Aynı fiziksel ortamı paylaşamamaya 
bağlı olarak azalan bir etkileşim 
sözkonusu. Öğrencilerin ders 

esnasında kameralarını açmak istememeleri 
veya ders kayıtlarını sonrasında bir şekilde 
izleyebilecek olmaları ders saatlerindeki 
tartışma imkanlarını sınırlıyor. Diğer 
taraftan ders dışı saatlerde e-posta veya 
forumlar aracılığıyla sorulan sorularda bir 
artış olduğunu söylemem mümkün.

6 Daha önce verdiğim zorunlu 
derslerden dolayı tasarım stüdyosu 
özelinde hiç tanımadığım bir öğrenci 

grubuyla karşılaşmadım. Stüdyo dışındaki 
derslerde ise iletişim sorununun zaten kritik 
bir seviyede olmadığını düşünüyorum.

7 Sürecin en başında çok önemli bir 
unsur olarak ortaya çıkan ve zaman 
zaman belli bir imaj yaratmak 

için tasarlanan arkaplan görüntülerinin 
önemini kaybettiğini düşünüyorum. Bir 
yürütücü olarak doğası gereği mekanik 
ve resmi görünen çevrimiçi eğitim 
ortamında doğal ve samimi davranmayı 
önemsiyorum. Zaman zaman kontrolüm 
dışında derslere iştirak eden kedilerimin 
derse neşe kattığını düşünüyorum.

8 Fiziksel mekanın sınırlarının 
ortadan kalkmasının en büyük 
avantajı derslerde başka ülke ve 

şehirlerden uzmanlar, öğretim üyeleri ve 
paydaşlarla biraraya gelebilmek oldu. Bu 
anlamda iletişim ağlarının genişlediğini ve 
eğitim ortamımızın uluslararası katkılara 
daha açık hale geldiğini söyleyebilirim. 

9 Mevcut durumda fırsat eşitliğinden 
bahsetmek elbette ki mümkün değil. 
Bize çizilmiş olan çerçeve içerisinde 

öğretim üyeleri olarak yapabileceğimiz tek 
şey bu eşitliği aynı derse kayıtlı öğrenciler 
arasında sağlamaya çalışmak. Üniversite 
genelinde bu eşitliğin sağlanması üniversite 
yönetiminin sorumluluğu olmalı. Diğer 
taraftan ülke genelindeki eğitimde fırsat 
eşitliği sorununun çevrimiçi eğitime has 
bir sorun olarak görmek indirgemeci bir 
yaklaşım olur. Çağın gerekliliklerinin 
gerisinde kalmış herhangi bir eğitim 
kurumunun çevrimiçi olmayan fiziksel 
eğitim ortamında da bir eşitsizlik yarattığı 
gerçeğini yok sayamayız.

10 Fiziksel mekanın bazı 
olanaklarını başka araçlarla 
karşılayarak birtakım 

değerlerin kaybedilmemesini sağlamaya 
çalışıyoruz ancak çevrimiçi modelin 
doğrudan fiziksel mekanın karşılığını 
yaratması tabii ki beklenemez. 

11 Hem eğitimci hem de 
öğrencilerin sosyal 
hayatında ciddi değişiklikler 

ve olumsuzluklara sebep olmuş olsa 
da çevrimiçi eğitimin sayısal araçları 
kullanma konusunda bazı yetkinliklerin 
gelişmesine katkı sağladığı da bir gerçek. 
Bu süreçte etkileşimi ve görsel iletişimi 
artırmaya yönelik olarak geliştirilmiş 
yenilikçi yöntem ve araçların gelecekte de 
kullanılacağını düşünüyorum.

■ Heves Beşeli, Dr. Öğretim Üyesi, TED 
Üniversitesi Mimarlık Bölümü.

Hümeyra Birol
2020 yılının başından itibaren ülkemizde 
etkisini hissettiren pandemi ve birey olarak 
her birimize getirdiği kısıtlar, yeni yaşam 
biçimlerinin ötesinde içinde yer aldığımız 
mesleki eğitim ortamının da yeniden 
şekillenmesini gerekli kıldı. Mesleki eğitim 
ve öğretim pratiğinin temel aktörleri olan 
öğrenciler ve öğretim üyeleri bu süreçte 
çevrimiçi ortamın olasılık ve/veya kısıtları, 
olanaksızlıkları ile yüzleşirken bir yandan 
da bireysel olarak bu yeni dünya düzenine 
uyum sağlamaya çalışmakta. Sürecin temel 
zorluğu tam da bu ikili değişimin birbirine 
olan etkisi ya da bir diğer çerçeveden 
bakıldığında, bireyin olumsuzluklara karşı 
direnç olarak geliştirdiği “adapte olma, 
başa çıkma” çabası ve bu çabanın yarattığı 
yorgunluk, kimi zaman başarma kimi 
zaman vazgeçme hissi.

Sürecin gerçek etkisi bu ikili çabayı 
dengede tutmak olsa da, konuya mesleki 
eğitim odağında bakarsak şu tespitleri 
yapmak mümkün:

1 Çevrimiçi öğretime geçiş evden 
ders vermeyi ve ev ortamında 
teknik altyapının (bilgisayar 

donanımı, internet ağı vb.) kurulmasını 
gerektirdi. Bununla birlikte, akademik 
dünyanın çalışma pratiği gereği bu altyapı 
halihazırda bulunduğu için öğretim 
elemanları nezdinde önemli bir sorun 
yaşanmadı. 

2 Sürecin başında, uzaktan eğitim 
deneyimimiz olmadığı için 
problemler yaşadık. İdari işler, 

bir süredir elektronik belge yönetimi 
üzerinden yürüdüğü için sorun yaratmadı. 
Ancak, gerek öğretim üyeleri gerekse 
öğrencilerimiz derslerin işleyişinde sorun 
yaşadı. Bu sorunlar dijital ortamda kendini 
ifade edebilme, ekran üzerinden iletişim 
kurabilmenin ötesinde, öğrencilerimizin bu 
işleyişe dahil olmak için gerekli donanıma 
(bilgisayar, internet ağı, gerekli programlar) 
sahip olmayışları idi. Özellikle uygulamalı 
derslerin yürütülmesinde karşılaşılan bu 
sorunlar, araştırma görevlilerimizin çabaları 
ile hızla aşıldı. Genç arkadaşlar farklı 
arayüzleri irdeleyerek derslerin beklentileri, 
öğrencilerin olasılıkları doğrultusunda 
uygun olanakları sundu ve özellikle 2020-
2021 Güz döneminin başından itibaren 
dersler verimli biçimde yürütülmeye 
başlandı.

3 Tasarım stüdyolarında karşılaşılan 
sorunlardan biri, yere ait olma, 
yerin dinamiklerinden beslenme 
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hedefi ile yapılan yer görme olanaklarının 
olamayışı. Bu durum öğrencilerin yaşam 
alanlarında projelerine uygun yer arayışına 
girmelerine neden oldu. Bununla birlikte, 
proje alanının kendileri tarafından 
bulunarak öğretim üyelerinin onayına 
sunulması, alan dinamiklerinin öğrenci 
tarafından anlaşılmasını, proje beklentileri 
açısından değerlendirilmesini gerektirdi 
ve böylelikle bireysel algı, değerlendirme 
yetisi güçlendi. Öte yandan, ortak kritik 
ve jürilerin verimi yüzyüze eğitime oranla 
zayıflasa da, bu kritiklerin kayıtlar 
üzerinden tekrar tekrar izlenebilmesi 
öğrenciler tarafından olumlandı.

4 Öğrencilerin konsantrasyonu teorik 
derslerde azaldı ancak uygulamalı 
derslerde arttı. Bu durumun teorik 

derslerin asenkron olabilmesi, ancak 
uygulamalıların senkron yürütülmesine 
dayandığını düşünüyorum. 

5 Sanırım uzaktan eğitimin en büyük 
zaafı diyalog. Yükseköğretimin 
diğer eğitim süreçlerinden en 

önemli farkı öğrenen ve öğreten (daha 
doğru bir tanımla yol gösteren) arasındaki 
diyalog, karşılıklı gelişme süreci ve 
tartışma ortamı. Uzaktan eğitim bu 
niteliği zayıflatan bir ortam yarattı. 
Sözkonusu diyalog, tartışma ortamı 
uygulamalı derslerde sürerken, teorik 
derslerde ve özellikle lisans eğitiminde 
oldukça azaldı. Öte yandan, ders 
kapsamında oluşturulamayan iletişim 
ortamı, ders dışında ve neredeyse 24 
saate yayılan bir zaman diliminde bireysel 
mesajlar, iletiler ile sürdürülmekte. Tabii 
bu durum özellikle öğretim elemanları 
için oldukça zor ve sürdürülemez bir 
tutum. 

6 Şu anda birçok öğrencimi sadece 
ders listesindeki ve teslim ettiği 
raporlar üzerindeki ismi ile biliyor 

ve tam da bu nedenle tanımıyorum.

7 Öğrenciler çevrimiçi teorik derslere 
genellikle kamera kapalı ve sadece 
dinleyici olarak katılıyor. Bunun 

gerçek nedeninin içinde bulundukları 
ortamın görülmesini, duyulmasını 
istememeleri ve hatta derse katılma/
katılır gibi davranma durumlarının 
bilinmemesi olduğunu düşünsek de, genel 
gerekçe “donanımlarının aktif katılıma 
imkan vermemesi”. Böyle bir gerekçe 
sunulduğunda yapabileceğiniz hiçbir şey 
kalmıyor. Tabii bunun sonucu olarak 
birlikte çalışma, diyalog, iletişim ortamı 
oldukça zayıf. Öte yandan, sayıca az da 
olsa her olumsuz koşula rağmen derse aktif 
katılmaya çalışan öğrenciler de var.

8 Fiziksel mekana ait sınırların 
ortadan kalkmasının özellikle 
yüksek lisans eğitimi için bir avantaj 

sağladığını belirtmek gerekli. Yüksek 
lisans öğrencilerinin büyük çoğunluğu 
bir yandan çalışıp bir yandan eğitimini 
sürdürmekte ve bu durum özellikle derslere 
düzenli katılımda sorun yaratmakta 
idi. Çevrimiçi dersler bu sorunu büyük 
oranda çözdü. Tabii sözkonusu çözüm 
ders katılımcılarının ortak uygun saatte 
buluşmaları ve genellikle öğretim üyesinin 
özel yaşamından zaman sunması ile 
mümkün olmakta.

9 Çevrimiçi öğretim tüm öğretim 
seviyelerinde olduğu gibi 
yükseköğretimde de fırsat 

eşitsizliğini ortaya koydu. Devlet 
üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerin 
büyük çoğunluğu gerekli donanıma 
sahip olamadığı için sorun yaşarken özel 
üniversitelerde eğitim alan öğrenciler 
gerek kendi imkanları gerekse kurumun 
sunduğu olanaklar ile avantajlı hale geldi. 
Hatta tam da bu nedenle birçok devlet 
üniversitesi öğrencisi eğitimini dondurdu.

10 Kampüsün sağladıkları 
çevrimiçi olanaklarla tabii ki 
karşılanamaz. Yükseköğretim 

karşılıklı etkileşimden beslenen, 
öğretimden ziyade içinde bulunulan 
kültürel ortamın çok yönlü eğitimini 
esas alan bir ortam. Dolayısıyla uzaktan 
eğitimin öğrenciyi bireyselleştirdiği, bu 
çoklu öğrenme ortamından uzaklaştırdığı 
söylenebilir.

11 Artık mimarlık eğitimini 
yeniden biçimlendirmemiz 
gerekiyor. Gelecekte hibrit 

eğitimin esas alınması ve eğitim 
programlarının bu bakışla yeniden 
düzenlenmesi gerekli.

■ Hümeyra Birol, Prof.Dr., Dokuz Eylül 
Üniversitesi Mimarlık Bölümü.

Esin Boyacıoğlu

1 COVID-19 adlı virüsün neden 
olduğu pandemi süreci başladığında 
eğitimin nasıl sürdürülmesi 

gerektiği araştırılırken, çalıştığım kurum 
çevrimiçi mimarlık eğitimi konusunda 
öğretim elemanlarından görüş almıştı. 
Bilgisayar ile geç tanışan bir kullanıcı 
olarak, kendi adıma kuramsal derslerin 
çevrimiçi verilebileceğini, ancak tasarım 
stüdyolarının bu koşullarda ertelenmesi 
gerekliliği görüşünü dile getirmiştim. 
Bu görüş, Z kuşağından üç kuşak daha 
geride biri olarak benim, özellikle tasarım 
konusunda dijital ortama tam olarak 
hakim olmamamdan kaynaklanıyordu. 
Bilgisayar ortamını yoğun olarak 
kullanmama rağmen, olanaklarından tam 
olarak faydalanmayı becerememem, bu 
ortamda hala gri alanlara çarpıp yardım 
istemek zorunda kalmam nedeniyle  
belki bu kararı almam doğaldı. Ancak 
COVID-19’un dayattığı koşullar eğitimi 
bütünüyle çevrimiçi olarak düzenleyen bir 
sistemi zorunlu kıldı. Çevrimiçi eğitime 
hep birlikte ve ön hazırlığımız olmadan 
girmek zorunda kaldık. 

Doğaldır ki, tasarım stüdyosunun 
fiziksel ortamını ve atmosferini evde 
kurgulamamıza olanak yok. Evde, 
öğrencilerle, diğer öğretim elemanları ve 
meslektaşlarınız ile kurduğunuz sinerji 
eksik, bilgisayar ekranı ile siz başbaşa 
kalıyorsunuz. Ayrıca evdeki altyapı 
sorunları ile kendiniz uğraşmak ve 
çözmek zorundasınız: Örneğin, internet 
bağlantısında sorun olduğu zaman cep 
telefonunun hücresel verisinden faydalanıp 
bağlantıyı tekrar kurmayı öğreniyorsunuz. 

Başlarda çok zorlandığımı itiraf etmeliyim. 
Fakat çevrimiçi ortamda deneyim 
kazandıkça, bana ev koşullarında 
ders yapmak kişisel olarak çok kötü 
gelmedi doğrusu. Evden çalışmanın en 
önemli kazancı, gün içinde okula gidip 
gelirken trafikte harcadığınız zamanın 
size hediye edilmiş olması. Ancak, evde 
olmanın bu olumlu tarafının yanısıra, sizi 
masabaşından kalkmaya ikna eden birçok 
çekici alternatif olduğunun da farkına 
varıyorsunuz.

2 Sözkonusu koşullarda internet 
yolu ile iletişim kurmaya yarayan 
arayüzler önem kazandı. Kurumlar 

uzaktan öğretim sürecinde derslerin 
yapılabilmesi için bir veya daha fazla 
arayüz ile anlaşmalar yaptılar. Bizim 
kurumumuz da tüm fakültelerin ortak 
kullanacağı bir arayüz ile anlaştı. 
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Biliyorsunuz, 2020 yılı Mart ayı ortasında 
normal eğitim kesildi, kurumların resmi 
olarak uzaktan eğitime başlaması için 
gerekli arayüzler belirlenene ve anlaşmalar 
yapılana dek epey zaman geçti. Kurumdaki 
diğer öğretim elemanları gibi ben de, 
öğrenciler kendilerini yalnız bırakılmış 
hissetmesinler diye dönem başında yüzyüze 
başlattığımız derslere en popüler çevrimiçi 
arayüz olan Zoom ile gayriresmi olarak 
devam etmeye çalıştım. Resmi olarak 
dersler başladığında bizim üniversite için 
seçilen arayüzün stüdyo dersleri için çok 
uygun olmadığı ya da bizim onu tüm 
katmanları ve olanaklarıyla kullanmayı 
yeterince başaramadığımız gerçeği ile 
karşılaştık. Belki de daha önce Zoom’un 
kullanım biçimine alışmış olduğumuz için 
diğerini verimli olarak kullanamadık. 
Ayrıca üniversitenin çok fazla fakülte 
ve bölüme sahip olması, derslerde aynı 
arayüzün, yüzyüze eğitimdeki ders 
saatleri paralelinde ve aynı yoğunlukta 
kullanılmasını mümkün kılmadı. Bu 
durumda iki arayüzü birlikte kullanarak 
daha verimli bir sonuç elde etmek gibi 
yaratıcı çözümler bulundu; biz genelde 
resmi arayüz programı ve artık kullanım 
konusunda becerilerimizi geliştirdiğimiz 
Zoom’un sunduğu arayüzü senkronize 
kullanarak dersleri yürütmeye başladık. 
Resmi arayüzde bize ayrılan süre bitince 
Zoom üzerinden kesintisiz olarak derse 
devam ettik. Yani tam bir “zihni sinir 
projesi” geliştirdik. Tabii ki başlangıçta 
bir sürü teknik arıza ile başetmek zorunda 
kaldık. Ama sonuç için şunu söylemeliyim 
ki, direndik ve başardık. 

Buradan çıkarılması gereken dersler 
var: Kullanılacak arayüzlerin sunduğu 
iletişim biçim ve olanakları çok önemli; 
bu arayüzler fakültelerin bölümlerinin 
ders yapma biçimlerine göre seçilmeli. 
Sözgelimi, Fen Edebiyat Fakülteleri için 
uygun olan bir arayüz, tasarım disiplinleri 
için uygun olamayabilir. Ya da seçilen 
arayüzün farklı biçimlerde, düzlemlerde 
iletişim kurma olanağı sunması, yani 
maharetli olması önemli. Bu durum bize 
aslında her disiplin için aynı arayüzün 
uygun olmayabileceğini öğretiyor. 
İdarecilere de öğretmeli.

3 Mimarlık eğitiminin omurgasını 
oluşturan tasarım stüdyolarının 
yerleşik akışında değişiklikler 

yapmak zorunlu oldu. Stüdyo derslerinde 
yer görme çok önemli ve vazgeçilmez bir 
koşul, ancak pandemi yüzünden ondan 
da vazgeçmek zorunda kaldık. Bu konuda 
öğretim elemanı arkadaşlarla yaptığımız 
toplantılarda, öğrencinin bulunduğu ve 
ulaşabildiği bir çevrede kendi arsasını 

seçmesi olasılığı bir alternatif olarak 
tartışıldı. Bu alternatif bu kez de eğitmenler 
yer ve bağlam konusunda yeterli donanıma 
sahip olamayacakları için kabul görmedi. 
Öğrencilerin en az bir dönemlerini, 
yüzyüze eğitim sırasında Ankara’da 
geçirdikleri düşünülerek, okulun yakın 
çevresinde bir arsa üzerinde karar kılındı. 
Ankara’da bulunan öğrenciler saptanan 
arsaya giderek video, fotoğraf gibi 
görsel malzemeler hazırladılar ve “yer” 
hakkındaki verileri arsayı göremeyen 
arkadaşlarına aktarmaya çalıştılar. 
Sonraki dönemlerde de yine bu yöntemi 
benimsedik. Ancak bu konunun uzaktan 
öğrenmenin en aşılması zor noktalarından 
biri olduğunu söylemek zorundayız.

Aynı nedenlerle stüdyoda ortak çalışma 
ortamının yitirilmesi de önemli bir 
kayıp. Bunu sağlayabilmek için ortak 
araştırmalar, ödevler vermek, öğrencilerin 
grup olarak çalışmalarına olanak 
sağlamak, stüdyo dışında da arayüzlerde 
buluşmaları için sebep oluşturmak bir 
alternatif. Ancak bu gibi yöntemlerle 
de yerleşik stüdyo kültüründe olanaklı 
olan kolektif çalışma ve iletişim ortamını 
elde etmek mümkün değil. Mimarlık 
eğitiminin en önemli besin damarı bu 
kültür ortamı.

Bu konuda bir başka büyük olumsuzluk 
maket ile çalışma konusunda yaşandı. 
Maket yapma gereğini hissetme, 
becerisini geliştirme, üçüncü boyutu 
maket üzerinden tartışma ve olanakları 
araştırma pratiği bu süreçte tam olarak 
gerçekleşemedi. Oysa maket üzerinden 
konuşmak, farklı ve rastlantısal 
olasılıkları gündeme getirebilmek, tasarım 
dersleri için bence vazgeçilmez ve çok 
önemli. Bu da uzaktan eğitim ortamındaki 
bir başka önemli kayıp.

Buna karşın, öğrenciler tasarımlarını 
üçboyutlu ifade edebilmek üzere, dijital 
ortamda ister istemez becerilerini 
geliştirmek, bu konuda kendilerini 
donatmak ve yetkinliklerini arttırmak 
zorunda kaldılar. Pandemi döneminin 
en büyük katkısı bu oldu, öğrencilerin 
dijital ortamda modelleme konusundaki 
becerilerinin çok geliştiğini söyleyebilirim.

Jüri sürecinin organize edilmesi bizim için 
ve sanırım herkes için kolay oldu. Yüzyüze 
eğitimde lisans seviyesinde tasarım 
stüdyosu jürilerine kent dışı davetler 
neredeyse imkansızken bu süreçte mümkün 
oldu. Üyeler kendilerine ait ortamlardan 
(ev, ofis vs.) katılma şansı bulabildikleri 
için daha zengin jüriler kurulabilir hale 
geldi. 

Tek sorun çevrimiçi toplantıların 
çoğalması, bilgisayar ya da dizüstü 
bilgisayarı karşısında oturularak geçirilen 
zamanın artması ve bunun bedende 
oluşturduğu zararlı sonuçlardı. Ben daha 
önce deneyimlemediğim şiddetli omuz ve 
sırt ağrılarına sahip oldum. Ancak itiraf 
etmeliyim ki bu süreçte stüdyo dersleri ve 
kritikler beklentimin ötesinde bir verim 
sağladı. 

Ama şunu da eklemeliyim, bildiğimiz 
eğitim yöntemlerini çevrimiçi koşullara 
uyarlamak dışında bir değişiklik 
gerçekleştiremedik.

4 Pandemi ortamında 
gerçekleştirdiğimiz uzaktan 
öğrenim sürecinde üçüncü çevrimiçi 

eğitim döneminin içindeyiz. Öğrencilerin 
motivasyonu konusunda bir önceki 
dönemde çok yüksek bir performans 
aldığımızı düşünüyorum. Ancak aynı 
şeyi henüz içinde olduğumuz dönem için 
söyleyemiyorum. Bu biraz da dersi alan 
grubun sinerjisi, öğrencilerin heyecanı ile 
gerçekleşebilen bir performans. Normal 
koşullarda da, çevrimiçi süreçte de 
karşınızda olan öğrenci profili ve onların 
sahip olduğu motivasyon çok önemli. 
Ancak yüzyüze olduğunuz zaman öğrenci 
ile kurduğunuz iletişimin niteliği bence 
çevrimiçi ile karşılaştırılamaz. Yüzyüze 
öğrenim bu açıdan çok daha nitelikli 
iletişim ortamı sunuyor.

5 Çevrimiçi öğretim sürecinde 
kuramsal ve uygulamalı derslerde 
tartışma ve diyalog imkanları 

değişti. Aslında pandemi başlangıcında 
benim savunduğum, “kuramsal dersler 
çevrimiçi ortama uygun, tasarım dersleri 
uygun değildir” görüşü tersyüz oldu. 
Öğrenci sayısının çok fazla olduğu 
kuramsal derslerde gerçekten öğrencilere 
erişebilmek, iletişim kurabilmek çok zor, 
neredeyse imkansız oldu. İletişim kurulan 
öğrenci sayısı çok kısıtlı kaldı. Öğrenci 
sayılarının ne kadar önemli olduğunun 
bir kez daha farkına varmış olduk. Bu 
bağlamda sunucu ve izleyiciye indirgenmiş 
bir ders modelinin hoca-öğrenci 
hiyerarşisini yeniden ürettiği kesinlikle 
söylenebilir. Normal koşullarda mümkün 
olduğu kadar fazla diyalog geliştirerek ve 
interaktif olmasına dikkat ederek vermeye 
çalıştığınız kuramsal derslerde iletişim, 
bilgisayar ekranında gözünüze takılan 
öğrenciler ve aktif olanlarla sınırlıydı. 
Büyük bir öğrenci çoğunluğu ise gözden 
kaçtı ve sessiz kaldı. Oysa yüzyüze 
eğitimde tüm öğrenciler ile en azından 
göz teması kurabiliyor, sınıfın nabzını 
tutabiliyorsunuz. 



59

TE
M

A
A

R
R

E
D

A
M

E
N

TO

Stüdyo derslerinde ise hem öğrenci sayısı 
hem de dersin uygulama biçimi daha farklı 
olduğu için süreç biraz daha değişik gelişti. 
Birebir kritik vererek ve tartışarak dersi 
yürütmek daha kolay olabildi. Bu anlamda 
stüdyo derslerinde tartışma ortamının 
kuramsal derslere oranla daha verimli 
geçtiğini söyleyebilirim. 

7 Stüdyo ortamının dışında, özel 
mekanlarda yapılan çevrimiçi 
derslerde özel ve gündelik 

hayata ilişkin ipuçları veren arkaplan 
görüntülerinin ve seslerin sürece dahil 
olması dersin akışına çok fazla etki etmedi. 
Arkaplanın görünmesini arzu etmeyen 
öğrenciler, duvar kağıdı atama yöntemi ile 
bunu önlediler. Ancak bazı durumlarda ister 
istemez duraksamalar ya da arkaplanda 
olan biteni görmezden gelmek, bazen de 
müdahale etmek gerekti. Ev hayvanları 
veya afacan küçük kardeşler zaman zaman 
gülümsemelere ve dersin atmosferinin 
değişmesine yol açtılar. Sonuçta birbirimizin 
çalışma odasına, oturma odasına zorunlu 
olarak konuk olduk.

8 Diğer taraftan, fiziksel sınırların 
ortadan kalkması dersin işleyişinde 
bazı açılardan avantaj sağlayabildi. 

Normal koşullarda stüdyo ortamına 
konuşmacı daveti, fiziksel mesafenin 
uzaklığı veya zamansızlık nedeni ile çok 
kısıtlı olabiliyordu, çevrimiçi ortam bu 
sorunların çoğunu ortadan kaldırdı. Daha 
önce de belirttiğim gibi jüriler için de 
aynı durum sözkonusu olabildi. Başka 
kentlerden, hatta başka ülkelerden jüri 
üyesi çağırabilmenin, onların katkılarını 
alabilmenin yolu açılmış oldu. Bu çok 
değerli bir dışarıya açılma olanağı sağlıyor 
ve çok olumlu bir gelişme.

9 Ancak internet ortamında nitelikli 
bilgilere erişim konusu hala 
sorunlu. Bu konuda öğrencilerin 

niyetleri, becerileri ve birikimleri karar 
verici oluyor. Kurumun üye olduğu veri 
tabanlarına öğrencilerin ulaşımı kurum 
sunucusu üzerinden mümkün olabiliyor. 
Çevrimiçi kütüphaneler, dijital arşivler ve 
bilimsel veri tabanları gibi kaynaklardan 
nitelikli bilgiye ulaşmak mümkün; ancak 
bu konuda çok fazla girdi, değişken var ve 
birçok açık soru alanı bulunmakta. 

Diğer taraftan normal koşullarda 
öğrencilerin katılma şansı bulamadıkları 
söyleşilere, toplantılara katılma olanağına 
kavuşmuş olmaları da çok değerli. O kadar 
çok çevrimiçi etkinlik yapıldı/yapılıyor ki 
her birine yetişmek mümkün olmasa da 
çok fazla seçenek sunuluyor. Bunlar değerli 
gelişmeler.

Bu ortamda öne çıkan önemli sorun fırsat 
eşitliği konusu; COVID-19 öncesinde 
de yoktu, sonrasında da olmayacak 
sanırım. Öncelikle mimarlık eğitimi veren 
kurumların konumları ve sundukları 
koşullar arasında çok büyük eşitsizlikler 
sözkonusu. Diğer taraftan öğrencilerin ve 
ailelerinin ekonomik durumlarına bağlı 
olarak bir fırsat eşitliğinden söz edemeyiz. 
Aslında bu konu pandemi koşulları olsa da 
olmasa da günümüz dünyasının en önemli 
sorunu.

Pandemi koşullarında öğrencilerin sahip 
oldukları teknolojik gereçlerin kapasiteleri 
ve tabii ki donanımları çok önemli bir rol 
oynadı/oynuyor. Bizim deneyimimizde bazı 
öğrencilerin internet erişimi çok kısıtlıydı, 
bazılarının bilgisayar donanımlarında 
yetersizlikler vardı. Bence kurumlar bu 
konular ile ilgilenmeli ve mağdur olanlar/
olabilecekler için duyarlı alternatifler 
üretilmeli. 

10 Aslında, öğrencilerin fiziksel 
olarak birlikte geçirdikleri 
zaman ile ekran başında, 

çevrimiçi ortamda birlikte geçirdikleri 
zaman bence karşılaştırılamaz. Fiziksel 
olarak birlikte olmak, paylaşmak, birlikte 
üretmek, hissetmek, dokunmak gibi 
uzaktan gerçekleşemeyecek deneyimler, 
duygular önemli ve çok kıymetli. Fiziksel 
mekan, farklı seviye ve altyapılardaki 
öğrencilerin karşılıklı tartışabildiği, 
farklı görüşlerin birarada varolabildiği, 
eleştirel düşüncenin hayat bulabildiği, 
hiyerarşilerden uzak, deneyimlerin 
biriktirildiği, besleyici bir ortam 
oluşturabiliyor. Bu değerli ortamı pandemi 
koşullarında ne yazık ki yitirdik. 

Öte yandan, çevrimiçi ortam, farklı kent 
ve kurumlardaki öğrencileri biraraya 
getirerek, mekandan bağımsız ortak 
tasarım stüdyoları kurgulayabilme 
olanağı sunabiliyor. Bu stüdyolarda 
yerden ve zamandan bağımsız takım 
üretimleri yapılabilir. Bunların öncü 
örnekleri zaten gerçekleştiriliyor. Bu 
tür alternatifler öğrencilerin kendi 
konumlarını, durumlarını mukayese 
edebilme, farklı düşünme ve tasarım 
refleksleri geliştirebilme, ama en önemlisi 
bir iletişim ağı içinde kendilerini 
konumlandırabilmelerine olanak 
tanıyabilir.

11 Mimarlık eğitiminde 
geleneksel öğrenme 
yöntemlerinin, eğitim 

programlarının sürekli değişime, dönüşüme 
açık, dinamik bir yapıya sahip olmaları 
gündemdeki bir tartışma. Bilgisayarlar 

tasarım stüdyolarına çoktan entegre 
oldular. Çevrimiçi tasarım stüdyoları 
yaygın olmasalar da zaten denenmekteler. 
Bu dönem bizler için alternatif öğrenme 
biçimlerinin uygulanması için zorunlu 
bir süreç oluşturdu. Bu süreçte biz 
geleneksel eğitim ortamını çevrimiçi 
eğitime uyarlamaya çalıştık, oysa bu 
ortamı bu koşullar altında eleştirel bir 
bakışla tekrar değerlendirmek, yöntemler 
üzerine düşünmek zorunlu. Bundan 
sonra, kurumların donanımlarını, 
ama en önemlisi eğitim programlarını, 
müfredatlarını bu deneyim üzerinden 
sorgulaması, tartışması gerekir. Bu 
deneyim yaratıcı düşünme ve yaratıcı 
öğrenme olanakları için yeni mecralar 
açabilir, sınırları zorlayabilir.

Şimdiye kadarki deneyimimiz eğitimin 
farklı ortamlarda gerçekleşebileceğini 
bize gösterdi; yeni, bambaşka olanakların 
varlığını farkettik.

Aslında eğitimin tek bir okulun fiziksel 
sınırları içinde hapis olmayabileceğini, 
öğrenci değişimi temelli programlar bize 
göstermişti. Öğrencilerin bir kısmı bu 
olanaktan yararlanıp farklı ülkelerdeki 
veya kentlerdeki kurumlara bir veya iki 
dönemliğine değişim öğrencisi olarak 
gidebiliyorlardı. Ancak COVID-19 
koşulları bu programın işlemesini de 
engelledi. Uzaktan eğitim gelecekte, 
öğrencilerin farklı kentlerdeki ya da 
ülkelerdeki kurumlardan ders almalarını 
daha yaygın biçimde sağlayabilir. 
Kurumlar arası karşılıklı anlaşmalar, 
öğrencilerin önüne yepyeni olanaklar, 
mecralar açabilir. Mesafelerin önemi 
kalmayabilir; sınırlar yok olabilir. Bu 
gelişmeler Z kuşağı için daha verimli bir 
eğitim ortamı oluşturabilir. Immanuel 
Wallerstein’ın 1999’da milenyum 
arifesinde basılan kitabının başlığı gibi 
“Bildiğimiz Dünyanın Sonu”* elbet 
gelecektir. Zamanın akışı içinde hiçbir şey 
durağan kalamıyor, mimarlık eğitimi de 
değişime açık olmalı. 

■ Esin Boyacıoğlu, Prof.Dr., Gazi 
Üniversitesi Mimarlık Bölümü.

Not:
* Immanuel Wallerstein, Bildiğimiz Dünyanın Sonu, 
çev.: Tuncay Birkan, Metis Yayınları, İstanbul, 2000.
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Erdem Ceylan

1 Çevrimiçi öğretim öncesi 
zamanlarda da küreselleşen dijital 
kültürün, iletişim sistemlerinin ve 

(mimari) temsil teknolojilerinin mimarlık 
eğitimi üzerindeki kaçınılmaz etkilerine 
onları eleştirmeyi mümkün kılabilecek 
bir mesafeden bakmaya çalışıyordum. 
Çünkü bu etkilerin büyük oranda 
üniversitelerin ideolojik, ekonomik ve 
akademik bağlamlarda neoliberalizmin 
dümen suyuna gitmesini sağlayacak 
pragmatik, bürokratik mekanizmalara 
ve güncel akademik-kültürel piyasa 
koşullarına hizmet ettiğini düşünüyordum. 
Dolayısıyla çevrimiçi öğretime geçiş 
zorunluluğu gündeme geldiğinde sadece 
akademik zümre ve öğrenciler açısından 
mimarlık eğitiminin yöntem, içerik ve 
işleyişinde değil, aynı zamanda mimarlık 
akademyasının bilgi ve eleştiri üretme 
mekanizmalarında da birçok öngörülemez 
soruna ve geri döndürülemez tahribata yol 
açacağını sezmem kaçınılmazdı. Elbette 
kimi zaman internet kesintilerinden 
ders arayüzlerindeki teknik zorluklara, 
domestik mahremiyetin ekranda 
ifşasından mesai saati düzenini altüst eden 
uygulamalara dek yayılan bir sorunlar 
girdabına kapıldım. Ancak tüm bu 
olumsuz kişisel deneyimlerimin çevrimiçi 
öğretimin müstakbel artçı sarsıntılarıyla 
birlikte mimarlık eğitiminde açacağını 
düşündüğüm gediklerin yanında devede 
kulak kalacağını söyleyebilirim.

2 Öncelikle, sorunu operasyonel 
çözüm arayışlarına, dolayısıyla 
eğitim sistemine yeni ders 

arayüzlerinin entegrasyonuna ve bu 
süreçte ortaya çıkan hukuki sorunların 
giderilmesine indirgemek, eğitimin bu 
teknik aracıları katederken herhangi bir 
nitelik kaybına uğramayacağı, -aslında 
normal olmayan- “normal”in normal 
olmayan zamanda da sürdürülebileceği 
yanılsamasının yaratılmasına hizmet 
etti. Dahası, bu yeni eğitim sisteminin 
aslında “uzaktan” eğitim olmadığının, 
internet ağlarının ve teknolojik bir iletişim 
aracı olan bilgisayarın işlerliğine ve 
arayüzlerin dilsel/görsel kod ve dizgelerinin 
sınırlarına tabi olduğunun bilgisini 
görünmez kıldı. Bu yolla inşa edilen 
sahte/sanal “yakınlık” gerek mimarlık 
tasarım, üretim ve kültürünün, gerekse 
mimarlık eğitiminin yerkürenin pandemi 
sürecine teslim oluşundaki rollerini 
kendilerine mesafelenerek eleştirmeyi de 
olanaksızlaştırdı. Öte yandan, Türkiye’de 
1980’li yıllardan itibaren gelişen serbest 
piyasa ekonomisi ile bunun yarattığı 

bireyselcilik ve girişimcilik kültürü bilimsel, 
evrensel ve etik idealler doğrultusunda 
inşa edilmiş üniversiteyi giderek kar 
odaklı bir işletmeye dönüştürmeye 
başlamıştı. Bu vahşi dönüşüme bilinçli 
veya bilinçsizce direnmeye çalışan az 
sayıda yükseköğretim kurumu da bu 
süreçte patlama yapan bürokratik işlem 
ve yazışmalar trafiği, derslerin içeriğinin 
önüne geçen haftalık ders takip formları, 
arayüzlerin sanal mekanına sıkıştırılan 
uygulamalı dersler vb. aracılığıyla 
ekonomikleştirildi, verimli kılındı. 
Dahası, derslerin kayıt altına alınması, 
haftalık form doldurma gibi bürokratik 
işlemler sözkonusu ekonomikleştirme 
operasyonunun gözetleme ve denetim 
mekanizmasını hayata geçirdiler. 
Temelde yönetim işlerini çekip çevirmeyi 
sağlayacak biçimde tasarlandıkları 
için sözkonusu arayüzlerden derslerde 
randıman alamadım. Bu altyapısal 
çözümlerin -paradoksal ve ironik biçimde- 
özellikle derslerde tam da işlemedikleri 
için kalıcı olacaklarını, işlerin yolunda 
gittiği yanılsamasını inşa ettikleri sürece 
yürürlükte tutulacaklarını düşünüyorum.

3 Çevrimiçi öğretimin en fazla hasarı 
mimarlık eğitiminin omurgasını 
oluşturan uygulamalı derslere ve 

atölye ortamına verdiğini gözlemledim. 
Sözkonusu süreçlerin toplum sağlığı 
gerekçe gösterilerek sekteye uğratılması 
bir noktaya kadar anlaşılabilirdi belki. 
Ancak mimari projenin yürütülmesi 
hakkındaki genelgeçer uzlaşının tam 
da zamanı gelmişken mimari temsil 
teknik ve araçlarının potansiyellerini 
açığa çıkarabilecek kavramsal projelere 
sıcak bakmak yerine; yer görmeyi, 
yerin ruhunu -az da olsa- keşfetmeyi 
gerektiren projeleri yer görme olmaksızın 
üretmeyi sürdürmesine tanıklık 
etmek, mimarlık eğitimindeki yerleşik 
kalıpları ve konformist yaklaşımları 
yeniden üreten eğilimleri incelemeye 
olanak tanıyan ilginç bir deneyimdi 
açıkçası. Öte yandan, öğrencinin atölye 
yürütücüsünden çok birlikte çalıştığı 
diğer öğrencilerden öğrendiği atölye 
ortamının yok olması, hem ad-soyad 
başharflerine ve profil fotoğrafına 
hapsolmuş öğrencinin sadece kendi 
derdine odaklanmasına neden oldu hem 
de neoliberal kapitalizmin ideal atomize 
bireyinin üretimini hızlandırdı. Açıkçası 
bu süreçte işe koşulan arayüzlerin çizim 
yetersizliğinin gerek atölye yürütücüsünün 
gerekse öğrencinin -çizime/tasarıma 
doğrudan müdahaleyi mümkün kılan 
bir yakınlıkta cereyan eden- “tashih”ten 
-ancak sözkonusu müdahalenin 
mümkün olamadığı bir uzaklıkta ortaya 

çıkan- “tenkit”e taşınmasını meşru ve 
mümkün kılan zeminin inşası için bir 
fırsat olabileceğini düşünmüştüm. Ne 
var ki bu süreçte daha iyi çizim yapmayı 
mümkün kılan arayüzlere atölyelerde 
talebin artması, genel itibarıyla böylesi 
bir zemin inşasına ihtiyaç olmadığının 
kanıtı oldu benim için. Öğrencilerin proje 
savunma sürelerini sınırlama kapasitesi 
yüksek arayüzler, esasen bir tartışma 
platformu olması gereken jüriyi de bir tür 
onaylama-reddetme mekanizmasına veya 
operasyonel-yönetimsel işleme dönüştürdü.

4 Gerek pandemi sürecinin öğrencide 
ve yakın çevresinde fizyolojik ve 
psikolojik sorunlara yol açması, 

gerek öğrencilerin üniversitenin  
sosyo-kültürel ortamından uzak kalması 
gerekse öğrencilerin akademisyenin 
bürokrata indirgenmesine tanık olması 
eğitimin tüm taraflarında kaçınılmaz 
bir motivasyon ve konsantrasyon 
eksilmesine neden oldu. Bu süreçte 
düzenlenen çok sayıda geniş katılımlı 
ulusal ve uluslararası akademik etkinlik 
bu eksikliği giderme çabalarının başında 
geliyordu. Hayatın olağan akışı içinde 
yüzyüze öğretimde bulunma olanağını 
kaybetmiş, hayat neşesinden mahrum 
bir biçimde kabuğunda yalıtılmış bir 
hayat sürmeye zorlanmış öğrencilerin 
çoğunun “günü kurtarma”yı garantileyen 
ortalamayı hedeflemiş olarak ekranlara 
konuk olduğunu gözlemledim. Daha 
üzücü olan ise, bu sürece, “ortalama”nın 
bir değer olarak akademik ortama nüfuz 
etmesini meşrulaştırma ve hızlandırma 
görevinin verilmesinde üniversite 
yönetimlerinin oynadığı merkezi role 
tanık olmaktı. Öte yandan, internet 
kültürünün meşrulaştırdığı “kopyala-
yapıştır” pragmatizminin konvansiyonel 
etik çerçeveleri paramparça ederek 
ödev hazırlama yöntem ve süreçlerini 
belirlemesine açık kaynak, copyleft vb. 
kavramları tüm boyutlarıyla tartışmadan 
izin veren akademyanın bu yaklaşımı, 
öğrencilerin ve giderek öğretim 
üyelerinin de sözkonusu pragmatizmin 
konformizmine teslim olmalarına yol açtı. 
“Kopyala-yapıştır” kuşağı da doğası gereği 
bu sürece kolaylıkla uyum sağlayınca 
başarı ile sözkonusu teknik, hatta 
intihal özdeşleşiverdi. Bu da öğrencilerin 
motivasyonunu -yanlış bir yöne doğru olsa 
da- belli oranda artırdı.

5 Değerlendirme erkinin tek tarafın 
tekelinde olduğu her eğitim-öğretim 
sistematiğinin öğretmen-öğrenci 

hiyerarşisini yeniden ürettiği apaçıksa 
da, öğretmeni sunucuya, öğrenciyi ise 
pasif bir alımlayıcıya indirgeyen çevrimiçi 
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öğretimin sözkonusu hiyerarşiyi daha da 
katılaştırdığı ileri sürülebilir. Bu süreçte 
hiyerarşi piramidinin üst basamakları 
tarafından daha da fazla gözetlenerek 
denetlenen öğretmenin öğrencisini 
denetlemeye zorlanması da disiplin altına 
alma mekanizmasının süreklilik zincirinin 
oluşturulmasında önemli aşamalardan 
biriydi. Çevrimiçi öğretim genel itibarıyla 
gündelik hayatın deneyimlenmesinden 
kitap ve dergilere, deneyden ortak 
çalışmaya kadar geniş bir yelpazeye yayılan 
tüm bilgi edinme ve paylaşma biçimlerinin 
akışkanlığını bilgisayar ekranının sınırları 
içinde dondurdu. Bu gelişmeler karşısında 
muhalif içerikli bir damar inşa etmeye 
çalışarak tartışma ve diyalog olanaklarını 
zorlamaya çalışan girişimler de ortaya 
çıktı. Ancak bunlar sistem tarafından 
büyük kasırganın içinde münferit ve cılız 
nişler olarak kalmaya mahkum edildiler.

6 Sadece ilk kez çevrimiçi ortamda 
tanıştığım öğrencilerle değil, 
yüzyüze öğretimden tanışıklığım 

olan öğrencilerle de arayüzlere endeksli 
iletişim kurmakta zorlandım. Çevrimiçi 
ortam öğretmenin ders verirken 
bakışlarının kendisine yöneldiği, ancak 
kendisini izleyenleri göremediği bir 
kara delikten farksız. Gerek internet 
bağlantılarındaki aksaklıklar, gerekse 
ders arayüzlerine tam anlamıyla vakıf 
olamamak dersler sırasında ses ve 
görüntü bozulmaları, iletişim kopmaları 
ile sonuçlanıyordu. Nitekim bu da 
ders sırasında veya atölye sürecinde 
tarafların en azla yetinmelerine, idealde 
karmaşık ve çokboyutlu bir etkileşim ve 
performans alanı olması gereken dersin 
sadece bilgi alışverişine indirgenmiş bir 
“kredi tamamlama”ya, müfredatla sınırlı 
bir prosedüre dönüşmesine neden oldu. 
Bir yandan derslere katılımın denetim 
mekanizmalarıyla zorunlu kılınması, öte 
yandan öğrencilerin gündelik hayatlarında 
aileleri ve evleri ile ilgilenmek zorunda 
olmaları derslerin gerilimli bir atmosferde 
cereyan etmesine de yol açtı. Bu da doğal 
olarak öğretmenin dersteki performansını 
olumsuz yönde etkiledi.

7 Ev ile okul/iş yeri, özel alan ile 
kamusal alan, özel zaman ile 
mesai saatleri arasındaki sınırları 

eriten çevrimiçi öğretimin, görüntü 
paylaşımı zorunlu kılındığında tarafların 
mahremiyetini altüst edici bir etkisi oldu. 
Açıkçası ben öğrencilerimi yüzlerini 
göstermeye zorlama hakkına sahip 
olmadığımı düşündüğüm için kendilerinden 
görüntü talep etmedim. Dolayısıyla istisnai 
birkaç durum dışında öğrencilerin ne 
arkaplan görüntülerini gördüm, ne de ev 

içi seslerini duydum. Aslında bir polilog 
ortamı olan atölye bu süreçte sözkonusu 
özelliğini yitirdi. Öğrencilerin kendilerine 
“sıra” gelmedikçe sessiz kalmayı tercih 
ettikleri çevrimiçi öğretimde öğretmen ile 
öğrenci arasındaki iletişim önce tarafların 
sırayla konuştuğu bir diyaloğa, daha sonra 
ise giderek bir monoloğa dönüştü. Öte 
yandan, mahrem hayata dair toplumsal 
ölçekte görüntü ve ses paylaşımını 
gündelik hayatının rutini haline getirmiş 
bir kuşağın dersler sırasında görüntü ve 
ses paylaşımından uzak kalma arzusu da 
dönemin ilginç paradokslarından biriydi.

