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Arredamento Mimarlık Dergisi’nde yayınlanan yazılardan alıntı yapmak kaynak belirtmek 
koşuluyla serbesttir. Yazılardaki düşünceler yazarlarına ait olup Arredamento Mimarlık 
Dergisi’ni bağlamaz. Reklamlar reklam verenin sorumluğundadır. Arredamento Mimarlık 
Dergisi reklamlarda verilen bilgilerden dolayı sorumlu tutulamaz.

kapılmayan, bakış açılarını genişleten 
yenilikçi bir mimarlık” ortaya koyma hedefini 
günümüzde APOLLO’nun Tokyo, Okinawa ve 
Seul ofislerinde sürdürüyor.

52 Tema
“Uzaktan” Öğretim:
Çevrimiçi İmkanlar, Sınırlar, Sorunlar [2]
Son bir yılı aşkın sürenin ana toplumsal 
sorunu pandemi. Tasarım öğretimi genelde 
bu durumdan en fazla etkilenen etkinlik 
alanlarından biri. Mimarlık okulları 
yüzyıllardır yüzyüze yapılan, “adam adama 
markaj” yöntemiyle yürütülen tasarım 
öğretimini uzaktan web ortamında yürütmek 
zorunda kaldılar. Bu alışılmadık uygulamanın 
getirileri ve götürüleri oldu. Ancak sözkonusu 
değişimin bir yandan da dünya genelinde 
giderek daha belirgin biçimde dijitalize 
olan ve web bağımlısı hale gelen mimarlık 
pratiklerine bir biçimde uyum sağlamayı 

da mümkün kıldığı bir gerçek. Bu konuyu 
sorular halinde öğretim sektöründe çalışanlara 
sorduk. Bir grup akademisyense bağımsız 
yazılar yazarak Tema dosyamıza katkıda 
bulundular. Dolayısıyla, geçen sayıda ilk 
bölümüne yer verdiğimiz pandemi ve öğretim 
eksenli “tefrika”mıza bu sayıda devam 
ediyoruz.

96 Mimarlık
Sanat ve Endüstri İçin Tasarlamak:
Estudio Arquitectura HAGO
Madrid
Estudio Arquitectura HAGO, Madrid’de 2005 
yılında kurulan bir mimarlık ofisi. 
Üretimini Antonio Álvarez-Cienfuegos Rubio 
ve Emilio Delgado Martos’un ortaklığında 
sürdüren ofis; kuruluşundan bu yana geçen 
15 yıl içinde, restorasyon ve kültürel miras 
alanlarına yoğunlaşan çok sayıda proje 
gerçekleştirdi.

104 Düşünce
Mimarın Uzun Mesafe Koşucusu  
Olarak Portresi: 
Walter Stelzhammer
İsben Önen, Türkiye ortamıyla da tanışık 
önemli bir Avusturyalı mimarın işlerine ve 
düşüncelerine yönelik bir değerlendirme 
denemesi yapıyor.

112 Yayın
Turgutreis 1974: Ailelerin ve Evlerin 
Evrimi;
Transformations of Public Space: 
Architecture and the Visual Arts in Late 
Modern Istanbul 1950-80;
Growing up Modern: Childhoods in Iconic 
Homes.
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Estudio Arquitectura HAGO 96.
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Rekabetçi Olmayan 
Toplumda Başarı Arzusu
Bu Bir Çelişki mi?

Sakar Şakir, 1977; Yön.: Natuk Baytan.
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Uğur Tanyeli ■ Türkiye’de üniversite 
öğretimine biraz aşina olan birinin ilk 
farkettiği şeylerden biri öğrenciler arasında 
rekabet ortamının yokluğudur. Türk 
öğrenciler birbirlerinin yaptıklarından çok 
daha farklı, çarpıcı, iddialı işler yapmaya 
kalkışmazlar. Ders değerlendirme sonuç 
notları bile ilginç bir homojenlik gösterir. 
Arkadaşından çok daha yüksek not alma, 
onun başarı ve becerisini aşma çabaları çok 
kısıtlı ölçüde vardır. Oysa örneğin ABD 
üniversitelerinde ve özellikle Çinli, Japon ve 
Güneydoğu Asya kökenli öğrenciler arasında 
belirgin bir rekabetçi ruh hali egemendir. 
Birbirlerini sürekli performans bazında 
takip ederler. O kadar ki, ders notlarını 
birbirine vermek neredeyse hiç görülmeyen 
bir pratiktir. Hele hele dersi izleyen bir-iki 
kişinin tuttuğu notları tüm sınıfa servis 
etmesi ve herkesin onları sınavda yinelemesi 
gibi uygulamalar görülmez. Öğrenciler 
kendi bireysel çabalarından arkadaşlarını 
yararlandırmazlar. Oysa, Türkiye’deki 
en yaygın uygulamalardan biri budur. 
Örneğin, birkaç kişinin ortak çalışmasıyla 
gerçekleştirilecek ödevleri hazırlamak hemen 
daima tek veya iki kişinin üzerine kalır. Beş 
kişilik bir grup ortak çalışıyorsa, öğretim 
üyesi onlardan 2-3’ünün arkadaşlarının 
sırtından bedavacılıkla geçindiği bilir. Bu, 
bize özgü bir dayanışma ve arkadaşlık 
standardıdır. Türkler birbirlerini sırtlarında 
taşımaktan yüksünmezler.

Üstelik grup içinde çalışan ve çalışmayan 
ayrışması bu ülkede cinsel kimlik rolleriyle 
de sık sık örtüşür. Grup kadın erkek 
karışıksa, emek harcayanlar hemen daima 
kadınlar olur. Erkekler sorumluluk bilinci 
hemen daima daha yüksek olan kadınların 
sırtından geçinmeyi olağan bulurlar. 
Ancak, kimi özgül durumlarda bunun 
tersine de rastlanır. Sözgelimi, erkekler 
popüler ve çekici bir kadın öğrenciye ortak 
etkinlikte hiç emek harcamama imkanı 
da tanıyabilirler. Onun yapması gereken 
işi erkekler kimi zaman üstlenebilir. Grup 
bu sayede hiç amaçlamaksızın bir tür 
eşitlikçilik de kazanabilir. Yine de kural, tüm 
grup üyelerinin kendi bireysel becerilerini 
göstermeye çalışmaması ve diğerleri arasında 
seçkinleşme yoluna yönelmemesidir.

Tüm toplumsal sistem böyle kurulmuştur. 
Örneğin, kimi üniversitelerde yönetim 
tarafından sınav sorularının cevap anahtarının 
da önceden hazırlanması talep edilebilir. 
Öğrenci sınav sonucuna itiraz ederse, yargı 
bile doğru cevap anahtarının sunulmasını 
ister. Oysa bilimsel, düşünsel ve sanatsal 
pratiklerde çoğu zaman üzerinde uzlaşılabilir 
ortak bir doğru cevap mümkün değildir. 
Dolayısıyla, öğretim üyesi daha soruyu 
sorduğunda onu belirlenmiş doğruyu 

referans alarak değerlendirme yapamaz veya 
yapamamalıdır. Ama burada düzen üniversite 
giriş sınavındaki test mantığıyla kurulmuştur. 
Türk akademyası epey yaygın biçimde belli 
ki sabit soruların sabit yanıtları olduğuna 
inanır. Sorulan soruya derste anlatılandan çok 
farklı yanıtlar verilebilme olasılığı akla gelmez. 
Öğrenciler de ilginç ve alışılmadık bir ödev 
veya proje hazırlama, taze yanıt verme riskine 
asla girmezler. Risk almamak çok yaygın 
görülür bir Türk alışkanlığıdır. Hep bildik 
sularda dolaşılır. Derin denizlere açılınmaz.

Böyle olduğu için, bilgi edinmek burada 
bilgiye erişimin uçsuz bucaksız dünyasıyla 
tanışmak değil, sabit bilgilere sabit sorularla 
yaklaşmak, onlara sabit yanıtlar almak ve 
vermek işidir. Bu bilgi üretim mantığıysa, 
bir kez daha grup içi homojenleşme ve 
dostluğu bir tür safları sıkılaştırma etkinliği 
haline getirir. Tekil olarak beceri göstermek 
değil, grup olarak yol almak amaçlanır. 
Bu ilk bakışta takdire şayan dayanışma 
anlayışı, bence dünya genelinde çok ender 
rastlanır bir bütünleştirici pratik oluşturur. 
Kuşkusuz şahane bir toplumsal imkandır. 
Ancak bireyleşmenin çok gecikmiş bir 
modern kimlik inşaatı olmasıyla doğrudan 
bağlantılıdır. Daha önemlisi, bireyleşmenin 
zihinsel üretkenlik alanında oluşup gelişmesini 
engeller. Ortak işi tüm üyelerin asgari bir 
müşterekte buluşarak yapması esas olup 
çıkar. Grup bütününden kopuş bu ülkede 
en korkutucu toplumsal varoluş halidir. 
Türkiye’de sürüden ayrılanı kurt kapar!

Türkiye’deki rekabetsizlik ikliminin olağan 
sonucu hemen herkesin orta karar bir 
düşünme ve eyleme alışkanlığı geliştirmesi 
olur. Bu nedenle, yüksek öğrenim tezlerinde 
en sık rastlanan yaklaşım zaten yazılmış ve 
söylenmiş sözlerin hiç eleştirel süzgeçten 
geçirilmeksizin yinelenmesidir. Bu sayede 
apaçık yanlışlar kitaptan, makaleden, tezden 
bir diğerine aktarıla aktarıla ortak bir genel 
kabul görmüş argümana dönüşür. Çünkü 
grup içinde birbirlerini eleştirmeyenler o bilgi 
alanında mevcut argümanları da eleştirmezler. 
Önceden söylenmiş her şey ortama yaygın 
bir bilgiye dönüştürülünce dokunulmazlık 
kazanır. Zorunlu olarak “doğrudur”. O 
zaman bilinmeyeni keşfetme, daha önce 
keşfedilmiş ve açımlanmış olana yeni bir 
açıklama getirme gibi kaygılar gelişmez. 
Sorular da yanıtlar da değişmez. Aslolan yeni 
düşünceler üretmek değil, üzerinde fikir birliği 
kurulmuş olana katılmaktır. Farklı olmak, 
farklılık üretmek çok tehlikelidir. Türkiye’de 
düşünce ortamı aykırı olandan nefret eder. 
Sorun şu ki, düşünsel, bilimsel, sanatsal, 
mimari pratikler modern dünyada ancak 
sürüyü hiçe sayarak üretilebilir. Rekabet 
çoğu zaman sanıldığının aksine, aynı işi aynı 
biçimde yapanlar arasındaki bir yarışma 

değildir. Aynı işi, aynı görevi yeni biçimlerde 
yapabilmektir kültürel anlamda rekabetçilik.

Bu sıralanan özelliklerle tanımlı entelektüel 
zeminde şu olur: Üçkağıtçılık Türkiye’de 
kültürel yapılara içsel hale gelir. Bir arıza 
niteliğinde olmaz; hatta hukuki bir sorun 
bile olmaz. Başlı başına bir marifettir. Başarı 
entelektüel performansla değil, toplumsal 
mekanizmalardaki boşlukları kullanan bir 
uyanıklıkla elde edilir. Hemen herkes risk 
alıp yepyeni düşünme ve eyleme imkanları 
araştırmakla başarılı olunamayacağını bilir. 
Başarma prosedürü bilinegeleni, yapılageleni, 
zaten genel onay derlemiş, kabul görmüş 
olanı bir biçimde “yutturmak” suretiyle 
işler. Hep aynı bayat sözleri onyıllarca 
yineleyip saygın düşünür olmak bu ülkede 
mümkündür. Türkiye’deki finansal 
düzenbazlıklar bile basitlikleriyle şaşırtıcıdır. 
Karmaşık ve daha önce görülmemiş, zekice 
kotarılmış dolandırıcılıklar yoktur. Bu ülke 
bu nedenle bir mafya cennetidir. Şeytani 
dolaplar çevrildiği, yepyeni imkanlar 
keşfedildiği için yolsuzluk yapılmaz. Son 
günlerdeki Sedat Peker furyasının işaret 
ettiği gibi, düzenbazlık burada yetkililer 
arasında adamını bulmak, rüşvet vermek, 
çıkar sağlamak gibi en durgun zihinlerin bile 
becerebildiği biçimde yapılır.

Daha kötüsü toplum tarafından lanetlenmez 
de. “Bal tutan parmağını yalar” gibi 
atasözleri tam da bu basit ama çok çok 
karlı yolsuzlukları tanımlar. Yolsuzluk 
yapmak utanç verici değildir; yakalanmak 
enayiliktir. Herhangi bir başarının çalışarak 
kazanılabileceğine kimse inanmaz. Hedef 
olsa olsa her ortalama insan kadar çalışmak, 
yepyeni imkanlar üretmemek ve toplumsal 
ilişkiler ağındaki bağlantıları kullanarak 
iş becermektir. Böyle olunca, yaratıcı 
bir düşünme ve icat çabasının okulda 
bile çok ender görüldüğü bu ülkede ilkel 
üçkağıtçılık olağan bir rasyonel yaşama, 
düşünme ve varolma biçimine dönüşür. 
Örneğin yeni bir konstrüksiyon tekniği 
icat etmeye uğraşmaktansa, bildik ahbap 
çavuş ilişkileriyle ihale kapatmak tabii ki 
daha kolaydır ve tercih edilir. Özetle bu 
ülkede hırsızlar, düzenbazlar, fırsatçılar 
bile insanı şaşırtan eylemleri ortaya koyan 
zeki fırlamalar olmazlar. Alelade sokak 
yankesicisi kadar zekidirler ancak. 

Bu kısa yorumdan çıkarılacak sonuç, 
gündelik yaşamda düzenbazlığın kültürel 
yapılarda içkin olduğudur. Yerli ve milli 
kültürümüze içseldir. Zihinsel pırıltıyla 
ilişkisi “dün akşam elektrik kesildi ya da 
babamı doktora götürdük, o yüzden ödevimi 
yapamadım” demek suretiyle sorumluluktan 
yırtma beklentisi kadar olur. İşe de yarar. 
■ Uğur Tanyeli
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TEPTA Aydınlatma

Kale Banyo 

Bostik 

Vaillant 

Nippon Paint 

Türkiye’de TEPTA Aydınlatma 
tarafından temsil edilen Karman 
markasının 2021“Be Yourself / 
Kendin Ol” koleksiyonunda yer 
alan Moon Bloom ve Filomena, 
tasarımcı Matteo Ugolini’nin 
imzasını taşıyor. Büyük modülü 
16,8 Watt ve küçük modülü 
8,4 Watt ışık gücüne sahip 
LED ışık kaynakları 2700 
Kelvin veya 3000 Kelvin ışık 
renginde olabiliyor. Tercihe 
göre dairesel aksesuarlar 
veya sarkıtma kablosu ile 

birbirine bağlanabilen, 
birbirinin tamamlayıcısı olarak 
kullanılabilen sarkıtlardan 
Moon Bloom, alçıpan 
malzemeden yapılmış ve 
istenilen renge boyanabilen 
dekoratif kanopi sistemi ile; 
Filomena ise tavandan duvara, 
duvardan duvara, istenirse 
tekrar tavana uzatılabilen 
ve farklı geometrik şekiller 
oluşturulabilen kablo sistemi ile 
sunuluyor.
tepta.com

Minimalist banyo mobilyası, 
Kale Banyo tarafından küçük 
banyolar için geliştirildi. 
Çocuk banyoları için de tercih 
edilebilen Minimalist serisi, 
sade ve işlevsel tasarımıyla dar 

alanları kullanışlı hale getiriyor. 
Beyaz, hardal, mavi, lacivert ve 
yeşil renk seçenekleriyle sunulan 
mobilyalar, Durabad kaplaması 
sayesinde nemden etkilenmiyor.
kale.com.tr

Yapı kimyasalları üreticisi 
Bostik Türkiye; bitüm 
poliüretan esaslı, iki 
bileşenli, hızlı kürlenen, 
yüksek elastikiyete sahip 
likit su yalıtım malzemesi 
AquaRoll Bitum PU 2K’yı 
piyasaya sundu. Yüksek 
mekanik ve kimyasal 
dayanımlı bir su yalıtım 
membranı olan ürün 
soğuk uygulanıyor, havadaki 
nem ile reaksiyona girerek 
kürleniyor. Su buharı geçirimli 
ürün, uygulandığı yüzeylerin 
nefes almasına olanak veriyor. 

Kürlendikten sonra toksik 
madde içermeyen ürün, direkt 
güneş ışığına maruz kalmayan 
yüzeylerin korunması ve su 
yalıtımında kullanılabiliyor. 
bostik.com.tr

Yeni ürün geliştirme 
çalışmalarında enerji verimli 
ürünlere öncelik veren Vaillant, 
A+++ verimlilik sağlayan 
aroTHERM Plus ısı pompasını 
üretti. Yeni nesil R290 
soğutucu akışkanın kullanıldığı 
sistem diğer sistemlerle 
karşılaştırıldığında CO2 
emisyonu açısından yaklaşık 

700 kat daha çevreci bir çözüm 
sunuyor. 4, 5, 8, 12 ve 15 kW  
kapasite alternatifleriyle 
üretilen aroTHERM 
Plus, mevcut sistemlerin 
yenilenmesine gerek kalmadan 
kurulabiliyor. Soğuk iklimler 
için de tercih edilen ürün düşük 
ses seviyesiyle öne çıkıyor.
vaillant.com.tr

Yaşam alanları için yenilikçi 
çözümler sunan Nippon 
Paint’in iç cephe boyası 
Moss, nitelikli pigment 
yapısı sayesinde renklerin 
görünümünü koruyor. Soft 
mat ve pürüzsüz bir görünüm 
elde etmeyi sağlayan Moss, 
silikonlu ve su bazlı yapısıyla 
rahatsız edici koku bırakmıyor. 
Sürtünmeye karşı dayanıklı 
olan ve çatlama, kabarma ve 
dökülme yapmayan Moss’un 
yüksek yayılma gücü sayesinde 
uygulama sırasında işçilikten 
tasarruf ediliyor. 
nipponboya.com





10

H
A

B
E

R
 / 

Ü
R

Ü
N

A
R

R
E

D
A

M
E

N
TO

VitrA 

Roca 

Bodrum Mutfak Mobilya DYO 

Daikin

Somfy 
Farklı malzeme dokularını 
aynı renk ailesinde birleştiren 
VitrA, dış mekan ve 
bahçelerde kullanılmak 
üzere ColorCode konseptini 
geliştirdi. ColorCode ile 
uyumlu porselen karo 
serileri Urban Travertino 
ve Urbanwood, açık/koyu 
gri, vizon ve koyu grej 
tonlarından oluşuyor. Dış 
mekan şartlarına dayanıklı 
seriler; beton, ahşap ve taş 
dokulu yüzeyler arasında 
geçiş yapılmasını sağlıyor.
vitra.com.tr

Banyo alanları 
için ürün 
tasarımı, 
üretimi ve 
pazarlaması 
yapan 
Roca’nın 
yeni lavabo 
koleksiyonu 
Brezilyalı 
ünlü mimar 
Ruy Ohtake imzası taşıyor. 
Dört farklı modelde, tezgah 
üstü lavabo serisinden oluşan 
Ruy Ohtake koleksiyonunda, 
parçaların yüzde 40’a kadar 
daha hafif üretilmesine 
olanak veren Fineceramic® 

teknolojisi kullanıldı. 5 mm 
kalınlığında ince kenarlara 
sahip lavaboların; beyaz, mat 
beyaz, inci, onyx, bej ve kahve 
olmak üzere altı renk seçeneği 
bulunuyor.
roca.com.tr

Küçük ve dar mutfaklar için 
farklı tasarımlar geliştiren 
Bodrum Mutfak Mobilya’nın, 
fonksiyonel ve pratik 
çözümleriyle hem mekandan 
hem de zamandan tasarruf 
ediliyor. Bodrum Mutfak 
Mobilya, kullanılmadığı zaman 
geniş bir tezgaha dönüşen 

hamur açma ünitesi, kesme 
tablası ile tasarlanan ekmek 
dolabı, küçük alanlarda 
kolaylık sağlayan dikey 
şaraplık ve ocağın üzerinde 
bulunan davlumbaz ile 
mutfakta ergonomik bir 
kullanım vadediyor. 
bodrummutfak.com.tr

Türkiye’nin köklü ve yerli boya 
üreticisi DYO, Massiveline Su 
Bazlı Ahşap Verniği ile ahşabın 
doğal rengini bozmadan 
koruyor. Akrilik emülsiyon 
esaslı ve su itici özellikli ürün, 
ahşapta nem oluşumunu 
engelliyor. Çabuk kuruyan ve 

sararmaya karşı direnç gösteren 
vernik; iç ve dış mekanda ahşap 
doğrama, cephe kaplaması 
ve bahçe mobilyalarında, 
ahşap görünümlü yalı baskı, 
panel ve hazır levhalarda 
kullanılabiliyor.
dekoratif.dyo.com.tr

Hava temizleme 
cihazı ile klimayı 
biraraya getiren 
Daikin Ururu 
Sarara, hem 
ideal nemi 
sağlıyor hem 
de ortamdaki 
havayı “flash 
streamer” 
teknolojisiyle temizlerken 
dışarıdan taze hava beslemesi 
yapıyor. Geniş ve ikili kanat 
yapısı sayesinde havayı 12 m 
uzağa üfleyebilen cihazın iç 

ünite ön panelindeki filtreleri 
ise özel bir otomatik fırça 
teknolojisi sayesinde daima 
temiz kalıyor.
daikin.com.tr

Akıllı ev ve 
otomasyon 
sistemleri 
markası 
Somfy, 
motorlu 
pergola 
çözümleri 
sunuyor. 
Kolay monte 
edilebilen 
güneş ve 
yağmur 
sensörleri ile gerektiğinde 
otomatik koruma da sağlayan 
sistem, mekanların açık 
alanlarındaki aydınlatma 
ve ısıtıcılarla da entegre 
edilebiliyor. Yağmurlu 
havalarda atık suyun akıp 

gitmesine de yardımcı olan 
ürünün motoru, hem sisteme 
bir engel takıldığında hem 
de pergolanın kumaşı fazla 
gerildiğinde durarak sistemi 
otomatik olarak koruyor.
somfy.com.tr
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Knauf
Yapı malzemeleri sektörüne 
özel, yenilikçi çözümler sunan 
Knauf, Guardex® cephe 
kaplama plakası ile yaşam 
alanlarına konfor getiriyor. 
12,5 ve 15 mm olmak üzere 
iki farklı kalınlıkta temin 
edilebilen Guardex®; UV 
ışınları, yağmur, kar ve rüzgar 
gibi hava şartlarına maruz 
kalsa bile katmanlara ayrılma, 
dalgalanma, buruşma ve 
sarkmaya karşı 9 ay boyunca 
dayanıyor. Bu sayede iç 
mekanlar dış hava koşullarına 
karşı korunurken, projeler 

planlanan şekilde faaliyetlerine 
kesintisiz devam edebiliyor. 
Guardex®’te bulunan koyu 
mavi inorganik ve selüloz 
içermeyen cam elyaf şilte 
ile alçı esaslı çekirdek, 
yüksek neme dayanıklılık 
kazandırırken, aynı zamanda 
antimikrobiyal özelliğiyle 
küf oluşumunu da engelliyor. 
A1 yanmaz yapı malzemeleri 
sınıfında yer alan Guardex®, 
yangın dayanımı gerektiren 
tüm yapılarda tercih 
edilebiliyor.
knauf.com.tr

E.C.A.

Silverline

Artema

Creavit

Spylos duvar tipi split klima, 
A++ enerji sınıfı verimliliği ve 
“full inverter” donanımıyla 
soğutma konforunu artırırken, 
enerji tüketimini azaltıyor. 
E.C.A. tarafından üretilen 
Spylos klima, özel tasarım 
filtresiyle yaşam alanlarında 
hijyenik bir ortam oluşturuyor. 

Yüksek seviye kompresör 
frekansı sayesinde sessiz çalışan 
ürün, kolay temizlenebilen 
tasarımının yanında rahat uyku 
modu, akıllı kanat yönlendirme 
ve nem düzenleyici gibi 
özellikleriyle ergonomik bir 
kullanım deneyimi sunuyor.
eca.com.tr

Yenilikçi motor teknolojisi 
sayesinde Silverline Silence 
serisi davlumbazlar, 
sessiz çalışmanın yanısıra 
mutfakta sakin ve temiz 
bir ortam oluşturuyor. 
Farklı renk ve boyut 
alternatiflerine sahip 
Andromeda, Mistro, 
Venezia ve Pop-Out 
davlumbaz modellerinin 
yer aldığı Silence 
serisinde, su buharı ile 
yağı havada temizleyen 
karbon filtre kullanıldı. 
Diğer davlumbazlara göre 
aydınlatma için daha az 
enerji harcayan Silence 
Serisi, uzaktan kumandayla 
kontrol edilebiliyor. 
silverline.com

Yeni nesil temassız 
armatürleriyle 
su tasarrufunu 
yaygınlaştıran 
Artema, armatürler 
için dakikada 12 litre 
olan TSE standardını, 
kumanda koluyla 
çalışan ürünlerde 
5 litreye düşürdü. 
Sensör teknolojisi 
sayesinde el 
değmeden kullanılan 
Artema armatürleri 
ise yaklaşık %90 oranında 
tasarruf sağlayarak dakikada 

yalnızca 1,3 litre su harcıyor. 
artema.com.tr

Seramik ürünler üzerine 
uygulanan özel sır kaplama 
teknolojisi Ultra Hijyen, 
içerdiği gümüş iyonlarıyla 
bakteri barınmasını %99 
oranında engelliyor. 
Creavit’in geliştirdiği Ultra 
Hijyen sır kaplama sayesinde 
seramik yüzeyler daha zor 

kirleniyor ve çok daha kolay 
temizleniyor. TSE tarafından 
onaylanan ve uygulandığı 
yüzeyi pürüzsüz hale getiren 
Ultra Hijyen; klozet, lavabo, 
pisuar, duş teknesi gibi 
istenilen her seramik yüzeyde 
kullanılabiliyor. 
creavit.com.tr





14

H
A

B
E

R
 / 

Ü
R

Ü
N

A
R

R
E

D
A

M
E

N
TO

Villeroy & Boch

Kalekim

Onduline Avrasya

Hitit 
Seramik 

Egepen Deceuninck 

GROHE

Marmochic porselen karo 
serisiyle Villeroy & Boch, 
mermer görünümlü duvar 
ve yer karoları sunuyor. 
Serideki beyaz karolar, ince 
gri damarlarıyla öne çıkan 
Calacatta mermerinin; 
gri karolar Pietra Grey 

mermerinin; siyah karolar ise 
İtalyan Grigio Collemandina 
mermerinin görünümünü 
porselene taşıyor. Marmochic 
karo serisi, mat ve parlak yüzey 
seçeneğiyle farklı boyutlarda 
üretiliyor. 
villeroyboch-tr.com

Köklü Ar-Ge 
tecrübesine sahip 
Kalekim, bir 
gün içerisinde 
kullanıma açılması 
gereken mekanlar 
için hızlı sonuç 
veren 1059 
Ultratech ve 2400 
Fugaflex Rapid 
ürünlerini piyasaya sundu. 
Özellikle alışveriş merkezleri, 
hastane ve bankalar gibi 
gündelik yaşamın yoğun olduğu 
mekanlarda kullanıma uygun 

olan ürünlerden 1059 Ultratech 
yapıştırma harcı 3 saat içinde, 
2400 Fugaflex Rapid derz 
dolgusu ise 6 saat içinde priz 
alıyor.
kalekim.com

Saydam tip polikarbonat 
levhalardan üretilen Onduclair 
çatı sistemleri, Onduline 
Avrasya güvencesiyle 
sunuluyor. %90 ışık 
geçirgenliği bulunan Onduclair 
şeffaf çatı sistemi, bu yapısını 
uzun yıllar koruyor. Kapalı 
havuzlardan otoparklara, 
tarım yapılarından ticari 

işletmelere kadar gün ışığından 
üst seviyede yararlanmayı 
gerektiren birçok alanda 
kullanılabiliyor. 30 °C ile 
+130 °C arasındaki sıcaklıkta 
uygulanabilme özelliğine sahip 
ürün, sert hava koşullarında da 
çatıyı koruyor.  
tr.onduline.com

Açık mekanları 
ahşap dokulu 
karolarıyla yenileyen 
Hitit Seramik’in 
Teak serisi yer 
karoları, 60x60 cm  
boyutunda iki ayrı 
doğal ahşap rengi 
ile sunuluyor. 
Doğal meşe ve 
kızıl tonlarda 
tercih edilebilen 
ürün, kendinden rölyefli bir 
yüzeye sahip. Porselen olarak 
üretilen Teak serisi açık hava 
koşullarına dayanıklı olması 

sebebiyle balkon, teras, 
güneşlenme iskeleleri gibi 
alanlarda kullanılabiliyor.
hititseramik.com.tr

PVC pencere ve kapı çözümleri 
sunan Egepen Deceuninck’in 
geliştirdiği Legend Sürme 

Sistemi, yaşam alanlarına 
yer kazandırıyor. Geniş 
açıklıklarda uygulanabilen; ses 

ve ısı yalıtımında 
yüksek performans 
gösteren Legend 
Sürme Sistemi,  
76 mm genişliğe ve 
5 odacıklı kanat 
yapısına sahip. 15 
farklı renk seçeneği 
bulunan Legend 
Sürme Sistemi, 
52 mm kalınlığa 
kadar yüksek 
yalıtımlı camların 
kullanımına 
olanak tanıyor. 
egepen.com.tr

Yenilikçi su 
çözümleri geliştiren 
GROHE’nin Plus 
serisindeki dijital 
bataryalarında 
suyun sıcaklık 
değişimini renkler 
ve rakamlarla 
gösteren LED 
ekran bulunuyor. 
Ürün renk 
göstergesi ve 
Eco Spray ayarı 
gibi özellikleriyle su ve enerji 
tasarrufuna katkı sağlıyor. 
Dijital versiyona ek olarak, 
koleksiyonda tek kumanda 
kollu bataryalardan oluşan 
geniş bir seçki de yer alıyor. 

Chrome, SuperSteel ve Brushed 
Hard Graphite renklerinde 
temin edilebilen GROHE 
Plus’ın dijital versiyonu ise 
siyah gösterge ile sunuluyor.
grohe.de 





16

H
A

B
E

R
 / 

SA
N

A
T

A
R

R
E

D
A

M
E

N
TO

“Biri, Hiçbiri, Binlercesi” Meliha Sözeri:  
“Çevren / Horizon”

Hareket Eden Anılar 

Yanköşe’de:  
“Seri Zanaat” 

Labirent Sanat, adını Luigi 
Pirandello’nun Biri, Hiçbiri, 
Binlercesi adlı kitabından alan 
bir karma sergiye evsahipliği 
yapıyor. Yaşamın kaçınılmaz 
bir parçası olarak insanın 
karşısına çıkan gerçeklik olgusu 
arayışını, belirsizlik ve görelilik 
kavramları çerçevesinde kimlik 
bunalımı üzerine kurgulayan 
kitaptan yola çıkan sergide; 

Gülfem Kessler, İsmet Doğan, 
Sabire Susuz, Sefa Çakır, 
Serdar Oruç ve Tansu Köse’nin 
farklı düşünsel yaklaşımlarla 
“yüz”e odaklandıkları işleri 
yer alıyor. Sergi, 31 Temmuz 
2021 tarihine kadar Labirent 
Sanat’ın Tepebaşı’ndaki yeni 
mekanında ziyaret edilebilir. 
labirentsanat.com

Mimarlık ve heykel 
disiplinlerinin kesişim ve 
etkileşimlerine sanatsal bakış 
açısıyla odaklanan Meliha 
Sözeri’nin ikinci kişisel sergisi 
“Çevren / Horizon”, Bozlu Art 
Project Mongeri Binası’nda 
ziyaretçileri ağırlıyor. Sanatsal 
üretim sürecini karantina hali ve 
kapat(ıl)ma eylemi ile  
ilişkilendiren sergi, sanat 
yapıtının aurasını sorgularken; 

sanatçının üretim mekanını 
karantina odaları ile 
özdeşleştiriyor. Yaşamın 
şeyleşmesi, özne ve nesne 
ilişkilerinin izleyicinin bakışıyla 
yerinden edilmesi ile ilgilenen 
Sözeri, yeni bir ufuk, bir başka 
deyişle yeni bir “çevren” 
öneriyor. Sergi, 14 Ağustos 2021 
tarihine kadar Bozlu Art Project 
Mongeri Binası’nda izlenebilir. 
bozluartproject.com

Contemporary Istanbul 
Vakfı (CIF) ve Borusan 
Contemporary işbirliğinde 
düzenlenen “Hareket Eden 
Anılar” sergisi, Fişekhane 
bünyesinde yer alan sanat 
mekanı Cocoon’da izleyiciyle 
buluşuyor. Borusan Çağdaş 
Sanat Koleksiyonu’ndan 
16 esere yer veren sergi, 
teknolojinin sanat üzerindeki 
etkisinin giderek arttığı bir çağı, 
İstanbul gibi metropollerin 

yaşam deneyimi üzerinden 
anlatıyor. Çokkatmanlı 
kentlerin barındırdığı duygular, 
hatıralar, sosyokültürel geçmiş, 
doğanın kentsel dokuyla 
uyumu gibi konular üzerinde 
düşündüren sergide Olaf Otto 
Becker, Laurent Bolognini ve 
Boomoon gibi sanatçıların işleri 
bulunuyor. Sergi, 6 Ağustos 
2021 tarihine kadar görülebilir.
borusancontemporary.com

Kahve Dünyası’nın 2017’de 
başlattığı kamusal alanda  
sanat projesi Yanköşe’nin  
6. edisyonunda Bilal Yılmaz’ın 
“Seri Zanaat” isimli kinetik 

yerleştirmesine yer veriliyor. 
Endüstriyel üretim ve sosyo-
ekonomik politikalar yüzünden 
kaybolmakta olan zanaat 
kültürüne dikkat çeken 

“Seri Zanaat”, seri 
üretimin temellerinin 
dayandığı kasnak ve 
kayışlardan oluşuyor. 
Şehirdeki zanaat 
atölyelerinin işbirliğinde 
üretilen eser; izleyiciyi 
soylulaşma, kentsel 
dönüşüm, mübadele, 
sosyoekonomik 
politikalar ve endüstriyel 
üretimin yarattığı 
çokkatmanlı problemler 
ve baskılarla yok olan, 
kültürel bir değere 
indirgenerek romantize 
edilen zanaat hakkında 
düşünmeye davet ediyor.
yankose.org

Bilal Yılmaz, “Seri Zanaat”, 
2021 (Fotoğraf: flufoto).
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Aramis Kalay: 
“Streetwise Istanbul”

İstanbul Fotoğraf 
Galerisi’nden 
“Renk ve Grafik”

Müze Evliyagil 
Koleksiyonu’ndan Portreler: 
“İzleyen Yüzler”

“Tedbir”

Fotoğraf sanatçısı Aramis 
Kalay’ın 14. kişisel sergisi 
“Streetwise Istanbul”, ABD 
Kuzey Carolina’da Chapel 
Hill şehrinde yer alan, 
kuruculuğunu Nobel Kimya 
Ödülü sahibi Aziz Sancar ve 
eşi Gwen Sancar’ın yaptığı 
Sancar Türk Kültür ve 
Topluluk Merkezi’nde açıldı. 
İstanbul’un sokaklarında 
“Ötekini Kendi Gibi Görme” 
fikrinden yola çıkarak 

hazırlanan sergide, insan 
hikayelerinin fotoğraflarına 
Amerikalı yazar Meghan 
Nuttall Sayres’in metinleri 
eşlik ediyor. Alıntılar ve 
anekdotlarla sokak satıcıları, 
zanaatkarlar, metro 
müzisyenleri ve diğerlerinin 
zihinlerinden geçenlerden 
ipuçları sunuyor. Sergi  
22 Ağustos 2021 tarihine 
kadar izlenebilir.
sancar.org

Timurtaş Onan’ın 
danışmanlığında ortaya konan, 
32 fotoğrafçıya ait eserler, 
“Renk ve Grafik” başlıklı 
çevrimiçi fotoğraf sergisinde 
izleyici ile buluşuyor. Çizgi, 
leke, form gibi estetik öğeleri 
yalın bir dille kullanan 128 
fotoğraflık seçkide işleri 
sergilenen sanatçılar arasında 
Lina Basmacı, Fethi Baytan, 
Semiha Berkem, Erhan Coral, 

Niso Maçoro, Figen Ongun, 
Ziynet Parlar ve Mine Tarhan 
bulunuyor. İstanbul’un Tarihi 
Yarımada, Beyoğlu, Boğaz ve 
Adalar gibi farklı yerlerinde 
çekilen fotoğrafları derleyen 
sergi, Renk ve Grafik projesinin 
web sitesi üzerinden  
30 Temmuz 2021 tarihine 
kadar ziyaret edilebilecek.
renkvegrafik.com

Müze Evliyagil, 1950’lerden 
günümüze kadar koleksiyonuna 
dahil edilen eserler arasından 
portre çalışmalarına odaklanan 
bir seçkiye yer veriyor. “İzleyen 
Yüzler” başlığını taşıyan 
sergide; aralarında Abidin 
Dino, Bedri Baykam, Burcu 

Perçin, Burhan Doğançay, 
Fethi Arda, Feyhaman Duran, 
Gülsün Karamustafa, Güneş 
Terkol, İnci Eviner, Levent 
Morgök, Mustafa Karasu, 
Roland Topor, Selim Cebeci, 
SENA, Semiha Berksoy’un 
da bulunduğu 38 sanatçının 

üretimlerine 
sanatçıların 
hayatlarından 
köşetaşı 
niteliğindeki 
anekdotlar ve 
belgeler de eşlik 
ediyor. Sergi 31 
Aralık’a kadar 
Müze Evliyagil’de 
görülebilir.
muzeevliyagil.com

Küratörlüğünü Emre Baykal’ın 
üstlendiği grup sergisi Arter 
Koleksiyonu’ndan biraraya 
getirilen yapıtlar yoluyla 
sanatın üretim, muhafaza 
ve sergileme pratiklerine 
odaklanıyor. Adını Canan 
Tolon’un bu gösterimde 
yer alan bir yapıtından 
alan “Tedbir” sergisi, 
çoğu kez izleyicinin tanık 
olmadığı hazırlık ve müzakere 
süreçlerini; kültürel, ideolojik, 
hiyerarşik ve ekonomik 
bağlamların şekillendirdiği 

güç dinamiklerinin yanısıra, 
sanatın kendine özgü zaaf, 
hassasiyet ve kırılganlıklarını 
konu ediniyor. Hamra Abbas, 
Halil Altındere, Rogelio 
López Cuenca, Burak Delier, 
Lamia Joreige, Ali Kazma, 
Alicja Kwade, Serkan Özkaya, 
Walid Raad, Canan Tolon ve 
Nasan Tur’un 13 eserinden 
oluşan “Tedbir”, 20 Şubat 
2022 tarihine kadar Arter’de 
görülebilir.
arter.org.tr
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Zeytinburnu Belediyesi:
“Kent Çalışmaları Ödülleri”

TMMOB 6. Ulusal 
Mimari Koruma Proje ve 
Uygulamaları Sempozyumu

Çevrimiçi Sergi:  
“Kadın Mimar”

Zeytinburnu Belediyesi’nin 
kentsel sorun ve ihtiyaçlarının 
çözümüne yönelik hayata 
geçireceği “Kent Çalışmaları 
Ödülleri” projesiyle, 
akademinin bilimsel bilgi 
birikiminden istifade ederek 
daha iyi bir belediyecilik 
hizmeti geliştirilmesi 
amaçlanıyor. Tarih, coğrafya, 
sosyoloji, antropoloji, şehir 
planlama, mimarlık, iktisat 
gibi farklı disiplinlerden 
Türkiye kentleri üzerine çalışan 

araştırmacılar, akademisyenler 
ve yazarların katılımına 
açık olan proje kapsamında 
makale, doktora tezi, kitap ve 
jüri özel ödülü olmak üzere 
toplam dört kategoride ödül 
veriliyor. “Kent Çalışmaları 
Ödülleri”nin jürisinde ise 
Prof.Dr. Murat Gül, Prof.Dr. 
Çiğdem Dürüşken, Prof.Dr. 
Aydın Gülan, Prof.Dr. Murteza 
Bedir, Prof.Dr. Gülden Erkut, 
Prof.Dr. İsmail Coşkun ve Prof.
Dr. Murat Şentürk yer alıyor. 

Yarışmanın son başvuru tarihi: 
31 Ağustos 2021.
kentcalismaları.com

Mimarlar Odası’nın, 
kültürel mirasın korunması 
ve geliştirilmesinden yola 
çıkarak, bu mirası oluşturan 
yapıların bilimsel ölçütler 
gözetilerek onarılması ve 
günlük yaşamımıza katılması 
süreçlerini değerlendirmek 
amacıyla 2010 yılından 
bu yana ulusal ölçekte 
düzenlediği “Mimari Koruma 
Proje ve Uygulamaları 
Sempozyumu”nun 6’ncısı 
bu sene, 22-23 Ekim 2021 
tarihinde Mimarlar Odası 

İzmir Şubesi, İzmir Mimarlık 
Merkezi’nde gerçekleşiyor.
Sempozyum kapsamında, 
özgün işlevi devam eden ya da 
yeni işlevlendirme önerilmiş 
koruma projeleri ile arkeolojik 
alanlar için üretilmiş proje ve 
uygulamaların yanısıra mevzuat 
değişiklikleri, ilke kararları, 
koruma kurulu kararları 
ve KUDEB uygulamaları 
tartışılacak. Sunuş özetlerinin 
teslimi için son tarih: 30 
Temmuz 2021.
mo.org.tr 

Goethe-Institut Türkiye’nin 
düzenlediği “Kadın Mimar” 
başlıklı çevrimiçi sergi, 
Türkiye ve Almanya’dan kadın 
mimarları ve işlerini konu 
alıyor. Mimarlık mesleğinin 
Türkiye’deki gibi Almanya’da 
da hala erkek çalışma alanı 
olarak kabul edilmesinden 
yola çıkan Goethe-Institut, 
“Kadın Mimar” sergisi ile, 
iki ülkeden toplam 18 kadın 
mimarı tanıtmayı, tartışmaya 
açmayı ve uzmanları sohbete 
dahil etmeyi amaçlıyor. Sergi; 
Alman Mimarlık Müzesi’nin, 
2017 yılında “FRAU 
ARCHITEKT - 100 Yılı Aşkın 
Bir Tarih: Mimarlık Mesleğinde 

Kadınlar” başlığıyla düzenlediği 
gösterimden bir seçki 
sunarken içeriğini Türkiye’ye 
bakışla genişletiyor. Sergi ve 
etkinliklerin odak noktasında, 
mimarlık alanını üretimleri ile 
şekillendiren kadınlar yer alıyor. 
Türkiye’den Melike Altınışık, 
Semra Teber Yener, Mualla 
Eyüboğlu Anhegger, Neyyire 
Perran Doğancı, Semra Uygur, 
Sevinç Tüjüment Hadi, Leman 
Tomsu, Nuran Ünsal ve Melkan 
Gürsel’in yer aldığı sergi, 
Goethe-Institut Türkiye’nin 
internet sitesi üzerinden ziyaret 
edilebiliyor.
goethe.de/ins/tr/tr/kul/sup/ekt.
html 
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Yapı Tasarım 
Yarışması 
2021’in 
Kazananları 
Açıklandı
Çimento Endüstrisi İşverenleri 
Sendikası’nın (ÇEİS), 
çimentonun estetik ve 
yenilikçi kullanım örneklerini 
artırmak amacıyla düzenlediği, 
organizasyonu ve raportörlüğü 
Binat İletişim & Danışmanlık 
tarafından yürütülen Yapı 
Tasarım Yarışması’nın 
ikincisi sona erdi. Bu yıl, 
“Kentsel Alanda Yenilikçi 
Yaklaşımlar” teması altında 
atıl alanları işlevlendirmeyi 
hedefleyen yarışmaya 
toplam 96 proje başvurdu. 
Profesyonel kategoride 41, 
öğrenci kategorisinde 55 proje 
Tomris Akın, Oğuz Cem Çelik, 
Nurbin Paker, Dürrin Süer 
ve Ahmet Tercan’dan oluşan 
jüri tarafından değerlendirildi.  
Profesyonel kategoride, Dilara 
Demiralp ve Uğur İmamoğlu 
“Ekoton” projesi ile birincilik; 
Aslı Erdem, Merve Nur Başer 

ve Fatma Zeyneb Önsiper 
“Concrete Jungle” ile ikincilik; 
Efecan Kuyusuz, Volkan Kaya, 
Metin Ali Liman, Mustafa 
Tayyip Kaynar ve Bayram 
Altındağ “Temas” projesi ile 
üçüncülük ödülünün sahibi 
oldu. Öğrenci kategorisinde 
ise Melis Beril Yemişçi, 
Melis Pınarel ve Dilşad 
Kurdak’ın “Beton Motus” 
projesi birinci;  Yeliz Kaya, 
Furkan Berke Çilesizoğlu, 
İlayda Ömer ve Kurtuluş 
Atasever’in Ningen projesi 
ikinci; Mertcan Demirhan, 
Umut Can Korkmaz, Emil 
Aliyev ve Yusuf Çoşan’ın 
“Sarnıç” adlı projesi üçüncü 
oldu. Profesyonel kategoride 
“Kentsel Arayüz DAM”, 
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“Katmekân”, “Cubetopia” 
ve “Duyusal Beton” adlı 
projeler; öğrenci kategorisinde 
ise “Küf-Beton”, “Paraboloid 

Paylaşılan 
Kutsal 
Mekanlar
CerModern, sanatçı ve 
araştırmacılardan oluşan 38 
kişilik bir ekibe ait eserlerin 
yer alacağı “Paylaşılan Kutsal 
Mekanlar” başlıklı sergiye 
evsahipliği yapıyor. Akdeniz’de 
yerleşik bir konu olan dini 
topluluklar arasındaki sınırların 
geçirgenliğini gösteren eserler; 
ziyaretçilere antropolojik 
araştırmayla güncel sanatın 
biraraya geldiği bir deneyim 
sunarken; onları Akdeniz’deki 
kutsal mekanlar etrafında bir 
yolculuğa davet ediyor. Farklı 
versiyonları Marsilya (2015), 
Tunus (2016), Paris (2017), 
Selanik (2017), Marakeş 
(2018), New York (2018), 
İstanbul’da (2019) düzenlenen 
serginin Ankara versiyonunun 
doğru aydınlatılması için 

gereken teknik armatür desteği 
TEPTA tarafından sağlandı. 
Küratörlüğünü Dionigi Albera 
ve Manoël Pénicaud’un 

üstlendiği; Anadolu Kültür 
A.Ş. tarafından, Calouste 
Gulbenkian Vakfı ve Ankara 
Fransız Kültür Merkezi’nin 

desteğiyle düzenlenen sergi, 
1 Temmuz-30 Eylül 2021 
tarihleri arasında gezilebilir.
cermodern.org
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Kenet Kavuşma”, “Döngü” ve 
“PAR-KUR” projeleri Eşdeğer 
Mansiyon ödülüne değer 
görüldü. 
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“Ich Strahle Aus”:
Ben Aktarırım/Taşırım
Joseph Beuys 100 Yaşında

Sanatçı Joseph Beuys’un (1921-1986) doğumunun 100. yılı 
vesilesiyle dünya çapında düzenlenen çok sayıda etkinlikten biri 
de Pinakothek der Moderne tarafından gerçekleştiriliyor. Müze, 
sergi kapsamında sanatçının çoklu üretimlerinden bir seçkiyi 
geçici bir süreyle “beyaz küp”ün sınırları dışına çıkarıyor. 

Beuys’un, aralarında “Rose für Direkte Demokratie”, “Capri-
Batterie”, “Objekt zum Schmieren und Drehen”in de bulunduğu 
pek çok eseri Münih’te sinema salonu, hükümet binası, araştırma 
merkezi gibi farklı mekanlara yerleştiriliyor. Sanatçının işlerinin 
farklı ortamlarda doğrudan deneyimlenebilmesiyle “Ich Strahle 
Aus” (“Ben Aktarırım/Taşırım”) söyleminin bir anlamda hayata 
geçirilmesi amaçlanıyor. 

Pinakothek der Moderne’in galeri mekanında ise müze 
koleksiyonundan eserlerin yanında Beuys’un 1974 yılında 
Afrika’da ürettiği ve fotoğrafçı arkadaşı Charles Wilp tarafından 
belgelenen kum çizimleri ilk kez sergilenecek. 25 Haziran’da 
açılan sergi, 10 Ekim 2021 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. ■

1 Joseph Beuys portresi (Fotoğraf: Erich Puls / Klaus Lamberty).
2 Joseph Beuys, “Doğrudan demokrasi için bir Gül” (Rose für Direkte Demokratie), 
1973 (©VG Bild-Kunst, Bonn 2021).
3 Joseph Beuys, “Sessizlik” (Das Schweigen), 1973, Ingmar Bergman’ın aynı adlı 
filmine ait 5 bobin, 1962 (©VG Bild-Kunst, Bonn 2021).

1

3

2
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4 Joseph Beuys, “Sanat = 
Kapital” (Kunst = Kapital), 
1980 (©VG Bild-Kunst, Bonn 
2021).
5 Joseph Beuys,“Kalça 
Kaldırma” (Buttocklifting), 
1974 (©VG Bild-Kunst, Bonn 
2021).
6 Joseph Beuys, “Ölkanne 
F.I.U.”, 1980 (©VG Bild-
Kunst, Bonn 2021).
7 Joseph Beuys, “Ja Ja Ja Ja 
Ja, Nee Nee Nee Nee Nee”, 
1970 (©VG Bild-Kunst, Bonn 
2021).
8 Joseph Beuys, “Capri-
Batterie”, 1985 (©VG Bild-
Kunst, Bonn 2021).
9 Joseph Beuys, “Yağlanacak 
ve Döndürülecek Nesne” 
(Objekt zum Schmieren und 
Drehen), 1972 (©VG Bild-
Kunst, Bonn 2021, Fotoğraf: 
VAN HAM Kunstauktionen / 
Saša Fuis Photographie).
10 Joseph Beuys, “Gül 
olmadan hiçbir şey 
yapmayacağız” (Ohne die 
Rose tun wir’s nicht), 1972 
(©VG Bild-Kunst, Bonn 
2021).
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“Learning to See” 
Temple Contemporary’de 
Denise Scott Brown Fotoğrafları

Philadelphia’da Temple Üniversitesi’nin Tyler Sanat ve Mimarlık 
Okulu bünyesindeki sanat galerisi Temple Contemporary, 
“Learning to See: Denise Scott Brown” başlıklı sergiyi ziyarete 
açtı. Sergide, ABD’li mimar ve kent plancı Scott Brown’un 
mimarlığa ve yapılı çevreye yaklaşımı fotoğrafik üretimi üzerinden 
ele alınıyor. 

Çağdaş mimarlığın yeniden tanımlanmasında rol almış öncü 
isimlerden biri olan Scott Brown’un, eşi ve ortağı Robert Venturi 
ile birlikte yürüttüğü projeler, mimarlık gibi pek çok alandan 
uygulamacıya ilham verdi. İkilinin Venturi, Scott Brown and 
Associates çatısı altındaki üretimleri 140’ı aşkın tasarım ödülüne 
değer görüldü. Scott Brown ve Venturi, 2016 yılında Amerikan 
Mimarlar Enstitüsü’nün (AIA) Altın Madalya ödülünün ilk 
müşterek kazananları oldular.

Sergide, coğrafi ve dönemsel olarak kesişen fotoğraflar kimi 
yerde duvarları boydan boya kaplayarak çeşitli tematik bölümler 
halinde galerinin dört mekanına yerleşiyor. Avrupa şehirlerinden 
Güney Afrika kırsalına uzanan; bir yandan benzin istasyonları, 
reklam panoları, tabelalar ve yol kenarındaki dükkanlarla 
Amerikan popüler kültürünün yapılı çevreye yansımalarını 

1 Pico Boulevard, Los Angeles, CA, 1966 (Fotoğraf: 
Denise Scott Brown).
2 Denise Scott Brown, Steven Izenour ve Learning 
from Las Vegas ekibi, Stardust, 1968 (Fotoğrafçı 
bilinmiyor). 
3 “Las Vegas’tan Öğrenmeye Başlamak” (Starting 
to learn from Las Vegas), Nevada, 1968 (Fotoğraf: 
Denise Scott Brown).
4 Strip’te tabelalar, Las Vegas, Nevada, 1968 
(Fotoğraf: Denise Scott Brown).
5 “Arabalara gözcülük eden Roma askeri” (A 
centurion guards the cars) Las Vegas, NV, 1968 
(Fotoğraf: Denise Scott Brown).
6 “Kentsel sistemler dizisi ve endüstriyel romantizm” 
(Juxtaposed urban systems and industrial romance), 
Los Angeles (Fotoğraf: Denise Scott Brown).
7 “Akrobatlar ve oluşturdukları örüntü” (Acrobats 
and their patterns), Santa Monica, CA, 1968 
(Fotoğraf: Denise Scott Brown).

1
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kadrajına alan bu fotoğraflar Scott Brown’un seyahatlerini, esin 
kaynaklarını ve ilgi alanlarını belgeliyor. Serginin son bölümü ise 
mimarın Philadelphia fotoğraflarına ayrılıyor.
 
Carolina Vaccaro ve Noa Mailar’ın küratörlüğünde gerçekleşen 
sergi, 18 Eylül 2021 tarihine kadar gösterimde olacak. ■

2 3

5
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8 “Soweto’da toplu konut” (Public housing in Soweto), 
Johannesburg, Güney Afrika, 1957 (Fotoğraf: Denise Scott 
Brown).
9 Namibia’da yol kenarı tabelası, Güney Afrika, yak. 1950’lerin 
sonu (Fotoğraf: Denise Scott Brown).
10 Batılı motifleri yapılarına uyarlayan Mapoch kabilesi, Güney 
Afrika, 1957 (Fotoğraf: Denise Scott Brown).
11 “Lagün’de geniş bir açıklık”, (Vast space in the Lagoon), 
Venedik, İtalya, 1956 (Fotoğraf: Denise Scott Brown).
12 “San Marco Meydanı’nda güvercin örüntüsü” (Pigeon 
patterns in Piazza San Marco), Venedik, İtalya, 1956 (Fotoğraf: 
Denise Scott Brown).
13 Venturi, Scott Brown and Associates, Inc. tarafından 
tasarlanan Hôtel du Département de la Haute-Garonne (Fotoğraf: 
GrandRond Photography).

8

10

12 13

11

9
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Alman Tasarımı 1949-1989: 
İki Ülke, Tek Tarih
Doğu’da ve Batı’da

Vitra Design Museum, Weil am Rhein’da ziyarete açtığı 
“Deutsches Design 1949-1989: Zwei Länder, eine Geschichte” 
başlıklı sergiyle Berlin Duvarı’nın yıkılışından 30 yılı aşkın süre 
sonra, iki Almanya’da savaş sonrası tasarımın ilk panoramik 
görünümünü sunuyor. Doğu ve Batı Almanya’dan karşılaştırmalı 
bir tasarım seçkisine yer verecek olan sergi; duvarın iki tarafına 
dair yerleşik söylemleri sorunlaştırarak aralarındaki ideolojik ve 
estetik farklılıkları, paralellikleri ve karşılıklı ilişkileri yeniden 
keşfe çıkıyor.

Alman tasarımının 1920’lerde tarih sahnesine çıkışı, başta 
Bauhaus okulu ve Werkbund birliği sayesindedir. 1949’daki 
bölünmenin ardından iki ülke, tasarım ve gündelik kültür 
alanındaki üretimler bağlamında da yollarını ayırır. Batı’da 
tasarım, “Wirtschaftswunder” ya da ekonomik mucizenin itici 
gücü haline gelirken Doğu’da sosyalist planlı ekonominin içine 
çekilmiştir. 

İkonik mobilyalardan grafik ve endüstriyel üretimlere, moda, 
tekstil ve iç mekan tasarımlarından kişisel süs eşyalarına uzanan 
kapsamlı bir seçkinin görülebileceği sergi; Dieter Rams, Egon 
Eiermann, Rudolf Horn ve Margarete Jahny gibi dönemin önemli 

1 Duvar’ın yıkılışı, 12 Kasım 1989 (©Tim Wegner / laif).
2 VEB Textilkombinat Cottbus, Doğu Berlin’de moda, 1978 
(©akg-images / Günter Rubitzsch).
3 Dieter Rams ve Hans Gugelot, “Stereo-Phonosuper - SK 6”  
(Schneewittchensarg), 1956/60 (©Vitra Design Museum; 
Fotoğraf: Andreas Sütterlin).
4 Klaus Kunis, sulama kabı, yak. 1960 (Kaynak: Nachweis für 
Besiedlung 2014, ed. Werkleitz Gesellschaft e.V.; Yerleştirme: 
Stephan Schulz, ©Werkleitz 2014; Fotoğraf: Yvonne Most).
5 “Porsche 911 Targa”, Reklam afişi, 1967 (©Company Archive 
Porsche AG).
6 Kultur im Heim dergisi kapağı, 4/1964 (Fotoğraf: Dresden 
State Art Collections).

