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TÜRK!YE’DE KAMUSAL MEKANDA YAPILAN YEN! B!R MÜDAHALE 

ÖNER!S! OLARAK ‘!MKANMEKAN’ 

ÖZET 

Türkiye’de kentli olmak ve kamusal mekann ve kamusal mekan algsnn geçirdi!i 
süreçleri ara"tran tez, kamusal mekana yeni bir müdahale önerisinde bulunmaktadr. 
Kamusal mekann Türkiye "artlar dahilinde genel olarak yönetim ve denetim 
mekanizmalarna ait olu"unu ya da bu "ekilde alglanmasnda ki sorunsal tespit eden 
tez kamusal mekanda müdahale, dahil ve olu" müdahil olu"u incelemi"tir. Tez 
Türkiye’ de kamusal mekana yeni bir müdahale önerisi olarak küçük ölçekli 
müdahalenin olup olamayaca!n ara"tran tez imkanmekan adl projeyi de alan 
çal"mas olarak seçmi" ve tez kapsamnda yeni müdahale önerisi olarak sunmu"tur.  

Birinci bölümde, konuya genel bir giri" yaplarak, konunun önemi ve neden seçildi!i 
anlatlm"tr. Problem alan tanmlanm" ve bu alan dahilinde çal"mann amac ve 
kapsam ortaya konmu"tur. Çal"mada alan çal"mas olarak imkanmekann 
seçilmesinin en önemli nedenlerinden biride ba"ndan beri içinde yer alnan bir proje 
olmasndan kaynaklanmaktadr. 

$kinci bölümde, kamusallk, kamusal alan, kamusal mekan/zaman, Türkiye’de 
kamusal mekan gibi kavramlar ve geçirdikleri tarihsel süreç ara"trlm"tr. Kamusal 
mekan algs, kamusal mekan/zaman ve bu kavramlarn Türkiye’de bulduklar 
kar"lklar anlatlm"tr. Kamusal mekan olu"turan en önemli dinamiklerden birinin 
de o mekann kullanclar oldu!una ve mekann kullanclarla üretildi!ine vurgu 
yaplm"tr.  

Üçüncü bölümde, müdahale, dahil ve müdahil olu", kentte müdahil olu", kentlinin 
müdahil olu"u gibi kavramlar ara"trlm". Yeni müdahale önerisi olarak KÖM 
(küçük ölçekli müdahale)’de anlatlm"tr. KÖM ün tanmlar ve bir deneme süreci 
oldu!u anlatlm", ki"isel ya da örgütsel müdahil olu"larn önemine vurgu 
yaplm"tr. 

Ki"isel müdahalelerden bahsedilirken ‘sahiplenmek’ ile ‘tahakküm altna almak’ 
arasnda ki fark açklanm", KÖM’ün sahiplenmekle ilgili bir müdahale türü oldu!u 
anlatlm"tr. Dünya ve Türkiye’den farkl örneklerle KÖM 

Dördüncü bölümde, kamusal mekana yaplan küçük ölçekli müdahalelerin o mekan 
nasl etkileyece!ini bir deneme süreci olarak sorgulayan bir gelecekte bir veritaban 
olarak çal"acak olan ‘imkanmekan’ incelenmi" ve yeni bir müdahale yöntemi olarak 
önerilmi"tir. 

Be"inci bölümde ise, tez kapsamnda yaplan tüm ara"trma ve analizler ortaya 
konmu" ve bu sonuçlara ba!l olarak yeni öneriler geli"tirilmi"tir. Bir deneme süreci 
olarak imkanmekan tez sonucunda yeni bir müdahale yöntemi olarak önerilmi"tir. 
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‘IMKANMEKAN’ AS A NEW INTERVENTION TO PUBLIC SPACE IN 

TURKEY 

SUMMARY 

The thesis is a research on being a city dweller in Turkey and the changes and 
modifications of the perception of the public space; it also gives a suggestion on a 
possible intervention to the public space. The thesis determines the problematic; how 
and why the public space is under some general administrative and controlling 
mechanisms or if not, how is it perceived to be so by the users, in Turkey. It also 
includes the research on interventions on public space, being included and being an 
intervener in a public space. 

In the first chapter, the importance of the reasons why this subject is chosen, the 
description of the problem, and the method used in the study are explained. In this 
thesis, imkanmekan is chosen as a case study, one of the reasons of this case study is 
being inside of this project from the beginning. The other reason is that imkanmekan 
is working on small scale intervention and this thesis is also analyzing small scale 
intervention. 

In the second chapter, important concepts of the thesis are explained. These are, 
public, public space, public sphere, public place/time, and these concepts meaning in 
Turkey. The concepts of public space and public place are explained and the 
difference between these two concepts is shown. The historical process of public 
place in Turkey and the perception of today about public place is observed, and 
asserted. 

In the third chapter, the following concepts are observed: intervention, being 
included and being an intervener, also being an intervener in the city and the city 
dweller’s interventions. As the possible suggestion of intervention, SSI (Small 
Scaled Intervention), being in the period of trial, is proposed with its’ definitions and 
also the importance of personal or organizational intervening to these small scaled 
acts is argued. 

In the fourth chapter, the affects of small scaled intervention in public place is 
analyzed by the way of observing imkanmekan. $mkanmekan is a project which will 
work as a web site, and it is a kind of experimentation process now. Imkanmekan is 
investigated and suggested as a new small scaled intervention model. 

In the fifth chapter, all the analysis and observations done in the scope of the thesis 
are laid on the table and staying connected to these conclusions, new proposals are 
born. As a trial period, ‘imkanmekan’ is suggested as the new intervention method in 
the finalization of the thesis. 
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1. G!R!% 

1. 1. ÇALI%MANIN AMACI VE KAPSAMI 

Mekan zamandan ba!msz dü"ünemedi!imiz sözlük anlamyla ise bir kimsenin, bir 
"eyin bulundu!u, bir eylemin geçti!i ya da gerçekle"ti!i yer (TDK, 2008) dir. 
Kamusal mekan ise zamansal boyuta sahip olaslklar zincirinin gerçekle"ti!i 
toplumsal etkile"im mekan olarak tanmlanabilir.  

Kamusal alan her bireyin hiç bir kodu içermek zorunda olmadan birlikte/bir arada, 

kendi dinamikleriyle, kar"lkl olu"turulan tansiyonla/tansiyona ra!men, her ko"ulda 

olabildi!i/var olabildi!i alandr. Ancak bu alan tanm ideal kamusal alana i"aret 

eder, snrsz bir açklk/tolerans/gerilim/çarp"ma/kar"la"ma barndrr.  Bu tür 

kentsel mekanlar kentlerin çarp"ma, kar"la"ma, birlikte olma yerleridir. Kamusal 

mekanlar kentte ya"ayan ‘herkesin’ bulunabildi!i / var olabildi!i / tart"abildi!i/ 

susabildi!i mekanlardr ve bu nedenle kente ait tüm ya"amsal pratikler kamusal 

mekan, kamusal mekan da kentte ya"ayan herkesi ilgilendiren bir zaman/mekandr. 

Kamusal mekann Türkiye’de ki durumundan bahsetmek gerekirse, literatüre 

1980’lere kadar geçmemi" olan ‘kamusal mekan’ Türkiye’nin geçirdi!i tarihsel 

sürece bakld!nda da 19.yy.’dan sonra küreselle"meyle birlikte söz konusu olmaya 

ba"lam"tr (TANYEL$, 2005, s.7). ‘Kamu’ kelimesi ise genel olarak ‘devlete ait’ 

algsyla ele alnm", bu nedenle de kamusal mekan devlete ait dokunulmaz bir 

mekan olarak tasavvur etmi"tir. Mevcut sistem ihale yöntemiyle kentsel mekanlar 

dönü"türmekte, ya da mevcut kamusal mekanlar iktidarn müdahil oldu!u de!i"im 

projeleri ile dönü"türülmektedir. Ço!u zaman bu dönü"ümler kamu yarar amacyla 

yaplsa dahi, amaçlanan sonuca her zaman ula"lamamaktadr. Aslnda kamusal 

mekana müdahil olma özgürlü!ü bir çok Avrupa ülkesiyle kar"la"trld!nda 

Türkiye’de çok daha kolay ve geni" ölçeklidir, ancak ki"iler bu müdahaleyi kendi 

özel alanlarn geni"letmek ya da özel alanlaryla kamusaln kesi"iminde bulunan 

noktay de!i"tirmek amacyla kullanrlar.(dükkan önlerine masa çkarmak, cephe 

karakterini de!i"tirmek, vb) Bu tür durumlar kamusal mekana ‘sahip çkmak ve 

müdahil olmak’ de!il, kamusal mekan ‘tahakküm altna almak’ olarak nitelendirmek 
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daha do!rudur. $ktidarn mekan gibi alglanan kamusal mekana yine iktidarn yapt! 

de!i"iklikler kullanclara dönülmez bir noktadayken duyurulur ya da tüm müdahale 

bitince bu durum fark edilir, örne!in 2008 Ocak ayndan beri Be"ikta" meydannda 

yaplan de!i"iklikler, istiklal caddesinde a!açlarn kesilmesi, üst geçitlere giydirilen 

reklam panolar gibi. Bu tür tasarm müdahalelerinin yapl" yöntemi ise birçok 

girdiyi barndrmas gerekirken görünen o ki yalnzca ihale süreci ve bütçe girdileri 

üzerinden planlanmaktadr. Konuyla ilgili di!er bir sorunsal ise kamusal mekan 

devlet ya da ba"kasnn mekan gibi alglanmasdr, oysa kamusal mekan onu 

kullanan tüm kullanclara ait bir mekandr, ve bu "ekilde de!erlendirilmelidir. 

Protesto kültürünün henüz geli"meye ba"lad! Türkiye’de kamusal mekanla ilgili 

yaplan bir projeye kar" direnç olarak çok az örnek verilebilir. Sistem kar"tl!nn 

ötesinde kamusal mekana müdahil olmu" küçük ölçekli projelerin o mekann ya"am 

kalitesini ne denli arttrd!n dünya üzerindeki örneklerinden de görebiliriz. 

Türkiye’de kamusal mekana küçük ölçekli müdahale denemelerini sanat ortamnda 

üretilmi" baz projelerde görebiliyoruz, örne!in 2000–2005 yllar arasnda #ahkulu 

sokak/Galata da ba"layan Oda Projesi mahalle sakinleri ve sanatçlarn i"birli!i ile 

sokakta bir çok etkinlik gerçekle"tirmi"tir. Üretilen projeler mevcut mekann 

imkanlarn sorgular ve geli"tirir niteliktedir. Katlmla gerçekle"en, ya da sonrasnda 

kullancy katlma davet eden/soru sordurtan/ merak uyandran küçük ölçekli 

müdahaleler kamusal mekann sahiplenilmesine ve ya"am kalitesinin de!i"mesine 

neden olurlar. Bu örnekleri ço!altmak çok da mümkün de!il. 

Bu tez çal"mas kapsamnda incelenecek olan imkanmekan ise, 2007 Ocak aynda 

kamusal mekan ve küçük ölçekli müdahale kavramlarn sorgulamaya ba"layarak 

yola koyulmu"tur. $lk olarak açk kaynak bir veritaban olu"turmay planlayan 

imkanmekan ekibi, imkanmekann amaçlarn tantmak ve kamusal mekanda küçük 

ölçekli müdahale kavram üzerine dü"ünmek/tart"mak için bir dizi atölye 

gerçekle"tirmeye karar verir ve 2008 #ubat ayna kadar farkl deneyim ve farkl 

disiplinlerden katlmclarla her biri farkl bir formatta alt atölye gerçekle"tirir. Bu 

atölyelerde kamusal mekan tart"lm"tr, küçük ölçekli müdahalelerin neler 

olabilece!i üzerine konu"ulmu"tur. Ortaya çkan projelerin nasl uygulanabilece!i, 

böyle projelerin hayata geçmesi için neler yaplabilece!i tart"lm"tr, mevcut 

durumdan vazife çkarmann temel alnd!, isminden de anla"laca! üzere mekann 

imkanlarn sorgulayan/tart"an imkanmekan "u anda bu projelerin nasl ‘mümkün’ 
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olabilece!i üzerine çal"maktadr. Bir taraftan da veritaban çal"malar 

sürdürülmektedir, veritabannn ilk projeleri ise yaplm" olan alt atölyenin 

sonuçlarndan olu"maktadr. 

Bu tez çal"masnda amaçlanan, Türkiye’deki mevcut kamusal mekan yakla"mn, 

kamusal mekann de!i"imini, kullanc kamusal mekan arasndaki ili"kiyi 

sorgulamaktr. Mü"terisiz bir mimarlk ürünü olan kamusal mekan tekrar dü"ünmek, 

Türkiye’deki kamusal mekan anlay"nn di!er ülkelerden farknn bir potansiyel 

olup olamayaca! üzerine ara"trma yapmak, küçük ölçekli müdahalelerin dünya 

üzerindeki örnekler üzerinden incelenerek kamusal mekana olan etkisini ara"trmak, 

Türkiye’deki mekanlarn/kamusal mekanlarn imkanlarn ara"trmak ve bu 

mekanlara nasl müdahil olunabilirli!ini üzerine çal"maktr. Alan çal"mas 

dahilinde, kamusal mekana küçük ölçekli müdahalelerle kentlerde ya"am kalitesini 

arttrmak amacyla çal"malarn sürdüren bir grup olan imkanmekan üzerinden tüm 

bu ara"trmalar sorgulamak/tart"mak/de!erlendirmek çal"mann amaçlarndan 

biridir. Yine imkanmekan projesi üzerinden 1980 sonras ku"a!n açk kayna!a olan 

yakla"mn ve telifin bu denli güçlü oldu!u bir alan olan tasarmda açk kayna!n 

olup olamayaca! üzerine çal"mak, kamusal mekanla ilgili üretilmi" projelerin 

uygulanabilirli!ini ara"trmak, ki"isel müdahalelerin kamusal mekana dahil 

olabilirli!ini sorgulamak da di!er amaçlardr. Kamusal mekan projeleriyle ilgili 

"ikayet üretmenin ötesine geçip neler yaplabilirin ara"trlmas da önemlidir. Bu tür 

proje önerileri bir veritaban üzerinden tart"larak geli"tirilebilir mi, böyle proje 

önerilerinin uygulama aya! nasl olur gibi sorular üzerine çal"mak yine tez 

kapsamnda alan çal"mas üzerinden de!erlendirilecektir. 

Bu tez çal"mas kapsamnda özellikle daha önce dünyada ve Türkiye’de üretilmi" 

benzer küçük ölçekli müdahalelerin yapl" yöntemleri ve o bölgeye olan daha 

sonraki etkileri detayl olarak incelenmi"tir. Tez süresince #ehir Plancs Evren Uzer, 

Görsel $leti"im Tasarmcs Okay Karadaylar, Mimar #ebnem #oher ve Mimar 

Hakan Tüzün #entürk ile birlikte alt adet imkanmekan atölyesi gerçekle"tirilmi", bu 

atölyelerde üretilen i"ler bir blog sitesine (imkanmekan.blogspot.com) yüklenmi"tir. 

Uygulamaya en yakn olan projelerin sahipleriyle görü"meler uygulanmalar için 

devam ettirilmektedir. Tez çal"masnn Mays 2008’de tamamlanmas beklense de 

tez çal"mas kapsamnda incelenen ve önerilen yöntem olan imkanmekan 2010 

projesi kapsamnda en az üç yllk bir süreç içinde yer almaktadr. Bu süre içinde 
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üretilen projelerin dokümantasyonu niteli!inde 2010 bütçe deste!i ile yayn 

üretilmesi planlanmaktadr. Bir veritaban olarak planlanan imkanmekan, hem bu tez 

çal"mas kapsamnda hem de tez çal"masndan ba!msz olarak bir veritaban 

üzerinden kamusal mekana ait küçük ölçekli projelerin olabilirli!ini snamaktadr. 