8 Fiziksel mekanın sınırlarının 
ortadan kalkması, normal şartlar 
altında biraraya gelmenin yoğun 

prosedürel formaliteler gerektirdiği 
ulusal ve uluslararası ölçeklerdeki 
konferans, sempozyum, seminer, atölye 
vb. etkinliklerin hızla ve kolaylıkla 
yapılmasını sağladı. Ayrıca uygulamalı 
derslerde ve mimari proje atölyelerinde 
değil ama, kuramsal derslerde zaman ve 
mekandan bağımsız olma, kaynakların 
kolaylıkla paylaşılması ve sözkonusu 
etkinliklerin müfredata renk katması 
bu derslerdeki başarı oranını az da olsa 
yükseltti. Öte yandan, gerek pandemi 
sürecinde fiziksel mekanın sınırlarının 
ortadan kalkmasının, gerekse neredeyse 
çeyrek yüzyıldır mimari tasarım/temsil 
süreçlerinin dijital kültüre giderek teslim 
olmasının derslerin içeriklerinde radikal 
değişikliklere neden olacak biçimde 
mimarlık fakültelerinde yeterince 
tartışılmamasının ciddi bir sorun olduğunu 
düşünüyorum. Çünkü sadece “mimari 
disegno” değil, mimarlık eğitiminin 
modern formu da Rönesans’tan bu yana 
mimari temsil teknik, yöntem ve araçları 
aracılığıyla ve onların kodlarının belirlediği 
çerçeveler içinde hayata geçmekte. Aynı 
zamanda gündelik hayatımızdaki görme 
biçimlerimiz, denetleme ve disiplin altına 
almada araçsallaştırdığımız bakışlarımız, 
nesnelerin arzu ve iktidar heveslerimizi 
kamçılayan, sonsuzca çoğalan 
görünümleri görsel olanı tartışmamızı 
gerektiriyor. İçinde bulunduğumuz 
antroposenin doğaya olumsuz etkiyen 
üretim süreçleri ve ürünlerinin, inşa 
edilen yapay çevrenin -Frederic 
Jameson’ın kavramsallaştırmasıyla- 
“görsel ontoloji”sinin incelenmesi bu 
nedenle önemli. Bu bağlamda, mimarlık 
fakültelerinde biyosfere ölçülebilir izler 
bırakan insan etkinliklerinin inşa ettiği 
çağdaş dünyanın görsel ontolojisi ile 
mimarlık eğitimi arasındaki ilişkiyi 
irdeleyen çalışmaların artmasının 
gerekliliğini vurgulamak zorunlu 
görünüyor.

9 Çevrimiçi öğretimin öğrenciler 
için fırsat eşitliği sağlamak bir 
yana, fırsat eşitsizliğini artırdığı 

apaçıktır. Eğitim daima ekonomik, 
politik, toplumsal, kültürel farklar 
üzerinde temellenen fırsat eşitsizlikleriyle 
doluydu. Ancak öğretmen ile öğrenci 
arasında yüzyüze cereyan etmekteyken 
bile sözkonusu fırsat eşitsizlikleriyle 
çarpışmaya çalışan iletişim ve etkileşimi 
teknolojik -ve doğal olarak ekonomik, 
politik/ideolojik- bir aracıya (bilgisayar/
internet) bağımlı kılmak tüm bu 
eşitsizlikleri derinleştirici bir etkiye 
neden oldu kanımca. Ayrıca çevrimiçi 
öğretimin mimarlık eğitiminde tarafları 
bilgisayar ve internete bağımlı olmaya 
zorlamasının öğrencinin mimari tasarım 
sürecinde sözkonusu aracılar dışındaki 
(off-bilgisayar/off-internet) temsil teknik, 
yöntem ve araçlarını kullanabilme 
yetisini körelteceğini düşünüyorum. Öte 
yandan, dijital kültürün mimari temsil 
alanındaki potansiyel açılımlarının da 
gerek -bilgisayarlı çizim programlarını 
kalemin ileri modeli olarak görmeye 
eğilimli- mimari proje atölyelerinde, 
gerekse lisansüstü düzeydeki kuramsal 
çalışmalarda yeterince tartışılmadığını 
gözlemliyorum. Bu iki durumun 
antagonizmasının gerilimini deneyimleyen 
tarafların gündelik hayatın koşturmacası 
içinde bilinçli veya bilinçsiz bir 
konformizm arayışına teslim olduklarına, 
bu teslimiyetin ise “üniversite”nin eğitimi 
ve akademik üretimi piyasalaştıran, 
küresel ölçeğe yayılmış kapitalist ve 
neoliberal işletmeci zihniyetin dümen 
suyuna gitmesini hızlandırdığına 
inanıyorum. Bu açıdan bakıldığında, 
aslında çevrimiçi öğretim “üniversiteyi 
kuruluş ideallerinden uzaklaştırarak 
pragmatizmin tehlikeli sularına bırakma 
projesi” adlı buzdağının sadece suyun 
üstündeki, görünen kısmıdır. Bu nedenle 
çevrimiçi öğretimin sadece pedagojik bir 
soruna indirgenmesi yanlıştır, politik, 
ideolojik, ekonomik, kültürel boyutlarının 
sürekli tartışma gündeminde tutulması 
gerekir.

10 Üniversitenin fiziksel 
mekanının toplumsallaştırıcı 
etkisinden, öğrenciler 

arasında zamanla gelişecek paylaşma ve 
dayanışma arzularının yapıcı enerjisini 
besleyen ortamından, bilgiyi üreten 
ve toplumsal/küresel ölçekte yayan 
bir kurum olmasının beraberinde 
getirdiği saygınlığını gündelik hayatta 
deneyimlemekten mahrum kalarak 
bilgisayar ekranlarından yayılan sanal 
dünyada sörf yapan öğrencinin, çevrimiçi 
öğretime indirgenmiş bir mimarlık 
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eğitimini bundan böyle sadece gerekli 
prosedürlerin yerine getirildiği, nicel 
ortalamanın başarı için yeterli görüldüğü 
bir veri alışverişi olarak algılayacağını 
düşünüyorum. Bu algılayışın bilginin 
bedensel olarak deneyimlenmesinin 
mümkün olmadığı bu gibi durumlarda 
bilginin kavranması ve üretilmesinde 
ciddi boşlukların oluşmasına da neden 
olacağı açıktır. Özetle, cereyan etmekte 
olan bu durum -Jean Baudrillard’ın 
kavramsallaştırmasından ödünçle- bir 
“ekonomik değiştokuş”tur, başka deyişle, 
tüm şeylerin sadece mübadele değerleri 
üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacağı 
bir operasyonel alanın yükseköğretimin 
görece özerkliğinin sahasını istila 
etmesidir. Bu gelişmenin ise, ancak 
mimari temsil teknik, yöntem ve araçlarını 
sorunsallaştırabilen, insan-sonrası ve 
hakikat-sonrası dünyanın egemen görme 
rejimine karşı eleştirel bir mesafede 
durmayı başarabilen bir “simgesel 
değiştokuş” ile üstesinden gelinebilir. Bu 
bağlamda sanat, futbol vb. de dahil olmak 
üzere tüm alanlardaki endüstrileşmenin 
üniversitedeki ayağının çevrimiçi öğretimi 
sözkonusu ekonomik değiştokuşun 
meşrulaştırılmasında araçsallaştırmasının 
önüne geçmek için gerekli adımların 
bağımsız akademisyenler tarafından 

atılması gerektiğini vurgulamanın da 
önemli olduğunu düşünüyorum.

11 Minhea Tanasescu’nun 
tezinden hareketle, 
pandeminin, insanın yerküre 

üzerinde artan etkinliğinin paradoksal 
bir biçimde doğanın etkinliğinde 
neden olduğu artışın şiddetli ve yaygın 
sonuçlarından biri olduğu söylenebilir. 
Pandemi öncesi dönem, aslında 
mimarlığın da tüm kurum ve araçlarıyla 
hizmet ettiği antroposenin veya Donna 
Haraway’in “insanlık” değerini insanlara 
eşitsiz dağıtan kapitalist mekanizmanın 
işleyişine ve tarihine atıfla kullanmayı 
tercih ettiği biçimiyle “kapitalosenin” 
“normal” işlediği bir zaman dilimiydi. 
Oysa tam da “normal” olduğu düşünülen 
durum normal değildi. Bu nedenle, 
pandemi sonrasında pandemi öncesi 
dönemin “normal”lerine dönüleceğini 
düşünmüyorum. Öte yandan, şu anki 
mimarlık eğitiminin halen pandemi öncesi 
dönemin ideolojik ve pedagojik kalıpları 
tarafından belirlenen konvansiyonel 
ders içerikleriyle çevrimiçi öğretim 
aracıları üzerinden sözkonusu “normal”i 
yeniden üretmeyi sürdürmeye çalıştığını 
gözlemliyorum. Başka deyişle, çevrimiçi 
öğretim şu anki haliyle, “normal” 

olarak adlandırılanın normal olduğu 
yanılsamasının güncel yeniden üretim 
mecrasından başka bir şey değil. Öte 
yandan, bilgisayar ve internetin mimarlık 
eğitimindeki rolünün artacağına, 
tam da bu nedenle bu role eleştirel 
bakışların gerektiğine inanıyorum. 
Açıkçası, ders içerikleri, mimari proje 
konuları ve pedagojik yöntemler insan-
sonrası duruma göre güncellenmediği, 
hümanizmanın insanmerkezci temsilsel 
çerçeveleri ve dikotomileri çözünmediği 
sürece mimarlık eğitimi kapitaloseni 
geliştirirken daha da köleleşen mimarlık 
üretim ve dağıtım aygıtına hizmet etmeyi 
sürdürecek. Bu süreklilik zincirinin 
kırılıp kırılmayacağı ise öncelikle, 
-Pierre Bourdieu’nün Homo Academicus 
çalışmasında işaret ettiği üzere- özellikle 
yönetim alanında profesyonelleşerek 
eleştiriden ve dolayısıyla entelektüel 
alandan uzaklaşan, sistemle uzlaşmış 
“memur” uzmanlar ile entelektüel 
akademisyenler arasında üniversitede 
cereyan edecek mücadelenin sonucuna 
bağlı olacak kanımca.

■ Erdem Ceylan, Dr. Öğretim Üyesi, 
MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık 
Bölümü.

Devrim Çimen

1 Çevrimiçi öğretime geçişin ilk 
kez gündeme geldiği dönemde 
hem Bilgi Üniversitesi hem de 

AURA İstanbul’da stüdyo dersleri 
vermekteydim. Üniversite’nin uzaktan 
eğitim konusunda YÖK’ten gelecek 
direktiflere göre hareket edeceğini 
biliyordum ama AURA’da çevrimiçi 
ortam konusunda epey belirsizlikler 
oluştu. Stüdyoyu birlikte yürüttüğüm 
Cem İlhan’la bir ara umutsuzluğa 
kapılsak da çevrimiçi ortamda bu işi 
sürdürebileceğimize inandık ve yönetim 
kurulunu da ikna ederek başarılı bir 
dönem geçirdik diye düşünüyorum. Ev 
açısından en zorlayıcı unsur internet 
altyapısına ilişkin oldu. Buna ek olarak 
tüm aile fertleri çevrimiçine geçiş 
yaptığı için bu altyapı iyice belirleyici 
hale gelmeye başladı ama bir biçimde 
çözebildik bu sorunları.

2 Şu anda Bahçeşehir Üniversitesi’nde 
stüdyo dersi veriyorum. Kullanılan 
altyapı ile ilgili dönem başında 

çeşitli eğitimler verildi, bunların oldukça 
yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu 
altyapının birçok potansiyel barındırdığını 

bilmekle birlikte kendi adıma çok verimli 
kullandığımı da söyleyemem ne yazık ki. 
Ama ilerleyen zamanlarda, yani bu salgın 
geçtikten sonra da bu türden çevrimiçi 
arayüzlerin eğitim ortamında etkinliklerini 
artıracaklarını söyleyebilirim. Bu elbette 
ayrıca bir tartışma konusu olarak 
karşımıza gelecektir.

3 Yeni sürecin etkileri, bence 
stüdyo ortamı düşünüldüğünde 
işin can alıcı kısmı. Çevrimiçi 

ortamın bu noktada oldukça yetersiz 
kaldığını söylemem mümkün. Sözünü 
ettiğiniz bazı başlıklar hala fiziki ortamda 
kalabalıklar halinde toplanmadan da 
yapılabilir şeyler ancak bunun için 
ekstra bir çaba gerekiyor. Yer görme 
kişisel olarak yapılabiliyor örneğin, 
ancak salgın koşullarından ötürü 
İstanbul’dan ayrılmış öğrencilerden bunu 
yapmalarını bekleyemiyoruz. O nedenle 
yer seçimleri konusunda yeni stratejiler 
kurmak gerekiyor. Tartışma, jüri ve 
kritik süreçleri ise tamamen çevrimiçi 
ortamda yapılıyor ve belli anlamlarda 
fiziken birarada bulunmaya nazaran bazı 
handikapları var ancak zaman kullanma 
konusunda bir disiplin de getirdiği 
muhakkak. Özetle stüdyo ortamının 
çevrimiçi ortamda birçok gücünü 

yitirdiğini ancak duruma göre bazı yeni 
güçler edinebilme potansiyeline sahip 
olduğunu düşünüyorum.

4 Öğrenci motivasyonu ve 
konsantrasyonunda çok radikal bir 
değişim gözlediğimi söyleyemem. 

Bence bu biraz da öğrencinin kişiliğiyle 
ilgili. Bazılarında olumlu bazılarında 
ise olumsuz etkiler oluşturduğunu 
gözlüyorum. Ama her haftanın beklenti 
ve stüdyo çıktıları çevrimiçi altyapı 
sayesinde çok sıkı takip altına alındığı için 
bunun belli türden bir disiplini sağladığını 
söyleyebilirim. Bu da ister istemez bir 
konsantrasyon düzeyi gerektiriyor 
öğrenciler açısından.

5 Sürecin hoca-öğrenci ilişkisine 
etkisine dair soruya, iki açıdan 
farklı yanıtlar verilebilir. Öğrenci 

ve hocanın fiziken karşı karşıya olma 
durumunun yarattığı hiyerarşi çevrimiçi 
ortamda görece bir eşitlik düzlemine 
taşınmış olarak değerlendirilebilir. Yani 
hocanın giyimi kuşamı, hal tavırları, 
mimikleri ve vücut dili ile kurduğu 
baskınlık hali, sanal ortamda sekteye 
uğramaktadır. Ancak diğer yandan 
bakıldığında ise çevrimiçi altyapının 
her türlü kontrolü de hocanın elindedir. 
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İstediği öğrenciye söz verebilir, kesebilir 
gibi. Tartışma ve diyalog açısından 
bakıldığında birlikte olmanın yarattığı 
sinerji çevrimiçi ortamda ne yazık ki 
kaybolmaktadır. Bunun önemli bir eksiklik 
olduğunu düşünüyorum. 

6 İlk kez karşılaştığım bir kişiyle 
iletişim kurmam hep zor olmuştur 
ancak çevrimiçi ortamda bu zorluk 

daha da artıyor. Öğrenciler genelde 
kameralarını açmıyorlar ve dönem 
boyunca yüzünü görmediğim öğrencilerim 
oluyor. Bu oldukça can sıkıcı bir durum 
ve bunu aşmak için ne yapılabilir pek de 
bilemiyorum. Ayrıca çevrimiçi ortamın 
koşullarından kaynaklı söz alma, söz 
verme, heyecanla söz kesme koşullarının 
kısıtlı olması da bu iletişimi belli açılardan 
zorlaştırıyor.

7 Ev halinin derse nasıl yansıdığı 
sorusuna kendi açımdan yanıt 
verebilirim ancak öğrenciler 

açısından düşündüğümde neredeyse hiçbir 
öğrencimin kamerasını açmayı tercih 
etmediğini söyleyebilirim ve bu konuda 
zorlayıcı olmak da istemiyorum açıkçası. 
Ancak sesler sözkonusu olduğunda bazen 
arkadan gelen inşaat, ev hali veya konuşma 
sesleri stüdyo sürecine eşlik edebiliyor. 
Bunun yanına bir de teknik ekipman 
ve bağlantı sorunlarından kaynaklı 
bozunumlar girince süreç bazen tatsız bir 
hal alabiliyor.

8 Fiziksel sınırların belirleyiciliği 
konusunda kafam biraz karışık 
açıkçası. Ya da karışıklıktan ziyade 

şöyle ifade edeyim: Her ayrı örnekte 
bağlama göre iyiye veya kötüye gidiş 
olduğunu söyleyebilirim. İyi olan şu, 
fiziki bağlayıcılar ortadan kalktığında 
dünyanın herhangi bir yeri çalışma 
konusu haline gelebiliyor. Bunu denedik 
geçen dönem ve dünya coğrafyasında 
daha önce hiç duymadığımız yerleri 
çalışma şansımız oldu. Ancak bundaki 
bir handikap bu çalışmanın yeterince 
derinleşememesi sorunu idi ve bu da bir 
şekilde fiziken o alana dokunamamakla 
yakından ilintili diye düşünüyorum. Böyle 
olunca o alana ilişkin bilgi sadece belirli 
çevrimiçi kaynaklardan sağlanabiliyor 
ve o bilgilerin üretim süreçleri de kısıtlı 
bir ilgiden besleniyor. Kötü olan ise az 
önce söylediğimle yakından ilintili. Süreç 
içerisinde öğrenci tarafından toparlanan 
ve tasarım sürecini besleyecek veri seti 
öğrencinin ilgi ve motivasyon düzeyine 
göre çevrimiçi ortamın genel eğilimlerine 
tabi olmak durumunda kalabiliyor bu 
da çalışmayı vasat altı bir noktada çakılı 
bırakabiliyor. 

9 Her ne kadar salgın koşullarının 
herkesi eşit şekilde etkilediği, 
fakir zengin ayırmadığı gibi bir 

söylem olsa da eşitsizlik her koşulda 
kendini yeniden üretebilir ve bunun böyle 
olduğunu görebiliyoruz. Çevrimiçi olma 
hali içinde de bu türden eşitsizliklerin 
olduğunu söyleyebilirim. Eşitsizlik 
sadece bireyler anlamında değil kurumlar 
anlamında da geçerli sanıyorum. Kurulan 
ya da kurul(a)mayan çevrimiçi altyapılar, 
abone olunan ya da olun(a)mayan veri 
tabanları kurumlar arası eşitsizlikleri 
yeniden üretiyor.

10 Çevrimiçi imkanlar kampüsün 
sağladıklarını karşılayamaz. 
Buna yanıtım kısaca hayır. 

Ancak şunu da unutmamak gerekir, 
birçok üniversitenin bir kampüs ortamına 
sahip olmadığını da biliyoruz. Ofisten 
bozma yapılar içerisinde eğitim almak 
durumunda kalan öğrencilerin çevrimiçi 
ortamda çok da bir şey kaybettiklerini 
söylemek mümkün değil. Bu bağlamda 
fırsattan istifade kadrajı fiziksel 
mekana çevirmek faydalı olacaktır. 
Özellikle salgın koşullarından kaynaklı 
mekanı yeniden ele alma gerekleri 
düşünüldüğünde. Artık doğal hava 
ve ışık sorunları olmayan, yeterli açık 
alan kullanımları sunabilen öğrenim 
ortamlarına ihtiyacımız olacak ve bunun 
için şimdiden düşünmek gerekir. 

11 Ben geleceğin bir türden 
melez bir yapıya evrileceğini 
düşünüyorum. Bildiğimiz 

geleneksel çalışma ve üretim biçimleri, salt 
çevrimiçi çalışma ve üretim biçimleri ile 
melezlenecek ve ara bir durumu konuşuyor 
olacağız. Çevrimiçi ortamın bazı 
özelliklerinin fiziki olana eklemlenebileceği 
bir model kurulacaktır. Ancak bu biraz 
da eğitim ortamlarının bu melezleşmeyi 
nasıl ele alacakları ile de yakından ilintili, 
bu melezleşme bazı örneklerde çevrimiçi 
olanın baskın hale geleceği bir modele 
evrilebileceği gibi tam tersi de mümkün. 
Yani yine oldukça heterojen bir tablo ile 
karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum. 
İçinde bulunduğumuz bu olağandışı 
koşullardan kim ne “ders” çıkarırsa artık.

■ Devrim Çimen, Dr. Mimar, Yarı 
Zamanlı Öğretim Görevlisi, Bahçeşehir 
Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi; 8artı Mimarlık ve Kentsel 
Tasarım.

Deniz Dokgöz

1 Özellikle stüdyo gibi uygulamalı 
dersler için kafamda çeşitli sorular 
oluştu diyebilirim. Buna bağlı 

olarak yüzyüze eğitimde gerçekleştirmeye 
çalıştığımız stüdyoda çalışma pratiklerinin 
terk edildiği yeni öğrenim kurgularına 
gereksinim duyulacağı bir ortamın 
yaratılması gerekiyordu. Bizim eğitim 
sürecimizde teorik dersler bittikten 
sonra stüdyo derslerinin çevrimiçi olarak 
sürdürülmesi, hem bizim için hem de 
öğrenciler için görece bir rahatlık sağladı. 
Tabii bu rahatlıkta ilk 6 haftanın okulda 
gerçekleştirilmesi ve çalışma alanına 
dair analizler ve ortak çalışmaların 
tamamlanmış olması çevrimiçi eğitim 
anlamında da bizlere kolaylık sağladı. 
Daha sonraki dönem ise teorik ve 
uygulamalı dersler birarada yürütüldü. 
Eve dair dizüstü bilgisayarların varlığı 
mekansal gereksinimleri zorunlu 
kılmıyordu. Bu anlamda internet kalitesi 
dışında bir sorun yaşamadım. 

2 Farklı programlara entegre olma 
anlamında çok büyük zorluklar 
yaşamadığımızı düşünüyorum. 

Teams ile başlayan süreç okulumuzun 
programı olan Sakai ile devam etti. Teams 
üzerinden gerçekleştirilen çevrimiçi eğitim 
kurgusu, öğrencilerin ekran paylaşımları 
ile birlikte kendi bilgisayarları üzerinden 
model, maket ve çizimlerin paylaşılması 
ve benim yapılan sunuma dair kritikleri 
kağıt üzerine eskizleyerek vermem şeklinde 
gelişti. Bilgisayar ortamında elle kritik 
vermek diyebiliriz. Fakat Sakai ortamına 
geçtikten sonra pandemi ile birlikte yeni 
programların kullanımları öne çıktı ki 
bunlar içerisinde Miro programı tam 
anlamı ile süreci daha iyi yürütmemizi 
sağlayan olanakları bize sundu. Dolayısıyla 
el yordamı ile girdiğimiz çevrimiçi 
ortam, farklı dijital platformların verimli 
kullanılması ile eğitimi daha olumlu 
hale getirdi. Tabii ki burada asıl olan 
öğrencilerin yaklaşımı. 

3 Dezavantajları barındırdığı 
kadar avantajları da bünyesinde 
barındırabilen bir sistemden 

bahsetmemiz mümkün. Yerleşik stüdyo 
kurgusunda birarada çalışma kültürünün 
dijital ortamda devam etmesi çeşitli 
zorluklar içermesine rağmen farklı 
program kullanımları ile interaktif 
olarak yürütülebiliyor. Yer görme 
konusu ise konvansiyonların yeniden 
ele alınmasını zorunlu kılan bir süreci 
barındırıyor. Şöyle ki benim açımdan 
yer görme kavramı yere dair okumanın 
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tüm bileşenler ile ele alınması anlamını 
taşıyor. Yani farklı bir coğrafyada, yerde 
tasarım yapmak için mutlaka oraya gidip 
orayı görmek mutlak geçerli bir önerme 
değil. Esas yer görmenin anlamının 
tasarım yapılan yerde belirli dönemlerde 
yaşamakla mümkün olduğunu 
düşündüğüm için söylüyorum bunu. Yere 
ait yaşamsal pratikleri deneyimlemenin 
orayı bir gün içinde ziyaret etmekle 
gerçekleşeceğini düşünecek kadar naif 
olamıyorum açıkçası. Bu noktada yere 
dair sosyal donatıları, içerikleri, iklimsel 
özellikleri, yaşamsal pratikleri okumanın 
tek yönteminin orayı kısa süre içerisinde 
görmek olduğuna inanmıyorum. Bunu 
söylerken sadece mimarlık eğitimini 
baz alarak söylemiyorum. Jüri olduğum 
yarışmalarda da yer görmenin zorunlu 
kılınmasını mantıksız bir uygulama 
olarak görüyorum. Eğitim anlamında 
bir yeri görmek o kenti, coğrafyayı 
deneyimlemeyi ise olumlu bulmakla 
birlikte bunun sadece tasarım yapılacak 

alan üzerinden tariflenmesini doğru 
bulmuyorum. Bu noktada yer görme 
amaçlı gezilerin kısa süreli etkisinin 
tasarımcıyı yanlış yönlendirebilecek 
dataları da barındırabileceği olasılığı 
bu fikrimi güçlendiriyor. Jüri süreçleri 
açısından ise tabii ki yüzyüze eğitimle 
kıyaslandığında tasarımın anlatımı ve 
üzerine konuşmanın etkisinin zayıfladığını 
düşünmekle birlikte farklı kentlerden jüri 
üyesi davet edebilmenin avantajlarını da 
yok saymamak gerektiğini söyleyebilirim. 
Kritik konusunda ise yüzyüze eğitimin 
yerini tutabilecek bir interaktif modelin 
varlığını henüz öngöremiyorum açıkçası. 

4 Öğrenci motivasyonunda bir 
düşüş olduğunu gözlemliyorum. 
Bunun, kritik verilen öğrenci ile 

temas sırasında diğer öğrencilerin tavır 
ve davranışlarını bilemediğimizden 
kaynaklandığını düşünüyorum. Kritik 
sırasında dijital olarak varlığını koruyan 
öğrencilerin fiziksel olarak orada 

olup olmadığını bilmemek bu fikrimi 
pekiştiriyor maalesef. Bununla birlikte 
stüdyoda öğrenme sürecinin salt eğitimci-
öğrenci diyaloğu üzerinden işlemediğinden 
ve öğrenciler arası diyaloğun da çok 
önemli bir öğrenim çıktısı olduğundan 
hareketle çevrimiçi eğitimin bunu 
sağlayamaması şu an gördüğüm en büyük 
sorun bence.

5 Yeni süreçte hoca-öğrenci 
hiyerarşisinin yeniden üretildiğini 
söylemek mümkün. İster teorik 

isterse de uygulamalı derslerde öğrenci 
katılımının yüzyüze eğitime göre daha 
kısıtlı olması bu hiyerarşinin güçlenmesine 
neden oluyor diyebilirim.

6 Sanal bir gerçeklik yaratan bu 
sistemde artık öğrenciler bir isim ve 
soyisimden ibaret kalıyor maalesef. 

Dolayısıyla iletişimin de ikiboyutlu 
kaldığını söyleyebilirim.

7 Kamera kullanımının ses ve görüntü 
kalitesine dair sorun yaratma 
durumu, gündelik hayatın kritiklere 

yansımasana engel teşkil edebiliyor. Bu 
noktada kameraların sürekli açık olmaması 
etkileşimin ses üzerinden gerçekleşmesi, 
duvara konuşma hissinin artmasına neden 
oluyor. Anlatılan konunun ya da verilen 
kritiğin anlaşılıp anlaşılmadığının test 
edilememesi bence sürecin en sorunlu 
yönü. 

8 Fiziksel sınırların ortadan kalkması, 
belki de çevrimiçi eğitimin sağladığı 
en önemli avantaj diyebilirim. 

Tasarım probleminin, yerin, çalışma 
alanının, yöntemin verilmesine dair farklı 
senaryoların gündeme getirilmesine dair 

1 “Görsel Düşünme 
Yöntemi Olarak 
Eskiz” dersinden Miro 
çalışmaları.
2 Konvansiyonel 
yöntemin çevrimiçi 
derse aktarımı: 
Ekran paylaşımı ile 
yapılan sunumlara 
dair kritiklerin kağıt 
üzerinde eskizlenmesine 
bir örnek.

2

1
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önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. 
Bu noktada konvansiyonların yeniden 
sorgulanması ve mimarlık eğitimine dair 
yeni eğitim tekniklerinin hayata geçmesine 
olanak sağlayabildiğini düşünüyorum. 
Tabii ki burada eğitimcilerin yeni ve farklı 
bakış açılarıyla tasarım problemlerini 
yeniden tanımlaması çok önemli.

9 Yeni durumun fırsat eşitliği 
sağlaması maalesef imkanlı 
görünmüyor. Yüzyüze eğitimde 

bile sorun taşıyan bir yapının çevrimiçi 
eğitimde daha da üst noktalara doğru 
evrildiğini düşünüyorum. İnternete erişim 
sorunları bir yana çalışmak zorunda 
olan öğrencilerin süreçte yaşadıkları 
durum fırsat eşitliğine dair uçurumu 
derinleştirmekte.

10 Birbirinden öğrenme 
süreçlerinin çevrimiçi durumda 
gerçekleştiğini düşünmek 

aşırı iyimser bir tutum olacaktır. Farklı 
programlarda ortak çalışma yapma 
olanağı bulunmasına rağmen henüz yeterli 
olgunluğa ulaştığını söylemek güç. 

11 Mimarlık eğitiminin 
geleceği mutlak ve mutlak 
konvansiyonlardan 

sıyrılmakla mümkün. Çevrimiçi süreç 
bizlere biraz bunu öğretmeye başladı diye 
düşünüyorum. Bu noktada eğitimcilerin 
de belirli konvansiyonlardan sıyrılarak 
tasarım probleminin verilmesinden 
analizlere, fikir üretiminden yapısal 
dönüşüme kadar yeni öğrenme pratiklerini 
kurgulamaları gerekiyor, bu da mutlak bir 
değişimi öngörmek ve buna hazır olmakla 
mümkün.

■ Deniz Dokgöz, Doç.Dr., Dokuz Eylül 
Üniversitesi Mimarlık Bölümü.

Özgür Ediz

1 Geçtiğimiz yıl Mart ayında 
salgın kapsamında gündeme 
gelen “çevrimiçi öğretime geçiş” 

zorunluluğu Bursa Uludağ Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde 
bölüm başkanlığım sırasında “acil durum 
alarmı” ile gerek rektörümüz gerekse 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile bizzat 
yapmış olduğum görüşmeler sonucunda 
ele alındı. Yıllar önce 2000’lerin henüz 
başlarında İTÜ Mimarlık Fakültesi, 
Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden 
Prof.Dr. Gülen Çağdaş hocamız ile 
birlikte çalışmış olduğumuz “uzaktan 
eğitim-öğretim çalışmaları”ndan kaynaklı 
tecrübelerim bu kapsamda çok büyük bir 
katkı sağladı. Üniversitemizin sözkonusu 
tecrübelerime güvenmesi ve Bilgi İşlem 
Dairesi’nin mevcut sisteminin tecrübe 
edilmesi ile birlikte tüm bölüm olarak 
mimari tasarım stüdyoları da dahil olmak 
üzere uzaktan eğitim sürecine başladık. 
İlk yaptığımız iş öğrencilerimizin uzaktan 
eğitim kapsamında yeterli donanım ve 
teknik araçlara sahip olup olmadıklarının 
araştırılması oldu. Bu kapsamda hızlıca 
Instagram platformu üzerinden yaptığımız 
bir anket ile %90’lara varan bir sonuçla 
sürece büyük oranda hazır olduğumuzu 
gördük. Bir yandan öğrencilerimizin 
%10’unun sisteme ulaşamaması sorunu 
(ancak sonradan çözümlenebildi) ilk 
başlarda bizleri üzmesine rağmen süreci bir 
şekilde işletmemiz gerekti. Sonuç olarak; 
kişisel kapsamda sorunuzu yanıtlayacak 
olursam uzaktan eğitim sürecinde 
büyük bir şok yaşamadığımı söylemek 
doğru olacaktır. Evimde ve okulumdaki 
imkanlar, donanım ve yazılım olarak 
oldukça uygun ve yeterli olduğundan 
sürece kısa sürede adapte olabildim 
diyebilirim. 

2 Büyük ölçekteki bir üniversitede 
yer almak ve birbirinden eğitim-
öğretim strateji ve kurguları 

açısından oldukça farklı fakültelerin 
bulunması uzaktan eğitim konusunda 
alınan kararlarda çeşitliliği de beraberinde 
getirdi. İlk başlarda, altyapının, “datayı 
depolama” alanlarının ve arayüzlerin 
kısıtlı olması bizleri farklı mecraları ve 
yöntemleri kullanmaya yönlendirdi. Hem 
eşzamanlı yürütülen hem de kayıtlara 
dayalı ve devam zorunluluğunun olmadığı 
bir eğitim programı önceleri bu tür 
yaklaşımlara alışık olmayan öğretim 
üyelerimizi ve doğal olarak öğrencilerimizi 
zorlamışsa da dönemin hemen başında 
birden gündeme gelen yeni koşullar 
altında eğitimin devam ettirilmesi 

gerekliliği sürece hızla alışmamızı 
sağladı. Dersleri yürütenler olarak, klasik 
yöntemlere göre derslerin çok daha uzun 
sürmesi ve iletişime dayalı zorlukların 
yaşanması ilk başlarda bocalamalara yol 
açsa da zamanla uygun arayüzlerin seçimi 
ve edinilen deneyimlerle sürecin üstesinden 
gelebildik. Bilgisayar çağına doğmuş olan 
öğrencilerimiz ise sürece oldukça hızlı 
bir şekilde adapte oldular. Ülkemizin 
hemen her yerinden internet üzerinden 
bağlanarak bireysel çabalarla eğitime 
katılmanın aslında adaletsiz ve alışılmadık 
bir kurgusu olsa bile; cep telefonu, 
bilgisayarı ya da interneti olmayan 
öğrencilerimiz bir şekilde sorunlarını 
çözerek sürece katıldılar. Bu noktada 
sayıları az da olsa kendilerine çeşitli 
tavsiyeler dışında yardımcı olamamak 
açıkçası bizleri çok derinden etkileyerek 
üzmüştür. İdari süreçlerde ise sayısal 
yöntemlerin kullanılması ve zaman zaman 
okulda ortak bir alanda bulunan görüşme 
ve imzalama yöntemleri kullanılarak 
sistemin işlemesi sağlanmıştır. Dönem 
sonrasında değişen arayüzler ile özellikle 
Google Meet ve Zoom gibi platformlar 
ile çok daha verimli bir süreç yaşanmıştır. 
Salgın bittiğinde ise edinilen tecrübeler ve 
birikimlerle ülke ölçeğinde bir uzaktan 
eğitim sisteminin kurgulanacağını 
ve kısmen özellikle kuramsal 
dersler kapsamında sürdürüleceğini 
düşünüyorum. Öncelikle, öğretim üyesi 
sayısının az olduğu okullarda bu sistemin 
kullanılabileceğini düşünmekteyim.

3 Yürütücülüğünü üstlendiğim 
stüdyo ortamı ben dahil 4 öğretim 
elemanından oluşuyor. Tüm 

öğrencilerimize normal süreçlerde olduğu 
gibi hep birlikte bakıyoruz. Günümüzde 
artık eskimiş olan ve adının bile farklı 
çağrışımlara neden olduğu “jüri” kavramı 
yerine “forum” kavramını kullanıyoruz. 
Bu durum “bilenler bilmeyenlere 
sorular soruyor” kurgusunu değiştirerek 
herkesin dahil olarak katıldığı ve “sürekli 
öğrenilen” bir platformu oluşturuyor. 
Zaten bilindiği üzere antik döneme ait 
forum planı da dairesel ve herkese eşit 
mesafeli bir kurguya sahiptir. Tashih, 
yani düzeltme olarak anlayabileceğimiz 
kavramı ise çoktan terk etmiş durumdayız. 
Eskiden eline kalemi alan “hoca/usta”, 
öğrencinin tasarlamış olduğu eskizinin 
üzerinde (adeta onu dinlemeden ve dikkate 
almadan belki de umarsızca) kendisine 
ait çeşitli öneriler geliştirirdi. Güncel 
yaklaşım ise eleştiri geleneğinin her iki 
tarafta da öğrenenlerin bulunduğu stüdyo 
ortamında oluşturulmasıdır. Kısacası bu 
stüdyo yaklaşımı her dersin neredeyse 
forum niteliğinde sürdürülmesi ile herkesin 
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doğrudan katılabildiği bir süreç olma 
özelliğini taşır. 

Uzaktan eğitime geçilmesi ile birlikte; 
aslında normal şartlarda yüzyüze olan 
stüdyomuzdaki kurguda panoya ya da 
duvara asılan/yansıtılan sunumların yerini; 
evlerde katılımcıların ekrandan izlediği 
ya da dağınık ve mesafeli bir düzende 
sadece yürütücülerin atölyede bulunduğu 
ve sunumların projeksiyon ile duvara 
yansıtıldığı bir modele bırakmıştır. Aslında 
meselenin özü değişmemiş sadece iletişim 
araçları farklılaşmıştır. Stüdyomuzda her 
dönem bir üst kavram üzerinden vermiş 
olduğumuz mimari tasarım konularımız, 
normal süreçte de olduğu gibi salgın 
döneminde de alan ve yer seçiminde 
öğrencilerimizin önerileri ve bizlerin 
tavsiyeleri ile gelişmiştir. Bursa içinde ya da 
dışında yaşayan öğrencilerimiz böylelikle 
kendi yaşadıkları yakın çevrelerden çeşitli 
alanlar sunarak o alanları tanımamızı 
sağlayarak stüdyomuza da katkıda 

bulunmuşlardır. Böylelikle aslında 
en başında negatif gibi görünen alan 
sorununu stüdyomuza katkı sağlanması 
hedeflenerek pozitif bir hale getirmiş 
olduk. Teknik olanaklar kapsamında ise; 
rektörlüğümüzün bölümümüze temin 
etmiş olduğu tabletler, dijital kalemler vb. 
ile birlikte, çeşitli arayüzlerde geliştirilen 
iletişim yöntemlerini kullanarak ve sürekli 
bölümümüz ile bilgi ve tecrübe paylaşımı 
yaparak sürece katkı sağladığımızı 
düşünüyorum.

4 Uzaktan eğitimin ilk başlarda 
getirmiş olduğu teknik problemlerin 
aşılması sonucunda öğrencilerimiz 

yeni sisteme uyum sağladıklarını 
gözlemlememe rağmen; izlemiş olduğum 
moral düşüklüğü ve motivasyon eksikliği 
halen kısmen de olsa sürmektedir. Bu 
durumun sebebini ise; kanımca, eskisi 
gibi sosyalleşememek, salgına bağlı 
olarak dünya kapsamında yaşanan çeşitli 
sorunlara bağlı önceliklerin değişmesi, 

ekonomik sorunlar ve de sağlık sorunları 
olduğunu söyleyebilirim. 

5 Çevrimiçi ya da yüzyüze olarak 
yürütülen süreçte, hoca-öğrenci 
arasındaki ilişki/kurgu aslında asıl 

görevi platformu oluşturmak olan hocanın 
kurgusu ile doğrudan ilişkilidir. Hoca 
eğer dersin odağında olursa sistem hoca 
merkezli olarak onun üzerinden gelişir, 
oysa hoca eğer katılımcı bir yaklaşım ile 
öğrenen-öğrenen kurgusunu benimserse 
ortaya herkesin paylaştığı ve katıldığı 
bir süreç çıkar. Aslında sorun, çevrimiçi 
ya da yüzyüze bir sürecin işletilmesi 
değil ders ve öğretim kurgusunun nasıl 
oluşturulduğudur. Bu kapsamda sunucu ve 
izleyici kavramları yerine herkesin katılımı 
ile yürütülen bir model/platform tercih 
edilmelidir. 

6 Yeni tanıştığım öğrencilerim ile 
kurduğum diyalog onlara daha 
çok katılım ve söz hakkı vererek 

“kendilerini tanıtma fırsatı verme” 
şeklinde gelişmiştir. Ancak çok kalabalık 
olarak gerçekleşen derslerde maalesef 
tanışma/tanıma meselesi oldukça problemli 
bir hale gelmektedir. Mimarlık eğitimine 
27 sene önce 20 öğrenci ile başlayan 
bölümümüz; YÖK’ün durmadan öğrenci 
sayılarını arttırması ile 150’leri geçmiştir. 
Öğrenci sayısı artarken maalesef öğretim 
elemanı sayısında belirgin bir artış 
olmaması bu problemi ve dolayısıyla 
eğitim/öğretim ve akreditasyon sorunlarını 
gündeme getirmiştir. 

7 Zamanla sürece katılanların 
kendilerine ekranda sanal bir 
fon oluşturmalarının yanında 

gündelik yaşantılara ait çeşitli durumlara 
da doğal olarak şahit olduk. Bu durum 

1 Öğrencili okul mekanı, Bursa Uludağ Üniversitesi.
2 Pandemi sırasında boş dershane, Bursa Uludağ 
Üniversitesi.
3 Uzaktan eğitimde stüdyo ortamı, Bursa Uludağ 
Üniversitesi.

1

2 3
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aslında, dersin önüne zaman zaman 
geçse de yüzyüze yürütülen süreçlerde 
de karşılaşabildiğimiz çeşitli sürprizlerin 
benzerleri niteliğindeydi. Ev ortamlarının 
ekranlarda görünmesi, kapı zilinin 
duyulması vb. güncel olaylara şahit 
olmanın aslında sürece belli oranda 
samimiyet kattığını söylemek yanlış 
olmayacaktır. Ancak bununla birlikte, 
normal süreçte kampüs ya da okullarda 
bizzat bulunmanın getirmiş olduğu  
psiko-sosyal etki ile; uzaktan eğitim 
sürecinde konut ya da internet 
kafelerden katılım şeklinde ortaya çıkan 
çeşitli “sorunlu mekansal kurguların” 
oluşturduğu etkiyi karşılaştırmak da 
anlamsız olacaktır.

8 Aslında meseleye, dezavantaj 
gibi görünen bu durumu avantaja 
dönüştürmek kapsamında bakacak 

olursak, ulaşılabilirlik, mesafelerin 
anlamsızlaşması, küreselleşme ve güncel 
teknolojilerin aktive edilmesi gibi konular 
açısından ileriye dönük olarak “mimarlık 
eğitimine dair kökten birtakım tartışmaları 
gündeme getireceği” vurgusu şüphesizdir. 
Bu tartışmayı, yaşantımızı doğrudan 
etkileyen ve sanki daha önce olmazsa 
olmazlarımızın bile dönüşebildiğini 
ve yerlerinin farklı yaklaşımlarla 
doldurulabildiğini görmek açısından da 
oldukça değerli buluyorum. Mimarlık 
mesleğinin de bu kapsamda çeşitli 
süreçler açısından sorgulanması ve acilen 
güncellenmesi konuları gündemimize girmiş 
bulunmakta. Daha önce simüle ettiğimiz 
çeşitli çalışmaları deneme şansına da bir 
şekilde ulaşmış olduk; yeni deneyimler, 
yeni öneriler ve yeni perspektifler kazandık. 
Eğitim-öğretim süreci, normal süreçte 
mesafelerden kaynaklı olarak pek de 
imkan yaratamadığımız değişim/paylaşım 
senaryoları ile “uzaktan katılım” sayesinde 
birçok misafir katılımcı ile daha da 
etkileşimli bir şekilde sürdürülmüş oldu. 
Artık atölyelerimiz/dersliklerimiz konferans 
salonlarımız dünyanın her noktasından 
ulaşılabilen “linkler” halini aldılar.

9 Fırsat eşitliği, belki de yanıtlaması 
en güç soruların başında geliyor. 
Zira ilk başlarda benim de bölüm 

başkanı olarak bizzat üzerinde durduğum 
bir konuydu bu. Uluslararası bir öğrenci 
profiline sahip olan bölümümüz bu açıdan 
küresel ölçekte büyük bir deneyim kazandı 
diyebilirim. Ancak kanımca konu, sadece 
üniversitelerin imkanlarının yeterli olup 
olmaması değildi; öğrencilerin imkanları 
açısından da bir destek organizasyon 
geliştirilmesi gerekiyordu. Bu destek, 
ücretsiz internet, çeşitli bilgisayar 
donanımı ve ekonomik destek kapsamında 

olmalıydı. Özellikle büyük üniversiteler ve 
vakıf üniversiteleri dışında kalan eğitim 
kurumlarının ise, fırsatlar açısından 
değerlendirildiğinde maalesef olumsuz 
şartlara sahip olduklarını bilmekteyiz. 

10 Kampüs kurguları aslında 
üniversitelerin sadece  
eğitim-öğretim odaklı fiziksel 

yapılar olmadığı düşüncesi üzerinden 
ele alındığında çevrimiçi ortamların 
bu konuda yetersiz olduğu görüşüne 
katılmamak imkansız görünüyor. Sadece 
eğitim değil; kültürel karşılaşmaların ve 
etkileşimlerin oluştuğu alanlar olarak 
fiziksel ortamın değeri ve kazanımları 
tartışılmaz. Ancak mimarlık eğitimi alan 
en son kuşağın -Henri Matisse’in de 
“her birey doğduğu zamana angaje olur” 
sözüyle belirttiği gibi- sosyalleşmek için 
bile sanal ortamları tercih edebildiklerini 
izlemekteyiz. Kısacası bu durumun 
anlaşılabilmesi ve netleşmesi açısından 
yanıtın; bilimsel çalışmalarla da 
gösterilmesi gerekmektedir.

11 Kişisel olarak edinmiş 
olduğum deneyimler ve 
çeşitli öngörüler kapsamında; 

çevrimiçi eğitim-öğretim süreci mimarlık 
eğitiminin ve mesleğinin ister istemez 
yeniden tartışılmasını gündeme getirecektir 
diye düşünüyorum. Yaşantımızı doğrudan 
etkileyen salgın ve sonucunda oluşan bu 
yaklaşım ile eksiklerimizi ve gerekli gereksiz 
sür-git yapageldiğimiz ve tartışamadığımız 
çeşitli eğitim süreçlerini yeniden ele almamız 
gerekliliği bence en büyük kazanımımız 
olacaktır. Bu durumu, anlık bir duraksama 
ile etrafımıza yeniden bakabilmek, “biz ne 
yapıyoruz?” sorusunu sormak için ve bir 
tür güncelleme fırsatı olarak değerlendirmek 
hatalı olmayacaktır. Kanımca çevrimiçi 
süreçler normale döneceğimiz dönemde de 
çeşitli alanlarda kalıcı olarak sürecektir. 
Özellikle öğretim üyesi yetersiz olan 
üniversiteler açısından uzaktan eğitim 
konusu bir can simidi niteliği taşıyabilir. 
Zira YÖK Anadolu adlı çalışma ile ilgili 
olarak bu kapsamda ilk adımların atıldığını 
hep birlikte izlemekteyiz. Bizler de üniversite 
olarak Çoruh Üniversitesi’ne destek olma 
gayretleri içindeyiz. Özet olarak çevrimiçi 
süreçlerin, sadece ülkemizdeki eğitimi 
etkileyeceği ve değiştireceği değil, global 
ölçekteki yepyeni kurguları ve sürprizleri de 
beraberinde getireceği ve yeni yaklaşımları 
motive edeceği kanısındayım. Sağlıklı 
günlerde görüşmek dileğiyle.

■ Özgür Ediz, Prof.Dr., Bursa Uludağ 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi.

Gürbey Hiz

1 Salgının ilk vakalarının yaşandığı 
günlerde açıkçası bu denli 
hayatımızı ve eğitimi değiştirecek 

etkisi olacağını hayal edemiyordum, 
hatta bazı endişeli öngörülere şüpheyle 
yaklaşıyordum. Okulda eğitimin 
durdurulduğu haberini aldığım gün, adeta 
yangından eşya kaçırır gibi odamdan 
bir dolu kitap alarak eve getirdiğimi 
hatırlıyorum. Salgın başlamadan iki ay 
önce doktora savunmamı yapmıştım ve 
savunma öncesinde de yaklaşık iki ay 
kadar harıl harıl evde tezimi bitirmeye 
çalıştığım bir dönemden geçmiştim ve evde 
çalışmaya epeyce alışmıştım. Tam da bu 
yüzden tez bitmişken tekrar eve girmek, 
ayrıca bir keyfimi kaçırmıştı. Yine de ilk 
günlerde korkunun da etkisiyle evden 
çalışmayı pek de önemsemeden belirsizliğin 
bitmesini bekledim. 