1



33

G
Ü

N
D

E
M

 / TA
SA

R
IM

A
R

R
E

D
A

M
E

N
TO

isimlerini tanıtırken; tasarım okullarının ve Bauhaus mirasının 
rolünü de vurguluyor. İki yakadan üretimlerle sunulan geniş 
panorama, Soğuk Savaş döneminde Almanya’da tasarımla tarihin, 
gündelik kültürle dünya siyasetinin nasıl içiçe geçtiğini ortaya 
koyuyor. Doğu ve Batı Almanya’nın tasarım tarihini, zıtlık ve 
çatışmaların yanında paylaşım ve bağlantılara da dikkat çekerek 
ortak bir tarih anlatısı içinde ele alan sergi, dönemin tasarımsal 
üslup ve tutumlarını, ideolojik farklılıklara sabitlenmiş bir 
bakıştan uzaklaştırarak, olanca çeşitliliği içinde ortaya koymayı 
amaçlıyor.

Vitra Design Museum, Kunstgewerbemuseum, Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden ve Wüstenrot Foundation 
ortaklığında düzenlenen sergi, 5 Eylül 2021 tarihine kadar 
ziyarete açık olacak. ■

2 4

65
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7 “Palast der Republik” broşürü, Berlin, 
7 Temmuz 1977; mimar: Heinz Graffander 
(©ddrbildarchiv.de / Manfred Uhlenhu).
8 Philip Rosenthal, Batı Almanya Şansölyesi 
Ludwig Erhard ve Walter Gropius’a, 1966 
Rosenthal Studio Award’ı kazanan Bofinger 
sandalyesini tanıtıyor (©Rosenthal GmbH ve 
Historisches Fotoarchiv des Rat für Formgebung, 
Frankfurt am Main. Fotoğraf: Jürgen Hans).
9 Willy Fleckhaus, edition suhrkamp, 1963 
(©Carsten Wolff, Willy Fleckhaus Archiv c/o Fine 
German Design, Frankfurt am Main).
10 Karl-Heinz Adler ve Friedrich Kracht, 
“Formsteinwand”, Berlin Hohenschönhausen, 
1979/1981 (Archiv Friedrich Kracht; Karin 
Kracht’ın izniyle).
11 Rudolf Horn ve Eberhardt Wüstner, MDW 
raf sistemi, 1967 (Archiv Rudolf Horn; Fotoğraf: 
Friedrich Weimer, Dresden).
12 Hans (Nick) Roericht, İstiflenebilir sofra takımı 
“TC 100”, 1958/59 (©HfG-Archiv / Museum Ulm; 
Fotoğraf: Wolfgang Siol, 1961).
13 Erich Menzel, Sandalye “Nr. 50642”, 1949 
(©Vitra Design Museum; Fotoğraf: Jürgen Hans).
14 Herbert Hirche, 1957 Interbau sergisi için 
örnek daire, Westberlin; mimar: Günther Gottwald 
(©Sammlung Werkbundarchiv - Museum der 
Dinge Berlin; Fotoğraf: Ewald Gnilka).
15 “Trabant 601 Universal” reklam broşürü, 
1965 [Tıpkıbasım: ©Trabant Team Freital e.V. 
(trabantteam-freital.de) Freital, 2020].

7

8

10

9
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“Architectural Bestia”
Mimari Mahlukat

Southern California Institute of Architecture’ın (SCI-Arc) 
evsahipliği yaptığı “Architectural Bestia” başlıklı sergide yapay 
zeka, makine öğrenmesi ve mutasyon kavramlarının tasarımla 
ilişkisi ele alınıyor. Sanal olarak gerçekleşen sergi; BairBalliet, 
Herwig Baumgartner, Current Interests, Griffin Enright, 
Aminatou Fall, Ramiro Diaz-Granados, Soomeen Hahm, 
Kordae Jatafa Henry, Damjan Jovanovic, Ferda Kolatan, Elena 
Manferdini, P-A-T-T-E-R-N-S, Florencia Pita & Co, Ruy Klein, 
servo LA-Stockholm, Testa & Weiser, Tom Wiscombe, William 
Virgil ve Liam Young’ın işlerine yer veriyor.

Tasarım alanında son 30 yılda ortaya çıkan yeni metodolojilerin 
tetiklediği çeşitli paradigma kaymaları, sergide yapay zeka ve 
makine öğrenmesi gibi teknolojiler aracılığıyla inceleniyor. 
Günümüzde mimarlık, sanat, moda, film ve müzik gibi farklı 
disiplinlerin birbirine benzer teknik diller kullandığına ve benzer 

1 Ruy Klein, “Notre-Dame de La Tourette”, 
Los Angeles, 2019 (SCI-Arc’ın izniyle).
2 BairBalliet, “G.L.O. / Graphic, Line, 
Object”, 2017 (Fotoğraf: Yosephine Ang. 
SCI-Arc’ın izniyle).
3 Elena Manferdini, Sentetik bahçe 
çalışmasından, 2019 (SCI-Arc’ın izniyle).
4 Tom Wiscombe, “National Museum of 
World Writing” projesi için maket, 2017 
(SCI-Arc’ın izniyle).
5 Florencia Pita & Co., bir proje için 
görselleştirme (SCI-Arc’ın izniyle).

1

2 3
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fikirleri araştırdığına işaret eden sergi, müelliflik kavramının 
dönüşümüne de dikkat çekiyor.

Sergi kapsamında başta mimarlık olmak üzere farklı pratiklere 
ait işler, yapay zeka aracılığıyla devamlı bir değişim ve 
mutasyona maruz bırakılıyor. “Özerk bir araştırmacı” olarak 
tanımlanan makine, her gece internette önceki günün en 
popüler mimari görsellerini tarayarak mevcut veri setine dahil 
ediyor. Her gün öğrendiği imge dünyasının kısmi bir haritasını 
oluşturan makine, önceki günün en çok ziyaret edilen görselini 
haritanın merkezine alıyor. Böylece sergilenen işler sürekli 
olarak dönüşür ve yeni “mimari canavar”lar üretilirken, 

akademiye ait estetik değerlerin yerini sosyal medya ve kolektif 
etkileşime ait değerler alıyor. 

Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts 
tarafından desteklenen “Architectural Bestia”, Hernán Díaz 
Alonso ve ve M. Casey Rehm’in küratörlüğünde hazırlandı. 
archbestia.com adresinden çevrimiçi olarak da izlenebilen sergi, 
SCI-Arc’ta 31 Ağustos 2021 tarihine kadar açık olacak. ■

4

5
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6-9 Makine tarafından popüler sosyal medya gönderilerinden alınmış görüntülerle 
oluşturulan haritanın geçirdiği evrim, ilk 10 günden kesit: Merkezde, günün en 
çok görüntülenen karesinin makine tarafından mutasyona uğratılması ile elde 
edilen imaj (SCI-Arc’ın izniyle).

6 7

8 9
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Bir Yokluk Olarak Beton

Saitali Köknar ■ Mimarlık tarihinde 
önemli bir yere sahip Bauhaus okul 
kompleksinin bir uzantısı olarak 
Dessau’da 1925 yılında Gropius 
tarafından tasarlanıp inşa edilen dört adet 
lojman binasından (Meisterhäuser) biri 
olup, 1945 yılında hava bombardımanı ile 
yıkılan Gropius Evi’nin Berlinli mimarlık 
ofisi Bruno Fioretti Marquez tarafından 
yeniden yorumlanarak yapılışı, hem 
modern mirasın nasıl korunacağına hem 
de genel olarak yeniden yorumlamaya 
dair tartışmaya değer bir örnek 
oluşturuyor.

Öncelikle yapının yıllara yayılmış, 
çeşitli etkinliklerle kamusal olarak 

tartışılmış, hiç de kısa olmayan elde 
ediliş sürecine bakalım. 1932 yılında 
okul kapandıktan sonra boş kalan ve 
1945’te yıkılan binanın temelleri üzerine, 
Emmer ailesi tarafından 1956 yılında 
komşu parsellerdekine benzer kırma 
çatılı, geleneksel bir ev inşa ediliyor. 
Bauhaus kompleksi 1996 yılında 
UNESCO Dünya Kültür Mirası alanı 
olarak kabul edildikten sonra geriye 
kalan yapıların nasıl korunacağı hakkında 
tartışmalar hız kazanıyor. 2003 yılında 
“Modernizmi Yeniden İnşa Etmek” 
başlıklı halka açık bir kolokyum ile 
Gropius evinin yeniden inşası tartışmaya 
açılıyor1. Aynı yıl bir fikir atölyesi 
düzenlenerek ortaya çıkan 24 öneri 

Dessau’da efsanevi Bauhaus’un Meisterhäuser’i (Usta Konutları) son yıllarda 
hem restore edildi hem de bunların arasında yer alan Gropius’un yıllar önce 
yıktırılmış evinin yeniden inşası gündeme geldi. Böylelikle modern mimarlık 
hareketi için çok önemli bir kompleksin yeniden varedilmesine girişildi. Saitali 
Köknar bu zorlu etkinliği tartışıyor.
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önde gelen mimar ve eleştirmenlerle 
paylaşılıyor. 2004 yılında ikinci bir 
kolokyum düzenleniyor. İki yılda bir 
düzenlenen Bauhaus Ödülü kapsamında 
2006 yılında gerçekleşen “Modernizmi 
Güncellemek” başlıklı yarışma sonucu 
iki öğrencinin “Emmer Evi Taşınıyor” 
isimli projesi ödüllendiriliyor. 2007 
yılında yarışmanın sonucu tatmin edici 
olmasa gerek ki, Dessau Belediyesi ve 
Güney Saksonya Eyaleti uluslararası 
bir yarışmanın hazırlıklarına başlıyor. 
Bu kapsamda Emmer Evi, 2008 yılında 
yıkılıyor ve 2010 yılında Gropius Evi’ni 
yeniden inşa etmek amacıyla yarışma 
ilan ediliyor. Yarışmayı kazanan Bruno 
Fioretti Marquez’in önerisinin inşaatı 
2014 yılında tamamlanıyor. Gropius Evi 
odaklı “yeniden yapım” tartışmalarının 
başlangıcını 2003 yılı olarak alırsak, tam 
11 yıl süren bir yapı elde etme süreci 
ile karşı karşıyayız. Bu sürece alanda 
yapılan arkeolojik arama kazıları, Emmer 
Evi’nin korunup korunmamasına ilişkin 
tartışmalar dahil. Karar vericiler konunun 
nasıl ele alınabileceğine ilişkin tüm 
fikirleri kamu önünde masaya yatırdıktan 
sonra Gropius Evi’nin yeniden inşasına 
karar veriliyor. Eyalet’in, Belediye’nin, 
Bauhaus Vakfı’nın, mimarların ve 
mimarlık öğrencilerinin halka açık olarak 
tartıştıkları ilham verici bir süreç.

İşin zoru elbette Gropius Evi’nin yeniden 
yapılması kararına yönelik bir proje 
oluşturabilmek. Modern mimarlığın 
ikonik bir yapısını, elde yeterince veri 
olmadan, birebir inşa edebilmek mümkün 
mü? Kaldı ki birebir inşa edilebilse bile 
bu bize ne kazandırır, neyi gösterir, 
neyi saklar? Oldukça ikircikli, sonucun 
aynı anda herkesi memnun edemeyeceği 
başından belli, çetrefil bir konu. Bruno 
Fioretti Marquez’in oldukça şiirsel ve 
felsefi yaklaşımı hafızanın unutmalar ve 
yeniden inşa etmeler, tamamlamalarla 
dolu dinamik bir süreç olduğu önermesine 
temelleniyor. Aynısını yapamıyorsak 
aslına nasıl yaklaşabiliriz? Asıl olandan 
bugüne aktarılması, sürdürülmesi gereken 
neler kalmalı, neler çözünerek yok olmalı? 
Sadece bir bina için değil binanın temsil 
ettiği değerlere, o binanın yapılışına 
yazılmış fikirlere dair sorulması gereken 
cevabı zor sorular bunlar.

Yapıyı gezerek incelediğimizde işin 
orijinalinden geriye sadece form kurucu 
fikirlerin kaldığını, diğer tüm niteliklerin 
silikleşerek adeta yok olduğunu 
söyleyebiliriz. Renkler, dokular ve küçük 
detayların tümü adeta tek bir kalıptan 
çıkmış beton kitle kompozisyonun 
yüzeyleriyle bütünleşmiş ve içeriyi 
göstermeyen buğulu camlara indirgenmiş. 

Böylelikle yapı sanki gerçekliğini 
yitirmiş, maddesizleşmiş, eski bir fikrin 
hayaleti ya da yeni bir fikrin maketi 
gibi beliriyor2. Mimarlar, varlığın ve 
inşaatın sembolü olan betonu, yokluğun 
ve tam olarak inşa etmeyişin bir sembolü 
olarak kullanıyorlar. Betonun anlamına 
ve etkisine ilişkin bu tersyüz ediş3, 
yapının yeniden elde edilişine ilişkin tüm 
tartışmaları ve beliren cevapları aynı anda 
içeriyormuşçasına bulanık ama kararlı 
bir etki yaratıyor. Betonu bir yok-madde 
olarak kullanmanın ardında yatan fikri 
altyapı, bizzat yapının orijinalinde saklı. 
Theo van Doesburg’un duvar ve döşeme 
gibi aslında yerçekimine göre farklı 
maddeleşmesi gereken yapı elemanlarının, 
uzayda farklı yönlere uzayıp kısalarak 
benzer şekilde adeta aynılaştırarak 
davrandığı, malzeme açısından fantastik 
dünyasıyla paralellikler taşıyan 
Gropius’un Wabenbau fikri4, bir taraftan 
yapıyı sanayi tarafından üretilebilen bir 
standarda indirgerken, bir taraftan onu 
maddesizleştiriyor. Günümüze robot 
kollarla “print” edilen yapılar halinde 
taşınan bu kurucu fikir, tasarlanan 
üçboyutlu şeklin materyal kısıtlamalardan 
bağımsız, maddenin her koşulda 
tasarımdaki karara boyun eğmesini 
arzulayan bakış ile benzerlikler taşıyor. 
1920’lerin avangart koşullarında, mimari 
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tasarımı ikiboyutlu yüzeylerin stilistik 
tasarımından kurtarabilmek için, kitlelerin 
özgürce hareket ettiği, yerçekiminden 
bağımsız, “sahici” bir üçboyutlu tasarıma 
sahip olmaları gerektiğine ilişkin arzu 
kök salarak yaygınlaşıyor. Gropius’un 
evin girişine doğru uzanan “çıkma”yı 
köşelerinden taşıyan iki kolonu siyah 
cam ile kaplayarak5 ayna etkisi ile 
yok etmeye çalışması bu arzunun bir 
uzantısı olsa gerek6. Bruno Fioretti 
Marquez tasarımında ise nihayet yıllar 
sonra bu sahte konsolun güncel beton 
teknolojileriyle fikrin aslına sadık bir 
şekilde konsol olarak tekzip edildiğini 
görüyoruz. Adeta mimarlar Gropius’un 
ne dediğini değil ne söylediğini günümüze 
taşımışlar.

Orijinal yapıda, kütle hareketleri ile 
son derece uyumsuz ama bir evin 
gerektirdiği şekilde odalara bölünmüş 
iç mekan düzenlemesi ise yeni yapıda 
tamamen yeniden düşünülmüş. Kütlelerin 
hareketleriyle oluşan iç hacim yapısal 
olarak tamamen boş bırakılmış ve oda 
düzeni yerini; ahşaptan yapılmış, grinin 
bir tonuna boyanarak ahşaplığından 
çıkarılmış, mimarların “artifakt” ismini 
verdiği üçboyutlu bir hacim düzenleyiciye 
bırakmış. Yapının yarışmada istenen 
bir sergi ve bilgilendirme mekanı 
olmasıyla uyumlu bu güncelleme, aynı 
zaman Gropius Evi’ni kurucu fikrine 
daha da yakınlaştırıyor. İki kata ve her 
yöne uzanan boşluklar, yapının bize 
vaktinde söylediği ama tam olarak 
gerçekleştiremediği üçboyutlu hacim 
organizasyonunu kurarken, ironik bir 

şekilde asıl olana aslından daha sadık bir 
iç hacim oluşturuyor.

Asıl olana aslından daha sadık önermesi 
okuması zor olsa da tasarım düşüncesi 
açısından konuyu kadim bir probleme 
çekmesi açısından üzerinde durmaya 
değer. Proje çizimleri bir fikrin temsili 
midir? Peki binalar çizimlerin maddeyle 
temsil edilen birer tercümesi mi? 
Mimarlık kültüründe gözlemleyebildiğim 
kadarıyla, fikirsel olanı yukarıya 
yerleştiren, fikrin diğer tüm temsillerinin 
tercümeler aracılığıyla aşağı doğru 
zayıfladığını düşünen, benim “yarım elma 
teorisi” diye adlandırmayı önerdiğim 
yaygın bir kanaat bulunuyor. Önce fikir 
vardır, sonra azalarak çizime aktarılır. 
Bu tasarımın en yüksek halidir. Sonra 
çizim yapıya dejenere olur, ardından 
kullanıcılar yapıyı tanınmaz hale getirir. 
Halbuki elmayı tamamladığımızda 
binalardan oluşmuş bir çevrede yaşayan 
bireyin zihnine o “yüksek” fikirlerin 
düştüğü bir döngü sözkonusudur. Daha 
da doğrusu sıralı sebep sonuç ilişkileri 
ile düşünmeye alışmış bizlere bu oluş bir 
döngü gibi görünüyor olmalı. Her birey 
konumu ve mesleğine göre, aynı anda, 
daha iyi olduğunu düşündüğüne doğru 
hareket edebilmek için temsiller geliştirir, 
bunlara fikirler de dahil. Bir fikrin 
dahi bir temsil olabildiği bir ortamda, 
yapılara, yapılanlara ve orijinallere bakıp, 
yapının sadece durduğu “orijin”ine 
tav olmayıp, temsil edilen sözkonusu 
fikrin nereye gittiğinin peşine düşebilmiş 
bir iş Bruno Fioretti Marquez’in yeni 
Gropius Evi. Materyali yerçekiminden 

kurtarmak için düşeysizleştirip maddeden 
bağımsızlaştırarak ve üstelik bu 
operasyonu beton ile gerçekleştirerek. 
Sonuç olarak mimarlar, içinde 
bulunduğumuz sert neoliberal dünyada 
başka ellerde ve bağlamlarda son derece 
genelgeçer, tutarsız ve sıradan bir yapıyla 
sonuçlanabilecek maddesizleştirme 
sürecini, düşünen ve düşündüren bir işe 
dönüştürmeyi başarmışlar.

■ Saitali Köknar, Dr. Mimar.

Notlar:
1 Monika Markgraf, “Rekonstruktion? Das Gropius-
Haus in Dessau”, 2007.
2 Florian Heilmeyer, “Gropius’ Ghosts: Bauhaus 
reinterpreted not reconstructed in Dessau”, uncube, 
22 Mayıs 2014: [https://www.uncubemagazine.com/
blog/13113621].
3 Yapının kuruluşundaki tersyüz ediş stratejileri, 
mimarların açıklamalarında da belirgin: “Sugimoto 
ve Demand’in çalışmaları, aradığımız şeyi bize 
gösteriyordu: Yokluğu ve mevcudiyeti çağrıştıracak, 
yakınlık yoluyla mesafe yaratacak ve muğlaklık 
ile kesin bir şekilde başa çıkacak bir şema”. 
Mimarların proje açıklama metninden, “Memoria and 
Imprecision”: [https://bfm.berlin/neue-meisterhaeuser-
bauhaus-dessau-2014/#].
4 Matthias Noell, “Choisir entre l’individu et le 
standard – das Künstlerhaus bei Gropius, Le Corbusier, 
Van Doesburg, Bill”, Universitätsbibliothek Heidelberg, 
Heidelberg, 2002, s. 83-115.
5 Alanda yapılan arama kazılarında girişteki siyaha 
boyalı kolonların üzerine giydirilen 25 mm siyah cam 
kaplamadan parçalar bulunmuş.Bkz.: Sayed Ahmed, 
“General Consideration over the Bauhaus Material 
Practice: The Case of Modern Monument; Siedlung 
Gropius Törten Estate at Dessau, Germany.” Journal of 
University of Babylon for Engineering Sciences 27.2, 
2019, s. 300-318.
6 Görsel karşılaştırma için bkz.: F. Heilmeyer, a.g.e., 
2014.
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Konum: Dessau, Almanya
Yapım Tarihi: 2014
Proje Alanı: 262 m2

İşveren: Stadt Dessau-Roßlau
Mimarlar: Bruno Fioretti Marquez, 

Berlin
Proje Sorumlusu: José Gutierrez 

Marquez, Marco Smith, Simon Davis, 
Nadine Stecklina

Proje Ekibi: Hanna Schlösser, Riccardo 
Sanquerin, Serena Vaccari
Proje Yönetimi: Anton Zenk

İnşaat Mühendisliği: ASP planen + 
bauen GmbH

Proje İşbirliği: Passau Ingenieure 
GmbH (tesisat/elektrik), Büro für 

Bauphysik L. Pawlizak (yapı fiziği)
Peyzaj: Uwe Merz

Danışmanlar: L. Pawlizak / Büro für 
Bauphysik (yapı fiziği), Firosec GmbH 

(yangın güvenliği)
Çizimler: Bruno Fioretti Marquez, 

Berlin
Fotoğraflar: Christoph Rokitta ve 

Mathias Oswalt.
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APOLLO Architects & Associates 
Tokyo
Japon mimar Satoshi Kurosaki, mimarlık eğitimini Meiji Üniversitesi’nde 
tamamladı. Kendi ofisini kurmadan önce Japonya’nın en büyük inşaat 
firmalarından biri olan Sekisui House’ta çalıştı. APOLLO’yu 2000 yılında 
kurdu. Bir yandan Nihon ve Keio Üniversitelerinin sistem tasarımı mühendisliği 
bölümlerinde ders verdi. Kurosaki, “trendlere kapılmayan, bakış açılarını 
genişleten yenilikçi bir mimarlık” ortaya koyma hedefini günümüzde APOLLO’nun 
Tokyo, Okinawa ve Seul ofislerinde sürdürüyor.

“GRIGIO”
Sakin bir konut yerleşiminde, sanat 
koleksiyoneri işverenler için tasarlanan 
evin brüt beton cephesi; L planlı, avlulu ve 
aydınlık iç mekanı ile kontrast oluşturuyor. 
Avludan günışığı alan bodrum katta 
çocuk odası, kütüphane ve oturma odası 
bulunuyor. Giriş katta ebeveyn yatak odası 
ve depolama alanlarının yanısıra iki araçlık 
bir garaj; ikinci katta ise yaşama, yemek 

ve mutfak alanları ile banyo ve bir balkon 
yer alıyor. Mahremiyeti sağlamak amacıyla 
tüm odalar avluya yönlendirilmiş. Yüksek 
pencerelerden ve çatıdan giren ışığın duvar 
yüzeylerinde yarattığı dalgalanmalar, 
Mika Ninagawa’nın canlı renkleri ve gri-
bej tonlarının hakim olduğu donatılarla 
yakalanan atmosfer, yaşam alanını küçük 
bir sanat müzesine dönüştürüyor.
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Konum: Setagaya, Tokyo, Japonya
Yapım Tarihi: 2015
Proje Alanı: 155 m2 

Mimarlar: APOLLO Architects & 
Associates 
Proje Sorumlusu: Satoshi Kurosaki 
İnşaat Mühendisliği: Kenta Masaki / 
Masaki Structure
Proje İşbirliği: Naoki Matsumoto 
(mekanik)
Aydınlatma: Sirius Lighting Office
Fotoğraflar: Masao Nishikawa
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“TRANE”
Müzisyen evsahibinin mimarlardan, 
John Coltrane’in müziğinden esinli bir 
yaşam alanı talep etmesi, Tokyo şehir 
merkezinde yer alan konut için tasarımın 
hareket noktasını oluşturmuş. Giriş yolu ve 
otopark, ayaklar üzerinde yükseltilmiş, dış 
cephesi Galvalume sac kaplı kütlenin altına 
yerleşiyor. Zemin katın arka tarafında 
ise yatak odası ve bitişiğindeki avludan 
ışık alan bir banyo bulunuyor. Mutfak, 
yemek ve oturma alanlarının konumlandığı 
üst kata merdivenle ulaşılıyor. Çift kat 
yüksekliğindeki oturma odası ferah 
ve aydınlık bir içmekan oluştururken, 
üzerinden uzanan metal köprü mekana 
endüstriyel bir atmosfer katıyor. Yola 
bakan tarafta çelik panjurlarla gölgelenen 
küçük bir balkon; yapının en üst katında 
ise çocuk ve misafir odaları ile bir çatı 
terası yer alıyor.
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Konum: Meguro, Tokyo, Japonya
Yapım Tarihi: 2018
Proje Alanı: 72 m2

Mimarlar: APOLLO Architects & 
Associates 

Proje Sorumlusu: Satoshi Kurosaki
İnşaat Mühendisliği: Kenta Masaki / 

Masaki Structure Laboratory
Aydınlatma: Sirius Lighting Office

Fotoğraflar: Masao Nishikawa
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“ORTHO”
Kanto bölgesinin sessiz bir banliyösünde 
konumlanan çiftlik evinin tasarımında, 
arsanın eğimi ve formunun yanında 
evsahiplerinin projede avluya yer verilmesi 
yönündeki talebi belirleyici olmuş. Yapı, 
içiçe tasarlanan iki brüt beton kütleden 
meydana geliyor. Yoldan geriye çekilen 
dört araçlık bir garajdan merdiven veya 
asansör ile ana kata ulaşılıyor. Bu katta, 
küçük bir avlu ve güney cephede yer alan 
geniş teras ara mekanları oluşturuyor. 
Mutfak ve kaset döşemeli salonu 
birleştiren avlu dinamik bir atmosfere 
sahip. Mahremiyeti sağlamak amacıyla 
güney cephedeki bahçe terasına bakan 
yatak odası, çamaşır odası ve diğer 
özel mekanlara ise çatı penceresinden 
aydınlanan bir koridor aracılığıyla 
erişiliyor.

Konum: Kanto, Japonya
Yapım Tarihi: 2020
Proje Alanı: 792 m2

Mimarlar: APOLLO Architects & Associates
Proje Sorumlusu: Satoshi Kurosaki
İnşaat Mühendisliği: Nomura Structures
Aydınlatma: Sirius Lighting Office
Fotoğraflar: Masao Nishikawa
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Son bir yılı aşkın sürenin ana toplumsal sorunu pandemi. Tasarım öğretimi genelde 
bu durumdan en fazla etkilenen etkinlik alanlarından biri. 

Mimarlık okulları yüzyıllardır yüzyüze yapılan, “adam 
adama markaj” yöntemiyle yürütülen tasarım 
öğretimini uzaktan web ortamında yürütmek zorunda 
kaldılar. Bu alışılmadık uygulamanın getirileri ve 
götürüleri oldu. Sözkonusu değişimin bir yandan 
da dünya genelinde giderek daha belirgin biçimde 
dijitalize olan ve web bağımlısı hale gelen mimarlık 
pratiklerine bir biçimde uyum sağlamayı da 
mümkün kıldığı bir gerçek. Ancak, sözkonusu 
dijitalleşme sadece okulları değil, mimarlık 
pratiğini de dönüştürdü ve dönüştürmekte. Ofis 
mekanı kullanımının azalması ve evden tasarım 
hizmeti verme imkanının tırmanışı iki önemli 
değişime yol açıyor: Birincisi, ortak mekanda 
çalışmanın getirdiği diyalog ortamını ortadan 
kaldırıyor. İkinci olaraksa, orta ve uzun vadede 
mimar çalışanların emek ücretlerinde düşüşe yol 
açıyor. Bunlara bir de dijitalleşmenin ofis çalışanı 
sayılarının azalmasına neden olduğu gerçeği 
eklenmelidir.

Bu konuyu sorular halinde öğretim sektöründe 
çalışanlara sorduk. Bir grup akademisyense 
bağımsız yazılar yazarak Tema dosyamıza 
katkıda bulundular. Dolayısıyla, geçen sayıda 
ilk bölümüne yer verdiğimiz pandemi ve öğretim 
eksenli “tefrika”mıza bu sayıda devam ediyoruz.

“Uzaktan” Öğretim:
Çevrimiçi İmkanlar, 
Sınırlar, Sorunlar [2]
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Çağhan Keskin 

1 Mimarlık eğitiminin doğası gereği 
uygulamaya dayalı olması, sürecin 
nasıl ilerleyeceği konusunda bazı 

çekinceler yarattı. Özellikle fiziksel 
ortamda mimarlık iletişim araçları ile daha 
hızlı ve efektif bir aktarımın yapılabileceği 
kanaatindeydim. Ancak zamanla çevrimiçi 
eğitimin de zorunlu hallerde bir seçenek 
olduğunu kabullendim. Öğrencilerin 
eğitmenlere kıyasla sürece daha çabuk 
adapte olmalarıyla öngördüğüm iletişim 
zorluklarının bir kısmı hızla aşıldı.

İnternet bağlantısında yaşanan sorunlar 
ve bilgisayar donanımındaki yetersizlik 
çevrimiçi derslerde çeşitli sıkıntılar ortaya 
koymakta. Kendim mekansal olarak bir 
sorun yaşamasam da, ev (ya da yurt) 
içinde ortak kullanım alanında bulunan 
bilgisayarlar aracılığıyla dersleri takip 
etmek zorunda olan öğrencilerin yaşadığı 
zorluklara ne yazık ki şahit oldum.

2 İstanbul Üniversitesi çevrimiçi 
dersleri, Zoom programı üzerinden 
kayıt altına alarak programlamış 

durumda. Altyapının oldukça yeterli, 
arayüz kullanımının kolay olduğu 
düşüncesindeyim.

Diğer yandan, pandeminin ilk döneminde 
ders vermekte olduğum bir vakıf 
üniversitesinde herhangi bir program 
oluşturulmamış ve inisiyatif eğitmene 
tanınmış durumdaydı. Eğitmen ders 
saatinde bir oturum açıp, öğrencilere ilgili 
bağlantıyı ileterek dersi yürütmekteydi. 
Bunun da işler bir yöntem olduğunu kabul 
ediyorum.

3 Fiziksel yer görme zorunluluğu 
süreç içinde ortadan kalkmış 
olmakla birlikte, imkanı olan 

öğrencilerin kendi inisiyatifleri ile yer 
gördüğüne şahit oldum. Ancak bu durum, 
özellikle şehir dışında ikamet eden 
öğrenciler için bir dezavantaj oldu. 

Özellikle bu dönemde, birbirlerini yalnızca 
çevrimiçi ortamda tanımak durumunda 
kalan 1. sınıf öğrencilerini ortak çalışma 
konusunda yönlendirmekteyim. Sürece 
uyum sağladıklarını ve başarılı sonuçlar 
ortaya koyduklarını gözlemliyorum. 
Çevrimiçi iletişim araçlarına yatkınlıkları 
sayesinde çabuk adapte oluyorlar.

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 Süreç içinde öğrenci motivasyonunu 
daha ziyade pandemi koşulları 
bakımından değerlendirmekteyim. 

Sosyal medya platformları dışında uyarıcısı 
olmayan ve fiziksel olarak ev ortamından 
ayrılamayan öğrencilerin derslere daha 
fazla motive olduğunu izledim.

5 Kuramsal dersler bir monolog 
haline gelmiş durumda. Mekansal 
sıkıntı yaşayanların mağdur 

olmaması adına öğrencilerin kameralarını 
açmalarını zorunlu tutmamaktayım. 
Bu durum, kuramsal derslerde ne yazık 
ki suistimal edilmekte; öğrencilerin 
bir kısmı dersin kaydına daha sonra 
ulaşabileceklerini bildikleri için dersi 
takip etmemekte. Bu da diyalog ortamının 
oluşmasını engellemekte.

Bu bakımdan, derslerin ilgili kurumlar 
tarafından kayıt altına alınmasına bir an 
önce son verilmesi ve öğrencinin dersi 
ders oturumu sırasında takip etmeye 
özendirilmesi (ve mecbur kılınması) 
gerekliliğini savunmaktayım.

Kuramsal derslerin aksine uygulamalı 
dersler, eğitmen-öğrenci iletişimine 
dayandığı için öğrencilerin çoğu zaman 
dersi takip ettiklerini söylemek isterim. 

6 Daha önceden tanıdığım öğrenciler 
ile çevrimiçi ders yapmaya 
başladığımda herhangi bir iletişim 

sorunu yaşanmadı. Önceden birbirini 
tanıyan bir öğrenci grubu ile ilk kez 
çevrimiçi bir derste tanışma deneyimim 
olmadı. Ancak 1. sınıflarla yaptığımız 

derslerde, öğrencilerin ilk kez bu 
ortamda birbirlerini tanımak durumunda 
kalmalarını bir avantaj olarak gördüm. 
Çevrimiçi de olsa bu ilk karşılaşma; hem 
öğretim elemanları hem de öğrenciler için 
heyecanlı bir başlangıca vesile oldu.

7 Bu durumun ilginç şekilde eğitmen-
öğrenci arasındaki geleneksel 
hiyerarşiyi kırdığını, aksine gündelik 

insanlık hallerinin her iki taraf arasındaki 
empatiyi geliştirdiğini düşünmekteyim. 
Örneğin, öğrenci ya da eğitmenin evinde 
bulunan bir kedinin aniden ekranda 
belirmesi ya da hane halkından birinin 
anlık görüntüsünün dersin gidişatını 
olumsuz değil, aksine olumlu etkilediğini, 
özellikle öğrenciler tarafından eğlenceli 
bulunduğunu gözlemliyorum. 

8 Avantajlar tabii ki var. Özellikle 
fiziksel ulaşımdan kaynaklanan 
trafik gibi problemlerin ortadan 

kalkmış olması öğrencilerin derse 
zamanında ve daha dinamik şekilde 
katılmasına neden oluyor. Ayrıca yine 
trafikte geçen zamandan edilen tasarrufun 
dersle ilgili ders dışı çalışmalara ayrılması 
konusunda öğrencileri uyarmaktayım.

9 Kaynaklara erişim konusu zaten 
çevrimiçi eğitim sürecinden önce de 
bir problemdi. Çoğu üniversitenin 

sağladığı fiziksel yayınların da oldukça 
yetersiz olduğunu söylemem gerek.

Diğer yandan, öğrenciler için dijital 
kaynak terimi, elektronik ortamda 
ulaşabilecekleri bilimsel bir kitap ya 

da araştırma makalesini ifade etmiyor. 
Dijital kaynaklardan faydalanmaları 
kendilerinden istendiğinde çoğu 
zaman arama motorları ve sosyal 
medya platformları aracılığıyla yapılan 
taramalardan elde edilen yazılı ve görsel 
malzeme ile yetinme yolunu izliyorlar. 

10 Öğrencilerin birbirlerinden 
görerek öğrenmelerini 
sağlamak adına, neredeyse 

her uygulamalı proje dersini bir nevi grup 
içi jüri halinde işlemekteyim. Öğrencileri, 
birbirlerinin tasarımlarına yorum yapmaya 
teşvik etmekteyim. Böylece her öğrenci 
başka bir arkadaşının ne yaptığını 
izlemekte ve üzerine düşünmekte. 

Öte yandan bu durum, stüdyo dinamiğini 
ortadan kaldırmakta. Proje dersleri ne 
yazık ki öğrencilerin birbirlerinin işlerini 
izlediği ve eğitmen yorumlarını dinleyerek 
kendi eleştirilerini sunduğu bir platform 
haline geliyor. Öğrencinin ders sırasında 
tasarıma devam ettiği geleneksel stüdyo 
dinamiğinin yerini, ders dışı zamanda 
üretilen işlerin denetimi alıyor. 

11 Kuramsal dersler, ne yazık 
ki fiziksel ortamda da çoğu 
zaman diyalogdan uzak 

geçiyor. Fiziksel olarak derste bulunan 
öğrencinin dersi takip etmediğine çok 
kez şahit oldum. Ancak, dersler kayıt 
altına alınmadığı için dersi derste dinleme 
alışkanlığı yaygındı. Çevrimiçi kayıt 
altına alınan kuramsal dersler ise TV’den 
yayınlanan açık öğretim derslerinden 
farksız. 

Uygulamalı proje dersleri ise şaşırtıcı 
şekilde, fiziksel mekanda gerçekleşen 
uygulamalı derslere bir kıyasta 
bulunmamakla birlikte, beklediğimden çok 
daha iyi sonuçlar ortaya çıkarıyor. Bu hem 
eğitmen hem de öğrenci bağlamında bir 
adaptasyon geliştiğine işaret ediyor. 

Öte yandan, kayıt altına alınan derslerin 
daha sonra mimarlık eğitiminin eleştirel 
bakış açısından habersiz öğrenci velileri 
tarafından izlenip, öğrenci projelerine 
yapılan eleştirilere tepki verildiğini, dersin 
mahremiyetinin böylece ortadan kalktığını 
üzülerek belirtmek isterim. Kayıt altına 
alınan dersler bu bakımdan, öğrencinin 
kaçırdığı bir noktayı tekrar dinleyerek 
yararlanmasına yönelik amacından 
saptırılarak, eğitmenin denetlenmesine 
yönelik bir araç haline geliyor. 

■ Çağhan Keskin, Dr. Öğretim Üyesi, 
İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi.

Fatma Nur Bektaş, “Free Tunnel”,  
Mimari Tasarım Stüdyosu-1, İstanbul 
Üniversitesi, 2020-2021 Güz Yarıyılı.
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Özlem Köprülü 
Bağbancı

1 Bu süreçle ilk karşılaşmamız, 
2020 yılının Bahar döneminin 
ortalarına denk geldi. Ara sınavları 

bitirmiş; dönemin yarıdan fazlasını 
tamamlamıştık. Çevrimiçi öğretime geçiş 
konusunda hocalar arasında öğretime 
devam edilip edilmemesi gündeme 
gelmişti. Ben ise bir an önce vakit 
kaybedilmeden öğretime devam edilmesi 
gerektiğini düşünen hocalardandım. 
Üniversite senatosunda da bu yönde bir 
karar çıkmasıyla dersler yeniden başladı. 
Öğrencilerimizle farklı şekillerde iletişime 
geçmeye çalıştık. Üniversitemizin UKEY 
(Uludağ Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Faaliyetleri Yönetişim Sistemi) adında, 
uzaktan eğitime imkan veren bir altyapısı 
zaten mevcuttu. Dolayısıyla hemen bu 
sisteme geçtik. Derslerimizi çevrimiçi 
gerçekleştirdik, kaydettik ve linkini de 
bu sisteme yükledik. Sınavlarımızın 
tanımlarını yine bu sistem üzerinden 
yaptık. Sistem hem klasik yönteme hem 
de test yapmaya imkan tanıdığı için her 
hoca tercihleri doğrultusunda sınavlarını 
gerçekleştirmiş oldu. Test için sormayı 
planladığımız soru sayısının iki katı 
soru hazırladık. Soruları grupladık ve 
sistem bunları, her öğrenciye farklı 
soru gelecek şekilde dağıttı. Klasik 
sınavlar için ise üç katı soru hazırlandı 
ve sistemin imkanlarıyla yine her 
öğrenciye farklı soru gelecek şekilde 
soruların dağılımını sağlayarak sınav 
süreçlerimizi tamamlamış olduk. Zaman 
zaman internet bağlantımızda problemler 
yaşamış olsak da süreçten olumsuz yönde 
etkilenmedik.  

2 Uzaktan öğretim sürecinde 
üniversitemizde bu konularda 
eğitimler verildi. Öğretim üyelerine 

yönelik Eğitimde İnovasyon ve Etkileşim 
Programı kapsamında bir eğitim programı 
hazırlandı ve sonunda bir sertifika verildi. 
Bu programda; Yeni Ölçme Değerlendirme 
Yaklaşımları, Üst Düzey Soru Hazırlama 
Kültürü Oluşturma, Yazılı Sınav Sorusu 
Hazırlama ve Değerlendirmeye Yönelik 
Etkinlikler, Yeni Öğrenme Kuramlarını 
Anlama, Yeni Öğrenme Kuramlarına 
Dayalı Ders Planları Hazırlama, Dijital 
Öğrenme, Dijital Materyal Geliştirme, 
Öğrencilerle Etkili İletişim, Sınıf 
Yönetimi konularında bilgilendirme 
yapıldı. Bu program bizim ufkumuzu ve 
yaratıcılığımızı geliştirdi. Süreç içinde 
kendimizi geliştirerek derslerimizin 
verimliliğini arttırmış olduk. 

3 Her yeni düzen kendi içinde farklı 
deneyimler kazanmamıza sebep 
oluyor. Bence çok olumlu yönleri 

oldu. Öğrenciler sorunlara yönelik 
çözüm önerilerini geliştirebildiler. Pratik 
kazanımlar elde ettiler. Kendi aralarında 
iletişim platformları kurdular. Stüdyo 
kültürünün gerekliliklerini her hoca 
kendi uygun gördüğü şekilde planladı. 
Süreçte karşılaşılan yeni durumlar için 
deneyimlerimiz ışığında hızlı ve pratik 
çözümler üretebildik. 

Kendi dersimden bahsedecek olursam: 
Öğrencilerimizin bulundukları yerden 
bir yapı seçerek; bu yapıyı çalışmalarını 
istedik. Grup olarak çalışmak isteyen 
öğrencilerimiz de oldu ama ağırlıklı 
olarak bireysel çalıştılar. Çevrimiçi ders 
yaparken herkes görüşlerini rahatlıkla 
ifade edebildi. Proje tashih ve jüri 
süreçlerini gerçekleştirdik. Bunların hepsi 
çok olumluydu; ancak uzaktan eğitimin 
bir yılı aşkın bir süredir devam etmesi 
sonucunda öğrencilerimizin yavaş yavaş 
süreçlerden kopmaya başladıklarını ve 
derslere devam etme konusunda sıkıntılar 
yaşadıklarını görmekteyim. Bu durumun 
en büyük sebeplerinden biri, salgının 
yaygınlaşması ve her ailede en az bir 
kişinin bu salgından etkilenmiş olmasıydı. 
Ayrıca öğrencilerin tüm gün boyunca 
ekran karşısında vakit geçirmelerinin 
zorluğu da bir başka etkendi. 
Ailede başka kardeşlerin bulunması, 
yeterli bilgisayar olmaması, internet 
bağlantısının zayıflaması vb. nedenlerden 
dolayı sıkıntılar yaşanmaktaydı. Bu 
konularda bulundukları yerlerdeki 
Mimarlar Odası, belediyeler vb. 
kurumlardan yardım alabileceklerini, bu 
konuda sosyal yardımlaşmanın önemine 
kayıtsız kalınmayacağını ve yardım 
isteme konusunda çekinmemelerini 
söyledim. 

4 Yeni süreçte öğrencilerimizin 
motivasyon ve konsantrasyonları 
başlangıçta çok yüksekti; ancak 

zaman içinde salgın sürecinin uzaması, 
arkadaşlarından ve okuldan uzak olmaları 
ümitsizliğe ve isteksizliğe dönüştü. 
Başlangıçta okula gidip gelme konusunda 
kaybettikleri zamanı verimli bir şekilde 
derslere aktarabilirken; sürecin uzaması 
nedeniyle yeniden okul ortamına dönüş 
yapamamaları, sosyal hayatlarında bir 
kopuş yaşanmasına neden oldu. 

Sonuçta 1,5 yıla ulaşan salgın sürecinde 
öğrencilerimizin uzaktan eğitimde 
psikolojilerinin bozulduğu, karamsar 
oldukları, moral ve motivasyonlarının 
azaldığını gözlemledim. Özellikle tüm 
günlerinin ekran karşısında geçmesi 
ve buna kimi teknik aksaklıkların 
eklenmesiyle sürecin daha da karmaşık 
bir hale gelmesi öğrencileri olumsuz 
etkiledi. Süreci doğru planlayabilen, 
zamanını doğru kullanabilen ve 
motivasyonlarını yüksek tutabilen 
öğrenciler daha rahat bir dönem 
geçirdiler. Bu süreçte öğrencilere 
psikolojik destek verilebilmesi çok iyi 
olurdu diye düşünmekteyim.

5 Derslerin bir ekran karşısında 
gerçekleştiği dönemde, 
öğrencilerimiz ile birlikte 

bu durumdan en iyi şekilde nasıl 
faydalanacağımızı, iletişim kanallarımızı 
nasıl geliştirebileceğimizi tartıştık. Bu 
süreç; derslerimdeki tartışma ve diyalog 
imkanını olumlu yönde geliştirdi. Hepimiz 
bilgisayar ekranın önünde birbirimizle 
yüzyüze iletişim kurduk. Daha yakın 
bir iletişim oldu. Ayrıca üniversitemizin 
düzenlediği Eğitimde İnovasyon ve 

Furkan Tüzemen, Ahmet Koç, Berk Rahim Hüner, 
Muhammed Siraç Okan; Bursa Pir Emir Sultan 

Türbesi’ne ait müdahale analizi.
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Etkileşim Programı’nda edindiğimiz 
bilgiler bu süreçte çok faydalı oldu. 
Sunum, görsel medyanın kullanımı, 
dijital paylaşımlardan yararlanılması, 
etkin bir tartışma ortamının yaratılması, 
katılım gibi konularda birçok yeniliği 
derslerimizle buluşturduk. Teorik 
derslerde de XP Pen’in kullanılmasıyla 
matematiksel işlemler rahatlıkla 
yapılabildi. Uygulamalı derslerde eğer 
örnek çalışma yapılacaksa, videosunu 
çekip sonra öğrencilerle hep birlikte 
izleyerek derslerin yüzyüze eğitimde 
olduğu gibi gerçekleştirilmesini sağladık. 

6 Yüzyüze eğitim sürecinde de 
iletişim konusunda hiçbir sorun 
yaşamadığım için yeni durumda 

da bu anlamda hiç zorlanmadım. İletişim 
kanallarımızı hep açık tuttuk. Sorunlar 
derslerde tartışıldı ve benzer sorunları 
yaşayan öğrenciler sorunların çözümleri 
konusunda birbirlerine yardım ettiler. 

7 Uzaktan eğitim bence başından 
beri birbirimize göstermiş 
olduğumuz hoşgörünün daha 

da artmasını sağladı. Sevgi, saygı ve 
nezaket üzerine kurulan ilişkimiz daha 
da gelişti. Herkes içinde bulunulan 
şartlar çerçevesinde derslere katılabildi. 
Kameralarımızı sürekli açık tuttuk. 
Gözgöze temasımızı koruduk. Tartışma 
ortamlarımız bence çok verimliydi. 
Hepimiz birbirimizi dinledik. Derse az 
katılan öğrencilerin bu süreçte daha 
aktif bir katılım gösterdiklerini gördük. 
Bence kimse kimsenin gündelik hayatına 
dair görüntüleri çok dikkate almadı. 
Öğrencilerimiz zaten çok bilinçliler. 
Onların öncelikleri dersi en iyi şekilde 
anlayabilmek ve ödevlerini vaktinde 
yetiştirebilmek oldu. İlgilerini başka 

konulara yönlendirmemek için büyük 
çaba sarfettiler. 

8 Sınıfın öngörmüş olduğu sınırların 
ortadan kalkması ile öğrencinin 
aktif olarak derse katılabileceği, 

paylaşımlar yapabileceği bir ortam oluştu. 
Bence bu çok önemli ve değerliydi. Dersten 
önce hazırlanan ders materyallerinin 
çeşitliliği öğrenciyi de motive etti. 
Öğrencinin de önceden hazırlık yaparak 
derste bunları paylaşabilmesi bence çok 
verimliydi. Daha özgür bir ortam olduğunu 
düşünmekteyim. Bu durumu düşündürten 
sebep ise bizim mevcut sınıf koşullarımızın 
çok yetersiz oluşudur. Sınıflarımız çok 
kalabalık ve zaman zaman oturacak yerin 
dahi bulunamadığı fiziksel mekanlarımız 
yetersizken ekran karşısında herkesin eşit 
olabildiği bir ortama kavuştuk bence. 

9 Kaynakların erişilebilirliği konusu 
bence çok önemli. Aslında bu 
sürecin öncesi veya sonrasının 

pek de önemi yok. Üniversitelerin 
dijital gelişmelerin önünü açacak 
şekilde kendilerini geliştirmeleri ve bu 
konuda yatırım yapmaları gerekiyor. 
Dijital dönüşümlerini tamamlayamamış 
üniversiteler ise bu konuda bir an önce 
gerekli girişimleri yapmalılar.

10 Çevrimiçi imkanların yüzyüze 
öğretimin sunmuş olduğu 
fırsatları sağlayabilmesinin 

hocanın ve öğrencinin gayreti ile mümkün 
olabileceğini düşünmekteyim. Yaşadıkları 
kentlerde uygulamacı mimarlar ile iletişim 
içinde olmaları, Mimarlar Odası’ndan, 
kamu kuruluşlarından yardım talep 
etmeleri konusunda yönlendirmelerim 
oldu. Araştırma kaynaklarına nasıl 
ulaşabilecekleri hususunda derste gerekli 

bilgilendirmeleri örnekler üzerinden 
yaptım. Öğrenciler, öğrendikleri araştırma 
kanallarını ödev ve çalışmalarında 
kullandılar. 

11 Bence bundan sonraki 
süreçte yüzyüze ve uzaktan 
eğitim birarada verilebilir. 

Her ikisinin de sağladığı avantajlardan 
faydalanmak gerekiyor. Çevrimiçi tüm 
etkinliklerin hocalar tarafından öğrencilere 
duyurulması çok faydalı oluyor. 
Seminerlerin de çevrimiçi verilebilmesinin 
mümkün olduğunu gördük. Birçok 
etkinliğe ulaşabildik. Bence bu müthiş 
oldu. Odalar bu süreçte etkin rol aldılar. 
Güzel kazanımlarımız oldu. Yurtdışından 
da katılımcılar konuk ettik. Onlarla da 
iletişim kurduk. Sürecin bize kazandırdığı 
bu alışkanlıkların çok önemli olduğunu 
düşünüyorum.

■ Özlem Köprülü Bağbancı, Prof.Dr., 
Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi.

Furkan Erim, Osman 
Büyük, Nurbolat 
Biyelkhaan, Harouna 
Traore; Acem Reis 
Camisi’ne ait müdahale 
analizi.
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Demet Mutman 
Uluengin

1 Çevrimiçi öğrenime ne kadar süre 
ile devam edilebilir, özellikle de 
projeler birebir ve yüzyüze eğitimin 

getirdiği performansı nasıl karşılayabilir 
gibi bir dizi soruyla, 12 Mart 2020’den 
itibaren süregelen bir çevrimiçi eğitim 
sürecine girdim. Sürecin belirsizliğine 
ve konvansiyonel eğitim modelinin 
yetersizliklerine dair kaygılarımla bu 
dönemi karşılamış oldum. Yurtdışındaki 
okulların akademik takvim ve öğretim 
yöntemlerine dair öngörülerini gördükten 
sonra ise sistemin kendisinden ziyade, 
bu sistem ile benim deneyimim nasıl 
dönüşebilir diye düşünmeyi tercih ettim. 
Belki de bilinçli olmadan başladığım 
bu düşünme pratiği, benim hem ders ve 
stüdyo katılımcıları hem de yeni öğretim 
metodolojisi ile daha barışık olmamı 
sağladı diye düşünüyorum.

Yaşadığım evde bu süreci sadece ben 
tecrübe etmiyordum elbette. Süreci hem 
öğretim üyesi gözünden hem de daha 
başka bir kademede de olsa öğrenci 
gözünden deneyimleme şansım oldu. Bu 
durum hepimiz için öncelikle internet 
erişim sıkıntısını, ardından da gündelik 
yaşama dair yeme-içme-sosyalleşme 
takvimlerinin paylaşımını, herkesin ders 
ve ders dışı zamanlarına göre yeni bir iç 
mekan organizasyonu ve yaşam pratiği 
oluşturmamızı beraberinde getirdi. 

2 Çalıştığım kurum tarafından 
çevrimiçi eğitimde yararlanılabilecek 
programların alımı ve kullanımına 

dair eğitimler gibi sürece adaptasyonu 
hızlandıracak adımlar atıldı. Arayüzlere 
ve yeni öğrenme-öğretme platformlarına 
adaptasyon konusu yine benzer bir 
hızla, yüksek öğretim kurumundaki 
her bölümün farklı dinamiklerini aynı 
esneklikle karşılayabilecek bir sistemin 
mevcut olamadığı gerçeğini de ortaya 
çıkardı. Sonuçta bu durum teknik 
ekipten akademisyenlere, öğrencilerden 
yöneticilere kadar herkesi, farklı derslerin 
değişen beklentilerini karşılamak üzere -yer 
yer deneysel olarak da adlandırılabilecek- 
bir dizi üretim ve güncelleme yapmaya 
yönlendirdi. Bir taraftan çevrimiçi 
öğrenme platformlarına ve programlarına 
adaptasyon için kurumumuzun çeşitli 
eğitimlerine katılmak, bu programlara 
yeterli düzeyde hakim olmak gibi temel 
bir konuyu çözümlemek gerekiyordu. Öte 
yandan da olabildiğince çabuk bir şekilde, 
tüm derslerin dönem takvimlerini, derslerin 

işleniş yöntemlerini, beklentilerini -var ise 
kent ya da yer ile olan deneyimlere dair 
değişiklikleri gözeterek- güncelleme yoluna 
gidildi. Sürece nasıl devam edileceğine 
dair endişeler taşıyan öğrencilere de 
sürece dair bilgilendirici kısa videolar ve 
metinler gönderildi. Tüm bu üretimler ilk 
anda belli bir takvim içerisinde yetişmesi 
gerektiği için zorluk olarak adlandırılabilir 
ama benim açımdan işlediğim konular 
çerçevesinde en çok esnemeye çabaladığım 
nokta, kent ve mekan ilişkisine dair 
deneyime dayalı pratiklerle ilişkili oldu. Bu 
sayede de öğretim yöntemi, içerik, aktörler, 
roller ve öğrenme mekanına ilişkin 
deneysel bir sürecim oldu. Elbette bu, tüm 
öğretim üyeleri için de geçerli bir durum 
ama ben kendi yaşadığım süreçte, mimarlık 
eğitim ve öğretimi ile olan hikayemde, bu 
deneyimi oldukça dönüştürücü buldum.

Dersin gerçekleştiği arayüzlerin işleyişi 
anlamında öncelikle yurtdışındayken 
alışkın olduğum ve video konferanslar için 
de sıklıkla kullandığım Skype uygulaması 
üzerinden birebir ve tüm sınıfın birarada 
olduğu çeşitli buluşmaları organize 
ettim. Bu sayede en azından birebir 
görüşmeye yakın bir iletişim ortamını 
yakalayabildiğimizi düşünüyorum. Bu 
esnada kurum tarafından bize önerilen 
çevrimiçi eğitime yönelik programın 
kullanımına, hatalarımla öğrendiğim bir 
öğrenme süreciyle hakim oldum. Dijital 
platformlara adaptasyon süresi bu noktada 
kameralara alışkın olmak gibi bir his de 
yarattı doğrusu. Doğru ışık, ses kullanımı, 
çerçeve, paylaşılan ekranın doğru olması 
gibi temel teknik konulara yüksek 
hakimiyet gerekiyor kuşkusuz. Ben de bu 
arada sistemin uzay boşluğunda kaybolan 
ders kayıtlarından ekran paylaşımındaki 
aksaklıklara, ders ile ilgili bir konuyu 
anlatırken farklı bir ekran paylaşımından 
Paint programı ile ilk kez çizgi çizmeye 
başlayan bir çocuk edasıyla yapılmış 
kentsel bağlamda kapsamlı (!) ve gerçekten 
çok deneysel olduğuna inandığım eskiz 
denemelerine dek her şeyi tecrübe ettim. 
Tüm bunların sonunda dersin katılımcıları 
ile karşılıklı güldüğümüze göre demek ki, 
teknik altyapıya adaptasyon o kadar da 
büyük bir problem oluşturmadı. 