Bu nedenle 2008 #ubat ay itibari ile de veritaban çal"malar hzlandrlm", nasl 

bir web sitesi üzerinden çal"lmal, bu sitenin senaryosu ne olmal yine imkanmekan 

ekibi üyelerince tart"lmaktadr. 

Bu tez çal"masnda kamusal mekan dert edinmi" ya da kamusal mekana müdahil 

olmu" projeleri bulunan ki"ilerle söyle"iler gerçekle"tirilerek konu incelenmi"tir. 

Söyle"iler farkl disiplinlerden ki"ilerle gerçekle"tirilmi"tir. Ayn zamanda her bir 

imkanmekan atölyesi bir tür alan ara"trmas olarak ele alnm" her birinde üretilen 

projeler tez çal"masnn amac do!rultusunda incelenmi"tir. Atölyelerin sonunda 

üretilen projelerin uygulanabilirli!i yine tez kapsamnda incelenmi"tir. Mü"teri-

mimar ili"kisi, açk kaynak tasarm, kamusal mekan için tasarm, mekann imkanlar, 

neler mümkün klnabilir gibi konular imkanmekan atölyelerinde tart"lm"tr. 

Dünya üzerindeki küçük ölçekli uygulanm" müdahale örnekleri incelenmi" ve 

de!erlendirilmi"tir. Türkiye’de gerçekle"mi" projelerden de örnekler incelenmi", 

di!er ülkelerde yaplan projelerle kar"la"trlm"tr. 
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2. KAMUSALLIK, KAMUSAL ALAN, KAMUSAL MEKAN, 
TÜRK!YE’ DE KAMUSAL MEKAN 

Kamusallk, kamusal alan ve kamusal mekan tanmlarnn birbirlerinden ayr"tklar 

ve birle"tikleri yönleri vardr. Bu tanmlarn tamam ya"amsal pratiklerin ve bu 

pratiklerin geçirdi!i süreçlerin tamamnda önemli yer tutarlar. 

2.1. KONU !LE !LG!L! TANIMLAR VE KAVRAMLAR 

2.1.1. Kamusallk, Kamusal Alan 
Kamusallk tart"mas, bütün ya"amsal pratikleri ve bu pratiklerin ortaya çkard! 

ürünleri ilgilendirir. Alan ise mimarlkta yer/bo"luk gibi kar"lk bulsa da ‘kamusal 

alan’ yalnz mekan’ kar"layan yere bo"lu!a veya mekansal bir tanma i"aret etmez. 

$lk olarak ‘Res Publica’ olarak kullanlan kamusal kelimesi o dönemde ‘ortak fayda’ 

ve ‘ortak varlk’ anlamna geliyordu. (GEUSS, 2003, s.51) Kamusal alan tanm ise 

ilk olarak 1962 ylnda yaynlanm" olan Jürgen Habermas’in “Kamusal Alann 

Yapsal Dönü"ümü: Burjuva Toplumunun Bir Kategorisi Üzerine Ara"trmalar” 

kitabnda Habermas Kamusal alan "u "ekilde tanmlar; "ahslarn kendilerini 

ilgilendiren ortak bir mesele etrafnda akl yürüttükleri, rasyonel bir tart"ma içine 

girdikleri ve bu tart"ma sonucunda ortak bir kanaati, kamuoyu olu"turduklar araç, 

süreç, ve mekanlarn tanmlad! hayat alandr (HABERMAS, 1962, s.67-70). Bu 

mekanlar kentlerin soluk noktalardr. Çarp"ma, kar"la"ma, birlikte bulunabilme 

alandr. Kamusal alan Weintraub’un dörtlü modeline göre  ‘liberal, ekonomik’ 

modele göre devlet, kamusal alandr. Hannah Arent’in temsil etti!i ‘cumhuriyetçi 

klasik’ modele göre kamusal alan aktif yurtta"l!n ve politikann alanyken, Philiph 

Aries, Richard Sennet ve Jane Jacobs’a göre dramaturjik kamusal alan modelinde 

kamusal alan bir tür sosyallikler alandr. ( DANA, 1996, s.259–265)  Bu gruptakiler 

de kamusal alan bir tür tiyatro sahnesi gibi, bir tür sembolik mekan gibi tanmlarlar. 

Habermas ayn zamanda endüstri devrimi sonras kurulan ulusal ve bölgesel 

devletlerin modern devlet anlay" içinde kamusal ve özelin iki ayr kavram olarak 

ortaya çk"ndan da bahseder. (HABERMAS, 1962, s.75-82) Kamusal özel ayrm 

liberal kuramclarn da sözünü etti!i tart"mal bir konudur. 
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Kamusal alan her bireyin hiç bir kodu içermek zorunda olmadan birlikte/bir arada, 

kendi dinamikleriyle, kar"lkl olu"turulan tansiyonla/tansiyona ra!men, her ko"ulda 

olabildi!i/var olabildi!i alandr. Ancak bu alan tanm ideal kamusal alana i"aret 

eder, snrsz bir açklk/tolerans/gerilim/çarp"ma/kar"la"ma barndrr. Bu tanm 

kar"layan alan tam olarak yoktur, ancak bu tanma yakla"an ve uzakla"an 

kamusallktan söz etmek mümkündür. (Tpk demokrasi de oldu!u gibi). Her ne 

kadar bu ideal tanma yakla"m" duruma rastlamak zor olsa da kentin geli"imi 

kar"lkl olarak kamusal alanla ili"iktir.  

Kamusal alann kapall! ya da açk olu"u bir anlamda kentin, kentlinin 

kapall!/açkl!yla ili"kilidir. Kamusal alandaki duru" fiziksel/görsel kar"lklarn 

kamusal mekanda bulur. Mimarlk da bu duru"un yansmasndan nasibini alr. 

Kyafetten, reklam panolarna, dükkan isimlerinden bina cephelerine, sokaklardan, 

meydanlara, parklara kadar her kamusallktan söz edilebilecek alanda kentlinin ve 

kentin sosyal/ekonomik/politik duru"unun/olu"unun kar"l! görülür. Kentli kamusal 

mekanlar, kamusal mekanlar da kentlinin özne olma potansiyelini etkiler, 

"ekillendirir.  

2.1.2. Kamusal Ya#ant Farkllklarn Belirleyen Faktörler 

Kentlerin ya"am faaliyetlerinin en çok gerçekle"ti!i mekanlar olan kamusal 

mekanlarn her ülkede, kentte ve hatta bölgede farkl ya"ant deneyimleri 

sunmalarnn birçok nedeni vardr. Kamusal ya"am destekleyen ve engelleyen 

durumlar mevcuttur. Kamusal ya"am "ekillendiren faktörler "u "ekilde sralanabilir; 

*$klim ve Topografya 

*Kültür 

*Teknoloji 

*Mekann Fiziksel Kurgusu 

*Toplumun Do!as ve Heterojenlik Nispeti 

*Politik Faktörler 

*Ekonomik Faktörler 

*Kamusal Mekanda Peyzaj Donatlar ve Kaliteleri (CARR ve dig., 1992, s.26-42) 
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! !klim ve Topo"rafya 
$klim ve topografya, kamusal mekan kullanm ve kullanc profili üzerinde açk 

alana çkma ve kullanma süreleri üzerinde, gece gündüz kullanmlar üzerinde 

etkindir. Akdeniz ikliminin hâkim oldu!u bir bölgede meydanlar, sokaklar, sahil 

"eridi ve açk alanlar çok sk ve gece gündüz yo!un olarak kullanlmakta iken, kuzey 

ülkelerindeki baz "ehirlerde gündüzlerin uzun oldu!u mevsimlerde baz caddeler 

gündüz sadece yaya kullanmna açlmakta gece araç trafi!ine açlmaktadr.  

Topografya da kentlerde ula"m ve yerle"imi etkileyerek kamusal ya"am üzerinde 

etkin olur. Topografya kent kimli!inde de önemli yer tutar. (CARR ve dig., 1992, 

s.142-144)   

! Kültür 
Sosyal ya"am, toplumun kamusal mekanda ya"ay" biçimini en çok etkileyen 

durumlardan biridir. Ekonomik ve snfsal farkllklar, dini inan"lar, savunma için 

kurulmu" askeri düzen, üretim süreçleri, insann üretti!i/yaratt! tüm durum ve 

süreçler, kültür kamusal mekandaki ya"amsal faaliyetleri ve olaylar etkiler. 

(SA%LAR, 1998, s.15) 

Toplumsal ya"amda ki"ilerin de!er yarglar, snflar, toplumsal kodlar kamusal 

ya"amn genel çerçevesini belirlerler. Yunan polisinde ya"ayan kentliler en geli"mi" 

ve canl kamusal mekan ya"antsna sahip olmu"lardr. Ancak bu ya"antnn 

sa!lanmas için de i"lerin yabanclara, kölelere ve kadnlara dayatlmas ile 

sa!lanm"tr. (BENHABIB, 1996, s.242) (SENNETT, 1994, s.52-61) 

! Teknoloji 
Teknoloji ise her alan oldu!u gibi kamusall! ve kamusal ya"am fazlasyla etkiler. 

Temel ya"amsal ihtiyaçlarn kar"land! fonksiyonel kamusal mekan için teknoloji 

önemli bir faktördür. (CARR ve dig., 1992, s.28) Teknoloji kentteki ula"m a!larn, 

alt yap sistemlerini, genel ve gerekli ihtiyaçlarnn teminini etkiler. Eksik oldu!u 

durumlarda, kentli kentte sadece ya"amsal gereklilikleri yerine getirebilmek için 

kamusal mekan kullancs olurken, gerekli ya"amsal çerçeve olu"turulan kentlerde 

kamusal mekanlar dinlenme ve e!lenme aktiviteleri için de kullanlrlar. 

Teknolojiyle ilgili ve kamusal mekan en önemli etkileyen faktörlerden biri de 

bilgisayar ve internetin toplumsal hayata, i" hayatna, özel hayata olan 

etkileri/yansmalardr. Bilgisayarn evde i" üretebilme imkan sa!lamas, internetle 
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birlikte evde sosyalle"ebilme, çal"ma, sipari" verme, ara"trma yapma, ders alma 

gibi birçok ya"amsal aktiviteyi eve ta"m"tr. Yirmi birinci yüzylda sosyal a!lar, 

kamusall! ve kamusal mekan anlay"n/ya"ay"n oldukça etkilemi"tir. 2004 #ubat 

aynda Mark Zuckerberg tarafndan hayata geçirilen ‘facebook’ ise bu sosyal a!larla 

ilgili olarak bugüne kadar geli"tirilmi" en büyük projelerden biridir. 2008 Mart 

aynda yetmi" be" milyon üyesi oldu!u bildirilen facebooka her gün yakla"k 

ikiyüzellibin ki"inin eklendi!i bildiriliyor. Üyelerle ilgili ki"isel bilgileri barndrd! 

için birçok ülkede sansürle kar" kar"ya kalan facebook $srail’de askerlerin 

kullanmasnn yasak oldu!u, $ran, Suriye, Arap Emirlikleri ve Birmanya gibi 

ülkelerde ise yasaklanm" durumda. Bu tür sosyal a!larla ilgili sosyolojik okuma 

yapmak mümkün. Kamusal mekana olan etkilerinden söz etmek gerekirse, kamusal 

mekanda ili"ki kurmaya, ileti"ime geçmeye cesareti olmayan/ olsa dahi interneti 

tercih eden birçok ki"i nedeni ile kamusal mekann aslnda sanal bir ortamda da 

fazlasyla yayld!n söylemek mümkün. Her türlü aktiviteyi, eylem plann ve olay 

da bu tür ileti"im a!laryla yönetmek ve kontrol etmek mümkün. Sosyal a!larn 

kamusal mekann ya"ay"n olumlu ya da olumsuz "eklinde nitelenemeyecek 

biçimde de!i"tirdi!i gerçe!iyle yüzle"mek gereklidir. Her türlü kamusall!n da bilgi 

teknolojisi ve hiyerar"isinden etkilendi!i yirmi birinci yüzyln gerçe!idir. Teknoloji 

her zaman kamusal hayat etkilemi"tir, evde ya"am kolayla"tran makineler, 

televizyon, telefon, cep telefonu gibi birçok devrim niteli!indeki teknoloji ya"am ve 

dolaysyla kamusal ya"am etkilemi"tir. Ailelerin günlük dinlenme ve e!lenme 

ihtiyacn artk televizyon ve internet sa!lar olmu"tur, kamusallk sanal bir ortamda 

ya"anmaya ba"lanm"tr. 

! Mekann Fiziksel Kurgusu 
Mekanlarn fiziksel kurgusu ise kamusal ya"amn dinamikleri üzerine etkindir. 

Mekanlar tam anlamyla planlanm" ve olaslklara imkan tanmayan alanlar olarak 

tasarlanm" olabilirler, ya da rastlantsall!n ön plana çkt!, kendili!inden olu"mu", 

ya da tasarlanrken bo"luklaryla olaslklara imkan tanyan mekanlardan bahsetmek 

mümkündür. Tasarlanm" ya da de!il, mekanlarn fiziksel kurgusu, mekan 

kullanclarn etkiler, kullanclar da zamanla mekanlarn fiziksel kurgusunu 

de!i"tirirler. 

Mekanlarn fiziksel kurgular üzerine etki olan, hareketin türevi olarak, alan fikri, 

otomobillerle ve mobilizasyonla geli"mi"tir. Hareket kentte en çok rastlantsall!n, 
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kar"la"malarn, gerilimlerin gerçekle"ti!i kamusal mekanlarda gerçekle"ir, 

karayollar, duraklar, metro, otobüs, asansörler gibi zorunlu olarak kulland!mz bu 

kamusal mekanlar kentin en gerilimli kamusal mekanlar olarak nitelenebilirler. 

Günümüzde "u güne kadar ki en iyi ula"m a! sistemleri üretilmi" olsa dahi, günlük 

faaliyetlerde en çok kayg yaratan kamusal ya"ant alanlar ula"m a!lardr 

(SENNETT, 1996a, s.29). 

! Toplumun Do"as ve Heterojenlik Nispeti 
Sanayi devrimi sonras kentlerde bir çok farkl insan profili bir arada çal"maya ve 

kamusal mekanlar bir arada tüketmeye ba"lam"lardr. Ula"mn sa!lad! imkanlarla 

bugün birçok insana kendi anavatanndan ba"ka bir ülkede ya"amaktadr. (SENNET, 

1996a, s.69-80) Gelir gruplar, etnik, snfsal ayrmlar, rk, ya", din gibi birçok ba"lk 

kentteki heterojenli!in temelindedir. Bu gruplamalar birlikte/bir arada 

olabildiklerinde kamusal mekann ya"antsndan söz edilebilir, birbirini d"layan, 

‘öteki’ diye tanmlayan ve ‘ötekinin’ alan "eklinde kamusal mekan özele indirgeyen 

tanmlar kamusal ya"ant için tehlike arz ederler. 

! Politik Faktörler 
Ülke yönetiminde, yerel ya da merkezi yönetimlerin belirledi!i politikalar kent 

mekanlarnda ve kullanmlarnda etkindirler. Bugün tüm dünya baskc yönetimlere 

tepkilidir, buna örnek olarak 2008 Mart aynda özerlik istemiyle ayaklanan Tibet’e 

kar" Çin hükümetinin verdi!i kanl tepki sonrasnda tüm dünyann Çin’e kar" 

gösterdi!i tepki verilebilir. Tüm dünyadaki eylemlerin yo!unla"masnda internetin 

etkisi de yadsnamaz durumdadr, Tibetlilerin eyleme kar" devletin tepkisini 

Youtube ad verilen internet sitesi üzerinden yaynlamasna kar"lk, ‘kamusal alan’ 

adn verebilece!imiz ‘youtube’ Çin hükümeti tarafndan yasaklanm"tr. Türkiye’de 

de birçok kez farkl nedenle ‘youtube’ ad verilen web sitesi yasaklanm", kamusal 

alan denetlenmeye çal"lm"tr, ancak bugün bu tür yasaklamalar açk toplum 

prensibiyle çal"an bu tür sitelerde farkl yöntemlerle a"lmaktadr. Kamusallk bazen 

denetim ve yönetim mekanizmalarn tehdit etse de ve buna kar"lk yasakç/ cezai 

bir yol izlense de artk bu tür yasaklamalar ço!u kez i"e yaramamaktadr. 