2 İçinde bulunduğum kurum, 
vakaların ilk görüldüğü günlerde 
bahar tatilini de hesaba katarak bir 

süre ara verdi ve çevrimiçi platformlarını 
hazırlamaya koyuldu. Kurumun sunduğu 
platform özellikle mimari stüdyo 
dersleri için pek uygun görünmüyordu 
ama süreçte hızlıca çoğu mimarlık 
bölümünde de kullanılan Zoom’a 
geçtik. Kalıcılığını kestiremiyorum 
ama bu gibi programların bir kullanım 
hafızası oluşturduğunu düşünüyorum. 
Şu an özellikle Zoom arayüzü ve 
kullanım olanaklarına öğrenciler de 
yürütücüler de epey bir alıştı. Programın 
limitlerini bilerek bu limitler dahilinde 
ilerliyoruz. İlk günlerde, yüzyüze eğitimin 
koşullarını bu programlarda aradığımızı 
hatırlıyorum. Zaman geçtikçe çevrimiçi 
ortamın kendine has kullanım biçimleri 
olduğunu keşfettik. Salgın ile çevrimiçi 
kamusallığındaki davranış jestleri epey bir 
yerleşmiş oldu. Özellikle bu jestlerin kalıcı 
olduğunu düşünüyorum. 

3 Hiç şüphesiz eğitimde en çok 
etkilenen alan uygulamalı dersler, 
bizim alanımızda da mimari 

proje stüdyoları. İlk seanslarda arayüzü 
etkin kullanmanın yollarını ararken bir 
yandan da çizerek düşünme yollarının 
kesintiye uğramasından dolayı hem 
yürütücülerin hem de öğrencilerin 
afalladığını hatırlıyorum. Küçücük 
ekranlardaki mimikleri okumanın epey 
zahmet gerektirdiğini bilmeden bu ortama 
atıldığımız için ders bitimlerinde önceden 
deneyimimiz olmayan bir yorgunlukla 
(zoom fatigue) karşılaşıyorduk. Zamanla 
hem arayüz hem de beden dilleri ile ilgili 
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deneyim kazandıkça bazı yorgunluklar 
eridi ama iletişim kurma güçlüğünün hala 
çok görünür olduğunu düşünüyorum. Yer 
görememe, İstanbul dışı başka kentlerde 
proje yapmayı mümkün kıldı. Özellikle bu 
durumun öğrencilerin motivasyonlarını 
arttırdığını gördüm. Jüriler çok daha 
pratik olmaya başladı. Dünyanın dört bir 
yanından jüri üyelerinin katılımı mümkün 
oldu. Tashih için ise aynı olumlu hisleri 
düşünmüyorum. Stüdyo sadece önceden 
yapılan işlerin kontrol edildiği bir yer 
değil aksine tam da orada üretim yapılan 
bir yerdir. Özel bir çaba gösterilmezse 
çevrimiçi eğitimde yürütücü sadece tashih 
verici bir pozisyona çok çabuk yerleşiyor. 
Ortak çalışmayı mümkün kılan platformlar 
da epey yaygınlaştı ama fiziksel stüdyonun 
bedensel aktiviteler ile de şekillenen 
atmosferini yakalamak henüz pek mümkün 
değil gibi.

4 Öğrenci ilgisinin nasıl etkilendiğinin 
iki yönlü bir cevabı olduğunu 
düşünüyorum. Bazı öğrencilerin 

motivasyonu ve konsantrasyonunun yeni 
süreçte çok daha arttığını bazılarının 
ise düştüğünü gözlemliyorum. Özellikle 
ekran paylaşımıyla bilgi iletişimi çok 
hızlandı. Artık herkesin bir nevi hususi 
projeksiyonu var. Işığı solmuş görseller 
ve boğuk sesler yerine artık eskisine 
nazaran daha net bir şekilde paylaşılanları 
izleyebiliyoruz. Bu gibi olanaklar, bazı 
öğrencilerin konsantrasyonu güçlendiriyor 
fakat özellikle ders sırasında gerçekleşen 
beden jestleri ile olan iletişim kaybolmuş 
durumda. Yüzyüze eğitimde hızlıca 
farkına varılabilen motivasyon kayıplarını 
çevrimiçi ortamda sezmek için epey bir 
çaba gerekiyor. 

5 Stüdyoda yürütücü-öğrenci ilişkisi 
kadar (hatta çok daha fazla) 
öğrenci-öğrenci ilişkisi etkindir. 

Stüdyo kapılarını öğrenciler açar, yürütücü 
girer çıkar ama mekanın asıl sahibi 
öğrencilerdir. Bir stüdyoyu ne kadar 
öğrenciler dönüştürürse o stüdyodan 
o kadar heyecanlı işlerin çıkacağını 
düşünüyorum. Çevrimiçi eğitimin en 
büyük sorunu bu. Stüdyonun sanal mekanı 
olan seansları, yürütücüler açıyor ve ders 
saati bittiğinde kaybolup sönüyor. Salgının 
başlarında bu duruma pek önem verilmese 
de kalıcı bir soruna dönüşmesi endişe 
verici. Stüdyonun anahtarına sahip bir 
yürütücü (host) ve misafir olarak katılan 
öğrenciler, özellikle bildiğimiz mimari 
stüdyo fikrine hiç uymuyor. Bu seanslarda 
belki tartışma ortamı daha net bir sesle 
her katılımcıya ulaşsa da öğrenci-öğrenci 
arasındaki iletişim son derece kısıtlanmış 
durumda. 

6 Açıkçası ben üst sınıf derslerine 
girdiğim için salgın döneminde 
ilk defa tanıştığım öğrenciler azdı. 

Proje dersleri, teorik derslere göre daha 
fazla saatleri birarada geçirme fırsatı 
bulduğumuz dersler olduğu için, ilk 
günlerdeki yeni tanışmadan dolayı oluşan 
iletişim zorlukları çevrimiçi ortamda da 
stüdyodakine benzer hızla eriyebiliyor. 

7 Bu yeni durumun bir hiyerarşisi 
yok, hem öğrenci hem de yürütücü 
için geçerli. Özel alan ansızın 

kamusala sıçrayabiliyor. Bu durumlardan 
dolayı karşılaştığım en büyük güçlük, 
zaten iletişimin çok kısıtlı olduğu küçücük 
ekranların kapanması ve dersi sadece 
kamerası açık olanların tepkisi üzerinden 
izlemek zorunda kalmak. Hem teorik 
hem de stüdyo derslerinde karşı taraf ile 
kurulan bedensel iletişimi yakalamak 
çevrimiçi ortamlarda epey güç.

8 Muhtemelen en büyük avantaj, 
coğrafi olarak uzakta olanlar ile 
kolayca aynı ortamda biraraya 

gelebilmek. Yüzyüze eğitimde imkan 
bulamadığım başka ülkelerde yaşayan 
kişileri sunum yapmaya veya jüriye 
çağırma fırsatım oldu. Yine benzer 
şekilde öğrenciler de başka üniversitelerde 
gerçekleşen bir dolu sunuma katılma fırsatı 
buluyorlar. Bence salgın en çok konferans, 
sunum gibi etkinliklerin erişilebilirliğini 
arttırdı.

9 İçinde bulunduğum kurumun 
kütüphane çalışanları kaynakların 
erişilebilirliği konusunda çok aktif 

davrandılar. Salgın döneminde çevrimiçi 
veri tabanlarına üyelikleri arttırdılar. 
Ben kütüphanenin kampüs dışı çevrimiçi 
kullanım yoluyla erişemediğim bir yayın 
pek hatırlamıyorum. Salgının en önemli 
çıktısı, üretilen bir dolu akademik 
malzemenin (sergi, konser, sunum, yayın, 
film vb.) erişimi için kurumların bir dolu 
uğraş göstermesi oldu. 

10 Kampüs ortamından uzak 
olmak, öğrenciler ile yaptığım 
sohbetlerde en çok sitem 

edilen mevzu bu. Özellikle mimarlık 
eğitimi, sosyal bir ortamda üretme 
pratiklerini eğitim sürecinde bir hayli 
barındırıyor. Zahmetli bir eğitim olsa 
da stüdyoda hep beraber çalışmak, işin 
zahmetini bir derece azaltıyordu. Şimdi 
çoğu öğrenci yalnızlaştı, bu zorlu eğitime 
tek başına göğüs geriyorlar. Özellikle 
beraber çalışmayı deneyimlemiş üst sınıf 
öğrencileri, bu durumun kaybından bir 
hayli mustarip. Ben özellikle derslerine 
girmesem de bu sene ilk proje derslerine 

giren birinci sınıf öğrencileri için ise durum 
daha da vahim. Üniversiteyi üniversite 
yapan kolektif üretim ve tartışmadan 
kısacası üniversite kültüründen yoksun 
bir şekilde başlamış oldular. Bazı 
platformlar ortak üretime imkan tanıyor 
ama üniversitede fiziksel birarada 
bulunmanın sağladığı olanaklar, sadece 
üretim odağında değil aynı zamanda sosyal 
paylaşım açısından da önemli.

11 Birçok öğrencinin birarada 
olduğu teorik dersler 
ve stüdyoyu besleyen 

sunum, jüri gibi etkinliklerin, çevrimiçi 
ortamda teknolojik olanaklar ile daha 
etkin yapılabildiği salgın sürecinin bir 
çıktısı olacağını ve devam edeceğini 
düşünüyorum. Yine de bence mimarlık 
eğitimi, fiziksel stüdyonun bedensel ve 
sosyal ortak çalışma atmosferini unutmadı 
ve bu yüzden stüdyoya geri dönmeyi dört 
gözle bekliyor. 

■ Gürbey Hiz, Dr. Misafir Akademisyen, 
Kadir Has Üniversitesi Mimarlık Bölümü.
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Cam Cama 
Öğretimin 
Dayanılmaz 
Yalnızlığı 

İpek Akpınar, Ece Güleç ■ Mimarlık 
eğitimi, kendi ayakları üzerinde duran, 
süreçleri yönlendirebilen, inisiyatif 
alan, özgüveni olan modern bireyin 
yetiştirilmesi sürecidir. Yürekli’lerin 
(2004) deyişi ile “bir entelektüelin 
eğitimi”nden bahsediyoruz. Mimarlık 
eğitimi, konvansiyonel tanımlama ve 
betimleme süreçlerinin ötesine geçen, 
eleştirel ve yaratıcı düşüncenin gelişimini 
tetikleyen “ortam” (milieu) tasarımını 
kapsar. COVID-19’un tetiklediği 
teknolojik cam cama süreç, bu “ortam”ı 
sağlayabilir mi? Öğretim teknolojilerinin 
ötesine nasıl geçebiliriz? Bu süreçte 
önceliklerimiz neler olmalı? Cam cama 
eğitim sürecinin yarattığı dezavantajlar 
ve avantajlar neler? Bu süreç bize neyi 
olanaklı kılıyor veya neleri yapmamızı 
engelliyor? Engellenen pratikleri nasıl 
gerçekleştirebiliriz? 

COVID-19 sebebiyle teknolojinin 
getirdiği yeni eğitim süreci ve araçları 
ile birlikte oluşan soruların ışığında, 
İzmir’de Urla/Karaburun sapağında 
Gülbahçe Yerleşkesi’nde konumlanan 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün 
(İYTE) bu hızlı geçişi yürütme biçimini 
ve öğretim uygulamalarını ele alacağız. 
Ardından YÖK’ün sistemin 14 haftalık 
devamı konusunda ısrarını pedagojik 
açıdan değerlendireceğiz. Son olarak bu 
pedagojik sıkıntı yaratan 14 haftalık 
yapı ile mimari stüdyo ortamında 
nasıl yüzleştiğimizi betimleyeceğiz. 
Bu kapsamda İYTE ikinci sınıf 
mimari tasarım stüdyosunda üç genç 
meslektaşımızla (Ece Güleç, Zeynep 
Tuğçe Baçnak, Begüm Ölmez) üç 
dönem boyunca uyguladığımız süreç 
tasarımından ve deneyimlerimizden 
bahsedeceğiz. Ev-ekran ortamının eğitime 
dahil olma sürecini ve stüdyoda yüzyüze 
eğitim ile cam cama görüşme ortamının 
arasındaki farklılıkları ele alacağız. 
Stüdyo ortamını, çeşitlilikler gösteren, 
çok katmanlı bir sanal ortam olarak 
yeniden kurgulama ve birlikte öğrenme 
süreci olarak tasarlama maceramıza 
odaklanacağız. 

Bu yeni kurgusal deneylere dayanan 
süreçler halen devam ediyor ve yanıtlar 
vermekten çok yeni soruları gündeme 
getiriyor. 

1. Cam cama öğretim sisteminin 
kurgulanması yeterli mi? 
COVID-19 pandemisi ile öğrencilerin, 
kurumun ve öğretim elemanlarının 
yeni sürece hızlı adaptasyonu ile 
eğitim seviyesinde hızlı bir dönüşümü 

deneyimledik. Dijital altyapı sistemini 
bir ayda geliştiren İYTE, bu süreçte 
eksiklerini de hızla tamamladı. Devlet 
üniversiteleri arasında ilk üçte ipi 
göğüsledi. Bu süreçte, eğitimden sorumlu 
rektör yardımcısı başkanlığında İYTE 
Uzaktan Eğitim Merkezi kuruldu. 
Merkezin ve eğitim komisyonunun 
işbirliği ile üç melez çalıştay 
gerçekleştirildi. Öğrenci ve öğretim 
üyelerinin katılımıyla öğretim için 
öneriler hazırlandı ve dönemler içinde 
hızla uygulamaya geçildi (İYTE Uzaktan 
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
2021). İYTE’nin kurguladığı teknik 
çerçeve dahilinde belirlenen önerilerden 
de gördüğümüz gibi, teknik donanım, 
altyapı, teknolojik dönüşüm ve bilişsel 
öğretim sürecini başarılı bir şekilde 
gerçekleştirme yönünde ilerliyoruz. 
Yeni teknolojilere ve yeni arayüzlere 
hızla uyum sağladık; kuramsal ve 
pratik eğitimimizi yapabiliyoruz. EAAE 
Başkanı Oya Atalay Franck’ın (2020) da 
vurguladığı gibi, teknoloji bir araç olarak 
bilineni küresel ve ulusal ölçeklerde 
öğretilebilir hale getiriyor. Dijital 
eğitim süreçlerinin getirdiği yenilikleri 
ve olağanüstü yüksek sayıdaki erişim 
olanaklarını göz önünde bulundurmalıyız. 
COVID-19 pandemisi sürecinde, stüdyo 
ortamını destekleyici bir dizi üretime 
(belgesel, film, kitap, dergi, seminerler 
vb.), çeşitli üniversitelerin derslerine, 
veri tabanlarına, farklı kurumların 
çevrimiçi kurslarının sağladığı hizmetlere 

İYTE AR202 Mimari 
Stüdyo Seminer 

Dizisi’nde “Mapping 
from Personal to 

Worldly”, Elif Simge 
Fettahoğlu.” 11 Mart 

2021. Sanal stüdyo 
ekran görüntüsü.

“Uzaktan” Yazılar
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erişebiliyoruz. Sertifika programlarının 
ücretsiz uzaktan erişilebilir hale 
getirilmesi, bilgi kaynaklarına ulaşım 
oranlarının artmasına olanak sağlıyor. 
Bu erişimin bireysel gelişime ve stüdyo 
ortamının zenginleşmesine verdiği 
katkı olağanüstü. Öte yandan büyük 
metropoliten alanlardaki ev-kampüs arası 
yolda geçen zamanı geri kazanmanın 
verdiği avantajlar saymakla bitmiyor. Bu 
yepyeni ve olumlu bir deneyim.

Dini kurumlardan sonra değişime en çok 
direnen kurumlar akademik ortamlar 
olarak algılansa da Mart 2020’deki ilk 
resmi vakamızla birlikte COVID-19 
baskısıyla, ulusal eğitim sürecimizi kısa 
bir aradan sonra radikal bir biçimde 
değiştirdik. Yıldırım’ın (2020, 2021) 
deyimiyle ulusal ölçekte teknolojiye 
sırtını dönen gruplar bile YÖK’ün 
yönlendirmesiyle teknolojik gelişime dahil 
oldular. Bu hızlı teknolojik değişimin 
eğitim sistemindeki en önde gelen 
sıkıntıları ise şunlar: 

• Ulusal eğitim sisteminin ve süresinin 
aynı kalmasından kaynaklanan 
pedagojik etkiler

• Ulusal teknik altyapı yetersizliği
• Kampüs ortamının sinerjisinden 

yoksunluk ve ekran karşısındaki 
psikolojik ve fiziksel yıpranma 
süreçleri 

• Toplumsal eğitim eşitliğinin derinden 
sarsılması 

YÖK sistemi ve değişmeyen öğrenim 
süreleri
Öncelikle tüm bölümlerde, YÖK 
müfredatının ders sisteminin aynısını 
uygulamaya devam ediyoruz. Bu 
kapsamda pedagojik açıdan ve 
eğitimdeki kalite açısından değerlendirme 
yapacak olursak, yeni sorular gündeme 
geliyor: Öğrencinin bir dönem içinde 
yedi, sekiz veya dokuz ders alarak 
bilgileri içselleştirme olanağı var mı? 
“Yalnızca pratik eğitimin doğasına 
değil, insan beyninin doğasına aykırı 
bir süreçten” bahsediyoruz (Yıldırım, 
2020, 2021): “Öğrenme, hayatta kalma 
refleksi… Öğrenme zaman alıcı bir 
süreç, içselleştirme süreci…” YÖK’ün 
ulusal ölçekte çok sayıda ders almaya 
odaklanmış konvansiyonel sisteminin, 
çevrimiçi eğitimde de devamında 
ısrar edilmesi düşündürücü. Öğrenci 
arkadaşlarımızda genel olarak internet 
var diye her dönem çok fazla sayıda ders 
alma eğilimi gözlemliyoruz. Teknolojideki 
değişimi yönetebiliyoruz ama YÖK 
paketindeki ders saatlerinin yoğunluğu 
üzerine bir dönüşüm gerçekleştiremiyoruz. 

Uzmanların da vurguladığı gibi bu 
şartlar altında derinlemesine öğretim ve 
bilgilerin içselleştirilmesi zor (Yıldırım, 
2020, 2021; Öktem, 2021). “15 haftada 
yüzyüze eğitim sürecinde ne yapıyorsan 
çevrimiçi süreçte de aynısını yapmaya 
devam et!” diyor YÖK sistemi (Yıldırım, 
2020, 2021). Günde ortalama sekiz 
saat çevrimiçi kuramsal ve/veya pratik 
ders kurgulama pedagojik olarak, 
bilginin kavranması ve içselleştirilmesi 
açısından zor. Benzer şekilde dönemde 
ortalama sekiz ders alan öğrenci, ölçme-
değerlendirme sistemlerinin ağırlıklı 
olarak gerçekleştirilmesi nedeniyle hemen 
her hafta ufak çaplı çalışmalar, ortalama 
üç araştırma ödevi teslim ediyor. Sınav 
yapmayan ve yüksek sayıda ödev veren 
kuramsal derslerin eşliğindeki stüdyo 
süreci zorlanıyor. Mimarlık eğitiminin 
temel omurgası olarak kurgulanan sistem 
zedeleniyor diye gözlemliyoruz. Dersler 
arası entegrasyon ve birlikte üretme 
süreçlerinin yeniden ele alınması gereken 
bir süreci deneyimliyoruz. 
 
Teknolojik altyapıdaki yeniliklere karşın, 
ulusal köklü bir dönüşüm sürecinin 
gerçekleştirilemediği, örgün sistemin 
stabil gerekliliklerinin uygulanmaya 
devam edildiği bu süreçte, sisteme karşı 
yeni öneriler getirilmelidir. Bu bağlamda 
bir dönem boyunca yürütülecek ders 
sayısı azaltılabilir. Dönemler iki-üç ders 
ile kurgulanırsa, hem kuramsal derslerde 
derinlemesine öğrenme gerçekleştirilir, 
hem de stüdyo süreci pratik olarak 
rahatlayabilir. Bir eğitim dönemi, 
yedi-sekiz haftalık iki ayrı bölümde 
uygulanabilir. Bir dönem boyunca 
yürütülen iki-üç ders ile derinlemesine 
öğrenim sistemi kurgulanabilir. Kısacası 
çevrimiçi süreç ile yönetilen öğrenimin, 
aynı şekilde devamı sıkıntılı: “Müzik 
değişince dans da değişir. Müzik değişti, 
dans değişmedi” (Yıldırım, 2020). 

Teknik altyapı yetersizliği
Mimarlık eğitiminin uzaktan devam 
etmesi ve örgün eğitim sisteminin 
yenilenmemesinden kaynaklanan 
problemler, birçok teknik sorunu da 
beraberinde getiriyor. Teknik altyapı 
problemlerine bağlı internet bağlantısı 
sorunları, gerçek stüdyo ortamındaki 
öğrenme ortamının dijital ortamda elde 
edilme zorluğu ve öğrencilerin ekran 
ile kurduğu ilişkiden kaynaklı, eğitimin 
interaktif olmaktan uzaklaştırılarak 
pasifleşmesi, cam cama yürütülen 
eğitim sürecinin dezavantajları arasında 
karşımıza çıkıyor. Bu süreçte teknik 
altyapı sorunları, kentlerde internet 
altyapısının ülke genelinde tüm 

öğrencilerin birbirine yakın zamanlarda 
eğitim amacıyla interneti yoğun biçimde 
kullanmasına elverişli olmadığını 
gösteriyor. Ayrıca, hava koşullarının 
değişiminden kaynaklı elektrik ve internet 
kesintileri de bu süreçte karşımıza çıkan 
başlıca teknik problemler arasında. 

Cam cama eğitim ve toplumsal 
ayrışma
Teknik altyapı problemlerinin yanısıra, 
ailelerin finansal yetersizliklerinden dolayı 
eğitime erişim kısıtlanıyor. Evden internet 
üzerinden çalışan aile ortamı içinde, kısıtlı 
internet paketi ve kısıtlı bilgisayar sayısı, 
kardeş ve/veya baba-anne ile paylaşılan 
bilgisayar devamsızlığa yol açabiliyor. 
Kimi zaman öğrencilerin internet paketi 
yetmiyor veya bulundukları konumdan 
ötürü internet iyi çekmiyor. Bu durumda, 
kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilerin 
şehre inerek, internet bağlantısı olan 
bir kamusal mekana gitmesi veya 
bir tanıdığın evinden bağlanması 
gibi durumlar sözkonusu olabiliyor. 
Bu bağlamda, interaktif çevrimiçi 
öğretimin yanısıra asenkron takibin de 
yaygınlaştığını gözlemliyoruz. Tüm bu 
sorunlar göz önünde bulundurulduğunda, 
ülkemizde normal şartlar altında 
ücretsiz gerçekleştirilen eğitimdeki 
eşitlik ortamı, dijital süreçte parası 
olan ve olmayan arasındaki ayrımın 
keskinleşmesi ile bozuluyor. Eşit eğitimin 
önündeki engellerin varlığı cam cama 
eğitim sürecinde yadsınamaz durumda. 
Öğrencilerin yaşadığı sorunların 
yanısıra, öğretim üyelerinin yaşadığı 
sorunlar da gözardı edilmemeli. Öğretim 
üyelerinin çoğunluğu çevrimiçi öğrenim 
ortamında simülasyonları gösterecek 
yüksek kalifikasyonlu bilgisayara sahip 
değiller. Sonuç olarak okullarda fiziksel 
ortamda, öğretim süreci için sağlanan 
teknik desteklere evlerden ulaşmak zor. 
Bu da stüdyodaki eğitimin verimini 
azaltabiliyor. 

Salgın sürecinin radikal teknolojik 
dönüşümü tetiklemesiyle eğitimde adalet, 
eşitlik ve kaynakların dağılımına dair 
sorular gündeme oturdu. Bu radikal 
dönüşümün bir yıl ardından sadece 
teknolojik gelişimin eğitimin temel 
sorunlarını çözemeyeceğimiz yeniden 
ortaya çıktı. 98 yıllık bir cumhuriyet 
sürecinde refah devleti prensibi 
çerçevesinde “milli eğitime” ve eşitliğe 
dayanan süreçler temelinde, sosyal 
basamakları tırmanabilme olanağı 
sağlayan üniversite eğitimi, kurumlarda 
liyakat zedelendiği için soru işaretlerinin 
oluşmasına sebep olsa da çoğunluğumuz 
için çok değerli bir kariyer ortamı ve 
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halen toplumsal olanaklar sunuyor. 
Teknolojik olanakların ve altyapı 
sisteminin coğrafi olarak eşit ve adil 
dağılımı mümkün mü? Genç meslektaş 
adaylarımızın eğitimi, sadece öğretim 
çıktılarından, ölçme-değerlendirmeden 
ibaret olabilir mi? Bir yıllık süreç 
maalesef eğitimdeki ayrışmayı daha da 
keskinleştirdi, görünür hale getirdi. 

Cam cama öğrenimdeki derin 
yalnızlık ve yorgunluk
Teknolojik altyapının yenilenmesi ile 
sistemin aynı devam etmesi arasındaki 
tutarsızlıklar yalnızca eğitim sürecindeki 
derinliği değil, eğitimcilerin ve öğrencilerin 
gündelik hayatlarını da doğrudan etkiliyor. 
Bu sistemin sosyal hayattaki karşılığı 
nedir? Teknoloji eğitim hayatımızdaki 
konforu artırdı mı? Hayatımızı 
kolaylaştırdı mı? Psikolojik olarak 
internet üzerinden buluşmanın insana 
faydası ne? Dijital eğitimin getirdiği bu 
sorular ışığında, Ferhunde Öktem (2021) 
algımızda düşüş gözlendiğini vurguluyor. 
“Zoom yorgunluğu” ise hepimizin diline 
doladığı bir gerçek. İlk birkaç ayda 
eğlenceli bir oyun olarak algılanan cam 
cama öğrenim, bir yıl içinde kampüsün 
sinerjisinden, bölümdeki meslektaşları 
ve akranlarından uzakta olmanın verdiği 
yalnızlık hissine dönüştü. 

Ev, kampüs deneyiminin yerini tutabilir 
mi? Fiziksel mekanın sağladığı olanaklar 
çevrimiçi imkanlarla karşılanabilir mi? 
Normal şartlar altında kampüs, öğrenciler 
için yeni bir yaşam kültürü ile tanışma 
fırsatı sunarken, öteki ile karşılaşma, 
farklılıkların ayrımına varma, çeşitliliğin 
uyum içinde biraraya gelme ortamını da 
sağlar. Kampüs yaşamı öğrencinin öğretim 
sürecinde başka bir boyut oluşturmakla 
birlikte, sosyal yaşamında da köklü 
dönüşümlerin ve yeniliklerin oluşmasına 
olanak verir. Buna karşın adeta küçük bir 
kent yaşamının öğretim süreci üzerinden 
gerçekleştiği bu sosyal paylaşım ortamı, 
cam cama eğitim ile yok oldu. Uzaktan 
eğitim, evlerimizin ve bilgisayarlarımızın, 
“öğrenim hücreleri”ne dönüşmesine sebep 
oluyor. Bu eğitim sürecinde, öğrenciler 
kendi sanal hücrelerinden “öteki” kimlikle 
tanışma kaynaşma olanağı bulamıyor; 
çeşitliliğin farkına varamıyor: Cam 
cama buluşmada herkes tek bir profil 
resmine dönüşmüş durumda. Uzaktan 
eğitim ile egemen olan bu izole olma hali, 
lisans öğrencilerinin “ekranda kendini 
göstermeme” durumuna yol açıyor. Cam 
cama buluşma, bir süre sonra, öğretim 
üyesinin tek taraflı olarak “iletişim” kurma 
çabalarına ve “monoloğa” dönüşebiliyor. 
Lisansüstü derslerde açık kameralar ile 

diyalog ve tartışma ortamı çok daha rahat 
kurgulanırken, lisans seviyesinde cam cama 
buluşma sırasında kameralar kapalı. Çok 
nadir de olsa, öğrenciye seslendiğinizde, 
öğrenciye ulaşamıyorsunuz. Öğrencinin 
kendini göstermemesi durumu çeşitli 
ev hallerinin sonucu olabilir. Normal 
şartlar altında stüdyoya gelen öğrenci, 
evdeki olumsuz durumlardan (dağınıklık, 
tartışma, aile içi şiddet vb.) uzaklaşma 
fırsatı bulurken, çevrimiçi süreçte ev 
halinin stüdyoya yansımaması adına hem 
mikrofonunu hem de kamerasını kapalı 
tutmayı tercih edebiliyor. 

Çevrimiçi öğrenime özgü bu genel 
sıkıntıların yanısıra, 30 Ekim 2020 
İzmir Depremi de öğrenim sürecini ve 
ortamımızı olumsuz yönde etkiledi. 
İYTE’de okuyan öğrencilerin neredeyse 
yarısı İzmir ve çevresinde yaşadığı için 
merkezde yaşayanlar ev değiştirmek 
zorunda kaldılar, akrabalarının yanına 
taşındılar. Kalabalık aile ortamı içinde 
öğrencinin kendine ait odasının olmaması, 
dersten izole olmasına sebep oldu. 

Yukarıdaki vurgulanan genel sıkıntılar 
mimarlık eğitimi özelinde daha da 
çetrefilleşiyor. Cam cama stüdyo ile 
evden/uzaktan öğretimde, dijital eğitim 
ortamında tasarım stüdyosunun üretim 
atmosferinin yeniden oluşturulması nasıl 
tetiklenebilir? Bu süreç içinde ortak yeni 
bir dil geliştirebilmek, kolektif diyalog 
ortamını yeniden yaratmak olası mı? Bu 
sorular kapsamında, teknolojik dönüşüm 
ile İYTE’de ikinci sınıf mimari stüdyo 
eğitimi boyunca, ev-ekran ortamına bağlı 
öğretim sürecini değerlendirdik. 

2. Cam cama buluşma: İYTE ikinci 
sınıf stüdyo deneyiminden bir kesit
Öğrenci sayısı göreceli olarak düşük 
olan 29 yaşında bir kurumuz. Yukarıda 
betimlediğimiz ulusal ölçekteki 
olumsuzlukları, genç bir kurum 
olmamıza bağlı dinamiklikle daha sağlıklı 
yönetebildik. İYTE’de uzaktan eğitime 
geçilmesi sürecinde hem fakülte hem 
enstitü ölçeğinde anketler hazırlanarak 
öğrencilerin durumu hakkında bilgi 
alındı; internet paketi olmayan, bilgisayar 
eksikliği olan ve talep eden öğrenciye 
bilgisayar desteği sağlandı, burs talep 
eden öğrenciye burs verildi. Bu çerçevede, 
teknik altyapının kurgulanması ve 
eksikliklerin giderilmesinin göreceli olarak 
daha kolay olduğunu gözlemliyoruz. 

Binlerce yıldır insanın el/parmak ve akıl 
arasında kurulan ilişkisini ve yaparak 
öğrenme süreçlerini kurgulayan stüdyo 
ortamı, “el-yürek-akıl-göz” arasında 

kurulan tasarım oyunu, cam cama 
öğretim ile derinlemesine sarsıldı. Bunun 
kavrama ve derinden öğrenme süreçlerini 
nasıl zedelediğine, eğitim ve meslek 
ortamına yansımalarına zamanla tanık 
olacağız. Bu durumu araştırmalarla 
daha net ortaya koyabileceğiz. 
Mimarlık eğitiminin temeli, karşılıklı 
diyalog, birlikte öğrenme ortamına 
dayanıyor. Tasarım stüdyosu, hem dil 
hem beden üzerinden bir birliktelik 
kurduğumuz, ortak yürek ve ortak 
akılla deneyimlediğimiz bir süreç. Ekran 
öğrenmesi, birlikte üretme, birbirinden 
öğrenme, akranından öğrenme süreçlerini 
sıfırladı. Bu engeller, bizim için hem 15 
haftalık eğitim sürecinin tasarlanması 
hem de günlük stüdyo sürecinin ayrı bir 
hassasiyetle kurgulanması için yepyeni bir 
macera sunuyor. 

Nasıl bir cam cama stüdyo ortamı 
kurgulayalım ki, ulusal ölçekte 
gözlemlediğimiz sıkıntılarla yüzleşmek ve 
bu sorunları çözmek için fırsat yaratalım? 
Birlikte öğrenme süreçlerimizi nasıl 
yaratıcı bir senaryo ile tasarlayalım? 
Nasıl bir ortam ve süreç kurgulayarak 
enerjiyi tetikleyebilelim? Bu soruların 
ışığında cam cama süreçte fiziksel 
stüdyoda deneyimlediğimiz taktikleri 
sistematik bir biçimde biraraya getirerek 
tasarım sürecimizi kurguladık. Tasarım 
yolculuğumuzda dönem içi etaplamalar, 
gün içi stüdyoda aktif ve esnek zaman 
kullanımı ve stüdyo dışı yoğun haberleşme 
ağının kurgulanması pedagojik açıdan üç 
dönemdir olumlu geridönüşler veriyor.

Sürecin alt fazlara bölünmesi 
Pedagojik açıdan 15 haftalık dilimin 
kendi içinde başı, süreci ve sonu belli 
sistematik alt parçalara bölünmesi, kısa ve 
bağımsız fazlar tanımlanması öğrencilerin 
parça ile bütün arasındaki ilişkiyi eğitim 
kurgusu üzerinden algılamasını sağlıyor. 
Tek bir proje konusunun 15 haftaya 
yayılması ile oluşan monoton sürece 
dinamizm getiriyor. Asıl önemlisi, bu kısa 
ve dinamik süreç genç mimar adayına, 
yeterlilik duygusu aşılıyor; tasarım 
problemi ile baş edebileceği algısını 
veriyor. Böylelikle genç meslektaş adayı 
problem ile baş edebilme hissi ile motive 
oluyor ve daha rahat başarıyor. 

Cam cama öğrenimde artan hiyerarşinin 
kırılması: Cam cama öğrenimin en 
büyük dezavantajı, 19. yüzyıl mimarlık 
eğitim ortamının hiyerarşik yapısını 
geri getirmesi. Tam da bu nedenle, 
stüdyo yürütücülerinin, moderatör/
kolaylaştırıcı konumunda, gencin 
merakını ve özgüvenini tetikleyici 
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olarak rol oynamasına azami önem 
veriyoruz. Yürütücüler-öğrenciler arası 
kurulan ilişkinin, hepimizin öğrendiği, 
beslendiği, birlikte geliştiği, çok sesli 
demokratik bir paylaşım ve diyalog 
ortamına dayanmasına özen gösteriyoruz. 
Yukarıda belirtilen tetikleyici etkinlikler, 
aslında stüdyoda yürütücüler-öğrenci 
arasındaki tek yönlü stabil ilişkinin çeşitli 
dinamikler ile beslenmesini sağlıyor. 
Böylece öğrenci yalnızca yürütücülerin 
yaklaşımından ve egemen sesinden değil, 
mimarlık pratiğini devam ettiren genç 
meslektaşlardan da öğreniyor, öğrencinin 
dünyası zenginleşiyor. Stüdyoda kamera 
veya mikrofonunu kapalı tutmayı tercih 
eden öğrencilere, seminerler ve tanışma 
ortamları ile düşüncelerini daha çok dile 
getirme olanağı sağlamaya çalışıyor; 
ayrıca eleştirel bakış açısının yaratılmasını 
tetikleyecek sorularını sormaları için teşvik 
etmeye özen gösteriyoruz. Karşılıklı saygı 
ve güven bu ortamın olmazsa olmazları. 

Kısa faz ve geliştirilen taktikler: Kendi 
içinde bir akış senaryosunu ve cam cama 
ortamda öğrenciyi tetikleyici ve eğlenceli 
taktikleri içeriyor. Öncelikle kurum içi ve 
dışından seminerler, genç meslektaşlarla 
tanışma ortamları motivasyonu artırıyor 
ve farkındalık yaratıyor. Stüdyo konusu 
ile ilişkili seminerler, tematik okumalar 
ile destekleniyor. Önerilen mimari 
senaryonun kavramsal altyapısının bu 
entelektüel birikime dayandırılmasını 
bekliyoruz. Bir entelektüelin eğitim 
sürecinde çok yönlü, çok sesli yoğun bilgi 
akışı (birlikte dinlediğimiz mimarlıkla 
ilgili radyo programları, birlikte 
seyrettiğimiz mimari tasarım ile ilişki 
kuran film veya belgeseller, stüdyonun 
üst teması ile okuduğumuz makale ve 
kitap bölümleri, yazılı ve görsel temsiliyet 
örneklerinden oluşan farklı anlatılar vb.) 
öğrencilerin tasarlayacakları projede, 
eleştirel ve yaratıcı düşüncenin, ana sözün 
kurgulanması için temel oluşturuyor. 
Diğer bir deyişle bu entelektüel yolculuk, 
bireysel yaratıcı ve eleştirel tasarım 
sürecini tetikleme potansiyeline sahip. 

Grup çalışması: Öğrencilerimiz kendi 
sanal çalışma odalarında, farklı alanlar 
için birlikte çalışarak, iş bölümü yaparak, 
birbirlerine eleştiri vererek grupça 
üretiyorlar. Yürütücülere ihtiyaçları 
olmadığını, birbirlerinden ve birlikte 
öğrenme ve deneyimleme sürecinin 
önemini sürekli vurguluyoruz. Kameraların 
açık olduğu, aktif, eleştirel ve katılımcı 
grup süreçlerine tanık oluyoruz. 

Dijital “saha”: Uzaktan eğitim sürecinde 
en büyük sorunlardan biri, tasarım 

alanının ziyaret edilememesi, “yer”in 
deneyimlenememesi! Bu durum, stüdyo 
kültüründeki birlikte seyahat etmeye, 
birlikte öğrenmenin en önemli aşamasına 
sekte vurdu. Bu dijital bağlamın 
olanaklarından faydalanabilmek için 
özellikle fiziksel ve finansal şartlarda 
ulaşamayacağımız kentleri tasarım alanı 
olarak seçtik. Üretim yapılacak kentte 
yaşayan ve üreten genç meslektaşlarımız, 
fiziksel olarak erişemediğimiz bu yerlere 
dair öğrencilerimize bilgi aktarımında 
bulunuyorlar. Bu buluşma hem mesleki 
tanışma ortamı yaratıyor, hem de ilk 
ağızdan deneyim aktarımı sağlıyor. 
Genç meslektaşlarımız aynı zamanda 
işveren rolünü de oynayarak sanal 
stüdyo ortamındaki oyunu daha da 
katmanlaştırıyorlar. Yapılı çevrenin 
uzaktan kavranması ve analizini 
meslektaşlar arası diyalog süreci ile 
verimli hale getirmeye çalışıyoruz. 
Öğrencilerimiz çeşitli dijital araçlar 
yardımıyla yere ait bilgileri topluyorlar; 
sanal araçlarla “dijital” deneyimi 
artırmaya çalışıyorlar

Temsiliyet ve tasarım: Yukarıda 
vurgulanan farklı etapların ortak yönü, 
stüdyo tasarım ve temsil sürecinin aktif 
parçaları olmaları. Temsiliyet, tasarım 
sürecinin sonunda aktarılması gereken 
“bitmiş”, “mükemmel” bir ürün değil. 
Oluş sürecinin ve tasarımın en önemli 
ve değişken dinamiği. Gerek kavramsal 
ilişkileri yansıtan diyagramlar, soyut 
maketler, kısa filmler, kolajlar, gerekse 
yeri ve gündelik yaşamı, yaşayanları 
aktaran kısa film, kolajlar, işvereni ve 
işaret ettiği kullanıcı profillerini tanıtan 
illüstrasyonlar, tasarım sürecinin yaratıcı 
ve eleştirel yönünü yansıtan işler. Yeni ve 
meydan okuyan fikirleri de “test” etme 
fırsatı sunuyorlar.

Cam cama stüdyoda aktif ve esnek 
gün içi akışı
İnsanın ilk 15 dakikada odaklanabilme 
özelliğini göz önünde bulundurarak 
motivasyon ve katılımı artırmaya yönelik 
sohbetler yapıyor, özyeterlilik algısının 
artırılmasına odaklanarak motivasyon 
artırıcı süreçler deneyimliyoruz. Genç 
meslektaş adayında “yapamayacağım/
yapamıyorum” algısının doğmasını 
engellemeye, süreçten kopuşun önüne 
geçmeye çalışıyoruz. Duyusal etkileşimin 
olmadığı yerde eğitimden bahsetmek zor, 
diyor Ferhunde Öktem (2021). Çevrimiçi 
eğitimde bu zorluğu bilerek ve hedefe 
kilitlenerek sanal bir ortam kurguluyoruz. 
Gün içinde farklı deneyim ortamlarının 
kurgulanması, rutinin bozulması, çeşitli 
kapıların aralanması hem motivasyonu 

artırma gücüne sahip hem de rutini 
kırarak öğrenmeyi pekiştirme enerjisine. 

Stüdyo günü içinde öğrencilerimizin 
farklı tasarım problemleriyle yüzleşmesini 
sağlıyoruz. Bu bazen kritik alma 
bazen stüdyo içinde üretme bazen de 
öğrencilerin birbirine eleştiri vermesi 
şeklinde farklı taktikler olarak 
gerçekleştiriliyor. Uzun ders saatlerinin 
alt birimlere bölünmesi; farklı konu ve 
kişilerle buluşma ortamının sağlanması, 
merakın tetiklendiği sürpriz ortamlar 
kurgulanması, canlı bir stüdyo ortamını 
tetikliyor. 

Cam cama stüdyo saatleri dışında 
paylaşım süreci
Cam cama stüdyo saatleri haricinde 
eğitimin devam etmesini önemsiyoruz. 
Normal şartlar altında ders saatleri 
haricinde öğrenciler için yürütücüler 
ile görüşmek adına oluşturulmuş ofis 
saatleri gibi uygulamaların çeşitli araçlar 
üzerinden dijital ortama taşınabilmesine 
özen gösteriyoruz. Bu bağlamda, bir 
yandan fazları destekleyecek düzenli bilgi 
ve veri paylaşımını gerçekleştirmek, öte 
yandan bir sonraki faz için kapı aralayan 
bilinçli paylaşımları sürdürebilmek için 
aktif asenkron eğitim sürecini dijital 
ortamda kurguluyoruz. Muğlak ve 
belirsiz ortamda, öğrencilerin biz stüdyo 
yürütücülerine ihtiyaçları olan her anda 
erişiminin sağlanabilmesi kritik derecede 
önemli. Birçok açıdan dezavantajlarıyla 
sürdürülmeye çalışılan dijital eğitim 
ortamında, yürütücülere erişilebilirliğin 
kolaylaştırılmasıyla muğlaklığın ve kriz 
ortamının getirdiği zorlukların aşılmasını 
hedefliyoruz: Yalnızca stüdyo sürecinde 
değil her türlü psikolojik, pedagojik, 
maddi sorunda öğrencilerin yanında 
olduğumuz hissini ve güvenini vermeyi 
önemsiyoruz. Yoğun olarak kullandığımız 
Whatsapp ve/veya Microsoft Teams dijital 
haberleşme kanalları, cam cama yalnızlığı 
bertaraf etmeyi sağlama potansiyeline 
sahip. 

Sonuç olarak cam cama tasarım 
stüdyosu hepimiz için yeni bir deneyim. 
Yürütücüler ve öğrenciler bu yeni 
mecrada kendi stüdyo yöntem ve 
yaklaşımlarımızı yeniden ele alarak 
ilerliyoruz. Ferhunde Öktem’in (2021) 
vurguladığı gibi “Kendi kendinize 
nasıl öğreneceğinizi bilmiyorsanız bu 
evrende ayakta durabilme şansınız 
yok.” Cam cama öğrenim sürecinde 
ortaya çıkan tüm sorunlara birebir 
yanıtlar vermemizin imkanı yok. Fiziksel 
mimari stüdyo eğitiminin derinlemesine 
öğrenme deneyimini, dijital ortamda 
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veremeyeceğimizi kabul ediyoruz. Ama 
çevrimiçi kolektif ve demokratik öğrenim 
ortamını hedeflemek, öğrencilerimiz 
ile diyaloğu artırmak, genç meslektaş 
adaylarımızın arasındaki iletişimin daha 
sağlıklı kurgulanmasını tetiklemek ve 
takım çalışmalarını artırmaya özen 
göstermek daha dinamik bir eğitim ortamı 
sağlayabilir. Pozitif enerji talep eden bir 
mecrada, daha fazla diyalog, daha çok 
takım çalışması, yeni dilin kolektif bir 
biçimde geliştirilmesi anahtar kelimeler 
olabilir. Böylesi bir interaktif ortam, 
deneysel yolculuğumuzda kendi kendimize 
ayakta durabilmeyi öğrenmemize katkı 
verebilir. Genç meslektaş adaylarımızla 
üç dönemdir deneyimlediğimiz cam cama 
süreç bunu örnekliyor. 

■ İpek Akpınar, Prof.Dr., İYTE Mimarlık 
Bölümü. Ece Güleç, Araştırma Görevlisi, 
İYTE Mimarlık Bölümü.
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Çevrimiçi Mimarlık 
Eğitimi Deneyimi: 
Zeminsiz ve 
Bedensiz Bir 
Performans 
Yuvacan Atmaca ■ İnsan merkezci 
istisnacılığın ve tür hiyerarşisinin yarattığı 
tahribat içinde insanı her şeyin evrensel 
ölçütü sayan hümanizm idealinin yıkılışı 
gerçekleşirken yakalandığımız pandemi 
ileri teknolojideki bazı gelişmelerle 
çarpışma etkisinde bir karşılaşmayı zorunlu 
kıldı. Bir yandan ileri kapitalizme doğru 
koşuyorduk aynı anda iklim değişikliği ile 
boğuşuyorduk. Kullandığımız araçlarda 
her an kimliğimizi ve daha ötesinde insan 
olduğumuzu kanıtlamak zorunda oluşumuz 
zaten çok önemli bir paradigma kaymasına 
işaret ediyordu. İnsan olup olmadığımızı 
ve kim olduğumuzun gerçekliği artık 
algoritmalar ile kurulu bir ağ içinde yer 
alıyor. İnsan merkezli, insanın hükmettiği 
bir evren düzeni varsayımından insanın 
kendi gerçekliğini sorgulamak zorunda 
kalacağı bir düzene geçiyoruz.

Yakın gelecekte neyin biz olduğunu ve 
neyi bizim oluşturduğumuz sorusunun 
cevabını biz olmadan kurulan bir düzen 
içinden cevaplamak zorunda kalacağız gibi 
gözüküyor. Bu bir anlamda kendi düşünsel 
süreçlerimizle yaptığımız şeylerin ötesinde 
yaratıcısının insan olmadığı bir sistem 
varsayımı. Böyle bir sistemin varlığı dünya 
ile, ürettiğimiz nesnelerle ve en önemlisi 
birbirimizle olan karşılaşmalarımızı ve 
birlikteliklerimizi sorunsallaştırıyor. Yer 
çekimsiz, sürtünmesiz, nefeslerimizin 
karşılaşmadığı farklı bir gerçeklik içindeki 
karşılaşmalarımız ister istemez yer çekimli 
ve sürtünmenin varolduğu ortamlar için 
kurduğumuz birçok düzeni devredışı 
bırakıyor. Bu anlamı ile pandemi bizi 
teknolojik alt yapılara erişim ile temiz 
hava, su gibi müştereklerimize erişimin 
aynı derecede önemli ve gerekli olduğu bir 
durumla yüzleşmek durumunda bıraktı ve 
insanın varlığı ile fiziksel mekanın varlığı 
eşzamanlı olarak sorunsallaştı.