Dijital teknolojilerin gündelik yaşamın 
içerisinde yaygın olarak kullanımı zaten 
bildiğimiz bir gerçekti. Pandemi ile birlikte 
bu gerçeklik bize farklı bir yüzünü de 
göstermiş oldu. Dijital teknoloji sadece 
iletişim teknolojisi değil, ilkokuldan 
doktora eğitimine, akademik sunumlardan 
e-ticarete, naklen yayın tiyatro oyunundan 
konserlere kadar geniş bir yelpazede 
hizmet sunan bir araç olarak da niteliğini 

ortaya koydu. Bu, bir yandan bizleri 
ekrana ve dijital platformlara daha bağlı 
kılarken diğer yandan yere/konuma dayalı 
türlü problemleri de tek seferde ortadan 
kaldırdı. Bir dijital araçtan bahsediyoruz. 
Üstelik yaygın kullanımı coğrafi bir 
birlikteliği de gerektirmiyor, daha zengin 
bir içeriğe erişim sağlıyor, daha fazla ve 
çeşitli katılımcıya/kültüre erişim imkanı 
sunuyor. Potansiyellerini düşündükçe, 
dijital iletişim araçları ile sadece eğitim 
alanında değil birçok başka sektörde de 
bu kullanım yönteminin sabit kalacağı, 
gelişerek yaygınlaşacağı, mekana dayalı 
üretim pratiklerini hızla dönüştüreceği 
kanısındayım.

3 Karşı karşıya kaldığımız pandemi 
ve sürecin gerektirdiği çevrimiçi 
bir yaşama ayak uydurmanın en 

başında, tüm oyun kurallarını baştan 
yazmak ve hatta oyunu ikinci perdede 
yeniden tanımlamak, dönüştürmek 
gerekti. Bu durumda esnekliğin en fazla 
pratik edilmesi gereken konu kuşkusuz 
özellikle stüdyo ve uygulamalı dersler 
oldu. Bir ders içeriğini ortaya koymak, 
bir oyunun en ince ayrıntısına kadar 
planlanması, senaryolarının yazılması 
ve kurgusunun ortaya konmasına 
benzetilebilir. Bu bağlamda öncelikle 
öğrenme ortamını, kültürünü, aktörleri 
ve rollerini, öğrenim metotlarını 
yeniden tanımlamak; dersin içeriğini, 
beklentilerini, ölçme ve değerlendirme 
yöntemlerini çevrimiçi uygulamaya göre 
dönüştürmek itiraf etmeliyim ki benim 
için oldukça zorlayıcıydı. Özellikle de 
mekan, beden, kent ve deneyim üzerinden 
eleştiren bir okuma ve tasarım pratiğini 
benimsetmeye çalışırken, eskiz ve maket 
ile sürekli bir pratik içindeyken, bir 
yere veya mekana dair bilgiyi birebir 
deneyimleyerek farketmek üzerine 
çalışırken bu noktalara ilişkin güncellemeyi 
yapmak gerekiyordu. Çevrimiçi yöntemle 
bir yer deneyimini nasıl tetikleyeceğim 
konusunda türlü endişeler taşıdığımı itiraf 
etmeliyim. Bu kaygımın zaman zaman 
yeniden alevlendiğini de belirtmeliyim. 
Yüzyüze, kentin sokaklarında, stüdyoda 
birebir veya ekipçe yaptığımız türlü 
paylaşımlarla ve her seferinde başka bir 
dizi etkinlikle, kentle ve diğer stüdyolarla 
paslaşmalarımızla dönüşen bir tasarım 
eğitim sürecini, ekran başından nasıl 
sağlayabiliriz endişesini taşıdım. 

Pandeminin başladığı dönemde eğitimin bir 
kısmını yüzyüze gerçekleştirmiş, öğrenciler 
ile stüdyo kültürüne dair biraraya gelme, 
tartışma, birlikte üretme, dönüştürme 
pratiklerini tecrübe edebilmiştik. Bu 
tecrübe en azından stüdyo kültürünün 
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devamlılığı açısından olumluydu. 
Çevrimiçi eğitime geçilmesinin ardından 
özellikle ortak çalışmanın yerini, birbirinin 
çalışmasını izlemek ve yorumları ortak 
yapmak, birlikte tartışmak ve birbirinin 
araştırmalarından beslenmek gibi pratikler 
aldı. Her ne kadar kentin herhangi bir 
yerinde veya stüdyoda gerçekleşen ortak 
üretim pratiklerinden beslenildiğine 
inansam ya da maketle yapılan “deneysel 
denemeler”e hasret kalsam da dijitalleşen 
stüdyo kapsamında (o en çok hoşlandığım 
deneysel maketlerle uzunca süre haşır 
neşir olma evresini dönüştürmüş olduğu 
gerçeğine rağmen) stüdyonun tüm 
aktörleriyle sürece iyi sayılabilecek bir 
adaptasyon sergilediğimizi düşünüyorum.

4 Yüzyüze öğrenim esnasında da 
öğrenci motivasyonunu etkilediğini 
sıklıkla farkettiğimiz konular; kişisel 

ilişkiler, tasarım ve sürecine duyulan ilgi ve 
merakın başka alanlara olan yönelimden 
çok daha düşük olması, yer yer de sağlık 
sorunları idi. Çevrimiçi süreçte kapalı 
kalma zorunluluğu ile beraber kişisel 
ilişkilerin kısıtlanması ve sosyalleşme 
pratiğinin engellenmesi, konsantrasyonu 
önemli derecede etkiledi diyebilirim. Sağlık 
nedeniyle duyulan kaygı, kendi kendine 
kalınması halinde, sosyal medyanın da 
görünür kıldığı haberler ve imajlar ile kat 
ve kat arttı. Salgın ile beraber zorunlu 
olarak herkesin, hızla adapte olmak 
durumunda kaldığı çevrimiçi eğitim ve 
öğrenme pratiği, duygusal olarak kendini 
kısıtlanmış, baskı ve tehdit altında 

hisseden bireylere salt tasarım eğitimi, 
mekan ve yapı bilgisini aktarmaktan 
sorumlu olamazdı, olamadı da. Dolayısıyla 
motivasyon ve konsantrasyonu yükseltmek 
için çevrimiçi diyaloğu çok daha fazla 
artırmak ihtiyacı doğdu. 

Çevrimiçi eğitime başlamamızla beraber, 
karşılıklı paylaşım sürecinde stüdyonun 
aktörleri ve rollerinde önemli bir dönüşüm 
yaşamaya başladık. Tasarım stüdyosunda 
öncelikli olarak ele aldığımız kavramsal 
düşünme pratiği, tasarlama eylemi, yapılı 
çevre-tasarım-ölçek ve beden boyutları 
ile ilişkilendirme, detay üretebilme gibi 
konuların yanısıra psikoloji ve farkındalık 
boyutlarına da eğilmek gerekti. Bu bilinçli 
bir tercih değildi belki de, en azından en 
başta. Ancak zaman ilerledikçe öncelikle 
sosyalleşme pratiği önemli bir sınav verdi, 
kuşkusuz. Etkileşim ekseninde bakıldığında 
çevrimiçi eğitime yansıyan haller, gündelik 
yaşama etki eden durumlardan pek 
farklı olmadı belki de. Motivasyon ve 
konsantrasyon konusu özelinde her bir 
stüdyo aktörü, pandemi süreci içindeyken 
tasarım alanı, eğitim ve öğrenme pratikleri, 
alternatif iletişim becerileri, beden ve mekan 
ile kurduğu kişisel deneyimini dönüştürmeye 
başladı. Bu noktada konvansiyonel bir usta 
çırak ilişkisi, jüri kurgusu ve tashih süreci 
-şayet hala bu yöntemi devam ettiren bir 
sistemi izliyorsanız- hızlı bir dönüşümü 
gerekli kıldı. 

Benim yaşadığım tecrübe bu diyaloğun 
arttırılması için aktörlerin sürece 

katılımını ve akışın esnekleştirilmesini 
gerektirdi. Katılım konusunda her bir 
aktörün rolü birer takım üyesi olarak 
yeniden kurgulandı. Esneklik konusu, 
stüdyonun planlı çalışma saatlerini 
birebir etkileyip değiştirirken, tasarımın 
konusunu da öğrencinin mevcut pratikleri 
ile yeniden tanımlamayı gerektirdi. 
Projeden uzaklaşmanın ve özellikle de şu 
son yıllarda daha ünlenen tükenmişlik 
sendromunun yaşandığı zamanlardaysa 
yer yer proje kenara bırakıldı ve 
meditasyon yapıldı. Mimarlığın çoklu 
hallerinden, kapalı kalmaya, imgeler ve 
insanlarla etkileşememeye, kısıtlı diyaloğa, 
temassızlığın yarattığı tükenmişlik, 
duygusal bozukluk ve motivasyonsuzluğa 
varılmıştı neticede. Bu hali yüzyüze 
eğitimde iken hiç mi tecrübe etmedik? 
Elbette ettik. O nedenle de katı bir 
çatkıyı takip etmektense, özellikle de 
tasarım atölyelerinde ve hatta eleştirel 
kent okuma odaklı derslerde, süreç ve 
katılımın gerektirdiği etkileşimle dönüşen 
bir üretim ortamını benimsedim aslında. 
Sadece dijitalleşme bunu daha da vurgulu 
yaşamaya olanak sağladı. Neticede 
ortaya çıkan projenin çok ortaklılığı, 
takım çalışmaları; sadece projeyi değil 
tüm süreci baştan sona ortaya koyan bir 
dizi portfolyo paylaşımına, ders arası 
gündelik yaşam ve kültüre dair sohbetlere, 
bir önceki dönemdeki öğrenciler ile 
paslaşarak yeni iletişim ağları ve proje 
paylaşımları yaratmaya, bir nevi rolleri 
yeniden tanımlamaya doğru ilerledi. 
Sonuçta ne mi oldu? Sonunda örneğin 
bir kahve molasındayken, kendinizi 
kendiliğinden ortaya çıkmış tasarım ve 
stüdyo kültürü sohbetlerinin ortasında, 
ya da yurtiçi ve dışında yer alan ve 
internet ortamında yayımlanan mimar 
sohbetlerine dair yorumları dinlerken 
bulabiliyordunuz. Üstelik kahve almayı 
da unutmuş oluyordunuz. Öğrencilerin 
mimarlık kuramına, kültürüne dair ilgi ve 
sorgularını, tasarım alanına ve pratiğine 
dair kaygılarını gözlemlemek, itiraf 
etmeliyim ki örneğin o anda projelerinde 
eksik kalan kesitleri unutturuveriyordu. O 
kesitler sonradan tamamlandı tabii. 

5 Tartışma ve diyalog, bir anlatım 
sürecinin önemli bileşenleri 
kuşkusuz. Bu bileşenlerin katkısı 

stüdyo kültürü ile harmanlandıkları, 
çoğunlukla sorunun soruyu doğurduğu, 
araştırmaların merakın dozuyla 
şekillendiği, tüm ekibin birbirini etkilediği 
zamanlar, devingen ve çokboyutlu 
bir organizmayı ortaya koyuyor. Bu 

Stüdyo kapsamında yapılan bir çalışmanın üzerine tablet 
ile yapılmış önermeler.
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organizma salt proje ürününü veya derse 
dair beklenen ödevleri değil, daha bütünsel 
bir kültürü ve anlayışı inşa ediyor. Benim 
açımdan teorik derslerdeki tartışma ve 
diyalog bileşenleri yüzyüze eğitimde de 
tıpkı ekran karşısında olduğu kadar 
önemli. Yaşadığım tecrübe neticesinde 
diyebilirim ki, bu süreç her iki durumda 
da merak etme düzeyiyle yakından ilişkili. 
Bir konuya dair başka anlatım biçimlerini, 
olasılıkları, potansiyel görme deneyimini 
sadece merak edip, denemek için cesaret 
ettiğinizde yaşayabiliyorsunuz. Bu nedenle 
de bir dersin aktörlerinin salt sunucu ya da  
izleyici olarak tanımlanması zaten 
mümkün olamıyor. Zira dersin bütünü, 
tüm bileşenleri ile ortaya çıkıyor. Biri 
eksik kaldığında organizma yeterince 
olgunlaşamıyor. Bu nedenle çevrimiçi 
ya da yüzyüze ortamın aktörlerine dair 
tanımlama belki de artık daha tecrübeli 
ve az tecrübeli şeklinde ifade edilmelidir. 
Bu bakışla düşünüldüğünde bir dersin 
strüktürü sabit olsa bile, katılımcılarının 
tartışma ve diyaloglarıyla yapılan katkının, 
ortaya koydukları fikirlerin hem her dersi 
hem de devingen bir süreci tanımladığını 
görebilirsiniz. Öğretim sürecinin esnekliği 
ve aktörlerle bütünleşik hali, bu nedenle 
önemli.
 
Bütünleşik olma gereksinimi elbette 
ekran karşısında karşılıklı anlatımlar 
ve paylaşımlar ile kısmen karşılanıyor 
ancak şayet teorik bir derste, bir konu 
anlatımı yapmanız gerekiyor ise, bir 
yandan anlatıma ait dosyaları takip edip 
sunarken, diğer yandan da ortama kendi 
ekranlarından bağlanmış olan öğrencileri/
izleyicileri görebilmek teknik açıdan 
zorlayıcı olabiliyor. Bunlar elbette teknik 
imkanlar dahilinde çözülebilecek konular. 

Öte yandan Debord’un bahsettiği sorguya 
da dayanan bir izleyici ile karşı karşıya 
olma hali, hiç yaşanmıyor demek de zor 
tabii. Çevrimiçi eğitim sürecinde kamera 
kullanımının, kişisel alan ihlali ve iletişim 
hakları gibi konuların da sorgulandığı 
bir çerçevede ele alındığı biliniyor. Hal 
böyle olduğu için mi bilemiyorum ama 
mesela bazen kendinizi bir dizi siyah 
ekrana karşı tasarım, kent ve kuram 
üzerine konuşurken bulmanız da olasılıklar 
dahilinde. Bana göre bu bir tür kapalılık 
mesajı içeriyor. Ekranın kapalı olması 
veya aktif katılımla diyaloğa entegre 
olunmasından bahsetmiyorum. Bahsettiğim 
tümüyle konudan, meraktan uzak olma 
hali ile ilişkili. Neticede çevrimiçi öğretim 
sürecinin esneklikle beslendiği, coğrafi 
konuma dayalı koşutları tümden yıktığı 
ve bu sayede potansiyelinin çok olduğunu 
kabul etmekle beraber, yine bu öğrenme 

sürecinin katılımcıların merakları ile 
beslenen, daha dinamik bir ortamı 
oluşturabileceğine inanıyorum. 

6 İlk kez çevrimiçi ortamda tanıştığım 
öğrencilerimle iletişim kurmakta 
zorlandığım oluyor elbette. Bu 

zorluğu aşabilmek için özellikle ilk 
derslerde uyguladığım bir iki ufak ısınma 
egzersizim var. Kendini anlatmak, 
geçtiğimiz sürece dair fikirlerini almak, 
eski çalışmalarını paylaşmalarını istemek 
gibi yöntemlerle ilk derslerde genel bir 
tablo oluşturmaya çalışıyorum. Ancak 
bunun çoğu zaman yeterli olmadığının da 
farkındayım. O nedenle belirli aralıklarla 
döneme de yaymaya çalıştığım, bazı 
derslerin aralarına sıkıştırdığım -müzik 
tercihi sorgusu, meditasyon deneyimleri, 
gezi rota tercihleri veya gündelik 
yaşamlarına dair sohbetler, ardından 
yeniden meditasyon deneyimleri ve 
buna dair görüşleri konuşmak gibi- bir 
dizi tekrarlayan veya taleplerle gelişen 
pratiklerim de oluyor. Açıkçası bu bir 
şekilde gerek aramızdaki ekranların 
gerekse eğitim gerçeğinin getirdiği 
hiyerarşik yapının görünmez bariyerlerini 
bir nebze dönüştürebilir diye umuyorum. 
 

7 Arkaplanda fon kullanımını bazı 
kalabalık derslerde özellikle tercih 
ettim doğrusu. Bazen kendi çektiğim 

fotoğrafları bazen de tek renkli bir fonu 
veya arkamdaki görüntüyü bulanıklaştıran 
özellikleri kullandım. Ancak örneğin 
küçük bir grupla yaptığımız yüksek lisans 
derslerinde bu tür fon kullanımlarına 
nedense hiç gitmedim. Bazen evdeki 
atölyenin duvarına asılı aletleri izlediler, 
bazen de kütüphane ve çiçekleri. Daha 
önce bahsettiğim görünmez bariyerlere 
dair mevzu burada da görülebilir aslında. 
Teorik tartışmalara ara verdiğimizde 
gündelik yaşam pratiklerimize, 
okuduklarımıza, uğraşlarımıza dair 
paylaşımların tetiklendiği bir iletişim 
pratiğinin de desteği ile, eğitim alanındaki 
toplumsal hiyerarşiye dair algının 
dönüşmesi kolaylaşıyor.
 

8 Özellikle pandeminin başında 
fiziksel mekandan kopukluk, 
kent ile entegre olmanın gerektiği 

durumlarda veya kentsel mekana dair bazı 
veri ve deneyimlere dayalı kurgulanmış 
ders ve stüdyolar için çok olumlu bir 
portre çizmedi. Bu nedenle yerden bağımsız 
ama tecrübeye dayalı anılar, kişisel 
pratikler veya yine internet üzerinden 
erişilebilecek türlü videolar, yere dair 
fotoğraflar, kayıtlar, röportajlar, haberler 
üzerinden ilerlemek, alternatif haber ve 
veri kaynaklarını araştırmak gerekiyordu. 

Bunlar sanal dünyanın sınırları içinde biraz 
daha fazla kaybolmayı, ortak paylaşım 
platformlarına dalmayı da gerektirdi. 
Bu bağlamda mesela bir kente dair 
alternatif ve eleştirel okumalar üretebilmek 
bir taraftan katılımcıların bireysel 
taramalarını, diğer taraftan da biraraya 
getirdikleri veriler ile ortak bir örüntü 
ortaya koymalarını gerektiriyordu. 

Fiziksel mekanın sınırlarının ortadan 
kalkma halini atölyede veya sınıfta 
yapılan pratikten farklı kılan ise, arama 
ve eleştirel okuma, yorumlama ve 
dönüştürme sürecinin sunum esnasında 
bile çoklu katılıma izin veren, dönüşebilir 
yapısı oldu diyebilirim. Dijital bir veri 
örüntüsü içerisinde küçük ekipler, yer yer 
daha kalabalık katılımlarla büyüdüler, 
okuma pratiği esnedi ve dönüştü. Daha 
dinamik bir sentez ve üretim süreci olarak 
bahsettiğim bu pratiği proje derslerinde 
de tecrübe edebildiğimizi söyleyebilirim. 
Öte yandan farklı düşünme ve alternatif 
arama, çözüm üretme pratiğine doğru 
adım atmaya yeterince cesaretli olunmadığı 
durumlarla da karşı karşıya kalındı 
elbette. O noktada yine motivasyon 
egzersizlerimize dönüp, beklentileri 
tanımlayıp, büyük lokmayı küçük 
parçalara bölerek ilerlemenin yollarını 
aramaya başladık. Bunun da deneyselliğini 
belirtmeli ve yer yer akademik takvimin 
mümkün kıldığından biraz daha küçük 
veya daha yavaş adımlarla devam 
ettiğimizi de ifade etmeliyim. 

9 Sürecin fırsat eşitliği sağladığını 
söylemek elbette mümkün değil. 
Ama bu durum sadece altyapı ve 

çevrimiçi kaynakların ücretli olmaları 
ile ilişkili demek, pek de doğru değil. Bu 
noktada başka bir konunun da önemli 
olduğunu düşünüyorum. Esas mesele, 
çevrimiçi aboneliğine dayalı bir veritabanı 
kullanımından ziyade açık kaynaklara 
erişimin gerekliliği ve hatta açık 
kaynakların yaygınlaşması ihtiyacı gibi 
duruyor. Açık kaynak ve bilgi politikası 
üzerinden de ele alıyorum yani bu konuyu. 
Diğer konu ise biraz da erişebileceklerinin 
imkan ve kapsamının farkında olmayan/
olamayan bir araştırmacı, öğrenici, 
meraklı zihinden kaynaklanıyor. İnternet 
ortamında nasıl araştırma yapılabileceğine, 
çevrimiçinin potansiyelinin ne kadar 
verimli kullanılabileceğine dair tam 
bir hakimiyetimizin olmayışından 
kaynaklanıyor. 

Dijital dönüşüm meselesi ise kesinlikle 
büyük bir eksiklik. Buna tamamen 
katılıyorum. Özellikle de kütüphanelere, 
kampüslere giriş çıkışın bile kısıtlı veya 
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tamamen engelli olduğu durumlar, 
dijital araçlarını ve kullanım imkanlarını 
kullanıcılarına, araştırmacı ve öğrencilerine 
ulaştıramayan kurumlar özelinde sıkıntılı. 
Bu sıkıntılı durum, uzaktan öğrenme 
sürecinde daha esnek düşünme ve çözüm 
üretme yeteneği ile donanabilme kapasitesi 
olan öğrencilerin yani genç potansiyelin 
kısmen ya da tümüyle kaybına yol açıyor. 

10 Fiziksel mekanın sınırlarının 
ortadan kalkması ile 
ilgili yorumlarımda da 

bahsettiğim gibi, her şey, çevrimiçi 
bir platformda yürütülen öğrenimin, 
kendine has yeni bir sistemi ve kullanım 
pratiği yarattığını farketmekle başlıyor 
diyebilirim. Fiziksel ortamın avantajları 
olduğu kadar dezavantajları da olabiliyor. 
Başta zaman ve mekan koşutu oluyor 
mesela yüzyüze eğitimde. Bana göre bu 
noktada çeşitli nedenler ile bulunduğu 
mekandan ayrılamayan ama çalışmalarını 
da devam ettirebilmiş, araştırmalarını 
sürdürmüş olanlar açısından özellikle de 
çevrimiçi eğitim imkanı büyük bir avantaj 
haline geliyor. Öte yandan birbirinden 
öğrenme pratiği, yüzyüze eğitime nazaran 
sadece kendi ekip arkadaşları arasında 
kısıtlı kalındığını ortaya koyuyor. Başka 
dönemlerle, farklı stüdyolar ile etkileşimin 
artırılabileceği alternatif buluşmaların, 
pratiklerin de organize edildiği yeni 
etkinliklere ihtiyaç duyuluyor. Karma 
stüdyolar, konferans ve sunumlar, 
çevrimiçi “kısa-kısa” ve deneysel atölyeler 
bu anlamda çok önemli oluyor. Bu 
imkanları sağlayan çeşitli girişimlerin de 
olduğunu yine sosyal medya aracılığı ile 
görüyor ve takip ediyoruz. Öğrenciler bu 
etkinlikleri izliyor, yayımlanan çevrimiçi 
paylaşımları takip etmeye, sunumlara, 
tartışmalara bazen de kısa süreli atölye 
ve yarışmalara katılmaya daha hevesli 
görünüyorlar. Bunların geridönüşlerini 
özellikle de stüdyoda almak, en azından 
bana çok keyif veriyor. Biri diğerinden 
daha eksik kalır mı diye düşündükçe içine 
girilmesi olağan girdaptan çıkmak için 
her iki öğrenme ortamının da kendine has 
pratik ve imkanları olduğunu kabul etmek 
gerekiyor.

11 Hibrit bir eğitim sürecine 
girdiğimizi düşünüyorum. 
Yerden, sabit bir mekandan, 

kampüsten ve sınıftan bağımsız, çok 
coğrafyalı, çok katılımcılı bir eğitime 
devam edilecek sanırım. Mimarlık 
eğitiminin geleceğine dair -en azından 
Türkiye’deki- 4 yıl üniversite ve staj 
zorunluluğu gibi tartışmaların, bundan 
böyle dijital dönüşüm çerçevesinde 
şekillenmesi önemli bir zorunluluk. 

Üniversite eğitiminin bir nevi 
sertifikasyona dönüşmesi gibi bir dizi 
görüş de sözkonusu. Bu noktada mimarlık 
öğretimi teknik bilgiyi, mimari temsili, 
mekan, yer ve beden ilişkisini, bağlam 
ve mekan dizgisini, mimarlık teorisini 
dijital ortamlarda ortaya koyarak, geniş 
katılımla oldukça verimli olacağına 
inandığım tartışmalar yaratabilir. Öte 
yandan yer, bağlam, tasarım ve inşaya dair 
öncelikle ölçek, mekan ve beden ilişkisine 
odaklanacak birebir uygulamalara, 
belki de hibrit bir eğitim modeli ile 
sunulabilecek kısa-kısa deneysel atölyelere 
ihtiyaç olacaktır. Belki bunu da yine dijital 
çağın getirdiği yenilik ve uygulamalar 
yardımıyla, hologramlar, 3B gözlükler 
ve sanal gerçeklik ile tecrübe etmek artık 
daha yaygın bir pratik olacaktır. 

Bu durumda benim aklıma başka sorular 
da geliyor doğrusu, bu kadar eğitim 
yapısına ihtiyaç kalacak mı? Kentler/yerler 
kendi başlarına birer laboratuvar olarak, 
eğitim mekanı olarak tanımlanabilecek mi? 
Ve mimarlık eğitimi sanal bir gerçeklik 
üzerinden devam edecekse, bizler eğitim 
alanında nasıl bir rol oynayacağız? 

Zihnimdeki tüm soruları ve aklıma 
gelmeyenleri tartışma imkanı verdiğiniz 
için teşekkür ederim.

■ Demet Mutman Uluengin, Dr. Öğretim 
Üyesi, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi.

Aslı Paköz

1 Yeni durumu başta kolay 
kabullendim diyebilirim. Bunda 
çevrimiçi öğretime geçiş kararının 

neredeyse dönemin ortasındayken 
gündeme gelmesi ve dönemi tamamlamak 
gerektiği duygusu etkili olmuş olabilir. 
Hatırladığım kadarıyla önce üç hafta tatil 
olacağı haberi gelmişti, ancak sonra bir 
hafta içinde derslere devam edilmesi kararı 
alındı. Ben üç haftayı ailemle geçiririm 
diye düşünüp şehir değişikliği yapmıştım. 
Kısa bir süre sonra sokağa çıkma, yolculuk 
yapma kısıtlamaları başladı ve dönemi 
ailemin yanında tamamladım. Bu süreçte 
psikolojik olarak kendimi rahat hissetsem 
de alışık olduğum düzenden uzaktaydım. 
Bu durum öğrencilerle empati kurmamı 
kolaylaştırmış olabilir. 

2 Uzaktan öğretime geçildiğinde 
çalıştığım üniversitedeki idari 
birimler sürece hızlı adaptasyon 

sağladılar. Altyapıyla ilgili sorunlara 
çözümler üretilebildi. Ben de süreç 
içerisinde dersin gerçekleştiği arayüzleri 
daha iyi tanımaya başladım ve bu konuda 
büyük bir zorluk yaşamadım. 

3 Son bir yılda uygulamalı öğretim 
pratiklerinde yapılamayacağını 
düşündüğüm birçok şeyin 

yapılabildiğini ve mimarlık öğretiminde 
birçok alışkanlığın değişebileceğini 
gördüm. Bu süreçte yürüttüğüm stüdyo 
derslerinde hem öğrencilerin bulundukları 
yerlerde kendi seçtikleri arazilerde hem de 
dijital verilerine ulaşabildiğimiz arazilerde 
çalışma pratiğimiz oldu. Daha önce arazi 
seçme, yer görme pratiği yaşamamış ve 
ölçeği algılamak için araziyi görmelerinin 
iyi olacağını düşündüğüm 1.- 2. sınıf 
öğrencileriyle çalışıyorsam bu pratiği 
denemeleri yönünde; daha üst sınıf 
öğrencileriyle ise dijital verilerle çalışma 
yönünde bir eğilimim oldu. Jüri süreci 
bence işlevini yerine getirmeye devam 
ediyor ve öğrencilerin çalışmalarını 
geliştiriyor. Derslerdeki görüşmelerde 
öğrencilerin işleri üzerinde hep birlikte 
tartışmaya devam ediyoruz; daha 
önceden tanışıyor olup aralarında diyalog 
geliştirmiş öğrenciler bu tartışmalara daha 
çok katılıyor.

4 Genel olarak öğrencilerin 
motivasyonunun düştüğünü, 
konsantrasyon kaybı yaşadıklarını 

söyleyebilirim. Üniversitede daha yoğun bir 
program içinde olsalar da biraraya gelmek 
herkese iyi geliyordu. Yüzyüze öğrenimde 
derslerine daha fazla zaman ayıran kimi 
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öğrencilerin, ailelerinin yanındayken 
sorumluluklarının arttığını ve derslerine 
konsantre olamadığını farkettim. Bunun 
yanında çevrimiçi öğretimde motivasyonu 
düşmeyen, hatta çalışmalarına hız 
kazandıran öğrenciler de oldu. 

5 Hoca-öğrenci hiyerarşisinin 
üretilmesi çok kolay ve üretilmemesi 
için özellikle çaba harcanması 

gerekli görünüyor. Yüzyüze öğrenimde 
tartışmalar sırasında yaşanan sessizlik 
anlarında herkes kendini düşünmeye 
zorlarken çevrimiçi öğretimde ve özellikle 
kameralar kapalıyken buna benzer öğretici 
anlar kayboluyor. İletişim azaldığında 
bir konuyu tartışmak zorlaşıyor. Sanırım 
zaman içerisinde yeni diyalog yöntemleri 
geliştirilecektir.
 

6 İlk başlarda günlük bir pratik 
olarak kendimi ve öğrencileri 
ekranda görmenin bana garip 

geldiğini hatırlıyorum. Ancak iletişime 
katkı sağladığını farkettiğimde ekranda 
daha çok öğrencinin görünmesine 
imkan veren arayüzleri tercih etmeye 
başladım. Ayrıca çevrimiçi ortam benim 
için öğrencilerin isimlerini akılda tutma 
konusunda kolaylık sağladı. 

7 Bulunduğu ortamdan dolayı kendini 
rahat hissetmeyen öğrencilerin 
dersinin verimli geçmesini beklemek 

pek mümkün değil. Böyle ortamlarda 
bulunan öğrenciler genelde ders boyunca 
dinleyici olarak kalıyor, sorulara kısa 
cevaplar veriyor. Ders sonrası iletişim 
kurup sorularını sormaya çalışanlar da 
oluyor. 

8 Tüm alanlardaki söyleşilerin 
çevrimiçi yapılması ve çeşitli 
platformlarda bu söyleşilere 

ait kayıtların yayınlanmasının 
yaygınlaşması derslere büyük bir kaynak 
katkısı sağladı. Öğrencilere kitaptan, 
metinden çok söyleşi kayıtları önermeye 
başladım. Ayrıca derslere katılamayan 
öğrencilerin kayıt altına alınan dersleri 
başka bir gün izleyebilmesi ya da derse 
katılan bir öğrencinin isterse kaydı 
tekrar izleyebilmesi de avantaj olarak 
değerlendirilebilir. Diğer yandan bu durum 
hafızayı eskisi gibi kullanmamayı da 
beraberinde getirebilir.

9 Yeni durumun öğrenciler için eşit 
şartlar sağladığını hiç sanmıyorum. 
Üniversitelerin mevcut imkanlarını 

kullanılabilmek bile birçok öğrenci 
için önemliydi. Yüzyüze öğrenimde 
üniversitenin mekan ve araç-gereç 
imkanlarından yararlanarak çalışmalarını 
yapabilen öğrenciler için çevrimiçi 
öğrenim daha büyük bir zorluğa yol açmış 
görünüyor. 

10 Kampüste birarada 
olamamanın önemli bir 
kayıp olduğu ortada. Ancak 

bugünün üniversite öğrencilerini oluşturan 
kuşağın birbirlerinden öğrenmek için 
iletişim kurabilecekleri platformları 
yaratacaklarını düşünüyorum. Son 
günlerde ortaya çıkan çevrimiçi konuşma 
platformları bu konuda bir fikir veriyor. 

11 Öğrenimin yüzyüze değil 
de çevrimiçi yapılması artık 
aynı dersleri yapmadığımız 

anlamına geliyor. Bu sadece mesafeyle ilgili 
bir şey değil, değişen biçimle birlikte içerik 
de değişiyor. Bence mimarlık öğretimi 
de yavaş yavaş değişen ders içerikleriyle 
birlikte bir dönüşüm geçirecek.

■ Aslı Paköz, Dr. Öğretim Görevlisi, 
Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü.

Mardin Artuklu Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi, Atölye A4, Nisan 2021 (Fotoğraf: Aslı Paköz).
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Gökçe Tuna 
Taygun

1 Çevrimiçi öğretime geçilen süreçte 
kendime ait bir çalışma odasının 
olması nedeniyle fiziksel olarak bir 

sorun yaşamadım. Üniversitemin uzaktan 
eğitim biriminin varlığı ve teknik altyapı 
koşullarının iyileştirilmesi çabalarıyla 
donanımsal anlamda da üstesinden 
gelinemeyecek bir zorluk olmadı. 

2 YTÜ’nün uzaktan eğitim altyapısına 
sahip olması nedeniyle bir anda 
verilen kararla uzaktan eğitime 

geçmek ilk aşama için kolay oldu denebilir. 
Ancak varolan sistemin kapasitesinin tüm 
üniversitenin derslerine hizmet etmesi 
açısından elbette zorluklar yaşandı. Bu 
zorlukların üstesinden gelinmeye çalışıldı, 
ancak öğrencilerimizin donanım ve 
altyapı olanaklarının adil olmaması başka 
sorunları da doğurdu. 

3 Elbette ki hiçbir şey yüzyüze eğitim 
kadar etkili ve verimli olamaz. 
Stüdyoda akrandan öğrenme ve 

iletişim (öğrenci ve öğretim üyesi için de 
geçerli), öğrencinin mimiklerini okuyarak 
bilginin öğrenciye ne kadar geçtiğini, 
ilginin dağılıp dağılmadığını anlamak, 
birlikte “yer”i okumak, deneyimlemek 

gibi birçok gerçek var. Ama bir yandan da 
mimarlık her alanda üretimin olabildiği, 
zaman ve kaynak yönetimine bağlı bir 
eylem. Uzaktan eğitimin bazı sorunlarını 
potansiyele çevirebilmek gibi katkıları da 
oldu. 

4 Mart 2020’de uzaktan eğitime 
geçtiğimizde tüm öğrenciler 
mimarlık eğitimine az ya da çok 

aşinaydı. Ancak Eylül 2020’den beri 
üniversite kazanıp sadece meslek eğitimi 
değil de “üniversite yaşamına dahil olmak” 
gibi büyük ve önemli bir hayalle varolan, 
hatta o üniversite sınavına hazırlandığı 
çalışma masasından üniversiteye “giren”, 
hayatında hiç görmediği insanlarla sanal 
bir sınıfı paylaşan 1. sınıf öğrencileri var 
karşımızda. Ayrıca hastalanmış, hasta 
yakını olmuş, kayıp yaşamış ya da tüm 
bu olumsuz senaryolar yaşanmamış bile 
olsa yaklaşık 13 aydır hayatı her anlamda 
tamamen değişmiş ve 7x24 ekranla 
yaşamaya çalışan öğrenci ve öğretim üyesi 
topluluğu da bulunmakta. Dolayısıyla 
pandemide uzaktan eğitimi, normal şartlar 
altındaki yüzyüze eğitimle karşılaştırmak 
haksızlık olur. 

5 Sözlerimin uzaktan eğitim 
yanlısıymışım gibi algılanmasını 
istemem ama yüzyüze eğitimde 

de “sunucu ve izleyici”ye ya da “öğreten 
ve öğrenen”e indirgenmiş dersler 

yönetiliyordu. Burada bu indirgeme 
ortamını sunan ve “birlikte öğrenmek”ten 
uzak öğretim üyelerini; düşüncelerini ifade 
etmeye çekinen, sorgulamayan ve merak 
etmeyen öğrencileri ve sanırım en önemlisi 
de bu tartışma ortamlarına öğrenci ve 
öğretim üyesini hazırlamayan eğitim 
sistemini gerçekten yeniden yapılandırmalı 
ve sistemin aktörlerini yetiştiren nesli 
eğitmeliyiz. 

6 Öğrencilerimin artık başka 
bir kuşağı temsil ettiğinin ve 
öğrenme biçimlerinin değiştiğinin 

farkındalığıyla bir süredir verdiğim 
derslerin içeriğini ve yönetiliş biçimini 
güncelliyor, ders kapsamında ya da meslek 
pratiğine ilişkin paylaşımlarım için güncel 
iletişim araçlarını kullanıyor, hatta yüzyüze 
eğitimde derste çevrimiçi programlarla 
onlarla birlikte üretmeye, uygulamalar 
yapmaya çalışıyordum. Dolayısıyla 
pandemi ile bir anda eğitime ara 
verildiğinde ya da bir anda uzaktan eğitime 
başladığımızda ve/veya bu iki an arasında 
da onlarla iletişimi koparmadım. Uzaktan 
eğitim başladığında da hiçbirimizin daha 
önce deneyimlemediği bu süreci en az 
zararla, en keyifli ve verimli biçimde 
geçirmemizin öncelikli olduğu telkini ile 
onlarla iletişim kurmaya çalıştım. 

7 Hem özel yaşamına ilişkin ipucu 
vermemek, hem de çekingenlik, 
topluluk içinde rahat hissetmeme 

gibi psikolojik nedenlerle kameranın ve 
mikrofonun sürekli kapalı olması durumu 
yaklaşık %90 gibi bir oranda. Mimari 
Tasarım derslerinde bu oran tam tersi 
durumda oluyor. Mimari Tasarım dersi 
dışındaki kuramsal ve uygulamalı derslerde 
de öğrenci katılımını önemseyen, konuşma 
ve tartışma ortamı yaratarak problem 
belirlemeyi, analiz ve sentez yapabilmeyi, 
sorgulamayı öğrencilerine “yaşayarak 
öğretme” telaşında ve heyecanında olan 
ben ve benim gibi öğretim üyeleri için 
de bu “karanlık ve sessizlik” zorlayıcı 
olabiliyor.

8 Aslında 6. sorunun cevabında 
da belirttiğim gibi bir süredir 
çevrimiçi sistemler ve dijital 

dünyanın ve araçların da derslerime 
entegrasyonunu deneyimliyordum. Ayrıca 
İstanbul gibi bir şehirde saat tam 9:00’da 
derse başlayabilmek, hatta 20:00’de 
dersten çıkıp anında evde olabilmek 
hayatımızı kolaylaştıran bir durum; 
yolda kaybolan zaman ve yorulan bedene 

1 “Yaşayan koridorumuz”, YTÜ Mimarlık Fakültesi, 
Kasım 2018 (Fotoğraf: Gökçe Tuna Taygun).
2 “Issız koridorumuz”, YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mart 
2020 (Fotoğraf: Gökçe Tuna Taygun).

1
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karşılık olarak. Geçenlerde saat 20:00’de 
biten dersimde tam toplantıyı kapatırken 
bir öğrencinin sorusu üzerine öğrencilerin 
yorgun olduğunu düşünerek “isteyen 
çıkabilir” dedim ve bir anda öğrencilerle 
şöyle bir hayal kurduk: Ders bitip tam 
koridora çıkarken soru soruluyor, birlikte 
konuşarak koridorda yürüyoruz. Hatta 
yol Barbaros Bulvarı’na ve oradan da 
iskeleye doğru uzanıyor. Sanıyorum 
yolda “birlikte yürümeyi ve öğrenmeyi” 
özledik. 

9 Elbette değil. Sadece kurumlar için 
değil aslında bu durum. Pandemide 
yaşam imkanlarındaki uçurum; her 

birey için eğitim haklarında da maalesef 
eşit olamadı. Pandemi ile büyüyen 
işsizlik sonucu nasılsa uzaktan eğitim ve 
ders kayıtlarının izlenebilmesi avantajı; 
çalışmak zorunda kalan ve sadece ders 
kayıtlarından anlamaya ve öğrenmeye 
çalışan ya da kaydını dondurmak 
zorunda kalan öğrencilerin varlığını 
düşününce temel haklarımızda henüz fırsat 
eşitliğinden söz etmek mümkün değil gibi 
görünüyor. 

10 Önceki soruların cevaplarında 
da bahsettiğim gibi duvarsız 
eğitimin etkin olabildiği 

mimarlık eğitiminde çevrimiçi imkanlarla 
bu ortamın yaratılması oldukça zor 
oluyor ki öğrencilerimizin donanım ve 
altyapı sorunları düşünüldüğünde paralel 
olarak adil ve eşgüdümlü bir eğitimin 
gerçekleşmesi de mümkün olmayabiliyor. 

11 Hayat eski normalimize 
dönse de mimarlık alanında; 
yaşama ve eğitime dair 

sorunları potansiyele çevirebilmek 
amacıyla çevrimiçi araçlar varolacak 
gibi gözükmekte. Bu nedenle de eğitim 
sisteminde “günü kurtarmak” ya da 
“yüzyüze eğitimin aynı şekilde uzaktan 
eğitime uyumlaştırılması” yerine, uzaktan 
eğitim araçları ile mimarlık eğitiminin 
kurgulanması gerektiği düşüncesindeyim. 
İçinde bulunduğumuz çağ ve birlikte 
yürüdüğümüz nesil bunu fazlasıyla 
hakediyor…

■ Gökçe Tuna Taygun, Doç.Dr., Yıldız 
Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü.

Hülya Turgut 
Krizi tanımlayabilirsek ve farkındaysak 
çözebiliriz. Tanımlamadan çözüm üretmek 
mümkün değil. Bugün problem olarak 
belirlediğimiz şey gelecekte modifiye 
edilecek olmalı. Yeni durumlara göre 
kendini güncelleyebilmeli.*
T.S. Kuhn, 2000.

Değişim Sürecinde Mimarlık 
Eğitimi… 
21. yüzyılda hızla dönüşen kent ve yaşam 
dinamikleri karşılaştığımız koronavirüs 
salgını ile büyük bir ivme kazanarak hızla 
değişime uğruyor. Tüm dünyada yaşanan 
beklenmedik bu durum sonucu oluşan 
paradigma değişiklikleri ve kaymaları 
birçok ilişkili disiplini birlikte etkilemekte 
ve dönüştürmekte. Büyük kentlerin 
örgütlenme biçiminde varolan ciddi yapısal 
sorunlar salgının insanların yaşam koşulları 
üzerindeki etkilerini şiddetlendirirken; kent 
ölçeğinden konut ölçeğine kadar farklı 
ölçeklerde mekan kullanımını dramatik 
bir şekilde değiştirmekte. Tarihsel süreç 
içinde geçirilen salgın dönemlerine de 
bakıldığında, sağlık krizlerinin, sistemde 
varolan sorunları ve işlevsizlikleri görünür 
kıldığını; geçmişte yaşanan ve acil eylem 
planlarını gerektiren salgınların her 
dönemde yenilik ve yapısal değişimleri 
hızlandırmaya yardım ettiğini görürüz. 
Koronavirüs salgını da, kentsel mekan 
ve kentsel yaşam diyalektiği anlayışını 
değiştirmeye, doğa-insan ve mekan-
toplum ilişkisini etkilemeye ve bizi 
salgın sonrası kentsel dinamiklerdeki 
dönüşümlerin doğasının ne olabileceğini 
yeniden düşünmeye itti (Şehirde yaşamanın 
başka formları, kır-kent ilişkileri 
gibi). Salgın sonrası oluşan değişim ve 
dönüşümlerin sosyo-mekansal etkileri 
ve yeniden ele alınması konusundaki 
çokboyutlu araştırmaları gerekli kıldı. 
Bu durum mimarlık eğitiminin yeniden 
düşünülmesini; geliştirilecek eğitim 
modelleri ve yöntemlerinin öncelikle her 
ölçekte ve ölçekler-arası insan ve çevre 
etkileşimi çerçevesinde irdelenmesini; 
kentsel yaşam alanlarının ve mekansal 
durumların geleceğini tahayyül etme, 
acil soruları oluşturma, yanıtlama ve 
tartışmayı gerekli kılıyor. Bu tartışmaya; 
mimarlık, kentsel tasarım, planlama ve 
ilişkili disiplinlerin potansiyel katkısı ile 
bir söylem geliştirerek başlamak önemli 
görünüyor. 

Buradan hareketle bu sayıda belirlenen 
temayı ve soruları yanıtlamaya 
çalışacağım. 

2
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1 Beklenmedik bir olayla 
karşılaşmanın şaşkınlığı; 
üniversitemizin teknolojik altyapıyı 

zaten sunmuş olması, çok hızlı kararlar 
alabilmesi ile kısa sürede yerini yeni 
bir duruma uyum sağlayabilmenin 
heyecanına bıraktı. Çok kısa süren bir 
asenkron eğitimden sonra senkron ve 
melez sisteme geçildi ve akademisyen 
eğitimlerinin de katkısı ile kısa zamanda 
ortama uyum sağlanmaya başlandı. Fakat 
yalnızca çevrimiçi eğitime geçiş değil, 
olağandışı koşullarda çevrimiçi eğitime 
geçiş sürecinde olduğumuz için; sadece 
altyapı ve teknoloji yeterliliği değil, tüm 
katılımcıların, eğitimcilerin ve öğrencilerin 
içinde bulunduğu fiziksel ve psikolojik 
koşullar, olanak ve kısıtlılıklar da 
yaşadığımız deneyim üzerinde etkili oldu. 

Mimarlık eğitimcilerinin genellikle 
evde çalışma ortamlarını organize 
etmiş olmaları; uzun süreli çalışmalara, 
üretimlere alışık olma durumları bir 
avantajdı. Bütün bunlara rağmen zaman 
yönetimini sağlamak kolay olmadı; yeni 
toplumsal ilişkilerin oluşma biçimiyle 
zaman-mekan sıkışması tekrar gündeme 
geldi. Normal yaşamda yolda kaybedilen 
zamanın çok daha fazlası; gündemi takip 
etmek, durumu araştırmak, anlamak, aile 

sorumluluklarını yerine getirmek, hijyenik 
koşulları sağlamak için harcanmaya 
başladı. 

2 Her şeyden önce belirsizliklerin 
devam ettiği bu değişken süreçte 
üniversite mensuplarının sağlığını 

ve güvenliğini önceliklendiren prensipler 
doğrultusunda tüm katılımcılar ile 
birlikte yapılan değerlendirmeler biz 
akademisyenler için çok değerliydi. 
Çevrimiçi eğitime ilk geçildiği haftalarda 
yaşanılan teknik sorunlar bilgi teknoloji 
ofisinin teknik ekip desteği ile çözülebildi, 
bu destek hala verilmekte. Akademisyenler 
için yapılan çevrimiçi derslerin de büyük 
yararı oldu. Bu süreçte üretilen altyapısal 
çözümlerin gerek uzaktan eğitimde gerekse 
yüzyüze eğitimde kullanılarak eğitimi her 
zaman destekleyeceğini düşünüyorum. 

3 Saha gezisi ve analiz çalışmalarını 
içeren “yer” okumalarının 
gerçek mekanlarda, insanlarla 

ilişki kurarak yapılmasının ve ortak 
çalışmaların yerini hiçbir şey tutmaz. 
Bu nedenle, çevrimiçi stüdyo ortamının 
oluşturduğu kısıtlamaların potansiyellere 
dönüştürüldüğü bir stüdyo kurgusu 
geliştirerek bu durumun olumsuzluğunu 
azaltmaya çalıştık. Öğrencilerin yaşadıkları 

kentlerde yer seçmelerini istedik, böylece 
çokboyutlu ve çokölçekli okumalar 
yapabildiler ve yer deneyimleri kazandılar. 

Yüzyüze eğitimde de uzun bir süredir 
yararlanılan yeni öğrenme biçimleri, 
üçboyutlu programlar, farklı temsil ve 
anlatı tekniklerinin kullanılması stüdyo 
kültüründe, “tashih” kavramını, işlevini 
ve anlamını değiştirmişti. Uzun yıllardır 
öğrencinin sadece ikiboyutlu çizimleri 
üzerine eskiz koyarak öneri geliştirmenin 
ötesinde farklı anlatı, temsil yöntemleri 
ve ortamları (film, video, poster, kolaj, 
yaratıcı haritalar, senaryo anlatımları, 
metin anlatımları, diyagramlar) hem 
yürütücü hem de öğrenciler tarafından 
araç olarak kullanılmaktaydı. Uzaktan 
eğitim sürecinde de kullanılan teknik 
donanımlar ve programlar bu yöntemleri 
devam ettirebilmeyi sağladı. 

4 Aralarında sağlık problemleri 
yaşayanların da bulunduğu 
öğrencilerle birlikte olduk, bu 

sorunları tartışabildik. Salgının sadece 
bireysel değil, toplumsal da bir sorun 
olması nedeniyle daha önce özel diye 
nitelenen ya da mahremiyet gerektirdiği 
düşünülen sorunları birlikte aynı ortamda 
paylaşmak, dertleşmek biraz daha kolay 
oldu. Bu nedenle kurulan diyaloglar 
samimiyet ve dayanışma ile gelişmeye 
başladı. Bu yeni iletişim biçiminin daha 
formel olan ders sürecinde de devam 
etmesi, öğrencinin motivasyonunu 
artırdı. Zaman zaman sağlık nedenleriyle 
konsantrasyon sorunu yaşansa da karşılıklı 
anlayışla çözülmeye çalışıldı. Genel 
anlamda çevrimiçi stüdyonun teknolojik 
altyapı problemi yaşanmadığı sürece 
avantajlarının da olduğunu söyleyebiliriz. 
İlgili öğrenci için çevrimiçi koşullar daha 
doğrudan ve daha sağlıklı bir ortam 
sağlayabiliyor. 

5 Aslında, çevrimiçi eğitim kavramı 
salgınla gündeme gelmedi; 
1990’lı yıllardan sonra önem 

kazanmış; öğretme-öğrenme süreci 
çeşitli teknolojik araçlar yardımı ile 
evrilmeye, dönüşmeye başlamıştı. 
Özellikle, 2000’li yılların başından beri 
çok hızlı değişen teknolojiler, mekan 
anlayışları, algılamaları ve mimarlık pratiği 
mimarlık eğitimini de hızla dönüştürmeye 
başlamıştı. Araştırma tabanlı tasarım 
stüdyoları, interaktif ve karşılıklı 
etkileşim ile yürütülen dersler uzunca 

1 “Anlatılar: Yer -Yaşam”, Kent ve yer okumaları 
üzerine workshop’tan.
2 Stüdyo üretimlerinden Melike Yılmaz ve Emre 
Durgut’a ait projeler. 

1
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bir süredir deneyimleniyor. Pandemi 
sırasında uzaktan eğitim sürecinde; 
kuramsal ve uygulamalı derslerde 
yöntemsel ve içeriksel olarak yenilikler 
uygulanmaya başlanmamış, sunuş ve 
izleyiciye indirgenmiş, sadece verilen, 
anlatılan hatta çizilerek gösterilen bir 
yöntem uygulanmışsa eminim ki çevrimiçi 
eğitime adaptasyonda zorlanılmıştır. 
Bu bağlamda, ders yürütücülerinin 
tasarım stüdyolarında projelere daha az 
müdahale etmesi, öğrencilerin ister istemez 
daha çok inisiyatif kullanmak zorunda 
kalmaları, bence çevrimiçi eğitimin 
önemli kazanımlarıydı. Bu noktada 
yeni teknolojilerin ve uzaktan eğitimin 
tartışma ve diyalog imkanlarını olumlu 
yönde değiştirmiş olmasını umuyorum. 
Ders yürütücüsünün önplanda olduğu 
kuramsal derslerde, yapılan sunumlarla 
birlikte interaktif ders yöntemlerinin 
kullanılmasının, içerik ve sunum 
uyumunun çevrimiçi sistemde daha kolay 
kurgulanabileceğini düşünüyorum. Bu 
nedenle, salgının ilk günlerinde daha 
çok uygulanan ve azalarak devam eden 
asenkron ders anlatımının mimarlık 
eğitiminde uygulanmasının öğrenciyi pasif 
hale getireceği, öğrenmeden çok öğretmeyi 
önplana çıkaracağı görüşündeyim. Mimari 
tasarım stüdyolarının ise, ikinci, üçüncü 
ve dördüncü sınıflarda daha kolaylıkla 
yürütülebilir olduğunu, 1. sınıf eğitiminin 

ise daha zorlu bir süreç olduğunu ve farklı 
yöntemler gerektirdiğini söyleyebilirim.

Bu noktada bir konuyu önemle 
vurgulamak isterim; deneyimlediğimiz 
çevrimiçi süreçte, mimari tasarım 
stüdyolarında disiplinli ve yüksek 
motivasyonlu öğrenciler aynı düzeyde 
başarılı bir şekilde devam ediyor ve 
üretiyorlar. Buna karşın, stüdyoda en 
önemli durum ortalamanın altında kalan 
öğrencilerin motivasyonunu artırma ve bu 
konuda onlara destek olmanın zorluğu. 
Kuramsal dersler ise; çok kalabalık olan 
sınıflar dışında, interaktif yapıldıkları 
sürece fiziksel mekanda yapılan dersler 
kadar iyi gidebiliyor. Öğrenciler 
tasarımlarını geliştirmek ve özgün bir 
biçimde anlatabilmek için farklı sunum 
tekniklerini ve sözlü anlatımlarını sürekli 
geliştiriyorlar. Stüdyolarda gözlemlenen 
en önemli durum ise üçboyutlu 
programlara ağırlık verilmiş olması; bu 
noktada programlara hakim olamayan 
öğrencilerin bilgilerinin el verdiği 
ölçüde tasarlayabildikleri; programlara 
hakim olanların ise programların tüm 
potansiyellerini kullanmak istedikleri 
için organik, dinamik, akıcı formlar 
tasarlamak üzerine bir eğilimlerinin 
oluşması. Bu durumda mimarlık pratiği ve 
eğitimi kapsamında üzerinde tartışılacak 
bir konu. 

6 Öğrencilerin fiziksel koşullarla, 
aile ve sağlıkla ilgili problemleri 
yoksa iletişim kurmakta karşılıklı 

olarak zorlanılmadı. Derse geç kalmama 
veya dersten erken çıkmama eğilimleri bu 
iletişimi hızlandırdı ve derslerin işlenişini 
kolaylaştırdı. Hatta, kullanılan yeni 
programların ders yürütücüsü ve öğrenciler 
tarafından eşzamanlı öğrenilmesinin 
diyaloğu artırarak, öğrenciler için motive 
edici olduğunu söyleyebilirim. Bunların 
yanısıra öğrencilere ulaşmak da artık daha 
kolay; derse aktif katılmayan öğrenciye 
çeşitli uygulamalar ve sosyal medya 
aracılığı ile ulaşılarak daha aktif olması 
sağlanabiliyor. 

Mimari tasarım stüdyoları kapsamında 
ısınma ve tanışma turları olarak 
tanımladığım ve uyguladığım iki ya da  
nadiren üç hafta süren “kent ve 
yer okumaları” workshop’larının, 
enformel bir kurguda iletişim kurmaya 
her zaman çok yardımı oluyor; biraz 
daha formel olan tasarım sürecine 
geçişi kolaylaştırıyor. Bulundukları 
kenti, yaşamı algılamaları, anlamaları, 
yorumlamaları için bireysel olarak 
yaptıkları saptama ve yorumları farklı 
anlatı ve temsil biçimleriyle (poster, 
kolaj, yaratıcı haritalar, filmler, hikayeler 
gibi) anlatmaları müthiş bir iletişim 
doğurabiliyor. 

2
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7 Evlerin çalışma ortamı için 
işlevsel olmaması, gerekli konfor 
koşullarının, özellikle görsel ve 

işitsel mahremiyetin sağlanamaması, kişisel 
mekan mesafelerinin oluşturulamaması 
yürütücü-öğrenci diyaloğunu olumsuz 
yönde etkiledi. Görsel mahremiyet 
arkaplan fonlarıyla biraz daha önemsiz 
hale gelirken, kalabalık ailelerde 
yaşayanlar ve çalışmak zorunda olanlar 
için işitsel mahremiyet zaman zaman 
rahatsız edici durumlar yarattı. 

8 Uzaktan eğitim, büyük kentlerde 
yaşamanın bazı önemli zorluklarını 
ortadan kaldırdı. Yolda geçirilen 

sürelerin azalması, zaman yönetimi 
odaklı çalışma, çeşitli kazanımlar yarattı. 
Derslere katılımın sürekli hale gelmesi, tüm 
dünyadan akademisyenler, tasarımcılar, 
mimarlar ile kurulan iletişim derslere, 
mimarlığa bakış açısına yeni açılımlar 
getirdi. Coğrafi uzaklıkların engelleyiciliği 
ortadan kalkınca derslere birçok kişiyi 
davet edebilmek ve tasarım süreçlerine 
katmak da önemli bir kazanım oldu. 
Buna karşın mekansal ve zamansal 
sınırların kaybolması, çalışma saatlerinin 
bulanıklaşması ders yürütücülerinin iş dışı 
yaşamını olumsuz etkilemeye başladı. 