! Ekonomik Faktörler 
Ekonomik faktörlerin kamusal ya"antya olan etkisinden bahsetmek gerekirse,   

zaman ve güç harcanan ekonomik faaliyetler kamusal ya"amda gerilemelere neden 
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olur. (CARR ve dig., 1992, s.39-40) Ma!azalarn insan hayatna giri"i kamusal 

mekanlar daha yo!un fakat daha az sosyal kamusal deneyim ya"anan yerlere 

dönü"türmü"lerdir. Daha sonralar da sanayi kapitalizmiyle ço!u ma!azada fiyatlarn 

sabitlenmesiyle pazarlk süreci de azalm"tr (SENNETT, 1996a, s.183–185)  

! Kamusal Mekanda Peyzaj Donatlar ve Kaliteleri 
Kamusal mekanlarda kullanc ihtiyaçlarna cevap veren peyzaj donatlar ve bu 

donatlarn kaliteleri kamusal mekan ya"ants için önemlidir. Kentlerde giderek daha 

çok tercih edilen kapal sitelerin de barndrd! spor alanlar, ye"il alanlar, çocuk 

parklar o sitenin mali de!erinde etkendir, çünkü kentli gün geçtikçe sa!lkl bir açk 

alan kullancs olmay talep etmektedir.  

 Kentlinin açk alan da al"veri" yapmay ve sa!lkl bir peyzaj donatsnda sosyal 

ya"antsn devam ettirmek istemesini yine Amerikan kentlerinde de gün geçtikçe 

marketler, al"veri" merkezleri yerine üreticiden tüketiciye sat"n yapld! açk alan 

pazarlarnn tercih edilmesinde gözlemlenebilir. (CARR ve di!., 1992, s.39) 

Kentlerde özellikle e!lenme ve dinlenme alanlarnda peyzaj donatlarnn yeterli 

oldu!u alanlarn tercih edildi!ini gözlemlemek mümkündür. 

2.1.3. Kamusal Mekan/Zaman 
Tüm bunlar kamusal alana ait tanmlarken, günümüzde mimarlar ve "ehir planclar 

kamusal mekan tart"maktadr, kamusal mekann kamusal alandan ayr"t! ve iç içe 

geçti!i noktalar söz konusudur. Ömer Kanpak kamusal alan kamusal mekan 

arasndaki fark ve birlikteli!i "u "ekilde tanmlamaktadr. 

…Kamusal alan, modern toplumlarda ba!msz sivil kurulu"lar tarafndan olu"turulan, 

ele"tirel ve özgürle"tirici ifadenin hayat buldu!u metaforik platformlar olarak görmemiz 

gerekti!ini gördük. Kamusal mekan ise özellikle biz mimarlarn gözünde nispeten daha 

tanml ama yine de henüz snrlar ve potansiyelleri tam olarak belirlenmemi" bir kavram. 

(KANIPAK, blog, 2008) 

Kamusal mekan ve kamusal alan tam olarak birbirinden ayr"maz ve hatta kamusal 

alan mekan kapsar diyebiliriz. Mimarlk dünyas kamusallk, kamu, kamusal alan, 

kamusal mekan gibi kavramlar belki de siyasal bilimler haricinde en fazla eskiten 

disiplindir. Yine de kamusal mekân denince toplumda herhangi bir ayrm yaplmadan 

her bireyin kullanm dü"ünülerek yaplm" açk veya kapal mekânlar alglanr. Ço!u 

kez bu mekanlarn sahipleri ve i"leticisi devlet veya yerel yöneticiler oldu!u için de 
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(adliyeler, toplu ta"ma istasyonlar, okullar, vb.)yanl" bir ifade olarak bu mekanlar 

kamusal alan olarak adlandrlr. Bülent Tanju ise kamusal mekan mesleki 

deformasyonla sürekli ayrma e!ilimde bulundu!umuz kamusal-özel mekanlarn 

gerçekte çok daha karma"k açklk-kapallk derecelerine sahip mekan/zamanlar 

olarak de!erlendirmektedir. (TANJU, 2007, s.48-51) 

 Sokak, meydan gibi kamusallk ile do!rudan ilintili ve konut gibi özellikle do!rudan 

ba!lants olan kavramlarn aslnda “pratikliklerle dolu bir yaylm olan mekan-

zaman kavram” onlar meydana getiren “pratikliklerin tarihselli!i ile dolaymlanan 

“açklk-kapallk” e"iklilerine sahiptir. Kamusal mekann tasarm, kullanm ve 

dönü"ümü ise tart"ma konusudur. (TANJU, 2007, s.48-51) Tüm bu tanmlardan da 

anla"ld! üzere kamusal mekan kamusal alandan tam olarak ayr"mamakla birlikte, 

Kanpak’n ifadesiyle: 

‘Kamusal alann olu"umunda do!ru kurgulanm" kamusal mekanlarn rolü çok büyük. Yani, 

farkl ki"ilerin bir arada bulunabilece!i fiziki mekanlar ne kadar iyi tasarlanrsa farkl 

fikirlerin de ortaya çkmasna o oranda olumlu katk olacaktr. Bu tabii ki idealize edilmi" ve 

hiç bir zaman gerçekle"meyecek bir söylem. Hiçbir mekan tüm farkllklara ve fikirlere açk 

olamyor. Ama kamusal mekanlarn tasarmnda farkll!n ortaya çkmasn esas motivasyon 

olarak kullanan ve bunu bir potansiyel de!er olarak gören tasarmlar ba"arl kamusal 

mekanlar olarak önümüzde duruyor. Örne!in Pompidou Center’n önündeki bo"luk. Sade  bir 

e!imden olu"an basit bir bo"luk ama o kadar iyi i"liyor ki, ilk akla gelen örnek olabiliyor.’ 

(Söyle"iler KANIPAK, 2008) 

Kamusallkla/kentle ili"kili tüm pratiklerin meydana geldi!i kamusal 

mekan/zamanlar olu"laryla potansiyel ya da sorunsal olarak kar"mza çkarlar. Bu 

mekanlara yaplan müdahaleler ise, potansiyelleri de!erlendirmek ya da sorunlara 

çözüm üretmek adna yaplrlar ve her ülkenin kendi imar yönetmeli!i ve kamusal 

mekan algs üzerinden alnan kararlar bu mekanlarn tasarm kararlarn etkiler. 

Kamusal mekan/zaman algs ayn zamanda özne-nesne ili"kisiyle de yakndan 

ilgilidir. Örneklemek gerekirse, ço!u zaman kapsnda güvenlik durdu!u için 

kamusal mekan olarak addedilmeyen al"veri" merkezleri, kendi mahallesinde 

bulu"amayan bir sevgili çift için kendi mahalleleriyle kar"la"trnca daha açk bir 

kamusal mekandr, ya da bugün hala gündemde olan üniversitelerde türbana izin 

verilmesi meselesi dü"ünüldü!ünde kstlayc mekanlardan biri olarak kar"mza 

çkarabilir üniversiteler. Açklk/kapallklaryla var olan kamusal mekanlarn 

sahiplenilmesi de yine bu özne-nesne ili"kisi ile ilgilidir. Öznenin mekansal 
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deneyimlerinin yo!un oldu!u, mekanla ili"ki kurabildi!i, mekanla ilgili bir bellek 

olu"turabildi!i yerler kamusal mekan/zamanla"r. Kentlinin her gün dokundu!u bu 

mekanlarn sahiplenilmesi, ya da sahipsizli!i bu mekanla kurdu!u ili"kiyle yakndan 

alakaldr, bunun en önemli örnekleri de semt koruma dernekleridir. Kendi semtiyle 

en fazla kamusal mekan/zaman ili"kisinde olan semtli bir sivil toplum kurulu"u 

olu"turup semtin kamusal mekanyla ilgili projelere dahil/müdahil olur. $stanbul gibi 

büyük metropollerde ve post öneklerin hzla artt! günümüz dünyasnda ise 

yerle"iklikten çok göçebelikten söz etmek gerekir. Bu nedenle de semt/semtli olmak 

kadar ve hatta belki daha da çok kentli olmaktan bahsedilmelidir. Kentlinin kamusal 

mekanla kurdu!u ili"ki kentin dinamikleri ve yo!unlu!uyla ilgilidir. Örne!in 

$stanbul gibi hzn çok önemli oldu!u kentlerde kamusal mekanlarn ço!u geçi" ve 

bekleme noktalardr. Kamusal mekan/zamalar, kenti ve kent ya"amn etkileyen 

mekan/zamanlardr, ve kentli tarafndan "ekillenirler. 

2.2. TÜRK!YE’ DE KAMUSAL MEKAN 

$ngilizceye Public Sphere olarak çevrilen ‘Öffenlickeit’ kavram, Türkçede sk sk 

birbiri yerine kullanlan kamusal alan ve kamusal mekan kar"lar.(KANIPAK,blog 

2007) Ancak kamusal alann Türkçedeki kar"l!n anlayabilmek için, kelimenin 

sözlük anlamndan çok Osmanldan bugüne gelene kadar kamusall!n nasl 

ya"and! üzerinden dü"ünmek gerekir. Daha sonrasnda da kamusall!n bugün 

Türkiye’de nasl algland! ve ya"and! üzerine dü"ünmek, bu ya"ay"n kamusal 

mekana olan etkilerini ara"trmak gereklidir. Kamusal mekann Türkiye’de geçirdi!i 

tarihsel süreçten bahsetmek bu anlamda önemlidir. 

2.2.1. Türkiye’de Kamusal Mekann Geçirdi"i Tarihsel Süreç 
Tanyeli’nin ‘kamusal alan, özel alan’ adl makalesinde üzerinde durdu!u mesele, 

Türkiye’nin 19.yy ortalarndan ba"layarak ba"ka bir entelektüel, ekonomik ve 

kültürel kar"la"malar ya"amasna ve kapitalist üretim dünyasyla bütünle"mesine 

kadar kamusal ve özel kavram çiftine ihtiyaç duymay"dr. Kelimelerin sözlük 

anlamlarn inceleyen Tanyeli daha sonra konuyla ilgili gündelik ya"am pratiklerini 

örnek vererek "öyle diyor;  

Kökenleri Antik Roma’ya dek uzanan kamusal- özel kavram çiftini ve fiziksel çevre 

ba!lamnda i"aret etti!i kamusal ve özel mekanlar ikilili!ini neredeyse 20. yüzyla kadar var 

etmemi" olmas Osmanl ve Türk(hatta tüm batl olmayan) kültür alanna özgü bir anomali 
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de!il. Ba"ka bir anlatmla burada kamusal ve özel arasnda bir belirsizlik yok. Burada 

olmayan "ey, dünyann özel ve kamusal bile"nler halinde bir yarlmaya tabi tutulu"udur. 

Osmanl dünyas toplumsal alan da, fiziksel çevreyi de söz konusu tanm çiftinin 

tanmlayabilece!inden daha kar"ma"k bir biçimde kavramsalla"tryor. (TANYEL$, 2005). 

Bu iki kavram birbirinden ayrlmadan bir tansiyon, bir gerilim dahilinde, hep iç içe 

geçerek var olduklarn günümüzde de görebiliriz. Sorunsal olan ise, gündelik 

hayatta tam bir ayrm olarak kar"la"lmayan kamusal-özel kavram çiftinin, 

‘kamusal’ e"ittir ‘devlete ait’ yanlgsyla kar"lk buluyor olmasdr. $kibinli yllarda 

yaplan türban tart"malar da, askerin ya da devlet merciinden herhangi birinin 

bulundu!u her türlü yapnn kamusal alan olarak algland! yönünde söylemlerle 

doludur. Gündelik konu"mada ‘kamu’ dendi!inde hemen devlet gelir akla; devlet 

idaresi, organlar, kurulu"lar, görevlileri, ya da etkinlikleri gibi "eyleri, devlete ait ya 

da devlet kontrolünde yürütülen resmi bir alan kastedilir, hâlbuki Habermas’n dedi!i 

gibi, kamusal alan her "eyden önce toplumsal ya"ammzda kamuoyunun içinde 

olu"tu!u alandr. (ÖZBEK, 2004, s.26-34) 

Osmanldan günümüze de!i"imler geçirse de genelde kamusal mekann i"leyi"i, iç 

içe yörüngeler biçimindedir. Tanyeli ‘hücerat’ denilen tek odal ya"ama birimlerinin 

ortak mutfak, tuvaletlerinden, avluya, avludan soka!a, sokaktan mahalleye, do!ru 

geni"leyen, ne özel ne kamusal olan bu ya"am mekanlarn örnekleyerek, mu!lak 

ayrmlar/birle"imleri anlatr. Örne!in bir mahallenin camisi en çok o mahallenin 

cemaati tarafndan kullanlr, bu durumda bu cami mahalleye özel midir? Yoksa her 

ko"ulda kamusal m? Ortak kullanlan hücerat mutfa!nn kamusal ya da özel olu"u 

yine tart"maldr.(TANYEL$, 2005, s.5-10) Hep bu tam olarak ayr"mamann verdi!i 

enerjiyle dükkan önlerine ta"ar tezgahlar, bu dinamikle cumbal evler sokakla 

bütünle"ir. 20. Yüzyln ba"larna kadar olan durumu Tanyeli "u "ekilde 

özetlemektedir; 

…O halde burada yine bir özel-kamusal ‘dichotomy’sinden de!il, mahremiyet merkezini 

olu"turan bir nüveden ba"layarak katman katman farkl düzeylerde toplumsalla"ma ve 

mahremiyet olana! veren d" mekanlara do!ru bir açlmdan söz edilebilir.  

(TANYEL$, 2005, s.5) 

Ancak 19.yüzyl sonlarna 20.yüzyl ba"larnda durum de!i"meye ba"lam", Türkiye 

küreselle"me sürecine girmi", birçok farkl ekonomi ve kültürle kar"la"malar, 

çarp"malar ba"lam"tr. 1839 tanzimatla yeni bir hukuki altyapyla mülkiyet 

dokunulmazl! gelmi" ve kapitalist sisteme ayak uydurmaya çal"an metropolde 

 13



yatrm amaçl in"ai etkinlikler ba"lam"tr. Bu de!i"imler katmanl özel- kamusal 

mu!lakl!ndan, ayr iki tanm olarak kamusal ve özelden bahsetmenin yolunu 

açm"tr. 

2.2.2. Bugünün Türkiye’sinde Kamusal Mekan Algs 
Kamusal-özel kavramlar ile ilgili bu tür de!i"imleri geçirmi" olan bugünün 

Türkiye’si ise kamusal mekan devlete ait mekan olarak alglar. Bu alg kamusal 

mekanla ilgili her türlü de!i"im/dönü"üm/de!i"meme/dönü"meme/yapm/ykm gibi 

müdahaleler kar"snda tehlikeli bir sessizlikle kar"lk bulur. ‘Kamu’, ‘kamusallk’ 

kelimelerini sosyal bilimler kadar çok kullanan mimarlar, kamusal mekann 

dönü"ümüyle ilgili konularda ya tepkisiz kalrlar, ya da dönü"ümle ilgili herhangi bir 

karar yetkisi kendilerine verildi!inde, mesleki deformasyonla ‘büyük ölçekli’ 

müdahale yöntemiyle konuyu ele alrlar. Devlete ait alan algs/korkusu beraberinde 

sahipsizli!i getirir. Buna örnek olarak Lütfü Krdar’n Henri Prost’a tasarlatt! 

Taksim Meydan ve gezi park verilebilir. Konu ile ilgili olarak Tanyeli’den alnt 

yapmak gerekirse  

Bir numaral park, daha yapm tamamlanmadan ‘a"ndrlacaktr’ önce Taksim belediye 

gazinosu, ardndan tenis eskrim ve da!clk kulübü, sonra Hilton oteli, Sheraton(Bugün 

Ceylan Oteli) Oteli, Taksim belediye dükkanlar ve evlendirme dairesi, Hyatt Oteli gibi 

yaplar, kimileri yerini aldklar öncekilerden daha iri kütleler olarak birbirlerinin yerinde 

konumlanarak park kemirip dururlar, her geçen gün parkta yeni in"aatlar yaplmakta, geçici 

olan strüktürler sürekliye dönü"mekte ve alan kamusal mekan statüsünü yitirmektedir. 