Mimarlık içerdiği tüm süreçler ve ürettikleri 
ile insanın kendi varlığına, üretimlerine 
ve birlikteliklerine yönelen bu cevabı 
belirsiz soruların merkezine yerleştirilebilir. 
Mimarlık aracılığıyla üretilen tüm yaşam 
biçimleri içinde mimarlığın kendisi insana 
dönük cevabı belirsiz soruların öznesi aynı 
zamanda nesnesi konumunda. Kamusal 

alanlar üzerinde bolca fikir ve proje 
ürettiğimiz kentlerde ve mimarlığın en çok 
müdahale ettiği deney alanı evlerimizde 
temiz havaya erişimin bile büyük bir sorun 
olduğunu hep beraber deneyimledik. 
Tüm hayatın neredeyse durma noktasına 
geldiği pandeminin ilk anlarında bile inşaat 
sektörü durdurulamadı. Mimarlık eğitimi 
tam bu noktada insanın ve mimarlığın 
kendi varlığına yönelen tüm soruların 
yine kendisine yöneltildiği kamusal ve 
eleştirel bir alan. Bu alan içinde her soru 
hem mimarlığın kendi düşünsel ve pratik 
alanı adına hem de insan adına sorulması 
gerekiyor. Pandemi koşulları ile birlikte 
farklı bir gerçeklik zemini ile çarpışan 
mimarlık eğitimi de bu anlamda koşulların 
yarattığı tüm soruları yaşayarak sormaya 
devam ediyor.

Mimarlık eğitimini bulunduğu zamanın 
koşulları içinde tanımlı mesleki bir eğitim 
olmanın ötesine taşıyan ve pandemi 
benzeri birçok kriz durumunda düşünce 
ve bilgi üretebilir yapan en önemli faktör 
yapılan düşünsel ve fiziksel tüm üretimlerin 
kaynağının eğitim alanı içindeki kişisel 
deneyim ve yaratıcılıkların karşılaşması. 
Bu anlamı ile bilgi öğrenci ile birlikte 
deneyimleyerek yaşanan yaratılan ve 
tekrar tekrar keşfedilen bir olgu. Başka 
yaşam biçimleri hayal edebilmenin 
ve yaratabilmenin tek koşulu bu 
karşılaşmalarda yaşanan öngörülemez 
çeşitlilik ve potansiyeller olarak gözüküyor. 

Pandemi haberleri ile birlikte okulların 
kapatılması kararı ilk olarak şok etkisi 
yaratmışsa da durumun ciddiyeti 
pandeminin ilk günlerinde yeterince 
anlaşılamadı. Yoğun bir çalışma temposu 
içinde olduğumuz dönem ortasında 
okulların tatil edilmesi öğrencilerde kar 
tatili heyecanı yarattı. Sonrasında durumun 
belirsizliği ile heyecanın yerini kaygılı 
bir bekleyiş aldı. Öğrencilerimizin tüm 
üniversitede verilen bazı ortak derslerde 
kısmi olarak kullandığı ama fakülte içinde 
bizim daha önce hiç kullanmadığımız 
uzaktan eğitim sistemi çok hızlı bir şekilde 
devreye sokuldu ve farklı denemelerle bu 
sisteme bir hafta gibi bir sürede adapte 
olduk ve derslere başladık. 

Halihazırda iletişim araçlarımız olan e-posta 
ve mesajlaşma gruplarının kullanımı ile 
temel iletişimimizi kolaylıkla gerçekleştirdik 
fakat derslerin işlenişi için gerekli altyapı her 
öğrenci için hemen oluşturulamadı. Fiziksel 
olarak yaşadığımız mesafelenme, fiziksel 
biraradalığımızın ürettiği birçok dayanışma 
yöntemini geçersiz kıldı. İnternet bağlantı 
sıkıntısı, bilgisayar sıkıntısı hatta bazı 
bölgelerdeki öğrencilerin elektrik sıkıntısı 
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bizleri yakınlaştırdı. Birbirimizin evlerine 
ekranlar aracılığı ile dahil olmak bir 
anda bize ait olan en özel durumları da 
paylaşıma açtı. Öğrencilerin her birinin 
farklı fiziksel koşulları içinde tartışmalar 
ister istemez daha kişisel noktalardan ele 
alındı. Normalde daha yakın arkadaşlıklar 
içinde paylaşılan birçok durum görünür 
ve kabul edilir oldu. Evin mutfağından 
yapılan bağlantıda duvar fayansının 
desenini gördük. Odaların duvar rengi, 
arkadaki kitaptaki kitaplar, salon 
perdeleri... Öğrenciler kendilerini fiziksel 
olarak ayrıştıramadıkları ev yaşamları 
ile birlikte derse dahil olmak durumunda 
kaldılar. Kimi öğrenci hasat zamanı 
tarladan bağlandı, kimi öğrenci bakmak 
zorunda kaldığı yeğeni ile, kimi öğrenci 
babasının işyerinden, kimi öğrenci odasını 
paylaştığı kardeşinin çevrimiçi dersinin 
sesleri içinden derse katıldı. Daha önceki 
dönemlerde çalıştıkları için derslere devam 
edememiş birçok öğrenci işyerlerinden 
derslere katıldı. Pandemi hastanesinde 
hemşire bir öğrencimiz hemşire odasından 
dersleri yürüttü. Her bir farklı hayat ve 
deneyim ile karşılaşmak tartışmaları da 
üretilen içerikleri de zenginleştirdi ve 
bazen tahmin edilemez noktalara taşıdı. 
Su yalıtımının anlatıldığı bir yapı dersinde 
şantiyeden bağlanan bir öğrencinin 
birebir uygulama üzerinden sorduğu 
soru ile karşılaştık. Bu elbette kamusal 
ortamlara fiziksel olarak çıkmadan önce 
ne giyeceğimize karar verip, planlayıp 
saçımızı makyajımızı ona göre yapmaktan, 
giyeceğimiz renge karar vermekten ve bu 

dahi oldu. Okulun fiziksel sınırları dışındaki 
bu tür eksikliklerin giderilememesi fiziksel 
birlikteliğimizin yokluğunun ilk hissedilişi 
diyebiliriz. Biraraya geldiğimiz ekranlarda 
birbirimize kalem uzatamamak gibi basit bir 
refleksten, internete erişimi sorunu nedeniyle 
kesintisiz konuşamamak gibi temel bir 
iletişim sorununa kadar farklı seviyelerde 
yaşanan tüm sıkıntılar, okulun resmi bir 
kurum ve düzen kurucu olmanın ötesinde 
her anlamda yaşamsal biraradalığımızın 
fiziksel koşullarını oluşturan kamusal bir 
birliktelik olduğunu tekrar hatırlattı.

Okulun uzaktan eğitim sisteminin 
altyapısının olanaklarının ortak ekran 
üzerinden çizerek ve yazarak bazı 
anlatımları yapabilmek, karşılıklı dosya ve 
ekran paylaşımlarındaki pratik yöntemler 
açısından ilk başta kolaylık olarak 
hissedilse de sistemin öğrenciler ile yüzyüze 
karşılaşmayı çok mümkün kılmayan, 
öğrencilerin yazarak ya da söz isteyerek 
katılım sağlayabilecekleri arayüzü mimari 
proje stüdyolarında yaşanan karşılaşmaların 
temelini oluşturan interaktif tartışmaları 
çok mümkün kılmadı. Derslerin kayıtlı 
olması ayrıca bir gerginlik yaratırken, her 
öğrencinin internet erişimi stabil ve yeterli 
olmadığından dersleri kayıttan asenkron 
tekrar izleyebilmek mevcuttaki bazı fırsat 
eşitsizliklerini gidermek için bir alternatif 
oluşturdu. Fakat öğrenci ile karşılıklı 
tartışmanın ve üretimin olmadığı asenkron 
ders anlatımı ve derslerin asenkron 
izlenmesi seçeneği bilginin tek taraflı 
aktarıldığı, söylenen sözün karşılık bulup 

dönüşmediği durumları yarattığı için çok 
tercih edilir bir durum olmadı. Özellikle 
uygulamalı birçok ders için bu anlamı ile 
senkron katılım zorunlu tutuldu.

Derslerin senkron yürütülebilmesini ve 
katılımı kolaylaştırmak açısından alternatif 
çevrimiçi platformlar denendi. Çoklu 
ekranla göz temasının kurulduğu ekran 
paylaşımı ve ekran üzerinde çizim yapma ve 
not alma seçeneklerinden her katılımcının 
daha aktif yararlanabildiği programlarla 
okulun altyapısı eşzamanlı olarak 
kullanılmaya başlandı. Sanırım teknik 
olarak akademisyenlerin yaşadığı en büyük 
sıkıntı bu farklı platformlar arasındaki 
uyumsuzluklar, derslerin işlenişi ve kaydı 
konusundaki bazı teknik belirsizlikler oldu. 
Derslerin yürütücüleri karmaşık teknik bir 
sistemin kontrol kumandasındaki insan 
olarak dersin işleyişindeki dinamizmi 
yönetmek, teknik araçların çıkaracağı olası 
sorunları kontrol etmek, kayıt işleminin 
eşzamanlı gerçekleşmemesi durumunda 
bilgisayara depolanan kayıtlı dersleri tekrar 
ayrı bir mesai harcayarak sisteme yüklemek 
gibi birçok ek görev üstlenmek zorunda 
kaldı.

Çevrimiçi platforma taşınan derslerin 
karşılaşmalarda yarattığı zeminsiz ortamın 
aynı anda bazı tahmin edilemez olumlu 
etkileri de oldu. Yüzyüze kamusal alanda 
filtrelenen bazı farklılıklarımız daha 
görünür ve yaşanır oldu. Bu bazı açılardan 
mahremiyet alanlarımızın ihlalinin 
rahatsızlığını yaratsa da bazı açılardan 

1 İstanbul Mimarlık 
Festivali, Mesafeli 
Mesafesiz Uçurtma 
Atölyesi, Miro 
Board.
2 Çevrimiçi dersler 
kumanda masası.
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şekilde kendimizi kamusal hayat içinde 
inşa etmekten farklı bir durum. 

Çevrimiçi sistemin kolaylaştırdığı bir 
başka durum proje jürileri ve sunumlar 
oldu. Karşılıklı ekran paylaşımı, çalışmalar 
üzerinde çizerek not almak, çıktı alma 
zorunluluğu ve buna harcanan zamanın 
ortadan kalkması işleyişi kolaylaştırdı. 
Ayrıca jüri tartışmalarını çevrimiçi olarak 
çok daha fazla kişinin katılımına açmak, 
mesafe nedeni ile katılımı zor olan kişileri 
jürilere dahil edebilmek tartışmaların 
çeşitlenmesini sağladı. Öğrenciler dahil 
olmak istedikleri seminer, eğitim, kurs 
gibi etkinliklere çevrimiçi katılım imkanı 
buldular. Özellikle bizim okulumuz gibi 
merkez kabul edilen kentlerin olanaklarının 
dışında yer alan okulların öğrencileri için 
bu durum farklı karşılaşmaların önünü açtı. 
Okulumuz öğrencileri ile oluşturduğumuz 
Xlab topluluğunun İstanbul Mimarlık 
Festivali kapsamında düzenlediği atölye1 
buna örnek verilebilir. Bu anlamda 
normalde İstanbul merkezli olması 
düşünülen bir festivale farklı şehirlerden 
katılım sağlamış olduk.

Üretimlerin değerlendirilmesi noktasında 
mimarlık eğitiminde kısmi olarak yer alan 
sınav sistemi çevrimiçi sistemde büyük bir 
probleme dönüştü. Bu noktada çevrimiçi 
sınav yapmaktaki güçlükler üretim ve 
tartışma esaslı bir eğitimin gerekleri öne 
çıkarılarak giderildi. Proje dersleri gibi 
uygulama içerikli dersler temel üretim ve 
değerlendirme prensiplerini korudu. Fakat 
rölöve dersi gibi birebir fiziksel mekanın 
zorunlu olduğu bazı derslerin uygulama ve 
değerlendirme kısmında sıkıntı yaşandı.

Bahar döneminin ortasına denk gelen 
pandeminin ilk zamanlarında proje 
derslerinin alışılagelen gerekliliği proje 
alanı ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve 
gerekli saha araştırmaları yapılmıştı. 
Stüdyo içinde birçok paylaşımla gelişen 
arkadaşlıklar kurulmuştu. Bu noktada 
bu durumların eksikliği çok yaşanmadı. 
Sonraki dönemlerde bu soruna alternatif 
bir çözüm olarak yürütücüsü olduğum 
proje derslerinde arazi seçimini öğrencilerin 
bulundukları yerlerde kendileri ile birlikte 
belirlemeyi bir çözüm olarak denedik. Bu 
bağlamda geçtiğimiz Güz dönemi proje 
konusu olarak belirlediğim “Kampüs 
Nerede?” sorusu, içinde bulunduğumuz 
durumu da sorgulayacak biçimde farklı 
illerde uyduları bulunan ve toplamda 
bir ağ halinde birbirine bağlı olduğunu 
varsaydığımız akademik eğitim mekanlarını 
tasarlamak üzerine kurgulandı. Her öğrenci 
bulunduğu coğrafyanın içerdiği yerel 
bilgileri de dahil ederek ileri teknolojinin 

yeni imkanları ile hem yurtiçi hem yurtdışı 
bağlantıları ve etkileşimleri de içeren 
toplamda bir ağın kendi coğrafyasındaki 
uydu mekanlarını tasarladı. Gitmediğimiz 
birçok farklı coğrafyayı birlikte zihinsel 
olarak deneyimledik, öğrenciler 
bulundukları coğrafyalara farklı bir içerik 
ile yeniden baktılar ve çevrimiçi eğitim 
olanakları ile farklılaşan eğitim sistemi 
üzerine fikirler ürettiler.

Derslerin çevrimiçi yürütülmesi özellikle 
farklı dersler arasındaki ölü ve verimsiz 
zamanları dönüştürdü. Dersler arasındaki 
boşluklarda kaybedilen zamanlar hem 
öğrenciler için hem de bizim için ev içindeki 
günlük hayat içinde eridi. Sabah hazırlanıp 
okula gidiş yolunda harcanan zaman, tam 
olarak edilemeyen kahvaltı, ders aralarında 
kalan boşlukta dışarıda yemek zorunluluğu 
ev içindeki gündelik hayatımızın ritmine 
daha çok odaklandığımız durumlara 
dönüştü. Bu tür durumlar diğer her 
şeyden artakalan zamanı geçirdiğimiz 
bir konteynır konumuna indirgediğimiz 
ama aslında mimarlığın içerdiği temel 
meselelerden biri olan evlerimizi zamansal 
ve mekansal olarak kendi ritminde 
yeniden keşfetmemizi sağladı. Bu birçok 
açıdan konforlu durumlar yaratsa da 
henüz ailelerinden bağımsızlaşmamış ve 
kendi yaşam kurgusunu kendi iradesi ile 
keşfetmemiş olan öğrenciler için zamanın 
organizasyonunda bazı dağılmalara 
neden oldu. Okul sistemi içindeki üretim 
programımızı oluşturan gün ve saat 
üzerinden ilerleyen program öğrenciler için 
ana omurga olmaktan çıktı. 

Pandemi koşulları içerdiği belirsizliklerle 
devam ettikçe sabah derslerine 

uyanamamak, içinde bulunulan fiziksel 
koşulların kişisel bahanelere dönüşmesi, 
sabahlanan bir gecenin ertesi günü derse 
ders saatinden on dakika öncesinde 
uyanarak yataktan ekran kapalı katılmak 
gibi esnek durumlar oluşmaya başladı. Bu 
durumlar kişisel tercih ve iradenin önemli 
olduğu üretim ve tartışmalarda nitelik 
kaybına neden oldu. Derslerin kayıtlı 
hale gelmesi ve tekrar izlenebilirliği de 
ayrıca derslerin işleyişindeki o an orada 
interaktif birlikteliğin değerinde bazı 
kayıplara neden oldu. Motivasyon kaybı 
ve kişisel programların oluşmaması ekran 
karşısında geçirilen saatlerin bedensel ve 
zihinsel zorlayıcılığı, fiziksel koşullarda 
yıkmaya çalıştığımız hiyerarşik düzeni de 
farklı boyutlara taşıdı. Elbette hiyerarşik 
düzeni kurucu en önemli faktör not 
değerlendirmeleri ve ders geçme sistemleri. 
Süreç içinde istemesek de başvurmak 
zorunda kalınan son motivasyon kaynağı 
not değerlendirmeleri oldu. Notlanan bir 
ödevin ertesi günü derse katılım oranının 
artması kaybedilen gerçeklik düzlemi 
içinde öğrencilerin tutundukları en gerçek 
durumun not olduğunu gösteriyor. Eğitim 
sistemimizin temelinde yatan rekabet ve 
eleme yöntemi ile içselleştirilmiş durumlar 
üniversite eğitiminde de öğreten öğrenen 
ikiliğini mecralar değişse bile yeniden 
yaratıyor.

Mimari bir üretimin hayali, temsili, 
anlatımı, üretimi öncelikle öğrencinin 
kendi kişisel gerçekliğinden ve o gerçekliğin 
ifadesinden başlıyor. Bu nedenle üretilenler 
üzerinden yapılan her tartışma ve 
karşılaşma kişilerin öznel durumlarını da 
dışavurduğu için hem çok zorlayıcı hem 
de çok dönüştürücü. Öğrencilerin kendi 

2
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kişiliklerini dışavuran nitelikteki üretimleri 
ve bu üretimlerin paylaşımları kendilerini 
ifade etme araçlarını ve sosyal becerilerini 
geliştirmeleri açısından çok önemli. 
Geçirilen ortak zamanların ortak bir 
mekanda gerçekleşmemesi bu becerilerin 
gelişimi açısından nesnel bir kayıp 
oluştururken aynı zamanda birliktelik 
duygusunu yaratacak ortak anıların 
da kaybına neden oldu. Bu anlamda 
teknolojik araçlarla sınırları genişleyen 
ifade ve üretim araçlarının varlığı bu 
kolektif belleğin kaybını gidermiyor. 
Proje stüdyolarında birlikte sabahlayarak, 
malzemenin, fikirlerin ve uykusuzluğun 
paylaşılmasının ve o an orada gerçekleşen 
birçok anının yaşanmasının yarattığı 
birliktelik duygusu, birlikte düşünme 
ve birlikte üretme araçlarının üretimi 
açısından da çok önemli. Bu bellek 
kaybının etkisini en çok üniversite 
hayatlarına çevrimiçi olarak başlamak 
zorunda kalan birinci sınıf öğrencileri 
yaşadı. Okulun bağlayıcı fiziksel 
mekanının farklı dönem öğrencilerinin 
zamanla biriken deneyimi ile oluşan 
belleğinin sürekliliğine dahil olamadılar. 
Paylaştıkları herhangi fiziksel bir durum 
olamadığından gerekli arkadaşlıkları 
da oluşturamadılar. Öğrencilerin kendi 
fiziksel koşullarında yaşadıkları ve 
birbirleri ile tam olarak paylaşamadıkları 
her tür sıkıntı ile tek başlarına başa 
çıkmak zorunda kalmaları dayanışma 
ve birbirlerinden öğrenme konusunda 
bazı sıkıntılar yaşanmasına neden oldu. 
Oysaki birlikte düşünme ve birlikte üretme 
becerisi dünyanın içinde bulunduğu krizler 
açısından bakıldığında bu kuşak için 
edinilmesi gereken en önemli becerilerden 
biri.

Bu noktadaki karşılıklı motivasyonumuzu 
oluşturmak ve içinde bulunduğumuz 
belirsizlikle beraber başa çıkmak için 
resmi paylaşımlarımız dışında günün 
her anı yaşadığımız farklı içerikleri 
paylaşabilmek için öğrenci mesajlaşma 
gruplarına dahil olmak pandeminin ilk 
günlerinde kullandığım yöntemlerden 
biri oldu. Günlük hayatımızdan ve zorlu 
çalışma gecelerinden paylaşımlar yaptık, 
Spacex’in ilk insanlı uçuş denemesini 
birlikte yazışarak izledik. Bazen birlikte 
geçirdiğimiz eğlenceli anıların görsellerini 
paylaşarak nostalji yaptık. Xlab topluluğu 
ile önceki dönemlerde yüzyüze ortamda 
düzenlediğimiz partilere benzer bir partiyi 
çevrimiçi platformda yapmayı denedik ve 
senkron uyuşmazlığına rağmen birlikte 
şarkı söyledik. Bunlar dışında oluşturulan 
bloglar2 aracılığı ile çevrimiçi hayatımızdaki 
anılarımızı dijital olarak kayıt altına aldık. 
Bütün bu denemeler ve dijital kayıtlar hem 

yaptığımız şeylere dışarıdan bakmamıza 
hem de yaşadığımız durumu birlikte 
anlamlandırmaya çalışmamıza biraz olsun 
katkı sağladı. 
 
Pandeminin ilerleyişinin yarattığı kaygılar 
ve birçok alışkanlığımızın hızla değişimi ile 
pandeminin ilk zamanlarında bize farklı 
ve heyecanlı gelen birçok durum hızla 
normalleşti ve sıradanlaştı. Farklı türden 
belirsizlikler hepimizi farklı psikolojilere 
soktu. Pandeminin ilk günlerinde daha 
sert biçimde ortaklaştığımız kaygılar 
birleştiriciliğini kaybetti. Ekran ile ilişkili 
konsantrasyon süreleri ile yüzyüze dinamik 
bir birliktelikteki konsantrasyon süreleri 
arasındaki fark ders saatlerini sorgulatmaya 
başladı. Ekran kapama tercihleri arttı ve 
yapılan tartışmaların göz teması ile bile 
yapılması bu anlamda zorlaştı. Pandemi ile 
ilişkili yaşanan hastalık ve ölüm deneyimleri 
daha yoğunlaştı. Çevrimiçi platformlar 
üzerinden birlikteliğimizi sürdürmeye 
çalıştığımız üçüncü dönem içindeyiz ve 
geldiğimiz noktada motivasyonumuzu canlı 
tutmak, öğrencileri üretken tutmak daha da 
zorlaştı. Hiçbir şeyin tam olarak eskisi gibi 
olmayacağının farkındayız fakat bundan 
sonrası için hala bir öngörümüz yok ve 
sadece aksaklıklarını dahi sorgulamadan 
eskiyi özlüyoruz. 

Okul aracılığı ile yaşanan karşılaşmaların 
beden bedene ve üretilen her tür nesne 
ile birlikte mimari proje stüdyolarının 
fiziksel koşullarında yaşanması ile farklı 
fiziksel koşullarda ortak bir ekranda 
yaşanması arasında gerçekten büyük bir 
fark var. Bu farkı olumlu ya da olumsuz 
olarak yaftalamadan önce nitelik olarak 
iyi tanımlamak gerekiyor. Teknoloji 
ile birlikte edindiğimiz yeni araçlar ve 
sınırları genişleyen yeni imkanlar ile 
birlikte mimarlık eğitiminin üretim mecrası 
da bu anlamda değişiyor. Kullanmaya 
başladığımız ve hızla adapte olduğumuz ileri 
teknoloji araçlarının deneyimlenmesi yeni 
kuşaklar için artık yaşamsal bir deneyim 
niteliğinde. Elektriğin olmadığı bir dünyayı 
tahayyül edemediğimiz gibi bilgisayarsız, 
akıllı telefonsuz internet erişimsiz bir 
dünyayı da artık tahayyül edemiyoruz ve bir 
süre sonra belki robotlarsız bir dünyayı da 
tahayyül edemeyeceğiz. 

Kullanmaya başladığımız birçok araç ve 
yöntem yüksek teknolojiyle üretim yapan 
birçok alanda zaten kullanılıyordu ve şu an 
bizim tam olarak potansiyellerinin farkında 
olmadığımız birçok üst seviye yöntem ve 
araç bazı üretim alanlarında kullanılmakta. 
Pandemi ile birlikte daha tabana yayılı bir 
deneyimi birlikte yaşadık. Artık farkında 
olduğumuz ve deneyimlediğimiz bu yeni 

durumları fiziksel olarak tekrar biraraya 
geldiğimiz her durumda talep edeceğiz. 
Fiziksel birlikteliğimizin eksikliğinde elimizi 
kolumuzu bağlayan durumlar gibi yakın 
gelecekte fiziksel birlikteliklerimizde de ileri 
teknolojinin eksikliği sıkıntı verici olacak. 
Her yeni araç ve yöntemle olan karşılaşma 
yeni talepler doğuracak ve teknoloji bu 
anlamda doğal kaynaklara erişim kadar 
önemli hale geldi.

Kurduğumuz sistemler üzerinden yaratılan 
idealler, idealize durumun yaşanmadığı 
her ortamda bir mağduriyet yaratmakta. 
Birlikte bir yaşamın temel gerekliliği olarak 
oluşturduğumuz sistemlerin yarattığı 
eşitsizlikler, dışladığı, değersizleştirdiği 
durum ve varlıklar üzerine de düşünmek 
bir zorunluluk. Daha üst model bir sistem 
kuruluyor olsa da birçok kişi için hala 
teknolojik donanımlara erişim büyük bir 
problem. Sistemin kurulum hızını göz 
önüne alırsak erişime sahip olmayan ve 
adaptasyon sorunu yaşayan kişiler önemli 
bir deneyimden ve fırsattan yoksun kalmış 
olacak ve sistem içindeki varlıkları yok 
sayılacak.

Pandemi koşullarıyla tanıştığımız çevrimiçi 
eğitim ve araçları bu araçları kullanım 
sıkıntısı yaşayan yaş olarak ileri kişilerin 
sahip olduğu deneyim ve bilgiyi görünmez, 
paylaşılamaz yaptı ve değersizleştirdi. 
Ekranlar karşısında kalemin değersizleşmesi 
gibi fiziksel mekanın varlığı, bedenimizle 
ilişkili her araç, bedensel birlikteliklerimiz 
de gittikçe değersizleşiyor. Herhangi 
bir fikir mevcut teknolojik araçlarla 
üretilmediğinde ve temsil edilmediğinde 
itibarsızlaşıyor; buna karşılık mevcut 
araçların yetkin kullanımında ise aslında 
yeterince derinleşmeyen birçok fikir 
yüceltiliyor. Bu nedenle bizler öğrencilerin 
teknolojik araçları gerekli yetkinlikte 
kullanmasını ürettikleri içeriklerden daha 
fazla önemser olduk. Tarih boyunca zihin 
beden ikiliğinin beraberinde gelen biçim 
içerik çatışması farklı araçlarla tekrar 
üretiliyor. 

Teknolojik araçların imkanları ile birçok 
bilgiye erişim ve paylaşımın kolaylaşması 
ile bilginin üretilme mecraları içinde 
bizlerin insan olarak varlığımızın sınırları 
da belirsizleşecek gibi gözüküyor. Mimari 
üretiminde gittikçe ileri teknolojik araçlara 
terk edileceği yakın gelecekte mimarlık 
eğitimi içinde sorgulanan ve üretilen 
bilginin de ne olduğu ve ne için olduğu 
belirsizleşecek. İçinde bulunduğumuz bu 
yeni koşulların keşfetmemizi sağladığı 
farklı potansiyellerin mümkün kıldığı 
başka yaşamlar her ne kadar heyecan verici 
olsa da, bu durumlara eleştirel mesafemizi 



77

TE
M

A
A

R
R

E
D

A
M

E
N

TO

korumalı ve nasıl bir dünyada nasıl 
yaşamak istiyoruz sorularını kendimize 
tekrar sormalıyız. 

Bu noktada yeni bir ikilik oluşmakta, 
daha önce farkında olmadığımız ve 
deneyimledikçe farklı sınırlarımızı 
keşfettiğimiz ileri teknolojilerin hayatımızı 
ve bizi tamamen daha üst bir modele 
evrilteceğine olan inanç ve evrenin 
kaynaklarının sınırlılığı içinde tüm 
zayıflıklarımız ve ölümlülüğümüz ile 
yüzleşmenin verdiği kırılganlık. Ekranlar 
karşısında dünyanın bambaşka bir 
köşesindeki biriyle fikirlerimizi tartışıyoruz 
ve olası gelecek hayalleri kuruyoruz fakat 
günün sonunda ekran başında geçirilen 
süreden dolayı gözlerimiz yaşarıyor, 
sırtımız ağrıyor. Teknolojik imkanların 
varlığı evrenin kaynakları müştereklere 
erişimimizin gerekliliğinden ve bedensel 
varlığımızın gerekliliklerinden daha az ya da  
daha çok değerli değil. Bu durumlar 
arasında tercih yapmak zorunda kalmak, 
karşılaştığımız yeni durumların yarattığı 
belirsizliklerden umutsuzluk yaratmak 
yerine yeni koşulların ve araçların olumlu 
potansiyellerini keşfedip yeni anlama ve 
bilme biçimleri üzerinden daha olumlu 
olanı inşa etmenin yollarını bulmalıyız. 
Bunu ancak evrenin sadece bir parçası 
olmayı kabul edip, tüm zayıflıklarımız ve 
hayatının belirsizliği ile birlikte başa çıkmak 
için oluşturduğumuz sistemler içinde 
ortak değerler ve müşterekler yaratarak 
yapabiliriz. Bunu eleştirel bir bakıştan ve 
yaratıcılıktan vazgeçmeden yapmamız 
gerekiyor. Eğitim ortamının mecrası değişse 
bile genel prensiplerini böyle düzenlemezsek 
üretilen her tür bilginin, verinin, aracın, 
yapının kendimize ve evrene karşı bir silaha 
dönüşme potansiyeline sahip olduğunun 
farkında olmalıyız. 

■ Yuvacan Atmaca, Dr..Öğretim Üyesi, 
Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi.

Notlar:
1 Mesafeli Mesafesiz Uçurtma Atölyesi: [https://www.
istanbulmimarlikfestivali.com/etkinlik2020/mesafeli-siz-
ucurt/ma]; [https://padlet.com/xlabsocial/Bookmarks]; 
[https://miro.com/app/board/o9J_le9pl1A=/].  
Xlab Topluluğu Instagram sayfası: [https://www.
instagram.com/xlabsocial].
2 Pandemi sonrası açılan bloglar: Proje stüdyo ve günlük 
paylaşımlar: [https://tr.padlet.com/tasFANzin/OPE], 
Birinci Sınıf Stüdyo: [https://tr.padlet.com/tasfanzin/
MAU].

Çevrimiçi Stüdyo 
Ortamında 
Öğrenme 
Motivasyonu için 
Bir Deneme
Semra Aydınlı, Burcu Beşlioğlu, Ezgi 
Aydoğan Tekcan ■ 21. yüzyıl değişim 
dinamikleri “daha iyi nasıl öğretebiliriz?” 
sorusu yerine “insanlar nasıl öğreniyor?” 
sorusunun öncelik kazandığı bir ortamı 
gerekli kıldı. “Nasıl öğrenilir?” sorusu 
çevrimiçi öğretimde öncelikli bir konuma 
ulaştı. Pandemi sırasında çevrimiçi eğitime 
ilişkin endişelerin yoğun olduğu günlerde 
çeşitli ortamlarda biraraya gelip fikir 
alışverişi yapma olanağı bulduk. Öğrenme 
stratejilerine ilişkin deneyimlerimizi, 
geleceğe yönelik hayallerimizi paylaşırken 
farklı bir stüdyo ortamının nasıl 
olabileceğini tartıştık. 

Öğrenme stratejilerine ilişkin araştırmalar, 
bilginin bir dış kaynaktan bireye doğrudan 
aktarılamayacağını; bilginin birey 
tarafından aktif bir şekilde yapılandırılması 
gerektiğini söylüyor. Ayrıca bilgi 
toplumunun talep ettiği eğitimli insan 
profilinin bilginin yapılandırılmasında/
üretiminde eleştirel düşünebilen yaratıcı 
aklın gelişimi eğitimin önceliği olarak 
ifade ediliyor. Bu durumda öğreten, bilgiyi 
aktaran konumda bir öğretmen değil, 
öğrenenin/öğrencinin öğrenme yollarını 
keşfedeceği, bilgiyi kendi inisiyatifi ile 
üreteceği ortamlar hazırlayan bir koç 
olarak öğrenme sürecine katkıda bulunur1. 

Sözkonusu yaklaşım tartışma grubumuzun 
ortak düşünme platformunu oluşturdu; 
“Çevrimiçi öğretimde farklı kanallardan 
bilgiye erişimin kolaylaştığı bir ortamda, 
eleştirel düşünebilen yaratıcı aklın gelişimi 
için ne yapmalıyız?” sorusuna olası 
yanıtlar vermeye çalıştık. 2020-2021 
Öğretim Yılı Mimari Proje 2 için farklı 
bir program akışı ve çeşitli sorularla 
tasarım sürecine ilişkin akış diyagramları 
oluşturduk ve bu denememizi grup 
arkadaşlarımız ile paylaştık2. Öğrenme 
çıktılarına ilişkin deneyimlerimizi 
Arredamento’nun tematik soruları ile 
örtüşecek şekilde kurgulamaya çalıştık.

Mimarlık eğitimine dair  
zamansız beklentiler
Mimarlık eğitimi öğrenme merkezli 
olmalı; mimarlığın büyük resmine 
gönderme yapan kavramlara, temalara 

ve bütünleştirilmiş mimarlık bilgisine 
öncelik verilmeli. Bilginin aktarılması 
yoluyla öğretme yerine, bilgi üretmeye 
yönelik aktif öğrenme topyekün değişimi 
gerekli kılar. Öğrenme merkezli eğitimde 
öğrenci, kendini sürecin bir uzantısı olarak 
hissetmeli ve sürekli yeniden düşünmeye 
yönlendirilmeli. Bu süreçte öğrenci 
duruma göre nasıl bir pozisyon alacağını, 
bağlamsal konulara göre nasıl taktikler 
geliştireceğini öğrenmiş olur. Nasıl 
öğrenileceğini öğrenme, soru sorma - yanıt 
arama arasındaki diyalog yoluyla, kendine 
özgü her sorunsal için öğrencinin farklı 
taktik oluşturma becerisini geliştirir.

Öğrenme merkezli eğitim sonucu mimarın 
gelecekte kazanması gereken formasyon 
eleştirel düşünme becerisi gelişmiş bir 
bireydir. Bu beceri nasıl gelişir sorusuyla 
kurguladığımız bu denemede öğrencinin 
zihnini sürekli yeniden düşünme moduna 
dönüştürebilmesi, yani esnek düşünme 
yetisi kazanması için bir ortam sağlanması 
hedeflenmiştir. Esnek düşünebilen bir 
zihnin yapısına sahip öğrenci, deneyim ile 
kazandığı bilgi, beceri, tutum ve değerleri, 
öğrenme motivasyonuna dönüştürebilir. 
Bu bağlamda, düşünceyi hareketli 
kılan anlama ve yorumlama becerisini 
geliştirebilir. Öğrenme sonucu birey, 
içinde bulunduğu evrene yeni bir anlam 
yüklerken aynı zamanda kendini tanıma, 
konumlandırma gibi beceriler kazanarak 
kişilik/benlik gelişimine de katkı sağlar. 
Benlik gelişimi bireyin kendine olan 
özgüvenini, fark arayışını tetiklediği için 
önemlidir. Mimarlık eğitiminin geleceğinde 
önemli bir girdi olan benlik gelişimi, 
kişinin önce çevresini sonra da kendisini 
algılama biçimiyle ilgilidir; öğrenmenin 
temel koşuludur. Bu nedenle mimarlık 
eğitimine başlarken öğrencinin görme 
biçimleri ve düşünme biçimleri geliştirmesi 
için yol gösterici ortamlar yaratılmalıdır.

Bu süreç boyunca öğrenen/öğrencilerin, 
özgüven gelişimi için kendi 
yeteneklerindeki olumlu gelişmeleri 
ve kendilerini aşma olasılıklarını 
keşfetmelerine yönelik pedagojik tavır 
öncelik kazanır. Günümüz koşullarında 
öğrenci, bireyin ayağını yere sağlam basma 
klişesi yerine, nedenini açıklayabilmesi 
koşuluyla, risk alma yönünde 
yönlendirilmelidir. Mimarlık eğitiminde 
risk alma motivasyonu çok önemli; hayal 
gücü, her alanda, her ortamda denge 
sağlayan önemli bir ölçüt olarak mimarın 
formasyonunu oluşturur. Özellikle 
tasarım bilgisi, kesinlik içermez; bağlamsal 
olduğundan, koşullara ve koşullanmalara 
göre bilginin yeniden yapılandırılmasını 
gerektirir. Bu nedenle, öğrenmeyi 
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yorumlara ulaşmanın en temel adımı 
olarak görülebilir. Pandemi sırasında 
farklı şehirlerde ve ülkelerde yaşayan her 
öğrencinin yer seçimi ile ilgili inisiyatif 
alması, içinde yaşadığı mahallesini kendi 
gözlerinden farketmesini, deneyimlerinden, 
hatıralarından beslenerek kurduğu anlatıyı 
ifade etmesini olanaklı kıldı. 

Motivasyon
Bu değişim sürecinin potansiyelleri ile yeni 
bir stüdyo kurgusu tasarlarken şüphesiz 
öğrenci motivasyonunu sürdürülebilir 
kılma endişesi temel önceliklerimiz 
arasındaydı; bunun için motivasyon 
kaynağı olan merak, ilgi, istek, arzu, 
bilinç, niyet, karşılıklı etkileşim dinamizmi 
yaratan entelektüel bir ortam oluşturduk. 
Bireysel farklılıklar cesaretlendirme 
biçimleri için farklı taktikler geliştirmeyi 
zorunlu kıldı; motivasyonu sürekli kılmak 
için öncelikle öğrencinin/öğrenenin öğreten 
ile empati kurarak onun heyecanını, merak 
etme tutkusunu anlama becerisi geliştirildi. 
Her adımda öğrencinin yaptığı çalışmalar 
üzerinden sorular üretme yoluyla yaratıcı 
aklın gelişimine katkı sağlarken merak 
böceğinin ısırması için ortam yaratıldı. 

Enis Batur “merak böceği” imgesi ile 
“farkındalık kazanma”, “öğrenmeyi 
öğrenme” becerisini farklı bir perspektiften 
sorgular:3 Merak böceğinin ısırdığı 
biri, öğrenme sürecinin içinde sonsuz 
bir yolculuğa çıkıyor; öğrendikçe hem 
parçalanıyor hem de artıyor. Öğrendikçe 
artıyor, aynı zamanda öğrendikçe azalıyor, 
şaşırıyor, bilgisizliğini kavrıyor. Bu nedenle 
merak böceği yararları kadar zararları 
da olan bir yaratık... Kişiyi belli bir 
görüş açısının kafesinde tutuklanmaktan 
alıkoyuyor; aynı zamanda başkalaşmayı 
da denemesini sağlıyor, kişiye kendi 
bildiğiyle, doğru bildiği ile yetinmemeyi 

öğrenen, eleştirel düşünebilen, bilginin 
yapılandırılmasında yetkinlik kazanan 
mimarın, geleceğe yönelik yaşam boyu 
öğrenme becerisine sahip olması beklenir.

Mimarlık eğitimine dair benimsediğimiz 
beklentiler, stüdyo kurgusunu zorunlu 
çevrimiçi eğitim modeline adapte 
ederken de yaklaşımımızın temelini 
oluşturdu. Zorunlu çevrimiçi eğitimin 
getirdiği tüm kısıtları sadece aşmak, 
öngörülen olumsuzlukları minimize 
edecek değişiklikler önermek yerine, bu 
zorunlu dönüşümün potansiyellerini açığa 
çıkaracak bir stüdyo içeriği ve kurgusu 
önerme yolunu seçtik. Alışılagelmiş 
olan yaklaşımların sarsılması, kesintiye 
uğraması, stüdyo kurgusunda kanıksanmış 
alışkanlıklarımıza mesafelenmeyi ve 
yeni ilişkilenme biçiminde bir pozisyon 
belirlemeyi mecburi kıldı. Bu mecburiyetin 
beraberinde getirdiği tüm belirsizlik ve 
kuşkuların mimari tasarım stüdyosu 
özelinde yeni potansiyeller açan arayışlara 
olanak sağladığı söylenebilir.

Çevrimiçi stüdyo ortamında kısıtlar  
ve potansiyeller
Beklenmedik bir anda zorunlu hale gelen 
çevrimiçi model, mimarlık eğitiminin 
ana eksenini oluşturan stüdyo derslerini 
yeniden düşünmemizi gerektirdi. 
Sezgisel kararlarla ilerleyen adaptasyon 
süreci mimarlık okullarında stüdyo 
yürütücülerini farklılaşan ve çeşitlenen 
arayışlara yönlendirdi. Stüdyoya dair 
geçmiş deneyimlerimizle doğrudan cevap 
üretilemeyecek yeni bir kurguyu ararken 
önceliğimiz öğrenciyi “öğrenen” olarak 
düşünmek ve “öğrenme”yi merkeze alan 
yaratıcı bir kurgu geliştirmek oldu. 

Çevrimiçi stüdyo ortamının diyalog 
kurma, “yer”in deneyimlenmesi ve 

motivasyon açısından kısıtlar getirdiği 
ileri sürülebilir. Kendi deneyimimizden 
örneklerle önerdiğimiz stüdyo kurgusunun 
bu kısıtların ne gibi potansiyellerini açığa 
çıkartabileceğini tartışmak mümkün.

Diyalog 
Karşılıklı konuşmak anlamıyla “diyalog” 
stüdyo ortamı için yaşamsal bir değer 
taşır. Diyalog, öğretenden öğrenene doğru 
tek yönlü bir araç olmak yerine stüdyo 
ortamında sürece eşlik etmenin benzersiz 
ve yeri doldurulamaz bir iletişim aracıdır. 
Diyalog fiziksel mekanda birarada olurken 
jest, mimik ve beden dilinden de beslenir, 
zenginleşir ve bütünlenir. Çevrimiçi stüdyo 
ortamında ise ekran aracılığı ile kurulan 
bir ilişki bazı sınırlamaları beraberinde 
getirmekte. Kameranın tercihe bağlı olarak 
açıldığı bir stüdyo ortamında öğrencinin 
diyalog kurmada aktif bir rol almasının 
daha da önem kazandığı söylenebilir. 
Diyaloğun öğrenenden başladığı ve 
sürekli geridönüşlerle beslenebildiği bir 
kurgu hedeflenirken anlatı kurmak temel 
bir yaklaşım olarak benimsendi. Anlatı 
kurmak bilgiyi nesnel olandan, öznel olana 
taşıyan, özgün ve benzersiz anlama ve 
yorumlama denemelerine imkan sağlayan, 
böylece hayal gücünü besleyen ve öğrenene 
inisiyatif veren bir üstbaşlık olarak stüdyo 
kurgusunun temelini oluşturdu. 

“Yer”in deneyimlenmesi 
Çevrimiçi eğitim deneyiminde stüdyo 
kurgusu açısından karşılaşılan başka bir 
kısıt ise mimari tasarım stüdyosunda 
çoğunlukla önceden verili bir arsa ve 
program üzerinden tariflenen “yer”in 
deneyimlenemeyecek olmasıydı. Yeri 
deneyimlemek ve bu deneyimleri 
stüdyo ortamında tartışmak, nesnel 
bilginin temsili ile sınırlı olmayan, kendi 
deneyiminden beslenerek özgün ve kişisel 
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öğretiyor. Tasarım sürecini canlı tutan 
motivasyon çevrimiçi stüdyoda merak 
böceğinin ısırması ile sürdürüldü; anlama 
yetisi, farkındalık, eleştirel düşünme, 
yaratıcı aklın gelişimi, öğrenmeyi öğrenme 
vb. temel beceriler, merak böceğinin 
ısırması sonucu öğrenme motivasyonunu 
tetikledi. “İnsan motive olmadan 
öğrenemez” mottosunun izi sürülerek, 
yeni olanı keşfetme heyecanı ile merak 
ve farkındalık gelişimi sağlandı. Merak 
etme, öğrenme motivasyonu, bir anlamda 
arayış-buluş oyunu ile hem derin ilişkileri 
hem de pragmatik nedenleri kapsayan bir 
farkındalık kazandırdı.

Öğrencinin inisiyatif aldığı  
bir stüdyo kurgusu
Öğrencinin inisiyatif aldığı, kendi kararları 
ile süreci yönlendirdiği bu yaklaşım 
ile öğrenciler kendi seslerini farkeden, 
“yer”i herhangi bir başka yorum ile değil 
doğrudan kendi deneyimi üzerinden 
anlayan, anlatan ve yorumlayan bir rol 
edindiler. Bu bağlamda stüdyo ortamı 
yürütücünün bir yer ile ilgili öğrenci 
gözlemlerine verdiği kritiklerle ilerlemek 
yerine öğrencinin kendi deneyimini 
yürütücüye aktardığı ve bu sayede de 
yürütücü-öğrenci hiyerarşisinin kırıldığı 
bir stüdyo ortamı oluşturulmaya çalışıldı. 
Yürütücü, öğrencinin gözünden onun 
yaşadığı mahalleyi, yerin dinamiklerini 

öğrenirken, öğrencinin mekanı kavrama ve 
keşfetme süreçlerine de tanıklık etmiş oldu. 

Stüdyonun ikinci temel faktörü ise hem 
“yer” ile ilgili çalışmaları hem de tasarım 
düşüncesini keşfetme sürecini bir “anlatı” 
fikri üzerinden yorumlamak oldu. “Anlatı 
temelli” bu yaklaşım hem yerin bilgisini 
hem program, kavramsal düşünce gibi 
mimari tasarım sürecinin farklı aşamalarını 
nesnel ve tekil bir bilgi alanı gibi görmek 
yerine öğrencilerin çoklu anlatılar 
üretebilmesinin önünü açtı. Bu kapsamda 
aşağıda detaylarını bulabileceğiniz Yerin 
Anlatısı: Mahalleye Dokunuş ve Anlatıdan 
Mekana başlıklı projeye yönelik iki 
“egzersiz”4 tasarlandı. 

Yerin anlatısı: mahalleye dokunuş
Öğrenciyi merkeze koyan bu anlatı temelli 
yaklaşımın ilk ayağını, öğrencilerin 
kendi mahallesini anlayarak ve anlatarak 
şekillenen yer okuma deneyimlerinin 
kendine ait / kendi deneyimine özgü 
birer anlatı kurma çalışmaları oluşturdu. 
Akabinde bu anlatıyı besleyecek mahalle 
için üretilmiş bir “dokunuş” önerisi 
geliştirmeleri beklendi. Tüm öğrencilerin 
kendi mahallesi için bir anlatı kurma 
beklentisi ile öğrenciler sürece dışarıdan 
bir katılımcı olmak yerine aktif olma 
zorunluluğu hissederek, yaşadığı yakın 
çevreyi kendisinden başlayarak gündelik 

hayat deneyimi, rotalar, uğrak noktaları 
keşfederek ve yorumlayarak yere dair 
içkin bir bakış üretmeye çalıştılar. 
Gündelik hayatta sıklıkla kullandıkları 
yakın çevrelerini yeniden ve bir tasarımcı 
gözüyle görmeye çalışmaları, öğrencilerin 
hem geçmiş deneyimlerini yeniden 
anlamlandırmalarının hem de yakın 
çevrelerinde daha önce görmedikleri yeni 
farkındalıklar ile deneyimlemelerinin 
önünü açtı. “Yer”e dair genelgeçer 
tanımlar ve analizler yerine kişisel 
anlatımlarla derinleşen ve çeşitlenen 
anlatı kurma pratiği “dokunuş önerisi” 
ile sonuçlandı. Dokunuş önerisi ayrıca 
mahallede arazi seçme/uygun arazi 
aramaya odaklanmış bir bakışın yerine 
altyapısında bir anlatı kurma gerekliliğini 
besledi5.