9 Salgının en belirgin sonuçlarından 
biri farklı nedenlerle öğrenme 
devamlılığı sağlayamamış; en 

başta özel gereksinimi bulunan ya da 
dezavantajlı gruplar için kaçınılmaz 
bir şekilde oluşan öğrenme açığıdır. 
Derse katılan her öğrencinin teknolojik 
altyapısının aynı seviyede olmaması, ders 
devamlılığı ve sürdürülebilirliği açısından 
farklılıklar oluşturmaktadır. Salgın 
ile ilgili erişilebilirlik sorunları sadece 
teknoloji ve eğitim koşulları ile de ilgili 
değil, sosyo-ekonomik durum, demografik 
yapı, barınma, sağlık hizmetleri gibi diğer 
faktörlerle de ilişkilidir. Bu yeni düzenin 
ürettiği eşitsizlikler, dezavantajlı gruplar 
için yeni dezavantajlar getirecektir. Bu 
nedenle, bu sorunun tartışılması ve mevcut 
eşitsizlikler için kapsayıcı müdahalelerin 
eğitim kurumlarına bırakılmadan, merkezi 
yönetimler ve üst kurumlar tarafından 
yapılması; üst ölçekte eğitim planlamasını 
toplumun tüm katmanlarına yarar 
sağlayacak ve ortak payda yaratacak, 
sürdürülebilir bir eğitim modeli olarak 
düzenlemek gerekliliği oldukça önemlidir.

10 Kampüs içinde ve dışında 
iletişim, etkileşim ve 
sosyalleşmenin ağırlıklı olarak 

çevrimiçi ile sınırlı olmasının ülkemizin de 
içinde bulunduğu toplulukçu kültürlerde 
öğrencilerde ciddi bir eksiklik yaratabilme 

ihtimali giderek artacaktır. Kampüs hayatı 
kişinin gelişimini olumlu yönde etkileyen 
bir kültür; bu kültürün çevrimiçi olarak 
oluşturulmasının zor olmasına karşın; 
eğitim kurumlarının ve programlarının 
çevrimiçi sosyal etkileşimi ve paylaşımı 
teşvik etmesi, ortak ilgi alanlarına göre 
sosyal gruplar oluşturulmasını sağlaması 
çok yararlı olacaktır. Fakat sosyalleşmenin, 
ortak paylaşımların ve görerek öğrenmenin 
azalmasına Zoom ve türevleri gibi 
ortamların nasıl çözümler üreteceği; 
sanal ortamlarda sosyalleşmenin nerelere 
evrilebileceği, sınırlarının ne olacağına 
kesin yanıtlar vermek de epeyi zordur. 
Buna karşın kendine yetme zorunluluğu 
ile yeni teknolojik becerilerin geliştirilmesi, 
yeni iletişim yolları keşfetme ve kişisel 
gelişime yönelmeler, zamanı daha etkin 
yönetme becerileri elde edilen kazanımlar 
olacaktır. Bütün bunlara rağmen, kampüs 
hayatında etkileşim ve iletişim üzerinden 
kurulan farklı eğitim-öğretim katmanları 
var. O yüzden uzaktan eğitimin bir 
üniversitenin tüm katmanlarını oluşturması 
beklenemez. 

11 Sürecin gelecekteki etkilerine 
ilişkin soruyu “mimarlık 
öğretme” yerine “mimarlığı 

öğrenme” üzerinden yanıtlamak istiyorum. 

Mimarlık eğitimi ve pratiğini yeniden 
düşünme açısından fırsatlar sunan, 
dramatik değişim ve dönüşümlerin 
yaşandığı bir süreçteyiz. Aslında, 
mimarlık uygulamalarında zaman ve 
mekan sınırlarının anlamını yitirmesi 
ile yeni bir kültürel ortamının oluşmaya 
başlaması çok uzun yıllara dayanıyor. 
Yaşadığımız deneyim, mimarlık eğitimi 
modelleri ve programlarının belirsizlik 
ve çelişkiler içeren günümüz ortamında 
toplumsal yaşamın bir uzantısı olarak 
ele alınması için fırsat sunuyor. Eğitim 
sırasında mimarlık, kent/yaşanılan yer 
ve toplumu ilgilendiren tüm konularda 
eleştirel ve ilişkisel düşünebilme, 
toplumsal duyarlılığı ve sorumluluğu 
kazanabilme mimarlık öğrencisine 
güçlü bir altyapı sunuyor. Çevrimiçi 
eğitimin içinde bulunulan dönemi ve 
koşulları anlama, kavrama ve yorumlama 
yetisini öğrenme motivasyonuna 
dönüştürebilmek için verimli ortamları 
oluşturduğunu düşünüyorum. Uzaktan 
eğitimin, okulsuz toplum hayallerinden ve 
okulsuzlaştırma idealinden uzak, formel 
eğitimin enformel eğitim katkıları ile 
güçleneceği, araştırma, eğitim ve uygulama 
üçlü kurgusu içinde ele alınacağına 
inanarak; bizleri disiplinlerarası sınırların 
kalktığı, esnek ve uyarlanabilir eğitim 
modellerinin; geleneksel kabul görmüş 

içerik ve yöntemlerin ötesinde düşünen 
ve uygulayan mimarlık eğitimcilerinin; 
eleştirel ve diyalektik düşünen, yaratıcılığı 
ve özgün olmayı öğrenmeye çalışan 
mimarlık öğrencilerinin olduğu bir 
geleceğin beklemesini ümit ediyorum. 

Salgın sürecinin uzaması ve insan 
ilişkilerinde sosyal mesafenin sürdürülmesi 
ihtimali yüksek görünüyor. Bu 
salgın, gelişmiş olsun ya da olmasın 
her toplumun yaşadığı kentlerin, 
mekanların planlanması, geliştirilmesi ve 
dönüştürülmesini yeniden düşünmemiz 
gerektiğini kanıtladı. Salgın sonrası 
dünyayı hazırlamak için yeni normal’in 
radikal bir gündeme ihtiyacı var. 
Mimarlık eğitiminin çokboyutlu bir model 
çerçevesinde ele alınması ve irdelenmesi 
ise en acil ve önemli konularımızdan biri. 
Salgın sonrası kentsel dinamiklerdeki 
dönüşümlerin doğasını tartışarak; çevresel 
ve mekansal kurgunun oluşmasında 
analitik, psiko-sosyal ve kültürel, 
çokdisiplinli, disiplinlerarası bir yaklaşım 
ile mimarlık eğitimine ait yeni bir 
kavramsal çerçeve oluşturmak ilk adım 
olmalıdır. Bu kapsamda, tasarımda insan 
merkezli yaklaşımlar, kentin yeniden 
doğallaştırılması, kişisel alanımız olan 
“Ev”in yeni kamusallıklar yaratması ve 
yeniden düşünülmesi, eğitim mekanlarının 
yenilikçi yaklaşımlarla düzenlenmesi ve 
mevcut mekanların yeni oluşan duruma 
uyarlanabilir olması, dünya için daha iyi 
bir gelecek sağlayacak temel söylemler 
ve odaklanmaların başında gelecektir. 
Koronavirüs salgınının yarattığı ivme 
sayesinde, teknolojiyi de kullanarak yaşam 
ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini 
artık sadece bir niyet olmaktan çıkarıp 
uygulamaya başlamalıyız. Bu da 
kentlerimizin ve mimarinin esnek, 
dayanıklı, uyarlanabilir ve sürdürülebilir 
olması ile mümkün olabilir. Buradan 
hareketle, mimarlık eğitiminde de 
yeni, deneyimsel, tartışılabilir, daha 
teknolojik ama daha insancıl, esnek 
yöntem ve içeriklerle kurgulanarak 
beklenmedik durumlara uyarlanabilecek 
bir eğitim-öğretim modelinin tasarlanarak 
uygulamaya geçirilmesi gerekecektir.

■ Hülya Turgut, Prof.Dr.,Özyeğin 
Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi.

Not:
* Thomas S. Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, çev.: 
Nilüfer Kuyaş, Alan Yayıncılık, 2000.
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Taner Üsküplü

1 2020’nin Şubat ayında tasarım 
stüdyosuna -stüdyo ortamında ve 
alıştığımız düzende- başladığımızda, 

salgının yaygınlaşması ile birlikte çalışma ve 
iletişim ortamımızın tamamıyla değişmesinin 
ihtimalinden dahi söz edilmediğini 
hatırlıyorum. Ancak, bir süre sonra, belki 
de bu ihtimali düşünmeye fırsat bulamadan, 
bir yandan çevremizdeki herkes gibi 
salgının boyutunu anlamaya çalışırken, aynı 
zamanda da kendimizi stüdyonun devam 
edip etmeyeceği yönünde bir belirsizlik içinde 
bulduk. Sonrasında, stüdyoların çevrimiçi 
yürütüleceğine dair alınan kararlarla 
ortaya çıkan stüdyo işleyişindeki bu ani/
acil değişiklik, sanıyorum ki, her yürütücü 
ve her öğrenci için bir nebze endişe verici 
olmuştur. Çevrimiçi atölyeler, toplantılar 
ve ortak çalışma ortamlarını stüdyo içinde 
kullanmada belirli bir tecrübemiz olmasına 
rağmen, fiziksel stüdyo ortamı ile birlikte 
etkin bir şekilde kullandığımız bu araçların, 
belirsiz bir süre boyunca stüdyo sürecinde 
elimizdeki tek araç olması endişe veren bu 
durumu oluşturdu. Bu tereddüt, teknik 
imkanların yeterliliği ya da bu imkanları 
kullanabilmekten ziyade, stüdyonun 
fiziksel ortamla çok ilişkili olan paylaşım 
ortamından yoksun şekilde nasıl devam 
edeceği ile ilgiliydi. 

Bu geçiş sürecinde en az vakit harcadığım 
kısmın ise yaşadığım evin koşullarını bu yeni 
duruma uyarlamak olduğunu söyleyebilirim.

2 Stüdyo yürütücüsü olduğum 
üniversitede olağanüstü salgın 
koşulları öncesinde de bir uzaktan 

eğitim uygulaması kullanıldığından, bu 
uygulamanın olanaklarına alışmakta 
ve kullanmakta bir zorluk yaşamadım. 
Ancak, uzaktan eğitim uygulamalarının 
hiçbirinin, kendi içinde oldukça farklılaşan 
uygulamalı eğitim pratiklerine özel olarak 
tasarlanmadığı dikkate alınırsa, araçların 
bu yönde daha fazla özelleştirilebileceğini 
düşünüyorum. Bu dönemde elde edilen 
kullanıcı tecrübeleri de, tekrar yüzyüze 
eğitime geçildiğinde belirli oranda etkin 
olacağını düşündüğüm bu altyapıların 
arayüzlerinin geliştirilmesine yönelik 
önemli girdiler oluşturdu/oluşturuyor. 

3 Yeni durumda, tartışma oturumları 
içinde çoklu ortam içeriklerinin 
eşzamanlı olarak birlikte 

izlenmesinin/yorumlanmasının ve sanal 
tartışma forumlarında her bir kullanıcının 
kendi içeriğini tüm stüdyo katılımcılarıyla 
paylaşmasının etkileşimli öğrenmeye iyi bir 
olanak sağladığını düşünüyorum. Uzaktan 

stüdyoda ortak çalışma ve tartışmaların 
yapıldığı bu etkinliklerin, fiziksel ortamda 
birlikte olamamanın yarattığı dezavantajı 
-haliyle- tam olarak gideremese de, 
durumun öğrenci motivasyonu üzerindeki 
olumsuz etkisini belirli bir ölçüde 
azalttığını düşünüyorum. 

Öte yandan, üretilen proje materyalleri 
üzerinden yapılan kritiklerin ve jüri 
değerlendirmelerinin mevcut arayüzlerle 
-teknik olarak- sorunsuz bir şekilde 
yapılabildiğini düşünüyorum. Maket 
çalışmaları üzerindeki kritiklerin ise 
genellikle önceden çekilen fotoğraflar 
üzerinden sınırlı şekilde yapılabilmesi 
çevrimiçi ortamın yarattığı bir dezavantaj 
olarak belirtilebilir. Bir diğer dezavantaj 
ise stüdyo başında yapılan yer görmenin 
öğrencilerle birlikte bir gözlem gezisi 
olarak yapılamaması. 

4 Aynı fiziksel ortamda 
bulunamamanın getirdiği sosyal 
etkileşim eksikliğinden kaynaklanan 

bir motivasyon ve konsantrasyon 
kaybı öğrencilerde gözlemlenebilir; 
ancak stüdyo derslerindeki paylaşım/
tartışma olanaklarının daha fazla olması 
ve kuramsal derslere nazaran stüdyo 
derslerinde yürütücü-öğrenci ve öğrenci-
öğrenci arasındaki birebir iletişimin daha 
güçlü olmasının bu kaybı belirli bir oranda 
azaltmış olabileceğini düşünüyorum. 

5 Stüdyonun fiziksel ortamda 
yürütüldüğü, salgın öncesi 
zamandaki deneyimimde de, 

mümkün olduğunca, öğrencinin yürütücüyle 
birlikte sorular sorduğu ve birlikte öğrendiği 
bir ortam yaratmaya yönelik, diyalog 
ve tartışma imkanlarını güçlendirmeyi 
amaçlayan bir yaklaşım benimsediğimden, 
bu yaklaşımı çevrimiçi stüdyo içinde de 
sürdürmeye çalıştım. Çevrimiçi ortamda bu 
iletişime herkesi dahil edebilmek, yüzyüze 
iletişimle karşılaştırıldığında yürütücünün 
daha çok çaba göstermesini gerektirse 
de, çevrimiçi eğitim ortamlarında da 
tartışmalara ya da proje kritikleri sırasında 
diyaloğa tüm grubun katılması yönünde 
katılımcı ve öğrenci-etkin modellerin 
uygulanmasına imkan veren çeşitli araçlar ve 
arayüzler mevcut. 

6 İlk kez çevrimiçi ortamda tanıştığım 
öğrencilerle -tek taraflı olarak- 
iletişimde bir problem yaşamadığımı 

söyleyebilirim. Bu diyalog belki yüzyüze 
ortamda olduğu kadar çabuk kurulamıyor 
ancak özellikle stüdyo sürecinin sonunda 
yine de uzun saatler boyunca kurulan 
karşılıklı bir iletişim sağlanmış olunuyor. 
Ayrıca bu dönemde, öğrencilerin de 

yürütücüye erişme imkanları çevrimiçi 
araçlar aracılığıyla belki de eskisine göre 
çok daha artmış durumda.

7 Özel ve gündelik hayata ilişkin 
ipuçları veren arkaplan görüntülerinin 
ve seslerin -eğer bu konuda bir 

rahatsızlık duyuluyorsa- çevrimiçi derslerin 
yürütüldüğü arayüzlerde büyük ölçüde 
etkisiz ve tarafsız hale getirilebileceğini 
düşünüyorum. Buna rağmen, stüdyodaki 
herkesin birbiriyle diyaloğunu güçlendirmeyi 
amaçlayarak öğrencilerin kameralarını 
etkinleştirmeleri üzerine yapılan tavsiyeler 
zaman zaman karşılık bulamıyor.

8 Özellikle fiziksel mekandaki 
stüdyo ortamında yansıtıcılar 
aracılığıyla gerçekleştirilen 

sunuşlar ve bu materyaller üzerinden 
yürütülen tartışmalar, uzaktan eğitimde 
kullanılan arayüzlerle birlikte stüdyo 
saatleri içinde çok daha etkin bir 
biçimde ve daha sıklıkla yapılabiliyor. 
Ayrıca bu dönemde, öğrencilerin farklı 
platformlarda gerçekleşen daha çok sayıda 
seminer ve tartışmalara dahil olabildiğini 
deneyimledik.

9 İnternete erişimin ücretli olmasının 
ve kurumsal çevrimiçi olanakların 
farklılaşmasının öğrenciler arasında 

bir fırsat eşitsizliği yarattığını düşünüyorum. 
Ancak bir yandan da, salgının ilk ortaya 
çıktığı zamandan bu yana, açık-kaynak/
ücretsiz eğitim materyallerinin niceliğinin 
artması ve erişiminin kolaylaşması 
yönündeki eğilim de bu kaynakların 
görünürlüğünü arttırarak öğrencilere yeni 
imkanlar sunuyor.

10 Fiziksel mekanın ortadan 
kalkması sonucu ortaya çıkan 
sosyal etkileşim eksikliğinin 

herhangi bir sanal ortamla ya da araçla tam 
olarak giderilebileceğini düşünmüyorum. 

11 Olağanüstü koşullarda 
eğitim hayatına giren bu 
yeni alışkanlıkların belirli 

bir kısmının kalıcı olacağı aşikar. 1 yılı 
aşkın süredir, yürütücü ve öğrencilerin 
sanal ortamda elde ettikleri alışkanlıkların, 
fiziksel ortamda yeniden sürdürülecek 
eğitim süreci ile birlikte deneyimlendiğinde 
hangi ölçüde pratik ve kabul gören 
durumlar oluşturacağını, aynı zamanda bu 
alışkanlıkların ne ölçüde kalıcı olacağını 
belirleyeceğini düşünüyorum. 

■ Taner Üsküplü, Doktora Öğrencisi; 
Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, Maltepe 
Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi.
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Yasemin Yılmaz 
Üsküplü

1 Mimarlık eğitiminin çevrimiçi 
olmasına ilk başta çok mesafeliydim, 
ama koşulların getirdiği duruma da 

uyum gösterip verdiğim ve aldığım eğitime 
devam etmek istedim. İzole olunabilecek 
bir mekan düzenleyip, internet 
sağlayıcımızı da yenileyerek, çevrimiçi 
eğitim koşullarına çok zorlanmadan adapte 
oldum.

2 Çalıştığım iki farklı kurumda 
çözüm arayışları farklı hızda 
ilerledi. İstanbul Medipol 

Üniversitesi, Microsoft altyapısını hızla 
satın aldı ve derslerin gerçekleşeceği 
arayüz olarak belirledi. Ancak, bu 
platformun kendi sunduğu olanakların 
keşfi ve en verimli şekilde kullanılması 
zaman içinde birkaç değişiklik ve 
güncellemeler gerektirdi. 

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ise 
pandeminin başında üniversitenin kendi 
olanakları ile bir arayüz geliştirmişti. 
Teknik sıkıntılardan dolayı 2020-21 Güz 
döneminde bu sistemden vazgeçildi ve 
Zoom altyapısına geçildi.

İki sistemin de işlerliği konusunda şu 
an ufak problemler dışında bir sorun 
olduğunu düşünmüyorum. Gayet iyi 
işliyor diyebilirim. İleride çevrimiçi olarak 
kalacak ya da kalması düşünülebilecek 
dersler için kalıcı sistemler olduklarını 
düşünüyorum. 

3 Özellikle 1. sınıf ilk dönem 
öğrencilerinin çoğunluğu, 
yaşadıkları şehirden İstanbul’a hiç 

gelemediler. Doğal olarak üniversitelerinin 
bulunduğu kente aşina değiller ve 
olamadılar. Stüdyo kapsamında yer görme 
de gerçekleşemiyor. Google haritaların 
sunduğu sokak görüntüleri bir anlamda 
öğrencilere fikir verebiliyor. 

Yeni kayıt olan öğrenciler, dönem 
arkadaşları ile tanışma fırsatları olmadığı 
için grup içinde dayanışma ve ortak 
çalışma motivasyonunu sağlamak çok zor 
oluyor. Farklı grupların iç dinamiklerine 
göre ve yürütücünün de çabalarıyla fikirsel 
tartışmalar belli bir ölçüde sağlanabiliyor 
ancak katılım düşük oluyor. 
 
Çevrimiçi jüriler yüzyüze gerçekleşen 
jürilere göre daha uzun bir süreye 
yayılıyor. Bu durum yürütücüler ve 
öğrenciler için de daha yorucu oluyor. 
Bunun nedeninin üretilen mimari 
görsellerin veya çizimlerin bilgisayar 
ekranında daha detaylı incelenebilmesi 
olduğunu düşünüyorum. Bu dönem 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Mimari 
Tasarım 1 stüdyosu kapsamında Miro 
adlı uygulamayı deneme şansım oldu. Bu 
uygulama, sanal bir sergileme duvarı gibi 
çalışıyor ve eşzamanlı kritik verebilme 
olanakları sağlıyor. 
 
Eklemem gereken bir konu daha var ki; 
stüdyo kritiklerinde ve jürilerde mimari 
maket ile ifade konusunda, ekranların ve 
çevrimiçi arayüzlerin yetersiz kaldığını 
da gözlemlemekteyim. Ayrca, maketin 
yalnızca bir ifade aracı olmamasının 
anlaşılması ve stüdyo ortamında maket 

üzerinden tasarlayarak yapılan deneylerin 
ve keşiflerin öneminin geri planda 
kalmasının önüne geçmek için eski duruma 
göre daha fazla çaba göstermem gerekti. 

4 2020-21 Güz döneminin başı ile 
şu an içinde olduğumuz Bahar 
dönemi arasında, öğrencilerin 

motivasyonlarında hissedilir bir düşüş 
oldu. Kapanma ve izolasyon koşullarının 
kalıcılığı zamanla öğrencilerin morallerini 
daha olumsuz etkilemekte. 

5 Özellikle 1. sınıflarda hoca-öğrenci 
ilişkisini, sunucu-izleyici ilişkisi 
algısından çıkarmanın oldukça 

zor olduğunu söyleyebilirim. Lise ve 
ortaokul eğitimlerinin alışkınlıklarından 
gelen bu ilişkinin, çevrimiçi eğitimle daha 
da pekiştiğini söylemek doğru olacak. 
Uygulamalı derslerdeki tartışma ve 
diyalog ilk sınıf öğrencilerinin daha önce 
tanışmadıkları bir yöntem olduğu için, 
gerçek anlamda sağlanması oldukça güç 
hale geliyor.

6 Çevrimiçi derslerde öğrencilerle 
iletişim kurmakta zorlanmadım. 
Ancak yüzyüze kurabildiğim 

samimiyeti sağlamamın daha uzun 
sürdüğünü söyleyebilirim. Özellikle 
kameraların ve mikrofonların çoğunlukla 
kapalı tutulması aradaki samimiyetin 
sağlanmasını güçleştiriyor.

7 Dersin işlerliğini etkilemediği 
sürece arkaplan sesleri ve 
görüntülerinin rahatsızlık verici 

olduğunu düşünmüyorum. Bazı ilgi 
çekici ufak durumlar öğrencilerin dersten 
sıkılmasını da azaltabiliyor. Özel hayata 

Jüri öncesi ön 
kritiklerin verildiği 
ders duvarından 
ekran görüntüsü.
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dair sınırlı derecede olan ufak ipuçlarının, 
yürütücü ile kurulan empati açısından 
olumlu etkilerde de bulunabileceğini 
düşünüyorum. 
 

8 PowerPoint sunumlar ve dijital 
görsel kaynakların paylaşımı 
konusunda fiziksel mekanda 

yaşanan sıkıntıların, çevrimiçi eğitim 
olanakları ile ortadan kalktığı söylemek 
doğru olacaktır.

9 Yeni durum, internete erişimi 
sınırlı ve yaşadığı yerleşimden 
taşınamamış öğrenciler için 

ciddi bir fırsat eşitsizliği yaratmakta. 
Ancak üniversitelerin veri tabanlarına ve 
yayınlara aboneliklerini artırmalarının, 
dijital dönüşümlerini tamamlamalarında 
hızlandırıcı bir etki yarattığı söylenebilir. 
Ayrıca, bilgiye daha hızlı ulaşmak 
konusunda hem akademisyenler hem 
de öğrenciler yeni yollar öğrenmekte ve 
keşfetmekteler.

10 Özellikle mimarlık 
öğrencilerinin kampüsten, 
sosyal çevreden, bulundukları 

kentten ve kentin kültürel olanaklarından 
beslenmelerinin çevrimiçi eğitimle kesintiye 
uğramış olduğunu söylemek doğru 
olacaktır. Bu olanakların getirilerinden 
habersiz olarak eğitimlerine başlayan  
1. sınıf öğrencilerinin bu durumu pandemi 
sonrasında telafi edip edemeyecekleri 
konusunda endişeliyim. 

11 Başta geçici olduğunu 
düşündüğüm ancak ilerleyen 
süreç içinde 3 dönemdir 

devam etmekte olan bu durumun, 
gelecekteki mimarlık eğitimine etkilerini 
öngörmenin henüz çok mümkün 
olmadığını düşünüyorum. Yine de 
tahmin yürütmeye çalışırsam, çevrimiçi 
olanakların avantajlarını da içeren karma 
bir düzenlemeye de gidilebileceğini 
söyleyebilirim. Teorik anlatım içeren 
derslerde bu olanaklar daha yaygın 
kullanılmaya başlanabilir. Mimari 
proje stüdyo ortamının fiziksel yapısı 
da çevrimiçi olanakların kullanımına 
elverecek şekilde değişim gösterebilir. 

■ Yasemin Yılmaz Üsküplü, Doktora 
Öğrencisi; Yarı Zamanlı Öğretim 
Görevlisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 
Mimarlık Fakültesi; İstanbul Medipol 
Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi.

Şebnem Yücel

1 İlk tepkim olumsuzdu. Dönemin 
ortasındaydık. Hem tasarım 
stüdyosu hem de modern mimarlık 

tarihi derslerine giriyordum. Seminer dersi 
nispeten daha rahat yürütülürmüş gibi 
düşünsem de özellikle stüdyo derslerinin 
çevrimiçi ortamda iyi yürütülemeyeceğine 
inanıyordum. Bu konudaki düşüncelerim 
zaman geçtikçe tersine döndü -bu durumu 
aşağıda zaten anlatıyorum. Şanslı olduğum 
bir nokta yaşam koşullarımın çalışma 
alanımı istediğim şekilde ayarlamama 
imkan verecek rahatlıkta olmasıydı -en 
azından ilk bakışta. Yalnızdım, sadece 
benim kullandığım bir wifi bağlantım, 
dizüstü bilgisayarım vardı ve ev rahattı. 
Başka ne gerekir zaten diyor insan ama 
çok da öyle değilmiş. Zaman geçtikçe o 
“rahat” koşullara bile sığamama durumu 
baş gösterdi. En basitinden yemek masası 
üzerine kurduğum yeni “ofis/dersliğim” 
başta bütün ihtiyaçlarımı karşılıyordu. 
Fakat bir süre sonra, çok uzun saatler 
oturmaya alışkın olmayan benim için, 
bir de üzerine zaman zaman yaşanan wifi 
bağlantı sorunları eklenince, bu yemek/
ofis masasının pencereden uzakta olması 
rahatsızlık vermeye başladı. Bir parça 
temiz havanın en yakın ulaşılabilirlikte 
olması ve yan gözle gökyüzünü görmenin 
aciliyeti arttı. Bir ayın sonunda salonun 
düzenini değiştirerek yeni “ofisim”i -yani 
koca yemek masasını- taşıdım pencere 
yanına. İkinci ayın sonunda kullandığım 
sandalyeler duruş bozukluklarına sebep 
olmaya ve ağrıları tetiklemeye başladı. Bu 
dönemde ofis sandalyelerine duyduğum 
saygı arttı ama gidip de almadım bir 
ofis sandalyesi -belki de bu durumun 
“geçici” olmayabileceğini düşünmek 
istemediğimden. Hala da direniyorum. 
Çok alakalı gözükmese de bu yanıta bir 
şeyi daha eklemek istiyorum: Her şeyin 
sanal ve mesafeli olduğu bu dönemde 
ellerimle, dokunarak yapabileceğim işler 
aramaya başladım- bu da ofis/masamın 
diğer yarısını bir mini resim atölyesine 
çevirmeme yol açtı. Artık yemek masamda 
yemek yenilen günleri hatırlamakta 
zorlanıyorum.

2 MEF Üniversitesi pandemi 
öncesinde de öğrencileri daha 
aktif derse dahil etme anlamında 

yeni yollar ve teknikler arayan ve bu 
kapsamda çevrimiçi ders platformlarına 
yatırım yapmış bir kurumdu. Bu nedenle 
okulun sağladığı ortamlar açısından 
yüzyüze dersten çevrimiçi derse 
geçişimiz operasyonel anlamda kolay 
ve sorunsuz oldu. İlk başladığımızda 

sadece Blackboard’dan yürüttüğümüz 
dersleri ilerleyen dönemlerde Zoom 
platformundan da yürütmeye başladık. 
Ayrıca stüdyo derslerinde yardımcı 
olması amacıyla üniversite dizüstü 
bilgisayarlarımıza ek olarak tablet de 
sağladı. Bütün iyileştirmelere rağmen 
öğrencilerin hem bizlerle hem de kendi 
akranlarıyla biraraya gelemeyişinin 
işleyiş ve motivasyon açısından çok 
büyük eksiklik yarattığını deneyimlemeye 
başladık. Üniversitenin verdiği eğitimin 
önemli bir kısmının sosyalleşme üzerinden 
yürüdüğünü zaten biliyorduk, o nedenle 
pandemi süreci çok iyi bildiğimiz bu 
durumun sağlamasını yapmış oldu. Bu 
nedenle bölüm olarak bizler belki de ders 
sürecinden daha fazla öğrencilerimizin 
birbirleriyle iletişimini arttırmaya ve genç 
bir üniversitede olmamıza rağmen güçlü 
bir şekilde kurulmuş olan FADA* ruhunu 
korumaya ve devam ettirmeye odaklandık. 
Burada özellikle stüdyo ortamımızı 
deneyimleyememiş 1. sınıflara ulaşmak 
hedeflerimiz arasındaydı. Akrandan 
öğrenimin, başka öğrencilerin çalıştığı 
projeleri görmenin, onlarla sohbetin, 
akla takılan soruların rahatlıkla dile 
getirildiği bir ortamın çevrimiçi düzende 
de oluşturulmasının sorumluluklarımız 
arasında olduğunu düşündük.

3 Pandemide kapanma sürecinin 
başladığı 2020 Mart’ından 
itibaren stüdyonun işleyişine dair 

konuların -tashih, birlikte tartışma, jüri 
gibi- sorunsuz işlediğini görmüştük. Hatta 
bırakın farklı şehirdeki arkadaşlarımızı 
jürilere davet edebilme güzelliğini, 
yurtdışından arkadaşların jürilerine de 
konuk olmak mutluluğunu yaşamaya 
başlamıştık. Fakat derslere çevrimiçi 
devam edeceğimizin belli olduğu 2020 
Sonbahar döneminden itibaren ekran 
yorgunluğunun önemli bir sorun olacağını 
öngörmek zor olmamıştı. Bu nedenle 
dönemin başında stüdyo projesini 
belirlerken biraraya gelme imkanlarının 
ortadan kalktığı durumu nasıl bir avantaja 
çevirebiliriz ana sorumuzdu. Bir yandan 
tecrit edilmiş hissederken diğer yandan 
uzakların yakın olduğu teknolojik 
imkanları nasıl faydamıza kullanabiliriz, 
öğrencilerimizi heyecanlandırabiliriz diye 
başladık sorgulamaya. 2. sınıf mimarlık 
stüdyosunda ders verdiğim için oradan 
örnek vereyim. Stüdyoya giren 2. sınıf 
hocaları olarak yurtdışında yaşayan mimar 
tanıdıklarımızı ve onların (bizlerin de) iyi 
bildiği/yaşadığı şehirleri masaya yatırdık. 
Bu şehirlerden internette sokaklarında en 
rahat dolaşabildiklerimiz ve çalışmanın 
ilginç olacağını düşündüğümüz üçünde 
(New Orleans, ABD; Villa de Leyva, 
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Kolombiya ve Bangkok, Tayland) 
proje arazilerini vermeye karar verdik. 
Konu olarak da evlerdeki gündelik 
hayatımızla bir noktada kesişebilen 
bir konuya, yemek ve yemek yapmaya 
odaklandık. Dönem başındaki kısa süreli 
alıştırmalarda mutfaklarını çizdirip, yemek 
yapma ve sofra kullanım diyagramları 
yaptırıp birlikte yemek pratikleri üzerine 
konuştuk. Daha sonra biri yemek ve 
sürdürülebilirlik üzerinden aktivist 
etkinlikler düzenleyen diğeri de yemek ve 
kültürel miras üzerinden çalışan iki STK 
projesinden birini seçmelerini istedik. 
Seçilen şehirlerden mimar dostlarımız 
da stüdyoya bağlanıp sunum yaparak 
öğrencilerimizin sorularını cevapladılar. 
Şehri tanımak, seçmek ve bu şehir için 
hangi programın uygun olduğuna karar 
vermek bile stüdyonun enerjisini yükseltti. 
Stüdyonun işleyişinde de kendi adıma 
yüzyüze eğitime kıyasla toplu görüşmelerin 
sayısını arttırdım. Bu da grup dinamikleri 
ve arkadaşlarla bağlantıyı güçlendirmesi 
açısından güzel işledi. Dönemin yarısından 
sonra geçtiğim birebir çevrimiçi görüşmeler 
sırasında platformda açtığım toplantı 
odaları da birlikte çalışmak isteyen ikili ya 
da üçlü öğrenci gruplarının buluşmasına 
olanak sağladı. Genel olarak başarılı bir 
proje dönemini tamamlamış olduk. 

Bu dönem tekrar yurtdışında proje 
vermeyi düşünmedik. Geçen dönem 
yurtdışında çalışan aynı öğrenci grubuna 
bu sefer İzmir’de proje alanı verdik. 
Bu dönem ekran yorgunluğunun hem 
bizlerde hem de öğrencilerde daha da 
arttığını gözlemlemek mümkün. Dönem 
ortasına ulaştığımız bugünlerde enerjiyi 

yükseltmek için yeni stratejimiz, yeni 
mezunlarımızdan öğrencilerimize hocasız 
ortamda danışmanlık/teknik destek almak. 
Daha önceki dönemlerde de denediğimiz 
ve başarısını gördüğümüz bu uygulamanın 
öğrencilere yardımcı olacağını 
düşünüyoruz.

Stüdyodan ayrı olarak üniversitemizde 
mimarlık ve iç mimarlık öğrencilerinin 
1. sınıfın sonunda birlikte katıldıkları 
“Tasarla-Yap” stajımız da 2020 
yazında pandemi nedeniyle yapılmamış, 
ertelenmişti. Bu ertelemenin de 
öğrencilerde moral bozukluğuna sebep 
olduğunu gözlemlemek mümkündü. Bu 
yaz koşulların çok değişmediğini görsek 
de bu konuda bir çözüm üretmemiz 
gerektiğine karar verdik. Kamusal odağı 
yüksek olan Tasarla-Yap sürecini bu 
odağı kaybetmeden, yüzyüze gelmeye 
gerek bırakmayacak şekilde ve alternatif 
birlikte tasarlama-yapma pratiklerini 
değerlendirerek yeniden planladık. 
Sonuçlarını açık kaynak olarak 
paylaşacağımız Tasarla-Yap stüdyomuz 
hakkında daha ayrıntılı paylaşımlar 
yaz sonunda herkese ulaşacak diye 
heyecanlanıyorum.

4 Bahsettiğim gibi başlarda nispeten 
yüksek olan öğrenci motivasyonu 
ve konsantrasyonu çevrimiçi 

olarak sürdürdüğümüz bu üçüncü 
dönemde giderek düşmeye başladı diye 
gözlemliyorum. Bunda ailelerde ve 
çevrelerde yaşanan hastalık ve kayıpların, 
giderek uzayan ve ne zaman biteceği 
öngörülemeyen pandemi sürecinin 
oluşturduğu karamsarlığın da büyük rolü 

olmalı. Burada öğrenci motivasyonu kadar 
hoca motivasyonunu da konuşmak gerek 
diye düşünüyorum. Özellikle yüzyüze 
seminer derslerinde öğrencilerin yüz 
ifadelerinden nerede ara vermesi, nerede 
espri yapıp öğrencilerin dikkatini tekrar 
kazanması ve nerede anlattıklarını tekrar 
etmesi gerektiğini tartabilen hoca da 
“camdan cama” öğrenimde bu iletişimden 
mahrum kalmış oldu. Öğrencilerin ev 
koşulları nedeniyle her zaman ekran 
kameralarını açamadıkları, hatta evde 
olup bitenlerden dolayı zaman zaman 
konsantrasyonu kaybettikleri, birden 
fazla kişinin çevrimiçi çalışmasıyla 
zayıflayan ve kopan wifi bağlantılarıyla 
uğraştıkları bu zamanlarda motivasyonu 
ve konsantrasyonu yüksek tutmak kolay 
olmuyor.

5 Hoca-öğrenci hiyerarşisinin yeniden 
üretilmesinin çevrimiçi döneme özel 
bir durum olmadığını düşündüğümü 

söylemekle başlamak istiyorum. Bu 
eğitime bakışla alakalı bir konu. Ben 
bu hiyerarşinin yeniden üretilmesini her 
dönemde problemli bulurken, başka biri, 
bu hiyerarşinin yokluğunu problemli 
bulabilir. MEF Üniversitesi’nin temel 
eğitim yaklaşımı olarak benimsediği 
ters-yüz öğrenme modeli (flipped 
learning) olduğundan yüzyüze eğitim 
zamanlarımızda da bu hiyerarşiyi, daha 
doğrusu pasif öğrenme modelini tersine 
çevirmeye çalışıyorduk. Sadece bizde değil, 
“bilen” hoca ve pasif “dinleyen” öğrenci 
modelinin pek çok okulda da terkedilmeye 
çalışıldığını biliyorum ki bu durum 
mutluluk verici. Dolayısıyla çevrimiçi 
dersleri de sunucu-izleyici modelinden 
çıkarmak daha ilk günlerden amacımızdı 
diyebilirim. Bu yönde ilk tepkimiz yüzyüze 
dönemde başlattığımız pratikleri mümkün 
olduğunca adapte etmek yönündeydi. 
Seminer derslerinde öğrencileri tartışma 
odalarına bölmek, ortak oluşturacakları 
argümanlarını sınıfla paylaşmalarını 
beklemek ve böylece sınıf tartışma 
ortamını beslemek gibi. Her ne kadar 
zaman zaman bunları istediğimiz şekilde 
gerçekleştirmekte zorlansak da tamamen 
hoca-öğrenci hiyerarşisinin yeniden 
üretildiği bir düzlemde olmadığımızı 
söyleyebilirim. Bu noktada derslerin akışı 
dışında “sınav”lara da dikkat çekmek 
isterim. Sınavların araştırmayı destekleyen, 
heyecan verici ve yaratıcı bir şekilde 
kurgulanması, başka bir deyişle “sınav” 
olmaktan çıkıp yaratıcı bir bilgi üretimine 
dönüşmesi dikkate alınması gereken diğer 
bir konu bence. 

Belki bu tartışmaya eklemlenecek bir 
diğer konu, üniversitede öğrencilerin 
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birbirinden öğrenmesinin üniversite ve 
hayat deneyiminin önemli bir parçası 
olduğu gerçeği. Bu konuda hem 
öğrenci asistanlarımızdan hem de yeni 
mezunlarımızdan çok destek alıyoruz ve bu 
durum çevrimiçi ortamda dahi birliktelik 
ve birbirinden öğrenmenin devamına 
büyük katkı sağlıyor.

6 Seminer derslerinde evet, zorlandım 
diyebilirim fakat stüdyo derslerinde 
zorlanmadım. Stüdyo derslerinde 

bu dönem her grupta 12 öğrencimiz var. 
Her biriyle birebir çalıştığımız için kısa 
sürede çevrimiçi de olsa rahat iletişim 
sağladık. Seminer derslerinde bunu 
yakalamak özellikle sayıların fazla olduğu 
zamanlarda daha zor. Bu da çalışkan 
ve konuşma cesareti olan öğrencilerle 
iletişimin sağlandığı ancak saklanmak 
isteyenlerin kolayca görünmez olabildikleri 
bir ortam oluşturuyor. Özellikle sunum 
yaparken öğrencileri göremiyor olmak 
bazı hocalarımızı aynı anda iki bilgisayar 
kullanmaya, birinde sunumu gösterirken 
diğerinden öğrencileri görebildikleri 
çözümlere yöneltti. Ayrıca öğrencileri daha 
aktif kılma adına yapılan minik müdahale 
ve aktiviteler çok önemli bir hale geldi. Bu 
arada 7 kişilik grupla yürüttüğüm yüksek 
lisans seminer dersinde bir iletişim sorunu 
yaşamadığımı da belirtmeliyim. Başka bir 
deyişle seminer derslerinin dahi en fazla 
10-15 kişilerle yapılmasını sağlayabilirsek, 
çevrimiçi ortamda da bir iletişim sorunu 
kalmayacak diye düşünüyorum. 

7 Mimarlık eğitiminde hoca-öğrenci 
iletişiminin her zaman çok güçlü 
olduğunu düşünüyorum. Bu güçlü 

iletişimin öğrenci ve hoca tarafından 
profesyonelce regüle edilen bir derecesi 
vardır. Üniversite ve özellikle stüdyo, 
bu iletişimin gerçekleştiği tarafsız bir 
mekandır -hem öğrenciye hem de hocaya 
aittir. Bu özelliğiyle de güvenli bir alandır, 
bir komünite olma hissi önceliklidir. 
Pandemi sürecinde en çok tehdit altına 
giren işte bu komünite hissi oldu. Herkesin 
arkasındaki “ev”i kendisiyle bir paket 
olarak toplantılara, konuşmalara taşındı. 
Bırakın bu arkaplanın sebep olduğu 
imaj bombardımanını, kendi davetsiz 
aktörlerini de konuşmalara enjekte etmeye 
başladı. Bazen kaykayla arkadan geçerken 
ekrana dil çıkaran sevimli küçük kardeş, 
kendi sorunlarıyla uğraşırken sesini 
kontrol edemeyen anne baba, sokakta 
kavgaya tutuşan komşular, konuşmanın 
tam ortasında gelen kargo paketi ya da 
dersteki öğrencinizi bakkala yollamaya 
çalışan karnı acıkmış ev ahalisi… Hepimiz 
insanız, hepimiz sosyal ve ekonomik 
ilişkilerin parçasıyız ama bu dönemde 

bu ilişkileri müzakere etme becerimiz 
ve bence hakkımız, oldukça sınandı. 
Arkaplanı bir fotoğrafla filtrelemek, 
kamerayı gerektiğinde açmamak, 
mikrofonu konuşmadıkça kapalı tutmak 
hep bu hakka yeniden sahip çıkmak adına 
denendi ve denenmeye devam ediyor. 
Dedim ya, kameralar kapanınca da bu 
sefer komünite tümden karanlıklara 
gömülüyor… Ama ben kendi adıma bu 
“ev halleri”ni diyaloglarımızın bir parçası 
haline getirmemeye özen gösteriyorum. 
Fakat itiraf da ediyorum, evcil hayvanlar 
sözkonusu olduğunda, bir haylaz kedi 
ekranın önüne atlayıp kamerayı bloke 
ettiğinde, bir uykulu köpek gelip insanının 
kucağına güzelce yerleştiğinde sohbet 
hemen kısa süreliğine de olsa bu tatlı 
dostlara kayıyor. Ve bir itiraf daha, ben 
okulumu çok özledim.

8 Fiziksel mekanın sınırlarının 
kalkması özellikle stüdyo 
alanının seçilmesinde farklı 

arayışlara girmemize imkan sağladığı 
gibi derslerimize konuk olarak 
çağırabileceğimiz yurtiçi ve yurtdışından 
konuklar anlamında da büyük avantajlar 
sağladı. Ayrıca derslerimizi besleyecek 
-yine yurtiçi ve dışından- sanatsal ve 
kültürel etkinliklere öğrencilerimizin 
katılımını sağlamak başka bir avantajdı. 
Bütün bunlara ek olarak üniversitemizin 
Coursera ve edX gibi platformlarla daha 
pandemi öncesi yaptığı anlaşmalarla 
öğrencilerimizin farklı ülkedeki üniversite 
ve kişilerden seçmeli ders yerine 
geçebilecek dersleri alabilmelerine dair 
düzenleme de yapılmıştı. Bu anlaşmaların 
sürekliliği pandemi döneminde tüm 
dünyanın güçlü ama görünmez bir ağla 
birbirine ne kadar bağlanmış olduğu 
hissini de güçlendirdi. Dünyanın en prestijli 
sanat kurumları canlı sanat etkinliklerini 
paylaştıkça sınıfla paylaşıldı. Güzel bir 
film yakalandığında bu, mesaj grubunda 
müjdelendi. Ama mekanın sınırlarının 
ortadan kalkmasına dair bu avantajlar 
zamanı da sıkıştırdı, iş-kişisel zaman 
sınırlarını tümden ortadan kaldırdı. Hafta 
sonunun hafta içinden farkı kalmadı. 
Yapılmak istenilenlerle yapılacakların 
şirazesi kaydı. Nefes alınacak alan ile nefes 
daraltan ortam aynılaştı. Kısaca zaman 
da mekan da sürekli baktığımız ekranın 
yüzeyi gibi kayganlaştı. Bu gidişle ya paten 
yapmayı öğrenip keyfini çıkartacağız, ya 
da düşüp kafamızı yaracağız. 

9 Türkiye genelinde düşünüldüğünde 
bu durumun bir fırsat eşitliği 
yarattığını düşünmek imkansız. 

Daha evinde internet bağlantısı olmayan, 
üç kardeşin üçünün aynı anda çevrimiçi 

derse bağlanması gereken öğrencilerin 
durumları göz önüne alındığında bu 
döneme dair listelenecek bütün avantajlar 
anlamsız hale geliyor. Üniversitelerin 
öğrencilerine ister kendi kaynakları, ister 
çeşitli kampanyalarla ekipman sağlanması 
konusunda yardımcı olmaya çalıştıklarına 
şahit olduk ve oluyoruz. Bu sürecin 
çocuklarını okutmaya çalışan aileleri çok 
zor durumda bıraktığını, hatta bir kısmı 
için imkansız hale getirdiğini görmüş 
olduk. Bir üniversitenin öğrencisi olmak 
o okulun kaynaklarından faydalanmayı 
beraberinde getirirken bugün internet 
bağlantın ve internete bağlanacak bir 
ekipmanın yoksa üniversite kimliğinin sana 
sağlayabileceği bir şey de yok. Üniversite 
sınavında bir okula yerleşebilmek için 
gerekli hazırlanma bile orta-üst gelir 
grubunun karşılayabileceği bir harcamayı 
gerektiriyor zaten, dolayısıyla bunlar ne 
kadar büyük bir problem olabilir, istisnalar 
kaideyi bozmaz diyebilirsiniz. Ama eğitim 
hakkı sözkonusu olduğunda istisnalar 
kaideyi bozar, bozmalı.

10 Kampüsümüz olmadığı halde 
üniversitenin fiziksel şartlarını 
öğrencilerin birbirlerinden 

ve ortamdan öğrenmelerini sağlayacak 
şekilde oluşturmaya özen göstermiş 
bir fakülteyiz. Özellikle Hangar adını 
verdiğimiz stüdyo mekanları tam da buna 
olanak verecek şekilde tasarlanmıştı. 
Çevrimiçi dönemde Hangar ortamını 
mümkün olduğunca devam ettirebilmek 
adına ne yapabileceğimizi keşfetmek için 
öğrencilerimizle buluşmalar düzenleyip 
onlara da danıştık. Oldukça aktif çalışan 
ve her sınıfın temsilcilerinden oluşan mini 
konseyimiz zaten 24 saat açık bir discord 
kanalı kurmuştu. Buradan 24 saat  
öğrencilerin birbirlerine danışmaları 
mümkün olacaktı. Buna ek olarak 
hafta içi bir saatin bütün mimarlık ve 
iç mimarlık sınıflarından öğrencilerin 
biraraya geldiği, hocasız proje tartışma 
saati olmasına karar verdik. Bunun için 
tüm sınıflardan öğrencileri karma gruplara 
ayırdık, aralarına yeni mezunlarımızdan 
da gönüllü eklenenler oldu. Bununla 
birlikte her dönem yaptığımız ve tüm 
öğrencilerin katıldığı forumların sayısını 
da arttırdık. Forumlarda ve öğrenci 
temsilcileriyle yaptığımız toplantılarda hem 
öğrencilerimizin çevrimiçi ders deneyim ve 
önerilerini öğrenip, derslerimizde bunlara 
göre düzenlemeler yapmaya çalıştık, hem 
de öğrencilerimizin akran öğrenimlerini 
desteklemek için başlayan uygularımız 
hakkında geridönüşler aldık. 

Bu geridönüşler sonucunda özellikle 
seminer derslerinde verdiğimiz ders 
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aralarının sayılarını arttırmamız gerektiğini 
net olarak gördük. Zaman içinde discord 
kanalının çok iyi işlemesine rağmen hafta 
içi oluşturduğumuz grup tartışmalarından 
beklenilen verimin alınamadığını öğrendik 
ve yeni yollar düşünmeye başladık. 
Stüdyo sırasında öğrencilerin farklı proje 
gruplarında da dolaşmasına imkan veren 
yeni denememiz bunlardan biri. Ayrıca 
yeni mezunlarımızdan çevrimiçi sürece 
destek veren bir grubun olması da çok iyi 
sonuç verdi. Biz de zamanı uygun olanları 
özellikle stüdyo derslerimize konuk olarak 
kabul etmeye başladık. Hatta ders saatleri 
dışında öğrencilerin danıştığı “abi” ve 
“abla”lar olarak ulaşılabilir olmaları 
teklifini sunduk, memnuniyetle kabul 
ettiler. Bu arada yüzyüze eğitim döneminde 
varolan öğrenci-asistan uygulamamız 
çevrimiçi dönemde de devam ediyordu. 
Ben zaten yıllar geçtikçe en iyi akademik 
ve teknik danışmanların da bir iki sınıf 
üstten yakın akranlar olduğuna inanmaya 
başladım. Sorunun cevabına dönersem, 
bütün öğrenci gruplarını tanıyan biz 
hocalar, birbirini henüz tanıyamamış 
öğrenci gruplarının tanışması için aracı 
olduk. Bence iyi sonuçlar aldık.

11 Sürecin mimarlık eğitiminin 
geleceğini nasıl etkileyeceği, 
güzel bir soru. Ben bu 

sorunun yanıtının eğitim çevrimiçi mi 
yüzyüze mi olmalının çok dışında, bu 
süreçte oluşan farkındalıklarımızla alakalı 
olduğunu düşünüyorum. Umarım bu 
gelecek, mimarlık eğitiminde pandemi 
öncesinde dahi işlemeyen kalıpların 
terkedildiği, biraradalığın ve kamusallığın 
önemini benimsemiş bireylerin ezber 
bozan yöntemlerle mimarlık ve tasarım 
eğitimine yaklaştığı bir gelecektir. 
Ve umarım bu gelecekte bugün için 
“alternatif” sayılan ortaklık ve pratikler 
içinde yer alan, gezegenine ve insanlara 
karşı sorumluluğunu derinden hissedip, 
mahallesine ve komşusuna sahip çıkan 
mimarlar yetişecektir. Yoksa bütün bu 
yaşadıklarımızın boşa gitmiş olacağını 
düşünüyorum. Zaman gösterecek…

■ Şebnem Yücel, Prof.Dr., MEF 
Üniversitesi Mimarlık Bölümü.

Not:
* FADA, yani Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin 
İngilizce baş harflerinden oluşan akronim, MEF 
Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerine ortak referans 
olarak dilimize yerleşti.

“Uzaktan” Yazılar

“Uzaktan” 
Öğretim: 
Kendi Kendine 
Öğrenmeye Açılan 
Kapı Olabilir mi?
Zeynep Halu ■ Uzaktan öğretim 2020 
Bahar döneminde acil durum kurtarma 
tablosu şeklinde akademi bünyesine 
adapte edilmeye çalışıldı. Diğer yandan 
tarihsel süreçte, ülkeler arasında zamansal 
başlangıçları değişmekle birlikte, uzaktan 
öğretim neredeyse 18. yüzyıldan itibaren 
teknolojik gelişmelere koşut olarak gelişim 
göstermiştir. Uzaktan eğitimin gelişimi 
makro düzeyde üç grup altında ve mikro 
düzeyde beş nesil altında sınıflandırılabilir. 
Yazışmalı yöntemlerle posta hizmetleri 
ve mektup kanalıyla, görsel-işitsel 
yöntemlerle radyo, televizyon, 
telekonferans ve video konferans kanalıyla 
ve bilgisayar tabanlı yöntemlerle esnek ve 
internetin yaygınlaşmasıyla akıllı esnek 
uzaktan öğrenme modellerine ulaşıldığını 
görmekteyiz. Teknolojik gelişmelerin 
özellikle kitle iletişim araçlarında yarattığı 
yeni alanlar sayesinde uzaktan öğretim 
oldukça geniş bir kitleye yayılmıştır. 
Kuşkusuz yaşam boyu öğrenme temelli 
açıköğretim üniversiteleri ve fakültelerinin 
bu gelişimde ayrı bir önemi ve yeri 
vardır. Uzaktan öğretimin tarihsel süreçte 
geçirdiği bu yolu izledikten sonra 
uzaktan öğretimi ve değişen öğretim 
yöntemlerini gidişatın bir sonucu olarak 
kabullenebilecek miyiz? Mimarlık eğitimi 
uzaktan öğretim yöntemlerini bu doğal 
değişim süreci içinde değerlendirebilecek 
mi?

Mimarlık eğitimine dair doğal bir değişim 
sürecinin içindeysek bunu karşılamaya 
ne ölçüde hazır olduğumuz bazı kısıtlara 
bağlı. Uzaktan öğretim süreci ilk bakışta 
teknik altyapıya dair ihtiyaçları ve 
sıkıntıları çağrıştırıyor. Ancak öncelikle 
mekana dair sorunların başrolde olduğunu 
söyleyebiliriz. Mimarlığın da öznesi 
olan “mekan”ın sıkıntılarının sosyal 
yaşama dair sıkıntıları da beraberinde 
getirdiğini göz önünde bulundursak, 
mekansal ihtiyaçların ne denli önemli 
olduğunu anlayabiliriz. Daha önce 
deneyimlemediğimiz bu süreçte, ortak 
çaba ve duygusal paylaşımları küçücük 

bir ekrandan yaparken, birbirimizin 
en özel ev/çalışma mekanlarına dair de 
izlenimler ediniyoruz. Üniversite ve stüdyo 
mekanlarımız adeta küçük parçalar 
halinde hepimizin evlerine dağılmış 
haldeler. Bunun olumlu yönü, tasarıma 
dair sorgulamaların artık geleneksel eğitim 
yöntemindeki üniversite binalarından, 
evimize ve günlük yaşamımıza ayrılmaz 
birer parça olarak girmesidir. Bu 
yönüyle, üniversite eğitiminde özlediğimiz 
stüdyo ortamı ile bir bağ kurma halinin 
artarak sağlandığı düşünülebilir. Bu 
sebeple, uzaktan eğitime bağlanılan 
özel bir mekanın varlığı/yokluğu ve bu 
mekanların mimari niteliği daha da önem 
kazanmaktadır. Yeterli büyüklükte, 
sessiz ve odaklanabilecek özel bir alanın 
varlığı hem öğrenciler hem de öğretim 
üyeleri için vazgeçilmez bir gereksinimdir. 
Uzaktan eğitimde fırsat eşitliğinin en 
temel gereksiniminin öğretime bağlanılan 
mekanın niteliği olduğu söylenebilir. 

Sonrasında teknik yeterlilikler ve 
donanımlar kaliteli, güvenli, kesintisiz 
internet ve bilgisayar erişimli olmalıdır. 
Gerekli yazılımlara eşit erişim ve bakım 
olanakları, mimarlık eğitimine uygun 
yazılımların seçilmesi, temini ve eğitimi 
gibi gereklilikler öne çıkmaktadır. 
Bunların yanında elbette öğretim 
üyesi başına düşen öğrenci sayılarının 
kriterlere uygun hale getirilmesi, müfredat 
ihtiyaçları, sınavların yürütülmesi, 
değerlendirilmesi ve yoklama takibine 
yönelik ihtiyaçlar üzerine düşünmeli ve 
mimarlık eğitimi özelinde bu sorunlara 
öneriler getirilmelidir1. Açıklanan 
kriterlerin geliştirilmesi sonrasında 
uzaktan öğretim uluslararası etkileşim ve 
eğitimde fırsat eşitliği açısından potansiyel 
içermektedir. Doğru programlama ve 
yürütme ile topluma önemli faydalar 
sağlayabileceğini düşünüyoruz. 