(TANYEL$, 2005, s.5-10) 

Türkiye’de kamusal mekanla ilgili bu mu!lak durum, ki"ilerin özgürlük alanlar 

olmalar gereken kamusal mekanlar belediyelerin in"ai özgürlük alanlarna 

dönü"türür. Ancak olu"turulan bu ortam bilinçli bir stratejinin sonucu da diyemeyiz, 

daha çok acemilik ve tecrübesizlik olarak da de!erlendirilebilir. 

Tüm bunlarn yannda, Türkiye’de kamusal mekan ço!u zaman kullanclarn hiçe 

sayarcasna bir rant olarak görülmekte ve her de!i"en hükümetle birlikte tekrar bir 

tasarm süreci geçirmektedir. Bunun en önemli nedeni kamusal mekann me"ruiyet 

sorunsaldr. Me"ruiyet hem kamusal-özel ayrmnn do!urdu!u bir sonuç olarak 

görülebilir hem de güçle ilgili bir durumdur. Avrupa’da uzun yllar tart"lan 

kamusallk tanm Türkiye’yi de 1980’lerden sonra etkilemeye ba"lad. 80 darbesinin 

ardndan, o güne kadar cumhuriyet projesine zarar gelmesinden endi"e edilerek, 
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gözlerden uzak tutulan baz topluluklar, etnik ve kültürel kimliklerinin tannmasn 

talep ettiler. Böylece kamusal alan kavram Türkiye’de özellikle 1990’l yllarn 

ba"larndan itibaren çe"itli akademik yaynlarda ele alnmaya, kullanlmaya ve 

politik konularda tart"lmaya ba"lad. (GÜNEY, 2007) 

Kamusal mekan, özellikle de açk kamusal mekan, meydanlar parklar, istasyonlar, 

duraklar, yollar, kav"aklar, yani bütün gün d"arda kullancs oldu!umuz alanlar 

bizler için özel alanlarmz kadar önemlidir. Çünkü bu mekanlar bütün gününü 

d"arda geçiren metropol insannn gündelik ya"amn fazlasyla etkiler. Örne!in her 

gün $stanbul’da üstgeçitlere beklide üst geçitleri hiç kullanmayan yerel yönetimler 

reklam panolaryla geçitlerin doksan-yüz cm olan normal parapet yüksekli!ini yüz 

atm" çkarm"lardr. Bu da aslnda bir güvenlik sorununa dönü"mektedir, bu küçük 

görünen dü"üncesizce yaplan müdahale zaten az sayda olan üst geçit kullancsn 

da kullanmamaya te"vik etmektedir ve böylece amac sadece reklam panosu olan üst 

geçitlerle dolu bir $stanbul kar"mzdadr. Ya da her yönetimle birlikte de!i"mekte 

olan kaldrmlar, yollar iyi niyet göstergesinin d"na çkmaktadr. Her yönetimde x 

in"aat "irketleri x kadar alan dönü"türüp, x den çok daha fazla ki"inin ya"am alanna 

özgürlük alanna müdahale etmektedir. Ksa vadede kendileri için iyi bir piyasa gibi 

görünse de uzun vadede gelecek nesillere de braklan kamusal mekânlar ço!u zaman 

ticari bir döngünün kurban "eklinde yok olmakta ya da kullanlamamaktadr. 

Bunlarn tümü imar yönetmeli!iyle de do!rudan ilgilidir. Yönetmeliklerdeki açklar 

ve denetimsizlik aslnda bir taraftan da apriori kamusal mekan ihtiyacna ve 

dönü"ümüne imkan vermektedir, örne!in esnaflar kaplarnn önüne ta"makta, 

kafeteryalar restoranlar soka!a sandalye masa koyarak kamusal mekan özel mekanla 

bütünle"tirmekte ve kamusal mekana müdahil olmaktadr.  

Kamusal mekanla ilgili dönü"üm projeleri dünyann her yerinde ülkemizde oldu!u 

gibi bu denli sorunlu de!ildir. Mesela, $spanya örne!ine baklacak olursa kamusal 

mekann yar"ma ile tasarlanmas yasala"trlm"tr. Tüm kamu binalar ve kamusal 

kullanma açk alanlarn en azndan belli ideolojiler ve rant kayglar sonucu de!il bir 

yar"ma sonucu dönü"türülmesi $spanya’nn mimarisini de bir hayli de!i"tirmi"tir. 

Oysa ülkemizde kamusal mekâna yaplan her türlü müdahale o mekânn 

kullanclarn bir hayli etkilemesine ra!men bu durum ço!u zaman hiçe saylm"tr. 

Bu müdahaleler tart"labilinirken ço!u zaman ülkemizde kamu yaplarnda oldu!u 

gibi kamusal mekânda da yöneticilerin kararlar tart"lmadan ortaya konmaktadr. 
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E!er kamu da bu duruma duyarsz kalrsa ki ço!u zaman kamu haberdar bile de!ildir 

kamusal mekan bu "ekilde belki de etik d" denilecek "ekilde dönü"türülmeye devam 

edecektir. Bu konula ilgili olarak $stiklal caddesinde ki dönü"üm projesinin 

tart"masz uygulanmas, Taksim meydann gibi $stanbul’un en önemli 

meydanlarndan birinin tasarmnn yine tart"masz uygulan", ya da "u anda 

Kuruçe"me Parkna yaplan müdahalenin yine kimin neden nasl yapt!nn 

bilinmemesi örnekleri verilebilinir. Kentte ya"ayan herkesi ilgilendiren bu 

mekanlarn dönü"ümünün en azndan yar"malar ya da tart"malar sonucu üretilmesi 

gerekirken, süregelen bu durum sorgulanmamaktadr bile. Ayn durum kamu yaplar 

içinde geçerlidir. Ülkenin her "ehrine yaplan okullar, belediyeler ayn projenin 

tekrar niteli!indedir. Aslnda hiçbir etik kayg gütmeyen ve ayn projenin tekrar 

niteli!indeki bu durum belki de “özel” kelimesini en çok kar"layan “konut” 

kavramna da bir virüs gibi bula"m" durumdadr. Toplu Konut $daresi’nin ülkenin 

her yerinde ayn detayda üretti!i konut projeleri de aslnda “kamu” binalaryla ayn 

kaderi payla"maktadr. Ayn zamanda yine daha kontrollü bir toplum için bir de 

kontrollü kamusal mekanlar olu"turulmaktadr. Bunlar ise bir ba"ka tart"ma konusu 

olabilir ve bunlara örnek olarak al"veri" merkezleri verilebilir. 

 16



2.2.3. Türkiye’de Kamusal Mekan’n Görsel Uzamlar 
Kamusal mekan/zamann nasl bir ya"ant örüntüsü dahilinde var oldu!unu kamusal 

mekann görsel uzamlarna bakarak irdelemek mümkündür. Kamusal mekann görsel 

uzamlar olarak sözü edilenler ise, kamusal mekanda bulunan ki"iler, bu ki"ilerin 

klk kyafetleri, mimari çevre, reklam panolar, afi"ler, otomobiller, peyzaj 

elemanlar ve kamusal mekan donatlar, vitrinler, yaplar gibi özne olmann 

d"nda/yannda görsel uzam olarak kamusal mekana eklemlenenlerden bahsetmek 

gereklidir. 

Kamusal mekann görsel uzamlar, ülkenin o dönemki ekonomik, politik, toplumsal 

yapsn yanstr. Modernle"meyi hzl ve dikey olarak ya"ayan Türkiye’de kamusal 

mekann görselleri de bu hzl de!i"imi Türkiye’nin nasl kar"lad!n anlatr 

özelliklere sahiptir.  

Modernle"me tamamlanmam", sürekli kendini ele"tiren ve de!i"tiren bir proje olarak hala 

geçerlili!ini koruyan bir ideoloji. Modern toplumlar, modernli!in ele"tirisi ile birlikte kendi 

hatalarn da dönü"türücü bir unsur olarak kullanmaktadrlar. Bu yüzden çevrecilik, 

feminizm, post-modernizm, küreselle"me kar"tl!, insan haklar hep modernle"me projesi 

içinden modernle"menin hatalar yüzünden do!mu" ve yine modernle"meyi zenginle"tiren 

tart"malar olmu"tur. (KANIPAK blog, 2008) 

Modernle"me bat d" toplumlarda ise bazen tam bir kar" dirençle cevap bulmu"tur. 

Türkiye’de ise modernle"me red ile kabul edilme arasnda bir gerilim üzerinde 

durmaktadr, bunu bir potansiyel olarak grup de!erlendirmek yine Türkiye’nin 

elindedir. Modernle"me çabasnn kamusal mekanda ilk yansmalar Türkiye’de hep 

kadn üzerinden okunmu"tur. Cumhuriyetin ilk yllarnda klk kyafetine dikkat 

eden, çar"ya pazara çkan, dans eden, modern Türk kadn imgesi modernle"me 

sürecini temsil ederken, bugün yine 2008 ylnda kadnn kyafeti üzerinden politik 

tart"malar yaplmakta, hatta baz kyafetlerin szabildi!i alanlar kamusal mekan 

olarak nitelendirilmektedir. (KANIPAK, blog, 2008)  
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%ekil 2.1: Cumhuriyetin ilk dönemlerinde kadn 

Kamusal mekann di!er görsel uzamlar ise, yine döneminin kabulleriyle çok 

ili"kilidir, mimari de bu durumdan en çok payn alan alanlardan biridir. Cephelerin o 

dönemin anlay"n simgeler biçimde nasl de!i"ti!ini gözlemlemek mümkündür. 

Mimarlk birçok ülkede ideoloji temsili olarak "ekillenmi"tir ve bunun en önemli 

yansmalar kamusal mekanlarda olmu"tur. Antlar, meydanlar, saraylar, dini yaplar 

gibi birçok yap dönemin ve yönetimin ideolojisini bir görsel uzam olarak kamusal 

mekana ta"rlar. Son yllarda Türkiye’de ‘gelenekten gelece!e’ söylemiyle üretilen, 

Osmanl geleneksel mimarisini anmsatr iskelelerin, ilkokullarn yaplmas, trafolara 

yaplan süslemeler de hzla modernle"tirilen Türkiye’nin bu hzl modernle"meye 

olan tepkisinden söz edilebilir, ancak tek olarak bu gösterilemez. Mimari kamusal 

mekan da dönemin ideolojisini yanstan görsel uzamlarn en önemlilerinden biridir. 

 

%ekil 2.2: $stanbul’da ki 2007’de yaplan $skeleler 
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%ekil 2.3: Beykoz’da Geleneksel Türk evi biçimli trafo 

 

%ekil 2.4: Kahramanmara" Adalet Saray Projesi 

Reklamlar, günümüz kamusal mekann en çok ku"atan ve hatta birçok kentsel 

mekanda mimarinin de önüne çkan bir konumdadr. Afi"ler, billboardlar, ekranlar, 

 19



ilanlar, tabelalar, birçok görsel yazl malzeme kamusal mekann bugün en önemli 

elemanlar haline gelmi"tir. Kamusal mekan ku"atan bu görseller yine ülkenin 

eti!ini, esteti!ini, modernle"meyle olan ili"kisini, toplumsal ili"kilerini, ekonomik 

durumunu, küreselle"meyle olan ili"kisini anlatr niteliktedir. NewYork Times 

Square bu görsellerden ayr dü"ünülemezken, Sao Paulo’da yönetim sokakta ki her 

türlü reklam unsurunu yasaklam"tr. Kamusal mekandaki bu dü"ey mülkiyetler, 

kamusal mekann kullancsnn müdahil olamad! ancak fazlasyla etkisi altnda 

kald! özel mülklerdir. Belki de artk dönemin en önemli ideolojisini artk mimari 

de!il,  küreselle"menin ve kapitalin en önemli anlats olan reklamlar anlatmaktadr, 

öyle ki yeni yaplarn birço!unun cephesi de bir reklam panosu biçiminde 

tasarlanmaktadr. Reklam yirmi birinci yüzyl kamusal mekann en çok 

biçimlendiren görsel unsurlardan biridir. 

Otomobiller kamusal mekanda var olan özel mülkiyetlerdir, bu özel mülkler 

tanmladklar hareket alan, park alanlar, kendilerine ayrlan her türlü mekanda 

aslnda kamusal bir mekanda var olurlar ve kamusal mekann "ekillenmesinde 

etkindirler. Kentlerin "ekillenmesinde çok etkin olan yollar o kentteki otomobil 

yo!unlu!uyla orantldr. Karayollar ve ula"m a!lar bugün kentlerin en yo!un 

kullanlan kamusal mekanlardr, ve bu mekanlarn en önemli müdahilleri 

sürücülerdir. Otomobiller ve kapladklar alan, bugün kentin ve kentsel mekann 

sorun ve potansiyellerinden biridir. 

Mekansal donatlar ve peyzaj elemanlar da yine kamusal mekanda kullancy 

etkileyen ve yönlendiren faktörlerdendir, mekansal donatlarn eksik oldu!u ya da 

bazen fazla oldu!u kamusal mekanlarda ki"ilerin müdahil olu"lar zorla"r. Peyzaj 

elemanlar da yine mekansal donatlar kadar önemlidir ve bazen mimaride oldu!u 

gibi peyzaj elemanlar bir ideoloji temsiline dönü"ebilir, buna örnek olarak son 

yllarda $stanbul’da yaplan lale festivali verilebilir. Tarihsel bir anlat da barndran 

bu müdahale kamusal mekanlar üzerinden mesaj vermektedir. Baz durumlarda 

kamusal mekana sonradan eklenen bir donat o mekann kullanc saysn ve profilini 

de!i"tirir, buna örnek olarak yerel yönetimlerin birçok park ve ky alanna 

yerle"tirdikleri spor aletleri ve sahil "eridine yaplan ko"u parkuru verilebilir. Ayn 

zamanda aydnlatma elemanlar da kamusal mekann gece kullanmn çok önemli 

oranda etkilerler. 
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%ekil 2.5: Moda Sahil Spor Aletleri 

Kamusal mekanda bulunan bir çok eleman ve görsel uzam o kentle ilgili hemen 

hemen bütün ya"anty anlatr, çünkü kamusal mekanlar kent sakinlerinin 

payla"tklar, çat"tklar, tart"tklar, birlikte olduklar, sohbet ettikleri, e!lenip 

dinlendikleri, mekanlardr ve özneler kamusal mekanda bulunan di!er nesnelerle de 

kurduklar ili"kilerle var olurlar. 
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3. MÜDAHALE, KAMUSAL MEKANA MÜDAHALE, KÜÇÜK 
ÖLÇEKL! MÜDAHALE (KÖM) 

3.1. MÜDAHALE, KAMUSAL MEKANA MÜDAHALE 

Müdahale, müdahil olmak ise, müdahil olmak da dahil olmak kelimesinden geliyor 

ise, müdahale edebilmek için ön "art dahil olmaktr denebilir. $deal bir kamusal 

mekan olmad! dü"ünülecek olursa, ideale yakla"an kamusal mekanlara dahil olan 

ki"i çe"itlili!inden/farkll!ndan/birlikteli!inden söz etmek gerekir. Bir ki"inin 

kamusal mekana dahil hissetmesi/olmas, ki"inin özne nesne ili"kisi, mekanla 

kurdu!u ili"ki, mekana dair olu"an bellek, kamusal mekan/zamann açkl! kapall! 

gibi kavramlarla do!rudan ili"kilidir. Her dahil olu" az ya da çok müdahale içerir, 

sorunsal olansa dahil olmayan denetim mekanizmalarnn müdahil olu"larnn 

beraberinde getirdikleridir. Yirmi birinci yüzylda kamusal mekana müdahil 

olmaktan söz ederken, kamusal mekanda ‘olmak’ tan,(birlikte olmak/ ayr 

olmak/uzla"yor olmak/tart"yor olmak/çat"yor olmak/kabul ediyor olmak… vb) 