Anlatıdan mekana
Çevrimiçi stüdyonun ikinci egzersizi 
“Anlatıdan Mekana”, öğrencilere sunulan 
bir seçkiden yaptıkları seçim sonrasında 
bir romanı tartışmayı, yorumlamayı ve 
bu yorumları kavramlarla ifade etme 
alıştırmaları ile başladı. Varolan anlatıyı 
keşfetme ve yorumlama sürecinde ortaya 
çıkan metaforik düşünceler, öğrencilerin 
anlam dünyasında yeni kapılar açmayı 
olanaklı kıldı. Kimi tasarım süreçlerinde 
örtük olarak kalan kavramsal boyuta 
odaklanılan süreçte üretilen diyagramlar, 

1 “Yerin Anlatısı” 
çalışmasından örnekler 

(Melisa Sıkılı ve Hayrullah 
Doğan).

2-3 “Anlatıdan Mekana” 
çalışmasından örnekler 

(Betül Feyza, Hamide 
Okuyucu, Arda Bekgöz ve 

Mehmet Said Ergün).
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kolajlar, eskizler ve zihin haritaları her 
öğrencinin kendine özgü anlayışını aktaran 
zengin bir çeşitlikte ortaya çıktı. 

Anlatının özgün analizlerinin 
kavramlara, kavramların da mekana 
nasıl dönüşebileceği sorusu çevresinde 
tartışmalar yürütmenin bu egzersizin 
temel niyeti olduğu söylenebilir. Stüdyo 
yürütücüleri romandaki mekansal kurguyu 
hayal etmek ve yeniden canlandırmak 
yerine anlatının özgün yorumlarıyla 
harmanlanan kavramlara odaklanmayı 
ortak bir karar olarak benimsediler. Süreç 
içinde yürütücülerin yönlendirmeleri “Bu 
kavram nasıl bir mekan kurar?” ya da 
“Bu kavram nasıl bir mekansal deneyime 
tercüme edilebilir?” soruları çevresinde 
gerçekleşti. Bu kapsamda öğrencilerden 
keşfettikleri bu kavramsal düşüncenin, 
mekanda nasıl bir deneyim yaratabileceği 
sorusu üzerinden çeşitli mekan kurguları 
üretmeleri beklendi6.

Kazanımlar
Çevrimiçi eğitimin kısıtları ve potansiyelleri 
düşünülerek tasarlanan bu stüdyo kurgusu 
öğrenme ortamının kurulmasını sağlayan 
adımlardan biri oldu. Öğrenme ve 
anlama, yaratılan özgür ortamda eleştirel 
düşünme ile yaratıcı aklın gelişimine 
katkıda bulundu. Özgür düşünen zihnin 
aynı zamanda önyargılardan arınmış 
olduğunu ve esnek düşünceye açık 
olduğunu ortaya çıkan özgün projelerden 
anlıyoruz. Öğrencide merak uyandıran 
sorular sanal ortamda stüdyo dersinin 
omurgasını oluşturdu; her ders belleği aktif 
kılan bu sorular, öğrenme sürecinde bilgi 
edinme, bilgiyi yönlendirme ve yeni bilgi 
üretme sürecinde önemli rol oynadı. Her 
deneyim ve deneme, öğrencinin gelişim 
düzeyine uygun kendi bilişsel yapısını 
da örüntüledi. Yaratılan özgür öğrenme 
atmosferi, öğrencinin gelişim düzeyine 
uygun uyarıcıları aktif kıldı. Mimarlık 
eğitiminde bilginin üretimine yönelik 
deneyim ve denemeler, özgür bir öğrenme 

atmosferinin yaratılmasıyla öğrenmeyi 
öğrenme yollarını keşfetmeye yol açtı. 
Resim 4’te öğrencinin esnek ve eleştirel 
düşünme yetisini kazandıran iki egzersizin 
proje sürecine yansımaları görülebilir 
niteliktedir7. Her iki egzersiz yere ait olma 
ve program belirlemede etkin rol oynadığı 
gibi öğrencinin kendi öz iradesiyle verdiği 
kararlar doğrultusunda bir tasarım süreci 
izlemesine de yol açmıştır. Bu durum 
öğrencinin yere ve programa ait proje 
konusunu benimsemesini, içselleştirmesini 
ve mekansal deneyime yönelik 
motivasyonunu tetiklemiştir.

Çevrimiçi stüdyo derslerinde hoca-
öğrenci ilişkisi yerine öğreten-öğrenen 
ilişkisi önplanda oldu ve sorumlulukların 
ve bilginin akışının yer değiştirdiği bir 
öğrenme ortamı yaratıldı. Öğrenen 
konumunda öğrenci, her ders araştırmaya 
dayalı denemesini sunarak sürecin 
yönlendirdiği diyalog ile anlama ve 
yorumlama yetisini geliştirdi. Öğrenme 
ortamı, sanal da olsa karşılıklı diyalog 
ile ortaya çıkan koşullanmaların birbirini 
besleyen önermeleri ile bilginin üretildiği 
ortam oldu. Öğrencinin kendi öz iradesiyle 
yaptığı bir çalışma üzerinden birlikte 
anlama ve öğrenme kültürü üzerine inşa 
edilen bilgi üretimi aynı zamanda eleştirel 
düşünme, yaratıcı düşünme, kendini 
ifade etme vb. becerileri de kazandırdı. 
Bu sürecin öğrenme çıktıları, aslında 
bilgi ve becerilerin bir eşgüdüm içinde 
kazanıldığına dair birer kanıt olarak 
düşünülebilir. Bu ortamda öğrencinin 
kendi öz iradesi ile oluşturduğu kararlar 
öğrenmeyi bir özümseme, içselleştirme 
etkinliğine dönüştürdü. İçselleştirme, 
bilginin içerisinde yer aldığı bağlam ile 
kurduğu ilişki ölçüsünde gerçekleşti; 
öğrenme bağlama/koşullara ve 
koşullanmalara göre farklılık gösterdikçe 
derinlik kazandı. 

Öğrenme, çevrimiçi ortamda karşılıklı 
etkileşim ile gerçekleşti; öğrenen, 

özümsediği bilgiye anlam vermesi 
sonucu farkındalık kazandı. Farkındalık, 
öğrenilen her yeni bilgi ile kurulan ilişki 
düzeyinde kendini gösterir. Öğrenme 
arzusu uyandıran ortamların yaratılması 
için her duruma göre farklı taktikler 
geliştirildi. Anlamlandırma ve özümseme 
etkinliği olarak öğrenme, birlikte 
anlama ve öğrenme kültürü üzerine 
inşa edildi. Bilginin kaygan bir zeminde 
hareket etmesine, düşüncenin zihinde bir 
yere takılıp kalmayıp çağrışımlarla ve 
birleştirmelerle yeni imgeler yaratmasına 
olanak sağlandı. Sözgelimi, okunan 
bir kitap ile deneyimlenen yer arasında 
çapraz ilişkiler kurularak üretilen görsel 
imgeler, kolaj ya da montaj çalışmaları 
üzerine tartışma, ilişkisel düşünmeye 
ve aynı zamanda eleştirel düşünmeye 
yol açtı. Bu ve benzeri denemelerle klişe 
bilginin sorgulanmasına, eleştirel düşünme 
becerisinin gelişmesine yönelik çalışmalar 
gerçekleşti. 

Sözkonusu stüdyo kültüründe öğreten ve 
öğrenen arasındaki ilişkisellik tek yönlü 
değil; içiçe geçen birbirini besleyen ilişki 
ağı ile gerçekleşti. Bu süreçte öğreten ile 
öğrenen arasındaki diyalog rastlantısal 
oluşumlara açık devinim sonucu yeni 
bir olasılık ortaya çıktı. Stüdyo kültürü, 
takımyıldızı metaforu üzerinden sürekli 
yer değiştiren, birbirini vareden parça-
bütün ilişkisine farklı açılardan bakma 
eğilimi ile farklı bağlamlarda, koşullarda 
kendini yeniden yapılandırabilme esnekliği 
ile ortaya çıktı. Çevrimiçi öğrenme, 
bütünü görebilme, düşünme biçimlerine 
ilişkin stratejisi ve taktik geliştirme yolları 
hakkında farkındalık yaratma ile başladı. 
Öğrencinin soruları, merakı, ilgi alanı 
ile bütüne ilişkin parçaların zihinsel bir 
süzgeçten geçirilerek detaylandırılmasıyla 
sürdürüldü. Bu süreçte, öğrenci duruma 
göre nasıl bir pozisyon alacağını bağlamsal 
konulara göre nasıl taktikler geliştireceğini 
öğrenmiş oldu. Nasıl öğrenileceğine dair 
öğrenme stratejisi, aynı zamanda soru 

4 Mimari projelerden 
örnekler (Yusuf Sefa 
Tuğtekin).
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sorma - yanıt arama arasındaki diyalog 
yoluyla her sorunsal için öğrencinin farklı 
taktik oluşturma becerisini geliştirdi. 
Öğreten-öğrenen diyaloğu ile içiçe geçen 
ilişkiler yaratıcı akıl, eleştirel düşünme 
yetilerinin gelişmesini tetiklerken yaşam 
boyu öğrenme için bir davranış biçimine 
kapı araladı. Bir anlamda akıl hocası 
şapkası giyerek öğrencilerin kendi 
sürdürülebilir becerilerini geliştirmeleri, 
tüm stüdyo tartışmalarına aktif olarak 
katılmaları sağlandı. Böylece tasarım 
bilgisinin yeniden yapılandırılmasına 
olanak sağlayan bir öğrenme ortamı 
yaratıldı.

Gelecek ile ilgili öngörüler
Çevrimiçi eğitim sürecinin bize zorunlu 
kıldığı farklı ortamlarda diyalog kurma 
olanağının araştırılması, motivasyon 
yaratma yollarının keşfedilmesi; kısaca her 
ortamda öğrenmeyi öğrenme becerisinin 
kazanılması sadece pandemi döneminde 
değil belki yaşam boyu öğrenme için bazı 
ipuçları sağlar. Öğrenmeyi öğrenme, 
geleneksel eğitim modellerinin aksine, 
müfredat, bilgi, öğretme-öğrenme 
stratejileri ve öğrenme ortamı gibi temel 
kabuller açısından eğitimi farklı kılar. 
Gelecekte mimarın kazanması gereken 
formasyon, her koşula kolay adapte 
olabilen, esnek düşünebilen, merak etme, 
hayal kurma yetisini sürdürebilir kılan 
birey olmayı mümkün kılmakta. Bu 
formasyonu kazandırmak için mimarlık 
öğrenimi eleştirel düşünme yetisinin 
gelişimini merkez alan bir strateji 
izlemelidir. Eleştirel düşünme yetisi gelişen 
birey her tür değişime uyum sağlayabilen, 
her ortamda kendini farklı kılan yaratıcı 
düşünme becerisine de sahip olacaktır. Bu 
yazıda açıklamaya çalıştığımız çevrimiçi 
stüdyo denemesi, eleştirel düşünmeyi 
geliştiren öğrenmeyi öğrenme stratejisine 
dayanmaktadır. 

■ Semra Aydınlı, Prof.Dr.; Burcu 
Beşlioğlu, Dr.; Ezgi Aydoğan Tekcan, 
Öğretim Görevlisi, İstanbul Medipol 
Üniversitesi Mimarlık Bölümü.

Notlar:
1 Y. Özden, Eğitimde Yeni Değerler, Pegem Akademi, 
2013.
2 İstanbul Medipol Üniversitesi, 2020-2021 Güz 
Yarıyılı, İkinci Sınıf Mimarlık Stüdyosu; Prof.Dr. Semra 
Aydnlı, Doç.Dr. Pelin Dursun Çebi, Doç.Dr. Ömer Erem, 
Dr. Burcu Beşlioğlu, Öğr.Gör. Ezgi Aydoğan, Öğr.Gör. 
Emre Gündoğdu, Öğr.Gör. Elif Ertekin Gürkan ve Arş.
Gör. Güliz Kabasoğlu tarafından yürütülmüştür. 
3 Enis Batur, Estetik Ütopya, BFS Yayınları, 1987.
4 Egzersiz stüdyo kurgumuzda ucu açık, muğlak 
ve karşılıklı akıl yürütmeye dayanan denemeleri 
çağrıştırdığı için dönem içinde öğrencilerin projelerine 
katkı sağlayacak iki bağımsız çalışmayı ifade etmektedir.

Çevrimiçi 
Stüdyolar: 
Dikenli Bir Gül 
Bahçesinden 
Notlar

Ayşen Ciravoğlu ■ Geçtiğimiz bir 
yılda yaşadığımız olağanüstü gelişmeler 
kuşkusuz hepimizi derinden etkiledi. 
Tüm olumsuzluklarına rağmen mimarlık 
fakülteleri kanımca çok önemli bir 
konuda ciddi bir uygulama deneyimi 
kazandı. Çevrimiçi stüdyolar mimarlık 
fakültelerinde 2000’lerin başından 
itibaren kullanılıyordu. Ancak genellikle 
yurtdışındaki üniversitelerle köprüler 
kurmak için kullanılan bu yöntem 
kuşkusuz yaygın değildi, teknolojik 
sorunlar içeriyordu ve bu deneyim 
bilişime meraklı bazı öğrenci ve öğretim 
üyeleriyle sınırlıydı. Bugün ise artık 
coğrafi konumdan bağımsız olarak 
eğitim ortamını kurgulayabileceğimiz 
bir dünyanın kapısını aralamış olduk. 
Bunun önemli bir kazanım olduğu açık 
ve gelecekteki koşullar ne olursa olsun 
yaygınlaşan bu yeni deneyimin olumlu 
yönlerinin sürdürülmesinde yarar var. 

Her yeni kazanımın olduğu gibi 
bu yeni eğitim uygulamalarının da 
üstesinden gelinmesi gereken kimi 
güçlükleri bulunuyor. Bu güçlükleri 
aşabildiğimiz oranda bundan sonrası 
için umut verici konuşmak mümkün. 
Çevrimiçi stüdyoların ilk örneklerinde 
coğrafi açıdan uzak noktaları birbirine 
bağlamaya niyetlenildiğinden söz 
etmiştik. Ancak bugün bu yöntem 
neredeyse aynı mekandaki kişilerin 
bile iletişimi için bir zorunluluk. 
Dolayısıyla uzakları yakınlaştırmak 
için kullandığımız teknolojinin bugün 
yakınları uzaklaştırmak için kullanılıyor 
olduğu gerçeğini de gözeterek, zorunlu 
olarak kendimizi içinde bulduğumuz 
bu düzendeki gözlemlerimi paylaşmaya 
çalışacağım. 

Sürecin önemli bir kazanımı yukarıda 
da ifade ettiğim gibi coğrafi konumdan 
bağımsız olarak ders/stüdyo/jüri ortamını 
kurgulayabilmek. Coğrafi sınırların 
ortadan kalktığı bir dünyada dersleri farklı 
katkılarla zenginleştirebilmek çok önemli 
bir fırsat. Ancak öğrencilere fiziken uzak 
olmanın yarattığı sorunlara değinmeden 
geçmek biraz zor. Bu bağlamda ölçme-

5 Örnek 1: Manisa’da yaşadığı evin yakın çevresinden 
başlayan gözlemleriyle kenti “eski” ve “yeni” 
yerleşimlerin “biraraya gel(e)meyen ikililiği üzerinden 
yorumladı. İki farklı dokuyu, belirlediği rotalarda 
sokakların zemininde izler önererek kent meydanında 
buluşturmayı önerdi. Zemindeki izlerin yarı açık 
bir strüktüre dönüşmesiyle, karşılaşma ve biraraya 
gelmeye imkan veren farklı işlevlerde kullanıma açık bir 
öneriyle sonuçlandı (Bu öğrenci çalışması Melisa Sıkılı 
tarafından yapılmıştır).
Örnek 2: Yaşadığı çevrede düzenli ve birbirini tekrar 
eden konut dokusunda, evinin de bulunduğu sokaklarda 
kendisinin de deneyimlediği rotanın stadyumun duvarı 
ile sonlandığını farkederek “duvara çarpma” metaforu 
ile “sınır” kavramına odaklandı. “Duvar”ı yeniden 
yorumlarken hareketi durduran görsel ve fizksel bir sınırı 
geçirgenleştirmek üzerine denemeler yaptı (Bu öğrenci 
çalışması Hayrullah Doğan tarafından yapılmıştır).
6 Örnek 3: 1984 romanında “hafızanın silinmesi ve 
geçmişin yeniden yazılması” konusuna odaklandı. 
Bellek kavramını palimpsest ve katman kavramlarıyla 
ilişkilendirdi. Önerdiği mekansal deneyimle bellekte 
bir yolculuk metaforuyla katmanlar arası bir hareket 
deneyimini araştırdı (Bu öğrenci çalışması Betül Feyza 
Çalık tarafından yapılmıştır).
Örnek 4: Jose Saramago’nun Körlük kitabı üzerinden 
yapılan bu çalışmada anlatıda bir kişiden başlayarak tüm 
topluma yayılan körlük olgusu, “bir noktadan dağılma, 
çözülme” kavramları ile yorumlanmış ve ardından bu 
düşüncenin mekansal deneyimini kuracak bir model 
denemesi yapılmıştır (Bu öğrenci çalışması Hamide 
Okuyucu tarafından yapılmıştır).
Örnek 5: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama 
Enstitüsü romanını yorumlayan öğrenci takıntı, karmaşa 
ve zıtlık kavramları üzerinden anlatıyı kavramsallaştırır, 
ikiboyutlu görselleştirme denemeleri üzerinden 
kavramların üçboyutlu mekansal yansımalarını araştırır. 
Anlatıdan mekana geçişi mekansal deneyimi yansıtan 
model denemeleri ile sürdürür (Bu öğrenci çalışması 
Arda Bekgöz tarafından yapılmıştır).
Örnek 6: Franz Kafka’nın Dönüşüm romanında 
yabancılaşma, hiçlik, sorumluluk, çaresizlik ve 
değişim kavramları ile anlatıyı yorumlayan öğrenci 
değişimi yansıtan kavramsallaştırma ve görselleştirme 
denemelerini mekansal arayışlarla sürdürdü. Model 
denemeleri mekansal farklılık yaratarak değişme 
çabasına karşın değişmeden aynı kalmayı yansıtmakta 
(Bu öğrenci çalışması Mehmet Said Ergün tarafından 
yapılmıştır).
7 Örnek 7: Zeytinburnu’nda yaşayan öğrenci 
kendi mahallesini okuma/anlama ve yorumlama 
çalışmalarını belediye meydanına dokunuş denemesi 
ile mekansallaştırırken “yer” kavramını içselleştirdi; 
Georges Perec’in Mekan Feşmekan kitabından hareketle 
kavramsal-mekansal geçişleri yansıtan anlatıdan mekana 
egzersizini farklı yorumlarla projeye taşıdı. İçiçe geçen 
mekansal kurgunun ve mahalleye dokunuşun nasıl ete 
kemiğe büründüğünü gösteren tasarım sürecini bu 
çalışmada izlemek olası (Bu öğrenci çalışması Yusuf 
Sefa Tuğtekin tarafından yapılmıştır).
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Mekanla bağımızı yeniden kuran 
bu sürecin bir olumsuz yanı da ev 
ortamımızın birden kamusal bir 
mekan haline dönüşmüş olması ve 
tüm mahremiyetini yitirerek gözetim 
toplumunun bir unsuru olarak işlemesi. 
Evin, ev haklının her türlü olağan halinin, 
türlü biçimlerinin ve seslerinin ekranın 
diğer ucundakilere iletildiği ve kayda 
alındığı bir ortamın artık “eski” evimizden 
çok farklı olduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır. Dolayısıyla bu bağlamda 
evin anlamı üzerinde düşünmek için yeni 
bir kanal açıldığını söylemek mümkün.

Ancak çevrimiçi eğitim için evimizin 
bir bağlantı noktası olmasının kanımca 
bir olumlu/beklenmedik yan etkisi de 
bulunuyor. Üniversitelerin ne kadar 
demokratik ve özgürlükçü ortamlar 
sunarsa sunsun kurumsal yapısı, 
öğretim üyelerinin mekandaki ağırlıkları 

ve mekanın formel dili nedeniyle 
hiyerarşilerin kurulmasına imkan veren 
bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. 
Dolayısıyla görece formel okul mekanı 
yerine enformel ev ortamı üzerinden 
kurulan ilişkinin hoca öğrenci ayrımının 
ve hiyerarşisinin ortadan kaldırılması için 
de bir fırsat yarattığını söylemek yanlış 
olmayacak. Öğrenci ve öğretim üyesinin 
çevrimiçi ortamda büyüklüğü belli, eşit 
bir çerçevenin içinde varoluyor olmasını 
da kazanımlar hanesine yazabiliriz diye 
düşünüyorum. Öte yandan en önemli 
olumsuzluk ise yukarıda eşitlendiğini iddia 
ettiğim pencerelerin varlığının, donanım 
ve internet imkanlarına bağlı olması. 
Üniversitenin fiziki imkan ve donanımlar 
sağlayarak bu eşitlikçi ve adil düzeni 
yaratmadaki rolünün yerini alabilecek 
bir sistemi (bireysel çabalar hariç) henüz 
yaratamadığımızı düşünüyorum. 

Çevrimiçi düzenin bir iyi yanını da 
öğrencilerin tüm derslerde mevcut olması 
olarak belirtebilirim. Üzerinde çalıştığı 
meseleyle ya da kişisel yaşamında ne sorun 
yaşıyor olursa olsun öğrencinin çevrimiçi 
ortamda bulunuyor olması kanımca 
yürütücü tarafından olumlu süreçlere 
evriltilebilecek bir fırsat yaratıyor. 
Yüzyüze eğitimde kişisel ya da sağlık  
ve/veya başka sebeplerden derse 
katılamayan öğrencilerin çevrimiçi 
ortamda tüm dersleri dinliyor ve hatta 
kayıtlardan tekrar izliyor olmasının 
önemli bir fırsat yarattığını düşünüyorum. 
Kuşkusuz her konuda olduğu gibi burada 
da öğrencinin hevesi ve niyetleri ile 
öğretim üyesinin motivasyonu ve sabrının 
bu mevcudiyetin katılıma dönüşmesinin 
ana unsuru olduğunun altını çizelim.

Çevrimiçi stüdyolar, yukarıda artıları 
ve eksileriyle değerlendirmeye çalıştığım 
gibi, kuşkusuz dikensiz birer gül bahçesi 
sunmuyorlar. Bir zorunluluk nedeniyle 
gündemimize aldığımız bu yeni eğitim 
yaklaşımının zorluklarının aşıldığı, sürecin 
tümüyle seçimimize, olanaklara, şartlara 
ve imkanlara bağlı olarak kurgulandığı 
günleri görmek ve yukarıda tartışmaya 
açmaya çalıştığım konularda iyileştirmeler 
yapma fırsatı yakalamak umuduyla…

■ Ayşen Ciravoğlu, Prof.Dr., Yıldız 
Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü.

1-2 Değişen jüri ortamları: YTÜ,  
2017 ve Zoom, 2020.

değerlendirme konusunu bir kenara 
bırakarak, çevrimiçi kuramsal ders 
ve jüri sürecini görece kabul edilebilir 
olarak değerlendirsek bile mimari tasarım 
stüdyosu ortamının alıştığımız kazanımlar 
ve hedefleri ne kadar karşıladığını 
tartışmak önemli gözüküyor. Stüdyo 
ortamının bir iletişim platformu olmanın 
ötesindeki potansiyellerini çevrimiçi 
ortamda kurgulamak oldukça güç. Dahası 
çevrimiçi düzende diyaloğun imgeler 
üzerinden yürütülen sözlü bir iletişim 
ile sınırlandırılması kanımca ortamı 
kısırlaştıran bir unsur. Her katılımcının 
mekanın bir noktasında denemeler yaptığı, 
bunları biriktirdiği, akran öğrenmesinin 
etkin olduğu bir üretim ortamından 
mütemadiyen sunum yapma haline 
geçmenin üretimin hızına ve çeşitliliğine 
olumsuz etkisi olduğunu düşünüyorum. 
Bunu aşacak arayüz ve dijital platformların 
denenmesi ve yaygınlaşması önemli. 
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Çevrimiçi Seyir 
Defterinden Notlar
Ela Çil ■

 - Geldi mi ekranım? 
- Geldi... ama sunumu büyütebilir misin? 
Hayır öyle değil; yani sunum formatına 
getirebilir misin? Yok, lütfen ekranı 
kaydırma, başımız döndü.

...

- Hocam mikrofonunuz kapalı.
- Hay Allah. Bir türlü öğrenemedim şunu.

...

- Herkes iyi mi? Sessizlik. Uzunca.
- Bir merhabalaşalım mı? Gene ses 
yok. Tek tek isim okuyarak kamera 
açtırıyorum. 
- Nasılsın Fırat? 
- İyiyim hocam, siz nasılsınız?
- Ben de iyiyim. Evde herkes iyi mi? 
Annen, baban, kardeşler?
- İyi hocam, sağolun. Onlar da iyiler. 
- Sevindim Fırat’cım. Merhaba Ceyda, 
senden ne haber, nasıl geçti haftasonu?

Tek tek. Bütün öğrencilerin yüzlerini 
görüp seslerini duyup hal hatır sorma 
işi her pazartesi bir ritüele dönüşüyor. 
Babaanneme benzedim. Ona gittiğimde de 
böyle olurdu. Misafirlere, kalabalık da olsa 
akrabalara tek tek sorardı.

...

Sinemanın sessiz dönemi gibi bakışıyoruz. 
Bir espri yapıyorum. Gülüşüyor kamerası 
açık olan birkaçı; zaten onlara da rica 
minnet açtırmışım kameralarını. Ama 
kahkaha sesi, kıkırdama sesi falan yok. 
Kendi sesim çınlıyor odamda. Deli gibi 
hissediyorum kendimi. 

...

- Lütfen sunanlar kameralarını da açsınlar.
- Hocam bağlantım çok kötü, anlatırken 
kopabilirim.
- Tamam o zaman, n’apalım.

...

İlk milli eğitim bakanlarından Emrullah 
Efendi’nin “Şu mektepler olmasa, maarifi 
ne güzel idare ederdim” diyerek hiciv 
yaptığı rivayet edilir. Zaman içinde de 
bu ifade, asıl olanın bürokrasi olduğu ve 
bürokrasinin işlerin adil ve kayıt altında 

yürümesini sağlamaktan çıkıp, kolaylık 
sağlaması gereken işlere, bürokrasiye iş 
çıkaran, hatta neredeyse işleyişe ayakbağı 
olan problemler gözüyle bakan devletçi 
zihniyeti anlatmak için kullanılagelmiştir. 
Ben de pandeminin ilk dönemiyle birlikte 
cümleyi tersinden kurarken buldum 
kendimi: “Şu mektepler olmasa sadece 
öğrencilerle olmak fena değilmiş aslında” 
dedim. İçeriğe dair şeyleri konuşmak için 
bir türlü zamanın bulunamadığı; onun 
yerine kurallar, usuller ve işleyişin gündemi 
doldurduğu; soğuk, tatsız bir binanın 
içindeki ruhsuz toplantı odasında, “çok 
uzun sürmesini beklemiyoruz” denip de 
iki saat süren toplantı ortamlarından bir 
süreliğine kurtulduğumuz için mutluyum 
aslına bakılırsa. Dahası, o ağırlaştıran 
enerjinin, tasarım stüdyosuna sirayet 
etmesinden de... Her ne kadar “önce 
sağlık” anlayışı giderek çözülmeye ve eski 
rutinlere dönüş başlamış olsa da, üniversite 
bürokrasisi akademik yaşantının belki de 
bugüne kadarki en alt sınırında seyrediyor 
gene de. Belki de sadece bana öyle geliyor, 
bilemiyorum; ama ders dışındaki şeyler 
gündemimi kaplayamayacak bir seviyede 
kalınca “meğer dersler ne zevkliymiş” 
diyorum içimden. Meğer farketmeden 
derslerden uzaklaşmışım. Şimdi eskisinden 
daha zevkle ders yapıyorum. “Mimarlık, 
tasarım, yaşama sevinci verebilir; dünyaya 
tutunmamızı sağlayabilir” diyorum. 
Üniversite bürokrasisinin unutturduğu 
önceki bir beni hatırlıyorum. Kendimi mi 
kandırıyorum?

Ayrıca, evde olmak çok iyi geliyor. 
Ailesiyle ve evde olduğu için günün 24 
saati ev işleriyle ilgilenmek zorunda 
kalan meslektaşlarımı kızdırmak istemem 
ama bir akademisyen için evde kendinle 
başbaşa kalabilmek ödül gibi. Ama 
mimarlık eğitimi, özellikle proje dersi, 
yüzyüze olmadan yapılabilir mi? Öğretim 
kadrosunun yarısı “Mümkün değil” diyor 
pandeminin ilanından sonraki ilk bölüm 
kurulu toplantısında. Diğer öğretim 
üyeleri de farklı düşünmüyorlardı büyük 
ihtimalle ama bu işin çabuk bitemeyeceğini 
ve kaçınılmaz olanın başımıza geleceğini 
öngörüyor ve stüdyo derslerini reddettikçe 
yazın sonuna kadar ders yapmak zorunda 
kalacağımızdan korkarak bir an önce 
stüdyo derslerine başlamak istiyorlardı. 
Neticede, Mart sonunda verilen üç hafta 
aranın dönem sonuna eklenmesine karar 
verildi. Ben için için, zaten o zamana kadar 
salgın sona erer, yazın kampüste olmak 
da güzel olur diye hayal ediyordum. Şimdi 
gülüyorum; ama şimdi. Çünkü, “Enteresan 
zamanlarda yaşayasın” diye bilinen Çin 
bedduasının tuttuğunu kavramam bu 
yazıyı yazmaya başlamamdan az önceye 

kadar mümkün olmamıştı. İlk günden 
bugüne her yeni gelen ayda, aşıyla birlikte 
salgının biteceğini düşünüyordum.

...

Derslerin içeriği ilk günden değişiyor. 
İlk önceleri, “ne olacak bir anlayalım”ın 
etkisiyle bekleyişi nitelikli kılmak için 
belgesel ve söyleşi seyrediyoruz sıkça. 
Gece sineması için buluşuyoruz ekranda. 
Pandemi yokmuş gibi davranmamak 
gerektiğini konuşuyoruz aramızda ve 
salgının çıkış mekanını, hayvan pazarlarını 
mesele ediyoruz. Küreselleşme ve 
antroposen çağı, insan merkezli dünya 
algısı ve nihayetinde insanın kendi 
dışındaki her şeye araçsal bakışı, hiç 
olmadığı kadar sorgulanıyor stüdyoda. 
Hayvan, dünya, mekan üçlüsü bir konu 
olarak stüdyonun merkezine geliyor 
pandeminin ikinci döneminde. J. J. 
von Uexküll’ün umwelt kavramını, her 
canlının sadece birbirinden farklı çevrede 
yaşadığını değil, aynı zamanda, farklı 
deneyim ortamlarıyla aynı gezegende ama 
farklı dünyalarda yaşadığını tartışıyoruz. 
Peki o zaman bu dünyada bir hayvan 
olarak varolmak nasıl bir şey olurdu? 
İnsan merkezli dünya kavrayışımızı 
farkedebilmek için küçük de olsa bir 
yardımı olabilir mi bu egzersizin? 
Öğrenciler ikili grup çalışması yapıyorlar; 
seçtikleri bir hayvanı inceleyip ona bir 
mekan tasarlayacaklar. Önce o hayvanın 
biyolojisi, bir günü, rotası, habitatını 
tartışıyoruz. Daha önce böyle konuları 
naif bulmama, stüdyoda inceleme konusu 
yapmama şaşıyorum giderek. Ve sanki 
özellikle denk geliyor: Bir anne kedi beş 
yavru getiriyor evimin terasına. Ben kedici 
değilim ki, köpekçiyim. 

- Çocuklar, kedilerden anlayan var mı? 
Neden böyle yapıyor bu kedi, normal mi? 
Dizüstü bilgisayarın kamerasını kediye 
döndürüp gösteriyorum.

...

Kameralarını açtıklarında iç mekana 
dair görüntü veren neredeyse hiç öğrenci 
olmadığını farkediyorum. Herkes ya 
bir arkaplan seçiyor kendine ya da bir 
duvarın önünde oturuyor. Benimle birlikte 
bir ya da iki öğrencinin bulunduğu 
ortamı paylaştığını görüyorum. Bulanık 
arkaplanlara alışmam epey zor oluyor. 
Acaba ben de mi öyle yapmalıyım? 
Konsantrasyon bozucu bir bilgi mi 
acaba bulunduğum ortamın da derse 
katılması? Bilemiyorum. Bende yabancılık 
yaratan bir görüntüyü kendim kullanmak 
istemiyorum. Yakınlarda bir zaman, 
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çevrimiçi dersin kendine has görgü 
kuralları hakkında bir yazı çıkar herhalde. 
Ya da belki de gerek yoktur; çünkü bugüne 
kadar bir kişi bile diğerinin bulunduğu 
ortama dair yorum yapmadı. 

...

Belgesel, film ve söyleşilere, her hafta 
bir kitap bölümünü okuma ve tartışma 
alışkanlığı da ekleniyor. Yazıları ince 
ince tartışıyoruz. Çevrimiçi derslerde 
kelimeler daha bir önem kazanıyor. 
“Kelimelerle imgeler farklı hayvanlardır” 
diyorum William Eggleston’dan 
devşirerek. Eggleston haklı ama eğer 
kelimelerle imgeleri şimdi biraraya 
getirmeye çalışmayacaksak, ne zaman? 
Kavram ve terim listesi yapıyoruz. 
Peter Zumthor’un Atmospheres kitabı 
okunuyor üç dönemdir. Ne ironik değil 
mi? Mimarlığın, mekan atmosferi kurmak 
olduğunu iddia eden bir kitabı böyle, 
çevrimiçi okuyup tartışmak... Bir diğer 
yandan, stüdyoda hep birlikte imgelere 
bakarak tartışmak bu derece yoğun 
olamıyordu, üzücü ama öyle. Stüdyoda, 
tasarlama edimi ve öğrencilerin yaptıkları 
üzerine konuşmak, tasarımlarına 
rehberlik etmek olağan olarak baskın. 
Örnek incelemeler hep yapılıyordu 
tabii ama şimdiki gibi dönem boyunca 
sürdürebildiğimiz kuramsal tartışmalar 
yapamıyorduk. Atölyede tartışmak 
ya da sunular üzerine konuşmak için 
başka mekana gitmemiz, projektörlü 
boş bir sınıf bulmamız gerekiyordu. O 
sınıf da, ya çok küçük ya da seminer 
salonu gibi çok büyük olurdu. Şimdi hep 
birlikte öğrencilerin yaptıklarını, örnek 

yapılarla ve başka imgelerle yanyana 
konuşabiliyoruz. Okuldaki atölyenin 
de kendine özgü bir baskısı ve sınırlılığı 
varmış meğer. Hayal ettiğim kuramsal ile 
edimselin dengesini hiç ummadığım yerde 
buluyorum.

...

İlk başta öğrencilerin gösterdikleri örnekler 
ya da eskizlerinin üzerine powerpoint 
programında çiziyorum. Fareyle serbest 
el çizim komik oluyor. Gülüyoruz. Yo; 
aslında üçüncü seferde farkediyorum 
ki, bir tek ben gülüyorum. Bu böyle 
olmayacak. Soruşturuyorum; okulun 
verdiği tableti çok güzel kullanıyormuş 
bazı hocalar. Tabii ya, tablet! Ben de 
istiyorum. Hemen veriyor okul. 

- Deniz, nasıl çalışıyor bu?
- Hocam, benim bilgisayar kaput; ben 
bir süredir telefondan giriyordum aslında 
derse; bilmiyorum. Ama öğrenirim 
isterseniz. 
Utanıyorum. Olur mu canım, ben 
hallederim. 
Hiçbir şey halledemiyorum. Benim yarım 
saat içinde fanını çalıştıran bilgisayarım 
on dakika içinde havaalanı gibi oluyor. 
Vazgeçiyorum.

…

İlk dönem sonu kolokyumunda öğrenciler, 
“Bir keresinde deftere çizip ekranda 
göstermiştiniz ya, aslında ondan daha 
çok yapsaydınız keşke. O zaman hemen 
anlamıştık ne demek istediğinizi” diyorlar. 
Madem öyle, daha çok yapıyorum o 

çizimlerden. Hem böylece onların çizimini 
düzeltmek gibi de olmuyor; şemaları, 
prensipleri konuşmuş oluyoruz.
...

Yaşasın! Önceden seminere, jüri 
sunumlarına katılamayacak pek çok kişiyi 
şimdi derse davet edebiliyoruz. Ne şahane, 
uzaklıklar azaldı... Neredeyse salgın var 
diye sevineceğim.
 
- Doğu, bir dakika bekle, sana tekrar 
davet yolluyorum… Tamam şimdi olacak, 
bu linki dene bu sefer.
- Hocam, misafirler için ayrı e-posta 
hesabı aldım, bunu yollar mısınız? diyor 
Deniz bir başka jüri günü. Bir saat sonra, 
yokuşları tırmanmış, üç başlı ejderhayı 
yenmiş de sarayın kapısından içeri girmiş 
gibi perişan bir halde jüri üyesi beliriyor 
ekranda. Işınlanma odasında Mistır Sıpak’ı 
ilk kez görmüşüm gibi alkışlıyorum. 
- Hoşgeldin! Çok uğraştırdık seni... çok 
özür. İstanbul trafiğinde cümleten daha az 
sıkılırdık herhalde.

...

İlk dönemin sonuna varmadan başka 
şehirlerdeki diğer okullar, konferanslarının 
çevrimiçi bağlantılarını paylaşıyor ardı 
ardına. Hiç olmadığı kadar duyuru ve 
paylaşım bolluğu oluyor. Erişimi ücretli 
olan pek çok kurum ve şirket, kaynaklarını 
ve yayınlarını pandemi döneminde ücretsiz 
erişime açıyorlar. Çok sevindirici. Ama 
çok geçmeden, bilgisayar ortamında 
kendi zorunluluklarımın dışında çok az 
şeye katılabildiğimi görüyorum ve ben de 
giderek daha az davet yolluyorum. Sanki 
izin gününde hapishaneye geri çağırmak 
gibi geliyor davetler. 

...

- Deniz, Yavuz buradaydı sanki, sıra 
ondaydı ama..?
- Düştü galiba hocam.
- Hay Allah! Geçen Pazartesi de tüm gün 
katılamadı.
- Hocam, şimdi Whatsapp’tan yazdı; 
interneti çok kötüymüş.
- ..ocaaa.m, as..lın..a ben.m de ç.k k..tü.
- Tamam dert etmeyin; bağlantı iyileşince 
gelirsiniz. 
- Merhaba Yavuz, bağlantın şimdi iyi 
galiba?
- Evet hocam; teyzemgile geldim. 
- Epey ders kaçırdın.
- Hocam, köydeyim ya burada olunca 
sabahları çobanlık yapmam gerekiyor; 
evdeyim diye birtakım işler bekleniyor... 
Pazartesi de başka işler oldu, uzadı; ondan 
derse gelemedim.
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- Ama evdekilere açıkla Yavuz; ev işlerine 
yardım et tabii ama derslere katılman lazım.
- Hocam, sıkıntı yok! Sonra kayıtları 
izliyorum.

Konunun üstünde durmamaya çalışıyoruz. 
Yavuz, bir sonraki hafta hiç gelemiyor. 
Tekrar dil döküyoruz. Ara jüriden 
beklediği notu alamayınca kalıcı olarak 
teyzesine taşınıyor. Evde kalırsam 
olmayacaktı, diyor. 

...

Güz 2020 dönemi başlıyor. Deniz gene 
benim şubeme asistan olarak verilmiş. 
Çok mutluyum, çünkü 16 öğrencinin 
hiçbirini gerçekte görmedim; önceden 
tanımıyorum ve ilk kez çevrimiçi ortamda 
karşılaşacağımız için biraz gerginim. 
Nasıl olacak bu iş? Allahtan Deniz var; o, 
bildiğim dünyadan tek kişi. Aynı adaya 
düşmüş de kader birliği yapan kazazedeler 
gibi hissediyorum bizi.

...

- Hocam, orada mısınız? 
Sessizlik.
- Hocam?..
- Buradayım.
- Ha tamam. Ses gelmedi de.
- Nasıl bir his, siz de anlayın istedim.
Gülüşmeler.

...

Güz dönemi ortasında bir devrim oluyor. 
Öğrenciler kendi aralarında dönüşümlü 
olarak kameralarını açık tutmaya 
karar vermişler. Yapabilen herkes de 
mikrofonlarını açık tutacakmış. Hem 
serzenişlerime yanıt gelmesine hem 
de inisiyatif kullanıp aralarında karar 
almalarına seviniyorum. Hakikaten iyi 
geliyor açık kameralar. Biraz normalleşiyor 
ortam. Herkesin kamerası açıkken 
aynı büyüklükte kafalar oluyoruz 
sadece. Konuşan kafalara indirgenince, 
çevrimiçi derslerde özellikle, sınıftakine 
göre hiyerarşi kırılıyor sanki. Yüzyüze 
kaldığımızda sahnede konuşan hoca 
ve onun karşısında yer alan bir grup 
öğrenciden oluşan ilişki eriyor kanımca. 
Ama ekrana sığan sayıda öğrencilerle 
geçerli bu durum, biliyorum. Çoğu 
kalabalık derste bağlantılar da zayıfladığı 
için, dersin yürütücüsü bir uzay boşluğuna 
karşı konuşuyor çoğu kez. Bir de şu el 
kaldırma var. Sevimli bir ikon. Saygılı bir 
oyuna dönüşüyor diyaloglar.

...

Seçmeli dersimde öğrenciler birbirlerinin 
işlerine yorum yapıyorlar. 
“Aslı’ydı di mi?” diyor Çağrı yorum 
yapmaya başlamadan önce. Nasıl yahu; siz 
tanışmıyor musunuz, diyecek oluyorum. 
Sorumun saçmalığını farkediyorum hemen. 
Bir buçuk yıl önce kim kiminle aynı 
derste olabildiyse orada kalmış her şey. 
Çoğu derste kamera da açmadıkları için 
birbirlerini görmüyorlar bile. 

...

Moralleri, motivasyonları düşmeye başladı. 
Konsantrasyonlar azalıyor. Dönem içinde 
muhakkak bir mimari gezi yapardık. 
Onu yapamıyoruz. Ya da böyle oldu mu, 
sıkıldıklarını hissedince “Haydi sonraki 
ders piknik yapıyoruz” derdim. Şimdi ne 
yapacağız? Bilgisayarın başından kalkınca 
birliktelik de olmayacak ki? Ama biraz 
neşe olmalı. Dersin dışında eğlenceli bir şey 
yapmalıyız. Evinde, çevresinde hastaları 
olanlar çoğaldı. Kendi hasta olanlar 
var. Öğrencilerin her şeyin eskisi gibi 
olduğu, ciddiyetin korunduğu, bir şeyleri 
kaçırmadıkları derslerin sürdüğüne dair 
inançlarını canlı mı tutmak lazım, yoksa 
hiçbir şey normal değilken olabildiğince 
normalmiş gibi yapmaya çalışmak yanlış 
mı? 

...

İkinci dönemin ikinci yarısındayız. 

- Arkadaşlar, mademki bir yere alan 
incelemesi için gidip göremiyoruz; o zaman 
New York’a gidiyoruz! Manhattan’da 
mimarlık merkezinin olduğu sokakta 
dünya mimarlık öğrencileri için bir 
buluşma evi tasarlayacaksınız. Hem 
gözlerinin parladığını görüyorum hem de 
biraz endişe beliriyor. Acaba herkes kendi 
yaşadığı yere yakın bir alanda mı çalışsaydı 
diye düşünüyorlar.
- Deniz Hoca’yla baktık; Google 
Earth’te neredeyse her yeri görebiliyoruz. 
Zorlanacağınızı sanmıyoruz.
- Hocam, maket yapacak mıyız?
Hemen de pazarlık. Evet, yapacaksınız.
- Malzeme bulmak çok zor da hocam.
- Olsun, ne bulursanız onunla, o 
malzemeye uygun yapabilirsiniz. Bu da bir 
tasarım ve yaratıcılık meselesi. 

Geçen dönem maket yapmayabilirsiniz 
demiştik, bu sefer kararlıyım; taviz 
vermeyeceğim. Bu pandeminin bu kadar 
da bizi esir almasına izin vermemeliyim. 
Dönem sonu işlerinde stüdyodaymışız gibi 
hissetmeleri önemli diye düşünüyorum. 
Sanırım, evde de daha ciddiye alınıyorlar 
maket yaptıklarında. Hatta kendileri de 

kendilerini daha ciddiye alıyor sanki; hem 
elle bir şey yaptıklarında hem de zorlukları 
aştıklarında.
...

Ara jüride sıra Ceyhun’a geliyor. 

- Sen neler yaptın Ceyhun? Bakalım mı 
yaptıklarına? diye soruyorum. 
Gülümsüyor. Hocam bilgisayar abime 
lazımdı. Maalesef bu sabah geri alabildim. 
Gösterecek bir şeyim yok, diyor.

...

Karşılaştırmak doğru değil elbet; ayrıca 
seçim sonucu yaşadığımız bir deneyim 
de değil bu. Hatta, yukarıda da ifade 
etmeye çalıştığım gibi çevrimiçi derslerin 
kendine has olumlu yönleri de var. Ama 
çevrimiçi derslerin, toplantıların başka 
bir dünya olduğunu kabul etmek gerekli. 
Yaşadığımız durumda düşündürücü olan, 
sadece dersleri çevrimiçi yapmak zorunda 
kalmak değil; çevrimiçinde daha iyi nasıl 
yapabileceğimize, daha da önemlisi, 
çevrimiçine uygun yeni bir modelin ne 
olabileceğine dair kafa yoramamak. 
Alternatif dersler dendi; sonra düzeltildi 
ve kurtarma dersleri dendi. Evet ama, 
üç dönem ve hatta karma olarak sonra 
da devam edeceği belli olan çevrimiçi 
derslerin nasıl olması gerektiği üzerine 
düşünmeye vakit ayrılamıyor belli ki. 
Sanal gerçeklikle ilgili araştırmaların ve 
deneylerin gündemde yer almasından 
beri sayısal ortamlar, temsil ve gerçeklik 
ilişkisi farklı boyutlarıyla da tartışılıyor. 
Ama bu sefer mesele mekanın değil de 
ortamın bilgisayarda nasıl kurulacağı. 
Teknolojik olanakların yetersizliği -sadece 
internet hızını kastetmiyorum, tüm 
ergonomisiyle bir bilgisayar ekranına 
bakarak ders yapmanın mümkün olmadığı 
ortada. Ders saatlerinin aynı kalması ve 
esneklik getirilmeyen zaman kullanımları, 
teknoloji ile birlikte yaşam şeklinin de 
ister istemez değişeceğine dair anlayışa 
direncin göstergeleri. Tabii, bunun önemli 
bir nedeni de pandeminin bu kadar uzun 
süre etkili olacağının beklenmemesi. 
Bundan sonra mimarlık öğretimini nasıl 
bir geleceğin beklediğiyle ilgili hiçbir 
fikrim yok açıkçası. Kendi adıma böyle 
devam etmek istemem; ama ne gariptir 
ki, pandemi öncesi dönemi özlediğimi de 
söyleyemem.

■ Ela Çil, Doç.Dr.; İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü.