Uzaktan öğretim doğal bir değişim 
sürecinin parçası mıdır?
Uzaktan öğretimi, öğretimin değişimi 
açısından ele aldığımızda, COVID-19 
pandemisinden bağımsız olarak da, 
halihazırda değişim içinde olduğumuzu 
söyleyebiliriz. Belki mimarlık eğitiminde 
bu değişimin çok da farkında değildik. 
Ancak biz çevrimiçi öğretime geçişte bu 
geçişi bir zorunluluk olarak değil doğal 
bir sürecin parçası olarak ele almaya 
çalıştık. Mekansal, teknik, müfredata 
ve sosyal yaşama dair kısıtlar üzerine 
çalışmalar yapıp, yapabilirliklerimizi 
gözden geçirdik. Halihazırda bağlantıda 
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olduğumuz farklı ülkelerdeki farklı 
üniversitelerle uzaktan öğretim yöntemleri 
çerçevesinde geliştirilmiş işbirliklerimizi 
ve oradan edindiğimiz deneyimleri de 
göz önünde bulundurmaya dikkat ettik. 
Yeni duruma uyum sağlayabilmek için 
öncelikle içinde bulunduğumuz şartlarla 
mevcut ders içeriklerini, süreçleri ve 
çıktılarını sorguladık. Öğretim yöntemleri 
ve içerikleri yanında herkesin yaşadığı 
mekanın olanaklarını ve sınırlarını da 
keşfettiği bir süreç içine girdik. Bu süreçte, 
yaşanılan mekanı paylaşan farklı kişilerin 
aynı anda uzaktan öğretim/çalışma 
yöntemlerini kullanıyor olması mekanları 
akustik ve ses yalıtımı yönünden gözden 
geçirmemizi sağladı. Bunun yanında 
yaşanılan mekanın yoğun kullanımından 
doğan yeni mekansal çözümleme 
alternatifleri, yaşadığımız mekanı ve 
o mekanın potansiyelini keşfetmemizi 
sağladı. 

Yaşadığımız ve uzaktan öğretime 
bağlandığımız mekanların yanında, 
İstanbul Üniversitesi’nde (İÜ) Açık ve 
Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin varlığı 
ve deneyimi ile pandemi sürecinde 
hızla organize olundu. Öğrenci işleri ve 
idari işlerin yürütülmesinde pandemi 
öncesinde de kullanmakta olduğumuz 
dijital platformlar sayesinde büyük 
bir zorlukla karşılaşmadık. İÜ’de 
halihazırda kullanılmakta olan öğretim 
teknolojileri ve arayüzler, öğretim üyeleri 
ve öğrencilere yönelik iç eğitimler ile tüm 
üniversite kullanımına açıldı. Fakülteler 
bazında, öğrenci ve öğretim üyelerinin 
katılımıyla öğretim için hazırlanan 
öneriler, fakültelerin gerekli müfredat 
değişikliklerine, öğretim yöntemlerine, 
teknolojik olanakların kullanılmasına, 
sınavların yürütülmesi, değerlendirilmesi 
ve yoklama takibine kaynak oluşturdu. 
Derslerin gerçekleştiği arayüzlerde 
yine aynı şekilde sürece nispeten 
kolay adapte olduğumuz söylenebilir. 
Kuşkusuz bu adaptasyonun arkasında 
üniversitenin 2009 yılında kurulan Açık 
ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin çok 
önemli bir katkısı oldu. Uzaktan ders 
yürütülmesine dair farklı eğitimler ve 
halihazırda üniversitede varolan uzaktan 

öğretim teknolojilerinin tüm fakültelerin 
kullanımına açılması ile adaptasyon 
kolaylığı sağlandığını söyleyebiliriz. 
Bunun yanında deneyimlerimizi sürekli 
olarak farklı üniversitelerle paylaşmanın 
yollarını aradık. 

Mimarlık Fakültesi’nde, pandemi süreci 
öncesinde, üniversitelerin akademik 
hayatın merkezi olmasının yanında 
sosyal hayatın da merkezi olduğu/olması 
gerektiği düşüncesiyle öğrencilerin 
ve öğretim üyelerinin etkileşimini 
sağlayacak alternatif paylaşım ortamları 
yaratma çabasındaydık. İÜ’nün en genç 
fakültesi olarak 2017 yılında kurulmuş 
olan Mimarlık Fakültesi bünyesinde 
2018 yılından itibaren yüzyüze öğretim 
sürecinde başlatmış olduğumuz Beyazıt 
Seminerleri, fakülte içi eğitim seminerleri, 
ulusal/uluslararası konferanslar, kış 
okulu, öğrenci atölyeleri, açılış ve ilk 
ders etkinlikleri ve Mimar Sinan’ı anma 
programı gibi yaptığımız tüm etkinlikleri 
uzaktan erişilebilir yöntemlerle yürütmeye 
başladık. Öğrencilerimizin ve tüm 
ilgilenenlerin katılımına açık olan ve 
öğrencilerimizin katılımını teşvik ettiğimiz 
bu etkinlikler ile öğrencilerle kurulan bağı 
kuvvetlendirmeyi amaçladık. Geçtiğimiz 
günlerde 50’ncisini gerçekleştirdiğimiz 
Beyazıt Seminerleri, mimarlık ve tasarım 
disiplinleriyle arakesit yakalayabilecek 
geniş bir katılımcıya ulaştı ve seminerlere 
ait ilk kitabımız pandemi sürecinde 
yayınlandı. Yine pandemi sürecinde 
kurulmuş olan öğrenci kulübümüz 
de uzaktan yöntemlerle faaliyetlerine 
başladı. Yüzyüze öğretime geçeceğimiz 
günlere hazırlık olarak kuruluşunu 
pandemi sürecinde gerçekleştirdiğimiz 
fakülte kütüphanemizin yanında, İÜ’nün 
sağladığı dijital ortamda erişilebilir veri 
tabanları, çevrimiçi kurslar, sertifika 
programları ile hem yüzyüze hem de sanal 
olarak erişilebilir bilgi kaynaklarının 
arttırılmasının ve paylaşılmasının önemine 
inanıyoruz. 

Çevrimiçi stüdyoda pedagojiden  
farklı yaklaşımlar olabilir mi?
Geçirdiğimiz pandemi süreci üzerine 
düşünürken süreci Mart ve Eylül 

2020 olarak irdelemek doğru olabilir. 
2020 Mart ayında başlayan süreçteki 
Bahar dönemi öğrencileri halihazırda 
mimarlık ve öğretimi ile tanışmış, en yeni 
öğrencilerin bile bir nebze de olsa stüdyo 
kültüründe bulunmuş, tasarım stüdyoları/
proje dersleri için yer görmelerini yapmış, 
aşinalık kazanmış oldukları bir dönemdi. 
Bu gruptaki öğrencilerin motivasyon ve 
konsantrasyonunun pandemi süreciyle 
birlikte bir düşüş eğilimine girdiğini 
gözlemledik. Öğrencilerle yaptığımız 
görüşmelerden de aldığımız izlenim 
bunu doğrular nitelikteydi. Mart 2020 
öğrencilerimiz üniversite sınavı sonrasında 
İngilizce Hazırlık sınıfını atlamış ve 
doğrudan meslek eğitimine başlamış 
gruptaydılar. 2020 Eylül döneminde, 
yani pandeminin etkili olduğu dönemde 
ve tamamen uzaktan koşullarla ilk defa 
mimarlık öğretimi ile karşılaşmış olan 
diğer öğrenci grubumuzla olan deneyimiz 
ise tamamen uzaktan öğretim yöntemleri 
ile sürdürülmüştür. 1. sınıf mimari 
tasarım stüdyosunda geniş bir grup olarak 
(Çağhan Keskin, Sümeyye Taşdelen, Sena 
Güneş Kaya, Sezer Savaş, Kübra Bıyuk 
Öksüz) elbirliği ile iki dönem boyunca 
uyguladığımız süreç tasarımından ve 
deneyimlerimizden bahsedeceğim. Halen 
içinde bulunduğumuz dönemde de devam 
eden deneysel yaklaşımlarımız hem bizim 
hem öğrencilerimizin teşvik edilmesini 
ve isteklendirilmesini arttırmaya yönelik 
olarak devam etmekte. Süreci ve 
deneyimlerimizi adım adım açıklamaya 
çalışacağım. 

Düşünsel ve teknik donanımsal altyapı 
hazırlığı: Mimari tasarım stüdyosundaki 
öğrencilerimiz pandeminin ilk günlerinde, 
Mart 2020’de, üniversitede hazırlık 
sınıfında okumaktaydılar. Bu gruptaki 
öğrencilerimizle hazırlık sınıfları boyunca 
iletişim halinde olmuş, mimarlık eğitimine 
dair sorularını cevaplamıştık. O dönemde 
henüz pandemi sürecine dair hiç veri 
yokken okuma/izleme/dinleme/mekan/

1 “Masa Paftası: Modül 1_Ben/Kent/Topoğrafya” 
çalışmasında öğrencilerin tüm üretimlerini masaya 

yatırdığı ve stüdyoyu konuk ettiği Masa Paftası 
sunum zamanlarından örnekler (Eren Vardar, Zeynep 

Sude Özbey, Hida Nur Aktaş)

1
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seminer /bilgisayar özellikleri/ bilgisayar 
programları üzerine listeler oluşturmuş 
ve paylaşmıştık. Farketmeden pandemi 
süreci öncesinde uzaktan öğretimde 
ihtiyaçları olabilecek düşünsel ve 
teknik donanımsal altyapıya dair bazı 
pencereler açtığımızı yine sonradan 
farkettik ve öğrencilerle yaptığımız 
görüşmelerle saptadık. Bu listeler özellikle 
hevesli ve ilgili öğrencilerin sorularına 
verdiğimiz cevapları tüm grupla paylaşma 
düşüncesiyle oluştu. Oku/Dinle/Gez/
Öğren listeleri kendi kendine öğrenme ve 
öğrenmeyi öğrenme kapılarını açmaya 
yardımcı olmaya çalışıyor. 

Motivasyon, heves ve yenilik: 
Öğrencilerin hevesli yaklaşımları, Fakülte 
olarak bizim de yeni olmamız ve (belki 
de) yeniliğin verdiği heyecanla yaklaşan 
öğretim üyelerinin varlığı ile öğrencilerle 
kolay iletişim kurmamızı, onlara daha 
anlayışla yaklaşmamızı desteklemiş 
olabilir. Her kademedeki öğrencilerimize, 
akademik niteliği kaybetmeden ancak 
öğrencilerin de çok değerli olduklarını 
bilerek ve hissettirerek yaklaşmak temel 
motivasyonumuzu oluşturmaktadır. Hep 
birlikte öğrenen, düşünen, sorgulayan 
ve kendi kendine öğrenme kapıları 
aralamaya çalışan, çok sesli bir paylaşım 
ortamı olmasına özen gösteriyoruz. 

Hiyerarşi yerine ortaklık: Kişisel olarak 
“Öğrenci Ortaktır2” yaklaşımını 
benimseyerek yaklaşmak, zaten açık 
olan iletişim kanallarını farklı mecralara 
da taşımak sürecin anahtarı olabilir. 
Kuşkusuz bu süreci ve potansiyellerini 
düşünmek, hem bizler hem de 
öğrenciler açısından yeni yaklaşımlar 
geliştirerek hoca-öğrenci hiyerarşisinden 
uzaklaşmak ile mümkün olabilir. Bu 
uzaklaşma üniversite öğrencilerinin 
yetişkin olduğunun kabul edilmesi ile 
başlayıp öğrencilerin kendi kendilerini 
yetiştiren bireyler olmaları için özgüven 

kazandırılması yoluyla, özellikle 1. sınıf 
öğrencilerinden başlayarak bilinçli olarak 
ele alınmalı. Öğrencilerin “Üniversite” 
öğrencisi olduğu akılda tutularak mesleğe 
dair bilgi ve becerilerin nasıl aktarılması 
gerektiğine ilişkin çalışmalar yapılmalı 
ve öğrenme sırasında meydana gelen 
etkileşimlerin incelenmesi pedagojiden 
farklı yaklaşımlar geliştirilerek 
derinleştirilmelidir. Bu farklı yaklaşımlar, 
“yetişkini yönlendirmeye dair” Andragoji 
ve “kendini yönlendirmeye dair” 
Hötagoji3 gibi pedagojideki hiyerarşik 
yaklaşımlara alternatifler getiren çabalara 
kulak vererek geliştirilebilir. Kişiye kendi 
kendini eğitmek yetisi kazandırmak 
üniversitelerin aralayacağı en önemli 
kapıdır. Uzaktan öğretim bunun için bir 
fırsat olabilir. Bu noktada, öğrencilere 
de önemli sorumluluklar düşmektedir. 
Bu süreçte öğrencilerimizin de kendileri 
için aralanmaya çalışılan kapıları açmak 
için isteklerini yüksek tutmaya çalıştığını, 
bunun yollarına dair yaklaşımlar 
geliştirdiklerini görmek ayrı bir mutluluk 
kaynağı. Mimarlık kulübünün kurulması 
için gösterdikleri çabanın yanında, 
senkron/asenkron derslere olan katılımları 
ve sorumluluk alıp yürüttükleri sanal 
stüdyo platformu ile birbirlerinden 
öğrenmeyi ve etkileşimi en yüksek 
seviyede tutmak bizim de hep birlikte 
daha da isteyerek üretmemizi sağlamakta.

Katılım ve kendini bir gruba ait hissetme: 
Öğrencilerin istekle katılımını üst düzeyde 
tutmak bir diğer hedefimiz. Katılımın 
öğrenmeyi arttırdığı gerçeğinden 
hareketle, her hafta birbirini tamamlayan, 
farklılaşan veya tekrar eden stüdyo 
çalışmaları yaparak döngüler yakalamayı 
hedefledik. Oku./ İzle./ Düşün./ Kurgula./ 
Sorgula./ Maket Yap./ Fotoğrafını Çek./ 
Eskiz Yap./ Storyboard Yaz. / Sketch 
Up’ta Dene / Sorgula./ StopMotion Yap./ 
Sorgula./ Poster Yap./ Sorgula sarmalını 
bazı durumlarda bilinçli olarak belli 
aralıklarla aynı yöntemleri kullanarak 
tekrar tekrar hep birlikte sorgulama 
döngüsü içine girdik. Sonuç ürüne 
odaklanmak yerine mimarlığı bütüncül 
bir entelektüel enerji ve sinerji alanı 
olarak ele almaya çalışıyoruz. Süreç 

odaklı yaklaşımlar ile daha çok sayıda 
ve etkili sorgulamalar yapabiliyor, aynı 
tasarım fikirlerini farklı mecralarda 
farklı yöntemlerle ve hatta bazen farklı 
aşamalarda üretilen işlerin, yazılan 
senaryoların farklı öğrenciler tarafından 
ele alınmasını destekliyoruz. Böylelikle 
öğrenciler birbirlerinin işlerini daha çok 
takip edip, paylaşıma da daha açık hale 
geliyorlar. Senkron stüdyo derslerinde 
kritiklerin ve tartışmaların topluca 
yapılıyor olması ve sonrasında kayıttan 
öğrenciler tarafından izlenebilmesi 
yüzyüze stüdyoda hep arzu ettiğimiz 
birbirinden ve süreçten öğrenme 
deneyimini arttırıyor gibi görünmekte. 

Etkili ders içeriğinin kurgulanması 
için stüdyo sürecinin küçük dilimlere/
modüllere bölünmesi: Stüdyonun 
içeriğini kurgularken stüdyo sürecini 
küçük dilimlere/modüllere bölerek 
öğrencilerin yapabilirlik duygularını 
arttırabileceğimizi ve daha kolay 
başedebileceklerini düşündük. Bu sebeple 
dönemi 3 ana modüle böldük. Aynı 
zamanda 3 bağımsız atölye çalışması 
kurguladık. Sürecin tamamını, modüllerin 
ve atölye çalışmalarının birbirleriyle 
ilişkisini ve kavramların tekrarlanmasını 
bilinçli olarak kurguladık. Ders içeriği 
kurgusunda öğrencilerin en bildikleri 
şey olan kendilerinden başlayarak 
ürettikleri karakter tasarımlarından, en 
bilmedikleri şey olan farklı bir karakter 
üretimine evrilen bir süreç geçirmelerini; 
süreç içerisinde tasarladıkları karakterin 
varolduğu topoğrafyayı sonrasında o 
topoğrafyadaki mekanını tasarlamalarını 
istedik. Tüm bu süreci yoğun okuma/
izleme faaliyetleri ile destekledik. Okuyup 
izlediklerinin görünenin arkasındaki 
yüzünü sorgulamaya yönelik tartışmalar 
ile öğrencilerin zihinsel kilitlerini açmaya 
çalıştık. Okuyup izlediklerine yazarak, 
çizerek, maket yaparak ve kısa filmler 
çekerek sorgulamalar getirmelerini 
bekledik. Bu aşamada birbirlerinin 
sorgulamalarını temel alan çalışmalar 
yapabileceklerini de ifade ettik. Böylelikle 
öğrencilerin birbirlerinin işini daha 
dikkatle izlemelerini sağlamaya çalıştık. 
Süreci kurgularken örnek göstermemeye, 

2 Farklı temsiliyet araçlarının birarada kullanımı:  
“Modül 2_Benlik/Senlik/Tam Şenlik” çalışmasından 
örnekler (Zişan Çimen, Emre Zorlu, Elif Yaman, Ceyda 
Altınok).
3 Yerden bağımsız tasarımlar geliştirilmesi:  
“Modül 2_Yüzer/Gezer/Katlanır Dünya” çalışmasından 
örnekler (Zişan Çimen, Fatma Nur Bektaş, Hida Nur 
Aktaş).

2
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önyargıya ve önceden bildik kalıplaşmış 
bilgilere ve sloganlara yer vermemeye 
özen gösterdik. Önyargılardan uzak 
durarak, hayal gücünü desteklemeyi, 
geliştirmeyi, öğrencilerin sahip oldukları 
potansiyellerin farkına vardırmayı ve 
kendilerine olan güven duygularını 
arttırmayı hedefledik. Bu hedef 
doğrultusunda mimari tasarım, mimarlık 
tarihi, restorasyon ve hesaplamalı 
tasarım gibi farklı uzmanlık alanlarından 
gelen öğretim üyelerinden oluşan 
ekibimizle ve fakülte dışından stüdyo 
seminerleriyle öğrencilerin geniş bir 
perspektif oluşturmasını destekledik. 
Bunların yanında Hazırlık sınıfında 
verdiğimiz Oku/Dinle/İzle/Gör listelerine 
göndermeler yapıp tekrarladık. Modül 
bağlamında tematik okumalar üzerine 
tartışıp, mimari tasarım ve mimarlıkla 
ilgili veya modülün konusuna bağlı film 
ve belgesellerin izlenmesiyle eskizler, süreç 
maketleri ve çeşitli temsiliyet araçlarıyla 
üretimler yaparak yaratıcı düşüncenin 
kurgulanmasını desteklemeye çalıştık. 
Mimarlığın ve eğitiminin entelektüel bir 
uğraş olduğunu ortaya koyacak ve her 
öğrencinin en azından bir noktasında 
kendisiyle yakınlık kurabileceği kadar 
çok mecra ile tanış olmalarını sağlamaya 
çalıştık. Süreç içerisinde bazı tasarım 
yöntemlerini benimseyen, kendiliğinden 
farklı modüllerde deneyen öğrencilerimiz 
olması küçük dilimlere bölünmüş ve 
tekrar eden modüllerle çalışmanın faydalı 
olabileceğini düşündürmekte. Öğrencilerin 
bildikleri durumlardan bilmedikleri 
şekilde başlamak yaklaşımıyla ürettiğimiz 
proje konularının öğrencilerin özyeterlilik 
algısını arttırdığını farkettik. Basit, 
az ve öz olandan başlayıp, yavaş 
yavaş çoğalan etkinlikler yaptırmaya 
çalıştık. Yıldırım’ın4 belirttiği gibi 
beynin başparmak devreye girdiğinde 
devreye girmesinden hareketle, tüm 
okumalarımızı, dinlemelerimizi, 
düşüncelerimizi çizerek, maket yaparak 
ve el-beyin-göz koordinasyonu içinde 
deneyerek gerçekleştirmeyi hedefledik. Bu 
amaçla “Masa Paftası” adını verdiğimiz 
sunum zamanlarını kurguladık. Senkron 
derslerde öğrencilerin masalarına konuk 
olduk; sergilerini gezdik. 
Bunun yanında bilgisayar uygulamaları 

tüm süreç içinde ilk günden itibaren doğal 
bir veri olarak kabul edilip, stüdyonun 
ayrılmaz bir parçası haline geldi. Önceki 
dönemlerdekinin aksine el çizimi/
bilgisayar çizimi ikileminin bu süreç içinde 
erimesiyle, bilgisayar uygulamaları ve 
dijital arayüzleri; düşünceleri, üretimleri, 
tasarıma uç verecek fikirleri sorgulamaya 
yönelik araçlar haline getirmeye 
çalışıyoruz. Bu sebeple ilk günden itibaren 
üçboyutlu çizim programları, kısa film 
çekimi/yapımı, filmde kullanılacak 
mekanların/sahnelerin tasarlanması, 
müziklerin kurgusu ve poster hazırlamaya 
yönelik pek çok farklı program hakkında 
kısa bilgiler verip, programa erişim 
sağlayıp, çeşitli etkinlikler çerçevesinde bu 
programları kullanmalarını destekliyoruz. 
Süreç içinde kapılarını araladığımız dijital 
uygulamaların kendi kendine öğrenme 
deneyimleri için de oldukça uygun bir 
altyapıya sahip olduğunu gözlemliyoruz. 

Bizim deneyimimizde, daha önce 
açıklandığı gibi, Hazırlık sınıfında 
okuyan öğrencilerin ilgi duydukları 
programlarla ilgili pandemi öncesinde 
yaptığımız görüşmelerin, bu süreçte çok 
faydalı olduğunu gözlemledik. Dijital 
ortamın sunduğu çeşitlilik öğrencilerin 
düşüncelerini ifade etmek için kendi 
eğilimlerine uygun mecraları seçmeleri 
ve tasarım stüdyosu ile bağ kurmalarına 
olanak tanımakta. İletişime yönelik 
arayüzlerin kullanılması da stüdyo 
ortamının adeta 7/24 çalışan bir ortama 
taşınmasını sağlayabiliyor. Dijital 
ortamın olumlu yanlarının yanında belki 
de en olumsuz tarafı, belli dönemlerde 
öğrencileri kaybolmuşluk, yorgunluk 
ve üretimlerini yönetememe duygusu 
ile karşı karşıya bırakabiliyor oluşu. 
Uzaktan öğretime dair imkanlara rağmen 
stüdyo kültürünün temelini oluşturan 
tartışma, jüri, tashih, ortak çalışma 
ve yer görme süreçleri farklı şekillerde 
etkilenmiştir. Avantajlar açısından 
yaklaştığımızda; yüzyüze eğitimde teke 
tek yürütülen bireysel stüdyo kritiklerinin 
topluca yapılıyor olması, jürilerin de tüm 
öğrenciler, öğretim üyeleri ve davetliler ile 
birlikte geniş katılımlı gerçekleştirilmesi 
sayılabilir. Bunun yanında, yine stüdyo 
kritiklerinde bazı durumlarda öğrencilerin 

fikirlerini birebir ortamlarda ifade 
etme isteğinin yüzyüze eğitimdekine 
göre daha büyük bir çaba gerektiriyor 
olması, yer görme ve ortak çalışma 
ortamlarının yeni karşılaşılan yöntemlerle 
yürütülmesi gerekliliği öğrenciler 
adına dezavantajlar olarak sayılabilir. 
Bu süreçte, dijital dünyada varolan 
bilginin içselleştirilmesi, doğru verilerin 
seçilmesi, verilerin karşılaştırılması ve 
kullanımlarının yaygınlaşması ile farklı 
avantajlar sağlandığı da söylenebilir. Bir 
diğer yönden, öğrencilere özellikle stüdyo 
konuları ortak bir çerçeve içerisinde 
verilmekte iken proje yer önerisini 
öğrencilerin bulundukları illerden 
kendilerinin geliştirmesi yaklaşımı da 
denenebilmektedir. 

Geleceğe dair sorulara gelirsek en başta; 
COVID-19 sonrasında Uzaktan Öğretim 
yaygın olarak devam ederse öğrencilerin 
bıraktığı boş mekanlar (stüdyolar, sınıflar, 
derslikler, kampüsler…) ne olacak, diye 
sorabiliriz.

Üniversite kampüsleri gelecek dönemde 
kendi kendini eğiten öğrencinin neyi 
neden öğrenmesi gerektiğini araştırdığı, 
deneylerle sorguladığı, öğrendiklerinin 
anlık faydasının farkına vardığı, 
deneyip yaptığı mekanlara dönüştükleri 
ölçüde varlıklarını değerlendirecekler 
gibi görünmekte. Öğretim üyelerinin 
belirledikleri içerikler/sorunlar/proje 
konularına öğrencilerin geliştirdikleri 
fikir ve çözümlerle yaklaşmak; ilerleyen 
süreçte öğrencileri kendi problemlerini 
ve cevaplanacak soruları bulmaya teşvik 
etmek daha da önemli olacaktır. Belli 
bir olgunluğa gelen öğrenciler, verilen 
tanımlı görevleri basitçe tamamlamak 
yerine, çalıştıkları konularda belirsizlik 
ve karmaşıklık alanları ararlar. 
Burada öğretim üyeleri hoca/öğrenci 
hiyerarşisinden çıkıp öğrencilerin 
öğrenmelerine bağlam sağlayarak 
ve konuları tam olarak keşfetmeleri 
için fırsatlar yaratarak yardımcı olur, 
üniversite kampüsleri de bunun altyapısını 
sosyal ve fiziksel yönden hazırlarsa 
uzaktan öğretim önemli bir açılış 
olabilir. Mimarlık öğretimi, üniversite 
öğrencilerinin yetişkin bireyler olduğu 

3
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kabulü ile kendi kendine öğrenen sürecini 
yakalayabilirse gelecekte farklı kapılar 
bizleri bekliyor olacak. Bu sürecin belki 
de en ilginç yanı tüm dünyada Uzaktan 
Mimarlık Öğretimi’ne dair yolların aynı 
anda aranıyor olması. Her ne kadar bazı 
üniversitelerde bu süreç birer girdi olarak 
ele alınmışsa dahi mecburiyetten doğan 
ve tüm sistemi kapsayan bu dönemde 
birbirimizden ve yaklaşımlarımızdan 
öğreneceklerimiz oldukça fazla5. 

■ Zeynep Halu, Doç.Dr., İstanbul 
Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 
Mimarlık Bölümü.

Notlar:
1 Mimar.ist’in, Kış 2021 sayısında pandemi sürecinin 
öğrettikleri ile mimarlık eğitimine açılabilecek yeni 
yolları ve uzaktan mimarlık eğitiminin dijital mecrada 
yürütülmesine alternatif uzaktan eğitim yöntemleri 
önerirken, uzaktan mimarlık eğitiminin kısıtlarına dair 
detaylı saptamalarda bulunmaya çalıştık. Z. Yazıcıoğlu 
Halu, S. Kula Say, “Pandemi Sürecinin Öğrettikleri ile 
Mimarlık Eğitimine Yeni Yollar Açılabilir mi? Veya 
Uzaktan Mimarlık Eğitimi Sadece Dijital Ortamda mı 
Olur?”, Mimar.ist, 70, İstanbul, 2021, s. 60-68.
2 F. Yürekli ve H. Yürekli, Öğrenci Ortaktır, Yapı,168, 
1995. 
3 C. Kenyon, Self-Determined Learning: Heutagogy in 
Action, Bloomsbury Publishing, Londra, 2013.
4 S. Yıldırım, MOBBIG 50, “Oturum 3: Çevrimiçi 
öğrenme için etkileşim ve geri bildirim tasarımı”, 
İYTE, 14 Kasım 2020: Kişisel notlar. 
5 “Studio-Based Online Learning: Building Community 
and Engaging Design at a Distance Webinar”, ACSA, 
2020: [https://www.acsa-arch.org/webinars/studio-
based-online-learning-webinar/].
“Can technology enable site-specific knowledge? 
A studio examining transformations in rural China 
tests the limits of remote ethnography”, Harvard 
University, Graduate School of Design, 2020: [https://
www.gsd.harvard.edu/2020/05/can-technology-
enable-site-specific-knowledge-a-studio-examining-
transformations-in-rural-china-tests-the-limits-of-
remote-ethnography].
Alexander Walter, “How architecture students 
and educators are handling the transition to online 
coursework”, Archinect, 26 Mart 2020: [https://
archinect.com/news/article/150190812/how-
architecture-students-and-educators-are-handling-the-
transition-to-online-coursework].

Dönüşen ve 
Dönüştüren 
Uzaktan Eğitim
Kutay Karabağ ■ Uzaktan eğitim 
konusuna, teknolojinin yaşam biçimini 
ve mekanı dönüştürücü etkisi açısından 
bakınca, pandemi ile birlikte hızla yaşamın 
parçası oluveren uzaktan etkileşimin 
eğitim ve iş yaşamındaki kazanımlarından 
bütünüyle geri dönüşün mümkün 
olmadığına inanıyorum. Diğer taraftan, 
yerleşik içerik ve yöntemleri sayısal 
ortama aktarmaya uğraştığımız, çeşitli 
yetersizliklerle düşe kalka ilerleyen sürecin 
bu haliyle, mimarlık eğitiminin hedeflerini 
karşılayabilmesi olası görünmüyor. 
Ancak bu sürecin sağladığı yoğun 
deneyim ışığında, içerik ve araçların yeni 
ortamın doğasına uygun olarak tekrar 
tasarlanmasıyla uzaktan öğretimin, eğitim 
modelinde etkin ve verimli bir bileşene 
evrilmesi mümkün olabilir. 

2020’nin Mart ayında bir gün, üniversite 
ve ülke olarak kapandık. 10 gün sonra, 
birçok meslektaşım gibi stüdyo ve seçmeli 
derslerimi uzaktan eğitim ortamında 
yürütüyordum. Hiç değilse döneme 
yüzyüze başlamış, öğrencilerimizle 
tanışmış, stüdyo grubuyla birkaç hafta 
birlikte çalışmış ve hatta Ankara’ya saha 
gezisi yapmış, kaynaşmıştık. Stüdyo 
eğitiminin yoğun grup etkileşimine 
dayalı ilk 4-5 haftalık bölümünü yüzyüze 
atlatmıştık.

Ağırlıklı olarak bireysel araştırmalar, 
ders sunumları, proje kritikleri ve jüri 
oturumları formatında planlanan kalan 
bölümde, kapanmadan önce stüdyoda 
yürüttüğümüz içeriği, neredeyse birebir 
sayısal ortama aktarmaya çalıştık. 
Tüm stüdyo paydaşları ve hatta davetli 
konuklar, yaşanan irili ufaklı pek çok 
soruna karşın, muhtemelen olağanüstü 
bir deneyimi paylaşıyor olmanın yarattığı 
ek gayret ve sebatla, performanslarını 
biraz daha zorlayarak bu aktarımı 
mümkün kıldılar. Aslında bu ilk 
deneyim, çözümlerin büyük ölçüde eğitim 
paydaşlarına ek sorumluluklar yüklediğini 
bizlere gösterdi. Örneğin mezuniyet 
projelerinin son 10 haftasını beklenmedik 
şartlarda yürütmek durumunda kalan 
stüdyo grubumdaki öğrencilerin, uzaktan 
çalışmanın getirdiği ek sorumluluklara, 
motivasyon eksikliği veya duraksama 
yerine, uzun bir yarışın son düzlüğünde 
depar atan atletler gibi, performanslarını 
yükselterek karşılık verdiklerini hissettim. 

Yüzyüze iletişimin eksikliği ve pandemi 
koşullarının diğer kaçınılmaz olumsuz 
etkilerine karşın, ilk uzaktan öğretim 
deneyimini, süreç ve sonuç açısından 
önemli bir verim sorunu yaşamadan 
tamamlayabildiğimizi düşünüyorum. 

Bu hızlı ve sorunsuz gibi görünen geçişin 
en önemli nedeni, uzaktan eğitim ve 
çalışmayı olanaklı kılan teknolojik 
araçların, hem kurumsal iş dünyasında 
hem de eğitim kurumlarında bir süredir 
kullanılıyor olmasıydı. Hatta bu araçlar, 
iletişim ve etkileşim temelli benzer 
teknolojik altyapıları daha yoğun kullanan, 
çok kullanıcılı bilgisayar oyunları gibi 
alanlarda ev kullanıcıları seviyesine 
inmişti. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde de 
son birkaç yıldır bazı dersler zaten uzaktan 
sunuluyor, daha fazla dersin bu ortama 
taşınması tartışılıyor, çeşitli hazırlıklar 
yapılıyordu. Ancak, mimarlık eğitimi için 
daha önce ciddi şüpheler duyduğumuz ve 
belki yıllar sürecek bir süreçte yavaş yavaş 
dönüşerek pratiğe nüfuz edebilecek sayısal 
araçlar ve yeni iletişim/ilişki biçimleri, 
tutucu kritiklere ve kapsamlı akademik 
değerlendirmelere fırsat vermeden ve 
aynı zamanda muhtemelen yeterince 
olgunlaşmadan, 1 yıl içinde eğitim 
ortamını şekillendirmeye başladı.

Geçici bir acil durum çözümü olarak 
başlayan uzaktan eğitim artık 
“normalleşirken”, bu dönem öğrencilerle 
ekranlar üzerinden tanıştık, birlikte 
çalıştık ve koşullar böyle devam ederse 
“uzaktan” mezun olacaklar. En iyi 
ihtimalle belki mezuniyet törenlerinde 
yüzyüze tanışabilmeyi ümit ediyoruz. Artık 
günlük teknik sorunlara çözüm üretmekten 
daha çok, bu gibi alışık olmadığımız 
hislerle başa çıkmak, düşen motivasyonu 
yükseltmek veya sürekli aynı mekanda, 
aynı insanlarla bulunmanın yarattığı 
psikolojik etkileri kontrol altında tutmaya 
çalışmak gibi zorluklarla karşı karşıyayız. 
Konu artık son düzlükte depar atmak 
değil, tüm yarışı başından sonuna yeni 
koşullarda tamamlayabilmek. Öte yandan 
teknik sorunlar da bütünüyle çözülebilmiş 
değil; hatta başlarda pratik düşünerek 
ve bireysel fedakarlıklarla çözülüveren 
sorunlar, süre uzayınca verimi etkilemeye 
başlıyor; örneğin bir kişinin yaşadığı 
bağlantı sorunları tüm bir oturumun 
kalitesini düşürebiliyor. 

Uzaktan eğitimin etkinliği için temel 
gerekliliklerin başında yaygın ve hızlı 
internet erişimi geliyor. Ülkemizde 
internet erişiminin çok pahalı ve 
özellikle taşrada yeterince hızlı olmadığı 
değerlendirildiğinde, eğitim amaçlı 
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kullanım ücretinin düzenlenmesi ve 
kamusal alanlarda yaygın, hızlı ve ücretsiz 
internet bağlantısı, uzaktan eğitim için 
bir gereklilikten öte, günümüzde bir 
hak haline dönüşüyor. Kapanmanın ilk 
günlerinde vasatın üzerinde bir internet 
bağlantısı ve bir bilgisayar yeterliymiş gibi 
düşünülürken, süre uzadıkça bu ortamın 
etkinliğini sağlayan hızlı bağlantı, yazılım, 
donanım, kütüphane, çalışma mekanı ve 
araçlarına sürekli ve serbest erişim gibi 
bileşenleri, derslikteki sandalyeler, tahta, 
projeksiyon ve aydınlatma elemanları gibi 
görmemiz gerektiği açıkça ortaya çıkıyor. 
Bu araçlardaki temel eksikliklere karşın 
idare etmeye çalışmak, ayaklarından biri 
kırık sandalyeler, mavi rengi göstermeyen 
bir projeksiyon veya titreyen aydınlatma 
armatürleriyle yapılan dersin verimiyle 
benzer sonuçlar üretecektir. Dolayısıyla, 
uzaktan eğitim bir şekilde uygulanacaksa, 
tüm teknik gereksinimlerin, eğitim 
kurumları tarafından eğitimin tüm 
paydaşları için kaliteli, özelleşmiş ve 
ücretsiz olarak sunulması, eğitimci ve 
öğrencilerin üzerine binen ek yüklerin 
hafifletilmesi için esnek çözümler 
geliştirilmesi vazgeçilemez bir ön koşul 
olmalıdır. 

Sanırım teknik altyapıda görece en az 
sorun donanım ve yazılımlarla ilgili 
yaşanıyor. Bunun nedeni, özellikle tasarım 
alanında çalışan eğitim paydaşlarının 
zaten vasatın üzerinde bilgisayar 
ve başka ekipmanları kullanıyor 
olmalarına dayanıyor. Yine de evlerini 
aynı zamanda çalışma mekanına 
dönüştürmek durumunda kalan öğrenci ve 
akademisyenlerin çalışma koşullarındaki 
değişiklikler, çeşitli ek donanım 
ihtiyaçlarını beraberinde getiriyor. Ayrıca 
sayısal ortamda yeni koşullara uyum 
becerimizin arttırılması için, tüm donanım 
ve yazılım tercihlerinde, kurumların 
merkezi seçim ve toptancı yaklaşımları 
dikte etmek yerine, akademisyen ve 
öğrencilerin deneyimlerine başvurması, 
farklı eğitim formatlarının gereksinimlerine 
uygun özelleşmiş ve esnek çözümler 
önermesi gereklidir.

Bu tür formatların başında, yüzyüze 
eğitim ortamında olduğu gibi, tasarım 
stüdyosunun klasik dersliklerden 
veya jürilerin klasik sınavlardan 
farklılıklarıyla paralel olarak, mimarlık 
stüdyo eğitiminin geldiğini rahatlıkla 
söyleyebiliriz. Bu dönem mimari tasarım 
stüdyosunda, topluca yer görmenin 
eksikliğini hissetmeden çalışabilmek ve 
düşen motivasyonu biraz tetikleyebilmek 
amacıyla mimari ütopya gibi konulara 
odaklanmayı deniyoruz. Stüdyo 

çalışmalarında daha önce aktif olarak 
kullanmadığımız, Zoom, Slack ve Miro 
gibi iletişim ve ortak çalışma araçlarını 
hem öğreniyor hem çalışmalarımıza 
entegre etmeyi deniyor hem de diğer 
yandan sürece katkı sağlayabilecek başka 
araçları araştırıyoruz. Yaptığımız, hala 
konvansiyonel stüdyo pratiğini sayısal 
ortamda tekrar üretmek olsa da, artık 
bu ortamın çalışma ve üretim deneyimini 
anlamayı, bildiklerimizi dönüştürebilecek 
yeni yöntemleri test etmeyi hedefliyoruz. 
Teslimlerde artık pafta ölçekleri yerine 
ekran büyüklüklerine referanslı ölçekleri 
deniyor veya özellikle kritiklerde 
önerileri sınırsız bir zeminde ve ölçekler 
arası inceleyebiliyoruz. Kendi adıma, 
ortak çalışma platformlarını daha etkin 
kullandıkça, eğitim ortamının yüzyüze  
ya da uzaktan olmasından bağımsız olarak, 
birlikte çalışma becerilerimizin geliştiğini 
gözlemliyor ve bu tür ortak çalışma 
pratiklerinin pandemi koşulları ortadan 
kalktıktan sonra da kullanılmaya devam 
edeceğini tahmin ediyorum.

Diğer taraftan, tasarım odaklı 
bölümlerdeki stüdyo eğitiminin, adı 
“stüdyo” olan fiziksel mekanda biraraya 
gelmeden, hem çalışma koşulları hem 
de insan ilişkileri açısından amaçlarına 
ulaşmasının hala çok zor göründüğünü 
eklemeliyim. Stüdyo eğitiminde çok 
önemli olan işbirliği, takım çalışması, 
yatay öğrenme gibi faktörler uzaktan 
eğitim ortamında sınırlanıyor, tartışmalara 
katılım düşüyor ve oturumlar uzadıkça 
motivasyon kayboluyor. Daha da önemli 
bir sorun, stüdyo yürütücüsü ve öğrenci 
arasında kurulan ilişkinin derinleşmesinde 
kendisini gösteriyor. Kökeni usta-çırak 
geleneğine dayanan çağdaş tasarım 
eğitimi, her ne kadar tarihsel süreç 
içinde hiyerarşik ve tek taraflı öğrenme 
düzlemini çok kaynaklı, çok yönlü ve 
işteş bir forma dönüştürmüş olsa da, 

meslek etiği ve entelektüel derinlik gibi 
konularda öğrencinin öğreteni tanıyarak, 
örnek alarak ve hatta bazı davranışlarını 
taklit ederek öğrendiği bir pratiği de hala 
kapsamaya devam ettiğini düşünüyorum. 
Eğitim ilişkisinin öğreten ve öğrenci 
arasına sıkıştığı sırayla konuşulan bir 
iletişim formunda gitgide çevresinden 
yalıtılarak bireyselleşen öğrencinin, 
stüdyo eğitiminin talep ettiği derinlikli 
ilişkiler kurabilmesi, dünyaya geniş 
ve kritik bir perspektifle bakan, farklı 
bilgi kaynaklarından beslenen, olguları 
derinlemesine analiz edebilen ve radikal 
çözümleri deneyen tasarımcılar üretmesi 
mümkün olamaz.

Bu noktada temanın “uzaktan eğitim” 
yerine “uzaktan öğretim” olarak özenle 
seçildiğini de hatırlayarak, salt ekran 
üzerinden kurulan iletişimin, eğitimin, 
öğretim dışında kalan alanları için 
tatmin edici bir sonuç vermesinin zaten 
olası olmadığını görebiliyoruz. Elbette, 
stüdyo yürütücüsü ve öğrenci ilişkisinden 
dışarı doğru ilerledikçe, öğrenci-öğrenci 
ilişkileri, kampüs yaşamı, akademik ve 
sosyal ortam gibi birçok başlık, “uzaktan” 
erişilemeyecek alanlar olarak kalıyor. 
Ayrıca stüdyo eğitiminde üst sınıflardan alt 
sınıflara doğru indikçe, yüzyüze iletişimin 
vazgeçilmezliğinin daha da belirginleştiğini, 
burada ifade ettiğim deneyimlerin ise, 
ağırlıklı olarak mimarlık eğitimi ve kişisel 
gelişimin temel aşamalarının tamamlanmış 
kabul edildiği son sınıf stüdyosuna 
odaklandığını belirtmeliyim.

Tasarım eğitimin gerektirdiği büyük 
ve aktif çalışma alanları, uzaktan 
eğitimde henüz çözümlenmemiş bir 

ARCH 574 “Foundations of Computational Design 
Thinking” (Hesaplamalı Tasarım Düşüncesinin 

Temelleri) yüksek lisans dersinin 28 Nisan 
2020 oturumunda, Kerem Bostan’ın final proje 

çalışmaları üzerine değerlendirmeler.
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başka sorun olarak ortaya çıkıyor. 
Genellikle öğrencilerin evlerinde büyük 
paftaları asabilecekleri, büyük maketler 
yapabilecekleri, çeşitli malzemeleri kesip 
biçebilecekleri alanları bulunmadığından, 
uzaktan eğitim, bu tür temsil araçlarının 
ölçeğini küçültmeye veya tüm içeriği 
sayısal ortama taşımaya, örneğin maket 
yerine sayısal modelle idare etmeye 
yöneltiyor. Bunun tasarım eğitimi 
açısından daraltıcı ve fakirleştirici etkileri 
olacağını, kalem kullanımı ve ölçek algısı 
gibi temel mimari nosyonlar açısından 
eksikliklere yol açacağını tahmin etmek 
güç değil. Evinde çalışma araçları ve 
mekan sorunu yaşayanlara yönelik, toplu 
stüdyo kullanımı yerine bireysel veya 
küçük ekiplerin kullanımına uygun, CNC 
tezgahı, lazer kesici ve üçboyutlu yazıcı 
gibi destek imkanlarının da sunulduğu 
ortak çalışma mekanları önümüzdeki 
süreçte belki de bir ihtiyaç haline 
dönüşecek.

Yüzyüze etkileşime dayalı olmayan ve 
özellikle kalabalık sınıflara hitap eden 
derslerde, uzaktan öğretimin bazı avantajlı 
yönlerinin belirginleştiğini düşünüyorum. 
Örneğin, kalabalık derslerdeki bireysel 
deneyimime dayanarak katılımın bir 
miktar arttığını söylemek mümkün. 
Ancak, sınıf mevcudu küçüldükçe ve 
dersin etkileşim beklentisi arttıkça, 
uzaktan öğretimin dezavantajlı yönleri 
ağır basmaya başlıyor. Bireysel olarak 
en zorlandığım konulardan birinin, 
kameraları kapalı ve konuşma hevesleri 
düşük 15-20 kişi arasında etkileşim ortamı 
yaratmak olduğunu paylaşmak isterim. 
Fiziksel bir sınıfta ise doğrudan iletişimin 
sunduğu seçenekler, eğitimcinin yeterince 
atak ve girişken olmayan öğrencilere dahi 
ulaşmasını mümkün kılıyor. 

Uzaktan eğitim ortamına doğrudan 
uyarlanması en zor bileşenlerden birinin, 
eğitimdeki yeri her zaman tartışmalı 
olan, ölçme ve değerlendirme yöntemleri 

olduğunu düşünüyorum. Bütünüyle 
uzaktan yürütülen mevcut modelde 
geleneksel bir sınav için gerekli koşulları 
sağlamak neredeyse imkansız ve belki de 
anlamsız göründüğünden, restorasyon ve 
mimari koruma odaklı bir derste tek sınav 
yerine kısa ama yoruma dayalı ders sonu 
sınavları uygulamayı denedik. Aynı şekilde, 
uzaktan sunulan bir derste bulunmanın 
kriteri fiziksel sınıf ortamındaki gibi net 
olmadığından, yoklama almak yerine, 
ders sonu sınavlarına katılım için bir alt 
limit belirledik. Her türlü sınavın ölçme 
yeteneğinin tartışmalı olduğu gerçeğini 
yine unutmadan, hem sınav başarısı hem 
de katılım oranlarının önceki dönemlere 
denk, hatta biraz daha yüksek olduğunu 
paylaşmak isterim. 

Dijital ağların yarattığı iletişim ve etkileşim 
potansiyelinin herkesi heyecanlandırdığı 
1990’lı yılların sonunda, sayısal ortamdaki 
sanal mekan kavramı üzerine çalışıyor, 
fiziksel karşılığı olmayan mekanların 
tasarım ve deneyimini, fiziksel ve gerçek 
olanla kıyaslayabileceğim verileri 
araştırıyordum. O günlerin teknolojisiyle 
bile sunulan foto-gerçekçi görselleştirmeler 
ve basit sanal gerçeklik uygulamaları, 
mekan deneyiminin mekanın fiziksel 
özelliklerinden bağımsız olabileceğini 
tartışmaya açmaya yetiyordu. Ancak 
sanırım ağların ortaya çıkardığı etkileşim, 
sayısal ortamda mekan deneyimi kurma 
konusunda, tüm diğer parametrelerden 
daha güçlü görünüyordu. 1980’li yıllardan 
itibaren genellikle üniversite kampüsü 
gibi kapalı/kontrollü ağlarda kurulan 
ve binlerce gencin saatlerini geçirdiği 
Multi-User Dungeons (MUD) türündeki 
ağ oyunlarının popülaritesi, sadece yazılı 
etkileşimin bile mekan deneyimi üzerinde 
ne kadar etkili olduğunu gösteriyordu. 
Dijital grafikleri denklemden çıkarınca, 
ağ üzerinden aktarılan veri minimize, 
çok kullanıcılı gerçek zamanlı etkileşim 
maksimize olmuştu. Oyuncular veya 
katılımcılar, sadece yazılı komut ve geri 

bildirimler aracılığıyla deneyimledikleri 
ortamda mekanları inceliyor, mekandaki 
obje ve karakterlerle etkileşime geçiyor, 
bir mekandan diğer mekana giderek 
geniş haritalar üzerinde geziniyor, 
sosyalleşiyor ve hatta günümüzün FPS 
oyunlarındaymışçasına savaşıyordu. 

Çağdaş kent yaşamında, günbegün daha 
da artan ulaşım, kirlilik, pahalılık gibi 
sorunlarla mücadele ederken, sayısal 
teknolojinin ivmelendirdiği uzaktan 
etkileşim ortamları bu sorunlarla 
mücadelede yeni bir araç olarak 
yaşamımıza daha fazla dahil oluyor. 
Ders ve akademik etkinlikleri, yerden 
bağımsız yürütebilmenin yarattığı esneklik, 
genişlik ve çeşitlilik vazgeçilmez gibi 
duruyor. Artık sınıftaki, stüdyodaki, 
ofisteki kullanıcıların, her gün İstanbul 
trafiğinde, üstelik yaklaşık aynı anda, bir 
yerden bir yere gidip gelmelerine gerek 
olmayabileceğini öğrenmiş durumdayız. 
Diğer taraftan yüzyüze iletişimin, her türlü 
alışverişe katkısı, mimiklerin ve vücut 
dilinin, herkesi birarada görebilmenin 
veya aynı anda duyusal deneyimleri 
hissetmenin etkileri de yadsınamaz. 
Birlikte zaman geçirip fiziksel bir mekan 
deneyimini paylaşmanın oluşturduğu 
rastlantısal olay ve algıların yaratıcılık 
üzerindeki olumlu etkisini sayısal ortamda 
deneyimlemek bir istisnaya dönüşüyor. 
Dolayısıyla halihazırda kullandığımız 
uzaktan etkileşim araçlarının sunduğu 
zenginliğin bedelinin, eğitimin başka 
alanlarında belirli oranda verim kaybı 
şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Uzaktan 
eğitimin oluşturduğu bedellerin tamamı, 
ister istemez eğitim paydaşlarına çok daha 
fazla sorumluluk yüklüyor. Halbuki, 
uzaktan eğitim ortamının sunabileceği en 
önemli katkı, teknoloji destekli etkileşim 
potansiyelinde yatıyor. 

Yaşadığımız zorunlu deneyim ışığında 
uzaktan etkileşimin eğitim ortamına 
katkılarını değerlendirerek, sonraki 
süreçleri tartışmamız gerektiğini 
düşünüyorum. Bu değerlendirmeyi 
sağlıklı yapabilmek için sürekli eve 
kapanmanın olumsuz etkilerini, uzaktan 
etkileşim araçlarının olumlu etkilerinden 
ayrıştırmamız gerekir. Bu nedenle, 
pandemi sonrasında bizi hibrit eğitim 
modellerinin beklediğini düşünmek 
sanırım yerinde olacaktır. Belki başlarda 
yüzyüze ağırlıklı, sonrasında ise dengeli 
ama özellikle yüzyüze tarafının değerli 
yönlerine yoğunlaşan ve üretkenliği 

ARCH 402 “Architectural Design Studio VI” 
(Mimari Tasarım Stüdyosu 6) dersi 7 Mayıs 2021 
ara jüri oturumunda, Feyza Aksamaz ve Burak 
Kavraroğlu’nun proje önerisi üzerinde tartışma.
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iyi planlanmış hibrit eğitim modelleri 
oluşturulabilir. Öğrencilerle stüdyoda, 
fiziksel ortamda tanışarak, alan gezilerine 
katıldığımız, planlı stüdyo oturumları 
ve jüriler için biraraya geldiğimiz, maket 
yapıp, pafta astığımız, diğer taraftan farklı 
konumlardaki konuşmacıları uzaktan 
davet ettiğimiz, workshop’lara uzaktan 
katıldığımız, ortak çalışma platformları 
üzerinden, planlı ders saatleri dışında 
da katkı sağlayabildiğimiz bir kurguyu, 
mevcut deneyimlerime dayanarak hayal 
edebiliyorum. Ancak şu anda, önümüzdeki 
dönem bir şekilde öğrencilerimle biraraya 
gelmek için can atıyorum!

Uzaktan öğretimin gerçekten alternatif 
alanlar açabilmesi için, salt mevcut 
etkileşim araçlarıyla yetinip konvansiyonel 
yöntemleri sayısal ortama taşımak yerine, 
tasarım eğitiminin niteliğini yükseltecek, 
daha verimli ve tasarım alanına özelleşmiş 
etkileşim modellerine aracılık edecek 
araçları geliştirmemiz gerekiyor. Sayısal 
tasarım araçlarının uzaktan etkileşim 
ortamında nasıl kullanılabileceğine 
ilişkin 1990’lı yıllardan Michael Hensel 
önderliğindeki OCEAN gibi aktörlerin 
başlattığı deneyim, günümüzde Foster 
& Partners’ın grafik işlemci üreticisi 
Nvidia ile birlikte yürüttüğü araştırmalar 
gibi örneklerle sürdürülüyor. Nicholas 
Negroponte’nin mimarlık makinelerinden 
yarım yüzyıl sonra, aynı tartışmalar bir 
yandan geçerliliğini korumakla birlikte, 
sayısal ortamın gerçek potansiyelini 
sorgulayan etkileşimli tasarım araçları, 
mimari tasarım ortamlarında artık 
kullanılıyor. Ancak bu araçların eğitim 
alanında etkinleşmesi, özellikle de 
Türkiye’deki koşullarda, ne erişebildiğimiz 
altyapı ne de sayısal ortama uyum 
gösterme becerilerimiz açısından henüz 
yeterli görünmüyor.

■ Kutay Karabağ, Dr., İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi.

Hepimiz 
“Bilgisayar 
Operatörü” Olduk!
Yavuz Koşaner ■ Bir yılı aşkın süredir 
iki farklı öğretim kurumunda “online/
çevrimiçi/uzaktan öğretim” deneyimi 
yaşamaktayım. Doğal olarak kurumların 
adapte ettikleri iki farklı sistemi 
deneyimleme şansı buluyorum. Ayrıca, 
uzun yıllar Anadolu Üniversitesi Açık 
Öğretim Fakültesi ile yakın bağlantıları 
olan biri olarak, günümüzdeki zorunlu 
çevrimiçi öğretim uygulamasına farklı 
açılardan bakabiliyorum.

Öncelikli olarak vurgulamak gerekir ki; 
günümüzde çevrimiçi öğretim pandemi 
koşulları içinde kaçınılmaz bir seçenek 
olarak değerlendirilmelidir. Başka deyişle, 
pandemi kısıtlamaları, çevrimiçi öğretimin 
olağan yapısını daha olumsuz halde 
etkilemektedir.

Çevrimiçi öğretim seçeneği gündeme 
geldiğinde bulunduğum kurum 
uygulanacak “eğitim sistemi”nin tanıtım 
ve kullanımı konularında yoğun hizmetiçi 
eğitim vermiştir. Sanal ortamda verilen 
eğitimler, kuşkusuz verimli olamadı çünkü, 
sınırlı bilgisayar kullanım becerimiz 
ve anlatılanların pratik uygulamasının 
yapılamaması ilk engellerimiz oldu. 
Sonuçta sistemleri ne derece verimli 
kullandığımız, sistemin getirdiği imkan ve 
olanakları öğretime ne kadar yansıttığımız 
konularında hala çok kuşkuluyum.

Yanısıra; “Açık Eğitim” kavramına özgü 
ders içeriği - materyal hazırlanması, 
ders anlatım teknikleri, değerlendirme 
yöntemleri vb. konuların bilincinde 
olmadan, yüzyüze öğretim benzeri ekranda 
talk-show yaparcasına bilgi aktarımı 
kaçınılmaz uygulama biçimi olmuştur.

Çevrimiçi öğretim için “ders hazırlama” 
süresi tahminlerin üzerinde olmaktadır. 
Ayrıca sisteme yüklediğimiz veya 
paylaştığımız her türlü materyal/bilginin 
sanal ortamda açık olması etik ve yasal 
açılardan huzursuzluk vermektedir. 
Sınıf ortamında, salt öğrencilerimiz 
ile paylaşacağımız her şeyin açık hale 
dönüşmesi tartışılması gereken bir 
husustur (Bu konuda çok sıradışı 
bir deneyimi paylaşmak isterim: Bir 
öğrencimiz; çevrimiçi dersleri indirip, 
kendi kurduğu web sayfasında “mimaride 
konular” başlığı altında ders başı ücret ile 
pazarlayabilmiştir).

Uygulanacak öğretim sistemi tanımında 
verilen örnekler hep sözel, kuramsal 
ders içerikleri üzerine oldu ve oluyor. 
Özellikle “uygulamalı dersler ve proje 
stüdyolarının” nasıl verimli yönetileceği 
konusunda kullanılan sistemlerin 
sundukları olanaklar sınırlıdır. Büyük 
çoğunlukla meslektaşlarımızın dile 
getirdiği görüş; uygulamalı dersleri ve 
tasarım stüdyolarını çevrimiçi olarak 
yürütmenin verimli olmadığıdır. Ancak, 
son sınıf mimari proje atölyelerinde 
çevrimiçi uygulama göreceli olarak yeterli 
sayılabilir. Çünkü az katkı ile gelişen, 
ağırlıklı olarak mimar adaylarının kendi 
çabalarını gerektiren, yoğun ve sürekli 
kritik öngörmeyen atölyelerdir.