‘mu!laklktan ve ‘mutlak’ tanmndan, ‘kentlilikten, ‘kentli’ olmaktan, yönetim ve 

denetim mekanizmalarnn kamusal mekana yaptklar müdahalelerden ve bu 

müdahale yöntemlerinden,  mesleki formasyon/deformasyonla kamusal mekana 

müdahil olu"tan ve mimarlk mesle!inin bu müdahalelerdeki etkin rolünden 

bahsetmek gereklidir. Kamusal mekanda yalnzca planlama ölçe!inde de!il, küçük 

ölçekli kentlinin katlmyla gerçekle"ebilecek müdahalelerden de söz etmek 

mümkündür. Bu konu da tez kapsamnda KÖM ad altnda incelenecek ve tanmlar 

detayl olarak anlatlacaktr. KÖM ad verilen küçük ölçekli müdahalelerin neler 

oldu!u, bu müdahale yönteminin kamusal mekan üzerine etkileri, bu tür bir 

müdahale yönteminin asl aktörlerinin kentliler oldu!unu bilmek önemlidir. KÖM 

örnekleriyle açklanacak bir kavramdr. 
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3.1.1. Kentte ‘olmak’ ve Kamusal Mekana Müdahale 
Kent öznelerin kimliklerini krsala göre daha kuvvetle ifade etmek zorunda 

hissettikleri bir yapdadr. Krsalda ‘birlikte olmak’ daha mümkün ve yaygn bir 

durumken kent kalabalklara, özne çokluklarna ev sahipli!i yapar. Bu nedenle kentte 

‘olmak’ krsalda olmaya nazaran daha fazla ‘ben’ olmay gerektirir. Krsal 

kahvesiyle kent Café’si de yine ayr"r, krsalda birliktelik, birbirini özne olarak 

tanma vardr. Kent ise yalnzlklarn olu"turdu!u kalabalklardr, her özne bir 

adadr.(DELLALO%LU, 2001, s73–75) Konuyla ilgili Heidegger’in ifadesi anlaml 

ve önemlidir: 

$nsann günlük ya"am olanaklar ötekilerin koydu!u ölçülerce belirlenir. Bu ötekiler belirli 

ötekiler de!ildir. Her öteki bütün ötekilerin yerine geçebilir. Önemli olan, insann farknda 

olmakszn devrald!, ötekilerin sessiz, göze batmayan egemenli!idir. $nsann kendisi, 

ötekilerin bir parças olarak, onlarm gücünü sa!lamla"trr. Aslnda onlarn bir parças 

oldu!unu gizlemek için insann ‘ötekiler’ diye adlandrd! "ey, günlük birlikte olmay 

olu"turanlar, yani her zaman burada olanlardr. Ötekilerin kimli!i, ne bu ne de "u kimse, ne 

insann kendisi ne baz kimseler, ne de hepsinin toplamdr. Onlarn kimli!i kimse’sizlik ya 

da herkestir. (HEIDEGGER, 1979, s.232–233) 

Kentte ve kamusal mekandaki mevcut/idealize edilmemi" birlikte olu"u dolays ile 

dahil olu"u bir metafor ile anlatmak gerekirse, bu durum ‘a"ure’ ye benzetilebilir. 

a"ure birçok farkl malzemenin (nohut, bu!day, pekmez, ceviz, portakal… vb) 

birlikte pi"irilmesiyle olu"an bir tatldr, ancak bu tatlda her bir malzemenin tad ayr 

ayr da hissedilebilir, birlikte ise ba"ka bir lezzet olu"tururlar. Kamusal mekanda da 

bu "ekilde, her bir özne di!er özne ile birlikteli!inde yeni bir anlam kazanrken, bir 

taraftan da kendi ki"isel özellikleriyle kamusal mekanda var olurlar.  Kamusal 

mekan olu"turan bu farkllklarn/farkl ‘ben’lerin bir arada olu"udur. Bu bir arada 

olu" her bireyin ‘dahil’ dolaysyla ‘müdahil’ olu"uyla mümkündür.  

“Modern ya"amn en derin sorunlar, bireyin, etkin sosyal kuvvetler; tarihsel miras, d"sal 

kültür ve ya"am tekni!i kar"snda var olu" özerkli!ini ve bireyselli!ini muhafaza etme 

amacndan kaynaklanr.” (SIMMEL, 1996, s.81-96).  

Bireyin hem bireyselli!ini muhafaza edip hem dahil olmas ise, kamusal mekann 

dinamiklerinden biridir. Kamusal mekan/zamann idealize tanmnda anla"malar 

kadar yanl" anlamalar, birliktelikler kadar kar"tlklar da vardr. Bu da bireylerin 

kendilerini ba"ka bireylere ifade ederken/etmezken korumaya çal"t! bireyselli!in 

en do!al sonuçlarndan biridir. 
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Kentte ‘olmak’ kentli için ayr krsaldan göçen için ayr anlamlar ta"sa dahi, ayn 

kalabalklarda yer alan öznelerin uzla"ma, tahammül etme, payla"ma, tart"ma, 

görmezden gelme, yanl" anlama, söz söyleme, gözlemleme gibi di!er öznelerle ili"ki 

kurdu!u, daha da önemlisi di!er öznelerle birliktelikten öte ‘yan yana’ durdu!u 

yerler kamusal mekan tarifler. Kentte olmak kamusal mekanda olmaktr. Kamusal 

mekana müdahil olu" ya da tamamen izole olu"lar yine bu kentte ‘olmak’ 

meselesiyle yakndan ilgilidir. Heidegger’in üstteki metinde de ifade etti!i gibi, 

herkesin ‘ben’ oldu!u bir yerde aslnda herkes hiç kimsele"ir. Bu nedenle kente 

eklenen, ya da yaplan ve tüm özneleri bir bir ilgilendiren her türlü müdahale ayn 

zamanda ‘öteki’ leri ilgilendirir, yani ‘hiç kimseyi’ ilgilendirmez. Bu kent ve 

kamusal mekann ölümü anlamna bile gelebilir, ancak bu ‘hiç kimse’ olma hali, söz 

konusu kamusal mekanla ilgili hak iddia edip ‘ben’ olmaya dönü"tü!ünde durum 

farklla"r, kentte çat"malar/uzla"malar ba"lar. Kentte olmak ortalama olmak 

ütopyasndan uzakla"r, aylk geliri biri di!erinin yirmi katndan fazla olan iki özne 

kentte bazen yan yana gelebilir, ancak kent bu denli uzaklklar bir araya getirmemek 

için kendi içinde kodlar barndran kamusal mekanlar yaratr. Ekonomik gelir bu 

kodlar yaratan en önemli etkenlerden biridir. E!itim düzeyi, birikim, formasyon, ya" 

cinsiyet gibi bir çok özneyi olu"turan etken kamusal mekann kullancsn, 

dolaysyla müdahil olan asl aktörleri belirler. 

Bir çocuk parkna yaplan müdahaleyle, çok farkl bir durum olmad! sürece o 

mekann kullanclar ilgilenir, ancak bu ilgilenme durumu da yine çok sürdürülebilir 

de!ildir, çünkü kent fazla seçenekli ve de!i"kendir, o nedenle kentte sahiplenmek 

krsaldakinden çok daha zordur. Çocuk park yklrsa yaknda ya ba"ka bir park, ya 

al"veri" merkezi ya sinema vardr ve bu çokluk yokluklar kamufle etmekte 

ba"arldr. 

Kentte birey olarak müdahil olmak ‘ben’ olmaya çal"rken ‘hiç kimse’ olmak 

yüzünden çok zorla"abilir. Bu nedenle kamusal mekan, asl kullanclar olan 

bireylerin müdahil oldu!u de!il denetimin ve yönetimin müdahil oldu!u bir alana 

dönü"ür. Bu durumda kentte birliktelik, sivil toplum örgütleri önem kazanr. Sivil 

toplum örgütleri modern kentlerde oldukça etkindir. Sivil toplum örgütlerinin 

modern kentlerde gücünü, $ngiltere’nin en büyük sa!lk ara"trma merkezlerinden 

biri olan Hutington Life Sciences (HLS) kar" örgütlenilen durumla örneklenebilir. 

HLS 1997 ylnda deneylerde kulland! hayvanlara kötü muamele yapt! için Stop 
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Huntington Animal Cruelty-Shac (Huntington Hayvan Vah"etini Durdurun) 

tarafndan fiziksel tacize u!ram" ve otuz alt saat içinde borsann en gözde 

kurulu"uyken batma noktasna gelmi"tir. Örgütün fiziksel tacizi firmann önünde 

eylem yapmann ötesinde firmada hayvanlarla deney yapan çal"anlarn ev 

adreslerini telefonlarn isimlerini internet sitesinden yaynlayarak tehdit unsuru 

olu"turmalardr. Ülkenin en önemli di!er hayvan haklar savunucusu olan sivil 

toplum örgütü Animal Liberation Front- ALF (Hayvan Özgürlü!ü Cephesi) de bu 

konuda di!er örgüte destek veriyor. Firma bugün batma noktasnda. Bu tür örgütler 

hücre sisteminde ve tamamen gönüllülerden olu"uyor, bu tür kar" dirençler 

sayesinde birçok firmann kapanmasna neden olan örgütler sayesinde hükümet yasal 

önlemler almaya karar verir, ve bugün $ngiltere’de hayvan haklar ihlalinin ‘a"r’ lar 

Terör Yasas kapsamnda ele alnmaktadr. (KAHRAMAN, 2002, s 132–135) Bu 

örne!in en güçlü taraflarndan biri gönüllü katlmla bir araya gelen sivil toplum 

örgütlerinin denetim mekanizmalarna olan etkisidir.  

Kentte birey olarak müdahil olmak ço!u zaman güçken, örgütlenildi!inde baz 

müdahalelerin daha etkin oldu!u açktr. Ancak ki"isel, küçük ölçekli müdahaleler de 

kentin gündelik ya"antsnn çok önemli bir parçasdr. Kentin kendi dinamikleriyle 

ya"amasnn en önemli nedenlerinden biri ki"isel müdahil olu"lar ve bunlarn ortaya 

koydu!u tansiyondur. Kentli kalabalkta yalnz ve izole bir hayat sürmeyi de 

seçebilir, kentte ya"amn kysnda durmak özgürlü!ü de vardr, sonuçta kentte 

‘olmak’ her zaman müdahil olmak anlamna gelmez, müdahil olmak ço!u zaman 

örgütsel birliktelik gerektirebilir, ancak ‘kentte olan herkes’ kente dahildir, kentli 

olan ki"ilerse müdahil.  
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3.1.2. Kamusal Mekanda ‘Mutlak’, ‘Mu"lak’ ve Müdahale 
“Eylemi, dü"ünceyi ve arzular, ço!altma, yan yana getirme ve da!lma yoluyla geli"tirmek” 

ve “pozitif ve çok yönlü olan seçmek, farkll! birörnekli!e, akmlar birimlere, hareketli 

düzenlemeleri sistemlere tercih etmek. Üretken olann yerle"ik de!il göçebe oldu!una 

inanmak” 

                                                                         Foucault, “The Foucault Reader” 1984 

19.yüzyl sanayi ça!nn etkisi hemen her alanda oldu!u gibi kamusal mekan ve 

kamusal mekan algs üzerinde de etkili olmu"tur.  

“Dünyann kabaca 19.yüzyln ikinci yarsndan itibaren ne kendisinin ne de parçalarnn 

birbirleri ile ili"kisinin –tek tek bireylerin ötesinde, yaygn bir kamusallk/toplumsallk alan 

içinde- daha önce olageldi!i biçimde kavramsalla"trlamaz hale geldi!i rahatlkla 

söylenebilir”(TANJU, 2008, s.168)  

Metnin devamnda Tanju, ‘mutlak’ kavramnn erimesinden ve yerine gelen 

‘mu!lak’ tan bahseder. Kamusal mekan algsnda ve kamu yararna yaplan 

müdahale söylemlerinde ‘mutlak’ bir do!ru/yanl"’tan bahsetmek mümkün de!ildir. 

Ancak mu!lak kamusal mekan/zaman için yaplm", yine mu!lakl!a imkan tanyan 

müdahalelerden bahsedilebilir. Bugün ise mu!lakl!n bile erimeye ba"lad!n ve 

kavramlarla açklanamaz bir uzaydan söz edilebilir. 

Kamusal mekan da her olu" bir biçimde müdahaledir, ve her müdahalenin toplumsal 

ortak bir fayda içermesi mümkün de!ildir, ortak fayda ütopyadr. Kamusal mekana 

müdahil olu"ta birisi soka!n bir kenarn çiçeklendirebilir ve bunu tamamen kamu 

yarar için yapt! ki"isel müdahalesi olarak ortaya koyabilir, ancak bundan rahatsz 

olan ki"ilerin olmas olasdr. Konuyu biraz da George Lukacs, ‘Geschichte und 

Klassenbewustsein’adl kitabndaki ifadesiyle açmak gerekir ise Lucacs bir toplumda 

‘kendi bilincinde özne’ ve böyle bir olu"un o toplum için ne anlama gelece!i üzerine 

dü"ünmü"tür. Lukacs’a göre zt fikirlerle bölünmü" bir toplumda kendi bilincinde bir 

bireyin olmas olanakszdr ve kapitalistler için yararl olacak bir "ey, proletarya için 

tam tersi olabilir ve böyle bir toplumda tek bir ortak faydadan söz etmek elbette ki 

mümkün de!ildir. Üretim araçlarnda özel mülkiyetin, snf ayrmlarnn, dü"ünce 

farkllklarnn bulundu!u bir mekanda ortak faydadan söz etmek anlamszdr, ancak 

ortak fayday ya da ortaklk durumunu irdeleyen, soru soran, kamusal mekann 

ya"amasna olanak sa!layan yani çat"malara çarp"malara dolays ile kentte var 

olu"a izin veren müdahaleler mümkün olabilir (LUKACS, 1968). 
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3.1.3. Kentli Olmak ve Kamusal Mekana Müdahale 
Kente dahil olmak, kentli olmak, hangi disipline ait olunursa olunsun sorumluluklar 

beraberinde getirir. Ki"i öncelikle ya"ad! yerden ba"layarak çevresinde olup 

bitenleri sorgulamakla, dü"ünmekle sorumlu ise, kamusal mekan, sermayenin eline 

braklm" bir tanmn ötesine geçmelidir. Kentli olmak beraberinde Simmel’in 

‘aldrmazlk’ olarak sözünü etti!i, elemeleri ve yok saymalar da beraberinde getirir. 

Simmel aldrmazlkla birlikte sahte bireycilikten de söz eder bununla ilgili olarak 

modadan bahseder, modann ya da farkllklarn pe"inden ko"mann aldrmazlkla 

ilgili tek çkar yol oldu!unu söyleyen Simmel, kentli olmakla a"r karma"k 

duygulara kar" bir elemenin zorunlulu!una vurgu yapar. (SIMMEL,1996, s.81-90) 

Kentli olmak ile kentte olmak ayn anlama gelmez, kentte olmak kentte bir birey 

olarak ya"am sürdürmekle ‘devam etmek’le ilgilidir, ancak kentli olmak kentin, 

kentsel mekanlarn, kentin soluk noktalar olan kamusal mekanlarn kullancs, söz 

hakk sahibi ve müdahili olmakla mümkündür.  
Bugün kenti kurmaca bir anlam dünyasna ta"maya çal"an, 19. Yüzyl kentle"me modelini 

andran bir durumla kar" kar"yayz. Kamu uygulamalar bir taraftan e"itsizlik yaratan bir 

genel geçerlilik alanna kavu"urken, kentin dönü"ümüne yol açan uygulamalar da temizlik, 

güzelle"tirme, suç ortamlarn yok etme gibi söylemlerle hakimiyetini peki"tirmeye ba"lyor. 