Not:
Diyaloglarda adı geçen öğrencilerin isimleri 
değiştirilmiştir.
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Çıkış Ne Tarafta?
Emre Demirtaş ■ 
“Bir kapalı kutuda ikimiz
Dünya akıyor iki yandan dışarıda dilsiz 
uzak”
Nazım Hikmet Ran

COVID-19 salgını, eğitiminde içinde 
olduğu birçok toplumsal pratiği zorunlu 
olarak dondurdu ya da büyük oranda 
dijitalleştirdi. Şüphesiz, salgın öncesinde 
de çevrimiçi eğitim platformlarının 
etkinliğinde ciddi bir artış yaşanıyordu. 
Örneğin Oxford, MIT, Cambridge gibi 
köklü üniversiteler derslerini dijital 
erişime açmıştı. Ancak bu girişimler hiçbir 
zaman bir bütün olarak eğitimin örgün 
ve yüzyüze yapısını değiştirecek ağırlıkta 
olmadı. Sözkonusu kuvveti aktif ve etkin 
hale getiren salgın oldu. Nihayetinde 
üniversitelerde “normal” başlayan Bahar 
yarıyılı, yaklaşık 2 haftalık bir belirsizliğin 
ardından çevrimiçi olarak devam etti.

Değişim ani olsa da üniversiteler sürece 
hızla adapte oldu, ya da en azından 
öyleymiş gibi göründü1. Mimarlık okulları 
ve akademisyenlerin de refleksleri fena 
sayılmazdı. Dönüşüm o kadar hızlıydı ki  
belirsizlik yerini bir anda çevrimiçi 
derslere, jürilere, seminer ve atölyelere 
bıraktı. Üstelik bu etkinliklerin tamamına 
yakını dışarıdan katılıma açıktı. 
Erişilebilirliğin bu denli kolay olduğu bu 
çok sesli ortam sanki tek ve küresel bir 
üniversitenin doğuşunu muştuluyordu. 

Ne var ki davulun sesi uzaktan hoş 
geliyordu; etkinlik duyurularının ve 
dijital posterlerin süslediği sosyal medya 
gönderilerinin yarattığı şenlik havasına 
rağmen, yolunda gitmeyen bir şeyler 
vardı. İletişim, temsil, ortam, motivasyon, 
hiyerarşi ve eşitlik bakımından birtakım 
kriz(ler) sözkonusuydu.

Kuşkusuz, kriz mimarlık eğitimine 
COVID-19 salgınıyla uğramadı; sadece 
uzunca zamandır süregelen problemler 
belirgin hale geldi. Salgınla billurlaşan krizi 
-dosya özelinde belirlenen soruları referans 
alarak- yukarıda bahis anahtar kelimeler 
üzerinden okumak mümkün:

İletişim ve Temsil eğitimin işleyişinde 
birbirlerini besleyen etkin iki stratejidir 
ve aralarındaki ilişki mimarlık gibi 
uygulamalı alanlarda daha da önem 
kazanır. Mimarlık eğitiminin nüvesi proje 
stüdyolarında tasarım yapmak maket, 
çizim, pafta gibi temsil yöntemleriyle; 
dokunma, sohbet, münakaşa, retorik, 

yakınlaşma, uzaklaşma gibi iletişim 
biçimleri aracılığıyla gerçekleşir. Bugün 
tüm bu edimler yerini tablet, bilgisayar ve 
telefon gibi bir aracıya, başka bir ifadeyle 
ikiboyutlu bir ekrana devrederken, iletişim 
ve temsil teknolojinin araç ve yöntemlerine 
bağımlı hale geldi. Böylece hem öğrenci-
öğrenci hem de öğrenci-yürütücü 
arasındaki sosyal ve epistemolojik 
tanışıklık zayıfladı.

Her ne kadar mimari tasarım uzun 
zamandır teknolojik araç ve yöntemler 
aracılığıyla yapılıyor olsa da, 
değerlendirmelerin stüdyoda yüzyüze 
yapılıyor olması iletişimle temsil 
arasındaki etkileşimi zenginleştiriyordu. 
Paftaya, makete ve stüdyodaki insanlara 
mesafelenmenin adım atarak, geri çekilerek 
değil de mouse’un scroll (orta teker) 
tuşu aracılığıyla yapıldığı bir ortamda; 
ekran, temsilin kendisini de yeni bir 
temsile dönüştürdü. Bu durum zaten bir 
süredir popüler eğilimin içerikten imge 
üretimine doğru ivmelendiği mimarlık 
eğitimindeki krizi de derinleştirdi. Bu 
anlamda Erdem Ceylan’ın Naomi Wolf’un 
pornografikleşme söylemine referansla; 
dijitalleşmenin mimarlık eğitiminde imge 
üretiminin hakimiyetine hız kazandırdığına 
ilişkin tespitleri dikkate değer. Wolf, 
makalesinde internetin yaygınlaşmasıyla 
tüm dünyanın pornografiye dönüştüğünü 
ve gerçek ilişkiye olan arzunun giderek 
azaldığını öne sürüyor2. Ceylan da 
benzer şekilde mimarlık portallerinden 
fışkıran imgelerin öğrencinin saf mimarlık 
arzusunu zayıflattığına işaret ediyor. 
Tasarım erosunu cansızlaştıran bu 
dönüşüm öğrencinin gerçek mekanlarla 
kuracağı ilişkiyi baştan zayıflatıyor. 
“Çevrimiçi eğitim ise sözkonusu ölü erosun 
pornografik imgesini ekrana hapsediyor”3.

Kaydedilebilirlik ve Hiyerarşi arasında 
doğrusal bir ilişki mevcut. Kayıt altına 
alınamayan yüzyüze stüdyo “kolektif bir 
hafıza”ya sahip ve anlık karşılaşmalara, 
tartışmalara, hatta bazen gerginliklere 
sahne oluyor. Yaratıcı ve besleyici 
süreçleri açığa çıkaran bu kolektif üretme 
ortamının zenginliği de zaten büyük 
oranda kaydedilemez oluşuyla ilgili. Ancak 
çevrimiçi stüdyo her an kayıt altında. 
Stüdyonun kaydedilebilirliğinin iki doğal 
sonucu var gibi görünüyor; rehavet ve 
hiyerarşi.

Yüzyüze stüdyodaki temsil edilemez, 
kayıt altına alınamaz olanın gücü, şimdi 
kaydedilebilir olmanın rehavetine dönüştü. 
Çünkü bir dersin kayıt altına alınabilir 
olması o anın kıymetini azaltıyor. Çok 
basit bir sebeple; daha sonra izleyebilme 

olanağı şimdiyi devredışı bırakıyor. 
Tahmin edileceği üzere kayıtların daha 
sonra açıp izlenme oranı da oldukça 
düşük.

Diğer taraftan kayıt altına alınmanın 
özgürce söz söyleme noktasında caydırıcı 
bir yanı bulunuyor. Normalde tasarım 
stüdyosu herkesin her an söz alabildiği, 
itiraz edebildiği ve saçmalayabildiği bir 
etkinlik alanı. Yeni fikirlerin doğması da 
bu şekilde olanaklı hale geliyor, zaten 
saçmalamadan, itiraz etmeden ya da isyan 
etmeden “yeni”yi üretmek mümkün değil. 
Bu nedenle stüdyoda “diyalog”ların ve 
“an”ların kendisi önemli, sonrası değil. 
Ancak stüdyo kayıt altına alınmaya 
başladığında “anlık” olan “kalıcı” hale 
geliyor. Dahası, kayıt altına alınabilirlik 
hem öğrencide hem de yürütücüde bir 
tedirginlik olarak karşılık buluyor. 
Yürütücü söylemlerinde seçici olmaya 
başlayarak otosansüre uğruyor; öğrenci 
de zorunlu olmadıkça söz almaktan 
imtina ediyor. Çünkü içinde bulunulan 
konjonktürde kullanılan her kelime adli  
ya da idari bir soruşturma sebebi 
olabiliyor. Böylece roller, sınırlar ve 
hiyerarşi keskinleşiyor. 

Oysa yüzyüze eğitimin gerçekleştiği stüdyo 
ortamında yürütücü ile öğrenci arasındaki 
roller zaman zaman belirsizleşiyor ya da 
yer değiştiriyordu. Çünkü birlikte öğrenme 
üzerine kurulu stüdyo ortamında temel 
yaklaşım tasarım bağlamında deney 
yaparken fikrin kendisini bir sonraki 
aşamaya taşımak. Ancak keskinleşen 
roller, beliren hiyerarşiler stüdyoyu 
kolektif tasarım ortamı olmaktan 
uzaklaştırıyor; onu etkin bir kuvvetle 
geleneksel haline, yani usta-çırak ilişkisine 
doğru itiyor. Bu dönüşüm her iki taraf için 
de motivasyon krizine neden oluyor.

Ortam ve Arzu birbirini gerektiren ve 
birbirine dolanık iki olgu. Salgınla birlikte 
stüdyonun tüm paydaşları tarafından 
sıkça dile getirilen motivasyon problemi de 
aslında bir ortam ve arzu problemi. Çünkü 
arzulamadığınız şeye motive olmakta da 
zorlanırsınız. Bu durumu “arzu yetmezliği” 
olarak adlandırmak mümkün. Bir şey 
üzerine kafa yormak, onunla hemhal 
olmak ve buradan yeni bir bilgi üretmek 
için arzuya ihtiyaç var. Konu eğitimse, 
bunun adı öğrenme arzusu, birlikte 
düşünme ve birlikte üretme arzusu.

Nancy H. Kleinbaum’un aynı adlı 
kitabından sinemaya uyarlanan “Ölü 
Ozanlar Derneği” (Yön: Peter Weir, 
1989) filmi eğitimde sözkonusu arzunun 
nasıl inşa edileceğine dair iyi bir 
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çerçeve sunuyor. Ancak bunun için tüm 
paydaşların birçok ortamda “birarada” 
olmasına ihtiyaç var. Deleuze’ün ustaca 
ifade ettiği gibi “arzulamak bir asamblaj 
kurmaktır, şeyleri biraraya toplamaktır. 
Çünkü bir şey tek başına arzulanmaz, 
bağlamında ve ilişkili olduğu şeylerle 
birlikte, yani bir yığışım içerisinde 
arzulanır4. Örneğin bir kahveyi tek başına 
değil, fincanıyla, yanında bir kruvasanla, 
yudumlarınıza eşlik eden bir şarkıyla, 
keyifli bir mekanda, yani bir yığışım içinde 
arzularsınız. İşte öğrenci ve yürütücünün 
motivasyonları tam da bu nedenle yetersiz 
kalıyor, tamamlanamıyor. Çünkü çevrimiçi 
eğitim kolektif bir atmosferden, ortamdan 
yoksun.

Özellikle birinci sınıflar özelinde bu 
yoksunluğun etkisi daha da hissedilir. 
Birinci sınıf stüdyosu öğrencilerin 
mimarlık alanıyla karşılaştıkları ve ilk 
tasarım alıştırmalarını yaptıkları yer5. 
Bu nedenle birlikte tartışmak ve birlikte 
üretmek hayati öneme sahiptir ve sonraki 
stüdyolara kıyasla tasarım büyük oranda 
kolektif bir zihinle yapılır. Bu nedenle 
ortak bir motivasyon sözkonusu.

İçinde bulunduğumuz koşullarda ise her 
öğrenci kendi evinden stüdyoya katılıyor. 
Bilhassa birinci sınıflar henüz daha 
ayrılamadıkları lisedeki evlerinde ikamet 
ediyor. Birçoğunun çalışma odası yok, 
aile gözetiminde eğitim alıyorlar. Haliyle 
gündelik alışkanlıklarından sıyrılmaları ve 
stüdyoya yoğunlaşmaları kolay olmuyor. 
Zaten, tek başınıza motive olamazsınız, 
genelde çevrenizdekilerle, bazen paylaşarak 
bazen kıskanarak, yakınlaşarak, tartışarak 
motive olursunuz. Çünkü stüdyo herkesin 
birarada olduğu ve tüm maketlerin/
tasarımların aynı anda görünür olduğu bir 
zaman-mekan organizasyonudur; ortak 
yenen akşam yemeği gibidir. Biri diğerine 
salatayı uzatır, öteki çorbanın tuzlu 
oluşundan yakınır, daha sonra tatlılar gelir 
ve yemeğin genel değerlendirmesi yapılır. 
Stüdyoda olmak kalabalık bir sofrada 
olmaktır. Şimdi, sofradan uzakta, ancak 
yine de o sofra üzerine konuşuyoruz.

Fırsatlar ve Eşitsizlikler toplumsal adalete 
ve gelir dağılımına ilişkin çokça ipucu verir. 
Salgınla birlikte öğrencilerin ekonomik 
durumlarına bağlı olarak teknolojik 
aletleri temini, kullanımı ve internet 
erişiminin kalitesi eğitimin niteliğini de 
doğrudan etkiliyor. Diğer taraftan özellikle 
metropol dışı üniversitelerde kadro 
yetersizliğine salgınla birlikte teknolojilerin 
ve kaynakların kullanımı açısından 
yetersizlikler de eklenince eşitsizlikler daha 
belirgin hale geldi.

Çevrimiçi eğitimin yüzyüze stüdyoda 
sarfedilenden daha fazla performans 
gerektirdiği çoğu yürütücünün ortak 
görüşü. Diğer taraftan, internet erişimde 
zaman zaman yaşanan kopmalar ve 
iletişimdeki zorluklar zaman kullanımını 
yüzyüze stüdyoya kıyasla iki katına 
çıkarabiliyor. Bu durumun bir elin 
parmaklarını geçmeyecek kadar kadro 
derinliği (!) olan okullarda eğitim açısından 
yarattığı nitelik kaybı, farklı kurumlar ve 
öğrenciler arasındaki eşitsizliğin şiddetini 
de artırıyor6.

Her krizin kendi fırsatlarını yarattığı 
düşünüldüğünde, kuşkusuz bu geneli 
karamsar tablo içerisinde olumlu 
gelişmeler de mevcut. Farklı üniversitelerin 
düzenlediği çevrimiçi ders ve jürilere 
katılmak, aynı zamanda kendi ders ve 
jürilerinize başka şehirlerden, hatta başka 
ülkelerden akademisyenleri davet etmek 
mümkün. Sadece ders bazlı değil, ders dışı 
ortak seminerler, söyleşiler, atölyeler de 
yaygın ve erişilebilir hale geldi. Neredeyse 
her gün birden fazla mimarlık etkinliği var. 
Bu olanak başka okullarda ne yapıldığını 
gözlemek açısından önemli bir fırsat 
sunuyor. Bu sayede hem öğrenciler hem de 
akademisyenler kendi okulları ve ortamları 
dışında birçok kaynaktan beslenebiliyor ve 
sözsahibi olabiliyor. 

Bu durum yazının başında belirtilen 
küresel bir üniversitenin doğuşuna da 
işaret ediyor. İşte meselenin tam da burada 
örtük olduğu söylenebilir. Akademi bir 
taraftan erişilebilir ve etkileşime açık 
hale gelirken, diğer taraftan kontrol 
edilebilir, denetlenebilir ve piyasa 
tarafından koşullanabilir bir mecraya 
dönüşüyor. Buradan çıkış yolu çevrimiçi 
ya da yüzyüze olması farketmeksizin 
kayıt altına alınabilir ve kolayca veriye 
dönüştürülebilir bu sarmalın dışına 
çıkmakla mümkün görünüyor. Sadece 
içinde bulunduğumuz koşullardan değil, 
uzunca süredir inşa edilmiş (fiziki, kültürel, 
sosyal, ekonomik) tüm sınırları aşındırmak 
ve dışarıda olabilmek gerekiyor.

Dışarıda Olmak üniversitenin bir 
öğrenciye birey olma yolunda sunduğu 
en önemli fırsatlardan biri. Üniversiter 
ortamda her öğrenci daha önce içinde 
zorunlu olarak bulunduğu birçok ortam 
ve ilişkiden dışarı çıkma şansına sahip. 
Üniversitenin en büyük fırsatı bu; aileden, 
mahalle baskısından dışarıda olmak; 
başka bir şehirde yabancı olmak, tek 
başına olabilmek; kampüste dersin dışında 
olabilmek, deneyimleyerek öğrenmek, 
şehirden öğrenmek, arkadaşından 
öğrenmek… Ancak salgın öğrenciyi de 

akademisyeni de her anlamda içeriye aldı. 
Hem eğitimin sunduğu epistemolojik 
çemberi daralttı, içe büktü, hem de içerinin 
fiziki sınırlarını kalınlaştırdı.

Giderek kontrol altına alınan ve 
piyasalaşan üniversitenin kurtuluşunun 
ontolojik ve epistemolojik dışarı(lar)
da olduğu açık. Bu nedenle tekrar 
dışarı çıkabilmenin yollarını aramak 
önemli. Mimarlık eğitiminde krizden 
çıkmanın ve dünyayla gerçek ilişkiler 
kurmanın başka yolu yok gibi. Üstelik 
sadece mimarlık eğitimi özelinde değil, 
yaşamda varolmanın, hakim söylemlere, 
teamüllere direnmenin koşulu da dışarıda 
olabilmekten geçiyor. 

■ Emre Demirtaş, Dr. Araştırma 
Görevlisi, Sakarya Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü.

Notlar:
1 Bünyesinde bulunduğum Sakarya Üniversitesi 
Mimarlık Bölümü’nde en başından beri çevrimiçi 
uygulamaları kendi imkanlarımızla kullandık. Üniversite, 
kendi çevrimiçi eğitim uygulamasını geliştirdi; ancak 
bu program stüdyo gibi uzun süreli ve çizim araçlarının 
kullanımını gerektiren interaktif dersler için işe yarar 
değildi. 
2 N. Wolf, “The Porn Myth”, New York Magazine,  
9 Ekim 2003.
3 E. Ceylan, “Ne Kadar Uzak, O Kadar Yakın! 
Mimarlıkta Çevrimiçi Eğitimin Paradoksal Doğası 
Üzerine”, Mimarist, 70, 2021, s. 81-91.
4 G. Deleuze, C. Parnet, “Gilles Deleuze ile A’dan Z’ye”, 
1996: [https://vimeo.com/348343188] Erişim Tarihi: 
18 Nisan.
5 Aynı zamanda birinci sınıf stüdyosu kısa vadede 
mimarlık eğitimi, uzun vadede mimarlık pratiğiyle ilk 
tanışma ortamı olması itibarıyla olumlu ve olumsuz ilk 
deneyimlerin oluştuğu ortamdır. Hatta psikanalitik gözle 
bakıldığında mimarlığa ilişkin ilk keskin yargıların, 
duyguların ve travmaların yaşandığı yer olduğu 
söylenebilir.
6 Salgının başından beri sadece üniversitede değil 
özellikle ilköğretim seviyesinde sözkonusu eşitsizliklere 
ilişkin ulusal basına da yansıyan, kimi yaralanmayla kimi 
de intihar girişimi ve ölümle sonuçlanan birçok vakadan 
bahsetmek mümkün maalesef.
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Taşıma Kampüs: 
Uzaktan Eğitimle 
Gelenler
Namık Erkal ■

Zaruri değil
Fransız popüler slam sanatçısı Grand 
Corps Malade’ın pandemi zamanında 
yaptığı bir bestenin adı “Pas Essentiel”. 
Doğrudan çevirisi “gerekli değil” ama 
kastedilen daha çok “zaruri değil”. 
Grand Corps Malade herbirinin ardından 
pas essentiel diye not düşerek sayıyor: 
Birine sarılmak, içten gülmek, konsere 
gitmek, ormanda yürümek, dansa 
gitmek, insanlarla buluşmak, canlı 
performans gösterileri. Zaruri değil; 
meali, vazgeçebildiğimize göre zaruri 
değillermiş. Pandemi dönemi, mimarlık 
eğitiminde de benzer bir hesaplaşmaya yol 
açtı. Ne zaruri değildir? Olmasa da olur 
mu? Stüdyoda olmak, maket yapmak, 
araziye gitmek, beraber sabahlamak, 
yılsonu sergisi, masa çevresinde toplu 
kritik dinlemek. Bunlardan hangisi zaruri 
değildir; ya da nasıl öyle oluverdi? 

Mimarlık doğası gereği koşulları zorlayan, 
onlara boyun eğmeyen bir üretim alanı. 

Yaratıcılık değneğiyle hep yapılmamış, 
denenmemiş bir şeyler olacağı inancı 
üzerine kurulu. Eğitim gibi rasyonalize 
edilmiş olması gereken bir alanda bile 
mimarlığa gelince hep yaratıcılık öne 
çıkıyor. Pandemi krizinin getirdiği 
uzaktan eğitim sürecinde de ilk refleks, 
krizin salt çözülmesi gereken bir durum 
olmasının ötesinde düşünülmemiş ve 
denememiş için yeni bir bağlam olmasıydı. 
2020 Bahar döneminde mimarlık eğitimi 
yaratıcılık yoluyla dayanım gösterdi. 
2020 Güz döneminden itibaren ise 
aceleyle yapılanlar eğitimci gözüyle daha 
fazla sorgulanır hale gelmeye başladı. 
Bu koşullarda yaptığımızın yeterli 
olduğunu düşünüyor isek, şu ana kadar 
yapageldiklerimiz zaruri değil miydi?  
Ya da yeni yaptıklarımız eski gereklilikleri 
ne kadar karşılıyor? Süreç sonunda 
gerçekten de gereksizmiş diyeceklerimiz 
de olacak mı? Tabii, YÖK’ten gelen %40 
uzaktan eğitim ya da uygulamalı alan 
nedir gibi muammalar da eksik değildi. 
Bundan sonra derslerimizin % 40’ını  
uzaktan mı yapacaktık, yoksa bir 
öğrencinin bütün eğitim dönemlerinin 
toplamının %40’ı uzaktan olabilir mi 
deniyordu? Esasen eteklerimizde birikmiş 
taşlarla yürüdüğümüz bir süreçteyiz. 
Normalleşme dediğimiz belirsiz ufukta 
biriktirdiklerimizi döküp değerlendirme 
yapacağız. Aşağıdaki öndeğerlendirme 

TED Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 
pandemi sürecinde yaptıklarımızın, 
geride bırakmak ve ileriye taşımak 
istediklerimizin bir kısmını kapsıyor. 

Hop hop hop değiş eğitim:  
adaptasyon 
Uzaktan eğitime geçiş TED 
Üniversitesi’nde hızlı oldu. Halihazır 
bir uzaktan eğitim vizyonu mevcut 
değildi. Ancak Türk Eğitim Derneği’nin 
üniversitesi olarak eğitimde diğer 
yenilikler gibi dijital platformların 
kullanımına da açıktık, oldukça hazırlıklı 
ve deneyimliydik. Moodle denilen dijital 
ders platformu pandemi öncesinde de 
yoğun olarak kullanılıyor; bütün ders 
malzemesi, proje ve diğer teslimler bu 
ortamda paylaşılıyor; platformun forum, 
blog ve kütüphane gibi çeşitli işlevleri 
kullanılıyordu. Mimarlık Bölümü’nde ara 
sınav yapılan az sayıda ders dışında bütün 
değerlendirmeler sınav dışı yöntemlerle 
gerçekleştiriliyordu. Pandemi sebebiyle 
toptan uzaktan eğitime geçilmesi kararı 
verildiğinde üniversitenin bilgisayar 
teknolojileri ekibi atak davranarak 
lisanslı Zoom programını bütün dersler 
için temin etti ve uzaktan eğitime dair 
sunumlar hazırlayarak hızlı bir geçişin 
altyapısını kurdu. Öğrencilerin kişisel 
erişebilirlik durumları sorgulandı. 
Onların kişisel olanakları açısından -ne 
yazık ki Türkiye’nin başka bazı eğitim 
kurumlarının aksine- ayrıcalıklıydık. 
Modemi ve dizüstü bilgisayarı olmayan 
az sayıda öğrenciye bunlar sağlanarak 
teknik olanaksızlıklar aşıldı. Bir haftalık 
bir aradan sonra hiçbir şey olmamışcasına 
uzaktan eğitime geçildi; öyle ki, dönem 
programının değiştirilmesine bile 
ihtiyaç duyulmadı. Üniversite bilgisayar 
arayüzüne taşındı. Ancak geçiş kısa 
sürede olunca, derslerin içeriğinde ve 
senkron olarak verilme biçimlerinde 
de değişikliğe gidilmedi. Eskisini yeni 
arayüzde sürdürebiliyor olmanın 
şaşkınlığı yaşanıldı. Belli bir ortama 
ait bir mimari eğitim ve iletişim modeli 
olduğu gibi başka bir ortama tercüme 
edilmişti. 

İlk dönemden sonra pek çok kez karma 
eğitim modelleri gündeme geldi; kısmen 
yüzyüze kısmen uzaktan dönüşümlü 
eğitim olasılıklarını çok tartıştık ve 
kuramsal olarak kurguladık. Ancak 
öğrenciden gelen talep kısıtlı kalınca ve 
mecburi tutmak olası olmayınca karma 
dönüşümlü modeli uygulamayı birkaç özel 
durum dışında gerçekleştirmedik. Herkes 
stüdyoyu özlüyordu ama stüdyo gibi 7/24 
öğrenci mekanı biçiminde işlemeyecek 
bir karma yüzyüze eğitimi de pek anlamlı 

1
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bulmuyordu. Halen de durum bu. 
Ağırlıklı olarak eski stüdyo eğitimimizi 
yeni bir ortamda yürütüyoruz. Yüzyüze 
yaptığımızı arayüzde yapmaya çalışıyoruz. 

Evlerin odaları kentsel dönüşümde 
veya taşıma kampüs 
2020 Baharı’nda bir haftalık arada 
öğrencilerimiz evlerine gittiler. TEDÜ 
kampüsünde her sınıfın ayrı stüdyosu 
var/dı ve bunlar 7/24 çalışılan hayat dolu 
yerler/di. Öğrencilerimiz stüdyonun büyük 
kolektif mekanından çocukluk odalarına 
döndüler. Yirmi yaşın altındakiler evden 
çıkma hakkından da mahrum kaldılar. 
İlk aşamada öğretim üyeleri de evlerine 
kapalıydılar. Bahar 2020 esasen bir toplu 
terapi olarak yaşandı. Öğrencilerimizin 
pandemi krizinin getirdiği şoku 
aşmalarına olağan meşgalelerini 
sürdürterek yardımcı olmaya çalıştık. 
Karşılığında onlar da dahil olmayı kabul 
ederek bizlerin şoku aşmamıza destek 
oldular. 

Evlerimize çekilince, evlerin odaları 
uzaktaki kampüsümüze dönüştü. 
Parçalara bölünmüş onlarca odalı bir 
kampüs. Aynı anda başka yaşantılarla 
paylaşmak zorunda olduğumuz mekanlar. 
Her ne kadar açılmasını her zaman 
sağlayamasak da Zoom pencerelerinin 

arkaplanlarında evlerin, odaların 
mahremiyetine girdik. Güncel projeleri 
gösteren sunuşların köşesinden dev pembe 
ayılar, kapıya asılmış eski yılbaşı süsleri, 
kapatılmış mutfak balkonları, maskeli 
kapıcılar, sucular, kargocular gördük. 
Kediler aniden mimarlığa merak sardı. 
Michelle Perrot’nun Odaların Tarihi 
kitabı1 bize bu dört duvar mekanların 
ne kadar çok şeyi barındırabileceğini 
anlatıyor; pandemi sonrası onun 
anlatımına çeşitli eklemeler yapabilecek 
durumdayız. İlginçtir ki, çok talep etsek 
de öğrencilerimiz kendi yeni durumları 
üzerinden mimari konulara girmeyi pek 
de benimsemediler. Buna arkaplanların 
tasarlanması da dahil. Taşıma kampüs 
Türkiye konut mimarlığının bunaltıcı 
sınırları içinde kendine yer buldu. Evlerin 
odaları bir bakıma kentsel dönüşüme 
girdi.

Uzaktan şantiye stajı: ofsayt
Uzaktan eğitim konusunda ortak zeminde 
çözülmesi en zor görünen konulardan biri 
olarak şantiye stajı karşımıza çıktı. Her 
öğrencinin sağlıklı staj ortamına ulaşması 
olanaklı görülmüyordu. Üç olasılık vardı: 
Konuyu erteleyecektik; stajı bir seneye 
mahsus olarak yaptırmayacaktık ya da 
bir ara çözüm bulacaktık. Dekanımız 
Ali Cengizkan stajın uzaktan yapılma 

olasılığını tartışırken mimarlık ve 
şantiyeler üzerine kitapları olan Selçuk 
Alten’in vereceği seminerler üzerinden 
bir kurgu yapmamızı önerdi. Heves 
Beşeli, asistanlarımız Sonat Özcivanoğlu 
ve Utku Coşkuner ile beraber mimari 
uygulama ve şantiyeler üzerine filmler 
ve uygulayıcı firma sunuşlarıyla kapsamı 
genişleterek beş haftalık bir uzaktan staj 
dersi kurguladık. Gerisini hocalarımız 
Selçuk Bey ile beraber yürüttü; kendisine 
müteşekkiriz. Staj sonunda anket 
yaparak sonuçlarını da değerlendirdiler. 
Bu konuda yakın gelecekte uluslararası 
bir sunuş yapacaklar ve yayına 
dönüştürecekler2.

Şantiye stajı özellikle ikinci sınıf sonu 
seviyedeki öğrencinin her noktasıyla 
kavrayabilmesi güç bir deneyim. İş 
kalemlerinin hepsini görme olasılığı 
da staj imkanı bulunabilen şantiyeye 
bağlı. Bu sebeple şantiye stajının başına 
uzman uygulamacı bir mimar tarafından 
anlatılacak teorik bir çerçeve kısım 
(kısmen asenkron da olabilir) eklemeyi 
düşünüyoruz. Bu staj öncesi kısım staj 
deneyimin daha iyi hazmedilmesine 
yardımcı olacak. 

1 ARCH 399 Uzaktan Şantiye Stajı Posteri. 
2 ARCH 301, 2020 Güz dönemi, Venedik CUS projesi, 

örnek çalışmalar.

2
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İmece birinci sınıf
Uzaktan eğitimin ikinci ve hazırlanılmış 
döneminin en önemli sınavı, birbirleriyle 
ve üniversite ortamıyla hiç karşılaşmamış 
olan bir birinci sınıfa temel tasarımın 
nasıl verileceğiydi. TEDÜ’de sınıflar 
arası öğretim üyesi geçişkenliğini ve iki 
senelik devirlerde değişimi benimsediğimiz 
için konuyu salt 2020 Güz döneminde 
Temel Tasarım’a girecek olan öğretim 
üyelerimizin sorunu olarak görmedik. 
Yeni öğrencilerin en azından bütün 
bölümdeki öğretim üyeleriyle belirli bir 
düzeyde tanışıklığı olması önemliydi. 
Ders yürütücülerinin dışında diğer 
kişilerin de birer haftalık ara projeler 
önererek Temel Tasarım stüdyosuna katkı 
koyması yöntemini benimsedik. Bu imece 
stüdyo şüphesiz esas yürütücü öğretim 
üyelerinin büyük çabalarıyla anlamlı 
bir sonuca ulaştı. Uzaktan eğitimin 
getirdiği bir zorunluluk ve belki de bir 
olumlulukla tasarımda dijital araçların 
kullanımına erken başlama durumu 
oluştu. Öğrencilerin dönem boyunca 
yaptıkları farklı proje egzersizlerini sunum 
haline getirdikleri GIF sunuşları Temel 
Tasarım’da elde etmeleri gereken iki ve üç 
boyutlu form algısı geçişkenliğine sahip 
olduklarını güzel bir şekilde örnekliyor3.

Şüphesiz, bir birinci sınıfa daha yüzyüze 
olmadan başlamayı dilemiyoruz. 
Yeni üniversiteye başlayacaklar 
için büyük haksızlık. Ancak birinci 
sınıf ilk dönemden itibaren dijital 
tasarım araçlarının kullanımını diğer 
uygulamalı, hands on yöntemlerin 
yanında kullanmaya devam edeceğiz 
gibi görünüyor. Tüm öğretim üyelerinin 
katkı verdiği imece bir ilk dönem de 
sürdürebileceklerimizden. 

Orada bir kent var uzakta:  
Venedik örneği
Uzaktan eğitimin ikinci döneminde 
tarihsel bağlamda proje vermek ve 
farklı bir yeri kavramak anlamında 
arazi gezilerinin, öncelikli 301 Mimari 
Tasarım Stüdyosu’nun, nasıl yapılacağı 
konusu ortaya çıktı. Herkesin katılımını 
sağlayabileceğimiz bir gezi yapmak olası 
değildi. Durum böyle olunca çok iyi 
dokümantasyonu yapılmış, dijital görsel 
araçlarla kavraması belli bir yere kadar 
olası ve gerçek koşullarda gitmekte 
zorlanabileceğimiz bir yeri proje konusu 
olarak vermeye karar verdik: Venedik. 

Venedik tarihi çevrede proje vermek ve 
mimari koruma konusunda bilgilendirmek 
için de çok uygun bir yerdi. Ayrıca, 
farklı modernizmlerin üreyebildiği kendi 
mimari ekollerini üretmişti. Venedik’e 

dair bir proje konusu vererek turistik 
bağlam ötesinde kenti anlamaya olanak 
sağlamaya çalıştık. Konu Dordoduro 
mahallesinde bulunan Üniversiteler 
Spor Merkezi’nin (Centro Universitare 
Sportivo, Ca’Foscari Üniversitesi’ne bağlı 
tarihi 1940’lara giden bir spor kulübü) 
tesislerini yenilemek olarak seçildi. Spor 
gibi teknik bir alan ile tarihi bir kenti 
birarada ele almanın tasarıma getirdiği 
zorluklarla yüzleşmiş olduk. Burada 
asıl olan uzaktan bir yeri anlamaya 
çalışmaktı. Uzaktan bağlamsalcılık 
olanaklı mıydı?

Analiz ve dokümantasyona üç tam hafta 
ayırdık: İlk hafta cephe ve perspektifler 
üzerinden arazi dışından; ikinci hafta 
yapı ve kent tipolojileri üzerinden arazi 
içinden; üçüncü hafta ise kullanımlar ve 
yaşantı üzerinden analiz ve önerilerle 
sosyal bağlama girmeye çalıştık. Çok 
sayıda sunuşla, video gösterimleriyle 
öğrencilerin deneyimini ve kavrayışını 
arttırmaya yöneldik. Venedik 
deneyimimiz engelli bir durumda koşulları 
nereye kadar zorlayabileceğimizin bir 
örneği oldu. Öğrenciler çok sayıda analiz 
doküman ve model üreterek bir mahalleyi 
yeniden canlandırdılar ve bu şekilde 
bağlamı anlamaya çalıştılar4.

Pandemi sonrasında lisans eğitiminde 
gitmenin zorlayıcı olduğu yerlerde proje 
vermeyi sürdürür müyüz? Örneğin 
Moğolistan’da, Japonya ya da Şili’de 
proje verir miyiz? Burada anahtar olan 
gidilecek yere dair bilginin iyi düzeyde 
olması, dış uzman desteğinin bulunması, 
öğretim üyelerinin de bu yerlerle ilgili 
bilgi veya deneyim varlığıdır. Dijital 
beşeri bilimlerin (Digital Humanities) 
gelişimi de böylesi stüdyo çalışmalarını 
destekleyebilir. 

Yurtdışında öğretim üyesi:  
TEDÜ’de bir OMA’lı
Uzaktan eğitimin iyi taraflarından 
biri üniversite dışından istenen 
sunuşların mekan kısıtından, yolculuk 
zorunluluğundan kurtulması oldu. Bunun 
uç bir örneği, fiili olarak Türkiye’de 
bulunmayan birilerini öğretim kadrosuna 
dahil etmek. TEDÜ Mimarlık dördüncü 
sınıf stüdyosuna iki dönemdir mimar 
Alper Kiremitçi Hollanda’dan katılıyor. 
OMA’da çalışan Kiremitçi firmasından 
izin alarak kadromuza dahil oldu. Kendi 
katkısı ötesinde kurumunun birikimini 
de olanaklı olduğunca aktarıyor. Bu tür 
uzaktan ortaklıkları pandemi sonrası 
dönemde de sürdürmek istiyoruz. 
Sürdürülebilir hibrit stüdyodan belki de 
en çok bunu anlıyoruz; başka yerlerle 

iletişim kurmak ve uluslararasılaşmanın 
aracı olarak uzaktan katılımın sağlandığı 
bir eğitim modeli. 

Kabak tadı:  
stüdyosuzlukta üçüncü dönem
Bu kazanımlar ve deneyimler 
stüdyosuzluğun götürdüklerini ancak bir 
yere kadar yerine koyabilir. Mimarlık 
stüdyoları sadece eğitim mekanları değil; 
öğrenciler arası ortaklaşmanın sağlandığı, 
hayat boyu saklanacak anıların ve 
deneyimlerin biriktirildiği, birlikte 
öğrenmenin yerleri. Bu yere geri dönmek 
esastır. Pandemi süresince ayakta kalmak, 
sürdürmek ve dayanmak adına ürettiğimiz 
yaratıcı süreçlerin hiçbiri fiziki ve sosyal 
çevre olan stüdyolara mal olmamalıdır. 
Pandemi sonrası kampüslerimizde sabit 
mimarlık stüdyolarına sahipliliğimizi 
devam ettirmek için yeniden çaba 
göstermemiz gerekebilecek. Üniversite 
geneline stüdyo mekan ihtiyaçlarımızı 
söylediğimizde pas essentiel diyebilecekler. 
Kaç dönemdir stüdyosuz gayet iyi idare 
ettiğinizi söylüyorsunuz; öyle değil mi ya? 
Üç dönemdir süren uzaktan eğitimi çok 
iyi yaptığımıza kendimize inandırmak 
mimarlık okulları açısından iyi bir taktik 
değildir. Eksik kalanlar ve zaruriyken 
yapılamayanlar gündeme getirilmeli ve 
farkında olmadan krizde hasbelkader 
gelinmiş durumlara öylesine devam 
edilmemelidir. Umarız ki stüdyosuzluk 
ve atölyesizlik durumu yeni norm haline 
gelmeyecektir. Taşıma kampüsle eğitim 
yürümez; ya da kaç dönem yürüyebilir?

■ Namık Erkal, Prof.Dr.; TED 
Üniversitesi Mimarlık Bölümü.

Notlar:
1 Michelle Perrot, Odaların Tarihi, Yapı Kredi 
Yayınları, İstanbul, 2013.
2 TED Üniversitesi, “Arch 399 ‘Çevrim İçi’ Yapı 
Stajı”, 2020: [https://arch.tedu.edu.tr/tr/arch/
gundem/etkinlikler/arch-399-cevrim-ici-yapi-staji].
3 Bkz.: [https://www.instagram.com/tedu_arch100].
4 Bkz.: [https://www.instagram.com/
teduarch/?hl=tr].
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Mimarlık Eğitimi 
İçinde Uzaktan 
Mimarlık Öğretimi 
Neşe Gurallar ■ Mimarlık mesleğinin 
bugünkü işleyiş şeklini alışının yaklaşık 
üç yüz yıllık bir tarihi olduğu biliniyor. 
Mimarlık pratiğinin sahadan uzaklaşması 
ve saha ile ilişkisini bir temsil olan “proje” 
üzerinden kurması meslek tarihi yazınında 
oldukça detaylı şekilde araştırıldı. Bu 
temsilin, yani projelerin, dijitalleşmesine 
yakın geçmişte kendi hayatlarımızla bizler 
(doğum tarihi 1920’lerden başlayıp, 
1980’lere kadar uzananlar) tanık olduk. 

Türkiye’de pek çok mimarlık okulunda 
proje üretiminin dijitalleşmesinin öncüleri 
mimarlık eğitimcileri olmadı. Bilakis 
önemli ölçüde eğitimciler, öğrencilerin 
artan talepleri ve piyasanın baskısı sonucu 
mimari projelerin dijitalleşmesine boyun 
eğmek ve müfredata dahil etmek zorunda 
kaldılar. 1980’lerin sonu, 1990’ların 
başında öğrencilerin bu taleplerine karşın 
mimarlık bölümlerinin dijitalleşmeye karşı 
çoğunlukla göstermiş bulunduğu dirence 
tanık oldum. Bu konu detayları ile ayrı bir 
yazı konusu olabilir. 

Şimdi yeni bir aşamadayız. Halihazırda 
dijitalleşmiş olan proje üretiminin, 
eğitimini de, pandemi nedeni ile, bir yıldan 
daha uzun bir süre boyunca tamamen 
dijital ortamda vermek zorunda kaldık. Ne 
değişti? Masa üzerinde, paraleller ve eskiz 
kağıtları ile değil, bilgisayarlar aracılığı 
ile üretilen projeleri, çıktı alınmadan 
yine bilgisayarlarımız üzerinden ve 
çevrimiçi veya çevrimdışı takip ettik (ki 
zaten çoğu proje stüdyosunda öğrenciler 
çıktı almadan dizüstü bilgisayarları 
ile projelerini sunabiliyordu). Maket 
ise neredeyse kalmadı. Maket yerine 
çoğunlukla üçboyutlu dijital modellerle 
çalıştık. Üçboyutlu modelleri, ikiboyutlu 
çizimler ile birarada ilerlettik. Pandeminin 
başlangıcından itibaren tüm dünyada 
mimarlık okulları benzer tecrübeler 
yaşadı ve yaşananlar üzerine yapılan 
nicel araştırmalar yayınlanmaya 
başlandı*. Önceki dönemlerden daha 
mı başarısız olduk? Sanmıyorum. Daha 
başarılı olduk mu? Bu değerlendirmenin 
dışarıdan yapılması gerekir. En azından 
zamanı daha verimli kullandığımız ve 
dünya üzerinde karbon ayak izimizi 
azalttığımız söylenebilir. Öğrenciler ve 
eğitimciler zorluklarla karşılaşmadı mı? 
Elbette karşılaştı. Arkadan bağıran aile 
fertlerinin sesleri, ağlayan bebek veya 

elektrik süpürgesine kadar öğrencilerin ve 
eğitimcilerin özel hayatları, projeler gibi 
dijital ortama taşındı. Özel hayatımızla, 
iş/eğitim hayatımız arasındaki sınırı 
çekmekte zorlandık. İnternet bağlantısı 
sorunları yaşandı. Yoksulluk yüzyüze 
ya da uzaktan öğretim arasında bir fark 
tanımadı. Yüzyüze öğretimde okula 
gelmek için bilet parası olmayan öğrenci ile 
uzaktan öğretimde internete bağlanamayan 
öğrenci, aynı öğrenciydi ve yaşadığı yine 
aynı yoksulluktu. 

Tüm zorluklarına karşın, elimizin altında 
olan ama etkin olarak kullanmadığımız 
araçları keşfetmekle kalmadık, onlardan 
faydalandık da. Normal şartlarda 
buluşamayacağımız mesafelerde olan 
yurtiçi ve yurtdışından jüri üyeleri davet 
ettik. Çevrimiçi ortamda bize Hatay 
ile New York aynı mesafede idi. Tüm 
dünyadan erişime açılan kaynaklar 
ekranlarımıza aktı, biz de ürünlerimizi 
dijital sergiler veya açık jürilerle ortama 
aktardık. 

Şimdi, kullandığımız terminoloji üzerinde 
bir süre duraklamamızda fayda var. 
Arredamento’nun “mimarlık eğitimi” 
değil, “mimarlık öğretimini” terim olarak 
seçmiş olması ve yönelttiği soruları bu 
tercih üzerinden şekillendirmiş olmasına 
dikkat çekmek gerekir. 

Eğitim, öğretimden daha kapsamlı ve 
informal ilişkileri de kapsıyor. Üniversite 
yarattığı fiziksel ortamla, öğrencilerin 
yaşıtları ile, eğitimcilerle, meslek ya da bilim 
insanları ile formal ders saatleri dışında, 
informal ilişkilerini sağlayan bir eğitim 
alanı. Uzaktan öğretim, tüm çevrimiçi ve 
çevrimdışı araçları ile, mimarlık eğitiminin 
önemli parçası olabilir ama mimarlık 
eğitiminin tümünü veremez. Aslında hiçbir 
eğitim, öğretimin sınırlarına indirilemez. 
Öğrenciler, arkadaşları ile çay içerken, 
dersini izlediği akademisyenden ödünç 
kitap alırken, konferansını dinlediği bilim 
insanı ile yüzyüze tanışma fırsatı bulurken, 
uzaktan öğretimin veremediği informal 
eğitimi alıyor. Öğrencilerin uzaktan 
öğretim sırasında eksikliğini yaşadığı 
en büyük şey, stüdyoda ya da kuramsal 
derslerde hoca ile aynı mekanı paylaşmak 
olmayabilir. Uzaktan öğretimde formal 
temasın büyük ölçüde sağlandığı şüphesiz. 
Uzaktan öğretimin sağlayamadığı temas, 
formal değil informal temas. Öğrenciler, 
üniversite hayatına yeni başlayan bir 
öğrencinin ifadesi ile, “üniversitenin 
liseden farkını” anlayabilecekleri informal 
ortamın yoksunluğunu yaşadılar. Eksikliğini 
yaşadıkları ve tarif ettikleri şey, öğretim 
değil, eğitim oldu. 

Dijital dünyada uzaktan öğretimin devam 
etmesi ve sanal ortamların gelişecek yeni 
araçlarla (daha iyi kameralar vs.) daha 
etkin kullanılması kaçınılmaz görünüyor. 
Akademinin, projelerin dijitalleşmesine 
karşı gösterdiği direnci, mimarlık 
öğretiminin dijital ortama taşınmasına 
karşı da göstermesi pek akla yatkın 
olmayacaktır. Pandeminin bize yaşattığı 
tecrübeleri unutmak ve normal (ki -genel 
anlamıyla her açıdan- normalliği şüpheli) 
eski hayatımıza dönmek istediğimi 
sanmıyorum. Kuramsal derslerde ya da 
proje derslerinde, uzaktan öğretimin 
imkanlarından yararlanmaya devam 
etmeliyiz. Elimizin altında bulduğumuz 
ve aslında kullanmakta geciktiğimiz yeni 
araçların konforundan vazgeçmek pek de 
mümkün değil. 

Uzaktan öğretimin yaşattığı sorunlar 
zaman içinde aşılabilir. Mimarlık 
eğitimini tamamen uzaktan öğretime göre 
yeniden şekillendirmekten söz etmediğim 
anlaşılmıştır. Uzaktan öğretime büyük bir 
şüpheyle yaklaşmak yerine, verdiğimiz 
eğitimin içeriğini sorgulamamızın gereğine 
işaret etmek istiyorum. Uzaktan öğretim 
bir yöntemdir, içerikle ilişkilidir ama içeriği 
belirleyemez. İçeriği belirleyecek olan ise 
mimarlık eğitimine olan bakışımızdır. 

Mimarlık eğitimi, yaşadığımız bu sert 
iklimde, bir mimarın kimliğini inşa ederken 
ona nasıl yardımcı olabilir? Şimdiye 
kadar, kulaklarınızda dijitalleşmeyi öven 
bir ses bırakmış olabilirim. Dijital çağda, 
mimarlık eğitimi nasıl olmalı sorusuna 
vereceğim cevap ise çağın şartlarının 
olumsuz eleştirisine dayalı olur. Ancak 
Arredamento’nun sorularına paralel 
olarak, konuyu mimarlık öğretimi ile 
burada sınırlı bırakmak ve mimarlık 
eğitimini başka bir yazının konusu 
yapmak doğru olacak. Uzaktan öğretimin 
hayatımıza kazandırdığı imkanları 
kullanmaya devam ederken, mimarlık 
eğitimimizi sorgulayan yeni tartışmalar 
açacağımızı umarım. 