Kullanılan sistemin yeterliliğinin yanısıra 
eğitimcinin ve öğrencilerin eşdeğerde 
altyapı ve donanım olanaklarına sahip 
olması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
Evden vereceğimiz dersler için evimizi 
bir anlamda “ofis” haline dönüştürmek 
zorunda kaldık (Bir süre sonra, birden 
fazla bilgisayar; grafik tablet; büyük 
ekran monitör, ilave internet bağlayıcılar, 
fotokopi-printer- tarayıcı vb. altyapı 
oluşturmak zorunluluğu hissettik). Aynı 
anda karşı tarafta öğrenciler, yetersiz, bazı 
hallerde hiç olmayan olanaklar ile eğitim 
almaya çalışmaktadırlar (Geçmiş yıllarda 
uzunca bir süre Singapur Üniversitesi 
ve Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nde 
“sanal ortamda mimari proje” yürütülmesi 
pratiğini deneylemiştim. Kurumun 
sağladığı donanım ve teknik altyapı 
olanakları eğitmen ve öğrenci tarafından 
eşdeğerde kullanılmaktaydı. Bu koşullarda 
uygulama ve mimari proje yönetimi verimli 
olabiliyordu).

Uygulamalı derslerin sorunlu olduğu bir 
gerçekliktir. Salt çizgisel uygulamaların 
kritik edilmesi bağlamında değil, 
öğrencilerin somut örnek ve uygulamalar 
deneyimlemesi, yapı/arazi analizleri, 
uygulamalı ödev hazırlamaları vb. konular 
neredeyse olanaksızdır. Bu koşullar 
öğretimin içerik ve niteliğini çok olumsuz 
etkilemektedir.

Öğretimin yanısıra, eğitim de kuşkusuz 
özellikli ve öncelikli bir amaçtır. Bazı 
öğrenciler -özellikle Arap ülkelerinden 
gelenler- “ev mahrem” gerekçesi ile 
kameralarını açmak istememektedirler. Az 
da olsa yüzünü bile göstermek istemeyen 
kız öğrencilerimiz vardır. Sözlü iletişim 
kurulması -eğer internet bağlantısı varsa 
bile çok zorlukla yapılabilmektedir. Sanal 
ortamda bile olsa yüzyüze gelememek, 
iletişim kuramamak diğer bir sorunlu 
konudur.
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Yüzünü görmediğimiz, sesini bile 
duymadığımız öğrencilere seslenmek, 
iletişim kurmaya çabalamak, geridönüş 
almaya uğraşmak gerçekten zorlandığımız 
konulardır. Böylesi bir ortamda öğrenciyi 
motive etmek, konsantrasyonunu sağlamak 
kuşkusuz olanaksızdır.

Şunu da belirtmek gerekir ki; pandemi 
koşullarında öğrencilerin hareket 
alanlarının kısıtlandığı, ulaşmak istedikleri 
kaynak ve kaynak kişilere varmaları, 
gerekli olanakları elde etmeleri güç olabilir. 
Bu durumu öğrencilerin kullandıkları da 
bir diğer gerçekliktir.

Öğrencilerin değerlendirilmesi; jüriler ve 
hatta sanal ortamda yapılan doçentlik 
jürileri başlıbaşına bir başka sorun 

olmaktadır (Sanal ortamda yapılan bir 
yüksek lisans jürisi sonrası, jüri raporunun 
öğrenci tarafından jüri üyelerine 
götürüldüğü, olumsuz görüş veren üyenin 
tehdit ile imza verdiği olayı yaşadık).

Öğrencilerin kendi sorumluluklarında 
hazırlamaları gereken; ödev, sınav, test, 
proje vb. çalışmalarda ne kadar katkı/
yardım aldıkları, hatta kendi ürünleri 
olup olmadığı bile tartışmalı bir konudur. 
Az da olsa etik olmayan uygulamalara 
çevrimiçi öğretim adeta olanak 
vermektedir.

Pandemi koşulları, idari ve öğrenci işlerinin 
bilgisayar ortamında yapılmasına ivme 
kazandırmıştır. Çeşitli “evrak işlemimin” 
zaten bilgisayar ortamında yapılmaya 

başlandığı bir süreç vardı. Normal koşullar 
oluştuğunda da; idari ve öğrenci işlerinde 
çevrimiçi uygulamaların yaygın biçimde ve 
artarak yer alacağı öngörülebilir. 

Mimarlık öğretimi/eğitimi alanında 
sözel-kuramsal derslerde çevrimiçi 
uygulamaların belirli düzeyde kalıcı 
olacağı, kolaylıklar ve yararlar getireceği 
kanısındayım. Öğretimin etkinliğini 
artırmak için Açık Öğretim sistemindeki 
bazı yöntem ve uygulamalar yaşama 
geçirilebilir/geçirilmelidir.

Mimarlık alanında uygulamalı dersler ve 
mimari tasarım stüdyolarında çevrimiçi 
uygulamaların yeterli olmayacağı adeta 
yaşayarak kanıtlanmaktadır. Kurumların 
sağlayacağı, tüm tarafların kullanacağı-
erişebileceği sanal ortamların tasarım 
eğitiminde kullanılabileceği öngörülebilir. 
Yanısıra, farklı yazılımlar / öğretim 
sistemleri; ders takibi, izlenmesi, sınıf 
yönetimi vb. konularda yardımcı olarak 
kullanılacaklardır.

Ancak, mevcut uygulamanın tüm taraflara 
(öğrenci-eğitmen- yönetim/idare) bazı 
yararlar getirdiği de gözardı edilmemelidir. 
Tarafların yarar ve çıkarlarını gözeterek 
normal yaşama geçildiğinde, çevrimiçi 
uygulamayı sürdürmek isteyecekleri 
kanısındayım.

Çevrimiçi öğretimin, verimlilik/
etkinlik/yeterlilik konularında yüzyüze 
öğretim/eğitim ile sağlanan düzeyi asla 
karşılamadığı bir gerçekliktir. Ancak, 
teknolojinin getirdiği olanakları eğitim/
öğretim için kullanmak da kuşkusuz bir 
zorunluluktur.

■ Yavuz Koşaner, Prof.Dr., İstinye 
Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi.

Çevrimiçi eğitim sürecinde, ekranda grafik 
tablet yardımı ile yapılan kritik.
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Her Halükarda 
“Uzaktan” Değil 
“Yanyana” 
Öğrenim İçin…
Mehmet Kerem Özel ■ Bu metinde 
“Uzaktan Öğretim: Çevrimiçi Sınırlar, 
İmkanlar” teması hakkındaki sorulara 
genel olarak cevap vermeden önce, gelin 
sizi yaklaşık 14 ay önceye, akademik 
kadrosunda olduğum Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Mimarlık 
Bölümü’nde Mimari Proje Atölyesi’nin 
tüm gün yapıldığı Cuma’lardan birine 
götüreyim. 

Mimar Sinan’da, yaklaşık 15 öğrencili 
gruplardan oluşan ve 30’a yakın öğretim 
üyesi tarafından dikey olarak yürütülen 
Mimari Proje Atölyesi, içinde bulunduğu 
binanın küçüklü büyüklü birçok mekanına 
yayılır. Bunlar arasında “Çatı” en fazla 
grubun kullandığı mekandır; yaklaşık 14-15 
grup her cuma tüm gün Çatı’da biraraya 
gelir. 

Çatı neredeyse hiçbir ayırıcının 
olmadığı total mekan anlayışına göre 
düzenlenmiştir1. Çatı’nın mekansal 
bütünselliğinde ve o bütünselliğin yarattığı 
süreklilikte; bir tarafta sadece maketlerle 
çalışılıyor, mukavva ve yapıştırıcı kokuları 
yayılıyordur etrafa, bir tarafta maket, 
bilgisayar ekranı ve eskizler masaları 
kaplamıştır, diğer bir tarafta birleştirilmiş 
masaların etrafına bilgisayarlarıyla 
çepeçevre oturmuş öğrencilerin görüntüsü 
sanırsınız bir internet kafedir. Başka bir 
köşeden devasa boyutlarından dolayı 
başa çıkılmaya çalışılan eskiz kağıtlarının 
hışırtıları, bir diğerinden mırıltılı konuşma 
sesleri yükselir, arada gruplardan birinden 
kahkahalar da. Sabah güneşi o sırada 
bulunduğunuz yerde gözünüzü alıyor 
olabilir, birazdan ilerleyeceği için sizi 
rahat bırakacak ama belki öğleden sonra 
tekrar yakalayacaktır. Bir ara arkanızı 
alt kottaki diğer atölye mekanının, “Orta 
Hol”ün boşluğundan yukarıya doğru 
çıkan esinti okşuyor olabilir, kısa süreliğine 
iki mekan arasındaki camsız açıklıkların 
önündeki storları indirip esintinin şiddetini 
azaltmak isteyebilirsiniz ama sonra 
storları mutlaka tekrar açacaksınız çünkü 
bulunduğunuz noktadan kendi kotunuza 
ve alt kata derinliğine bir perspektifle 
tekrar bakıyor olmayı isteyeceksiniz. 
Öğleye doğru ise, ta binanın girişinden 
itibaren başlayan mekansal akıcılığın 
-olumsuz- sonuçlarından biri olarak 

tabldot yemeğin kokusu burnunuza, sergi 
mekanı olarak kullanılan giriş holü Mimar 
Sinan Salonu’ndaki serginin sesleri bazen, 
kantindeki protesto gösterilerinin sesleri ise 
ender olarak kulağınıza geliyordur. Çatı’nın 
mekansal yaşantısı sadece Çatı’yı kapsamaz 
ve sadece Çatı’nın görsel akıcılığıyla sınırlı 
değildir, okul binasının içindeki hayatla ve 
gerçeklikle ortak, bütünsel bir ilişki kurar 
ve algılarınızın hepsini tetikler.

Çatı’da atölye yürütücülerinin tekil 
olarak kendi öğrencileri arasında kurmayı 
amaç edindikleri iletişim ve etkileşim, 
mekanın neredeyse en uç noktasına kadar 
görülebilmesi ve ulaşabilmesi, mekansal 
sürekliliğin tıkanmadan ve kesilmeden devam 
etmesi sayesinde bütün atölye gruplarındaki 
öğrenciler arasında gerçekleşme 
potansiyeline sahiptir. Çatı’da kimse 
veya hiçbir atölye grubu yalıtılmış olarak 
kalmaz, herkes herkesle o veya bu şekilde 
ama mutlaka kesişir; farklı yürütücülerin 
atölyelerindeki öğrenciler birbirleriyle, 
yürütücüler yürütücüler ile, öğrenciler 
yürütücüler ile karşılaşırlar, biraraya gelirler. 
Çatı mekansal olarak bu karşılaşmaları, 
dolayısıyla sosyalleşmeyi elverişli kılar, bu 
sayede ortaya çıkan sinerjiyle yaratıcılığın 
ve üretimin zenginleşmesini, çeşitlenmesini 
sağlayan başat öğedir. Bir bakmışsınız, 
bir atölye yürütücüsü öğrencilerini almış 
diğer bir yürütücünün yanına gelmiş, o gün 
birlikte sohbet ediyorlardır öğrencileriyle. 
Bir bakmışsınız, farklı atölye gruplarındaki 
öğrenciler bir öğrencinin masasının başında 
toplanmış projeyi tartışıyorlardır. Bir 
bakmışsınız, başka bir atölye grubundan bir 
öğrenci gelmiş sizin atölye grubunuzdaki 
öğrencilerinizle konuşmanızı dinliyor, 

konuşmanız bitince size kendi projesi ile 
ilgili bir soru yöneltiyordur. Bir bakmışsınız, 
yan atölyenin öğrencilerinin getirdiği 
havuçlu kekten size ve öğrencilerinize ikram 
ediliyor, sizin grubunuzdan bir öğrencinin 
kantinden getirdiği çaylardan fazla olanlar 
yan gruplara teklif ediliyordur. İncelediğiniz 
projeden başınızı kaldırdığınızda ya da yana 
çevirdiğinizde, ya da öğlen yemeği veya 
ihtiyaç molası için oturduğunuz tabureden 
kalkıp yürüdüğünüzde ister istemez diğer 
gruplara, masaların üzerindeki maketlere, 
açık bilgisayar ekranlarındaki çizimlere, 
o sırada yanınızdan veya çok uzaktan 
geçmekte olanlara gözünüz takılır; aklınız 
da takılırsa laf atarsınız, spontane bir sohbet 
başlar sizinle diğerleri arasında. O sırada 
yanınızdan geçenlerden de meraklı olanlar 
durup tartışmanıza, sohbetinize katılırlar. 
Tartışma katkılar ve tepkiler ile etkileşimli 
hale gelir. 

Dönem boyunca üç kere yapılan tüm 
günlük eskiz sınavlarında da durum farklı 
değildir. Çatı’da ve 2. kattaki mekanlarda 
masalara dağılan öğrenciler sabah sorular 
verildikten sonra farklı veya aynı mimari 
proje seviyesindeki arkadaşları ile biraraya 
gelir, soruları tartışırlar; alt sınıfa ne 
sorulduğunu merak eden üst sınıftan bir 
öğrenci arkadaşının masasına gidip soruyu 
öğrenir, ardından soru hakkında fikir 
alışverişinde bulunurlar. 

Kısıtlanmayan, sınırlandırılmamış, 
birbirine akan, açılan alt mekanlarıyla Çatı 
bütün bu serbest ve özgür alışverişlerin, 
sosyalleşmenin ve deneyimlerin alanıdır. 

Çatı’daki Mimari Proje Atölyesinden Anlar 
(Fotoğraflar: Nezih R. Aysel).
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Zengin ve tekdüze olmayan bu total mekan 
atölye yürütücüsünü öğrencisi ile birlikte 
sorgulayıcı ve eşitlikçi olmaya, öğrenciyi 
ise arkadaşlarıyla paylaşımcı ve interaktif 
olmaya teşvik eder. 

İdeal bir üniversite, sadece mezuniyet için 
belirlenmiş krediyi sağlayacak dersleri 
ve ortalamayı tutturacak notları alana 
diplomanın verildiği bir kurum, ideal 
bir üniversite mekanı da sadece bunların 
gerçekleşmesinin sağlandığı alan değildir. 
İdeal bir üniversite bağımsız, özgür, 
sorgulayıcı ve yenilikçi düşüncenin serpildiği 
ve geliştiği bir öğrenim2 kurumudur. 
Bunun, öğrenciler açısından en verimli 
şekilde gerçekleşmesini sağlayan olgu ise 
öğrencilerin, alınan dersler yoluyla değil, 
onlara sunulan olanaklar, konferanslar, 
toplantılar, konser sergi gibi etkinlikler, 
öğrenci kulüpleri yoluyla kurumun 
içinde veya dışarıda biraraya gelme ve 
sosyalleşme imkanı bulmalarıdır. İdeal 
bir üniversite mekanı bunları mümkün 
kılan altyapıyı kurar. Bütün kullanıcıları 
arasında karşılaşmayı, alışverişi ve bunların 
sonucunda sinerjiyi yaratacak ortamı ve 
yaşantıyı sağlayan bir mekansal deneyim 
alanı üniversiteyi üniversite yapar. Hele de 
öğrenciye aktarılmaya çalışılan kültürün 
direkt mekan ile ilgili olduğu mimarlık 
öğreniminde, ideal üniversite mekanı 
tam da bir örneğini yukarıda uzun uzun 
betimlemeye çalıştığım mekansal atmosfere 
sahip olmalıdır. 

Yoksa, ister “çevrimiçi” ister “uzaktan” 
sıfatıyla olsun, ister “eğitim” ister 
“öğretim” adıyla olsun, öğrenim her 
halükarda sürdürülür; sürdürüldü de. 
Öğrenciler ve öğretim üyeleri olarak 
çoğunluğumuz; ne koşulları uygun 
evlerde yaşıyoruz, ne bağlı bulunduğumuz 
üniversitelerin yeni kullanmaya başladığı 
programların olanaklarını efektif bir şekilde 
kullanmayı becerebiliyoruz, ne ilk kez 
çevrimiçi ortamda tanıştığımız birbirimizle 
iletişim kurmak kolay, ne de herhangi 
birimizin mekanından veya çevresinden ders 
sürecinde gelen sesleri kontrol edebiliyoruz. 
Üstüne üstlük bu süreçte; normal şartlar 
altında bile öğrenciler arasında özellikle 
ekonomik nedenlerle varolan fırsat 
eşitsizliği çevrimiçi eğitimle birlikte azalmak 
bir kenara aksine, yeterli donanımlı 
bilgisayara ve yeterli güç ve kapasitede 
internete erişim başlıkları eklenince, daha 
da arttı. Öğretim üyeleri açısından ise; 
özellikle uygulamalı derslerin ve Mimari 
Proje Atölyesi’nin yürütücüleri uzun saatler 
boyunca bilgisayar karşısında kalarak 
yüzyüze öğrenimde olduğundan çok daha 
fazla zaman ve emek harcamak zorunda 
kaldıkları yorucu bir süreci yaşıyorlar.

Bütün bu saydığım zorluklara rağmen 
gerek öğrenciler gerek öğretim üyeleri 
olarak ortaklaşa özveriyle sürdürdüğümüz 
ve bir yılı geride bıraktığımız, fiziksel 
mekanın sınırlarının ortadan kalktığı böyle 
bir öğrenim modeli; öğrencilerin normal 
şartlarda gündelik hayatları içerisinde 
dikkatlerini dağıtan ve zamanlarını 
çalan birçok öğeden kurtuldukları için 
çalışmalarına daha fazla yoğunlaşabilmeleri 
ve böylece performanslarının artması, 
derslerin video kaydının alınması sayesinde 
öğrencilerin akıllarına takılan konularda 
konuşulanlara geri dönüp tekrar bakılabilme 
ve üzerinde daha etraflıca düşünme 
imkanlarının ortaya çıkması, sayısal tasarım 
ve sunum araçları konusunda daha çabuk 
yetkinleşmeleri ve normal şartlar altında 
birçok nedenden dolayı davet edilmesi çok 
zor olacak kişilerin çevrimiçi jüri ve seminer 
benzeri toplantılara rahatlıkla katılabilmeleri 
sayesinde tartışmaların zenginleşmesi gibi 
başlıklarda derslerin içeriğine ve işleyişine 
ilişkin avantajlar taşımıyor değil.

Ancak bu “acil uzaktan öğretim” 
modelinin mecburen uygulanır hale 
getirdiklerinin ve durumun doğasından 
kaynaklanan olumlulukların hiçbirisi 
ileriye dönük ne genel olarak üniversite 
öğreniminin ne de özel olarak mimarlık 
öğreniminin“tamamlayıcı” bir parçası 
olmalıdır. Bilgisayar, sayısal teknolojiler, 
internet, çevrimiçi; bunların hepsi 
sözkonusu hangi disiplin, hangi meslek, 
hangi öğrenim veya en genel olarak insan 
hayatının hangi parçası olursa olsun 
temelde ikiboyutlu iletişim araçlarıdır. 
Yakın geçmişte ve içinden geçmekte 
olduğumuz zamanlarda insankızı ve 
insanoğlunun dünyanın kaynaklarını 
tüketme anlamında çığrından çıkmış, 
birbirleriyle ilişki anlamında ise yalnızlık, 
iletişimsizlik ve asosyalliğin tavan 
yaptığı hayatlarını; giderek daha fazla 
sayısallaştırmaktan, sanallaştırmaktan 
ziyade, tekrar analoglaştırmaya, her 
anlamda duyumsallaştırmaya, üç ve hatta 
dört boyutlu hale getirmeye çalışmalıyız, 
dünya üzerindeki hayatımızı tekrar 
toplumsallaştırmalıyız. Mimarlık öğrenimi 
de bundan payını almalı; çeşit çeşit eskiz 
kağıtları, yumuşak uçlu kurşun kalemler, 
renkli mürekkepli dolma kalemler, 
kah delikli mukavva kah balsa kah 
mantar kah strofor malzemeli maketler 
yoluyla tasarım süreci tekrar dokunsal 
algıya alan açmalı; projelere duvarlara 
asılarak bakılmalı, yanlarından geçerken 
paftalar rüzgarımızla dalgalanmalılar, 
elimizi maketlerin topografyalarında 
gezdirebilmeliyiz, bir proje hakkında fikir 
alışverişi yapılırken omuz omuza değmeli, 
göz temasları kurulmalı, mimiklerle 

birlikte beden dillerimiz tartışmaya dahil 
olmalıdır.

Küresel salgının hayatımıza etkisinin 
azalmasıyla birlikte bunları yapabileceğimiz 
ortamlar tekrar sağlandığında; Türkiye ve 
mimarlık öğrenimi özelinde geleceğe dair 
masaya yatırılması gereken, neden ülkemizde 
59’u devlet 56’sı vakıf olmak üzere toplam 
115 mimarlık okulunun3 olduğu ve bununla 
birlikte esas sorgulanması gereken ise, neden 
80 milyon nüfuslu ve dünyanın ekonomik 
olarak ilk 20’sinin içinde bulunan bir ülke 
olarak Türkiye’deki bu 125 mimarlık 
okulundan hiçbirinin yıllardır dünyanın en 
iyi 100 mimarlık okulu listesine giremiyor 
oluşudur4.

■ Mehmet Kerem Özel, Doç.Dr, Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü.

Notlar:
1 Mimarlık Fakültesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi’nin Fındıklı’daki yerleşkesinin iki ana binası 
olan eski Çifte Saraylar’dan Münire Sultan’ınkine 
yerleşir. Öncesinde Atatürk Kız Lisesi olarak kullanılan 
binanın 1969 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne 
devredilmesiyle birlikte 1970-75 yıllarında Sedad 
H. Eldem tarafından hazırlanan yenileme projesinde 
kullanılmayan çatı, 1982-83 yıllarında Muammer 
Onat tarafından yapılan düzenleme projesinde dış 
yüzeylerinin yapı aksında, eskisine göre daha yüksek 
bir kotta oluşturulan mahyada toplanmasıyla hacim 
kazanır. Bu çatı arası hacmi ilk yapıldığında tek ve açık 
bir mekanken, zaman içinde farklı boyutlarda ve farklı 
kullanımlar (atölye, sınıf, öğretim üyesi odası, depo) 
için bölünerek parçalanır. Burası için 2006 yılında 
Nezih R. Aysel tarafından Çatı Katı Yenileme Projesi 
hazırlanır. Projenin; çatı eğiminin kısmen değiştirilmesi, 
terasların ve asma katların oluşturulması gibi bazı öğeleri 
hayata geçirilemese ve sonradan Çatı’nın iki ucundaki 
atölyeler derslik yetersizliği nedeniyle saydam ayırıcılarla 
kapatılsa bile, tasarımın çıkış noktası olan Mimari Proje 
Atölyesi’nin bütünleşik bir ortamda sürdürülmesi amacına 
yönelik total mekan anlayışı günümüze kadar kısmen 
bozulmadan gelir (Projenin detayları için bkz.: Nezih R. 
Aysel, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Çatı Katı Yenileme 
Projesi, 2006: [https://www.academia.edu/39102742/
MSGSU_Mimarlık_Fakültesi_Çatı_Atölyeleri_Proje_
Önerisi] Son erişim: 15.04.2021.
2 Haydar Karabey’in de belirttiği gibi “eğitim” sözcüğü 
etimolojik açıdan olmasa da, öğrenci açısından edilgin bir 
konumu çağrıştırır. “Öğretim” sözcüğü ise zaten direkt bu 
konumu imler. Karabey’in “öğrenim” kelimesi hakkındaki 
“daha bütüncül bir kavram gibi, daha etkin bir tarafı 
var ve daha çok hayata dair” (Haydar Karabey, Eğitim 
Yapıları - Geleceğin Okullarını Planlamak ve Tasarlamak 
- Çağdaş Yaklaşımlar, İlkeler, Literatür Yayıncılık, 
İstanbul, 2004, s. 9) saptamasından yola çıkarak bu 
yazıda “öğrenim” kelimesinin kullanımı tercih edilmiştir.
3 Bkz.: [https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.
php?b=10155] Son Erişim: 19.04.2021.
4 Türkiye ile yaklaşık aynı nüfusa ve dünyanın dördüncü 
büyük ekonomisine sahip Almanya’daki mimarlık 
okulu sayısı 59’dur: [https://studieren.de/architektur.
hochschulliste.t-0.c-17.html], Son Erişim: 15.04.2021. 
Almanya’daki mimarlık okullarından beşi 2020 yılı 
en iyi 100 mimarlık okulu listesindedir: [https://www.
topuniversities.com/university-rankings/university-subject-
rankings/2020/architecture-built-environment] Son 
Erişim: 15.04.2021.
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Uzaktan Mimarlık 
Eğitimi Üzerine 
Gözlemler, 
İzlenimler, 
Deneyimler

Lale Özgenel ■ COVID-19 sürecinde ders 
yürütücüleri ve öğrenciler olarak çevrimiçi 
eğitimi, zaten başka alternatife olanak 
tanımayan bir durumda kullanılabilecek 
tek yöntem olarak önümüzde bulduk. 
Bir başka deyişle salgının hızlı ve yaygın 
seyri, koşulları ve belirsizlikler ne öğretim 
üyelerine ne de öğrencilere çevrimiçi 
eğitime bir an önce adapte olmaktan 
başka bir şans tanımadı. Çevrimiçi 
eğitime adaptasyon süreci beklenmedik 
bir biçimde çok hızlı oldu. Benzer bir 
kullanım sistemi içinde çalışan çeşitli 
dijital toplantı programları ile hem teorik 
dersler hem de stüdyo gibi uygulamalı 
dersler çevrimiçi eğitim içinde verilmeye 
başlandı. Bu anlamda özel bir bilgisayar 
kullanma becerisi ve bilgisi gerektirmeyen 
bu programlar ile, geleneksel yöntemlerle 
ders vermeye devam etmekte olan öğretim 
üyeleri, kendilerinin bile şaşkınlıkla 
karşıladığı şekilde, çevrimiçi dünyaya hızlı 
bir geçiş yaptı. 

Çevrimiçi eğitim, sosyal izolasyon 
sürecinde diğer pek çok sektörde olduğu 
gibi, yoğunlukla evden yürütüldü, tabiri 
caizse iş de eğitim de “ev”i mesken tuttu. 
Evlerin konfor özellikleri bu dönemde 
başka parametrelerle konuşulur oldu. 
Evin yapı olarak büyük veya salonun 
mekan olarak geniş olmasından ziyade, 
aile bireylerinin bağımsız olarak 
kullanabilecekleri, her birinde internet 
bağlantısı olan çok odalı evler, geniş 
balkonlu, teraslı daireler ve bahçeli 
müstakil konutlar en konforlu evler 
olarak öne çıktı. Bu süreci, uzun yıllardır 
yaşadığım bahçeli ve müstakil bir evde 
geçiriyor olmanın çok önemli bir avantaj 
olduğunu, bu anlamda oldukça konforlu 
sayılabilecek bir çevrimiçi ortama sahip 
şanslı bir azınlık grup içinde kaldığımı 
düşünüyorum.

Salgın süreci hem idari hem de akademik 
mekanizmaların süreçlerini ve işleyişlerini 
değiştirdi. Üniversiteler, uzaktan öğretim 
sürecinde bu işleyişlerini sürdürebilmek 
adına çeşitli operasyonel çözüm arayışları 
içine girdi. Çalıştığım üniversitede, 
pandeminin ortaya çıktığı döneme 

kadar, diğer üniversitelerde olduğu 
gibi idari ve akademik süreçler ıslak 
imzalı evrak bürokrasisi ve fiziki iletişim 
içinde işliyordu. Formların, dilekçelerin 
imzalanıp ilgili birimlere elden veya 
sekreterlik ofisleri kanalıyla iletilmesi, 
öğrencilerin kayıt, dersen çekilme, tez 
süreci takipleri gibi konuları evrak veya 
bilgisayar üzerinden danışmanlarının 
elektronik onayı veya ıslak imzası ile 
yapmasına dayalı bir işleyişin tümüyle 
dijital platforma ve elektronik posta 
ortamına aktarılması ve ne öğrenciyi ne 
de öğretim üyelerini okula getirmeden 
işler hale getirilmesinin önemli bir zaman 
ve emek tasarrufu sağladığını, çalıştığım 
üniversitenin bu konuda, geçiş sürecinde 
yaşanan çeşitli sorunlara rağmen, iyi bir 
performans sergilediğini düşünüyorum. Bu 
işleyişin kalıcı olacağını umuyorum. Bu 
bağlamda, kurumların sorumluluğundaki 
bir başka konu da ders yürütücülerine 
ve öğrencilere çevrimiçi ders ve toplantı 
programlarının ücretsiz sağlanmasıydı. 
Çalıştığım kurum, uzaktan eğitime ilk 
geçiş sürecinde öğretim üyelerini, kurumsal 
abonelik aldığı bir çevrimiçi programı 
kullanmaya yönlendirmişti. Bu program 
yeterince etkin ve sorunsuz bir kullanıma 
kavuşamayınca, 2020 Güz dönemiyle 
birlikte benzer başka programlara 
kurumsal abonelik sağlanarak bu sorun 
giderilmiş oldu.

Uzaktan eğitime geçişle birlikte eğitim 
yöntemleri ve nitelik de sorgulanmaya 
başlandı. Örneğin, geleneksel stüdyo 
kültürünün bu süreçte nasıl bir kurgu 
içinde yürütüldüğü, yerleşik mimarlık 
eğitiminin neye evrildiği konusu temel bir 
tartışma alanı oldu. Yerleşik mimarlık 
eğitiminde, tasarım stüdyosu, yer görme 
ile başlayan bir kavramsallaştırma 
sürecinin yaratıcı ve özgün tasarımlara 
evrilmesini örgütleyen bir araştırma ve 
tartışma ortamıdır. Bu ortam, kuramsal, 
güncel ve disiplinlerarası tartışmalarla 
beslenerek aynı zamanda eleştirel bir bakış 
zemininin oluşmasına olanak verir; bu 
anlamda stüdyo, yaratıcı edimi tetikleme 
ve geliştirme potansiyeline sahip her 
türlü fikir, bilgi, üretim, uygulamanın 
harmanlandığı ve çokboyutlu bir tartışma 
çerçevesi içinde ele alınarak mimari 
tasarıma dönüştürüldüğü, katılımcı 
ve dinamik bir ortamı temsil eder. Bu 
anlamda stüdyo hem ortamdan hem 
de birbirinden öğrenmenin mekanıdır. 
Öğrenciler, her şeyden önce bu süreç ve 
ortamın temel iki eyleminden mahrum 
kaldılar: Özgün ve yere ait tasarımlar 
üretmenin önemli bir ölçütü ve çıkış 
noktası olan bağlamı yerinde incelemek 

ve belgelemekten, bir başka deyişle yer’i 
kişisel ve birlikte deneyimlemekten ve 
stüdyo ortamı içinde birbirlerinden 
öğrenmekten. 

Pandeminin getirdiği izolasyon durumunun 
“stüdyo” kavramını radikal bir biçimde 
etkilediği söylenebilir. Yukarıda çok 
özlü bir biçimde tariflediğim çok 
katmanlı stüdyo ortamının, çevrimiçi 
bir eğitim sisteminde ve bir ekran 
aracılığıyla kurgulanması olası değil. 

1 Busenur Güngör, Mehmet Güler, Merve Aydın; 
“Private Space”, ARCH 430 öğrenci çalışması, 

ODTÜ Güz 2020.
2 Batuhan Gültaktı, Ömer Faruk Seçim; “Change”, 

ARCH 430 öğrenci çalışması, ODTÜ Güz 2020.
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Nitekim, kavramsallaştırmaya yönelik 
bağlam analizlerinin dijital ortamda 
çok daha iyi grafik anlatımlar ve 
içeriklerle hazırlandıkları görülüyor olsa 
dahi, stüdyonun dinamik, katılımcı ve 
çokboyutlu tartışma ortamından yoksun 
olan çevrimiçi ortam, projelerin gelişim 
sürecini aslında olumsuz etkiliyor. 
Çünkü tasarım, bir sunum mantığı içinde 
paylaşılıyor, sunucu ve izleyici arasında 
didaktik bir meseleye dönüşüyor; kağıt 
üzerinde özgürce çizerek, karalayarak, 
birlikte eleştirme, düşünme ve tartışma 
olanağından yoksun kaldıkça da durağan 
bir eyleme dönüşüyor. Tasarım bir bütün 
olarak değil, ölçeğinden bağımsız küçük alt 
parçalar halinde, bir ekranlık çerçevelerde 
ele alınıyor. Dahası, görülmeyen ve 
deneyimlenmeyen “yer” in ruhu da 
tasarımlara yansımıyor. Maket gibi 
çok önemli bir tasarım aracı, eğitimden 
dışlanmış oluyor. Ekranın sonsuz 
düzleminde kitlesel ilişkiler, düşey ve yatay 
hacimler ölçeğini ve ölçülerini bulamıyor.

Çevrimiçi öğretim sürecinde öne çıkan, 
bir diğer sorgulama konusu da derslerin 
niteliği. Çevrimiçi ders modeli, pek çok 
ders için, sınıf içi ortama nazaran çok 
daha pasif bir düzeyde gerçekleşiyor. 
Yüzyüze tanışmamış olduğunuz bir 
öğrenci grubuyla göz teması gibi sessiz 
bir iletişimle dahi diyalog kurma imkanı 
sunmayan bu ders modelinde, katılım pek 
çok kez sadece ekranda görünür kalmakla 
sınırlanıyor. Eğitim, yürütücünün bilgi 
aktardığı tek taraflı bir sürece indirgeniyor. 
İçerik ve işleyiş yöntemi açısından çok 
farklı olan derslerin hepsi sanal mecrada 
veriliyor. Öyle ki, bilgiyi daha dinamik ve 
etkileşimli bir formatta öğrenmeye olanak 
sağlayan, eğitim ortamını zenginleştiren 
seminerler, sergiler ya da inceleme ve 
kültür gezileri gibi alternatif ortamlar bile 
sanallaşmış durumda. Sonuç olarak hem 
kuramsal hem de uygulamalı derslerde, 
sınıf bazında kolektif bir tartışma ortamı 
nadiren oluşuyor, dersler yoğunlukla 
sayıca az bir öğrenci grubunun bireysel 
katkılarıyla ve ders yürütücüsünün tek 
taraflı iletişimiyle sürüyor.

İlk kez çevrimiçi ortamda tanıştığınız 
öğrencilerle bir ekran arayüzüyle iletişimde 
olmak, ister istemez mesafeli bir sosyal 
ilişki tanımlıyor. Çevrimiçi ortamda 
tanışmak öğrenciyi sadece ekrandaki bir 
yüz olarak algılamaktan ibaret kalabiliyor; 
oysa ki yüzyüze tanışmak öğrenciyi 
duruşu, jestleri, mimikleri, bakışlarıyla 
yakından tanımaya olanak veriyor. 
Dahası, ikincisinde kişisel iletişim kurmak 
adına öğrencilerin isimlerini bir an önce 
öğrenmek için çaba harcarken, ilkinde 

isimlerin ekranda zaten gözüküyor oluşu 
böyle bir çabayı öncelikli kılmayabiliyor. 
Yüzyüze eğitimde öğrencilerle bölüm 
mekanlarında ders dışında karşılaşmak, 
selamlaşmak ve sohbet etmek olasıyken, 
çevrimiçi eğitimde sadece ders saatleri 
süresince ekranda karşılaşmak mümkün. 
Bu anlamda, pandemi sürecinde öğrenciler 
ve öğretim üyeleri arasında yakın bir 
sosyal iletişim ve etkileşim deneyimi ne 
yazık ki olası değil. Bu konuda belki 
nispeten şanslı bir azınlık arasındayım 
zira, verdiğim en kalabalık dersteki öğrenci 
sayısı azami 3 ekran sayfasını kapladığı 
için öğrencilerimi, en azından kısa bir 
sürede, ismen tanıma fırsatım olabildi. 
Öğrenci sayıları 100’lü rakamlarla ifade 
edilen dersler için ise aynı şeyi söylemek 
mümkün değil.

Uzaktan eğitim ve iş sürecinin en 
alışılmadık iletişim boyutu ise çevrimiçi 
derslerde özel ve gündelik hayata ilişkin 
ipuçları veren arkaplan görüntüleri ve 
seslerin sürece dahil olması, mahremiyet 
ve kamusallık arasındaki geçirgen sınırın 
giderek tanımsızlaşması. Bu durum, 
ilgili paydaşların eğitim meselesini bir 
sorumluluk alanı olarak değerlendirmesiyle 
yakından ilişkili bir konu. Eğitim 
ortamının paydaşları olan yürütücülerin 
öğretme ve öğrencilerin de öğrenme 
sorumluğu olduğu düşünüldüğünde 
paydaşlar arasında verimli bir işbirliği 
oluşması ve bu işbirliğinin tatminkar, 
tutarlı ve başarılı sonuçlar getirmesi 
eğitim sürecinin karşılıklı saygı içinde, 
dürüst bir iletişim ve doğru bir temsiliyet 
ortamında yürütülmesiyle mümkün. Bu 
anlamda gerek arkaplan görüntüleri ve 
sesleri gibi mekandan kaynaklı durumlar 
gerekse kişisel görünüm, bu sorumluluk 
paylaşımına verilen değeri, önemi ve 
kişinin kendini nasıl konumlandırdığını 
temsil eden unsurlar haline geliyor. Evin  
ya da yaşanılan yerin şartları 
elverdiği ölçüde, her paydaşın kendini 
konumlandırma ve temsil etme tercihlerini 
çevrimiçi ortamda da bir öncelik ve 
değer konusu olarak görmesi gerektiğine 
inanıyorum. 

Şüphesiz ki öğrencilerin düşük 
motivasyonu ve konsantrasyonu çevrimiçi 
eğitimin olumsuz yanları arasında. 
Üniversite, öğrencilerin çok güçlü bir 
biçimde aidiyet kurdukları bir kurum. Bu 
kurumun sunduğu zengin yaşam ortamı 
ise bu aidiyeti pekiştiren önemli bir değer 
ve motivasyon unsuru. İzolasyon durumu 
ve yaşam ortamı şüphesiz ki, üniversite 
ortamının sağladığı çeşitli motivasyonlara, 
örneğin spor, kültür, sanat, rekreasyon ve 
sosyalleşme gibi çeşitli cazibe unsurlarına, 

kıyaslanamayacak kadar kısıtlayıcı 
ve küçük bir dünya sunuyor. Dahası, 
sosyal iletişimin neredeyse bütünüyle 
akıllı telefon, tablet ve bilgisayar gibi 
teknolojik cihazlara indirgendiği bu 
dönemde yaşadığımız ekran bağımlılığı 
herhangi bir düşünce ya da iş üretimi için 
gerekli konsantrasyonu sağlamayı daha 
da güçleştiriyor. Belki de ekrandan ara ara 
uzaklaşmak ve eskiden olduğu gibi defter, 
kağıt ve kalem gibi geleneksel ifade araçları 
ile düşünmeye ve üretmeye dönmek lazım.

Uzaktan eğitimle ilgili gündemdeki bir 
başka konu da fırsat eşitsizliği gerçeği. 
İnternete ve pek çok çevrimiçi kaynağa 
erişim ücretli. Türkiye’deki 200’den fazla 
üniversitenin pek çoğunda, akademik 
kadro eksiği yanısıra yerleşke ve altyapı 
olanakları yeterince gelişkin değil; 
çevrimiçi veri tabanlarına ve yayınlara 
abonelikler de sınırlı. Dahası, her 
öğrenci, çevrimiçi eğitim mecrasına erişim 
sağlayacak ve bu mecrayı evinden ya da  
bulunduğu ortamdan kullanabilecek 
bilgisayar donanımına sahip de değil. Bu 
açıdan bakıldığında, üniversitenin teknik 
destek veremediği, yaşadığı yerin koşulları 
yetersiz olan, internet erişiminin düzenli 
ve sürekli olmadığı, bilgisayar ya da 
akıllı telefonu olmayan öğrencilerin ciddi 
bir biçimde eğitim ortamının gerisinde 
kaldıklarını söylemek mümkün.

Getirdiği pek çok olumsuz gelişmeye 
karşın çevrimiçi eğitimin bazı avantajlar 
sunduğunu da belirtmek gerek. Şüphesiz 
çevrimiçi imkanlar, stüdyo gibi 
öğrencilerin ders kadar birbirlerinden 
ve ortamdan öğrendiği bir fiziksel 
mekanın sağladığı olanakları sağlamıyor. 
Öte yandan, mekansal sınırların 
olmadığı bu eğitim ortamının, derslerin 
yurtiçinden veya dışından katılımcılarla 
zenginleştirilmesine ve ortak projeler 
yürütülmesine imkan tanıyan kolaylıkları 
ve avantajları var. Mesafe, zaman ve 
bütçe kısıtları nedeniyle bugüne dek sınırlı 
bir biçimde alınabilen bu tür katkılar 
artık çok daha yoğun bir biçimde derslere 
entegre edilebiliyor. Önemli meslek 
insanlarını, uzmanları derslere davet 
etmek, öğrencilerle biraraya getirmek, 
dünyanın farklı yerlerinde tasarım 
problemi vermek artık çok mümkün ve 
elbette çok da keyifli. Ayrıca, çevrimiçi 
ortama taşınmış, seminer, konuşma, 
eğitim, müze, arşiv, veri tabanı vb. 
pek çok bilgi mecrasını sınıfa taşımak 
ve/veya bu mecraların izleyicisi ve 
katılımcısı olmak da mümkün. Dersleri 
daha interaktif bir formata evirmek, 
öğrencilerin bilgiyi öğrenme ve çoğaltma 
becerilerini dijital mecra araçlarıyla 
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desteklemelerini sağlamak, ders 
kapsamında yürütülen süreçleri ve sonuç 
ürünleri internet ortamında paylaşmak da 
mekansız eğitimin diğer avantajları olarak 
görülebilir. ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde 
4. sınıf seçmeli dersi olarak Pelin Yoncacı 
Arslan ve Nesrin Erdoğan’la birlikte 2020 
Güz döneminde verdiğimiz “ARCH 430 
Seminar on Contemporary Architecture” 
dersi ve bu dersin beklentileri kapsamında 
öğrencilerin hazırladıkları poster 
sunuşlarını paylaşan internet sergisi bu 
açıdan bizim de ilk kez deneyimlediğimiz 
ve öğrencilerden olumlu tepki alan bir 
örnek. Birkaç yıldır vermekte olduğumuz 
bu dersin işlenişini ve öğrenci katkısını 
dönemin başında yeniden gözden 
geçirmiş, çevrimiçi ortamda öğrencilerin 
ilgisini yüksek düzeyde tutmak amacıyla, 
kısa ve tematik araştırmaları poster 
tasarımları üzerinden tartışan, katılımcı 
ve interaktif deneyimler sunan bir formata 
dönüştürmüştük. Serginin tanıtım metni 
de bu formatı aşağıdaki sözlerle ifade 
ediyor1: 

“ÇAĞDAŞ ÖĞELERİ SIRALAMAK: 
ODTÜ Öğrenci İşleri”, Lale Özgenel, 
Pelin Yoncacı Arslan ve Nesrin Erdoğan’ın 
ortak yürütücülüğünü yaptığı ARCH430 
Çağdaş Mimarlık Semineri dersinde 
mimarlık öğrencilerinin ortak ürettikleri 
yirmi dokuz posteri sunan çevrimiçi bir 
sergidir. Her poster, geçmişin, geçmişteki 
öncüllerin ve mimari ikonların farklı bir 
ön görüsünü taşıyor. Tüm bu ön görüleri 
aynı anda 2 boyutlu bir yüzeyde izlemek 
neredeyse imkansız, ancak OYNAMAYA 
değer!”

Koşullar elverişli hale geldiğinde, yüzyüze 
eğitime elbette ki geri dönülecek, özellikle 
de o çok özlenen stüdyo ortamına. Ancak 
çevrimiçi eğitim, belli derslerin veya 
derslerin odaklandığı bazı içeriklerin 
işleyişi açısından kalıcı olacaktır. Her 
şekilde, dijital dünya eğitimin içinde 
giderek daha fazla bir yer kaplayacak, 
avantajları değerlendirilmeye devam 
edilecektir.

Yapı dergisi 2018 yılında “Mimarlık 
Eğitimini Yeniden Düşünmek...” 
temalı bir dosya yayınlamıştı. Dosya, 
editörü Yasemin Şener’in tanımladığı 
gibi “günümüzde ihtiyaç duyduğumuz 
mimarlık okulunun nasıl bir eğitim modeli 
üzerine kurgulanması gerektiği konusunu” 
tartışmaya açmıştı. 4. İstanbul Tasarım 
Bienali’nin “Okullar Okulu” başlığından 
esinlenen bu dosya için yazdığım kısa 
görüş yazısından bir kısmı burada 
alıntılamak isterim. 2020 yılı başından beri 
etkin olan COVID-19 sürecinden yaklaşık 

bir buçuk yıl önce yazdığım bu metinde 
değindiğim bazı konuları, bugün için de 
söyleyebileceğimi düşünüyorum. Özellikle 
stüdyo ortamının nasıl değişebileceği 
üzerine kurguladığım bazı düşüncelere 
bugün her zamankinden daha yakınız2:

“Gündelik hayatın kapsadığı çeşitli 
durumların giderek dijital ortam ve 
ağlar üzerinden yönetilebildiği gerçeği ile 
yüzleşmekteyiz…

Mimarlık dünyasında edinilen bilginin yeni 
teknolojik mecralarda başka bir boyuta 
taşınmasıyla veya yeni anlamlar üretecek 
başka bir bilgiye dönüştürülmesiyle 
alışılmadık ve inovatif mimarlık ve 
tasarım durumları geleneksel mimarlık 
eğitimi içinde yaratıcı nişler ve kapsüller 
oluşturmakta. Çeşitli disiplinlerin 
katkısıyla şekillenen ve stüdyo/
atölye odaklı konvansiyonel mimarlık 
eğitiminde gelenekselin yanı sıra bu 
yeni durumların ve interdisipliner bilgi 
yönetiminin mimarlığın öğretilmesinde 
daha etkin bir rol üstlenmesi beklenebilir. 
Bu rolün en etkin stüdyo ortamında 
gelişebileceğini ön görüyorum. Mimarlık 
okullarının ortak bileşeni olan ‘stüdyo/
atölye’ ortamı, dinamik bilgi akışlarını 
zamanın teknolojik olanakları üzerinden 
bünyesine tamamlayıcı, zenginleştirici ve 
çoğaltıcı katmanlar olarak eklemleyebilir. 
Farklı ağlar içinde, stüdyo ortamı 
geleneksel aktörleri olan stüdyo hocaları 
dışında yeni katılımcıların, kendi ağları 
üzerinden geliştireceği fikirlerle kreatif 
moderatörlükler şeklinde gelişebilir. Temsil 
araçlarının ve ortamlarının da dijitalleştiği 
günümüzde stüdyo/atölye eğitimi, odağına 
farklı disiplinleri ve teknik alanları alarak 
bilgiyi katmanlar olarak birlikte inşa 
ederek, geleneksel eğitim ortamına göre 
daha entegre ve deneysel süreçler içeren bir 
network ve iletişim ortamına evrilebilir. 
Tasarıma yönelik bilginin üretilmesi, 
değerlendirmesi ve paylaşılması stüdyo 
sınırlarını aşan bir ağ bağlamsallığı içinde 
kurgulanabilir…”

■ Lale Özgenel, Doç.Dr., ODTÜ 
Mimarlık Bölümü.

Notlar:
1 “Let’s Play”, ARCH430: Seminar on Contemporary 
Architecture, ODTÜ Güz 2020: [https://metuarch430.
wordpress.com].
2 Lale Özgenel, “Mimarlık Eğitimini Yeniden 
Düşünmek...”, Yapı, sayı 442, Kasım 2018, s. 35.

Mimari Tasarım 
Stüdyosu 
Eğitiminde Dijital 
Kırılma*
Yekta Özgüven, Kumsal Şen Bayram 
■ COVID-19 pandemisinin gündelik 
hayatın rutinine dahil ettiği “yeni” 
kavramlardan biri de uzaktan eğitim oldu. 
Mart 2020’de her düzeyde yüzyüze eğitim 
ve öğretim faaliyetlerine ara verilmesi 
ancak eğitimin kesintiye uğramadan 
sürdürülmesi gerekliliği, yüzyüze eğitim 
ve açık öğretim kavramlarının yanısıra 
uzaktan eğitim kavramına da bilinirlik 
kazandırdı. Oysaki pandemi sürecindeki 
yaygın kullanımı sebebiyle “yeni” bir 
kavram gibi algılanan uzaktan eğitim, 
yaklaşık 200 yıl önceye kökenlenir.

Uzaktan eğitim temel olarak, öğretme 
ve öğrenme faaliyetlerinin fiziksel 
olarak aynı yerde ve aynı zamanda 
olmaksızın sürdürülebildiği, eğitimci 
ve öğrenci arasındaki bilgi alışverişinin 
farklı ortamlar aracılığıyla sağlandığı, 
öğrenenlere göre “kişiselleştirilmiş” ve 
“işbirliği”ne dayalı bir eğitim modelidir1. 
Bu model, günümüzde bilgiyi üretme, 
paylaşma ve bilgiye ulaşma yollarının 
teknoloji tabanlı bir biçime evrilmesiyle, 
eğitimin kitlelere hızla ve kolayca 
ulaşmasını sağlayan çok daha geniş 
içerikli bir yapıya kavuşmuştur (Resim 1).

Bu kapsamlı çoğulcu yapı, 2019-2020 
Bahar yarıyılında okulların fiziksel 
olarak kapanmasıyla, mimarlık da dahil 
olmak üzere -uygulamalı ve teorik- tüm 
disiplinlerde yüksek öğrenimin, öğrenci 
ve eğitimcinin “uzak”lığına rağmen 
sürdürülmesini olanaklı hale getirdi. Bu 
bağlamda, Türkiye’de birçok mimarlık 
okulu uzaktan eğitime hızla geçiş 
yaparken, bazıları uygulamalı derslerin 
-özellikle tasarım stüdyosu derslerinin- 
özü gereği uzaktan yürütülemeyeceği 
kaygısıyla, yalnızca teorik dersleri devam 
ettirme kararı aldı. Ancak, pandemi 
koşullarının uzun süreli olmasıyla, tüm 
mimarlık okulları “istekli” olmasalar 
da, 2020’nin yaz aylarında uygulamalı 
dersleri de kapsayacak internet tabanlı 
uzaktan eğitime uyum sağlamanın 
yollarını arayış sürecine girdi. 2020-
2021 Güz yarıyılının da uzaktan 
eğitimle sürdürülmesi kararı ise, bu 
kısa süreli adaptasyon arayışlarını, 
mimarlık eğitiminin interaktif ortamının 
dijital arayüzlerde nasıl yeniden 
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yapılandırılabileceği üzerine kapsamlı 
tartışmalara dönüştürdü.

Mimarlık eğitiminin bir yılı aşkın 
süredir çevrimiçi yürütülmesine rağmen; 
bazı mimarlık okullarının, eğitimci ve 
öğrencinin sağlığını riske atmak pahasına, 
2020-2021 Bahar yarıyılında tasarım 
stüdyosu dahil uygulamalı dersleri 
yüzyüze yürütme kararları, uzaktan eğitim 
modelinin mimarlık alanında halen tam 
bir geçerlilik kazanmadığının en büyük 
göstergesi. Oysaki mimarlık eğitiminin 
en önemli bileşeni olan mimari tasarım 
stüdyosunun, geleneksel yöntemlerin 
yanısıra tasarımda ve bilgi alışverişinde 
yeni teknolojilerin kullanımını -uzaktan 
eğitim uygulamaları ile desteklenmesi de 
dahil- teşvik eden bir yapıda olmasının 
beklendiği çağdaş mimarlık eğitimi 
anlayışı2, mimarlığın bu ”yeni” modele 
çok daha kolay adaptasyon sağlayabilecek 
bir “esneklik”te olduğunu ortaya koyuyor. 
Ayrıca, tasarım stüdyolarında üretilen 
çalışmaların, tasarım fikrinin işaret ettiği 
gerçekliğin farklı araçlarla (geleneksel 
ve sayısal ortamlar) temsili olması, 
mimarlık eğitimini yapısı gereği teknoloji 
ve bilgisayar tabanlı araç/program/ortam 
kullanımına yakınlaştırmakta.
 
Güncel literatürde, COVID-19 döneminde 
uzaktan eğitimle sürdürülen tasarım 
stüdyosu deneyimlerine dair üretilen 
yayınların çoğu, iş ve diğer bireylerle 
etkileşimin, mekansal kullanımın 
ve temsil-ifade-tasarım araçlarının 
değişiminin, geleneksel mimarlık eğitimi 
normları çerçevesinde “yeni normal”e 
nasıl entegre edileceğine yoğunlaşsa da, 
tartışmaların odak noktasının mimarlık 
eğitiminin dijital dönüşümü olması 
gerekliliği açık. Bu yaygın çalışmaların 

temel aldığı geleneksel eğitim modelinde 
öğrencinin üstlendiği “pasif katılımcı” 
rolü yerine, öğretim uygulamalarındaki 
paydaşlardan biri olarak “aktif aktör”e 
dönüştüğü çağdaş eğitim modelleriyle 
şekillenen araştırmalar da bu dönüşüm 
fikriyle paralellik taşıyor. Öğrenci 
deneyimlerinden elde edilen verilerin 
de dahil edildiği böylesi araştırmaların, 
öğrencilerin, çoğu mimarlık okulunda 
öngörülen gelenekselin adaptasyonu yerine 
yeni yöntemleri içselleştirmelerine ilişkin 
sonuçları oldukça önemli görünmektedir3. 

Geleneksel mimari tasarım stüdyosu 
normlarına alışkın eğitimcilerin 
perspektifiyle oluşturulan araştırmalar 
ile dijital çağın normlarıyla yetişmiş Z 
kuşağını tanımlayan öğrencilerin bakış 
açılarını da dikkate alan çalışmaların bu 
kadar farklı sonuçlar doğurması, geçici 
bir zorunluluk gibi algılanan bu “yeni 
normal”e uyum sürecinin yol açtığı “kriz 
ortamı”nın tasarım eğitiminin ihtiyaç 
duyduğu köklü değişim için potansiyel bir 
fırsat olarak değerlendirilebileceğine işaret 
ediyor. 

Mimari tasarım stüdyolarında 
kırılma(lar)
Mimarlık ve tasarım eğitiminin çekirdeğini 
oluşturan ve atölyeler olarak tanımlanan 
tasarım stüdyoları, aynı zamanda tasarım 
etkinliğinin de birebir deneyimlendiği bir 
eğitsel ve pedagojik ortam olarak kabul 
edilirler4. Bu bağlamda, tasarım stüdyoları 
hem karşılıklı etkileşim içerisinde 
ortaklaşa çalışmanın üretildiği fiziksel bir 
mekan hem de mimarlık bilgisinin yaratıcı 
ve pragmatik olarak aktarılıp uygulandığı 
öğrenme ortamı oluştururlar. Tasarım 
eğitiminin, öğrencinin profesyonel bir 
mimarın veya eğitimcinin gözetiminde ve 
yönetiminde bir atölyede eğitim almasına 

yoğunlaşan yapısı, erken 19. yüzyılda  
Ecole des Beaux-Arts’la başladı5. Bu 
okulda, bugün olduğu gibi, tasarım 
problemi ve yaparak öğrenme, mimarlık 
eğitiminin birincil yöntemidir. Günümüzde 
tasarım eğitiminin yapı taşlarından olan 
eskiz ve bir tasarım nesnesinin geometrik 
temsilleriyle ifade edildiği sonuç ürünlerin 
bir jüri tarafından değerlendirilmesi 
(charette), yine bu dönemde eğitimin 
bir parçası haline geldi6. Bu geleneksel 
tasarım stüdyosunun halen Türkiye’deki 
bazı mimarlık okullarındaki izlerini 
sürmek mümkünse de; sert ve eleştiriye 
kapalı yapısı 20. yüzyılın ilk yarısında 
Bauhaus prensipleriyle kırılmaya uğradı. 
Bauhaus’un zanaatkarlar ve meslek 
profesyonellerini biraraya getiren ve 
malzemeden tekniğe kadar uzanan 
uygulama ağırlıklı yapısı, Beaux-Arts’ın 
öğrenci-yürütücü (patron) ilişkisini, 
usta-çırak (master-apprentice) ilişkisine 
dönüştürürken; eleştiriye kapalı atölyeler 
de yerini yaratıcılığın teşvik edildiği ve 
yenilik arayışlarına temellenen atölyelere 
bıraktı7.