Kent yeniden ortaça! kalelerinin içine çekiliyor. Bütün emlak ilanlarnda barok kentin bir 

uzants olan kamusal mekann ölümü açkca ilan ediliyor. (GUMUS, 2007, arkitera söyle"i) 

Kamusal mekann ölümüyle sözü edilen güvensizle"en, sa!lksz bir mekan gibi 

vurgulanan kentin durumuna ili"kin geli"tirilen çözüm ise ‘gerçekli!in yerini alan 

simulakrlar’. Bu simulakrlar, kente uzak kendi kale duvarlar içinde  ‘her"eyi’ vaad 

eden siteler, toplu konutlardr. Bu yeni yapla"ma da kente ait yeni dahil olu"lar 

müdahil olu"lar gündeme getiriyor, önceleri ‘herkes kendi evinin önünü süpürürse 

her yer temiz olur’ kavray"yla kamusal mekana müdahil olan kentli bugün de 

aidatn düzenli öderse kale duvarlar içinde var olan kendi kamusal mekanna 

müdahil olmu" oluyor/oldu!unu dü"ünüyor. Duvarlarn d"nda kalan kamusal 

mekansa iktidar temsili geçilip gidilen yerlere dönü"üyor. Bu yakla"mn do!al 

sonucu olarak kamusal mekann kent içinde ölümünden ve güvensizle"en, ya da 

parça parça satlan kamusal mekanlardan söz ediliyor. Kamusal mekan 

korkusu/paranoyas ile kentten uzakta in"a edilen sitelere yerle"en kentlilikle birlikte 

Simmel’in sözünü etti!i aldrmazlk kamusal mekanla ilgili olarak gündeme geliyor. 
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Kentlilik, kenti, kamusal mekan sahiplenme ile de ilgilidir. Sivil toplum örgütleri bu 

nedenle ya"ad! yeri, ya"anty dikkate alan, sahiplenen gönüllülerden olu"maktadr. 

Müdahil olmak kendi özel mekan d"nda kalan alann da kendisinin ve ‘öteki’ lerin 

mekan oldu!unu bilip dahil olmakla ilgilidir. Müdahil olu" her zaman yönetimlerin 

planlamayla ortaya koydu!u ölçekte ve tavrda olmak durumunda de!ildir, müdahil 

olmak kullanc olarak söz söylemekle, mesleki formasyonla/birikimle olup bitenlere 

bazen kar" direnç bazen de durumdan vazife çkarmakla mümkündür. Söz söylemek 

söz konusu bir eylem oldu!unda meydanlara çkmaktan öte bir durumdur, sanat bu 

konuda en çok söz söyleyen durumu temsil eder. Mimarlk ise en az kamu yönetimi 

kadar kamusal mekan kelimesini kullanan bir formasyondur. Mimar planlamann 

gerektirdi!i büyük ölçekli de!i"tim dönü"üm projeleri haricinde de kamusal mekanla 

ilgili her kentli gibi dü"ünmek ve müdahil olmak sorumlulu!una sahiptir. Ancak 

nasl bir kö"e yazar olup bitenlerle ilgili kendi kö"esinde durumu konu ediniyorsa 

mimar da kendi formasyonun gerektirdi!i ölçü de müdahil olmak durumundadr. Her 

meslek, her kullanc kamusal mekann asl aktörü oldu!unun bilincinde olmal ve bu 

"ekilde davranmaldr. 

3.1.4. Yönetim ve Denetim Mekanizmalarnn Kamusal Mekana Müdahaleleri 
Kamusal mekanlar kentin altyap ve kentsel mekanlarn da düzenleyen planlama 

mekanizmalar dahilinde üretilirler. Dünyada ulusal planlama sistemine sahip hemen 

her ülke de kentsel mekanlarla ilgili kararlar bu planlama sistemi üzerinden karar 

verilir. $stanbul Teknik Üniversitesi #ehir ve Bölge Planlamas Bölümü ö!retim 

üyesi Yard. Doç.Dr. #evkiye #ence Türk’ün tanmlad! kamusal mekan ve 

müdahale tanm "u "ekildedir; 

Kentsel alanlar için nazm imar planlar hazrlanrken temel fonksiyon alanlarna hizmet 

edecek bu sosyal ve teknik altyap alanlar “Plan Yapmna Ait Esaslara Dair Yönetmelik” 

çerçevesinde getirilen standartlar çerçevesinde belirlenir. Bu alanlar, kentsel alanlarn 

sürdürülebilirli!i açsndan vazgeçilmezdir.   

Planlanan bir alann da, sosyal ve teknik altyap alanlarnn planlama kararlar ve nüfus 

yo!unlu!u dü"ünülerek, mümkün oldu!unca mekana homojen olarak da!lm temel bir 

yakla"mdr. Nazm imar planndaki sosyal ve teknik altyap kurgusuna uyumlu olarak 

uygulama imar planlarnda bu alanlar daha açk bir "ekilde tanmlanr. $mar planlar uyulmas 

gereken yasal belgeler oldu!undan, plan üzerinde getirilen kararlar, uyulmas gereken 

kararlardr. Bu anlamda plan üzerinde getirilen sosyal ve teknik altyap alanlar da, imar 

planlarnn uygulanmasndan sonra kamu kullanmna ayrlacak alanlar ifade eder. Kamusal 
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alan olarak nitelendirilen alanlar, yerel fiziksel planlarda sosyal ve teknik altyap olarak 

belirlenmi" alanlardr. Buradaki kritik bir nokta; sosyal ve teknik altyap alanlarnn plan 

üzerinde getirilmi" olmas ile bu plan kararlarnn imar plan uygulamasna tabi tutulmas 

arasndaki farktr. (TÜRK, 2007, Arkitera söyle"i) 

Kentsel alanlar, dolays ile kamusal mekanlarla ilgili planlamalar imar 

yönetmeli!ince açkça belirtilmi"tir. Kamusal mekanla ilgili büyük ölçekli 

planlamalar ve düzenlemeler imar yönetmeli!inde belirlenen yasalar dahilinde ve 

yöneticilerin inisiyatifinde üretilirler. Bu denli fazla yetki ve denetim 

mekanizmalarnn elinde olan kamusal mekann asl kullanclarnn da söz sahibi 

olabilmeleri için kamusal mekanlar sahiplenmeleri, ‘öteki’nin mekan algsn bir 

kenara brakmalar gereklidir. Bu tür denetim mekanizmalarnn hakim oldu!u 

durumlarda/ülkelerde sivil inisiyatifler devreye girerek kamusal mekanla ilgili söz 

sahibi olurlar, bazen kar" direnç biçiminde ortaya çkan bu inisiyatifle genelde 

yereldir. Yerellik meselesi ki"ilerin ya"ad! bölgeyi daha kolay sahiplenmesi ile 

ilgili iken, kentli olmak sadece yerel ölçekte müdahil olmann ötesinde kamusal 

mekanlara yaplan her türlü müdahalenin farknda olup, kamusal mekanda özne 

olarak var olmakla ilgilidir.  

Tanyeli’ne göre denetim mekanizmalar üç yüz yldr Türkiye’de kamusal mekanda 

fazlasyla tahakküm etse de, doksanlardan sonra bu mekanizma i"lememeye 

ba"lam"tr (AICA Atölyeleri- Tanyeli, 2008). Doksanlardan sonra denetimin 

tutmamasnn ileti"im teknolojileri ile de ili"kisi çoktur.  

Denetimin tutmamas kentlinin sahiplenmesi ile ilgili olarak olumlanabilir bir 

durumsa da kentte olan’n tahakküm altna ald! mekanlarn artmasna da imkan 

tanmaktadr. Denetim etik de!erlerin artmasyla azalan bir durum oldu!unda 

güçlüdür. 

3.1.5. Kamusal Mekann Öznele#tirici Potansiyelleri ‘Müdahil Olma’ 
Ki"iler kamusal mekanda kendilerini ifade edebilir, ba"kalaryla birlikte kamusal 

mekanda özgür olabilirler ise kamusal mekanda birer özne olarak var olabilirler. 

Kamusal mekan açklk/kapallklaryla vardr ve bu açklklar ki"ilerin özgürlük 

alann belirlerler. Kontrollü ve tamamyla tasarlanm" mekanlarda birey olmaktan 

söz etmek güçtür.  

Kamusal mekanlar yirmi birinci yüzylda genellikle tüketici potansiyeli üzerine 

kurgulanm" durumdadr, ancak ister tüketici potansiyeli barndrsn ister sadece bir 
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sosyalle"me mekan tanmlasn, ya da zaruri bir durumun sonucunda olu"mu" bir 

mekan olsun kamusal mekan ki"ileri öznele"tirme potansiyeline sahip oldu!u sürece 

ki"iler mekana müdahil olmay kabul ederler. Kentte kendili!inden olu"mu" 

bo"luklarn mekansalla"t! durumlar buna örnek verilebilir. Bu mekanlarda sokakta 

müzik yapanlar, birlikte oturup sohbet edenleri, kendi mekann kendisi yaratan 

özneleri gözlemlemek mümkündür. Piknik alanlarnda da ki"ilerin kendi mekanlarn 

kendi özne olma potansiyelleri dahilinde ortaya koyarlar. Kent meydanlar ise belirli 

dönemlerde kentlinin kendi söylemini ortaya koydu!u mekanlar olarak var olurlar ve 

bu olu"la kent belle!inde yer edinirler. Taksim meydan 1 Mays eylemleriyle 

kentlinin belle!inde yer etmi" ve bu nedenle baz kentlilerce sahiplenilmi" bir 

meydandr. Kent belle!inde yer edinmi" mekanlarn kentliyi öznele"tirme potansiyeli 

denetim mekanizmalarnca ço!u zaman destek görmez o nedenle 2007–2008 

yllarnda 1 Mays’ta Taksim Meydannda eylem yapmak yasaklanm"tr.  

Kamusal mekanlar bazen de küçük ölçekli ve dü"ük maliyetli bir müdahaleyle 

ki"ilerin katlmn destekler bir nitelik kazanabilirler. Bu duruma örnek olarak son 

günlerde $stanbul’da farkl semtlerin farkl bo"luklarna belediyenin yerle"tirdi!i spor 

aletleri verilebilir. Bu aletler önce $stanbul daha sonra da $zmir, Antalya, Ankara, 

Erzincan gibi birçok di!er "ehirde de yerle"tirilmi" ve yo!un olarak kullanlmaktadr.  

Bu aletler kamusal mekanda farkl meslek ve ya" gruplarndan insanlarn birarada 

spor yaptklar, sohbet ettikleri yerlere dönü"mü"tür. 

Kamusal mekan öznele"tirici potansiyel ta"d!nda ya da öznele"tirici potansiyel 

ta"masna yönelik küçük ölçekli bir müdahale ile dönü"türüldü!ünde ki"ilerin 

müdahil olma süreci ba"lar. 

3.1.6. Mimarlk Formasyonun Kamusal Mekana Yaplan Müdahalelerde Rolü  
Kamusallk kamu yönetimi kadar çok mimarlk formasyonu dahilinde de tüketilen 

kelimelerden biridir, özellikle kamusal mekandan söz ederken eni, boyu, yüksekli!i 

ve zamanla bütünle"erek dört boyuta sahip olan bu tanm en çok etkileyen, 

dönü"türen mesleklerden biri de mimarlktr. 

Mimarlk Türkiye’de i"verenin taleplerine mimarn kendi yorumlarnn 

eklemlenmesiyle ortaya çkar, bu bazen i"verenin taleplerinin tamamnn yerine 

getirilmesiyle mimarn sadece çizer konumunda olmasna bazen de tamamen 

mimarn kendi fikirlerinin sonucu olan bir i"e dönü"ebilir. Baz durumlarda ise tam 
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bir i"birli!i sonucu üretim gerçekle"ir, ancak her üç durumda da i"veren i"i talep 

eden ki"idir. Kamusal mekanla ilgili mimari formasyon gerektiren i"lerde ise 

genellikle ya i"veren(belediyeler) yerel yönetimlere de çal"an mimarlarla, ya da 

serbest çal"an bir mimarlk ofisiyle i"birli!i yaparak proje üretirler. Baz durumlarda 

ise kamusal mekanla ilgili projeler yar"ma formatyla projelendirilir, ilk a"amada 

yar"ma ile üretilmeleri di!er yöntemlere göre opsiyonlarn arasndan seçme "ans 

verdi!i için olumlu bir yakla"m olarak görülebilir, ancak baz durumlarda 

yar"madaki "artname ve yar"malarn jürilerinin benzer bak" açsnda olu"lar yine 

yar"malar da tekel bir üretim platformuna dönü"türür, ayn zamanda bir yar"ma 

süreci geçirilmi" olmas da bu durumu söz söylenemez hale getirir, yar"ma bir 

koruyucu kalkana dönü"ebilir.  

Tezin bütününde sözü edilen kamusal mekann asl müdahillerinin kamusa mekann 

kullanclardr söyleminde kar"lk, mü"teri mimar ili"kisi sonucu üretilen kamusal 

mekanlar yer alr. Bu durumda en çok mesleki olarak büyük ölçekli projelerde yer 

alan meslek gruplar mimarlar, planclardr. Mimarlk mesle!inin bu tür üretimlerde 

sorumlulu!u di!er her türlü üretimde oldu!u gibi etik de!erler dahilinde ‘herkese’ ait 

bir mekan tasarmn bir parças oldu!unun bilincinde olmasdr. Türkiye’deki mevcut 

mimar mü"teri ili"kisi kamusal mekan dahil hemen her alanda benzer biçimde i"ler, 

ancak bu durum dünyann di!er ülkelerinde ileti"im teknolojilerinin de geli"imiyle 

birlikte farklla"maktadr. Yeni mimari sivil toplum kurulu"lar ortaya çkmaktadr, 

ya da i"in tanmn kendisi belirleyip i"verene/yerel yönetime i" teklif eden ofislerden 

bugün söz etmek mümkündür. Bu tür bir ofis yapsna örnek olarak Hollanda da 

kurulan BIG verilebilir.(www.big.dk) BIG ilk birkaç projesini projeyi çal"p 

bitirdikten sonra yönetime gidip, böyle bir proje bu alan için gerekli ve önemlidir, 

"eklinde i"i alm" ve uygulam"tr. Bu tür olu"umlar mimarn her zaman mü"terinin 

talep etti!ini yapan ki"i konumundan alp, belirli durumla ilgili gerekli tespitleri 

yapp vazife çkarmas ve çal"masyla ili"kilidir. Yeni dönem sivil olu"umlardan söz 

etmek gerekirse “Architects, Designers and Planners for Social Responsibility”, 

“Architecture for Peace”, “Builders Without Borders”, “Architecture for Humanity”, 

“Architects Without Borders”, “ Open architecture network” belirtilebilir. Bunlar 

mimarl!n sorumluluklarn irdeleyen, küreselle"menin kar"snda nasl etik kurallar 

dahilinde sosyal sorumluluk olarak mimarlk yaplabiliri ara"tran olu"umlardr. 
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Bu tür yeni olu"umlar, mimarl!n sadece bir mü"teri mimarlk ili"kisi de!il, aslnda 

sosyal sorumluklar da olan bir meslek oldu!una vurgu yapar niteliktedir. Küçük 

ölçekli projelerin üretilmesinde de mesleki formasyon, teknik bilgi ve bu tür sosyal 

sorumluluk/bilinç önemlidir. Bir kamusal mekana yaplacak olan bir müdahalede 

gözlem yetene!ini ve mesleki sorumlulu!u geli"tirmi" bir mimar önem 

kazanmaktadr. Bu tür bi müdahil olu"u, kentli olu"u, kentte özne olu"u desteklemek 

ve bunu destekleyen aydn, öncü gruptan biri olmak kent için ve mimarlk meslek 

prati!i için önemlidir. Mimarlk insanlarn nasl ve nerede ya"ayacaklarna, nerede 

uyuyup nerede du" alacaklarna karar vermekle ilgili de!ildir, mimarlk nerede ve 

nasl ya"ad!n bilmekle ilgilidir, bu ya"antnn di!er her bir parçasnn da kendisini 

tamamlamasna izin vermekle ilgilidir. Mimarlk mesle!ini icra eden ki"iler mesleki 

deformasyonla her "eyi ykp yenilerini yapma e!ilimindedirler, oysa kent ve kentsel 

mekan bir mimarn ya da birkaç ki"inin ki"isel kararlarnn ürünü olamaz. Ne 

mimarlk bu kadar önemli bir meslektir, ne de kent bu kadar kolay in"a edilebilir bir 

dinamiktir. 