■ Neşe Gurallar, Prof.Dr.; Gazi 
Üniversitesi Mimarlık Bölümü.

Not:
* Britanya’da mimarlık eğitimi veren 25 üniversiteden 
pandemi döneminde mimarlık stüdyolarında yaşanan 
deneyimlere ilişkin alınan cevaplara dayalı nicel bir 
araştırma için bkz.: R. Grover, A. Wright, National 
Design Studio Survey: Initial Results, 2020.
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Marià Castelló Architecture 
Formentera Adası’nda Mimarlık
Mimar Marià Castelló kendi stüdyosunu 2002 yılında kurdu; aynı yıl Barselona’da 
Katalonya Politeknik Üniversitesi’nden (ETSAB) mezun oldu. İspanya’nın 
Formentera Adası’na üslenen mimar, yeni konut projelerinin yanında adadaki 
tarihsel yapıların restorasyonunu da gerçekleştiriyor. Bölgenin hızlı kentsel 
gelişiminin oluşturduğu baskıya karşı pozisyon alan Marià Castelló, adanın mimari 
mirasını gözeten, yerel kültüre ve doğal peyzaja müdahalesini en aza indirgeyen 
işler ortaya koymayı; çeşitli işbirlikleri ile bölgedeki nitelikli çağdaş üretimleri 
yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Pi des Català’nın 
Restorasyonu
Pi des Català, Formentera Adası’nın dört 
tarihi savunma kulesinden biri. Projede 
kulenin genel bütünlüğünü ve karakterini 
korumak amacıyla orijinaliyle uyumlu 
az sayıda malzeme ile yapılan müdahale, 
yalnızca yapının ömrünü tehdit eden 
bölümlerle sınırlı tutulmuş. Diğer taraftan 
çağdaş eklemeleri vurgulamak ve okunur 
kılmak amacıyla korten çelik gibi güncel 
malzemeler kullanılmış.

Çelik çerçeveli kapıdan girişte, ziyaretçiler 
kulenin en geniş alanıyla karşılanıyor. 
Burada yer alan orijinal taş merdiven, 
çelik bir asma merdiven ile değiştirilmiş. 
Vaktiyle girişi koruyan serkendazların 
bulunduğu tepe noktasına erişim içinse 
yeni bir spiral merdiven yerleştirilmiş. 
Zaman içinde bitkilenen duvar yüzeyleri 
temizlenerek yapının su geçirimsiz hale 
getirilmesi sağlanmış.
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Konum: Formentera, İspanya
Yapım Tarihi: 2016
İşveren: Consell Insular de Formentera
Mimarlar: Marià Castelló  
Proje Ekibi: Marga Ferrer, Natàlia Castellà, 
Jaume Escandell 
İnşaat Mühendisliği: Xico Ribas
Uygulama: Refoart S.L.
Proje İşbirliği: Ferran Juan (strüktür), María 
José Escandell (arkeolojik denetim)
Fotoğraflar: Marià Castelló
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“Es Pou”
Tek katlı, iki yatak odalı konut yapısı, 
Formentera’nın kırsal bölgesindeki tarım 
arazisinde yer alıyor. Güneye bakacak 
şekilde arazinin batı tarafında inşa 
edilen ev, yapıyı gölgelendiren bir ağaç 
kümesinin yanında konumlanıyor. Yapı 
farklı işlevlerle tanımlı üç kütle halinde 
tasarlanmış. Kütlelerden en küçüğü olan 
ilki, üstü örtülü bir verandadan oluşuyor. 
İkinci kütle küçük bir mutfak, yemek ve 
oturma alanını içeren açık plan düzenine 
sahipken diğerinde ise yatak odaları 
bulunuyor. Ortak hacimler ve yatak 
odalarını birbirine bağlayan koridor kafesli 
cam açıklıktan ışık alıyor.

Yapının Mayorka tipi tonozlu örtüsü, 
dikdörtgen prizma kütlelerle tezat 
oluşturacak biçimde birimler boyunca 
uzanıyor. Geniş cam yüzeyler, yaşam 
alanlarından buğday tarlalarına bakış 
sağlarken; beyaz duvarlara eşlik eden 
toprak tonlarındaki malzeme paleti iç ve 
dış mekanı görsel olarak birleştiriyor.

Fo
to

ğr
af

la
r:

 M
ar

ià
 C

as
te

lló



96

M
İM

A
R

LI
K

A
R

R
E

D
A

M
E

N
TO

Fo
to

ğr
af

la
r:

 M
ar

ià
 C

as
te

lló



97

M
İM

A
R

LIK
A

R
R

E
D

A
M

E
N

TO

Konum: Formentera, İspanya
Yapım Tarihi: 2021
Mimarlar: Marià Castelló
Proje Ekibi: Lorena Ruzafa,  
Marga Ferrer 
İnşaat Mühendisliği: José Luís 
Velilla Lon
Uygulama: Toni 13 
Proje İşbirliği: Ferran Juan 
Nicolau (strüktür), Javier 
Colomar Riera (tesisat) 
Fotoğraflar: Marià Castelló
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Değişen Çalışma  
Mekanına İlişkin Sorular: 
Uzaktan Çalışanın İşi Eve 
Getirmeme İhtimali*

Nihal Evirgen ■ “Eve iş getirme!” 
Geçmişte evde kısa da olsa çalışmak 
zorunda kalındığında kullanılan, 
çoğunlukla karşılıklı ilişkilerde dile getirilen 
ya da akıl ve ruh sağlığı için tavsiyelerde 
geçen böyle bir cümle vardı. Belki de evi 
ailenin yuvası, dışarı ile ilişkiyi kesen 
mahremin sınırları olarak gören algının 
da etkisiyle eve iş bırakmamak için çokça 
çaba harcanır ancak zorunlu hallerde 
götürülmesi için uğraşılırdı1. Çünkü eve 
iş getirmek, boş vakitten, evi paylaştığınız 
aile üyeleriyle, sevgiliyle veya arkadaşlarla 
geçirilecek zamandan ya da yapılacak 
aktivitelerden çalan “fazla mesai” olarak 
görülmekteydi ve henüz son yıllardaki 
kadar normalleştirilmemişti. 

Esasında evin iş yerinden ayrışması 
kapitalizmin ücretli emek düzenine 
dayanır diyebiliriz. Emek rejiminin evlerde 
karın tokluğuna kurulan köle-efendi 
ilişkisinden çıkıp, buharlı makinelerin 
yerleştirildiği fabrikalarda ücretli “özgür” 
emeğe dönüşmesi sonucu çalışma 
alanı ile yaşama alanı ayrımı ortaya 
çıkmıştır. Tarihsel bir ilerleme olarak 
görebileceğimiz bu ayrımın kati surette 
gerçekleştiğini söylemek ise mümkün 
değildir. Bugün pandeminin de ifşa ettiği 
şekilde sınıfsal ve mekansal farklılaşmanın 
çalışma alanı ile olan ilişkisine 
baktığımızda, zorla çalıştırmanın, 
kölelik düzenini andıran koşulların, 
konutun iş yeri olarak kullanımının ya da 

Pandemi ortamının en önemli getirilerinden ve sorunlarından biri “eve 
iş getirmek” ifadesiyle özetlenebilir. Başka bir anlatımla, iş mekanının 
göçebeleşmesi gibi bir olguyla yüzyüzeyiz. Bu metin sözkonusu meseleyi ve 
değişen iş yaşamını tartışıyor. Şimdilerde kapitalist çalışma düzeninin en çarpıcı 
kırılma noktalarından birine tanıklık ediyoruz.

1 Ev içi çalışma manzaraları (Kolaj: Nihal Evirgen).

1
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fabrikaların zorunlu çalışma ve yaşama 
kamplarına dönüşümünün günümüzde 
de uygulandığını görebiliyoruz2. 
Dolayısıyla kapitalizmin iki yüzyıldır 
sahici olarak gerçekleştiremediği 
bu ayrımın, gün geçtikçe daha da 
bulanıklaştığı ve pandemi koşulları ile 
birlikte evden çalışma ya da uzaktan 
eğitim zorunluluklarının da eklenmesiyle 
her yaştan insanda yoğun bir iç sıkıntısı 
yarattığı artık görmezden gelinemeyecek 
bir gerçek. Bu kapsamda, evin çalışma 
mekanı olarak kullanımının ciddi şekilde 
yaygınlaştığı ve artık eve iş getirmemenin 
neredeyse imkansızlaştığı geç kapitalizm 
koşullarında konut ve iş yeri ayrımını 
gerçekleştirmenin olanakları hakkında 
birtakım sorgulamalar yapabiliriz.

Neden çalışma mekanını evin dışına 
çıkarmalıyız?
Pandemi sonucu günün her saatinde farklı 
mekanlarda bulunarak yaptığımız pek çok 
işlemin evde yapılmak zorunda kalması 
ile gündelik programımız yerinden edilmiş 
durumda. Salgın nedeniyle zorunlu olarak 
pek çok yeni işlevler yüklense de evin 
çalışma alanı olarak kullanımı ise yeni 
değil. Parça işler üzerinden çoğunlukla 
kadınlar tarafından evde çalışmanın 
yanısıra home-office ya da freelance 
şeklinde Türkçe olarak da karşılığını tam 
bulamadan dilimize dolanmış olan çalışma 
şekilleri özellikle 2000’den itibaren pek 
çok farklı çalışma alanında hayatımızın 
içinde. Çalışma saati esnekliği, pijama 
ile işe gitmek ya da nerede istersen orada 
çalışabilmek gibi “özgürlük” vaatleriyle 
gelen bu alan aslına bakılırsa oldukça 
kısa süre içerisinde esnek mesai saatleri, 
güvencesiz çalışma koşulları, düşük 
ücret, sendikasızlık ve sömürü ile anılır 
hale gelmiş durumda. Yalnızca proje 
bazlı işlerde kısa süreli çalışma olarak 
değil, bağlı bulunduğunuz şirket ya da 
holdingler tarafından da uzaktan çalışma 
şeklinde uygulanan ve pandemi ile birlikte 
çok hızlı artış gösteren evden çalışma, 
salgın öncesi yaşanan bu zorlukların 
yanına, yeni izleme teknolojileri, 
asosyalleşme ya da dikkat bozukluğu gibi 
yeni problemleri ekledi.

Evde çalışan bir kişinin asgari olarak 
ihtiyaç duyduğu; iyi bir internet 
bağlantısı, gerekli performansı sağlayacak 
bir bilgisayar, çalışma masası, en az 8 
saat oturmak için konforlu bir çalışma 
koltuğu, gürültüsüz ve konsantrasyon 
sağlanabilecek bir oda, yeterli 
aydınlatma, ısıtma ya da soğutma 
ve hijyen olanaklarının yanısıra bir 
ebeveynin çocuğunun eğitim-öğretimi ile 
ilgilenmesi, kendisine ve ailesine üç öğün 

yemek hazırlaması, gün boyu çay-kahve 
hazırlığı, servisi ve yine bahsi geçen 
asgari gerekliliklerin aile bireylerinin 
ihtiyacını karşılamak için kişi başına 
düşecek şekilde bulundurulması gibi yeni 
sorumluluklar ortaya çıktı. Tüm bunların 
ekonomik ve psikolojik yükü yetmezmiş 
gibi işten çıkarılma ya da ücretsiz izin 
korkusu ve çalışma arkadaşlarından uzak, 
yalnızlık ve örgütsüzlük hali ile birlikte 
bugünün çalışma hayatı, yalnızca zorunlu 
sektörlerde çalışıp evde kalamayanlar için 
değil uzaktan çalışanlar için de eve sığmaz 
oldu (Resim 1). 

Mekansal olarak esas kapsamı barınma, 
boş zaman geçirme ya da dinlenmek 
için tasarlanmış olan evin işlevi bir anda 
çoklu ofis ortamı, kreş, okul, kütüphane, 
stüdyo, atölye, yemekhane, kafeterya 
ve tüm bunlara ek tedavi ve izolasyon 
alanı olarak değişmekte. Kısa süre için 
çeşitli zorluklarına tahammül edilerek 
ya da birtakım tasarım müdahaleleri 
ile bu zorlukların bir kısmına çözüm 
üretilerek pandemi sürecini atlatmak 
sözkonusu olabilirse de bunun devamlı 
hale gelmesinin, başta emekçilerin 
kazanımlarının yitirilmesi olmak 
üzere pek çok ekonomik, toplumsal ve 
kültürel yıkım getireceği görülmektedir. 
Dolayısıyla, bugün pandemide zorunluluk 
nedeniyle evde sürdürülen birtakım 
faaliyetlerin normalleştirilmesi yerine 
evin dışına çıkarılmasının olanaklarını 
tartışmakta fayda var. Özellikle pandemi 
öncesinde de varolan ancak artık büyük 
bir ivme ile artış göstereceği anlaşılan 
uzaktan çalışma konusu bu kapsamda 
ele alınmalıdır. Zira yukarıda bahsedilen 
asgari gerekliliklerin evden çalışan tek 
kişi için dahi sürekli olarak sağlanması, 
bu koşullara sahip evlerde yaşama 
ya da gerekli tasarım çözümlerinin 
uygulanabilmesi ancak belirli bir gelir 
düzeyinde mümkündür.

Uzaktan çalışma mekanını niçin 
kamusallaştırmalıyız?
Peki, uzaktan çalışmanın evin dışına 
çıkması halinde kullanılabilecek mekanlar 
nelerdir? Uzun zamandır kütüphaneler ya 
da kafeler olarak cevaplanan bu soruya 
yeni bir yanıt olarak karşımıza, son 
yıllarda popülerlik kazanan ortak çalışma 
mekanları (co-working spaces) çıkıyor. 
Bağımsız çalışmaya dayalı ekonominin 
(gig-economy) ya da “start-up” olarak  
bilinen spesifik sorunlara yönelik 
girişimlerin önem kazanması ile artan 
ve tam zamanlı çalışan yerine uzmanlığa 
göre kısa süreli hizmet alımına yönelen 
sektörlerin talepleri sonucu mekan 
ihtiyacı da bu yönde değişiklik gösteriyor. 

Teknolojiye ve veriye dayalı çalışma 
alanlarının artışı ve güvenceli, geleneksel 
işlerin yavaş yavaş otomasyona uğraması 
nedeniyle de hız kazanan bu gidişat, 
aslında temelde ekonomik olarak bir 
istikrardan ziyade devamlı değişken ve 
krizlere gebe kapitalist sistemin sonucu 
olarak da karşımızda. 

Pandemi ile birlikte şiddeti artan ve giderek 
küreselleşen ekonomik kriz koşulları 
altında, herhangi bir çalışma kalemi için 
istihdam edilen tam zamanlı bir çalışanın 
iş hukuku gereği sahip olacağı sosyal 
güvence ve özlük haklarını karşılamak, 
işverenler için fazladan bir yük ve masraf 
kalemi olarak görülmekte. Bunun yanında 
sabit bir ofis ya da çalışma mekanının kira, 
gerekli donanım ve yazılım, elektrik, su, 
doğalgaz, ulaşım ve yemek gibi giderleri 
de işverene artı değerden kaybettiren 
ekstra harcamalar olarak haneye yazılıyor. 
Oysa ihtiyaç halinde erişilebilen, kısa 
süreli çalıştığı için sözleşmesi ve sigortası 
çoğunlukla yapılmayan, kendi bilgisayarı 
ile çalışan, faturalarını, kirasını kendisi 
ödeyen ve teslim süreleri önden belirlendiği 
için esnek mesaiye de uyum sağlayan 
çalışanlar özellikle kriz zamanlarında 
artı değerin maksimize edilmesi için 
biçilmiş kaftan. Dolayısıyla bu şekilde 
çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte 
bağımsız çalışanların sayısı ve buna 
uygun mekan arayışı da artış gösterdi. Bu 
artışı gören girişimciler tarafından ortak 
çalışma mekanlarının ya da paylaşımlı 
ofislerin üretilmesi, farklı ihtiyaçlara göre 
sınıflandırılması ve bunun üzerinden yeni 
“start-up”ların ortaya çıkışı da gecikmedi. 
Türkiye’de ilk örneklerini İstanbul’da 
gördüğümüz bu gibi alanlar son yıllarda 
dünya çapında olduğu gibi ülkemizde de 
artış göstererek Aralık 2020 itibarıyla sayı 
olarak neredeyse 100’e yaklaştı3 (Resim 2).

Bu mekanlar genellikle saatlik, günlük 
ya da aylık periyotlarla bireysel ya da 
ekip halinde kiralama yöntemiyle çalışan 
ve temel ofis altyapısının yanında ücret 
farklılaşması ile toplantı salonu, sanal 
ve görüntülü iletişime uygun kareller, 
kişiye özel sabit çalışma alanı, sınırsız 
çay kahve, açık alan ya da konferans 
salonu gibi farklı ihtiyaçlara cevap 
verebilecek şekilde tasarlanmakta. 
Ankara’da oldukça yeni olan bu alana 
özgü mekanlar ise genellikle iş merkezi 
olarak kent merkezinde yer alan kulelerde 
ve plazalarda farklı kiralama seçenekleri 
ile karşımıza çıkıyor. Hedef kitle olarak 
kendisine çoğunlukla beyaz yakalı, 
uzaktan çalışmaya uygun disiplinlerden; 
tasarım, reklamcılık, yazılım ya da farklı 
girişimcilik sektörlerini belirleyen bu 
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alanların fiyatlarını karşılamak için ise 
uzaktan çalışanın ev kirasının yanına bir 
o kadar da ofis kirası eklemesi gerekiyor. 
Üstelik burada, ücretli çalışanın emeğini 
satarak kazandığı paranın bir kısmını bu 
emeği gerçekleştireceği yere harcaması ise 
esas oksimoronu oluşturuyor. Başka bir 
deyişle çalışmak için para vermek zorunda 
kalan ücretli çalışanın emeği üzerinden 
hem işveren hem de ortak çalışma alanı 
sahibi artı değer elde ederken, kendisi 
emeğinin karşılığını dahi alamıyor. 

Ancak bu olumsuz koşullara bakarak 
günden güne artan uzaktan çalışma 
sistemini külliyen reddetmek ise 
gerçeklikten kaçmak anlamına geliyor. 
Yapılan son araştırmalara göre 
önümüzdeki 4 yıl içerisinde dünya çapında 
iki katına çıkacak olan bu eğilimin, 
pandemi ile birlikte geleceğin gerçekliği 
olacağını öngörmek zor değil4. Dolayısıyla, 
bu gerçekliği kabul edip zorluklarını 
aşmak üzere bu çalışma mekanlarının 
herkes için kamusal bir hizmet olarak 
erişilebilir olmasının yollarını aramak 
gerekiyor. Yalnızca çalışanların ücretsiz 
olarak faydalanabilmesi açısından 
değil, emek sömürüsü ya da örgütlenme 
açısından da değerlendirilmesi gereken 
bu konu işçilerin gelecek kazanımlarını 
belirlemeleri için hızla tartışmaya 
açılmalıdır. Nitekim çalışma yaşamında 
salgının zorunlu kıldığı dönüşümle 
beraber genellikle büyük şirketlerin 
uzaktan çalışan işçiler üzerindeki kontrolü 
artırmak için tasarlanmış yeni teknoloji 
araçlarını kullanıma sokması, çalışma 
koşulları ve sömürü açısından yeni bir 
dönemi açıyor. Performans izlemek için 
her mouse hareketini görebilen, klavye 
vuruşunu sayan ya da 10 dakikada bir 
çalışanının fotoğrafını çeken programlar5 
çoktan geliştirilip kullanılmaya 
başlamışken, işverenler arasında bu 
uygulamalara rağbetin artması ile birlikte 

daha detaylı ürünleri geliştirecek teknoloji 
firmaları da çalışmalarına başlamış olmalı. 

Kapitalizmin sömürüyü artırmak üzere 
kendisini hızla mevcut duruma uyarlama 
yeteneğinin karşısında üretilecek stratejileri 
kamusal mekan üzerinden kurmak birtakım 
avantajlar taşıyor. Bunlarında başında, 
kamusal mekanın eşitleyici özelliğini 
saymak mümkün. Pandemi nedeniyle 
kamusal alandan yaşanan zorunlu çekilme 
ve bir nevi dijital alanın kamusallaşması, 
eşitlenme ve erişebilme halini yoğun olarak 
her gün deneyimlememizi sağladı. Erişime 
açılan onlarca müze, galeri, kütüphane, 
çevrimiçi etkinlikler, dersler ya da çalışma 
hayatının bir parçası halini alan görüntülü 
konuşma platformları sınıfsal açıdan 
eşitleyici bir potansiyeli barındıran ücretsiz 
olanaklar sundu, sunuyor. Bu durumun 
pandemi sonrasında kamusallık tartışmasını 
yalnız kentsel mekan açısından değil, sağlık, 
eğitim ya da tarım gibi alanlarda da yeniden 
başlatacağını öngörmek zor değil. Ancak 
bu yazının kapsamı itibarıyla tüm bunları 
tartışmaya açmak yerine, uzaktan çalışanlar 
için kamusallığın olanaklarının neler 
olabileceği hakkında konuşmakta fayda var.

Yukarıda bahsettiğimiz, belirli şirketlere 
ait bir işletme olarak tasarlanan ortak 
çalışma ofisleri açısından baktığımızda 
farklı fiyat seçenekleri ile farklı kullanım 
imkanları sunan bir anlayışın aksine 
kamuya ait bir mekanda, belirli kurallar 
çerçevesinde, herkesin aynı koşulda 
yararlanması için sunulacak alternatiflerin 
üretimi sınıfsal açıdan eşitleyici ve 
bireysel rekabeti önleyici bir kapasiteye 
haizdir. Kamusal alanın en önemli politik 
özelliklerinden olan kendine yabancı 
olanla karşılaşma, farklı fikir ve inançtan 
olanları yanyana getirme imkanı sunma, 
esasında çalışma yaşamına kendiliğinden 
içkindir. Ancak evden çalışma ile atomize 
olmuş olan beyaz yakalı işçi sınıfı için 

artık çalışma hayatının sorunlarına ve 
yoğun sömürüye karşı ortak alanda 
beraber hareket etme yerine bunlara kendi 
özel alanında tek başına maruz kalma 
sözkonusudur. Çalışan, yalnız başına 
kaldığı çalışma yaşamında bu yük ile 
başetmeye çalışırken işini kaybetme ya 
da evde olduğu için işi savsaklamadığını 
kanıtlama korkusu içerisinde işverenin 
taleplerine kolaylıkla rıza göstermeye 
başlar. Bu, kişinin direnme gücünün 
zayıflığından değil, sistemin bireyi 
çaresiz olduğuna ikna etme gücünden 
ve temelde sınıfsal krizin derinliğinden 
kaynaklanmaktadır. Kamusal çalışma 
mekanı bu anlamda yalnızlaşmayı 
önleyebilecek bir alan sağlarken aynı 
zamanda farklı disiplinlerden insanları 
yanyana getirme ve benzer sorunları 
herkesin yaşadığını deneyimleme açısından 
da ciddi olanaklar barındırmaktadır. 

Örnek verecek olursak; bağımsız olarak 
uzaktan çalışan bir grafik tasarımcı ile 
çevrimiçi özel ders veren atanamayan bir 
öğretmenin, evlerinde bilgisayar başında, 
yalnız geçen gündelik hayatlarının, 
kamuya ait bir ortak çalışma mekanında 
kesişmesi sınıf örgütlenmesi açısından da 
ciddi potansiyeller ortaya çıkaracaktır. 
Yalnız geçim derdinin ortaklaşması değil, 
birbirini mezun olduğu okul, kazandığı 
maaş ya da çalıştığı yer üzerinden 
sınıflandıran beyaz yakalı için aslında 
tüm bunların günümüzdeki yaşam 
koşulları açısından ciddi farklılıklar 
yaratmadığı ve aynı sorunları yaşayıp, 
benzer gelecek kaygılarını taşıdıklarının 
anlaşılması açısından önemlidir. Bu 
noktada, sınıfsal pozisyonun bilince 
çıkması ve kişinin yalnız kendi meslektaşı 
ya da çalışma arkadaşı ile duygudaşlık 
kurmasının ötesinde farklı disiplinlerin 
pek çoğunda bugün benzer sömürü 
koşullarının hakim olduğunu görmesi 
mümkün olacaktır. Bu durumun sonucu, 
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ortak direnç noktalarının oluşması 
da sürpriz olmayacaktır. Örneğin, 
kişinin kendi evinde rıza göstermek 
zorunda kalacağı izleme teknolojileri, 
devlete ait bir kamusal çalışma 
alanında faydalanılan bir bilgisayarda 
kullanıma açık olamayacaktır. Ya da 
böyle bir mekanı kullanım sürelerinin 
belirli olması nedeniyle çalışanın fazla 
mesai miktarlarını kanıtlama şansı 
doğabilecektir. Kişisel imkanları yeterli 
olmayanlar için yüksek işlemci hızına 
sahip bilgisayarlara, çeşitli programlara ya 
da kamera, fotoğraf makinesi gibi farklı 
pek çok ihtiyaca kamu kaynakları olarak 
erişim sağlanabilecek, bu sayede yeni 
istihdam ve iş olanakları yaratılabilecektir. 
Üstelik bugün uzaktan çalışmanın en 
yaygın olduğu görsel tasarım ya da yazılım 
gibi alanlarda birbirinden öğrenme, 
sorarak ilerleme gibi imkanlar ortak 
çalışma mekanlarında yeni dayanışma 
pratiklerinin doğmasını sağlayacaktır.

Kamusal bir uzaktan çalışma mekanı 
için yerel yönetimlerin rolü neden 
önemli?
Uzun zamandır gündemde olan ve 
pandemi ile katmerlenen ekonomik 
kriz ve gün geçtikçe etkisi daha çok 
hissedilen ekolojik yıkım koşulları, 
bugün kamu otoritelerinin belirleyeceği 
kentsel politikalarda toplumsal ihtiyaçları 
daha yüksek düzeyde gözetmelerini 
gerektiriyor. Toplumsal eşitsizliğin ve 
kentsel adaletsizliğin ayyuka çıktığı bu 
şartlarda, kamu kaynaklarının toplumun 
faydasına ve bir gelecek programı inşa 
edecek şekilde kullanılması aciliyet 
taşımaktadır. Bu kapsamda, özellikle 
Türkiye ölçeğinde son 25 yıldır sürdürülen 
kentsel siyasetin aktörlerinin değişmiş 
olması ve başta büyükşehirlerde yerel 
yönetimlerin muhalefete geçişi bu 
programın hayata geçirilmesi için bir 
fırsat sunabilir. Ancak bunu hayata 
geçirirken öncelikle neoliberal kentsel 
siyasetin alışkanlıklarından sıyrılmak ve 
geleceğin kamusal mekanlarını toplumsal 
saiklerden yola çıkarak programlamak 
gerekmektedir. Başka bir deyişle, 
sermayenin mekan üretme yolu olarak 
benimsediği yıkıp yeniden yapma, kent 
toprağından, tarihi, doğal ve kültürel 
varlıklardan rant elde etme ya da gelecek 
tahayyüllerini yalnızca yöneticilerin 
vizyonuna bırakma halinden vazgeçilmesi 
gerekir. Bunlar yerine bugüne dek inşa 
edilmiş yapı stokunun yeniden kullanımı, 
üretime yönelik strateji geliştirilmesi 
ve karar verme süreçlerinde toplumsal 
katılım ile kamusal ihtiyaçlara yönelik 
gelecek perspektiflerinin belirlenmesine 
ihtiyaç var.

Ekonomik ve ekolojik kriz koşulları 
kapsamında baktığımızda, dünya 
çapında çalışma alanları ve ofislerin yeni 
eğilimlerinin devasa tek merkezlerden 
ziyade yerele yayılan ve yeni ağ örüntüleri 
kuran küçük birimlerden yana olduğunu 
görmek mümkün6. Çalışanların evlerine 
yakın merkezlerde daha az ulaşım aracı 
kullanarak ve hatta yürüyerek ya da 
bisiklet vb. araçlarla erişebilecekleri 
mahalle ölçeğindeki iş yerlerinde istihdam 
edilmesi yeni tartışma başlıkları arasında. 
Üstelik pandemi ile birlikte hız kazanan 
halk sağlığı temelli tasarım tartışmaları 
da bu savın desteklenmesi için elverişli 
görünüyor. Zira kent merkezinde 40 
katlı bir ofiste çalışan yüzlerce kişinin 
kuracağı bulaş zincirlerinin yerine, kentin 
farklı ilçelerinde yer alan, yürüyerek 
ulaşılabilen, 15-20 çalışanlı, birkaç katlı 
ofis birimlerinin tercih edilmesi pandemi 
tecrübesinin ardından çok daha makul 

2 Dünya çapında dijital göçebeler 
(digital nomad) olarak adlandırılan 

uzaktan çalışanlara yönelik rehber ya da 
yönlendirici bir blog niteliğinde hazırlanan 

“nomadlist.com” web sitesinden 
alınmıştır. Kentin çeşitli bölgelerinin, 
site kullanıcılarının tanımlarına göre 
renklendirildiği haritada Ankara’da 

yer alan bazı ortak çalışma mekanları 
görülmektedir. 

3 Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait 
Belediye Meslek Edindirme Kursları, 

Kadınlar Lokalleri ve Aile Yaşam 
Merkezleri’nden seçilen örnekler: Soldan 
sağa; BELMEK, Yenimahalle; BELMEK, 

Çankaya; Kadınlar Lokali, Sincan; Kadınlar 
Lokali, Batıkent; Kuşcağız Aile Yaşam 

Merkezi, Keçiören; Osmanlı Aile Yaşam 
Merkezi, Keçiören (Fotoğraflar: Google 
Earth ve Ankara Büyükşehir Belediyesi 

resmi web sitesi).
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görünüyor. Bu birimlerin üretimi için 
de kent içerisinde halihazırda varolan 
yapı stokunun yeniden kullanımı, 
doğal yapı malzemeleri ile birlikte 
amaca uygun olarak geridönüşümü 
ve günün her saatinde farklı amaçlara 
hizmet edecek şekilde çoklu işlev 
kazandırılması gibi yöntemlerin 
tercih edilmesi gerektiğine ilişkin yeni 
öneriler üretilmekte7. Geleceğin çalışma 
hayatının dünya genelinde bu şekilde 
tartışıldığı günümüzde yerel yönetimlerin 
de perspektifini bir an önce bu alana 
yönlendirmesi gerektiği görülüyor. 
Pandemi sürecini büyük oranda sosyal 
hizmet ve sosyal yardım, hayırseverlik ya 
da yoksulluğun yönetilmesi gündemleri 
ile geçiren yöneticilerin yalnız bugüne 
değil, geleceğe ilişkin de yeni yöntemler 
sunmaları bu salgın koşullarının 
devamına da hazırlıklı olunması 
açısından elzem8.

Uzaktan ya da evden çalışmayı, tüm 
bu tartışmaları da hesaba katarak ele 
aldığımızda, kamusal bir uzaktan çalışma 
mekanının inşası için yerel yönetimlerin 
öncelikle kendi kapasitelerine yeniden 
dönmesi ve bu kaynakların verimli 
kullanılması için bir program oluşturması 
gerekiyor. Zira kent merkezinde yer alan 
çok sayıda ofis yapısının gelecekte nasıl 
bir dönüşüm yaşayacağı ya da son yıllarda 
yoğun şekilde artış gösteren plazaların 

nasıl sağlıklı, ekonomik ve ekolojik 
mekanlar halini alacağı soruları da bir 
kenarda cevaplanmayı beklerken, yerel 
yönetimler tarafından kamu kaynakları ile 
üretilecek çözümler bu alandaki karşı-
hegemonyayı belirleyecek esas faktör 
halini alabilir. Dolayısıyla, belediyelerin 
mülkiyetlerinde bulunan yapı envanterine 
yeni bir gözle bakması ve kamu hizmeti 
konusunda ilerici adımlar atması geleceğe 
ilişkin çalışma yöntemlerini belirlemede 
etkili bir rol oynayabilir. Ankara’da 
25 yıllık başkanlık süreciyle ikonik 
bir figüre dönüşen ve kentsel anlamda 
çok sayıda tahribata yol açan Gökçek 
dönemi9 bu kapsamda hegemonyasını 
kuran ve mekanlar aracılığıyla bu durumu 
kalıcı kılan çok sayıda örnek ortaya 
koymuştur. Bunlardan sadece biri olarak 
Belediye Meslek Edindirme Kursları’nı 
(BELMEK) ele alabiliriz. Ankara’nın 
her ilçesinde, apartman dairesinden 
tek yapı ölçeğine kadar mekansal 
çeşitliliğe sahip ve genellikle devamlı 
bir işte çalışmayan kadınları hedef kitle 
belirleyerek geleneksel el sanatları ya da 
yemek eğitimlerini içeren kurs yerleri 
kent genelinde 60’ı aşkın noktada 
bulunuyor.1994’te “Her ev bir atölye 
olacak” sloganıyla10 yola çıkan bu kurslar 
ve kullanım mekanları üzerinden başa 
dönecek olursak, ev ile iş yeri arasındaki 
ayrımı bulanıklaştıran bu anlayışın 
yerine fonksiyonel bir kentsel ağ kurma 
potansiyeline sahip bu yapıların nasıl 
kamusal atölyelere dönüşeceği hakkında 
tartışmak gereklidir (Resim 3). 

Belirli bir ideolojik içerik ve mimari 
programla kurgulanan mevcut yapıların, 
kamusal uzaktan çalışma mekanlarına 
dönüşümü, meslek edindirme içeriğinde 
yer alan çini, seramik, iğne oyası vb. işlerin 
yanına giderek tırmanan genç işsizliğine 
çözüm odaklı tasarım, yazılım benzeri 
ileri teknoloji içerikli güncel başlıkların 
eklenmesi ya da her yaştan kullanıcının 
çok sayıda açık ve kapalı alanı olan bu 
mekanları günün her saati verimli şekilde 
kullanabilmesi birtakım müdahalelerle kısa 
sürede hayata geçirilebilecektir. Bunların 
ardından daha kompleks müdahalelerle 
ele alınması gereken, program ve yapı 
çeşitliliği çok daha fazla, bazıları neredeyse 
kampüs niteliğinde, metrekarelerce kadın 
lokalleri ve aile yaşam merkezleri de 
programatik ve mekansal bir dönüşüm için 
sıraya alınabilecektir. Ancak tüm bunları 
uygulayabilmek için öncelikle Türkiye’de 
alışageldik yapılı çevre üretim yöntemlerini 
ve toplumu piyasa ilişkileri ağına zorunlu 
kılan anlayışı geride bırakmak gerektiği 
açık (Resim 4).

Sonuç yerine
Toplumun öznelerinin bugün salgın 
nedeniyle kapanma ve kısıtlama 
koşullarında mahkum edildiği ekonomik 
buhranı ve işsizliği kaçınılmaz bir 
sonuç gibi sunan kapitalizmin, temel 
çelişkisini yeniden hatırlamakta fayda 
var. Yüzyıllardır süren sermaye birikimi 
ile pandemi gibi bir mücbir sebepte 
dünyanın en “gelişmiş” addedilen 
ülkelerinin dahi emekçilerin sağlıklı 

4 Yapı tipolojileri ve kent içi dağılım haritası (Görsel: 
Nihal Evirgen).
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Notlar:
1 Burada eve ilişkin genel bir algıdan söz etmek mümkün 
değildir, mutluluğun olduğu kadar korkuların ve şiddetin 
de mekanı olan eve ilişkin tartışmalar hakkında bkz.: 
Didem Kılıçkıran, “Evin Ötesinde ‘Ev’: Kavramsal Bir 
Çerçeve Önerisi”, Dosya 41, TMMOB Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi, Ankara, 2018, s.1-6.
2 Detaylı bir analiz için bkz.: Aslı Odman,”Emeğin yeni 
kontrol mekanizmaları, çevre katliamının yeni dönemine 
dair de bir işaret fişeğidir”, El Yazmaları, 24 Eylül 
2020, [https://elyazmalari.com/2020/09/24/asli-odman-
emegin-yeni-kontrol-mekanzmalari-cevre-katliaminin-
yeni-donmine-dair-de-bir-isaret-fisegidir-1].
3 Bu yazının yayınlanma tarihine dek sayının 92’den 
118’e ulaştığı görülmektedir. Bkz.: [https://www.
coworker.com/turkey].
4 Job Advisor,”Number of coworking spaces worldwide 
to double within the next 4 years”, 9 Temmuz 2020: 
[https://www.jobadvisor.link/2020/07/number-of-
coworking-spaces-worldwide-to.html].
5 Martin Hart-Landsberg, “The pandemic, technology, 
and remote work: the corporate push for greater control 
over workers’ lives”, Monthly Review Online, 19 Ağustos 
2020: [https://mronline.org/2020/08/19/the-pandemic-
technology-and-remote-work-the-corporate-push-for-
greater-control-over-workers-lives].
6 Bkz.: Peter Bacevice, John Mack, Pantea Tehrani ve 
Mat Triebner, “Reimagining the urban office”, Harvard 
Business Review, 14 Ağustos 2020: [https://hbr.
org/2020/08/reimagining-the-urban-office] Ayrıca bkz.: 
Ben Derbyshire, “Places for the future”, RIBA ‘Rethink’ 
blog series, 8 Ekim 2020: [https://www.architecture.
com/knowledge-and-resources/knowledge-landing-page/
blog-places-for-the-future].
7 Fletcher Priest Architects, Future Work, 2020: 
[https://www.fletcherpriest.com/projects/futurework].
8 Bu konuda toplumcu bir yerel yönetimin çabasının 
yoksulluğu yönetmek değil, yoksulluğu bitirmek 
yönünde olması gerektiği vurgulanmalıdır. Bu alandaki 
temel ihtiyaç, yalnızca ihtiyaç sahiplerine yardım 
eli uzatılmasını sağlamak değil, konuyu sınıfsal bir 
perspektifle ele alarak toplumun yoksullaşan ve 
proleterleşen kesimlerinin her geçen gün ne denli 
arttığının farkında olmak ve bu gidişatı sonlandırmak 
üzere kalıcı stratejiler üretmektir.
9 Bkz.: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara 
Rapor: Gökçek Dönemi Hasar Tespiti (1994-2017), 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent İzleme Merkezi 
Yayınları, Ankara, 2017.
10 Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belediye meslek 
edindirme kursları resmi web sitesi: [https://ankara.bel.
tr/kulturel-hizmetler/belmek].
11 Richard Sennett, Yeni Kapitalizmin Kültürü, çev.: 
Aylin Onocak, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2017, s. 45.
12 Aktaran David Harvey, Sosyal Adalet ve Şehir, çev.: 
Mehmet Moralı, Metis Yayınları, İstanbul, 2016, s. 269. 
Karl Marx, A Contribution to the Critique of Political 
Economy, International Publishers, New York, 1970,  
s. 118-119.

yaşam koşullarında evde kalmasını 
sağlayamadığına hep birlikte şahit 
olduk. Ne evde ne de evin dışında; 
fabrikalarda, tersanelerde, marketlerde, 
kargo şirketlerinde, plazalarda, otellerde 
ya da holdinglerde çalışma yaşamı bir 
an olsun durmadan üretime devam etti. 
Dolayısıyla kolektif emek sonucu elde 
edilen sermaye birikiminin bir kez olsun 
emekçilerin lehine harcanmadığı ayyuka 
çıkmışken, geleceğin çalışma rejiminin 
de bu kapsamda baskı ve sömürü 
içerikli niteliklerini artırarak kurulacağı 
ve pandemi ile birlikte geçen zamanın 
sermayedarlar tarafından buna ilişkin 
yöntemleri üretmek için harcandığı 
aşikar. Çalışma ve üretimi kutsayan, 
vaka sayılarının azlığından çok mücbir 
koşullarda dahi iş başında kalabilmeyi 
başarı sayan sistemin mevcut anlatısının 
ve daima yeniden üretilerek zihinlerimize 
kazınan dilinin bir durup nefeslenmeye 
imkan vermediği bu koşullarda, yazı 
boyunca varolan soruları, gündelik 
yaşam içinde sormaya vakit kalmıyor. 
Ancak çalışma rejiminin kendisini 
yeniden biçimlendirmeye çalıştığı böyle 
dönemlerde, üretenlerin, tüketenlerle 
ve yönetenlerle arasındaki mesafenin 
artışının ve esnekleşmenin sonuçlarının 
nasıl adaletsizlikler doğuracağını ısrarla 
sorgulamak gerek. Sennett’in Yeni 
Kapitalizmin Kültürü kitabında yazdıkları 
üzerinden bakacak olursak;

“Çevredeki insanlar emek sürecinde bir 
başına, emir komuta zincirinin yukarısı ve 
aşağısıyla bir etkileşimi olmadan çalışıyor. 
Başka bir deyişle, iletişim kurmuyor, işlem 
yapıyorlar. Çevredekiler merkeze karşı 
sadece sonuçlardan sorumlu. Bu mesafeli 
ilişki, nihayetinde, küreselleşmenin 
coğrafyası. […] Buradaki sosyolojik 
fikir şudur: Eşitsizlik mesafeye dönüşür; 
mesafe ne kadar fazlaysa -iki tarafta da 
hissedilen bir bağlantı ne kadar azsa- 
aralarındaki toplumsal eşitsizlik de o 
kadar büyüktür.”11

Bu yazıda, uzaktan çalışmaya mekan 
üzerinden yaklaşımın temelinde de bu 
kaygının yattığını söylemek mümkün. 
Salgın sonucu yanyanayken bile 
birbirimize fiziksel mesafelendiğimiz 
bu süreçte, eşitsizliğin tırmanışına 
seyirci kalmak yerine “yeni normal” 
addedilen çalışma rejimine ilişkin bizleri 
yakınlaştıracak mekansal çözümler 
üretebilir miyiz? Üretim sürecinde bir 
başına evlerimize sıkışıp kalmaktansa 
güncel ihtiyaçlar çerçevesinde yeni ve 
ilerici içerikleri, mevcut olanaklarla 
yeniden üreteceğimiz bir program 
kurgulayabilir miyiz? Bu gibi sorulara 

yanıt ararken, kamu otoritelerine ya da 
yerel yönetimlere vurgu yapılmasının 
esas nedeni ise özellikle son yıllarda 
“yardımlaşma” ya da bazen içeriği 
farklılaştırılarak “dayanışma” pratikleri 
altında alışılmaya başlanan, her türlü 
soruna kendi içinde çözüm üretme 
kültürüne karşı yeniden “talep etme ve 
hak arama” yöntemlerini çoğaltmak 
gerektiğine ilişkin düşüncedir. 
Zira uzaktan eğitimde karşılaşılan 
eşitsizlikleri aramızda para toplayarak 
birkaç öğrenciye bilgisayar almakla 
çözümleyemediğimizi ya da SMA hastası 
çocuklarımız için oluşturulan yardım 
kampanyalarının milyon dolarlık 
tedavileri her defasında karşılayamadığını 
acı şekilde tecrübe ediyoruz. Nasıl ki bu 
sorunların kamucu politikalarla, devlet 
tarafından sağlanacak eğitim ve sağlık 
hizmetleriyle çözümlenmesi gerektiği 
açıksa değişen çalışma rejimine ilişkin 
kamusal mekan talebinin çoğaltılmasının 
da emekçilerin lehine kazançlar getireceği 
açıktır. 

Bu noktada, yazı boyunca mekanın 
üretimi açısından açmaya çalıştığım 
tartışma, uzaktan çalışma yaygınlaştıkça 
mimarlar ya da tasarımcılar olarak 
ilk refleksimizin evden çalışma için 
geliştirilecek daha konforlu çözümler 
üretmek mi, yoksa Sennett’in bahsettiği 
mesafeleri -dolayısıyla eşitsizlikleri- 
azaltacak, kamusal çalışma mekanları 
üretmek mi olacağı hakkındadır. Bu, 
yalnızca alışageldik mekan üretim 
stratejileri ile değil toplumun talepleri 
ile de şekilleneceği için yeni çalışma 
rejimi hakkında gerçeklikleri ve yazının 
başında saydığımız problemleri kapalı 
devre çözümlerle sönümlemek yerine 
yüksek sesli taleplerle yinelemek gerek. 
Bu talebin öznelerini yapılandıracak 
temel kaynaklardan biri olan mekanın, 
nasıl şekilleneceği hakkında ise son söz 
olarak söylemek gerekirse, bugüne dek 
inşa ettiğimiz yapıların, üretim ilişkilerini 
ve geleceği belirlemesine izin vermektense 
yapıların geleceğini ve insan doğasını 
belirleme gücüne sahibiz. Marx’ın özne 
ve nesne arasındaki ilişki hakkında 
yazdığı gibi; “Diğer hayvanlar türlerini 
değiştirmek dışında kendi üzerlerinde 
değişiklik yapamazken, insan dünyayı 
dönüştürerek kendini dönüştürebilir 
ve yapılar inşa ederek kendini 
yapılandırabilir; ve bu yapılar onundur, 
çünkü içeriden veya dışarıdan, tamamen 
önceden-belirlenmiş değildir.”12

■ Nihal Evirgen, Mimarlar Odası Ankara 
Şube Sekreteri; Doktora Öğrencisi, 
ODTÜ Mimarlık Bölümü.

*Bu yazı, ODTÜ Mimarlık ve Kentsel Tasarım 
lisansüstü programları çatısı altında 2020-2021 yılı 
güz döneminde açılan “UD 501+ARCH 505 Urban 
and Architectural Design Research Studio” ortak dersi 
kapsamında Güven Arif Sargın, Olgu Çalışkan, Cansu 
Canaran ve Mehmet Melih Cin yürütücülüğündeki 
“Transient Urbanism: Designing the Spaces of 
Displacement” temalı stüdyo tartışmalarının ve 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent İzleme Merkezi 
Danışma Kurulu toplantılarının katkısıyla yazılmıştır.
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Mies Yapısına  
Chipperfield Müdahalesi:
Yeni “Neue Nationalgalerie”

Ludwig Mies van der Rohe’nin ABD’ye 
göçü ardından Avrupa’da hayata geçirdiği 
tek yapısı olan Neue Nationalgalerie, 
Berlin’de 1963-1968 yılları arasında 
projelendirilerek inşa edildi. Neredeyse 
50 yıllık kullanımı sonrasında kapsamlı 
bir yenilemeye ihtiyaç duyan yapının 
renovasyonu 2012 yılında başlayan 
proje ile David Chipperfield Architects 
tarafından gerçekleştirildi. 

Projede; binanın koruma altındaki 
bir anıt yapı olmasından kaynaklı 

kısıtlamalar dahilinde yıllar içinde aldığı 
hasarın giderilerek orijinal görünümüne 
kavuşmasının yanında iklimlendirme, 
aydınlatma, güvenlik sistemlerini 
içeren işlevsel ve teknik altyapısının 
modern müzenin ihtiyaçları gözetilerek 
güncellenmesi amaçlanmış. 

Betonarme kabuğun onarılması ve 
teknik hacimlerin tamamen yenilenmesi 
derinlemesine bir müdahaleyi gerektirmiş. 
Kabuk yapısını ortaya çıkarmak için taş 
kaplama yüzeyler ve iç mekan donatısının 

Mies van der Rohe’nin tasarladığı 20. yüzyılın simge yapılarından Berlin’deki Neue 
Nationalgalerie’nin David Chipperfield Architects tarafından gerçekleştirilen yenileme projesi 
tamamlandı. Sonucun Modern Mimarlık mirasının korunması alanında örnek olarak nitelenecek 
bir yetkinlikte olduğu kesin. 29 Nisan’da çevrimiçi bir törenle, işvereni Berlin Devlet Müzeleri 
(Staatliche Museen zu Berlin) ve Prusya Kültür Mirası Vakfı’na (Stiftung Preußischer Kulturbesitz) 
“anahtar teslimi” gerçekleşen yapının, Ağustos ayında yeniden ziyarete açılması planlanıyor.
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dahil olduğu yaklaşık 35.000 orijinal yapı 
bileşeni, sökülerek gerekli restorasyon 
ve modifikasyonların yapılması 
ardından mevcut konumlarına yeniden 
yerleştirilmiş.