Bu çerçevede, teorik eğitim ve uygulama 
pratiğini birleştiren Bauhaus’un ve 
benzerlerinin modernist yenilenme 
ve dönüşüm önerileriyle 20. yüzyıl 
boyunca şekillenen8 mimari tasarım 
stüdyosu eğitimi, günümüze kadar büyük 
bir değişikliğe uğramadan varlığını 
sürdürdü. “Problem-temelli” veya 
“proje-temelli” olarak adlandırılabilecek 
olan bu stüdyolarda, yüzyüze verilen 
kritiklerle, eğitimcilerin veya deneyimli 
profesyonellerin/uygulamacıların 
rehberliğindeki öğrenciler kendilerine 
verilen bir tasarım problemine dair 
çeşitli çözüm önerileri ortaya koyuyor ve 
farklı tasarım alternatifleri geliştiriyor. 
Günümüzde “geleneksel” olarak 
tanımlanan bu stüdyolar, deneyimli 
tasarımcıların, eğitim pedagojileri ile 
biçimlenen tasarım teorileri yerine yalnızca 
kendi tasarım yöntemlerini aktarmaları 
nedeniyle, yine bir usta-çırak ilişkisine 
temelleniyor9.

Bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı, farklı 
bilgilere aynı anda ulaşılabildiği için elde 
edilen bilginin de kolaylıkla sorgulandığı 
ve neredeyse her türlü özelleşmiş 
konuya ilişkin uzmanlık alanlarının 
ve profesyonellerin varlık kazandığı 
günümüzde ise, çağdaş stüdyolar genellikle 
yürütücü ve öğrencilerin, bireysel veya 
gruplar halinde tasarlama eyleminde 

1 Kişiselleştirilmiş ve işbirliğine dayalı uzaktan eğitim 
modeli.
2 Blackboard Learn uygulamasının ders ve organizasyon 
içeriği üretmeye imkan veren arayüzü.
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bulunduğu yapılandırmacı ortamlardır. 
Stüdyo doğası gereği anlık üretilen 
eylem ve bilginin birleşmesine elverişli ve 
değişen durumlara hızlı adapte olabilen 
bir yapıya sahip. Bu dinamik yapıdan 
kaynaklanan kırılma, kuralcı modellerden 
kaçınan10 günümüz stüdyolarının geçmiş 
alışkanlıklardan farklılaşan en temel 
özelliği. Bu stüdyoların belirleyici niteliği, 
yürütücü-öğrenci ilişkisini, öğrencinin 
tasarımına en az müdahale ile onu 
yaratıcı düşünme ve üretme süreçlerine 
teşvik edecek şekilde, danışman-
danışan ilişkisine dönüştürmesi ve bu 
yönüyle stüdyoyu iyi tanımlanmamış 
durumların, öğrencilerin kişisel 
özellikleri ile beslenerek yeni arayışlarla 
deneyimlendiği bir problem çözme 
ortamına çevirmesidir. Bu bağlamda, 
öğrenme için işbirliği ve diyaloğun 
önemine işaret eden yapılandırmacı 
(konstruktivist) teorilerin özellikle internet 
tabanlı uzaktan eğitimin yaygınlaştığı 
1990’larda yükselişe geçmesi tesadüf 
değil. Bu yaklaşım, en iyi öğrenmenin, 
öğrenen konumundaki bireylerin 
“kendilerine anlamlı gelen, gerçek 
yaşamda yeri olan sorunları çözmeye 
çalışırken ya da varolan çözümleri 
çözümlerken” gerçekleştirilebileceği 
görüşüne dayanıyor. Burada, öğrenci, 
öğrenme sürecinin en aktif katılım 
sağlayan aktörü konumundadır ki11, 
günümüzde mimari tasarım eğitimi hangi 
ortamda yürütüldüğünden -yüzyüze veya 
uzaktan- bağımsız biçimde tam da böyle 
bir süreçtir.

Stüdyo eğitiminde güncel tasarım 
yöntemlerinin ele alınmasına olanak 
verecek, sanal tasarım stüdyoları başta 
olmak üzere yeni öğretim yöntemlerinin 
arayışı, özellikle son yıllarda, güncel bir 
araştırma alanı haline geldi. Uzaktan 
eğitimle yürütülen bu stüdyolar, 
senkronize toplantılar, video konferans 
ve sosyal ağlar gibi etkileşimli dijital 
araçlarla birebir ve “izole” iletişim yerine 

tüm katılımcıların bir topluluk olarak 
işbirliği içinde olduğu öğretme ve öğrenme 
ortamlarıdır12. Bu metodoloji, öğrenenlerin 
problem çözerken, kendi deneyimleri, 
kişisel özellikleri, bireysel araştırmaları 
ve yürütücünün en aza indirgenmiş 
müdahalesi ile kendi bilgilerini 
oluşturmalarına olanak sağlıyor13.

Gelişen teknoloji aracılığıyla yeni anlamlar 
kazanan tasarım, üretim, temsil yöntemleri 
ile dijital araçları etkin biçimde kullanan 
Z kuşağının önceki kuşaklardan farklı 
bilinç, algılama, kavrama, davranış, 
tutum ve alışkanlıklara sahip olması 
tasarım stüdyolarında dönüşüm 
ihtiyacını doğurdu. Dünya nüfusunun 
yaklaşık %30’unu oluşturan, %74’ü 
günde 5 saatten fazla çevrimiçi zaman 
geçiren, %85’i yeni bilgiye ulaşmak 
için sosyal medya araçlarını kullanan, 
ortalama dikkat süreleri 8 saniye olan 
bu bireyler, öğrenme sürecinde de daha 
bağımsız ve aktif katılımlı yöntemleri 
tercih ediyor14. COVID-19 sürecinde 
uzaktan eğitime geçilmesinin yanısıra, bu 
kuşağın, geleneksel eğitim yöntemleriyle 
öğrenme edimini gerçekleştiremeyeceği 
gerçeği, dijital dönüşüm çağında öğrenme 
biçimlerinin değişmesini ve yeni nesil 
öğrenme modellerinin geliştirilmesini 
zorunlu kılıyor.

Mimari tasarım stüdyosunda bir 
dijital dönüşüm deneyimi
Uzaktan eğitim, her ne kadar son bir 
yıldır hayatımızın odak noktasına 
yerleşmişse de, pandemi öncesi dönemde 
Maltepe Üniversitesi’nde temel zorunlu 
ortak dersler uzun süredir uzaktan 
eğitimle yürütülmekteydi. Halihazırda 
altyapısı kurulu olan Blackboard Learn 
uygulamasının, yüzyüze eğitim sürecinde 
de ödev ve sınav uygulamaları, öğrencilerle 
dosya ve içerik paylaşımı, duyuru 
yapılması vb. amaçlarla derslere yardımcı 
bir araç olarak kullanımı, uygulamalara 
aşina olan Maltepe Üniversitesi’nin diğer 

üniversitelere göre uzaktan eğitime daha 
kolay adapte olmasını beraberinde getirdi 
(Resim 2). Bu deneyimin yanısıra  
tecrübeli bir Uzaktan Eğitim Birimi’nin 
varlığı, öğrenci ve öğretim üyelerine 
neredeyse 7/24 sağladığı teknik destek 
imkanları, uzaktan eğitime dair öğrenci 
ve eğitimcilere yönelik gerçekleştirilen 
çok sayıdaki çevrimiçi eğitimler ve 
bilgilendirici dijital video kütüphanesinin 
hızla hazırlanarak kullanıma sunulması, 
bu geçiş sürecinde birçok üniversitede 
yaşanan entegrasyon problemlerini 
tamamen ortadan kaldırdı. Tüm bu 
sebeplerle, üniversitenin Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi’nde, sürecin başından 
itibaren teorik ve uygulamalı derslere ara 
verilmeksizin uzaktan eğitim modelini 
etkin biçimde deneyimleme şansı bulundu. 

Bu süreçte, derslerin esas olarak 
eşzamanlı (senkron) ve destekleyici olarak 
eşzamansız (asenkron) yürütülebilmesi, 
gerekli durumlarda üniversitenin 
olanaklarıyla dersi destekleyici videolar 
çekilebilmesi ve paylaşılabilmesi, 
çeşitli biçimlerdeki içeriklerin sisteme 
yüklenebilmesi, öğrenci ve eğitimcilerin 
uzaktan eğitime kolaylıkla adapte 
olmalarını sağladığı gibi derslerin 
farklılaşan yapısına göre en faydalı olacak 
yöntemlerle yürütülmesinde de belirleyici 
oldu. Ayrıca, süreç içinde kütüphanenin 
mevcut açık erişim olanaklarının 
artırılması, çeşitli eğitim platformlarıyla 
yapılan anlaşmalarla öğrencilerin ilgi 
alanlarıyla bağlantılı çeşitli akademik 
programlara ücretsiz katılımlarının ve bu 
eğitimler sonucunda sertifika alabilme 
imkanlarının sağlanması gibi eğitimci 
ve öğrencilerin bireysel gelişimleri için 
oldukça etkili iyileştirmeler yapılması 
da, uzaktan eğitimle yürütülen derslerin 
içeriklerinin daha verimli hale gelmesini 
sağladı. Bu durum, diğer derslerde olduğu 
kadar mimari tasarım stüdyolarının 
yürütülüşünde de oldukça olumlu sonuçlar 
doğurmakla beraber; özellikle tasarım 
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stüdyolarında ihtiyaç duyulan serbest 
çizim ortamının yaratılması için öğretim 
üyelerine temin edilen çizim tabletleri, 
eğitimcilerin mimari temsil ve ifade 
güçlerini dijital ortamda güçlendiren 
önemli etkenler oldu. Bu sayede sürecin 
başında, az sayıda da olsa bazı öğrenci ve 
eğitimcilerin uygulamalı derslerin uzaktan 
eğitim yerine ara verilerek daha sonra 
yüzyüze yürütülmesi yolundaki endişeleri 
yerini 2019-2020 Bahar yarıyılı sonunda 
son derece olumlu geridönüşlere bıraktı. 

Bu bağlamda, 2019-2020 Bahar 
yarıyılından itibaren uzaktan eğitimle 
sürdürülen tasarım stüdyolarına dair, 
üniversite hayatına adaptasyon gibi 
parametrelerin eğitimin kendi içsel 
dinamiklerinin önüne geçmemesi adına, bu 
çalışmada 4. sınıf mimarlık öğrencilerinin 
deneyimlerine odaklanacağız. Böylelikle, 
birkaç ay sonra mezun olacak olan 
tasarımcı adaylarının mimarlık ve 
mimarlık kültürüne ilişkin kapsamlı 
bilgilerine, bilgisayar destekli tasarım 
araçlarına hakimiyetlerine, birbirleri ve 
yürütücüleri ile kurdukları “meslektaş” 
diyaloglarına temellenen bir stüdyo ortamı 
üzerinden yapılan okumalarla, güncel 
mimarlık eğitiminin çağdaş durumunun ve 
gerçek ihtiyaçlarının ortaya konulabilmesi 
mümkün olacak.

Tasarım stüdyolarının 2019-2020 Bahar 
yarıyılında yüzyüze eğitimle başlayıp 
devamında çevrimiçi olarak yürütülmesi 

nedeniyle, öğrenci ve yürütücüler 
arasında ilk beş haftada sağlanan fiziksel 
etkileşimden kaynaklanan “tanışıklık” 
ortamı herhangi bir iletişim sıkıntısının 
yaşanmasını engelledi. Bu süreçte çevrimiçi 
etkinliklere (jüriler, seminerler, eğitimler, 
workshop’lar vb.) yoğun katılımların 
yarattığı “sanal tanışıklık”lar sayesinde, 
tamamen uzaktan eğitimle sürdürülen 
sonraki yarıyıllarda da, yürütücüler 
ve öğrenciler öncesinde hiç birlikte 
çalışmamış olsalar dahi herhangi bir 
iletişim problemiyle karşılaşmadılar. 
Ayrıca, son sınıf öğrencileri ile kurulan 
diyaloğun bir öğrenci-yürütücü 
diyaloğundan çok, meslektaşlar arasındaki 
tartışmalar şeklinde ilerlemesi, iletişimi 
güçlendiren en temel sebeplerden biri oldu. 
Blackboard Learn’ün sağladığı kamera 
aracılığıyla görsel ve mikrofon aracılığıyla 
sesli iletişim özellikleri tartışmaların 
kalitesini desteklese de, iletişimin gücü 
ve sürekliliğindeki asıl belirleyici etmen, 
öğrenci ile kurulan bu profesyonel mesleki 
tartışma ortamı oldu.

Öğrenci ve yürütücü etkileşiminde 
yüzyüze eğitime göre yaşanan en 
önemli fark, yüzyüze stüdyolardaki 
eşdeğer eğitim ortamı sebebiyle dikkate 
alınmayan, öğrencilerin kişisel hayatlarına 
dair verilerdi. Yürütücüler, öğrencilerin 
içerisinde bulunduğu fiziksel mekanı 
olduğu kadar psikolojik durumunu ve 
yaşam kalitesini de belirleyen çeşitli dış 
etmenlere dair farkındalık geliştirdi ve 
her öğrenciye özel bu durumlara dair 
kişiselleşen karşılıklar oluşturdular. 
Öğrencinin stüdyoya katıldığı ortamın 

fiziksel konfor şartları, ortamdaki 
diğer kişilerin sağlık durumu, internet 
bağlantısına erişim olanakları gibi 
önceden öğrencinin kişisel alanına 
girmemek için kaçınılan konular, 
öğrenci-yürütücü iletişiminde gündelik 
başlıklar haline gelirken; bu diyalog, 
öğrencinin yürütücüyü de kendine daha 
yakın hissetmesini ve stüdyo sürecinde 
daha aktif iletişim içine girmesini 
sağladı. Öğrenci ve yürütücünün 
kamera aracılığıyla görünür oldukları ve 
paylaşmaktan çekinmedikleri “ev hali”nin 
ortadan kaldırdığı katı hiyerarşik sınırlar, 
sadece mekansal sınırlar olmayı aşarak, 
yürütücünün gerçek bir çalışma ortağına 
dönüşmesine, bu sayede yürütücü-öğrenci 
sınırının da muğlaklaşarak nitelikli bir 
çalışma ortamının yaratılmasına imkan 
verdi.

Bu yeni nitelikli çalışma ortamı, Blackboard 
Learn’ün sağladığı, neredeyse yüzyüze 
eğitimin bir simülasyonu olan arayüz 
imkanları ile de desteklendi. Dosya 
paylaşımı, ekrana çizim yapma, jüri 
oturumları oluşturma, ortak çalışma 
imkanı gibi özelliklere ek olarak, eğitimin 
çevrimiçi olması, yüzyüze eğitim sırasında 
yapılmadığı kadar çok farklı lokasyondaki 
profesyonel ve eğitimciye ulaşılmasıyla 
stüdyoların teorik kazanımlarını destekleyici 
seminerlerin gerçekleştirilmesini olanaklı 
kıldı. Stüdyo oturumlarının ve seminerlerin 
kayıt altına alınması, öğrencilerin nitelikli 
tartışmalara tekrar tekrar erişebilmeleri, 
stüdyolarda ortaya konan tartışmaların ve 
işlerin de bir o kadar nitelikli olmasına yol 
açtı (Resim 3). 

3 Blackboard Learn uygulamasının sağladığı olanaklar.

3
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Yeni çalışma düzeninin tüm bu 
olumlu özellikleri, uzaktan eğitimin 
deneyimlendiği ilk yarıyıldan başlayarak 
öğrenciler arasında motivasyona ilişkin 
herhangi bir sıkıntıya yol açmazken,  
2020-2021 Bahar yarıyılında ilk 
kez öğrenci motivasyonlarına dair 
olumsuzluklar görünürlük kazandı. Ancak 
bu durumun, çevrimiçi eğitimin içeriği 
veya -yaz dönemi de dahil- dördüncü 
yarıyılını sürdürmekte olduğumuz uzaktan 
eğitimle değil; bir yılı aşkın süredir 
süregelen “eve kapanma” ve “karantina” 
durumunun neden olduğu psikolojik 
yorulma ile ilişkili olduğunu gözlemledik. 
Özellikle üniversite yaşamının getirdiği 
sosyalleşme olanaklarından yoksun 
olmaktan kaynaklanan etkileşim ihtiyacı, 
yeni nesil iletişim platformları aracılığıyla 
giderilmeye çalışılmaktaysa da; bu 
ihtiyaç, yoğun gelecek kaygısı yaşayan 
son sınıf öğrencileri arasında, geleceğe 
dair profesyonel iş ilişkileri kurmaktan 
iş bulma olanaklarına kadar çeşitli 
endişelerle etkisini sürdürmeye devam 
ediyor.

Öğrencilerin, bu kaygı ve motivasyon 
düşüklüğüyle başa çıkmalarındaki en etkili 
yöntem, Z kuşağının tüm özelliklerini ve 
alışkanlıklarını avantaja dönüştürmedeki 
yetkinlikleri oldu. Ders saatleri dışında, 
yürütücülerinden bağımsız, Blackboard 
Learn dışındaki çeşitli sosyal medya 
platformları üzerinden oluşturdukları 
tartışma grupları, öğrencilerin yüzyüze 
eğitim sırasında olduğundan çok daha 
üst düzeyde birbirlerinin işleri hakkında 
bilgi sahibi olmalarını sağladı. Diğer 
arkadaşlarının proje süreçlerine dair 
hakimiyetleri, stüdyo saatleri sırasında da 
diğerlerinin projeleri üzerinde herkesin 
aktif olarak katıldığı ve yüzyüze eğitimde 
karşılaşılmayan bir kendiliğinden 
yorumlama sürecini doğurdu. Bu süreç, 
bu yeni eğitim anlayışında öğrencinin 
katılımcı rolünü aktif olarak sergilediği 
ve kendini ifade ettiği geniş bir platform 
sağlamakla birlikte, fiziksel “uzak” olma 
durumunu ortadan kaldırarak, öğrenci-
öğrenci ve öğrenci-eğitimci arasında yeni 
bir “yakın” diyalog ortamı yarattı.

Eğitimcinin artık bir yürütücü olmaktan 
öte bir mentor görevi üstlendiği bu 
yeni stüdyolarda öğrencilerin de bir 
mentor gibi stüdyoyu sahiplenmeleri, 
karşılaştıkları her türlü problem karşısında 
kendi “yeni nesil” çözüm yollarını 
üretmelerini beraberinde getirmiştir. 
Öğrencilerin temsil tekniklerinin yetersiz 
kaldığı noktalarda kendi hızları ve ilgileri 
doğrultusunda gerekli programları 
kullanma bilgisine erişebilmeleri, teknik 

sıkıntılar yaşadıklarında her yeri stüdyoya 
dönüştüren yaklaşımları, gerektiğinde 
kendi veya arkadaşlarının telefonları 
üzerinden Whatsapp ve görüşmeler 
aracılığıyla tartışmalara katılımları gibi 
basit görünen teknoloji tabanlı çözümler, 
yeni nesil mimar adayları yetişmesine 
olanak tanımıştır.

Geleneksel stüdyoların sahip olduğu 
fiziksel olarak stüdyo mekanında çalışma 
biçiminin ortadan kalkmasıyla, bitmişe 
yakın çalışmaların tartışıldığı bu yeni 
stüdyo düzeni, “atölye ruhu”nu ortadan 
kaldıran bir uygulama gibi görünse 
de, ortaya konan son ürünlerin sahip 
oldukları kaydadeğer düzeydeki yüksek 
nitelikler, sözkonusu eğitim modelinin 
Z kuşağının çalışma ve öğrenme 
dinamiklerine uygunluğuna işaret eden en 
önemli somut göstergelerden biridir. 

Bu doğrultuda, özellikle öğrenci 
geribildirimleri göstermektedir ki, 
mimarlık eğitiminde uzaktan eğitimin 
zorunlu hale gelmesiyle değişen işle veya 
diğer bireylerle etkileşimin, mekansal 
kullanımın ve temsil-ifade-tasarım 
araçlarının alışılagelmiş stüdyo yöntemine 
uygun olarak nasıl uygulanabileceğine dair 
endişelerin, eğitimde dijital dönüşümün 
yol açtığı kırılma göz önüne alınmaksızın, 
birebir adaptasyonla giderilemeyeceği 
açıktır. Şimdiye kadarkilerden farklı 
olan bu kırılmanın barındırdığı büyük 
potansiyeli gerçekten değerlendirmek için, 
bu yeni ortamı mevcut duruma yamayarak 
adapte etmek yerine, yeni normale, 
yeni ortama ve yeni öğrenenlerin aklına 
uyan yeni bir eğitim yöntemi ve içeriği 
geliştirilmelidir. 

■ Yekta Özgüven, Doç.Dr., Maltepe 
Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi. A. Kumsal Şen Bayram, Dr. 
Öğretim Üyesi, Maltepe Üniversitesi 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi.

* Bu çalışma, Doç.Dr. Yekta Özgüven ve Dr. Öğr.
Üyesi A. Kumsal Şen Bayram tarafından yürütülmekte 
olan ve Maltepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar 
Koordinatörlüğü (MÜAR) tarafından desteklenen 
“Mimari Tasarım Stüdyosunda İnternet Tabanlı 
Uzaktan Eğitim Deneyimi Üzerine Bir Araştırma” 
başlıklı bilimsel araştırma projesinin bir parçasıdır.

Notlar:
1 M.S. McIsaac, C.N. Gunawardena, “Distance 
Education”, Handbook of Research for Educational 
Communications and Technology: A Project of the 
Association for Educational Communications and 
Technology, ed.: D.H. Jonassen, Simon & Schuster 
Macmillan, New York, s. 403-437.
2 Charter UNESCO/UIA For Architectural Education, 
revised edition 2017: [https://www.uia-architectes.org/
webApi/uploads/ressourcefile/178/charter2017en.pdf].
3 Y. Özgüven, A.K. Şen Bayram, E. Cantürk, “Mimari 

Tasarım Stüdyosunda Bir Tamir Deneyimi: COVID-19 
ve Uzaktan Eğitim Süreci”, Ege Mimarlık, sayı 108, 
2020/4, s. 64-69.
4 R. Oxman, “Educating the Designerly Thinker”, 
Design Studies, 20(2):107, 1999, s. 107-122.
5 V. Ng. Foong Peng, “Design Distinctiveness: 
Designing for People and Place as a Way Forward”, The 
Proceedings of the Malaysian Architectural Education 
Conference: The Future of Architectural Education, 
2012, s. 43-48.
6 O. Broadfoot, R. Bennett, “Design Studios: Online? 
Comparing Traditional Face-to-face Design Studio 
Education with Modern Internet-based Design 
Studios”,Apple University Consortium Academic and 
Developers Conference Proceedings, 2013.
7 Broadfootvd., a.g.e.
8 Foong Peng, a.g.e.
9 C. Rodriguez, R. Hudson, C. Niblock, “Collaborative 
Learning in Architectural Education: Benefits of 
Combining Conventional Studio, Virtual Design Studio 
and Live Projects”, British Journal of Educational 
Technology, 49(3), 2018, s. 337-353.
10 Broadfoot vd., a.g.e.
11 C.H. Aydın, “Uzaktan Eğitimin Geleceğine İlişkin 
Deneyimler”, Elektrik Mühendisliği, 41(419), 2001,  
s. 28-36.
12  Rodriguez vd., a.g.e.
13 Aydın, a.g.e.
14 Hançer, A., “Dijital Dönüşüm ve Geleceğin Öğrenme 
Deneyimleri”, Dijital Dönüşüm, Maltepe Üniversitesi 
Kitapları, G. Telli ve S. Aydın (ed.), 2020, s. 477-500.
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Öğrenim Ağlarının 
Parçası mıyız?
Işıl Ruhi Sipahioğlu, Zelal Öztoprak 
■ Öğrenim ortamlarımızı yeniden ve 
uzaktan kurgulamak deneyimlerimizi 
paylaşmaya öncelikle salgın sürecinin 
başlarında yaşadığımız şaşkınlığın 
zihnimizde yarattığı sorularla başlamak 
isteriz: Gelecek bu kadar çabuk mu 
gelmişti, zaten geleceği yaşamaktaydık 
ama farkına mı varamamıştık? Gelecek 
tartışmalarımızın öznesi olan tüm 
temaları, araçları mecraları, tasarım 
kurgularını, tartışma odaklarını içinde 
yaşadığımız günün koşullarında 
deneyimlemek olanağımız nasıl da bir 
anda oluşmuştu. 

TOBB ETÜ Mimarlık Bölümü olarak 
son beş yıldır Mimari Tasarım 
stüdyolarımızı, yürüttüğümüz uluslararası 
araştırma projelerimizle ilişkilendirerek 
kurguluyoruz. Böylelikle araştırma 
kazanımlarımızı stüdyo pratikleri, 
stüdyo çıktılarını da yüksek lisans tezleri 
kapsamında değerlendiriyoruz. Bu 
bağlamda yürüttüğümüz 2019 Diploma 
Stüdyomuzda da spekülasyon düzlemimizi 
“Kendine Ait Bir Okul” temasıyla 
kurgulamıştık1. Stüdyo pratikleri bir 
mimarlık okulu tasarlamanın çok ötesinde 
gerçekleşmişti. Öğrenme ortamlarının 
süresi, mekanı, içeriği, paydaşları, dijital 
araçları ve mecraları, teknolojik girdileri, 
imgesi, malzemesi, sosyal ortamları, 
atmosferi ve daha birçok niteliğini, 
öğrenim ortamlarımızı ve pratiklerimizi 
zorlayan yasal ve yönetsel düzenlemeleri 
tartışmıştık. Salgının aniden belirerek 
dayattığı yaşam koşulları ve hızlandırdığı 
süreçler dolayısıyla kendimizi, araştırarak, 
tartışarak geliştirdiğimiz ve stüdyo 
pratikleriyle maddileştirdiğimiz yeni 
okullar içinde bulduk. 

“Kendine Ait Bir Okul” tasarımlarına 
kısaca değinirsek: Bu okullarda mimar 
adayı öğrenme programını kurguluyor, 
sürecini belirliyor, süresine ve yordamına 
karar veriyor ve kurumlarını seçiyor, 
kendine ait ve özgün mimarlık öğrenme 
ortamı ve bireysel ve biricik mesleki 
kimliğini inşa ediyor. Değişen koşullara 
göre uyarlanabilir ve yenilenerek 
sürdürülebilir. Yolda tasarlanan, yolu 
üretken kılan, dinamik ve diyalojik 
bir kurgu. Çok katmanlı ve değişken 
bileşenleriyle etkileşimli ve mimarlığın 
evrenselden yerele erişilebilen her 
düzeyde ve düzlemdeki ağlarıyla 
içiçe, onların parçası, katılımcısı ve 

yararlanıcısı. Bu bağlamda “Kendine 
Ait Bir Okul”, sanal/çevrimiçi öğrenme 
ortamlarının ve ağlarının potansiyelini 
keşfeden ve zenginleştiren okullar arası, 
disiplinlerarası ve tasarım mekanları arası 
ağlar düzleminde yer alıyor.

Dünyanın tüm okullarını ve öğrenim 
programlarını ortak ve etkileşimli 
kılan okullar arası ağı; mimarlık ile 
tüm diğer disiplinler ve endüstri ile 
toplum arasındaki iletişim ve etkileşimi 
örgütleyen disiplinlerarası ağı; ofisten 
stüdyoya, inşaattan fab-lab’a, kamu 
kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına 
kadar mimari tasarımın araştırıldığı, 
kurgulandığı, üretildiği ve müzakere 
edildiği spekülasyon ortamı olarak 
tasarım mekanları arası ağı bizlere 
sunuyor (Öztoprak vd., 2020a; Ruhi 
Sipahioğlu vd., 2020).

Bu sunumlar bilincimizi tazeledi ve güçlü 
bir farkındalık yarattı. Tıpkı Arşimet’in 
ve Newton’un buluş anı gibi. Aslında 
bir süredir birikimlerimiz, araçlarımız, 
olanaklarımız ve deneyimlerimiz hazırdı 
ama harekete geçmek için bir patlama 
gerekiyordu. Salgın sürecinin dayattığı 
eğitimin kesintisiz sürebilmesi için çözüm 
arayışları, hepimizi cesur, yaratıcı, 
yenileşimci düzenlemelere yönlendirdi ve 
yüreklendirdi. 

Salgın öncesi çevrimiçi platformların 
tanınmış mimarlık ofisleriyle işbirlikli 
stüdyolar yürütmek için zemin ve olanak 
sunacağı öngörüsüyle oluşturulmuş okul 
önerileri vardı. Bugün stüdyolarımız, 
tanınmış mimarlık ofisleri temsilcilerinin 
yürütücü, konuşmacı, konuk jüri 
düzeylerinde katılımı ve katkısıyla 
gerçekleştirilmekte. “Kendine Ait Bir 
Okul” stüdyo konuk jüri üyelerimiz 
sürecimize İstanbul-Ankara hattında 
mekik dokuyarak değerli katkılarını 
koymuştu. Bugün Diploma Stüdyosu 
jüri üyeleri Viyana, Graz, Londra ve 
New York’tan aramıza katılmakta. 
Mimarlık Tarihi, Felsefe derslerimiz 
çok çeşitli kurumlardan değerli uzman 
ve eleştirmenler tarafından veriliyor. 
Yapı Teknolojileri modülümüz “Yapı/
yorum: Derse sığmayan sohbetler”, 
Türkiye’nin dört bir yanından mimarları, 
inşaat mühendislerini, öğretim üyelerini 
ve malzeme firmalarının temsilcilerini 
öğrenim ortamlarımıza ve hatta zaman 
zaman ev ortamımıza konuk ediyor. 
Mezunlarımız jürilerimizde, derslerimizde 
boy gösteriyor, sunumlarda daha sık 
bizlerle oluyor. Öğretim görevlilerimiz 
çeşitli Avrupa mimarlık okullarında 
doktora yapıyor; hocalarımız eşdanışman 

olarak destek veriyor. Belki ekran 
başında geçirdiğimiz süre çok uzadı 
ama zamandan, yasal düzenlemelerden, 
kurumsal sınırlardan bizi özgürleştirdi; 
uzakları yakınlaştırdı, temasımız ve 
iletişimimiz arttı; farklı ağlarla birlikte 
üretme/düşünme/tartışmamıza olanak 
sağlayan arayüzlerimiz çoğaldı, karbon 
ayak izimiz azaldı2.

Çevrimiçi kolektif pratikleri destekleyen 
sayısal iletişim ve tasarım araçları 
uzunca zamandır elimizin altında. Skype, 
Zoom, Microsoft Teams, Miro, Slack, 
Google Meet bunlardan sadece birkaçı. 
TOBB ETÜ’de Zoom üzerinden tüm 
kuramsal dersler ve stüdyolar yürütüldü. 
Stüdyolarımız tashihi dışlayan, tasarım 
yoluyla araştırmayı ve beraber üretmeyi 
benimseyen, tüm paydaşların deneyimi 
ve birikimi oranında stüdyo pratiklerine 
katıldığı, dinamik ve işbirlikli öğrenme 
ortamlarını stüdyo mekanlarında 
değil çevrimiçi platformlarda yeniden 
kurgulayarak süreci yönetti, ekran 
paylaşımlarıyla yürüttü. Kameralarımızı, 
tabletlerimizi çoğalttık. Elbette süreçte 
öğrencilerimizin internet altyapısından 
kaynaklı problemleri oldu. Haftayı 6 değil 
7 gün, günü 24 saat kıldığımız durumlar 
da oldu3. Öğrenim pratiklerinin ve 
araştırmalarının periferinde olan, ancak 
“Kendine Ait Bir Okul” kurgularının 
önerdiği dijital iletişim araçları üzerine 
kurulu kolektif tasarım mekanları, oyun 
tabanlı öğrenme mekanları birer birer 
yüksek lisans araştırmalarımızda yerini 
almaya başladı. Salgın öncesinde okullara 
ilişkin yasal düzenlemelerde, yönetmelik 
ve yönergelerde yer almayan ancak 
salgın koşullarında gerçekleşen çeşitli 
dönüşümleri, yaygınlaşan dijital araçların, 
platformların kullanımını yüreklendiren 
düzenlemelerin giderek arttığına tanık 
oluyoruz.

edx, Udemy ve Coursera gibi kitlesel 
açık çevrimiçi dersler sunan platformlar 
yeterince uzun zamandır yaşamımızda. 
Ücretli veya ücretsiz tüm dünyanın 
erişimine ve yararlanmasına açık. Ancak, 
standart öğrenim programlarından ayrı 
bir yapılanma içinde. Geçmişte de benzer 
uygulamaları görmek mümkün, sadece 
mevcut teknoloji ile araçlar değişti, radyo 
yerini televizyona, sonra internete bağlı 
herhangi bir cihaza bıraktı. Şimdi hibrit 
diye adlandırılan uygulama ise, Türkiye’de 
1982 yılından beri eğitim vermeyi 
sürdüren açık öğretim programlarının 
sürekli izlediği bir yöntem4. 2019’da 
öğrenenin mentorlarıyla müzakere ederek 
belirlediği öğrenim programlarından 
mezun olabilmesini tartışırken, 2020’de 
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TOBB ETÜ Ortak Eğitim Programları’na 
(14 haftalık staj programı) uzaktan ve/
veya hibrit olarak katılan öğrencilerimizin 
Coursera platformundan ilgi alanlarına 
göre belirledikleri dersleri tamamlayarak 
sertifikalandırmalarını bekledik5. Bu 
platformlardan alınan dersler örgün 
eğitim programı tarafından tanındı ve 
kredilendirildi.

Okulların fiziksel varlığının neden ve 
anlamını sorgulamak ve okul kavramını 
yeniden inşa etmek, niteliklerini 
ayrıntılarıyla incelemek yolunda çok 
çeşitli adımlar atıldı. Dolayısıyla deneyim 
paylaşımları her zamankinden çok gerekli 
ve yararlı hale geldi.

Sonuç(suz)
Thomas Kuhn’un (1970) deyimiyle 
normal bilimin, “normal” mimarlık 
öğrenim pratiklerinin, kabul ettiği, belirli 
baskın kavramsal çerçevelerin sunduğu 
yöntemleri kullanarak yapbozla uğraştığı 
bir dönemde, salgın/kriz, yenileşimci 
denemelerimiz için ihtiyacımız olan 
cesareti, enerjiyi ve zemini sağladı. Ancak 
bu enerji, mimarlık eğitiminde paradigma 
değişimine yol açar mı?6 Bu enerji, 
türdeş okulların yanısıra, farklı yollar 
izleyen okulların da mesleğe kabul için 
gerekli koşulları sağlayabileceği zeminleri 
örgütleyebilir mi? Bilimde, Kuhn’un 
krizlerin üç farklı yolla sönümlendiği 
öngörülerinden yola çıkarsak:

1. Normal bilim -eski pratiğimiz- 
mevcut krizin yarattığı problemleri 
kendi yöntemleri için “çözmeyi” 
başarır ve olduğu gibi devam eder. 
Son bir seneki deneyimimizi, TOBB 
ETÜ’den Dr. Öğretim Üyesi Aktan 
Acar’ın öncülüğünde Mayıs 2020’de 
başlamış olan “Acil Uzaktan Eğitim” 
toplantılarında tartışma fırsatımız 
olmuştu. Tartışmaları ve beliren  
sorunlar/fırsatlar üzerinden strateji 
ve taktikleri Acar (2020) yazısında 
ayrıntılarıyla kaleme almıştı. Yazısında 
da belirttiği gibi normal pratik elimizdeki 
mevcut araçlarla süregelmeye devam eden 
bir nitelikte7.

2. Problem devam eder, çünkü ortamda 
problemi çözmek için gerekli araçlar 
yoktur, bu durumda problemin çözümü 
gelecek nesillere ötelenir. Yazının başında 
belirtilen çevrimiçi uygulamalar mevcut 
pratiğimizin devamını sağlayabilecek 
araçları barındırıyor. Ancak salgın 
öncesinde de bu uygulamalara/kaynaklara 
erişimde fırsat eşitliği hiçbir zaman 
olmamıştı. 2001’de 32 olan mimarlık 
okulu sayısının 2020’de 130’u geçtiğini 

göz önüne alırsak, kriz hem niteliksel 
hem de niceliksel olarak çoğaldı. Ancak 
sanal ortam açık ağları çoğalttı ve bilgiye, 
deneyime erişimi eşit hale getirdi.

3. Yeni çözüm sunan paradigmalar ortaya 
atılır ve paradigma çatışmaları başlar. 
Yeni paradigmanın oluşumu kümülatif bir 
süreç değildir, yeni alanın yeni temeller 
üzerine kurulması gerekir, bu durumda 
da alanın temel teorik genellemeleri, 
kuralları, metotları ve uygulamaları 
değişir. Peki yeni paradigma nasıl 
ortaya çıkar? Bazıları bir anda, krize 
derinlemesine dalmış bir insanın/kurumun 
zihninde ortaya çıkar. Bir diğer sav ise, 
yeni bir paradigmanın temel icatlarını 
gerçekleştirenlerin genellikle ya çok genç 
ya da paradigmasını değiştirdikleri alanda 
çok yeni olmalarıdır. 

Ne zaman normale döneceğiz ya da 
bir daha normal olacak mı sorularının 
yankılandığı; salgın öncesi ve sonrası 
gibi keskin sınırların olmadığı; kısır 
değil, verimli döngüler içinde farklı 
paradigmaların yanyana olduğu ve suyun 
epeyce bulanık olduğu bu dönemde “yeni 
okul” ve “AĞ”ları hep beraber kurmaya 
devam etmek dileğiyle, tüm okurlara 
sağlıklı günler dileriz.

■ Işıl Ruhi Sipahioğlu, Dr. Öğretim 
Görevlisi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi, Mimarlık Bölümü. Zelal 
Öztoprak, Dr. Öğretim Görevlisi, TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 
Mimarlık Bölümü.

Notlar:
1 2018-19 Bahar Dönemi Stüdyosu, ERASMUS+ 
Yükseköğretimde Stratejik Ortaklıklar Proje desteği 
ile Prof.Dr. Nur Çağlar, Öğr.Gör.Dr. Zelal Öztoprak 
ve Öğr.Gör.Dr. Işıl Ruhi Sipahioğlu tarafından 
yürütülmüştür. Proje web sitesi ve yayınlarına ulaşmak 
için: [www.efiade.org]. Stüdyo çalışmaları hakkında 
detaylı bilgiye www.studio5.etu.edu.tr adresinden 
ulaşılabilir. Tüm okullar The Book of Architecture 
School adlı kitapta yayınlanmıştır (Öztoprak vd., 
2020b).
2 Ağlara bağlı olma ile yolculuklar yapma arasındaki 
karbon ayakizi farklarını yakın bir gelecekte 
okuyabiliriz.
3 TOBB ETÜ’de bir senede üç dönem eğitim verilmekte 
ve bir dönem 12 haftadan oluşmaktadır. Cumartesi 
günleri de dersler devam etmektedir.
4 “A305: History of Architecture and Design, 1890-
1939” Open University tarafından 1975-1982 yılları 
arasında BBC 2 kanalından 24 ders aracılığıyla 
Modernizmin geçmişini aktaran bir ders ile belki de ilk 
örneklerinden biriydi. “Kendine Ait Bir Okul” dönemi 
jüri üyelerimizden, Saitali Köknar’ın bizlere aktardığı 
bir başka örnek ise, “School of the Air”. Avustralya’nın 
en ücra köşelerinde okul çağı çocuk sayısına oranla 
okulun açılamadığı bölgelerde 1951’de başlayan okul 
uzaktan öğrenim sürecini örnekler.
5 TOBB ETÜ’nün Coursera ile yaptığı anlaşma ile 
öğrencilerimiz ücretsiz olarak dersleri takip edebildi ve 
sertifikalarını aldı.

6 Kuhn paradigma değişimini, “alanın en temel teorik 
genellemelerinden bazılarının ve onun paradigma 
yöntemlerinin ve uygulamaların birçoğunun değişmesi” 
olarak tarif eder.
7 Prof.Dr. Nur Çağlar, Doç.Dr. Murat Sönmez ile 
gerçekleştirdiği (2020) söyleşide ve Prof.Dr. Havva 
Alkan Bala ile yaptığı söyleşide bu konuları ele 
almıştır. Salgın döneminde alanında deneyimli öğretim 
üyeleri ile gerçekleştirdiğimiz söyleşiler de e-FIADE 
YouTube kanalında yayınlanacaktır.

Kaynaklar:
Acar, A., “Acil Uzaktan Eğitim Döneminde Mimarlık 
Birinci Sınıf Eğitimi Değerlendirmeleri”, Arkitera, 
2020: [https://www.arkitera.com/gorus/acil-uzaktan-
egitim-doneminde-mimarlik-birinci-sinif-egitimi-
degerlendirmeleri/].
Kuhn, T.S., The Structure of Scientific Revolutions 
(2nd ed.). The University of Chicago Press, 1970.
Öztoprak, Z., Ruhi Sipahioğlu, I., Çağlar, N., 
“Mimarlık Ortamında Eşikleri Yeniden Düşünmek:  
Bir Diploma Stüdyosu Örneği”, Mimar.ist, 69, 2020a, 
s. 93–101.
Öztoprak, Z., Ruhi Sipahioğlu, I., Çağlar, N. (Ed.), 
The Book of Architecture School. TOBB ETU 
Yayınları, 2020b: [http://earsiv.etu.edu.tr/xmlui/
handle/20.500.11851/3424?locale-attribute=tr].
Ruhi Sipahioğlu, I., Öztoprak, Z., Yılmaz, B., Çağlar, 
N., “The dialogy of architectural design studio and 
learning milieu”, Materiality in the Architectural 
Studio Process: Good Practices. Caleidoscópio, 2020.
Çağlar, N., “Nasıl eğiteceğiz?” [Görüşme], arch.
futures, 25.04.2020: [https://www.youtube.com/
watch?v=Ji4MWBPlDEw].
Çağlar, N., “Dijital devrim -Covid19 eşiğinde-mimarlık 
söyleşileri” [Görüşme], Arkitera 22.04.2020: [https://
www.youtube.com/watch?v=SjRzDvYtz2Y&t=2s].
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Çevrimiçi Stüdyo 
/ Yüzyüze Sergi 
Deneyimi
Balıklama: Lara 
Mobil Plajı Üzerine 
Hayallere Dalmak 

Funda Uz, Ayşe Tuğçe Pınar ■ Mart 
2020’de bir anda karşılaştığımız olağandışı 
koşullar hepimizi yeni bir düzene zorladı… 
Eğitim de bundan payını aldı. Yüzyüze 
başlayan dersler, ekranlar üzerinden 
tamamlandı. Hayal ettiğimiz gibi geçmeyen 
2020 yazını, kaybettiğimiz güneşli ayların 
acısını gelecek yıllarda çıkarmaya söz 
vererek bitirdik ve sonbahar dönemine 
başladık.

Eylül ayında İTÜ Mimarlık Fakültesi 
3. sınıf öğrencilerini gönüllerince 
yaşayamadıkları yazın tesellisi 
olarak, neşeli ve keyifli bir stüdyo 
vaadiyle karşıladık: Studio Jump into. 
Hayal ederken bile gülümsediğimiz, 
çocukluğumuzun güneş kremi kokusu, 
gençliğimizin cin-tonik içindeki yeşil 
mandalinasının tadı, sonrası her birimizin 
kişisel tarihçesine göre sıralanan, bütün 
duyularımızla hissettiğimiz yaz günleri... 
Kızartma, karpuz, dondurma, gazoz, 
Beatles ya da Ortaçgil; çivileme, kırlangıç 
ya da balıklama... Denize doğru... “Jump 
into…” 

Konu heyecan verici, yeni yaşama 
düzeninin olanakları kısıtlıydı. Çevrimiçi 
stüdyonun imkansızlıklarına rağmen, 
olanaklarını da değerlendiren ve mimari 
stüdyo eğitiminin vazgeçilmezlerini gözeten 
bir tasarım stüdyosu kurguladık. İngilizce 
yapacağımız stüdyoya bizlerle balıklama 
atlayacak heyecanlı ve istekli bir öğrenci 
grubuyla1 yollarımız kesişti. 

Yer
Çevrimiçi bir stüdyonun en büyük 
zorluğu, yer-bağlam ilişkisini bizatihi 
deneyimleyememek… Bu zorluk bizi 
dijital imkanlarla kolay ulaşılabilir/kolay 
tespit edilebilir/kavranabilir yakın çevre 
verileri sunan bir proje alanı seçmeye 
zorladı. Bu durumun yanına tartışmaları 
güçlendireceğini düşündüğümüz iki önemli 
vurgu ekledik: 

Meydan okumayı tetikleyen özgün bir 
topoğrafya…

Tasarım problemini farklı yönleriyle ele 
almaya imkan verirken yer ve bağlamın 
karmaşık ilişkilerini kuracak bir poetika...

Elimizden kaçıp giden yaz ve beraberinde 
sürüklediği tüm çağrışımlar, bu kriterlerle 
birleşince rotamız, kimi zaman uysal kimi 
zaman hırçın dalgalarıyla, medeniyetin 
beşiği Akdeniz, ardında güneşin battığı 
Toroslar ve dünyanın ilgisini çeken bir kent, 
Antalya oldu; proje alanımız ise kentin 
doğusundaki falezlerde2 yer alan Mobil 
Plajı... Antalya coğrafyası, sakinlerine ve 
turistlere, çok farklı karakterlerde kıyı-deniz 
ilişkileri sunar, uçsuz bucaksız kumsallar, 
çakıllı Konyaaltı... Lara falezlerinde ise, 
turistlerden çok kent sakinlerinin yüzme 
aktivitesi, yaklaşık 30 m’lik topoğrafik kot 
farkını aşabilmenin mümkün noktalarında 
gerçekleşir. 

Petrol aktarım merkezinin buradan 
ayrılmasıyla Muratpaşa Belediyesi 
tarafından plaja dönüştürülen alan, 
sunduğu olanaklarla çoklu program 
önerileri arayışımızı karşılıyordu. 
Falezlerin üst kotunda bulunan ağaçlarla 
çevrili büyük boşluk, çoğunlukla 
otopark, bazen insanların manzarayla 
başbaşa kalmak için geldikleri bir seyir 
noktası, kimi zaman da Antalyalıların 

kutlama mekanı olarak kullanılıyor; bu 
özellikleriyle kentsel hafızada yeri olmasına 
rağmen hiç bilmeyenler için ilk görüşte 
çarpıcı, etkileyici topoğrafyasıyla, üzerine 
hayal kurulabilecek özellikli bir alan 
olarak beklentilerimize cevap veriyordu. 

Hiç görmediğimiz, bedensel olarak 
deneyimleyemediğimiz bir yeri kavramak 
için hava fotoğrafları, kesitler, Antalya 
üzerine yapılmış belgeseller, kitaplar ve 
lisansüstü tezlerle başladığımız çalışma3, 
yer’e aitlik, yer’in ruhu ve yer’in poetikası 
üzerine düşünmeye evrildi. 

Yer-mekanın kırılgan anlam katmanları, 
fotoğrafçı David Maisel’ın4 hava 
fotoğraflarından yapılan kavramsal 
maketlerle tartışıldı. Bu deneysel 
çalışmada, fotoğraflar üzerinden 
“bilinmeyen bir coğrafyayı üçüncü boyutta 
hayal etmek nasıl mümkün olabilir” 
sorusu, farklı malzemelerden üretilmiş 
maketler, ışık gölge ile anlam kazanan 
doku ve derinlik ile yeniden fotoğraflama 
pratiği üzerinden tartışıldı.

Ancak alanın fizikselliğinin araştırılması, 
“yer”e aitliğin, “yer”in ruhunun ve 
atmosferin keşfi için yeterli mi yoksa 
sadece bir başlangıç mı? O başlangıç 

1 Stüdyo posteri 
(Tasarım: Ayşe Tuğçe 
Pınar).
2 David Maisel 
maketleri.
3 Birhan Keskin 
maketleri.

1
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noktasında yerin poetikası üzerine 
düşünmenin yolu, şiirle açıldı... Bir yerin 
izinden, metaforlarla, eskizlerle, maketlerle 
yeniden kurulmuş yerler türetildi. Yerin 
coğrafi belleği Birhan Keskin5, Murathan 
Mungan, Oya Uysal şiirleriyle eşleşen 
metaforlarla ve 2,5 boyutlu kesitler/
kolajlarla hayal edildi.

Disiplinlerarasılık
Antalyalılara eğlenceli boş zaman ve 
spor aktiviteleri sağlayan farklı işlevlerin 
birarada varolabileceği kamusal bir 
program önerisi ve mekansal çözümlemesi 
hedefleyen stüdyo sürecinin bütününde 
ve özellikle alanın kamusallığının 
sorgulanması’nda, mekansal önerinin 
ölçeği, zemin kot ilişkileri-deniz kotu 
kullanımları, Antalya ve Lara’ya özgü 
dinamiklerin potansiyelini keşfetme ve 
yorumlama becerisi gibi bazı kavramlar, 
yaklaşımlar ve duyarlılıklar öne çıkarıldı. 

Doğrudan turizme yönelik olmayan, 
önceliği Antalyalılara veren bir yaklaşımla, 
öğrencilerin bu temayı detaylandırması 
ve program önerisini6 geliştirmesi, her bir 
öğrencinin özgün bir çözüme ulaşması 
öncelikliydi. Yakın çevre fiziksel verileri 
ile bulunduğu çevrenin ihtiyaçlarını 
karşılayan, kışın yere dair kullanım 
pratiklerinin farklılaşarak sürebildiği, 
çocuklar için spor okulları, eskrim-yüzme 
salonları, kürek kulübü, dans kulübü, şehir 
kulübü, sinematek ve araştırma merkezi 
gibi sosyal etkinlikleri de örgütleyen 
program önerilerine, deniz kotundaki 
yenilenen plaj düzenlemesi bellek ve 
kamusallık ilişkilerini sürdürerek eşlik etti.

Akdenizlilik
Modern mimari, Akdeniz’in evrensel 
birikiminin üzerinden yükselmiştir. Studio 
Jump into, öğrencilerin mimar olma 
yolunda, çağdaş ama evrensel dil kurma 
yetkinliğinin geliştirilmesinde, Akdenizli 
mimarlığın izini sürdü; “Doğa-insan 
arasındaki ilişkinin farklı boyutlarını”, 
“iç-dış”, “açıklık-kapalılık”, “görme-
görülme”, “ışık-gölge” dinamikleri, 
mekan kurucu öğelerin yalınlığı, 
duyarlılığı gibi. Akdeniz mimarlığı 
okumaları ve Antalya’daki modern 
mimarlık mirasının korunması gibi 
konular, hem malzeme ve tektonikle ilgili 
vurguları hem fiziksel çevre kontrolü 
bilgisiyle, ışık-yön tartışmalarını, 
stüdyonun merkezine yerleştirdi. 

Temsil
Düşüncenin farklı temsil araçları 
üzerinden, geliştirilerek iletilmesinde başka 
türlü bir karşılığı var. Çizimin maketlere 
maketin yeniden çizime dönüştürülmesinde 
ve hatta diyagramlaştırılmasında, projenin 
genetiğinde korunan bazı vurgular dışında 
her bir temsil aracının diğerine bir kazanım 
olarak ilettiği “öğrenilen deneyim” 
vardır. Çizimle anlatılabilenin bilgisinin, 
mukavvanın ve telin üçüncü boyutuna 
aktarımda bir kazanım.

Stüdyo eğitimi, eskizler, maketler, 
kolajlar, haritalamalar, diyagramlar gibi 
pek çok farklı temsil aracının devreye 
girdiği, temsiller aracılığıyla birbirine 
aktarılan ve geliştirilen mekansal bilginin 
evrimleştiği bir süreçtir. Öğrencilerin 
tasarımlarını en gelişkin mimari araçları 

kullanarak, ancak kendi tasarım dillerini 
bulma yolunda deneyler yapmayı ihmal 
etmeden sürdürdükleri ve teslim ettikleri 
paftaların gerisinde, mimarlık ve temsil 
konusunun, stüdyonun başlangıcından 
sonuna dek önemli bir izlek olduğu 
söylenmelidir7. 

Sergi: “Balıklama” 
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü’nde mimarlık eğitiminin bu 
aşamasındaki öğrencilerin, dönem 
sonunda hangi tasarım becerilerini 
geliştirecekleri konusunda ortaklaşan bir 
akıldan, mimarlık eğitimi vizyonundan 
söz edilebilir. Bu vizyon beş maddede 
özetlenebilir: 

Kentsel ve çevresel etkenlerin mimari 
tasarımda girdi olarak ele alınması,
Karmaşık tasarım problemlerinin 
çözümleri için uygun tasarım stratejilerinin 
geliştirilmesi, 
Güncel mimarlık kuramlarının 
araştırılması ve tartışılması, mimari 
tasarım çalışmaları ile ilişkisinin 
kurulması, 
Farklı uzmanlık alanları ile mimari 
tasarımın ilişkisinin kurulması, 
Mimari tasarımda gelişmiş temsil 
araçlarının ileri düzeyde kullanılması.

Bu amaçlarla tanımlanabilen 3. sınıf 
mimari proje stüdyosu, aynı zamanda 
öğrencileri mimar olmaya yaklaştıran 
deneysel bir ortamıdır. 

Mimari proje stüdyosunun işlevinin, 
bu kazanımların sağlanması ile bittiği 

2

3
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düşünülebilir. Biz bu öğrenme sürecini, 
bir başka boyuta taşımaya karar 
verdik. Gidemediğimiz Antalya’ya 
sergimizi götürmek, Antalya falezlerinin 
özel noktalarının, dramatik ve şiirsel 
topoğrafik olasılıklarını ve yeni mekansal 
düzenlemelerini araştıran öğrencilerimizin 
tasarımlarını Antalyalılarla buluşturmak 
gibi bir şansımız oldu Antalya Kültür 
Sanat içinde, Forum salonunda8. 

Bu sergi aynı zamanda tasarımlar 
üzerine geçen zaman ile onu başkalarına 
sunacağımız bir arayüzle yeniden üretmek 
demekti. Proje teslimlerinin kendine özgü 
ritmi, telaşı içinden sıyrılınca belki biraz 
da uzaklaşınca ve uzaktan eğitimde başka 
bir stüdyoya devam ederken yeniden bir 
sergi üzerine düşünmek, aynı zamanda bu 
stüdyo aracılığıyla çevrimiçi mimari stüdyo 
dersi ile ilgili tartışmaları canlandırdı. 
Serginin Webinar’ı9 bizleri buluşturdu ve 
tartışmalara bir sahne oluştu. Bu yazının 
devamı, bu tartışmaları içeriyor. 

Sonsöz: Çevrimiçi mimari stüdyo 
deneyiminden neler öğrenilebilir?
Bu yazının yazılma amacı, çok üretken 
bir dönem geçirdik, bunu da herkesle 
paylaşalım düşüncesi değil. Çünkü, -mış 
gibi yapıyor olsak da, hepimiz biliyoruz 
ki “Ceci n’est pas une école…” [Bu 
(bilgisayar ekranı) bir okul değil...] 

Çevrimiçi mimari proje stüdyosu 
problematize ettiğimizde iki vurgu 
(üretimin/tartışmanın fiziksel mekanının 
kaybolması ve proje temasının bağlamının 

uzağında olmak) tek bir odak üzerinden 
belirginleşiyor; “bedenle deneyimlenerek 
öğrenilen her ortamdan uzak olmak”...

Üretimin merkezi olarak stüdyodan, sıkı-
zorunlu/ gevşek tesadüfi karşılaşmalar 
mekanı olarak Taşkışla’dan uzak olmanın 
zorluğunu aşmak için taktikler üretmek 
konusunda öğrenciler hevesli ve hızlıydılar. 
Dijital bir stüdyo ortamının araçları, 
üretimlerini paylaştıkları pano üzerine 
kendi yorumlarını bıraktıkları notlar/
mektuplar, gülen yüz emojileri ile diyalog 
mekanı olarak Drive kanalını kullandık, 
onun içine farklı programlardan (Google 
Slides, Google Jamboard...) levhalar astık... 
Videolar, gif’ler, her türlü dijital medya, 
hem bizzat öğrenciler tarafından üretildi 
hem paylaşılabilirliği ile mevcut olanın 
hemen paylaşılabilmesini sağladı. Stüdyoyu 
farklı konuklarla, metinlerle, izlediğimiz 
Webinar’lar ile zenginleştirebildik; 
uzaklardan ekran misafirliği, paylaşım 
ortamlarının bu süreçteki en büyük artısı 
olarak gözüküyor. Kalabalık katılımlı 
jürilerimizi, “zoom odaları” arası “astral” 
seyahatle dinamik kıldık. Alana nasıl 
yaklaşacağımıza karar vermek için yapılan 
tartışmalar, Whatsapp mesajları ile 
neredeyse yedi gün yirmi dört saat sürdü 
(telefonu sessize almadığımız sürece).

Ancak stüdyonu bağlamı, ilişki 
kuracağımız kente gidememek 
konusundaki endişeleri aşmak bu kadar 
kolay olmadı. Öncelikle alanın fizikselliğini 
tanımlamak için bildiğimiz araçları 
dönüştürdük. Proje alanımıza iki Taşkışla 

sığdığını dehşetle farkettik. Alana dair 
olanın bilgisi, çevrimiçi eğitimin üzerine 
yeniden düşünmeyi zorunlu kılan bir konu 
olarak önümüzde duruyor. 