Her meslek kamusal mekana müdahil olma konusunda kendi formasyonunun izin 

verdi!i sürece etkindir, mimarlk birçok meslekten in"a etme yetkisiyle ayr"abilir, 

ancak tez kapsamnda sözü edilen müdahil olu" ‘kentli’ olmakla yakndan ilgilidir.  

3.2. KÜÇÜK ÖLÇEKL! MÜDAHALE (KÖM) 

"...19.yüzyln sonunda modernist planlama ço"kusunun ilk dalgas ya"anrken, Daniel 

Burnham "öyle demi"ti;'Küçük planlarla yetinmeyin' Buna bugünün postmodernistlerinden 

Aldo Rossi daha alçakgönüllü bir tonla "öyle cevap verebiliyor; 'Öyleyse, mesle!imde neye 

özlem duyabilirdim? Büyük "eylerin olanakll!n tarihin d"lanm" oldu!unu gördü!üme 

göre, ku"kusuz küçük "eylere'..." 

David Harvey, 2003  

‘Küçük ölçekli müdhale’ile ifade edilmeye çal"lan nicelikselden çok niteliksel bir 

müdahaledir. Büyük ölçekli ve ço!u zaman yönetimin/yargnn müdahil oldu!u 

durumlar, bir bölgeyle ilgili sorun tespit edip o sorunu öncelikle tamamen yok edip 

sonra yeni bir durumun in"asyla meydana gelirler. Mevcut durumuyla i"ler/iyi 

durumda ya da sorunlu olsun herhangi bir kamusal mekana dair üretilen projeler 

genellikle o mekan öncelikle ykp sonra yeni bir planlamayla meydana getirilirler. 

Tez kapsamnda KÖM olarak sözü edilecek olan müdahale biçimi bu tür ba"tan ykp 

üretmeleri içermez. KÖM, mevcut durumu sorunlaryla potansiyelleriyle 
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de!erlendirip, bu duruma eklenebilecek/çkarlabilecek/soru sorabilecek/çözüm 

üretebilecek/söz söyleyebilecek/ ya da sonucunda hiç bir "ey olmasa dahi kayglar 

bu kayglara yakn projeleri içerir. KÖM mimari bir müdahale olmak 

zorunda/durumunda de!ildir. Kamusal mekan nasl her disiplini ilgilendiren bir 

tanmsa, kamusal mekana yaplan/yaplacak olan her türlü müdahale bir çok farkl 

disiplinin/disiplinler ötesinin birlikteli!inin ürünü olabilir. KÖM’ün dünyada sivil 

inisiyatiflerin ortaya koyaca! bir söylemin ya da ihtiyacn kar"l! olarak kamusal 

mekanda örnekleri/tezahürleri vardr. Türkiye’de ise KÖM ile tariflenen durumdan 

çok ki"isel çkar, ya da tahakküm altna almak amacyla kamusal mekana 

müdahaleden söz etmek mümkün, bu duruma örnek olarak hemen her dükkann açk 

alan kendi mülkiyeti gibi kullanmas, bo" arazilerin otoparkla"trlmas, sokak 

satclar verilebilir. KÖM kamusal mekan tahakküm altna almaktan çok, kamusal 

mekan sahiplenmekle ilgilidir. KÖM ayn zamanda bir deneme sürecidir. 

Kente yaplan hemen her türlü müdahale bir tür ku"atma biçimindedir. $stanbul gibi 

yüksek oranlarda göç alan kentlerde kamusal mekanlarn ya da kamusal mekann 

görsel uzamlarnn hzl bir biçimde dönü"ümünü bir ku"atma olarak nitelemek 

mümkündür. Bu ku"atmalar ku"atan ve ku"atlan olarak ayrmlar beraberinde 

getirmez, çünkü ku"atmalar içsel ve mu!lak bir sürecin sonucudur. Krsaldan 

göçenin kentin özgürle"tirici potansiyeline adapte olu" sürecinde buldu!u 

bo"luklardan faydalanma çabasyla kent bo"luklarn i"gali, hatta bazen bu 

bo"luklarda hak iddia etmeye ba"lamas sonucu kentli de kar" direnç olarak kentiyle 

ilgili bir tutuculuk potansiyeli barndrmaya ba"lam"tr (DEM$RKAN, 1996, s.19–

21). Bu tutuculuk kentlinin müdahil olmas gereken durumlar kar"sndaki 

sessizli!inin nedenlerinden biri olarak da nitelenebilir. KÖM kentlinin müdahil 

olmasn, kamusal mekana yaplan herhangi bir ku"atma kar"snda/dahilinde söz 

söylemesini ya da kamusal mekanda eksikli!ini hissetti!i bir müdahaleyi kendi 

inisiyatifini kullanarak üretmeyi öneren bir müdahale biçimidir. Gelecek dü"leriyle 

yeniden üretmelere ve mevcuda kar" her zaman muhalif söz söylemeye e!ilimli 

yönetimler, günümüz kentlerinde hzl ve tek elden üretilmi" dönü"üm projelerinin de 

en önemli nedenleridir. KÖM ise bu hzl ve yok edip üretmenin yerine eklemlenerek 

kentlinin kendi dinami!iyle üretimini destekler.  
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3.2.1. Bir Deneme Süreci Olarak KÖM 
Kent ve kentsel mekanlar sadece planclarn, mimarlarn, yönetim mekanizmalarnn 

üretti!i mekanlar de!ildir, kentlinin kenti kullanmyla üretilen kentsel mekanlarn 

mekansal nitelilikleri kent sakinlerinin mekansal talep ve beklentileri belirler. KÖM 

ise kentlinin bu üretime katkda bulunmasn destekleyecek, bu üretime "k tutacak 

projeler önerir. Kamusal mekann asl müdahillerini, bu mekan üretmeye ve 

ya"atmaya davet eder, ancak bu tür bir etkile"im söz konusu olmasa dahi KÖM bir 

deney potansiyelindedir, ve herhangi bir kamusal mekanla ilgili kendi formasyonunu 

da duruma ekleyerek müdahil olmak isteyen herkesi bu deneye dahil eder.  

Kentin en aktif noktalar olmas gereken kamusal mekanlar, bu aktiviteyi 

gerçekle"tiren ki"ilerin seyir mekanlar de!il, katlm mekanlar oldu!unda 

mekansalla"ma ba"lar. Bu mekanlar bazen KÖM ile sahiplenilmeye ba"lanr, ya da 

KÖM ile söz söyleyen bir müdahale sonucunda kamusal mekanla ilgili kullancnn 

fikri ve kullanma biçimi de!i"ebilir, ya da KÖM bu anlamda hiç bir etkide 

bulunmayabilir. KÖM bir deneme süreci olarak var olabilir, müdahil olmay 

arttrma/yaygnla"trma anlamnda etkin olup olamayaca!n ise zaman gösterecektir. 

KÖM’ün kamusal mekan üzerine etkin ve dönü"türücü bir iddias ilk a"ama da 

yoktur, bir deneme süreci olarak etkinli!i gözlenecek ve tart"lacaktr. 

3.2.2. KÖM, Tahakküm Altna Almak, Sahiplenmek 
Kamusal mekanda ‘tahakküm altna almak’ ile ‘sahiplenmek’ arasnda farktan 

bahsetmek, KÖM’ü tanmlamak için de gereklidir. Türkiye’de kamusal mekanda hak 

iddia etme durumunu hemen her alanda görebiliriz, bu bir taraftan dinamik bir 

kamusal mekan kullanmn olu"tururken bazen de i"gal ve kamunun hakkna tecavüz 

etme durumuna dönü"ebilir. $"galle sözü edilen durum yargnn ihlalinin hemen her 

alanda gözlenebilir olu"udur, bu aslnda bir nevi özgürlükler alan da tanmlar. Baz 

durumlarda söz söylemek amac ile i"gale etmek aslnda tez kapsamnda sözü edilen 

KÖM’ün içinde yer alrken, gelir elde etmek ve ki"isel çkar amaçl i"galler, 

tahakküm altna almalar KÖM dahilinde de!ildir. Bu her ne kadar ince bir snr gibi 

görünse de kamu yararn gözeten ve kamu yararna söz söylemek amaçl belli bir 

alan i"gal edip müdahil olan projeler KÖM kapsamndadr, ancak mutlak bir kamu 

yararndan söz etmek hiç bir zaman mümkün olmayacaktr, mutlak bir kamu yarar 

olmasa dahi sivil ya da ki"isel inisiyatiflerin kamu yararna müdahil olmalar hem 
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yönetim ve denetim mekanizmalarnn tek güç olmalarnn önüne geçmek açsndan 

hem de kamusal mekann sahiplenilmesi açsndan önemlidir. 

Türkiye’de herhangi bir bo"lu!u ya da tanml bir kamusal mekan tahakküm altna 

almak "izofrenik bir ‘benim mekanm’ varsaymnn sonucu de!il, aksine devletin 

ötekinin mekan anlay"yla var olurlar, bütünselci bir anlay"tan yoksundurlar. Bu 

anlay"ta en sorunsal yakla"m ise ‘ötekinin’ ya da ‘ba"kasnn’ kavray"dr. 

Yalnzca kamusal mekanla de!il, kent ve kent ya"amyla ilgili bu ‘ötekinin’ "eklinde 

ki kavray" biçimi her türlü müdahalenin temel sorunsal kabul edilebilir. 

Mekan/zaman ba"kasnn de!il her zaman ‘ben’ dahil olmak üzere herkesindir 

anlay" müdahalelerde de ‘sahiplenme’yi beraberinde getirir, tahakküm altna 

almada, tahakküm altna alnan ‘ba"kasnn’, ‘ötekinin’dir, sahiplenilen de ise zaten 

herkese aittir, ve kamusal mekan bu "ekilde idrak edilir 

3.2.3. Dünya’dan Farkl KÖM Örnekleri 
KÖM’ü tez kapsamnda daha açk bir biçimde ifade edebilmek için her ne kadar net 

snrlar yoksa da örneklemek önemlidir. Örnekler, dünya ve Türkiye olarak ikiye 

ayrlm"tr, çünkü müdahale süreçleri ve yapl" yöntemleri baz durumlarda yerel 

olmasa da o ülkenin denetim mekanizmalarnn okunmas sonucu ortaya çkm"tr. 

Baz örnekler o semtte tespit edilen probleme yant olarak sunulmu"tur o tür 

uygulamann bir benzerini belki de Türkiye’de üretmek imkanszdr, ama zaten 

önemli olan üretim yöntemi ya da tekni!inden öte yakla"m ve kavray" meselesidir. 

Örnek te"kil edebilecek projeler, yaplma nedeni/hedefi, tasarlanma biçimi, 

uygulanma biçimi, ölçe!i, kamusal mekana dahil olu" biçimi, söz söylemesi ve nasl 

söyledi!i, disiplinler aras ve ötesi birliktelikler sonucu olu"mas, yaynlanma 

biçimi/duyulma biçimi, tasarmdan uygulamaya kadar geçirdi!i deneme süreci, sivil 

ya da ki"isel inisiyatiflerin KÖM üzerindeki etkinli!i, uygulanabilirli!inin 

ara"trlmas gibi nedenler/ölçüler dahilide seçilmi"tir. Örnek saysn arttrmak 

mümkündür ancak tez kapsamnda verilen her örne!in KÖM’ün bir ba"ka kavray" 

biçimine yakla"yor/uzakla"yor olu"u irdelenece!inden, örnek says kstl 

tutulmu"tur. 
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3.2.3.1 Rebargroup, San Francisco 
Rebargroup, San Francisco’da ki açk alanlar, ye"il alanlar, park alanlarn, kamusal 

alanlar haritalandrp daha sonra kent içinde hzla azalan toplanma alanlarna dikkat 

çekmek üzere projeler geli"tirirler. (rebargroup.org) 

 

 

%ekil 3.2:Rebar  

 

 

 

 

 

 

 

%ekil 3.1:Rebagrup Haritalama 

‘Parking’ de grubun gerçekle"tirdi!i projelerden biri, bir ana caddenin tamamnn 

otoparka dönü"mesinin ardndan üretilen bu projenin kapsam, sokaktaki 

parkomata para atarak iki saatli!ine sahip olunan alan ye"il alana dönü"türmek ve 

bu alan toplanma mekan olarak kullanmaktr. (#ekil 3.2)  
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%ekil 3.3: Uygulama Öncesi Tasarm 

#ekiller proje geli"tirilmeden önce ortaya çkartlan çizimlerdir. Bu projenin tez 

kapsamnda örnek olarak incelenmesinin nedeni ilk olarak kamusal mekana müdahil 

olan ki"ilerin o mekann kullanclar olmas ve bu küçük ölçekli müdahalenin o 

mekan sahiplenmek/de!i"tirmek/sorgulamak adna verdi!i mesajdr. Bu tür küçük 

ölçekli müdahaleler kamusal mekanla ilgili tekrar dü"ünmeye, bu mekann 

dönü"ümüne müdahil olmay"mzn sonucunda ortaya çkan duruma ili"kin soru 

sormaya yöneltir.  

 

     %ekil 3.4 : Uygulama                                            %ekil 3.5: Uygulama 
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Projenin örnek olarak seçilme nedenlerinden bir di!eri de önce üzerine dü"ünülüp 

tasarlanan ve modellenen projenin uygulanabilirli!ini görmek açsndan o noktada iki 

saat içinde uygulanmas ve kullanma açlmasdr. Küçük ölçekli olan bu müdahale 

öncelikli olarak kullancnn kamusal mekan sahiplendi!ini ve bu mekann azal"na 

duydu!u tepkiyi de göstermesi açsndan ba"arldr. Bu tür küçük ölçekli 

müdahalelerin yaygnla"mas kamusal mekann sadece devlete ait bir kullanm alan 

olmad!na i"aret etmesi yönünden de önemlidir. Tez kapsamnda bu örne!in bu 

denli dikkate de!er bulunmasnn bir ba"ka nedeni ise mekann imkanlarn 

sorgulayan, mevcut durumdan vazife çkaran bir proje olmasndan 

kaynakldr.

 

%ekil 3.6: Proje Tamamlandktan Sonra 
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3.2.3.2 Bandstand, UK 
2002 ylnda Niall McLaughin ve ekibinin ö!rencilerle ortak olarak gerçekle"tirdi!i 

bir dizi atölyenin ve i"birli!inin sonucu olarak ortaya çkm" bir proje. Kamusal 

mekanda konumlanp o mekan farklla"tran bu proje’nin üretim biçimi de mevcut 

mimarlk prati!inden, atölyelerde ö!renci i"birli!i ile gerçekle"mesi bakmndan 

farklla"yor. Ayn zamanda herhangi bir bo" alana konumlanp performansla birlikte 

o mekann kamusall!na katkda bulunuyor. KÖM’ün tarihledi!i i"levsel ve ykp 

yok etmeden küçük ta"nabilir bir müdahaleyle kamusal mekan olu"turmas açsndan 

örnek olarak seçilmi"tir. (AYMONINO and MOSCO, 2006, s.170–171) 

(www.niallmclaughlin.com) 

 

%ekil 3.7: Bandstand Eskizi 

KÖM’ün tariflendi!i i"levsel ve ykp yok etmeden küçük ta"nabilir bir müdahaleyle 

kamusal mekan olu"turmas açsndan örnek olarak seçilmi"tir. 
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%ekil 3.8: Bandstand Foto!raf 

 

%ekil 3.9: Bandstand Foto!raf 
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3.2.3.3 Gerilla Banklar 

Londra Camden yönetimi mevcut banklarn evsizler tarafndan uyumak için 

kullanlmas üzerine, kaldrmlarda bulunan banklar kaldrm"tr. Bunun üzerine 

banklarn kamusal mekan için önemli oldu!unu savunan ‘Guerilla Benchers’ adl 

grup bir sabah belediye görevlileri gibi giyinip kendi hazrladklar banklar uygun 

gördükleri alanlara monte ediyorlar.(www.spacehijackers.co.uk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   %ekil 3.10: Gerilla Banklar Foto!raf                               %ekil 3.11: Bank Montaj 

 

%ekil 3.12: Uygulama Sonras 
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P(LOT), Michael Rakowitz 

P(LOT) projesi kamusal mekana dahil ve müdahil olu"u, destekliyor, yasal yollarla 

bu sahiplenmeyi destekliyor, ve söz söyleyen bir proje olarak KÖM’e iyi bir örnek 

olu"turuyor. Proje kiralanan otopark alanna kurulan bir çadr ve bu çadrda ki"isel ya 

da grup halinde bulunmay öneriyor, Otoparkla"trlan kamusal mekanlara kar" da 

bir ele"tiri niteli!inde ayn zamanda da kent içinde yalnz kalma mekanlar yaratyor. 