Anıt yapının korunması ile çağdaş 
bir müze haline getirilmesi arasında 
kurulacak hassas denge projenin karmaşık 

planlama sürecinin başlıca belirleyicisi 
olmuş. Temel müdahalelerde orijinal 
yapıya bağımlı kalınsa da, çağdaş 
eklemelerin tamamının mevcut yapıdan 
ayırdedilebilir olması tercih edilmiş. ■
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Konum: Berlin, Almanya
Yapım Tarihi: 2021
İşveren: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 
Nationalgalerie -Staatliche Museen zu Berlin / Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz
Mimarlar: David Chipperfield Architects, Berlin
Proje Sorumlusu: David Chipperfield, Martin Reichert, Alexander 
Schwarz
Proje Ekibi: Daniel Wendler ve Michael Freytag (proje mimarları); 
Marianne Akay, Thomas Benk, Matthias Fiegl, Anke Fritzsch, 
Dirk Gschwind, Anne Hengst, Franziska Michalsky, Maxi Reschke 
(konsept tasarım); Sebastian Barrett, Alexander Bellmann, 
Martina Betzold, Anke Fritzsch, Dirk Gschwind, Lukas Graf, 
Martijn Jaspers, Christopher Jonas, Franziska Michalsky, Maxi 
Reschke, Christian Vornholt, Lukas Wichmann (teknik tasarım); 
Dalia Liksaite, Simon Wiesmaier (görselleştirme)
İnşaat Mühendisliği: GSE Ingenieurgesellschaft mbH Saar, Enseleit 
und Partner
Peyzaj: TOPOS Stadtplanung Landschaftsplanung Stadtforschung
Proje İşbirliği: BAL Bauplanungs und Steuerungs GmbH, 
Ingenieurgesellschaft W33 mbH (Domann Beratende Ingenieure 
GmbH ile birlikte)
Danışmanlar: Pro Denkmal GmbH, Akustik-Ingenieurbüro Moll 
GmbH, HHP West Beratende Ingenieure GmbH, DS-Plan, Arup 
Deutschland GmbH
Çizimler: ©David Chipperfield Architects / Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung
Fotoğraflar: ©Simon Menges
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Büke Uras ■ Balyanlar hakkında yeni bir 
kitap fikri, Sarkis Balyan’ın ölümünden 
hemen önce meslektaşı Levon Güreğyan’a 
(Léon Gurekian, 1869-1950) teslim 
ettiği ve ardından Güreğyan ailesinin, 
İstanbul’u terkederek yerleştikleri 
İtalya’nın Asolo kasabasındaki evlerinde 
yüz yılı aşkın bir süre özenle muhafaza 
ederek günümüze ulaştırdıkları aile 
arşivini Erivan, Alexander Tamanian 
Ulusal Mimarlık Müze-Enstitüsü’ne 
bağışlamaları ve Haycar Derneği aracılığı 
ile araştırmamıza imkan tanınmasıyla 
ortaya çıktı. Balyanlar hiçbir zaman 
mimarlık üzerine düşüncelerini ortaya 
koyan metinler kaleme almadıklarından, 
tasarım anlayışlarını anlamamızda bize 
eşlik edecek metinlerin yokluğunda 
Balyan mimarlığı, sadece inşa edilmiş 
yapıları üzerinden değerlendirilebilmiştir. 
Günümüze kadar süregelen bu 
metodolojiye ek olarak, inşa edilmemiş 
çok sayıda tasarımı da içeren Balyan 
Ailesi Mimarlık Arşivi’ni kapsamlı 
biçimde tanımlama gayesi, araştırmanın 
başlangıç noktasıdır.

Tanzimat döneminin hukuki 
düzenlemeleri ile beraber, yarı resmi 
ya da serbest statüde Saray için çalışan 
mimarların ağırlık kazanması, Osmanlı 
mimarlığıyla ilgili kişisel arşivlerin ortaya 
çıkmasına olanak tanımıştır. İsviçre’de 
korunan Fossati Arşivi bu konuda önemli 
bir örnektir. Ancak Osmanlı tebaası 
mimarların mesleki belge birikimlerinin 
korunmasına yönelik hassasiyetlerinin 
yaygınlaşması için 19. yüzyılın ikinci 
yarısını beklemek gerekecektir. Bu 
anlamda Balyan Arşivi, nitelik ve niceliği 
yanında tarihi itibarıyla da Osmanlı 
mimarlık tarihi için önemlidir. 

Balyan Arşivi olarak tanımladığımız, 
gerçekte Sarkis Balyan’ın kişisel arşividir. 
Dolayısıyla, tamamı 1850-1899 yılları 
arasına tarihlenebilecek çok sayıda plan 
ve cephe görünüşünden oluşur. İçerisinde 
Krikor ya da Garabed Balyan gibi, ailenin 
eski kuşak üyelerinin tasarımları yer 
almadığından, Balyan atölyesinin tarihsel 
gelişimini kaydedecek, eksiksiz ve bütün 
yapı dizinini yansıtmaz.

Kitapta, Balyan mimarlığını yeniden 
yorumlayabilmek için Balyan Arşivi ile 
yetinilmedi. Türkiye, Ermenistan, Fransa 
ve Amerika’ya dağılmış farklı belge ve 

Balyanlar: 
Osmanlı Mimarlığı ve  
Balyan Arşivi
19. yüzyıl boyunca Osmanlı merkezi için çok sayıda eser tasarlayarak inşa etmiş 
mimar ailesi Balyanlar hakkında yeni bir kitap yayınlandı. Mimar ve yazar Büke 
Uras’ın 3 yılı bulan araştırma süreciyle saptadığı yeni verilerle kaleme aldığı 
Balyanlar, Osmanlı Mimarlığı ve Balyan Arşivi başlıklı kitapla, Krikor (1764-1831), 
oğlu Garabed (1800-1866) ve torunları Nigoğos (1826-1858), Sarkis (1831-1899) 
ile Hagop’un (1837-1875) başını çektiği “Balyan atölyesi”nin mimari pratiği 
yeniden tartışmaya açıldı. Kitap, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı edisyon 
halinde yayınlandı.

1 Büke Uras, Balyanlar: Osmanlı 
Mimarlığı ve Balyan Arşivi, 
Korpus Yayınları, İstanbul, 

2021.
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görsel malzeme saptanarak biraraya 
getirildi. İstanbul’da mezarlıklar ve kilise 
arşivleri tarandı. 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl 
başında, konu hakkında yayınlanmış 
Ermenice kaynaklar Türkçe’ye çevrildi. 
Osmanlı arşivleri yanında, dönemin 
Osmanlı, Ermeni ve Fransız basınından 
büyük ölçüde yararlanıldı. 19. yüzyılın 
Fransız müzayede kataloglarına 
başvuruldu. Kitabın proje koordinatörleri 
Arsen Yarman ile Kevork Özkaragöz 
hemen her gün ayrı bir belge ya da görseli 
ortaya çıkarıp benimle paylaştılar. Ve 
editör Müge Cengizkan’ın akademik 
yaklaşımı ile bu veriler sağlıklı bir 
çerçeveye oturtulabildi.

Balyan Arşivi’nin önemi, nihai projeler 
dışında, Osmanlı sultanları için 
ortaya konan inşaatların, eskizler ve 
tasarım önerileriyle tasarım sürecini 
yansıtmasıdır. Çizimler üzerinde herhangi 
bir başlık bulunmadığından, yapıları 

tanımlayabilmek yaklaşık 3 yıl süren bir 
araştırma ile mümkün oldu. Beylerbeyi 
Sarayı vaziyet planıyla, saray kompleksinin 
günümüze ulaşmayan yapılarının planları 
ortaya çıktı. Fer’iye Sarayları’na ait 
planlar, Yıldız Sarayı Büyük Mâbeyn 
Köşkü genişletme ve Çırağan Sarayı sedefli 
kapılarının sökülerek kullanıldığı Yıldız 
Şale Köşkü Ziyafet Salonu düzenlemesi 
projeleri tespit edildi. Kitapta, Sultan 
II. Mahmud tarafından yaptırılan ilk 
Çırağan Sarayı’nın yıkımının ardından, 
günümüze ulaşan yeni saray projesinin 
nihai cephe projesine giden uzun süreci, 
Sultan Abdülaziz’e sunulan değişik cephe 
önerilerini adım adım izleyebiliyoruz. 
Yaklaşık 10 yıla yayılan Çırağan Sarayı 
önerileri, farklı sultanlar ve Balyan ailesinin 
farklı üyeleri arasındaki beğenilerin 
karşılaştırılması, dönüşen üsluplar ile 
projenin olgunlaşarak neticelendirilmesinin 
takip edilebilmesi, Osmanlı saray mimarlığı 
tarihi için önemli kazanımlardır.

Esma Sultan’ın Kabataş’taki konağı gibi 
onlarca sivil mimari örneğinin planı, 
Galatasaray Lisesi’nin ilk planı ve II. 
Abdülhamid’in saltanatının ilk yıllarına 
ait Bâb-ı Âli için yenileme önerisi ortaya 
çıkarıldı. Aya İrini içerisinde eski silah 
koleksiyonlarının muhafazasına yönelik 
teşhir planının tespiti ise bizlere, Osmanlı 
müzecilik tarihinin günümüze ulaşan en 
eski projesini kazandırdı.

Araştırmanın belki de en önemli sürprizi, 
Sarkis ve Hagop Balyan’ın az bilinen 
başyapıtı, yüzyıllar sonra dört minareli 
olarak inşası emredilen tek selatin camisi 
olan Aziziye Camisi projesinin nihai plan, 
cephe ve kesitleri ile plan alternatiflerinin 
teşhis edilmesidir. 1874 tarihinde 
Dolmabahçe Sarayı’nın arkasındaki 
tepede başlanan cami inşaatı, 1876’da 
Sultan Abdülaziz’in ölümü sonrasında, 
II. Abdülhamid tarafından terkedilmiştir. 
Zamanla, yapının tamamlanan bölümünün 
iki metre yüksekliği bulan duvar taşları 
dağılmış ve bu sebeple bölge “Taşlık” 
ismini almıştır. 1947’de Sedad Hakkı 
Eldem, caminin istinat duvarı üzerine 
Taşlık Kahvesi’ni inşa ederek, İstanbul’un 
en nitelikli ve heyecan verici hibrit 
birlikteliklerinden birini ortaya koymuştur. 
1980’li yıllarda ise caminin son izlerinin 
üzerine Swissotel inşa edilmiştir. Yapı, 
Boğaz’ın hemen her yerinden gözükecek 
dört minaresi ve klasik dönemin dört fil 
ayağı üzerine oturan strüktürünü yeniden 
ihya eden dev kubbesi ile İstanbul’un en 
büyük camisi olacaktı. Dönemin basını, 
caminin Süleymaniye ile yarışacağını 
ısrarla yazar. Plan önerileri günümüzde 
Erivan, Alexander Tamanian Ulusal 
Mimarlık Müze-Enstitüsü’nde, Sultan 
Abdülaziz’e sunulan “Serkis Bey” (Sarkis 
Balyan) imzalı iç mekan perspektifi de 
Paris, Nubar Kütüphanesi’nde korunan 
projenin tespiti, farklı çizimlerin ve 
dönemin basınında çıkan tasvirlerin 
eşleştirilmesi ile mümkün oldu. Kitapta, 
tasarımın geometrisi yanında, çizimler 
üzerinden yaptığım kabaca hesaplamalarla, 
kubbe çapını ve yüksekliğini de yaklaşık 
olarak anlamaya gayret ettim. 

Bu ölçekte anıtsal bir Osmanlı yapısının, 
nihai projeye giden sürecini, farklı plan 
arayışları ve alternatifleriyle kapsamlı 
şekilde ortaya çıkarılması heyecan 
verici. Tasarım önerileri ve karalamalar, 
Balyanlara’a yönelik müelliflik tartışmaları 
konusunda da önem arzediyor.

Kitapta, Balyanlar mimarlığı, döneminin 
kültürel, sosyal ve politik çerçevesi içerisinde 
değerlendirildi. Ailenin farklı üyelerinin 
şahsi hikayeleri ve eğitimleri hakkında 

2
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yeni bilgiler ortaya kondu. 19. yüzyıl, 
Osmanlı mimarının anonim inşaat kalfası 
konumundan uzaklaşarak modern mimarlar 
olarak yer edindiği dönemdir. Örneğin 
portrelerini yaptıran ve basında görsellerinin 
yayınlanmasıyla fiziki tanınırlık kazanan ilk 
Osmanlı mimarlar Balyanlar’dır. 

Sarkis Balyan, modern reklam fikriyle, yeni 
tamamladığı Çırağan Sarayı’nın fotoğraf 
albümlerini hazırlatıp dönemin tüm 
kraliyet ailelerine hediye olarak gönderir. 
Kültürel diplomat görevi görüp, bu denli 
tanınırlık kazanan başka bir Osmanlı 
mimarı yok. Bu albümlerden İspanya 
Kralı’na gönderilen, “Majesteleri İspanya 
Kralı’na, mütevazı hizmetkarı, Sultan’ın 
baş mimar ve mühendisi Sarkis Bey Balyan 
tarafından arzedilmiştir” ithaflı nüshayı 
Los Angeles’ta bir müzede bulduk.

Ailenin teknik konulara hakimiyeti, 
başarısının önemli anahtarlarından biridir. 

Sanayi tesisleri çizimleri teşhis edilirken, 
II. Mahmud ve ardından Tanzimat 
döneminin sanayi atılımının mimariye 
etkisi incelendi. Örneğin, Garabed Amira 
Balyan’ın tasarladığı Zeytinburnu Demir 
Fabrikası’nın üretime geçmesi, saltanat 
yapılarının tasarımına etkisi çok büyük. 
İmparatorluk saraylarının projelerinde, 
özellikle yüzlerce metrelik rıhtım ve bahçe 
parmaklıkları, oymalı saltanat kapıları gibi 
demir döküm işlerin genel kompozisyona 
dahil edilebilmesi, teknik olarak bu 
fabrikayla mümkün oldu.

Sarkis Balyan’ın Osmanlı inşaat 
sektörünün modernizasyonuna katkısı 
büyük öneme sahiptir. Makinelere 
meraklı Sarkis Balyan ayrıca donanımlı 
bir mucittir. İcatlarının Fransa Milli 
Kütüphanesi’ndeki farklı kaynaklarda 
çizimleri saptandı. Sarkis’in kişisel 
olarak nitelenebilecek bu ilgi ve tutkusu, 
İstanbul’da yerleşik inşaat teknolojilerini 

bütünüyle değiştirecek atılımı tetikler. 
Sarkis Balyan, buharlı makineleri 
İstanbul’da ilk kez kullanarak Osmanlı 
şantiye ve inşaat organizasyonlarını 
kökten dönüştürür. Bu dönüşüm öylesine 
çarpıcıdır ki, kitapta farklı tanıklıkların 
tasvirleriyle ortaya koyulan buharlı makine 
teknolojisi sayesinde, inşaatı 13 yıl süren  
Dolmabahçe Sarayı yanında, Beylerbeyi 
sadece 2 yıl içerisinde tamamlanabilmiştir. 

Balyanlar’ın üç nesil devam eden 
sürekliliğinin başarısını sorgularken, 
üslupsal beğenilerin ötesinde teknik 
yeterlilik ve dev inşaat organizasyonlarını 
yönetim yöntemleri kapsamlı şekilde ele 
alındı.

■ Büke Uras, Mimar, Yazar.

3

4

2 Sarkis Balyan portresi, imzasız 
(Nubar Kütüphanesi, Paris).

3 Çırağan Sarayı’ndan getirilen 
sedefli kapıların, Şale Kasr-ı 
Hümâyûn ziyafet salonunda 
yeniden kullanımına yönelik 

Sarkis Balyan’ın projesi, yak.1888 
(Alexander Tamanian Ulusal 

Mimarlık Müze-Enstitüsü, Erivan).
4 Yeni Çırağan Sarayı deniz 

cephesi nihai projesi, yak. 1870 
(Alexander Tamanian Ulusal 

Mimarlık Müze-Enstitüsü, Erivan).



110

Y
A

Y
IN

A
R

R
E

D
A

M
E

N
TO

Ayrışan Kimlikler, 
İçiçe Pratikler: 
Balyanlar
N. Müge Cengizkan ■ Balyan ailesinin 
beş kuşağının 19. yüzyıl Osmanlı yapı 
kültürünün şekillenmesindeki rollerinin 
yanısıra, Osmanlı tebaası olan Ermeni 
toplumu kültürü içinde yetişen aile 
bireyleri, onların bu kültüre süreğen 
katkıları ve Osmanlı Sarayı ile yüzyılı 
aşkın ilişkilerini konu edinen bir kitap 
Balyanlar: Osmanlı Mimarlığı ve Balyan 
Arşivi. Osmanlı Sarayı’yla uzun zaman ve 
yakın çalışmada bulunmaları nedeniyle, 
ailenin en tanınan bireylerinin, son 
“amira” Garabed Balyan ve oğullarından 
“çok yönlü Tanzimat eliti” Sarkis 
Balyan ile “sanatçı, edip, tiyatro hamisi” 
Hagop Balyan olduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır. 

Kitabı tetikleyen ve kapsamındaki 
Balyan proje dökümünün ana hattını 
çizen, 1920’lerde İstanbul’dan Asolo’ya, 
2014’te ise Erivan’a, Ermenistan 
Alexander Tamanian Ulusal Mimarlık 
Müze-Enstitüsü’ne epey uzunca seyahat 
eden çizimler ve az sayıda fotoğraftan 
oluşan Sarkis Balyan’ın kişisel arşividir. 
Bugüne kadar, bu denli önemli olan 
birincil kaynak doğru biçimde tasniflenip 
yorumlanmadığı; Ermeni yayın ve arşivleri 
ya da aile bireylerinin Paris eğitimlerine 
ilişkin kayıtlar benzeri öğeler derinlemesine 
süzülmediği için de biraz spekülasyonlara 
açık biçimde ve parçacıl yazılan bir 
“Balyan mimarlığı tarihi” önümüzdeydi. 
Balyan araştırmasına destek veren Arsen 
Yarman’ın tanımıyla, “cemaat-cemiyet 
ilişkilerindeki sürtüşmelerin uzun vadeli 
sonucu olarak, yakın zamana kadar 
birbirine tamamen zıt, öven ya da yeren 
iki uç anlatımla” ele alınan Balyanlar’ın 
tarihi, bu kitapla bir zemin kazanmaya 
başlamaktadır. 

Günümüzde birincil kaynaklara 
dayanmayan yazı, çizi ve söze mesafeli 
yaklaşmak gerektiği açıktır. Kitabın 
yazarı Büke Uras, ulaştığı yazılı ve 
görsel belgeleri birbirine örerek kurduğu 
anlatıda yine de betimleyici olmayı, 
spekülasyon yapılabilecek yerlerde bile 
geride durmayı, öncelikle bugüne kadar 
yapılageldiği gibi aradaki boşlukları 
spekülasyonla doldurmadan aktarmayı 
bilinçli biçimde tercih eder. Kitap üzerine 
düşünce ve değerlendirmeleri almak her 
yazarın çoğu zaman boşa çıkan hayalidir; 
fakat belki bu noktadan sonra yazar yeni 
gelecek katkılarla da birlikte, arada kaçan 
ilmekleri az da olsa kurgusal yorumlar, 
değerlendirmeler ve kişisel dokunuşlarla 
örmeye başka yayın mecralarında devam 
edecektir. Ben kişisel olarak okumayı 
heyecanla bekliyorum.

Kitapta, Balyan ailesindeki mimar 
bireylerin farklı kimlikleri, eğitimleri, ilgi 
alanları, Osmanlı ve Ermeni kültürüne 
katkıları birbirlerinden görece bağımsız ele 
alınabilse de, onların mimari pratiklerini 
birbirinden ayrıştırmanın zor olduğu 
bir gerçektir. Bu nedenle yazar, bireyler 
üzerinden tanımlanan bir “yapılar listesi” 
vermekten imtina eder. Dönemin mimarlık 
örgütlenmesi ve pratiği gereği, Balyanlar 
için bir aile atölyesinden söz edilmelidir. 
Dolayısıyla otonom katkılardan, spesifik 
durumlar haricinde söz etmek de olası 
değildir. Balyan ailesinde kişisel mimari 
eğilimler keskin biçimde işaret edil(e)mese 
de, kitabın “Kişisel Tarihler” bölümünde 
yer alan ayrıntılı biyografiler, yine de 
kişilikleri ayrıştırmamızı, bireysellikleri 
daha açık okumamızı sağlayan harika 
detaylarla dolu bir dönem öyküsüdür.

Balyan mimarlığını ve ailenin mimar 
figürlerini kuru anlatılara hapsetmeyen, 
ete kemiğe büründüren ve 19. yüzyılın 
fırtınalı imparatorluk tarihine yerleştiren 
kitap; Türkçe, Osmanlıca, Ermenice, 
Fransızca kaynaklardan oluşan ulusal 
ve uluslararası geniş bir literatür ve 

arşive yaslanır. Balyanlar’ın kimlikleri ve 
yapılarının yanısıra Tanzimat Dönemi’nde 
Balyan mimarlığı ve temsilleri üzerine 
araştırma alanının zeminini, sayılan 
dillerdeki çok kapsamlı yayınların yanında 
dönemin kırka yakın dergi, gazete gibi 
süreli yayınları oluşturur. Bugüne kadar 
daha dar kapsamlarla bakılan Balyan 
mimarlığına, Ermeni tarihçi ve mimarların 
toplumun kendi dillerindeki arşiv ve 
yayınlardan çevirilerle dikkat çekerek 
araştırmaya katkıda bulunmaları, bilgi 
ve değerlendirmeleri genişletme olanağı 
sağlamıştır. Bu nedenle de kitabın dilini 
gerek Türkçe gerek İngilizce edisyonda 
anlam kayıplarına ve yassıltmalara 
uğratmadan, söyleyişleri törpülemeden, 
metnin dalgalanmayan, sarkmayan ana 
hattını kurmak epey beceri isteyen bir 
durum oluşturmuştur.

Üç yıla yakın süren araştırma, yazım ve 
yayın sürecinin görece daha operasyonel 
olan son kısmı bir kitap olmaya 
giden süreçti. Korpus Yayıncılık’tan 
Bahadır Taşkın’ın oldukça zorlu yayın 
koordinasyon sürecini üstlenmesi 
sayesinde, kendisi Kocaeli Kartepe’den, 
yazar Büke Uras Paris’ten, çevirmen 
Tuğçe Selin Tağmat St. Petersburg’dan, 
grafik tasarımcı Ulaş Uğur Innsbruck ve 
Edirne’den, ben Ankara’dan pandemi 
koşulları nedeniyle yüzyüze gelemeden 
işbirliği içinde yürüttük. Umuyoruz ki 
titizlikle ele alınmış Türkçe ve İngilizce 
iki edisyondan oluşan bu yayın yeni bilgi 
kapıları açar. Kitabın gerçek okuyucusunu 
bulması dileğiyle.

■ N. Müge Cengizkan, Mimar, Editör.

5



111

Y
A

Y
IN

A
R

R
E

D
A

M
E

N
TO

Çokboyutlu  
Bir Miras
Paolo Girardelli ■ Balyan ailesinin Geç 
Osmanlı mimarisine katkısı, Türkiye ve 
dünyadaki kültür ve akademi çevrelerinde 
son onyılların en tartışmalı konularından 
biri. 19. yüzyılın Boğaz kıyıları ve ötesine 
uzanan görkemli anıtsal yapıları, mimar/
yapı ustalarından oluşan bu köklü ailenin 
imzasını taşır. Ne var ki İstanbul’un ve 
Osmanlı İmparatorluğu’nun “Batılılaşma” 
süreci içindeki özel konumları gizemini 
hala korumaktadır. Eserlerini “yerli” ya da 
“yabancı” diye nitelemek olanaklı mıdır? 
Bu yapıtlar, Osmanlı’nın 19. yüzyılını 
karakterize eden Doğu ve Batı, modernite 
ve gelenek ilişkisi içinde nasıl konumlanır? 
Balyanlar, yaratıcı sanatçılar mıydı yoksa 
son derece yetenekli ve iyi teşkilatlanmış 
yapı ustaları mı? Nesiller boyu kendilerine 
sağlanmış olan iltimas ve imtiyazların 
sebebi neydi?

Pars Tuğlacı’nın 1980’lerde Balyanlar 
üzerine yaptığı çığır açan -ama daha 
ziyade hagiografik ve fazla kapsayıcı- 
çalışmalar daha sonra, Balyanlar’ın 
yaratıcı katkılarını reddetme ve rollerini 
müteahhitlikle sınırlama eğilimindeki 
Selman Can gibi tarihçiler tarafından 
eleştirildi. 2010 yılında İstanbul’un Avrupa 
Kültür Başkenti olması ile bağlantılı 
girişimlerle uyanan yeni akademik ve 
eleştirel ilgi ise, Batılılaşan İstanbul’un 
Ermeni Mimarları* başlıklı sergi 
kataloğunun yayınlanmasına öncülük etti. 
O zamandan beri Alyson Wharton, Ahmet 
Ersoy ve diğerlerinin çalışmaları, yeni arşiv 
materyallerinin de erişime açılması ile 
birlikte, araştırmanın çerçevesini yeniden 
tanımlıyor.

Büke Uras, Sarkis Balyan’ın Levon 
Güreğyan’a (1869-1950) emanet ettiği 
çizim ve fotoğraflardan yola çıkarak bu 
hararetli tartışmaya kaydadeğer bir katkı 
yapıyor. 100 yılı aşkın bir süre Asolo’da 
(İtalya) Güreğyan ailesinde kalmış olan 
bu belgeler, yakın zamanda Erivan’daki 
Alexander Tamanian Ulusal Mimarlık 
Müze-Enstitüsü’ne bağışlandı. Daha önce 
ancak bir bölümü yayınlanabilmiş bu 
belgeler, böylesine etkileyici ve zengin bir 
görselleştirmeye sahip bir yayında ilk kez 
biraraya getirilerek sistemik bir biçimde 
analiz edildi. Büke Uras’ın Türkiye ve 
dünya okurlarına sunduğu bu çalışması, 
konu hakkındaki pek çok soruya ışık 
tutarken özellikle de Nigoğos ve Sarkis 
Balyan’ın yaratıcı yeteneklerini ortaya 
koyuyor. Sultan Abdülaziz ve onun 

himayesindeki kozmopolit sanatçı ve 
mimarlar tarafından desteklenen Osmanlı 
mimarlık kültüründeki canlandırmacı 
dönüşümü daha derinlemesine 
anlamamıza imkan veriyor. Büke Uras 
yapıları, çizimleri ve kültürel bağlamları 
irdelediği çalışmasında, kozmopolit bir 
mimarın, tutkulu bir koleksiyonerin ve 
akademik olmamasına karşın duyarlı 
bir tarihçinin niteliklerini birarada 
sergiliyor. Mimarlık eğitimini Roma’da 
tamamlayan Uras’ın, ilgi ve birikim alanı 
İstanbul, Beyrut, New York ve Paris’e 
uzanıyor. Bugüne kadar, aralarında 
mimarlar Edoardo De Nari ve Nazimî 
Yaver Yenal’a ait çizim ve diğer arşiv 
belgelerinin de olduğu saklı kalmış pek 
çok kaynağı ortaya çıkardı ve yayınladı. 
Şüphesiz ki, Balyanlar üzerine yaptığı 
bu son çalışma da araştırmacılar ve 

mimarlığa ilgi duyanlar başta olmak üzere 
tüm kamuoyu için yeni bir tartışmanın 
kapısını aralayacak. 

■ Paolo Girardelli, Prof.Dr., Boğaziçi 
Üniversitesi Tarih Bölümü.

Not:
* Hasan Kuruyazıcı, Batılılaşan İstanbul’un Ermeni 
Mimarları, Hrant Dink Vakfı Yayınları, İstanbul, 2010.

5 Sarkis ve Hagop Balyan’a ait, yeni Çırağan Sarayı 
deniz cephesi için tasarım önerisi, yak. 1865 (Alexander 

Tamanian Ulusal Mimarlık Müze-Enstitüsü, Erivan).
6 Aziziye Camisi Boğaz cephesi nihai projesi, yak. 1874 
(Alexander Tamanian Ulusal Mimarlık Müze-Enstitüsü, 

Erivan).
7 Balyan Arşivi’nde yer alan ikinci cami grubuna ait 

plan çizimiyle birebir uyuşan, Sarkis Balyan’a ait cami iç 
mekân perspektifi, “Serkis Bey” imzalı, 1869-1874 arası 

(Nubar Kütüphanesi, Paris).

6

7
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Off-Modern Mimarlık

Svetlana Boym

Çev.: Cemal Yardımcı, Lemis Yayınları, İstanbul, 2020, ISBN 978 6050667028

Sefarad Güzergahları:
Arşivler, Nesneler ve ABD’de Osmanlı 
Yahudilerinin Tarihi

Kerem Tınaz (der.), Oscar Aguirre-Mandujano (der.)

Çev.: Nazım Dikbaş, Zeynep Nur Ayanoğlu, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2021, 264 sayfa, 
ISBN 978 6057685643

Svetlana Boym modernitenin 
düşünsel tarihini alternatif 
bir biçimde irdelediği 
kitabında, Rus avangardının 
ikonlarından biri olan Üçüncü 
Enternasyonal Anıtı’nı, yani 
mitik Tatlin Kulesi’ni bir 
köşetaşı olarak ele alıyor. Bir 
mimarlık devrimi manifestosu 
olan kulenin mimari ve felsefi 
başkalaşımının izinden gidiyor. 
Eleştirel modernite projesinin 
ara sokaklarına, maceranın 
mimarlığına (Simmel); satranç 
atının dolambaçlı hamlesine 
(Şklovski); “profesyonel 
düşünmeden” ayrı düşen 
“tutkulu düşünmeye” (Arendt); 
sonuçlandırılmazlık ve 
deneyciliğe alan açan özgürlük 
mimarlığına, kağıt mimarlığına, 
maketlere, enstalasyonlara 

uğradığı bu yolu Boym,  
“off-modern” (modern-dışı) 
olarak niteliyor.

Can havliyle “in” olmaya, 
gündemde kalmaya çabalayan 
cezbedici post-eleştirinin 
post-, neo-, öncü, -ötesi 
ekleri karşısında; gündemden 
düşmüş, dışarıda kalmış 
anlamında “out” olmak 
yerine; dışında, az uzağında 
olmak anlamında “off”u 
tercih ediyor: Tıpkı off-stage 
(sahne arkası), off-key (akordu 
bozuk, farklı bir perdeden), 
off-beat (aksak ritim) ve hatta 
bazen off-color (nezaketdışı, 
açık saçık) örneklerindeki 
gibi. Biçime ve işleve dair 
alternatif yaklaşımları, sanat 
tekniği ve teknoloji, kamusal 

alanda siyaset ve estetik pratik, 
harabe-sevicilik ve özgürlük 
arasındaki ilişkilere dair 
farklı kavrayışları araştırırken 
modern ve postmodern 
arasına sıkışmadan üçüncü bir 
yol olarak “modern-dışı”nı 
öneriyor.

Kitap şu bölümlerden oluşuyor: 
“Maceranın ve Modern-
Dışının Mimarlığı”, “Tatlin’in 
Techne’si ve Devrimin 
Harabeleri”, “Yadırga(t)ma 
Mimarlığı ve Özgürlük Eğrisi”, 
“Askıya Alma Mimarlığı ve 
Proje-Poetika”, “Enstalasyon-
Mimarlık ve Çağdaş Harabe-
sevicilik”, “Bir Modern-Dışı 
Manifesto”.

Kerem Tınaz ile Oscar Aguirre-
Mandujano’nun derlediği 
Sefarad Güzergahları, Osmanlı 
Sefarad Yahudilerinin Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan Seattle’a 
getirdikleri çok sayıdaki 
aile yadigarından, arşiv 
belgesinden, hatıra nesnesinden 
esinle ortaya çıkmış bir kitap. 
Bugün Washington Üniversitesi 
Sefarad Araştırmaları 
Koleksiyonu’nda (UWSSC: 
University of Washington 
Sephardic Studies Collection) 
yer alan nesneleri tartışmak ve 
bunların hem Birleşik Devletler 

hem de Osmanlı toprakları 
için teşkil ettiği ortak önemi 
keşfetmek amacıyla bilim 
insanlarını biraraya getiriyor.

Koleksiyon, Akdeniz 
havzasındaki Sefarad 
Yahudileriyle ilişkili arşiv 
belgeleri ve kayıtların tutulduğu 
ilk büyük dijital veri havuzu 
niteliğinde. Makaleleriyle 
kitaba katkıda bulunan 
yazarlar, bu arşivden yola 
çıkarak Sefarad geçmişine 
dair çalışmalarda özel 
koleksiyonların rolü üzerine 

düşünüyor; Sefarad müziği 
ve edebiyatının yanısıra yeni 
medya, dijitalleşme, araştırmacı 
podcast yayıncılığı ve aile 
yadigarlarının Osmanlı Sefarad 
kültürünü korumadaki rolü 
gibi konularda örnek çalışmalar 
sunuyorlar. 

Kitapta katkılarına yer verilen 
yazarlar arasında Devin Naar, 
Ty Alhadeff, Maureen Jackson, 
Laurent Mignon, Özgür 
Özkan, Benjamin Fortna, Chris 
Gratien ve Hannah Pressman 
bulunuyor.
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Hayal ve Gerçek Arasında:
Osmanlı Resminde İstanbul İmgesi,  
18. ve 19. Yüzyıllar

Tarkan Okçuoğlu

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2020, 241 sayfa, ISBN 978 6054642939

İstanbul, Osmanlı kültürünün 
en önemli imgelerinden biri 
olmasının yanında bir arzu 
nesnesi olarak da, hayalle 
gerçeğin, izlenim ile kurgunun 
içiçe geçtiği bir görsel dilin 
oluşmasına aracılık eder. 
Tarkan Okçuoğlu’nun Osmanlı 
modernleşme sürecinde resim 
sanatının önemli bir ayağını 
oluşturan duvar resimlerine 
odaklandığı kitap, İstanbul’un 

hangi üslup özelliklerine, ne tür 
söylemlere ve biçim çeşitliliğine 
göre betimlendiğini araştırıyor. 

Aynı zamanda Anadolu, 
Balkanlar ve Ortadoğu gibi 
çok geniş bir coğrafyada izi 
sürülebilecek İstanbul imgesi, 
figür yasağının olduğu bir 
coğrafyada, bir anlamda 
“portre”nin yerine geçer. 
Bu “kent portreleri”yle 

Osmanlı’nın siyasi gücü de 
simgelenir ve somutlaştırılır. 
Okçuoğlu’nun araştırmasında, 
ikonografik bir şemaya bağlı 
kalmaksızın tasvir edilen 
resimlerin hangi bağlamlar 
çerçevesinde görselleştirildiği 
örneklenirken düşünsel ve 
kültürel iklime göre değişen 
ifade dilinin çözümlemeleri 
de yapılıyor. Geleneksel 
minyatür sanatının sonundan 

güzel sanatlar disiplininin 
kurumsallaştığı döneme dek 
geniş bir zaman aralığını 
kapsayan çalışma, resim 
sanatının değişen dinamiklerine 
ilişkin olguları ele alan temel 
kaynak niteliğiyle öne çıkıyor.

Arredamento Mimarlık’a Katkı İçin Yazım Kılavuzu
İçerik: Dergiye özgün yazı, derleme, 
proje tanıtımı, yarışma tanıtımı, yayın 
tanıtımı, çeviri yazı gibi alanlarda 
ve daha önce yayımlanmamış olmak 
koşuluyla metin ve o metinle ilişkili 
görsel malzeme katkısında bulunulabilir.

Yazı Boyutu: Dergiye sunulacak yazılar 
standart yazı sayfası (yak. 2000-2500 
karakter) ile 10-15 sayfayı aşmamalıdır. 
Bu metin uzunluğu konu ve içerik 
özellikleri dikkate alınarak arttırılabilir. 
Dipnotlar bu yazı hacim sınırlamasına 
dahildir. 

Metin Yazım Özellikleri: Metin, 
Microsoft Word programıyla 
yazılmalıdır. Kullanılacak punto boyutu 
12’dir. Yazım karakteri olarak Arial’ın 
kullanımı yeğlenmelidir. Paragraf 
ayrımları programın “önce-sonra 
aralık bırakma” özelliği kullanılarak 
değil, paragraflar arasında bir satır 
boşluk bırakılarak yapılmalıdır. Metnin 
e-posta ile yollanması olanaklıdır. 
Gerekli iletişim bilgileri derginin künye 
sayfasında bulunmaktadır. 

Görsel Malzeme: Fotoğraf, harita, 

çizim vb. görsel malzemenin sayısı 
25’i aşmamalıdır. Görsel malzeme 
yayımlanmak üzere gönderildiğinde 
kesinlikle metnin içine yerleştirilmemeli, 
ayrıca sunulmalıdır. 

Görsel boyutu A3 formatını 
aşmamalıdır. Görsellerin dijital imaj 
dosyası olarak JPG, TIFF, PSD gibi 
formatlarda da sunulması olanaklıdır. 
Mimari çizimler Autocad programıyla 
değil, PDF veya JPG, TIFF vb. gibi 
formatlarda gönderilmelidir. Tüm dijital 
görsellerde çözünürlük 300 DPI’dan 
düşük olmamalıdır. 

Dipnotlar: İki tür referans verme, 
kaynak gösterme sistemi uygulanabilir:

1. Dipnot: Dipnotlar sayfa altında değil, 
metnin sonunda yer almalıdır.
Programın otomatik dipnot verme 
özelliği kullanılmalıdır. Metnin içinde 
dipnot göndermeleri parantez içine 
alınarak veya koyu (bold) karakterle 
sıra numarası verilerek belirtilmelidir. 
Dipnotlar ise, metnin sonunda Notlar 
başlığı altında aynı sıra numarasıyla 
yazılmalıdır. Yazımları kitaplar için şu 

biçimde olmalıdır: Yazar Adı Soyadı, 
Kitap Adı (italik), Çevirmen Adı Soyadı, 
Yayınevi, Basım Yeri, Basım Tarihi, 
Sayfa Numarası. Makaleler için şu 
yazım düzeni uygulanmalıdır: Yazar 
Adı Soyadı, “Makale Adı”, Makalenin 
İçinde Yer Aldığı Yayın (italik), Editör 
Adı, Çevirmen Adı, Yayınevi, Basım 
Yeri, Basım Tarihi, Sayfa Numarası. 
Aynı yayına bir kez daha gönderme 
yapıldığında dipnotta o yayın Yazar 
Adı, a.g.e., Sayfa Numarası biçiminde 
gösterilmelidir.

2. Metnin içindeki kaynak göndermeleri 
parantezli sistemle de yapılabilir: (Yazar 
Soyadı, Yayın Yılı, Sayfa Numarası). Bu 
sistem kullanıldığında metnin sonunda 
bir kaynakça yer almalıdır. Alfabetik 
olarak sıralanmış kaynakça şu düzende 
yazılmalıdır: Yazar Soyadı, Yazar 
Adı, Kitap Adı (italik), Çevirmen Adı 
Soyadı, Yayınevi, Basım Yeri, Basım 
Tarihi. Makaleler içinse şu yazım düzeni 
uygulanmalıdır: Yazar Soyadı, Yazar 
Adı, “Makale Adı”, Makalenin İçinde 
Yer Aldığı Yayın (italik), Editör Adı, 
Çevirmen Adı, Yayınevi, Basım Yeri, 
Basım Tarihi.
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Çuhadaroğlu is a leading aluminium extrusion and aluminium system house company, which was 
founded in 1954. With its experience of 66 years, Çuhadaroğlu has an integrated facility with 
casting line, extrusion lines, molding room, surface treatment facility, mechanical processes and 
assembly lines in 90.000 m2 production area in Istanbul.

Çuhadaroğlu manufactures all its aluminum products from primary aluminum that is globally rec-
ognized and certified. Besides, Çuhadaroğlu carries out its production in accordance with ISO 
9001: 2015 and TSE standards. In addition, ISO 14001, ISO 27001 and ISO 45001 are among the 
certifications that have been complied with. 

Çuhadaroğlu supplies aluminium architectural systems and aluminium products to many world 
wide etc. for various industries such as construction, automotive, hydraulic cylinders, hydraulic 
pumps & gears, pneumatic cylinders, Truck & Trailer bodies, navigation, aviation, transportation, 
machinery & equipment, electric- electronic, heating and ventilation, consumer - durable goods, 
domestic & office appliances, furniture, etc.

Çuhadaroglu, an aluminium construction pioneer with over a half century of experience, exem-
plifies its gained achieve ments to the world with its lnterax Door and Accessory systems. Offer-
ing a wide range of products to meet user needs, lnterax features automatic sliding door and 
revolv ing door systems, KTS glazed folding door systems, all-glass fireproof aluminium joinery, 
bulletproof aluminium joinery as well as glass accessories. lnterax blends comfort, safety and 
needs in construction together. 

About Çuhadaroğlu

About 
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Interax Automatic Sliding Door systems offer special solutions for your structures. The doors are 
providing maximum efficiency in buildings with their powerful and silent working mechanism. 
Thanks to the integrated battery, in case of any power cut, the door provides uninterrupted work-
ing comfort. 

While interax Automatic Sliding Doors keep aesthetics and insulation at the highest level, their 
user-friendly programmable structure allows you to change all functions of the door easily. The 
software is designed by Çuhadaroğlu Company, offers special solutions to your demands. It also 
supports the building fire scenario and the interoperability of tandem doors such as airlocks.

Interax Automatic Sliding Doors are modular and provide easy installation. The digital card can 
be easily connected to the building automation. On-Off and locking can be performed through 
the central control system of the building. It can automatically program variable parameters such 
as opening / closing forces and speeds. In addition, the mechanism is controlled by a digital 
program switch, offers numerous adjustment possibilities by changing the door functions and this 
feature creates high flexibility.

Interax Automatic Sliding Door Systems respond to architectural demands through various such 
as slim, thick, and non-profile sash systems.Interax Automatic Sliding Door Systems are working 
with high performance, which are applied in various projects and also in projects with heavy hu-
man circulation such as city hospitals.

S110 AUTOMATIC SLIDING DOORS
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Interax Automatic Sliding Door systems offer special solutions for your structures. It is an ideal 
solution that can be used especially in narrow spaces when wide passage openings are needed.

TELES110 Automatic Telescopic Sliding Doors, which are produced with 2 movable sashs open-
ing in one direction or 4 moving sashs opening in both directions, have the opportunity to make 
all the settings with a single button on the digital display. It offers aesthetic solutions to architec-
tural demands thanks to its various sash systems consisting of insulated, non-insulated, slim and 
thick profiles and glass combinations that can be used within.

interax Automatic Sliding Doors are modular and provide easy installation. The digital card can be 
easily connected to the building automation. On-Off and locking can be performed through the 
central control system of the building. It can automatically program variable parameters such as 
opening / closing forces and speeds. In addition, the mechanism is controlled by a digital pro-
gram switch, offers numerous adjustment possibilities by changing the door functions and this 
feature creates high flexibility.

While interax Automatic Sliding doors keep aesthetics and insulation at the highest level, their us-
er-friendly programmable structure allows you to change all functions of the door easily The soft-
ware is designed by Çuhadaroğlu Company, offers special solutions to your demands. It provides 
maximum efficiency in buildings with its powerful and silent working mechanism. Thanks to the 
integrated battery, in case of any power cut, the door provides uninterrupted working comfort.

TELES110 TELESCOPIC AUTOMATIC SLIDING 



ANTIPANIC AUTOMATIC SLIDING DOORS
Interax Antipanic Automatic Sliding 
Doors operate as standard automat-
ic sliding doors in normal use, but in 
emergency situations, all sashs (all of the 
sliding and fixed sashs) are opened 90 
degrees by pushing force to the escape 
direction, so that allow the building to 
be evacuated quickly and perform both 
functions successfully.

Thanks to the panic opening feature, the 
sliding and fixed sashs of the Antipanic 
Automatic Sliding Doors are working 
like a door with hinges and opening to 
the escape direction; the opening sashs 
can be also collected on the side of the 
opening direction, if needed.

Within this feature, when necessary, the 
door also provides a space equal to the 
passage opening and allows the trans-
portation of goods with large volumes.

While interax Automatic Sliding Doors 
keep aesthetics and insulation at the 
Interax Antipanic Automatic Sliding Doors operate as standard automatic sliding doors in normal 
use, but in emergency situations, all sashs (all of the sliding and fixed sashs) are opened 90 de-
grees by pushing force to the escape direction, so that allow the building to be evacuated quickly 
and perform both functions successfully.
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Automatic Revolving Doors are one of the important products that affect the prestige and usage 
of an architectural structure in terms of functionality and aesthetics. Interax automatic door prod-
ucts are designed as solution-oriented to meet your expectations.

w/o canopy or glass ceiling; with 3 or 4 sashs; for large diameter revolving doors solutions could 
be provided to architectural demands with diverse alternatives, such as showcases in the middle 
of the doors.

Many features are available 
in interax automatic revolving 
doors; vertical and horizon-
tal jamming sensors, manual 
operation during power cuts, 
panic escape application, 
movement of the door sashs 
without stopping even when 
the sash is forced by pushing 
during normal rotation, half-
speed rotation that enables the 
entrance of physically disabled 
people, etc. 

In interax Automatic Revolving Doors, which are preferred in many projects with heavy human 
circulation, thanks to the new technological improvements used on the operator, the possibility 
of the door to malfunction is minimized. With regular maintenance, they can work for many years 
without any problems. The software is designed by Çuhadaroğlu Company, offers special solu-
tions to your demands.

ARCUS AUTOMATIC REVOLVING DOORS



Arcus Manual Revolving Doors are an aesthetic entrance door solution preferred in buildings where 
pedestrian circulation is high and where a protection for cold or hot air in the building is demanded. 
interax manual revolving door products are designed as solution-oriented to meet your expecta-
tions. The door can be produced with a minimum 10 cm thick canopy and with a maximum diameter 
of 4 meters up to 3 or 4 sash options. It provides thermal insulation with the brush gasket on sashs.

ARCUS MANUAL REVOLVING DOORS
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Arc Automatic Sliding Doors are one of the products that provide aesthetic and functional      
solutions can be applied to building entrances or exits. 

Interax Arc Automatic Sliding Doors offer aesthetic solutions to your architectural demands by  
applying them both on curved façade surfaces or as a full circle with canopies and with various 
sash systems such as slim, thick, and non-profile sashs.
While interax Arc Automatic Sliding doors keep aesthetics and insulation at the highest 
level, their user-friendly programmable structure allows you to change all functions of the door 
easily. The software is designed by Çuhadaroğlu Company, offers special solutions to your de-
mands.

Interax Arc Automatic Sliding Doors are modular and provide easy installation. The digital card 
can be easily connected to the building automation. On-Off and locking can be performed 
through the central control system of the building. It can automatically program variable para- 
meters such as opening / closing forces and speeds. In addition, the mechanism is controlled by 
a digital program switch, offers numerous adjustment possibilities by changing the door functions 
and this feature creates high flexibility.

ARC AUTOMATIC SLIDING DOORS
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