Proje alanı her zaman ulaşabileceğimiz 
bir yer olmadığında yaptığımız proje 
gezisi, sınırlı bir zamanda yoğun, 
sıkıştırılmış olarak, yere dair bilgileri 
toplama/anlama deneyimi, çalışmanın en 
önemli ayağıdır. Bu nedenle Antalya’ya 
gidememek başta bu stüdyonun en 
büyük dezavantajını oluşturdu diye 
düşünülebilir. Fiziksel datanın, haritalar, 
hava fotoğrafları, çizimler vb. bilginin 
yanında, nasıl da orayı deneyimlemeye, 
kendi eskizlerini yapıp, kendi fotoğraflarını 
çekmeye, kendileştirerek mekana 
bakmaya programlı olduğumuzu görüp 
hayıflandık. Alana dair olanı anlamak 
ve kavramsallaştırmak için en önemli 
aracımız, birlikte o yere gitmenin, 
gecelediğimiz yerdeki akşam, yemeği, 
kahkahayı, homurdanmaları paylaşmanın 
keyfi ile günden biriktirilenleri döküp, 
birbirimizin farkettiklerini paylaşmanın 
öğreticiliğinden uzaktık10. 

Diğer yandan, bu birarada düşünme/ 
tartışma ortamının bakışları 
benzerleştiren, farklılıkları törpüleyen 
taraflarından da kurtulduk denilebilir. 
Herkesin başka bir bireysel toplayıcılıkla 
buluntulardan seçtiği, kendi zihnini 
düzenlediği “alana dair olanı anlamak” 
bilgisi, projelerin birbirinden çok farklı ve 
özgün olabilmelerini sağladı, imkanlı hale 
getirdi.

4-5 İpek Temizkan’ın 
program diyagramı ve 
çalışma maketi.
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Ayrıca daha önce gezilerin sınırlı 
zamansallığına yüklenen, bu anlama, 
kavrama deneyimi, projenin tüm sürecine 
yayıldı. Yüzyüze eğitim zamanlarında, 
yaptığımız gezilerin deneyimi, insan gözü 
ölçeğinden gezinti ile hava fotoğrafları/
haritalar datasını birleştirmeye dönük 
çalışıyordu. Oysa şimdi bireysel deneyimin 
azalmasına koşut olarak, sosyal medya 
ortamının verilerine ilgi arttı. Facebook, 
Instagram fotoğrafları ve hareketli 
görüntüleri, mimar/tasarımcının eğitimli 
bakışından uzak olduğu için, gündelik 
hayatın izleri kendiliğinden bu bilginin 
tamamlayıcısına dönüştü. Kentsel 
morfolojinin bir parçası olarak tasarımı 
tanımlamak, büyük bir boşluğun kendisini 
tasarlamak arasındaki bir sarkaçta 
projeler evrildi. Mekanın poetikasına 
dair hangi söz, bir ağacın gölgesinden, 
taşın dokusundan daha güçlü olabilir 
ki, diye sorduk. Bazen bu sürekli bilgi 
akışı, öğrencilerin de projelerinde çabuk 
vazgeçişlere, hızlı manevralarına sebep 
oldu. Bunlar da öğrenmenin bir parçası 
olarak zihinlere yazıldı. Mimarlığın zihinsel 
olandan materyal dünyasına geçişte 
öğrenciler mimarlık eğitiminin doğası gereği 
zorlanırlar. Bu zorluğu en çok kolektif 
üretimler ve diyaloglarla aştılar; birbirlerinin 
proje anlatımlarından zihinlerinde kendi 
projelerini dönüştürerek geliştirdiler. 

Proje geliştikçe alınan genel kararlar, 
her derste yeniden sorgulandı. Sürecin 
vazgeçilmezi sunumlarla birlikte, falezlere 
ilişkin genel yaklaşım kararları, cüret 
ile cesaret arasındaki tartışmalar, ürkek 
olmak ile sakin ve ölçekli olmak arasındaki 
ince fark, stüdyo tartışmalarıyla olgunlaştı. 
Stüdyonun temel motivasyonu, mimarlığın 
çağdaş eğilimlerini takip etmek ve burada 
bir yansımasını üretmek değil, mimarlığın 
evrensel değerlerini, Antalya’nın gerçekleri 
ve gündelik hayatın içinde insanların 
kullanım pratikleri ile birleştirmek 
üzerine bir araştırmaydı. Bu araştırmanın 
en önemli aracı çalışma maketleriydi, 
öğrencilerin de vurguladığı gibi, “maketle 
çalışmak”, dokunsal olanın varlığına 
tutunarak, herkesin kendi şehrine, evine, 
odasına kapandığı, tek iletişiminin 
bilgisayar ekranı olduğu günlerde hayata 
tutunabilmeyi de mümkün kıldı. 

Mimarlıkta Uzaktan Eğitim, bir süredir 
mimarlık medyasının gündeminde11. Bunun 
sadece eğitimcileri ilgilendiren ya da  
“Pandemi mezunu” diye yaftalanacak 
öğrencilerin bireysel çabalarla çözmek 
zorunda oldukları bir sorun olduğunu 
düşünmek mümkün değil. Çevrimiçi 
eğitimin, kaybettirdiği motivasyonun 
ve getirdiği olanakların farkına vararak 

değerlendirilmesi gerekiyor. Yakın vadede 
pandemi tamamen ortadan kalksa, stüdyo 
eğitimi yüzyüze niteliğine geri dönse 
bile çevrimiçi ortamların kullanımının 
artacağı öngörülebilir. Bu nedenle, 
tasarım araçlarını çoğaltmak, mimarlık 
kültürünün gelişmesi ve yaygınlaşması için 
karşılaşma arayüzleri tasarlamak önemli 
gözüküyor. Tasarım araçları ve karşılaşma 
arayüzleriyle ilgili ipuçları hala çalışma 
ortamında değil, tasarım felsefesinin içinde 
gizli: Yerin kendine özgü dinamiklerini 
keşfedecek pırıl pırıl genç mimar 
adaylarının tutku ve heyecanı.

■ Funda Uz, Doç.Dr., İTÜ Mimarlık 
Bölümü; Ayşe Tuğçe Pınar, Ar.Gör., İTÜ 
Mimarlık Bölümü.

Notlar:
1 Bu sergiye katılan ve katkı koyan Studio Jump into 
öğrencileri; Serhat Akman, Merve Çayır, Oğuz Han 
Dede, Taner Durgut, İsmail Gökkaya, Zeynep Kalfa, 
Erdem Karaçay, Ezgi Kaya, Naz Nar, Sena Onur, Seray 
Rusçuklu, İpek Temizkan, Banu Ulucan, Veysel Ülgey, 
Esra Yüksek ve Buket Yürekli’den oluşuyor. Onların ışıl 
ışıl zihinleri, yaratıcı enerjileri ile bu dönemi böyle bir 
yazı ile sonlandırmak mümkün olabildi. Hala içimizde 
masmavi sulara balıklama atlama hayalimizi canlı 
tutarak, kendilerine teşekkür ediyoruz. 
2 17 km’lik bir kıyı bandındaki Falezler (Türkçe adıyla 
Yalıyar), Antalya’nın kadim sularıyla şekillenen, karstik 
ve sismik bir oluşum. Antalya kentsel yerleşimi, 1960’lı 
yıllara kadar deniz kotunda ve hatta kara tarafında 
gelişiyor, bu tarihten itibaren, yanlış kentsel politikalar 
ve eko-çevre yaklaşımlarıyla, suların görüldüğü etkinin 
yitirildiği kentin kıyı boyunca falezlerin üstünde sürekli 
büyüdüğü gözlemlenir. İnsan dışı tüm canlı ekosistemin 
yaşadığı alan için tasarım sorusu topoğrafik, kültürel 
yanlarıyla çokboyutlu.
3 Bu konudaki en büyük desteği aldığımız Akdeniz 
Ünivertsitesi öğretim üyesi Doç.Dr. Tuba Örmecioğlu’na, 
“Antalya Cliffs and Architecture” başlıklı sunumu için 
teşekkür ediyoruz.
4 David Maisel, ABD’li fotoğrafçı ve görsel sanatçı. 
Çalışmalarının başlıca konusu, radikal biçimde insan 
tarafından değiştirilmiş mekanların/doğanın siyaseti 
ve estetiği ile, hem geçmiş hem günümüz kültürel 
oluşumlarında, medeniyet kalıntılarında insanın 
pozisyonudur. Çalışmaları, Nazraeli Press, Chronicle 
Books ve Steidl tarafından yayınlanan monografilerin 
konusu olmuştur: [https://davidmaisel.com].
5 Gölgede, Serin 
Bütün manzarayı dolanır da güneş, vurur.
(Tek tek ağaçlarına ovanın,
Bir fırfırlı eteğine suyun, bir uzağına nehrin,)
Bir derdim var vurmaz dibine
çok mu saklı derdim, çok mu derin
çağırmadı dilim, dönmedi bunca zaman,
bekliyor dilsiz taşın üstünde,
üşümüş uzun uzun, hepsinden serin.
(Birhan Keskin, Y’ol, s. 64).
6 Süreç içinde iki sunum, program önerilerinin spor 
üzerinden geliştirilmesinde oldukça katkı sağladı. 
“Game, Set and Life”, (Prof.Dr. Lale Özgenel, ODTÜ) ve 
“Sports and Architecture” (Prof.Dr. Adnan Aksu, Gazi 
Üni.) başlıklı sunumları için çok teşekkür ediyoruz.
7 Genç ve başarılı mimarlık ofislerinden KAAT Mimarlık 
(Arda Karaatlı, Lebriz Atan) “Ctrl+N - excitement of 
the new” sunuşuyla öğrencilerimizin heyecanını artırdı. 
8 Münevver Eminoğlu koordinatörlüğünde Antalya’nın 
mekan-politiğine yönelik ciddi tartışmalar açan, son 
derece nitelikli sergilere evsahipliği yapan AKS’de 

(Antalya Kültür Sanat) gerçekleşen “Balıklama” sergisi 
26.05.21-04.07.21 tarihleri arasında ziyarete açıktı. 
13 Haziran 2021 Pazar günü yapılan Webinar’da yoğun 
bir katılımla projelerimizi paylaştık: [https://www.
antalyakultursanat.org.tr/etkinlik/soylesi-cevrimici-
egitim-yuz-yuze-sergi-lara-hayallerine-baliklama]. 
Münevver Eminoğlu’na davet ve evsahipliği için çok 
teşekkür ederiz. Salon, Dünya Kenti kimliğini haklı 
çıkaracak biçimde, Antalya’ya ilişkiler üzerine düşünen 
üreten herkese açık bir platform. Her ne kadar mimarlık 
dili, mimar olmayanlara yabancı olsa da, toplumdaki 
mimarlık kültürünün, bu sergilerle oluşacak arayüzlerde 
gelişeceğine inanıyoruz. 
9 İzlemek isteyenler için link AKS YouTube kanalında: 
[https://www.youtube.com/watch?v=pq4L-ZNSQt4].
10 Stüdyo gezisini sadece proje alanını görmek olarak 
sınırlamamak gerekir. Kenti kent yapan çok fazla 
dinamik var, farklı deneyim var. Antalya’yı anlamak 
da sadece denizle ilişki değil, kara tarafındaki farklı 
kurguları, dokuları görebilmeyi gerektirirdi. Akdeniz 
güneşinde terlemek, aniden gelen sağanakla ya da deniz 
kotunda yaramaz bir dalgayla ıslanmak... Bakı yönü, 
Beydağları’na ya da öbür tarafa bakmak, bir tercihten 
çok sezgisel keşiflerle ilerledi. Öğrencilerin muhakkak bu 
kentsel ve yersel deneyimlerinde telafi edilemez eksikleri 
olmuştur. Ancak, yerine gitsek bile farkedemeyeceğimiz 
bazı detayları keşfetmek, çevrimiçi stüdyoda her türlü 
bilgiyi paylaşmak, üzerine yorumlar yapmak da yere 
ilişkin bilgiyi derinleştirdi.
11 Mimarlık yayıncılığının önde gelen dergileri son 
sayılarını çevrimiçi eğitime ayırmış durumdalar. Konuyla 
ilgili en değerli akademik katkının Dr. Öğretim Üyesi 
Erdem Ceylan’ın bir manifesto niteliğindeki “Ne Kadar 
Uzak, O Kadar Yakın Mimarlıkta Çevrimiçi Eğitimin 
Paradoksal Doğası Üzerine” başlıklı yazısı olduğunu 
buraya not düşmek isteriz. Bkz: Mimar-ist, 2021/1, sayı 
70, s. 81-90.
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Sanat ve Endüstri İçin Tasarlamak
Estudio Arquitectura HAGO
Madrid

Estudio Arquitectura HAGO, Madrid’de 2005 yılında kurulan bir mimarlık ofisi. Ortaklardan 
Antonio Álvarez-Cienfuegos Rubio, 2001 yılında mezun olması (ETS Arquitectura, Sevilla) 
ardından Cruz y Ortiz Arquitectos (Sevilla) ve Alberto Campo Baeza (Madrid) gibi çeşitli 
ofislerde çalıştı. 2002’de Nuñez Ribot Arquitectos Asociados (Madrid) bünyesine girerek inşaat 
alanında deneyim kazandı. Emilio Delgado Martos ise lisans eğitimini (ETS Arquitectura, 
Madrid) 2001 yılında, Beşeri Bilimler üzerine doktorasını (Universidad Francisco de Vitoria) 
2017 yılında tamamladı. Aynı üniversitenin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde akademik 
görevini sürdürüyor. Ofis kuruluşundan bu yana geçen 15 yıl içinde, restorasyon ve kültürel 
miras alanlarına yoğunlaşan çok sayıda proje gerçekleştirdi.

“MUBA: Museo 
de Bellas Artes” 
Güzel Sanatlar 
Müzesi
İspanya’nın Badajoz eyaletinde 
gerçekleştirilen proje, Picasso, Goya 
ve Dalí gibi ünlü sanatçıların işlerine 
evsahipliği yapan güzel sanatlar müzesi 
MUBA’nın yenilenmesi ve ek yapılarla 
genişletilmesini kapsıyor. Yeni yapıların 
kentsel bağlam ile uyumu, arazide bulunan 
arkeolojik kalıntılar ve renove edilecek 
yapının koruma statüsü gibi zorluklar, 
mimari projenin odak noktalarını 
oluşturuyor. 

Müze binasına eklenen ve farklı sokaklara 
açılan iki yapı, bir avlu ile birbirine 
bağlanıyor. Doğrudan orijinal strüktüre 
eklemlenen birinci yapı, kalıcı koleksiyona 
evsahipliği yaparken eski ve yeni yapıların 
kotları arasında devamlılık sağlıyor. 
İkinci yapı ise geçici sergilerin yanısıra 
4. katında merkez ofisi barındırıyor. 
Avlunun oluşturduğu mekan çokamaçlı 
kullanımlara imkan tanıyor.

İşlevsel, yapısal ve teknik gereksinimlere 
cevap vermek üzere arazide L biçiminde 
düzenlenen binaların cephelerinde delikli 
ve öngerilmeli beton paneller kullanılmış. 
Yapıların girişleri ise cephelerde 
oluşturulan eğimli yüzeylerin içine yerleşen 
geniş cam paneller ile vurgulanmış. Dairesel 
ışıklıklar sayesinde doğal aydınlatmadan 
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faydalanan galeri katları boyunca 
dışarıdaki manzarayı ve diğer kotları 
görmeyi sağlayan boşluklar oluşturulmuş. 
Yapıların iç ve dış yüzeylerinde genellikle 
beyaz renk hakimken, kalıcı serginin 
konumlandığı binanın iç mekanında 
yer alan pencerelerden, süslemeli metal 
korkuluklara sahip orijinal merdivene 
bakılıyor. 
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Konum: Badajoz, İspanya
Yapım Tarihi: 2014

Proje Alanı: 3.298 m2

İşveren: Diputación de Badajoz
Mimarlar: Estudio Arquitectura HAGO 

Proje Sorumlusu: Antonio Álvarez-Cienfuegos Rubio & 
Emilio Delgado Martos

Proje Ekibi: Ignacio Herrero Frutos, Javier Bachiller 
Alonso, Iago Sánchez Besteiro. 

İnşaat Mühendisliği: Carlos Rubio Manso, José Luis Gómez 
Morillo, Manuel Trenado

Proje İşbirliği: Andrés Rubio Morán, Juan Ruiz, Eliseo 
Pérez (strüktür); Luis Fernández Conejero / Úrculo 

Ingenieros S.A. (mekanik)
Fotoğraflar: Fernando Alda
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“Brigadas & 
Promedio East” 
Endüstri Yapısı
Badajoz eyaletine bağlı Herrera del 
Duque’de konumlanan endüstri yapısı, 
2017 yılında açılan uluslararası bir 
yarışmayla belirlenen projeyle, kent 
merkezinin dışında kalan bir arazide inşa 
edildi. 

Ofisler, serbest planlı çalışma alanları ve 
çift kat yüksekliğinde depo birimlerini 
içeren kütleler, arazide topografyaya 
uygun biçimde ve doğu-batı yönünde 
yerleştirilmiş. Kütlelerin parçalı düzeni, 
kırsal ölçek ve kentsel yapılara özgü 
anıtsallık arasında bir bağlantı kuruyor. 
Cephede kullanılan brüt beton ve metal 
giydirme malzeme ise yapıların çevre ile 
uyumunu sağlıyor. 
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Konum: Herrera del Duque, 
Badajoz, İspanya

Yapım Tarihi: 2020
Proje Alanı: 2.130 m2

İşveren: Diputación de Badajoz
Mimarlar: Estudio Arquitectura 

HAGO
Proje Sorumlusu: Antonio 

Álvarez-Cienfuegos Rubio
Proje Ekibi: Cristina Barajas, 

Pablo Rúa Conde, Pablo García 
Cornejo, Nuria Pérez Cabrero

İnşaat Mühendisliği: Carlos 
Rubio Manso, José Joaquín 

Escribano
Genel Yüklenici: MAGENTA

Proje İşbirliği: Isaac Bachiller 
Galeano (strüktür); Luis 

Fernández Conejero (mekanik)
Fotoğraflar: Fernando Alda
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Mimarın Uzun Mesafe Koşucusu 
Olarak Portresi: 
Walter Stelzhammer

İsben Önen ■

Prelüd’e prelüd
Yapı kurma/yapma eylemi sadece 
mimarlıkla sınırlı kalma derdi olmayıp, 
kapılarını açık bırakmayı seçen; değerler, 
sanat, bilgi, erk, politika, ekonomi, teknik/
teknoloji ve doğayla ilişkisindeki rolünün 
ayırdında; açgözlü olmayan, elindekiyle 
en iyisini yapmaya çabalarken yaratıcılığın 
sınırlarını zorlayan; tutarlı; kendi yerini ve 
geçmişini bilen; çağdaş olanın farkında; 
alçak gönüllülükten ödün vermeyen ve 
abartının dizginlerini nesneler dünyası 
yerine düşünceler dünyasında salıveren 
bir bütün olursa artı-değer üretme 
şansını yakalayabilir1. Uzayıp giden bu 
listenin izlerinin Walter Stelzhammer’in2 
mimarlığında da sürülebiliyor olmasını 
değerli buluyorum3. 14 yıl önce genç bir 
mimar olarak doktora yapmak için geldiğim 
Viyana’da ilk farkedeceğim şey kişinin 
enerjisini kendi üretmesinin tek geçerli 
hayatta kalma yöntemi olacağıydı. Bu  
iç-reaktörün sürekli çalışır halde tutulması 
bir yana, üretilen enerjinin sürdürülebilirliği 
de ayrı bir uzmanlık gerektirecekti. Yalnız 
mimarlık ve klasik müzik değil, caza da 
duyduğum bağlılık, bana yeni macera ve 
kahramanların hiç eksik olmadığı bir yerin 
kapılarını açacaktı. Bu nişe dahil olan, yıllar 
içinde hem kendisi hem de işlerinin üzerine 
düşünme şansını yakaladığım, saygı ve 
sevgi duyulan bir ustaya yazılmış bu metni 
tamamlamış oluyorum.

Prelüd
Bu yazı baskıya girdiğinde, Walter 
Stelzhammer’in Yukarı Avusturya’nın 
Attersee Gölü’ne bakan tepelerindeki, 
hiçbir komşusuna benzemeyen beyaza 
boyalı evi görmesinin üzerinden 60’a 
yakın yıl geçmiş olacak. Viyana Güzel 
Sanatlar Akademisi’nde o evin mimarı 
Ernst Anton Plischke’yle karşılaşmasının 
üzerinden ise yarım yüzyıldan fazla. 
Stelzhammer’in Anadolu coğrafyası 
ve kültürüyle karşılaşması ilk önce 
Akademi’de, atölye arkadaşı Şevki Pekin 
ile başlar. 1972 yılında Pekin’in davetiyle 

İsben Önen, Türkiye ortamıyla da tanışık önemli bir Avusturyalı mimarın 
işlerine ve düşüncelerine yönelik bir değerlendirme denemesi yapıyor.

1
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geldiği İstanbul’da gördükleriyle devam 
eder ve eşi Emine Hanım’la tanışmasıyla 
yaşamındaki vazgeçilmezlerden biri 
haline gelir. Anadolu, Akdeniz, Orta 
Doğu ve daha sonrasında Japon mimarlık 
kültürlerinden aldıklarının tasarımlarında 
nelere dönüştüğünü görebiliriz. Fethiye 
Ölüdeniz’de prefabrik ahşap ve yığma taşla 
inşa ettiği “Maison Turqoise” (1984-89)  
sayabileceğimiz belki de ilk örnek4. 
Yanında taşıdığı ve Sümer tabletleri ile 
Warburg’un atlası arasında bir yerde duran 
defterleri, peçetelerin üzerine çizilmiş 
eskizleri, gece gündüz bıkıp usanmadan 
yaptığı çalışma maketleri mimarlıkla 
kurduğu ilişkinin dolaysız göstergeleridir. 
Barenboim belirli formların bazı bestecilere 
yaşamları boyu eşlik ettiğine ve bu 
sürekliliğin biriken bir “journal intime”e 
dönüştüğüne dikkat çekiyor. Bu öznel 
günlük Mozart için piyano konçertoları, 
Beethoven içinse yaylı çalgılar dörtlüleri ve 
piyano sonatları olmuştur5. Değişimi takip 
edilebilir bir süreklilik içinde, her keresinde 
yeni baştan masaya yatırılan bu form 
Stelzhammer için konuttur.

İkamet değil ama konaklama (l’allogiare) 
inşa etmenin sonucu olarak düşünülebilir. 
İkametin üretimi olarak inşaat ise “inşa 
etmek” ve “ikamet” terimleri arasında 
özgün bir özdeşleşme varsayar. Sıkça 
rastlanılan etimolojik ve alegorik bir 
silsileyi takip ederek Heidegger konuyu 
şöyle açıklar: İnşa etmek (bauen) esas 
olarak ikamet etmek, bir mekanda kalmak 
anlamına da gelir. Fakat kalış, oluş’umun 
(I am= bin) içinde bulunduğu biçimdir. 
Oluş’umun kipi “döngü”dür: ikamet, 
inşa etme, ikamet. Ne bir konak yerinde 
ikamet etmek ne de bir konaklama yeri 
inşa etmek; kalmak: colere sözcüğündeki 
gibi ekip biçerek, cultura sözcüğündeki 
gibi kültürlenerek. Geviert (kare, yani 
dörtlenmiş) içerisinde olmak, dörtlü 
bir meselenin içinde: dünya üzerinde, 

göklerin altında, tanrıların önünde ve 
insan topluluğunun içinde. İnşa etmek, 
ikametgah üretmektir; fakat ikamet, 
Geviert içerisinde olmaktır. Mimari, 
Geviert denen şeyi mümkün kıldığı, onu 
görünür hale getirdiği ve koruduğu sürece 
tektonik bir harekettir6.

Değerler-kavramlar-araçlar
Plischke’nin aktardığı “Yeni-gerçekçilik” 
ve “Modernite”nin, Stelzhammer 
mimarlığındaki kavramların temelini 
oluşturduğunu söyleyebiliriz. Modern, 
bir stile değil, mimarın “çok sesli ve 
demokratik bir toplumun içindeki çağa 
uyan tutumu”na denk düşer7. Bu yolla 
da “açık olmayı benimseyen, sanatsal 
objeliğinden çok kullanım değerinin öne 
çıktığı, sahip olduğu mekan ve yapı plastiği 
özellikleriyle kıl payı bir farka sahip 
yapılar”8 tasarlamaya giden bir yolculuğun 
ilke ve değerlerini öneren bir üst ölçek 
rolü üstlenir. İzlenebilirlik, zamansızlık, 
insancıllık, malzemenin doğasına duyulan 
saygı, tarihsel ve biçemsel öykünmenin 
reddi, yerele eleştirel yaklaşım, biçimci 
olmama, strüktürel düşünme ve planlama 
ilkesini benimseme ve sadelikten yana 
olma…

Genel çerçeveyi tamamlamak istersek, 
bir de bunlara eşlik eden kavramlardan 
söz etmemiz gerekir: Barınma ya da içine 
yerleşme, iç-dış, özel-kamusal, kentsel-
kırsal, yoğunluk, parça-bütün ilişkisi ve 
zaman. Zaman kavramı bir mimar için 
çok temel ama bir o kadar da muğlak bir 
zemin sunuyor. Gelecek, bugün geçmiş 
oluveriyor. Mimar uzun bir sürece yayılan 
karşılaşma, değiştirme, ilişkiler ve aktörler 
bütünü içinde bir “çok”luğu yanında 
taşımaya başlıyor. Tasarım sürecindeki 
çoklu olabilirliklerin kurgulanması ise 
antik Yunan’daki poeisis’e -daha önce 
varolmayan bir şeyi yapmaya ve kurmaya-
bağlanabilir ve yalnızca “ima” edilen bir 

sonuca gider. Deneyimleyene yer açan, 
yaratıcı ve kullanıcının birlikte çıktıkları 
uzun ve öznel bir koşuya dönüşür. Olasılık 
bu noktada üzerinde düşünmemiz gereken 
bir başka kavram olarak karşımıza çıkıyor. 
Lombardo, Cacciari’nin kitabının giriş 
bölümünde gerçeklenme güdümlü olasılık 
anlayışının yanında, gerçeklenmesinin 
olasılık olma durumu ortadan kaldırılan 
ve gücünü yalnızca gerçekleşme ihtimali 
bulunan pek çok seçenekten biri 
olmasından alan ama asla gerçekleşme 
zorunluluğuyla kısıtlanmayan olasılık 
anlayışından da söz eder9. Stelzhammer’in 
defterleri işte bu tür olasılıklarla doludur10.

Felsefe metinleri, hexaflexagon’lar gibi 
birbirinin üzerine katlanarak kapatılmış 
ama açılmaları beklenen bir yapıdadır. 
Açılıp kapatıldıkça kendini yineleyen ve 
sonlulukları göz ardı edilmiş bir döngüyü 
barındırlar ve okuyucunun bu çok katlı 
döngüyü harekete geçirmesi için bizzat 
aktif bir rol üstlenmesi beklenir. Filozof 
tarafından katlanarak kapatılan metin, 
deneyimleyen tarafından katlanarak 
açılırken, kapanmaya da devam  
edecektir. Mimari bir yapı da benzer 
bir çok-katmanlılıkla farklı ölçekleri 
iç-evrenler halinde itinayla kurmalıdır. 
Stelzhammer’in yapısal ve mekansal 
elemanları bir felsefi metnin yapı 
taşları gibi ele alması, onlarla yıllar 
içinde tekrar hesaplaşıp yeni bütünler 
kurmasındaki kararlılığı bir perpetuum 
mobile tanımlıyor. Onun için bu tipolojik 
uğraşmalar, kimi zaman bir satranç oyunu 
gibi farklı açılışlar ve jestlerle somutlanır. 
Birer seçenek olarak biriktirilen bu 
yapıtaşlarının çeşitli kombinatorikle 
biraraya gelerek oluşturduğu konut 

1 Maison Turqoise (1984-89), Ölüdeniz, 
Fethiye, Muğla (Fotoğraf: ©Rupert Steiner).

2-3 Maison Turqoise, Avludan görünüm 
(Fotoğraf: ©Rupert Steiner).

2 3
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tipolojilerini, ama aslında yaşam 
önerilerini görüyoruz. Kısıtlamaların, 
birer tasarım girdisine dönüştürülüp 
araçsallaştırılmalarında gösterdiği 
başarıda, bu yapısal kombinatoriğin 
de rol oynadığını söylersek yanılmış 
olmayız. Bunlar bazen kendi dediği gibi 
iyi birer standarda bazen de Kühn’ün 
Stelzhammer’in Willhelm-Kaserne konut 
yerleşkesi (2006-09) için yazdığı gibi 

“Her bloğu kendi içinde konut mimarlığı 
için birer ders olarak okutulabilecek 
nitelikte”11 olan özgün ve yenilikçi 
önerilere dönüşür. Kühn yazısının 
devamında Stelzhammer mimarlığının 
özüne ilişkin önemli bir saptamayı, onu 
MVRDV’nin yine Viyana’da yaptığı 
bir konut projesine olan yaklaşımıyla 
karşılaştırarak ortaya koyuyor: “MVRDV 
konutun katı kurallarını, onu sonrasında 

4

6

5

4 Wohnarche Atzgersdorf (1997-99), Viyana (Fotoğraf: 
©Herold Leodolter).
5 Wohnarche Atzgersdorf (1997-99) Işık Avlusu, Viyana 
(Fotograf: ©Rupert Steiner).
6 Stadt des Kindes konut yerleşkesi (2004-13), Viyana: 
Bakıma muhtaç çocuklar için mimar A. Schweighofer 
tarafından 70’li yıllarda tasarlanan “Çocuk Kenti”nin 
kısmen yenilenip, ek yapılarla konut yerleşkesine 
dönüştürülmesi (Mimar Peter Weber ile birlikte). İki 
tip ışık avlulu tipin oluşturduğu wirtschaft bloğu sokak 
cephesi. (Fotoğraf: ©Rupert Steiner).
7 Orasteig konut yerleşkesi (2005-09), A Blok cephe ve 
atriumdan model-kesit. Viyana.
8 Orasteig konut yerleşkesi, Atrium, Viyana (Fotoğraf: 
©Rupert Steiner).
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abartarak irrasyonele çekmek üzere, 
görünürde kabullenirken, Walter 
Stelzhammer kurgunun kendi içinde 
kalıp, onun kalitesini bu sınırlar içinde 
adım adım iyileştirmeyi tercih ediyor”12. 
Dolayısıyla istisnayı, düzenin kendi içinden 
çıkılarak varılması gereken ve kurallı 
olanla eşdeğerde tutarak, yapısal olanın 
bir devamı olarak bütüne dahil etmeye 
kalkışmış oluyor.

Tipolojik, mekansal ve yaşamsal kurgunun 
da özünü oluşturan bu kavramsal çatkı 
hangi araçlarla sınanabilir?

Tafuri, mimarın “hem eleştiri hem de 
özeleştiri” yapabilmesinin önemini 
vurgular. Mimarın “yapabildiklerine 
hem birtakım koşulların yokluğunda 
hem de varlığında bakmamız gerekir”13 
diyerek sosyal, politik, teknolojik, 
ekonomik kısıtlamalar ve önverilerin 
hangi koşullar altında mimarın hem 
neyi yapmaya kalkıştığı hem de neyi 
gerçekleştirebildiğinin anlamının 
meşruluğunu sorgulamamız gerektiğine 
işaret eder. Stelzhammer için bu 
çabanın anlamı sosyal konutun elverdiği 
ekonomik dar alanda mücadele ederek 
kurduğu yaşama alanı çeşitliliği, mekan 
kalitesi ve yapı plastiğinde aranmalıdır. 
Bu noktada başarısı, bu kalitenin abartılı 
bütçelere gereksinim duymadan, herkesin 

ulaşabileceği bir değer ve ortak payda 
olabileceğini hem yatırımcıya hem de 
yasaları koyana kabul ettirmesindedir. 
“Himmel über Wien”e gelmeden önce 30 
yıla yayılan bir süreç içinde bu çeşitlilik, 
iki ana öneri üzerinden okunabilir: 
Atrium ve ışık-avlusu ya da iç içinde 
içlerin yaratıldığı konutun Geviert hali; 
ikincisi ise “mekanda yaşamak” (wohnen 
in Raum), farklı yaşam ve mekan 
önerilerinin biraraya getirildiği, konut 
birimlerindeki yaşam hacminin arttırılıp, 
modüllerden oluşan bütünün sıkıştırılması 
önerisidir.

Önerilerden ilki için “Wohnarche 
Atzgersdorf” (1997-99) ve uygulanmayan 
birinci “Lewischgasse” (1998-99) ile 
başlayacak olursak, bunun “öznel 
günlüğün” içinde 30 yıla yakın bir geçmişi 
olduğunu görürüz. Bu denemenin önemli 
bir ara durağı 2003-07 yılları arasında 
tamamlanan ikinci “Lewischgasse” 
projesidir. Yeni baştan denemeye devam 
ettiği, bir anlamda tekrar tekrar ele 
aldığı, proje özelinde farklılaştırarak 
ve kimi zaman başka yapı taşlarıyla 
birleştirerek yeni bütünler oluşturur. 
Atrium ve ışık-avlulu tipolojinin çeşitli 
projelerdeki izini sürersek bunların Stadt 
des Kindes (2004-13), Orasteig (2005-09) 
ve Ödenburgerstrasse (2008-12) konut 
yerleşkeleri, Neumayrgasse sıra evleri 

(2012-15) ve son olarak da “Himmel 
über Wien” projesinde dönüşüp, değişik 
formatlarda tasarlandıklarını görürüz.

Takip edilebilir ikinci öneri, karışık konut 
tipolojilerinin, yüksek yoğunluklu bir 
kurgu içinde çözülmesiyle dertleniyor. 
Yaşamın örgütlediği bir formun biçimle 
sınandığı yapısalcı bir bildiridir ve cidarın 
kurgulanmasıyla sınırlı kalmayı yeğleyen ve 
tercihini biçimsel dışavurumdan kullanan 
“popüler” mimari yaklaşımlara bir yanıt 
olarak görülebilir. Yarım kat şaşırtmalı ve 
birbirinin üstüne her iki yönde de binen ve 
bu biraraya gelişlerin yanında yine bütün 
önerinin işlemesinin sağlayan yapıdan 
çıkan yüksek tavanlı yaşama mekanları... 
Buradaki başarıların en önemlilerinden 
biri, yaşam çeşitliliğiyle elde edilen 
artı-değerin sosyal konut sistemi içinde 
sunulabilmesidir. “Wilhelm-Kaserne” 
(2006-09) ve “Konstanziagasse” konut 
bloğunda farklı karışıklık derecelerinde 
denendiğini görüyoruz. Ortaya çıkışını 
ve zaman içindeki izlenebilir değişimini 
takip edebiliriz. İlk projede tek yönde 
denenen üst üste bindirmelerin, Mayıs 
ayında tamamlanan “Konstanziagasse”de 
tüm olasılıkların kullanılıp, her iki yönde 
de kotarıldığını görüyoruz. 70 konut, 
kural ve istisnalarıyla üç ana formatta 
karşımıza çıkıyor: Tek odalı; iki katta 
yarım-maisonette olarak çözülmüş üç ve 



108

D
Ü

ŞÜ
N

C
E

A
R

R
E

D
A

M
E

N
TO

dört odalı; son olarak da sıkıştırmanın 
mümkün kıldığı ve bir artı değer olarak 
ortaya çıkan yaşama alanı 3,90 m kat 
yükseklikli iki ve üç odalı tipler. Plan 
düzleminde ve hacimsel olarak farklılıklar 
gösteren bu çokluğun işleyebilmesi, 
değişik konut çözümlerinin tanımladığı 
yapı blokları, düşey dolaşım kovalarına 
sarılarak, mafsallar gibi birbirlerinin içine 
geçirilmelerine bağlı. Zemin katı ve çatı 
terasında ise sosyal konutun öngördüğü 
ortak kullanım alanları bulunuyor.

Gelecek. Bugün. Geçmiş.  
Himmel über Wien ya da Viyana 
üzerindeki gökyüzü
Avusturya genelinde de üç aşağı beş 
yukarı aynı olmakla beraber, Viyana’da 
(hem başkent hem de kendi başına bir 
eyalet olarak) konut tasarım ve üretimine 
tahmin edileceği üzere pek çok aktör dahil 
oluyor. Devlet teşvikli konut üretimi, 
yapı sektörünün en güçlü lokomotifi 
olarak görüldüğü ve her yıl ortalama 
9000’i yeni yapı olmak üzere 13.000 
yeni konut kullanıcısına kavuşuyor. 
Toplamda ise bu sayının 200.000’in 
üzerinde olduğu söyleniyor. Bunların 
üretimi bazen tamamen bazen de belli 
oranlarda sağlanan fonlarla destekleniyor. 
Üretim süreçleri ve metotları da farklı 
aktörleri dahil ediyor ama ortak paydaları 
standartlar ve konutla beraber sunulan 
ortak yaşamı destekleyen işlevlerdir. 
Viyana eyaleti konut politikası neredeyse 
yüz yıldır sosyal-demokrasinin temel 
ilkelerini elden kaçırmamaya çalışıyor 
(1930’ların Karl-Marx-Hof’undan kentin 
kuzeydoğusunda hiç yoktan kurulan, 
kısmen yaşamaya başlayan ve 2028 yılında 
tamamlandığında 10.500 konutta yaşayan 
20.000 sakinli bir yeni-çağ kenti olacak 
olan Seestadt Aspern gibi pek çok büyük 
yatırım ve bunlarla eşzamanlı yürüyen 
altyapı ağı gibi). Devlet sadece yasa koyan 
olarak değil aynı zamanda ortağı ya da 
kurucusu olduğu şirketler aracılığıyla da 
bu sürecin içinde yatırımcı olarak aktif 
rol oynayabiliyor. Yatırımcı ve mimarın 
birlikte katıldıkları açık ya da davetli, 
tek ya da iki aşamalı, ulusal, Avrupa 
genelinde ya da uluslararası yarışmalar, 
proje elde edilme pratiğinde yer etmiş 
yöntemler olarak karşımıza çıkıyor. Bu 
karışık ilişkiler bütününün türlü zorluklar 

9 Wilhelm-Kaserne konut yerleşkesi (2006-09), 
Yüksek tavanlı yaşama alanlarının, balkon ve localarla 
güneybatı cephesine yansıması (Fotoğraf: ©Rupert 
Steiner).
10-11 Wilhelm-Kaserne (10) ve Konstanziagasse (11) 
konut tipolojilerinin modülleri.
12 Konstanziagasse konut bloğu (2018-2021), 
Bahçeye bakan güneydoğu cephesi, Viyana (Fotoğraf: 
©Rupert Steiner).
13 Himmel über Wien (2020), Ön cephe (Görsel: 
Michael Lisner, Virtual Dynamix).

9

10

11
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ve soru işaretleri doğurduğunu sanırım 
söylememe gerek yoktur ama bunlar 
üzerine adamakıllı bir değerlendirme 
yapabilmek için daha detaylı bir araştırma 
ve başlıbaşına bir yazı gerekecek. 
Avusturya deneyimi sosyal-konutun sadece 
projelendirilmesi ve üretimi değil tanımını 
da yapmakta zorlanan Türkiye için bir 
örnek oluşturabilir.

Sonradan yoğunlaştırma özellikle kent 
içindeki konut (t)üretimi açısından kısaca 
değinmemiz gereken bir başka yöntem. 
Yaşayanları tarafından sahip çıkılan ve 
yerel yönetimler tarafından da özenle 
iyileştirilerek devamlığı gözetilen kentte 
yaşama kültürünün bir talebi doğurması 
kaçınılmaz14. Merkezde yaşama talebinin 
artması, konut fiyatlarının yükselmesi, 
kent içindeki konut bloklarının 
kullanılmayan çatı aralarının da, tanınan 
yükselme ve hacim arttırma sınırları içinde 
genelde iki katlı çatı katı konutlarına 
dönüşümü: 19. yüzyıl sonu-20. yüzyıl 
başı yapı bloklarına yeni konut şapkaları 
geçirmek...15 Bu dönüşüm, bir dönemin 
sosyo-ekonomik kurgusu içinde Beletage 
ya da Pianonobile olarak da bilinen birinci 
katın hali vakti yerinde kentsoylu sahipleri 
ve çatı katlarında barınmak zorunda 
kalan dar gelirlilerin zaman içinde yer 
değiştirmesiyle bloğun tepetaklak olmasına 
tanıklık ediyor.

Üzerine bir de pandemi beraberinde yeni 
ve hortlayan eski sorularla tanımlı böyle 
bir geçmiş, bugün ve gelecek hattında, 
“Himmel über Wien” (HüW) ya da 
“Viyana üzerinde Gökyüzü”16 köklerini 
güncel mimarlık ve kent planlama 
tartışmalarına salan ucu açık bir  
“reel-ütopya” önerisidir17. Küçük 
ölçekteki ilk denemesi uygulanmayan 
“Lewischgasse” (1997-99), daha sonra 
2001 yılında Aomori, Japonya yarışma 
önerisi ve bir konsept-proje olarak 

kurgulanan “Himmel über Fünfhaus” 
(2004)18 olmak üzere üç ana durağı olan 
HüW, Viyana blok mimarisi için yeni 
ve sürdürülebilir bir açılım sunuyor. Bu 
reel-ütopik proje Stelzhammer’in meslek 
yaşamının büyük bir bölümü boyunca 
geliştirip uyguladığı konut tipolojileri, 
mekan çeşitliliği, kentsel ölçekteki 
yerleşke önerileri, ama aynı zamanda 
kavramlar, değerler ve sorunsallara 
ilişkin çözümlerin biraraya geldiği bir 
tasarımdır. Yoğunluğun, değerlerin 
çoğaltılarak ve yeni açılımlar sağlayacak 
şekilde arttırılmasını (nachverdichtung/
redensification); konut-ticaret-rekreasyon 
çoklu işlev kullanımının insan ve insan 
ölçeğini göz önünde bulundurarak 
çözülmesini; sosyal, ekonomik ve yaş 
hiyerarşisini reddeden yaşam alanlarının 
tasarlanmasını hedefleyen yeni bir yapı 
tipolojisi olarak da görebiliriz.

Yapının içindeki kullanım çeşitliliği 
düşey kurguyla biraraya gelen üç ana 
katmandan oluşuyor: Ticarete ayrılmış 
kentle hemzemin baza, çoklu kullanıma 
sahip mekanlar sunan ve ara platformu 

oluşturan kent-holü (stadthalle),  
ışık-avlulu (lichthof) ve atriumlu birimlerin 
oluşturduğu konut-örtüsü. Kent-bazası 
kent-holüyle birlikte, konutlara dağılımı 
sağlayan platforma ulaştıran düşey dolaşım 
elemanları ve gökyüzüne açılan boşluklarla 
geçirgen üç kat yüksekliğinde korunaklı 
bir agoraya dönüşüyor. Kamusal, yarı özel 
ve özelin birbirinin içine geçtiği bu aralığın 
üst kotu, kent zemininden 6 m yukarıda ve 
kent-holü olarak adlandırılıyor. “Üreten 
kent” ilkesinden yola çıkarak, yalnız 
konutlar için ortak kullanıma sunulmuş 
mutfak ya da çokamaçlı hobi alanları 
değil aynı zamanda mahalle sakinleri için 
işlikler, kısa ve uzun süreli kiralanabilir 
ortak büro hacimleri, çocuk oyun 
alanları da öneriliyor. Yatayda sağlanan 
geçirgenlik düşeyde de devam ettirilerek, 
gün ışığının agora zeminine kadar ulaşması 
ve böylelikle doğrudan topraktan yetişen 
ağaçlardan agora boşluğuna tırmanan 
bitki türlerine uzanan botanik bir çeşitlilik 
hedefleniyor.

Kent-holünün üstünde ise konutların 
zemin katlarının köprülerle bağlandığı 

12

13
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açık dolaşım ağı yer alıyor. Projenin 
eşitlikçi ve adil yaklaşımının temel 
unsurlarından biri de tiplerin değişik 
büyüklüklerde tasarlanmalarına 
rağmen tamamının çatı bahçesine sahip 
olmaları. 45 m2 üzerine oturan ve dört 
kattan oluşan içe dönük bir kurguyla 
planlanmış olan ışık avlulu ve atriumlu 
tiplerin temelinde, ters çevrilmiş sıra 
ev kurgusu yatıyor. Bunlardan ilk tipi 
örnek olarak ele alırsak: Konutlara giriş, 
kent-holünün en üst kotunu oluşturan 
açık dolaşım seviyesinde başlıyor. 
Burada ıslak hacim ve depo dışında tüm 
katlar boyunca hareket eden ve aşağı 
yukarı küçük bir oda büyüklüğünde 
planlanan ve merdivenle beraber konut 
içi dolaşımı engelsiz bir şekilde sağlayan, 
istenmediği durumlarda ek bir odaya 
dönüştürülebilecek olan oda-asansör 
de yer alıyor. Ana yaşam katı olarak 
düşünülmüş birinci katın üstünde ise 
çalışma galerisi ve odalardan ilki, en üst 
katta ise terasa açılan ve ister ikinci bir 
oda istenirse de bağımsız ıslak hacim, 
mutfak ve çalışma köşesinin kompakt 
olarak çözüldüğü bir konut-içinde-konut 
birimi bulunuyor. Yaşam katından 
terasa kadar uzanan 6 m yüksekliğinde 
bir boşluk olan ışık-avlusu, konutun 
gökyüzüne açılan penceresi görevini 
görüyor. Böylece boşluk tüm birimlerin 
etrafına sarıldığı yapısal bir eleman olarak 
kurguya katılıyor. Son olarak en üst 
seviyede ise her konutun kendine ait çatı 
bahçesi ve terası yer alıyor. Mevcut öneri 

14 Himmel über Wien, Kent holünden kent kotuna 
bakış (Görsel: Virtual Dynamix).
15 Himmel über Wien, Konut kesiti (Görsel: 
Virtual Dynamix).

14
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beş çekirdekle ulaşılan dört katlı yüz 
konut birimini içerse de farklı kentlerdeki 
değişik büyüklükteki parsellere modüler 
olarak uyarlanabilir olması proje için bir 
başka artı değer sağlıyor.

“Himmel über Wien”, Stelzhammer 
mimarlığının 50 yıla yaklaşan bir zaman 
dilimi içinde, çeşitli projelerle denenmiş 
yaşam önerilerini biraraya getiren bir 
“reel-ütopya” projesi olarak bugünden 
geleceğe uzanan yeni bir konut ve kent 
tipolojisi sunarak gerçekleşmeyi bekliyor.

Epilog
Mimarlık yapmak dünyanın her yerinde 
üç aşağı beş yukarı aynı karışık ve çok 
girdili süreçlerle tanımlı. Uzun mesafe 
koşucusu olarak mimarı, türlü çıkar 
ilişkilerinin getirdiği zorlukların yanında, 
ortak paydası insan olan karmaşık ve 
hiçbir zaman tam olarak kestirilemeyen bir 
girdiyle pek çok zaman kişisel düzeydeki 
boğuşmalar dizisi bekliyor. Geçtiğimiz 
Sonbahar, Walter’e uzun zamandır 
merak ettiğim şu soruyu sormuştum: 
Koşuya neden devam etmeli? Orasteig 
konut yerleşkesine bir grup meraklının 
katıldığı bir gezi düzenlenmişti. Walter 
de bir yandan tasarlanan kurgudan 
nelerin düşünüldüğü gibi kullanıldığını ve 
nelerin değiştirildiğini merak eden mimar 
olarak konutu incelerken, bir yandan da 
projenin öyküsünü aktarmıştı. Kapılarını 
ziyaretçilere açan ve ilkin genç bir çift 
olarak yerleştikleri, sonra çocuklarının 
da katılımıyla bir çekirdek aileye dönüşen 
evin sakinleri, o gün evlerini sanki 
kendileri tasarımın sahipleriymişçesine 
içten bir bağlılıkla anlatmışlardı. Alınan 
kararların ve önerinin onların bir yandan 
yaşamlarını şekillendirmeleri için geçerli 
bir başlangıç sunabilmiş olduğunu görmek, 
öte yandan da onlara kurguyu kendilerince 
dönüştürecekleri alanı tanıyarak 
yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline 
geldiğini görmek mimarın haklı bir 
mutluluğuna dönüşmüştü. Koşunun 
devam etmesinin nedeni işte bu olasılığın 
tekrarlanma umudu ve buna ek olarak 
bir sonraki denemede daha da iyisinin 
başarılabileceğine duyulan ve hep ötelenen 
inanç olmuştu.

Bina edilen şey nedir? Bir köprü… Köprü, 
kıyıları görünür kılar, dünyanın dört bir 
yanını biraraya getirir, çeşitli unsurlarını 
“toplar”; “yeryüzünü ve gökyüzünü, 
tanrıları ve ölümlüleri kendi meşrebince” 
uzlaştırır. Köprü, bir konumdur: “İnşa 
etme, mekanları oluşturan konumları” ve 
bunları çevreleyen, koruyan “dörtlenmiş/
dört katmanlı alanı kurar”. Köprüden önce 
yalnız boşluklar bulunur: Boşluk, köprü 

aracılığıyla alana dönüşür. İnşa etmek, 
mekan oluşturmak, ona yol açmaktır. İnşa 
etmek, Geviert için mekan oluşturmak ve 
orada kalmaktır19.

■ İsben Önen, Dr. Mimar.
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Transformations of Public Space:
Architecture and the Visual Arts in Late 
Modern Istanbul 1950-80

İpek Akpınar (Ed.), Elâ Güngören (Ed.), Johan Mårtelius (Ed.), 
Gertrud Olsson (Ed.)

İstanbul İsveç Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2021, 161 sayfa, ISBN 9789188929372

Turgutreis 1974:
Ailelerin ve Evlerin Evrimi

Suha Özkan, Richard Plunz

Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2021, 336 sayfa, ISBN 978 9750407079

İstanbul İsveç Araştırmaları 
Enstitüsü SRII’da 2016 yılında 
gerçekleşen uluslararası 
seminerin ardından hazırlanan 
yayın, yeni tamamlanmış 
doktora ve doktora sonrası 
çalışmalardan bir seçkiyle 
birlikte, 1950’lerden 1980’leri 
kapsayan dönemde, İstanbul 
üzerine değerlendirmeler 
yapan arşiv araştırmalarıyla, 
söylemsel okumaları dayanak 
alan uluslararası araştırma 
projelerini biraraya getiriyor. 
Kitap toplumsal, ekonomik, 

siyasi ve kültürel veriler 
ışığında İstanbul’da otuz yıllık 
dönemde kentsel, mimari 
ve kültürel dönüşümlerin 
öyküsünü aktarırken, kentin 
hızlı gelişiminin yanısıra 
fiziki yapılanmasıyla ilgili 
hayallerin, betimlemelerin ve 
uygulamaların izleğini sürüyor.

Johan Mårtelius, İpek Akpınar, 
Meltem Gürel, İdil Erkol, 
Şebnem Şoher, Gertrud Olsson, 
Elâ Güngören, Bilge Yıdırım 
Okta, Burcu Selcen Coşkun 

ve Björn Magnusson Staaf’ın 
metinlerinden oluşan kitap; 
çeşitli süreçler, mimarlar, şehir
planlamacıları, sanatçılar ve 
İstanbul halkının şehirle ilgili 
imgeleri hakkında yeniden 
düşünmeyi olası kılıyor. 
İstanbul’un dönüşümünü 
kentsel, mimari ve sanatsal 
açıdan inceleyen bu çalışmalar, 
kentin daha geniş kapsamlı 
bir kavrayış ekseninde 
değerlendirilebilmesi açısından 
yeni açılımlar sunuyor.

Bodrum yarımadasında 
gerçekleştirilen ve 20. yüzyıl 
sonlarındaki kentleşmeyi 
ele alan öncü bir kaynak 
niteliğindeki kitap; modern 
bir altyapıya sahip olmayan 
ve genellikle tahıl ve narenciye 
üretimi yaparak, tarıma 
dayalı bir yaşam sürdüren 
köy sakinleri ile onların 
geleneksel inşaat yöntemleriyle 
oluşturdukları yapılar ve yaşam 
kültürlerine odaklanıyor. 
Kitapta, Turgutreis’te 
yaşayan on beş ailenin yaşam 
biçimleri, geçim kaynakları ve 
kültürleri, 140 orijinal çizim 
ve 250 fotoğrafla belgeleniyor. 
Yarımadanın iki bin yılı aşkın 
tarihsel gelişim sürecini, resmi 

kaynak ve kayıtlardan aktaran 
kitap, aynı zamanda geleneksel 
yapı elemanları ve yöntemleri 
ile onların modern pratiğe 
geçişini içeren bir sözlük 
çalışmasına da yer veriyor.

Kolombiya Üniversitesi’nde 
Mimarlık Bölümü’nde 
profesör olan Richard Plunz 
ile ODTÜ’de Mimarlık 
Bölümü’nde “fahri 
profesör” olan Suha Özkan 
tarafından hazırlanan bu 
kitabın saha araştırma 
çalışmaları, tüm dönem 
boyunca kitabın yazarlarının 
önderliğinde Kolombiya 
Üniversitesi ile Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi’nden 

oluşturulan ekip tarafından 
gerçekleştirildi. Ortaya konan 
kitap Türkiye’de geleneksel 
konutu salt arkitektonik bir 
gerçeklik olarak anlatmakla 
yetinmeyişi ve toplumsallığı 
“görmesi” bağlamında bir tür 
ilk sayılabilir.

Kitapta şu bölümler yer 
alıyor: Önsöz: “Günümüzün 
Turgutreis’i”, Giriş: “Biz Ne 
Yaptık?”, “Tarih Boyunca 
Çevre”, “Tarım ve Su”, 
“Tahıl Döngüsü”, “Ali ve 
Nesibe Yavuz”, “Rabia 
Tolgar”, “Mehmet ve Ayten 
Türk”, “Mehmet Ali ve Ayten 
Gümüş”, “Hüseyin ve Niyase 
Keskin; Mehmet ve Hesna 

Keskin”, “Hakkı ve Zeynep 
Alkaç”, “Ali ve Zeynep 
Karakaş”, “Ayşe Saygı”, 
“Hatice Atilla”, “Aydın ve 
Zeynep Süzen”, “Hatem ve 
Nurten Dengiz”, “Hasan 
Girgin”, “Ahmet ve Hatice 
Muğlalı”, “Şevki ve Zehra 
Bağcı”, “Muharrem Çaputçu, 
Hasan ve Fatma Çaputçu”, 
“1974-1997 Konut Formu ve 
Kültürün Yerinden Edilişi”, 
“1997’de On Beş Aile”, “Yerel 
Terimler Sözlüğü”. 
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Growing up Modern:
Childhoods in Iconic Homes

Julia Jamrozik, Coryn Kempster

Birkhäuser, Basel, 2021, 320 sayfa, ISBN 978 3035619058

Julia Jamrozik ve Coryn 
Kempster’ın sözlü tarih 
çalışması, çocukluklarını 
modernist konutların 
radikal ortamında geçirmiş 
kişilere ve bu deneyimin 
mimarlığa bakışlarını nasıl 
şekillendirdiğine odaklanarak 
modernizmin sıradışı bir 
portresini ortaya koyuyor.

Kitap; Brno’da Mies van der 
Rohe evinde (1930) büyümüş 
ve bugün 90’ında bir filozof 

olan Ernst Tugendhat’ın 
hikayesinden, Helga 
Zumpfe’nin Schminke ailesinin 
en küçük kızı olarak Löbau’da 
Hans Scharoun tasarımı olan 
gemi benzeri villada (1913) 
geçirdiği yıllara uzanan 
söyleşilerle, dönemin avangart 
ve ikonik yapılarını çocukluk 
anılarının izinde taze bir 
bakışla yeniden keşfe çıkıyor. 
Stuttgart’ta J.J.P. Oud’un 
Weissenhof konutu (1927) 
ve Le Corbusier’nin Unité 

d’Habitation’u (1952) kitabın 
kişisel anlatılarla izini sürdüğü 
diğer yapılar. Bu modernizm 
anıtlarının bilinmeyen yüzü, 
kitaba özel üretilmiş çok sayıda 
mimari çizim ve yapıların 
güncel fotoğrafları eşliğinde 
sunuluyor.

Kitapta şu başlıklar yer alıyor: 
“Mimarlık ve Kişisel Anlatı” 
(Architecture and Personal 
Narrative), “Weissenhof Estate 
Row House” (Rolf Fassbaender 

ile söyleşi), “Tugendhat 
House” (Ernst Tugendhat ile 
söyleşi), “Schminke House” 
(Helga Zumpfe ile söyleşi), 
“Unité d’Habitation” (Gisèle 
Moreau ile söyleşi), “İkonik 
Konutlarda Geçen Çocukluğun 
Öğrettikleri” (Lessons from 
Childhoods in Iconic Homes).

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.