(http://www.michaelrakowitz.com/, 2008) 

 

%ekil 3.13: P(LOT) 
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%ekil 3.14: P(LOT) Kurulum 

 

%ekil 3.15: P(LOT) $ç Mekan 
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3.2.4. Türkiye’den Örnekler 
Türkiye’den KÖM ile bahsedilen küçük ölçekli müdahalelere verilebilecek örnekler, 

daha çok sanat projeleridir. Ki"isel inisiyatif kullanlp müdahale edilen durumlar 

genellikle ki"ilerin gelir elde etmek amacyla, ya da ki"isel alanlar yaratmak için 

olu"turdu!u tez kapsamnda ‘tahakküm altna almak’ alt ba"l!nda ele alnan 

i"lerdir. KÖM’ün Türkiye’de ki tam kar"l! olmasa dahi benzer kayglar 

barndrd! dü"ünülen dört durum örnekler kapsamnda anlatlacaktr. 

3.2.4.1 Oda Projesi, !stanbul 
Türkiye’de KÖM’e örnek te"kil edebilecek projelerden ilki bir sanatç kolektifi olan 

Oda Projesidir. Oda projesi Özge Açkol, Seçil Yersel ve Güne" Sava"’n Galata 

#ahkulu sokakta kiraladklar bir odada ba"lar. Oda gibi özel olarak tanmlanan 15 

m2’lik bir odalarn mahalleye açan ve mahalleli ile payla"an Oda Projesi bir mekan 

olarak odann imkanlarn sanatç bak" açsyla yorumlam"lardr.  

Mekan bir imkan, bir olaslk ya da bir mümkün olma hali olarak kullanma çabasna 

giri"mek $stanbul güncel sanat ortam için yeni bir yakla"m olsa da $stanbul için zaten 

halihazrda var olana i"aret eder. Oda Projesi’ni ba"latan bizler 1997’de ve takip eden 3 sene 

yo!un olarak $stanbul içinde dola"tk, seyahat ettik. Büyük sermayenin ya da rantn kenti 

makro ölçekte de!i"tirmedi!i dönemlerde $stanbul’un nasl "ekillendi!ine, kullanld!na, 

direndi!ine ve dönü"tü!üne tanklk ettik; bu srada mikro ölçekte ve daha “yüz yüze” daha 

samimi bir ili"ki a! içine girerek deneyimleyece!imiz mahalle, #ahkulu mahallesi Oda 

Projesi’ni mekana yakla"m konusunda tetikledi ve hzlandrd. Güncel sanat ortamnn 

tanmlanm", snrlanm" ve klikle"mi" payla"m ve üretim alanlarna kar"lk ya da cevaben, 

#ahkulu mahallesinin katklar ve $stanbul’un stratejileri ile süreç i"lemeye ba"lad; Oda 

Projesi 15m2’yi özel alan olmaktan çkard, açt. Dar ve küçük bir mekan olsa da buray 

neden sadece biz kullanalm dedik, öncelikle mahalleli ve sanat ortamna paralel di!er 

disiplinler bu mekan ile ne yapmak isterler diye merak ettik. (Oda Projesi Söyle"i, 2008) 

Oda projesi ba"ta küçük ölçekli müdahale ya da kamusal mekana müdahil olma gibi 

söylemlerle yola çkmam"tr, ancak KÖM’e örnek olarak seçilme nedenlerinden en 

önemlisi kamusal mekan olarak mahallenin asl müdahillerinin mahalleli olu"unu 

desteklemeleri ve sanatç mahalleli i"birli!inde kamusal mekana yaptklar katklar 

gösterilebilir. 
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%ekil 3.16: Oda Projesi Avlu 

 

%ekil 3.17: Oda Projesi Oda 

Oda projesi , ‘yararsz bir uzama dair’, ‘mahalle, oda, kom"u misafir?’, ‘ada’, 

‘evinden bir e"ya getir’, ‘annex’ gibi ve daha birçok projeyi bu oda ve #ahkulu 

sokakta ve bulunduklar binann $talyan avlusu ad verilen avlusunda 

gerçekle"tirmi"lerdir. Oda projesi mekann imkanlarn, mümkünlerini sorgulayan 
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daha da önemlisi mekann kullanclarna sorgulatan/sorgulamalarna ön ayak olan 

bir proje olmasyla önemlidir. 

Oda Projesi #ahkulu sokak’tan ta"nm", "u anda kendisine yeni bir mekan aray" 

içindedir. Bu belki de somut bir mekan olmayacaktr. Türkiye için yenilikçi ve 

ba"arl bir sanatç kolektifi olarak de!erlendirilebilir. 

3.2.4.2 Minibarlar Projesi, Ankara 
Minibarlar sanatç Can Altay’n 2002 ylnda Ankara Tunal’da ba"latt! mekann 

imkanlarn sorgulayan bir proje. Kararla"trlan bir açk alana içkilerini alp gelen 

ki"ilerin o mekan bir bar gibi toplanp içki içme, sohbet etme, tan"ma alan olarak 

kullanmalarn organize eden ve bunun adna ‘minibar’ diyen bir proje. ( ALTAY, 

2004, s.60) 

 
%ekil 3.18: Minibar Ankara Tunus (Can Altay) 

Tez kapsamnda Minibar projesinin örnek olarak seçilme nedenlerinden biri 

KÖM’ün tariflendi!i kapsamda, kentsel mekanlar kentlinin küçük ölçekli 

müdahalelerle nasl üretti!ini kantlar nitelikte olmas ile ilgili, mimari bir müdahale 

olmasa da organizasyonel bir müdahale ile bo" bir mekan bara dönü"türen bir proje. 

Projenin bir ba"ka güçlü yönü ise içki içilen mekanlarda katlmc profili, kar" 

dirençler olu"mas, bazen bir çat"ma potansiyeline dönü"mesi ve bunlar sorgulatan, 

bir proje olmasyla da etkin. 
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Minibar projesi mekann imkanlarn deneyen, bir deneme süreci olarak KÖM ba"l! 

altnda örnek olarak gösterilebilir. Buna benzer kendili!inden olu"mu" mekanlar 

Türkiye’de ço!unluktadr, aslnda hemen her kö"e ba" kent sakini tarafndan 

dönü"türülür, ‘Minibar’ bu potansiyeli sorgulamak açsndan örnek bir çal"madr. 

3.2.4.3 Ölçek 1’e1 ve hiu projesi 
Ölçek 1’e 1 $TÜ Mimalk Fakültesinde 2007’de kurulmu" bir ö!renci inisiyatifidir. 

Tasarlanan bir projenin 1’e 1 ölçekte nasl hayata geçirilebilece!i üzerine çal"an 

ölçek 1’e 1 ekibi tez kapsamnda tasarmdan uygulamaya mü"teri mimarlk 

ili"kisinin d"na çklarak ve kamusal bir üretim gerçekle"tirdikleri için örnek olarak 

seçilmi"tir.  

 

%ekil 3.19: hiu Projesi Tasarm A"amas, Ölçek 1’e 1 

Ölçek 1’e 1 ilk projesini mimar Han Tümertekin dan"manl!nda Kahramanmara"’ta 

gerçekle"tirmi"tir. Hac $brahim U"a! köyünde bir ilkokula lojman projesi olarak 

tasarlanan ve yine ö!renciler tarafndan 2 Temmuz 2007- 17 A!ustos 2007 tarihleri 

arasnda 30 ö!rencinin dönü"ümlü katlm ile in"a edilen projenin ad hiu’dur. 

Projenin hayata geçirilmesi için ilk olarak tasarm ekibi kurulmu" ve tasarlanan proje 

dan"man birlikteli!inde geli"tirilmi"tir, bir taraftan da Kahramanmara" Milli E!itim 
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Müdürlü!ünden izin alnm" ve sponsorluk görü"meleriyle, Türk Telekom ve 

Kaçamaz $n"aat projeye sponsor olmu"tur, 2007 A!ustos aynda da proje 

tamamlanm"tr. (olcek1e1.blogspot.com) 

 

%ekil 3.20: Kahramanmara" Ölçek 1’e 1 #antiye Çal"mas 

Ölçek 1’e 1 ekibi 2008 ylnda da Giresun Zefre koyunda ki 20 adet balkç 

barna!nn yenilenmesi üzerine çal"maktadr. Sponsorluk çal"malarnn 

tamamland! projenin tasarm a"amas için de ‘imkanmekan’ ekibiyle ortak bir 

atölye gerçekle"tirmi"lerdir. Mimar Sait Ali Köknar ve mimar Bo!açhan Dündaralp 

de Zefre projesnde ölçek 1’e 1 ekibine dan"manlk yapmaktadr. Tasarm a"amas 

tamamlandktan sonra uygulama yaplmak üzere olu"turulan ekip yaz aylarnda 

Zefre’de çal"acaktr, ayn zamanda bu çal"malar Üniversite tarafndan staj 

çal"mas olarak de!erlendirilecektir. 

Ölçek 1’e 1 henüz iki projeyi hayata geçirmi" olsa dahi, mü"teri mimarlk ili"kisi 

üzerine tekrar dü"ünmeye yöneltir, tasarmdan uygulamaya mimari bir projenin 

hangi süreçleri geçirdi!ini de mimarlk ö!rencilerinin deneyimlemeleri açsndan 

önemlidir. 
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3.2.4.4 Ki#isel Müdahale Örnekleri 
Türkiye’de kamusal mekana KÖM ün tarifledi!i biçime yakla"an/uzakla"an ki"isel 

daha çok iki boyutlu, stencil, graffiti, etiket, mozaik gibi müdahili belli olmayan ya 

da bazen belli sanatçlarn uygulamalarndan da bahsetmek mümkündür. Bu tür 

müdahaleler son yllarda artmaktadr, ancak çok geli"mi" düzeyde de!ildir. 

KÖM kapsamnda söz söylemeleri ve kamusal mekana müdahil olmalar bakmndan 

örnek olarak gösterilebilirler. Bu örneklere ait imajlar, facebook adl sosyal a!a ait 

bir grup olan ‘art in street seen in Turkey’ adl grubun imaj ar"ivinden alnm"tr. 

(‘art in street seen in Turkey’, 2008) 

 

%ekil 3.21: Grafiti Beyo!lu 
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%ekil 3.22: Ümraniye Stencil, Ari ALPERT 

 

%ekil 3.23: Ümraniye Stencil, Ari ALPERT 
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%ekil 3.24: Büyük Ada Heykel Çal"mas, Sanatç Bilinmiyor 

3.2.5. Örneklerler ilgili de"erlendirme 
Tez kapsamnda seçilen örneklerin says artabilir, ancak benzer örneklerden 

kaçnlm" ve her örne!in farkl bir yönüyle KÖM ile olan ili"kisi üzerinden 

yorumlanm"tr. Dünya üzerinde protesto kültürünün geli"ti!i ülkelerde daha çok 

müdahil olundu!u ya da daha fazla ele"tirel düzeyde proje üretildi!i gözlemlenmi"tir. 

Türkiye’den verilen örneklerin ço!unlu!unun sanatçlarn i"i olmas, henüz kamusal 

mekann asl kullanclarnn kamusal mekanla ilgili çok da fazla bir müdahale ve 

protesto kültürü geli"tirmedi!ini, ancak zamanla böyle projelerin yaygnla"aca!na 

i"aret etmektedir. 
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4. !MKANMEKAN 

4.1. !MKANMEKAN VE ORTAYA ÇIKI% NEDENLER! 

$mkanmekan 2007 Ocak aynda özellikle $stanbul’da ve Türkiye genelinde kamusal 

mekana yaplan büyük ve küçük ölçekli müdahalelerin tart"lmamas, kullancnn 

yönetim ve denetim mekanizmalarnn projeyi tamamladktan sonra haberdar olmas, 

Türkiye’de kamusal mekana yaplan müdahalelerde kullanc faktörünün önemi gibi 

konular #ehir Plancs Evren Uzer, Görsel $leti"im Tasarmcs Okay Karadaylar ve 

Mimar Bilge Kalfa’nn kendi aralarnda konu"malaryla/tart"malaryla ba"lam"tr. 

2000’li yllarda kamusal mekana yaplan müdahalelerden örnek vermek gerekirse, 

hzla yaylan trafolarn cephelerinin de!i"tirilmesi, $stiklal caddesinde yaplan 

dö"eme de!i"ikli!i, a!açlarn kesilmesi, vapur iskelelerinin geleneksel görünümlü 

yenileriyle de!i"tirilmesi, üst geçitlere gelen reklam panolar, yeni yaplan 

meydanlar, yeni yaplan restorasyonlar, yklmaya çal"an AKM gibi yüzlerce proje 

imkanmekann ilham kaynaklardr. Bu projeleri be!enmemek ve ele"tirmek mesleki 

deformasyonun ötesine geçen bir durum olamaz, ancak bu ve benzeri gündelik hayat 

etkileyen birçok kamusal mekana yaplan müdahalenin hiçbir biçimde tart"lmyor 

olu"u önemli bir sorunsaldr.  

Sorgulamak, tart"mak, üretmek, ele"tirinin ötesine geçmek, tasarm-uygulama 

arasndaki süreci görmek, açk kaynak tasarm yaygnla"trmak gibi söylemlerle yola 

çkan imkanmekann ba"langç fikri bir veritaban olmasdr. Ancak imkanmekan 

ekibinden Evren Uzer’in de ifade etti!i gibi, tasarm telifin çok güçlü oldu!u bir 

alandr bu nedenle hem açk kaynak hem de tannmam" bir veritabanna insanlar 

projelerini yüklemeyeceklerdir dü"üncesiyle, önce nasl bu fikri nasl yayabiliriz 

üzerine dü"ünülmeye ba"lanr. (Evren Uzer, söyle"iler, 2008) Atölyelerle duyulmak, 

geli"mek ve konunun tart"lmas fikri ortaya çkar, daha sonra mimar #ebnem #oher 

ve $TÜ Mimarlk Fakültesi ö!retim görevlisi mimar Hakan Tüzün #engün’ün de 

katlmyla imkanmekan atölyeler yapmaya ba"lar. Dünya üzerinde de bu "ekilde 

i"ler yapan gruplarn projeleri, web siteleri incelenir, düzenli bulu"malarla 

imkanmekan neler yapabilece!i üzerine konu"ulur. $lk atölyeden itibaren dü"ünce 
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a"amasna $TÜ Mimarlk Fakültesi ö!retim görevlisi Mimar Sait Ali Köknar, Mimar 

Eylem Erdinç, Arkitera Mimarlk Merkezi yöneticisi Mimar Ömer Kanpak, $TÜ 

Mimarlk Fakültesi ö!retim görevlisi Mimar Hüseyin Kahvecio!lu kendi fikirleriyle 

destek olurlar. Tart"lan bir di!er konu ise Türkiye’deki mü"teri-mimar ili"kisidir, 

bu ili"ki, i"verenin talebiyle proje üretme üzerine kurulu bir sistemde kamusal 

mekann mü"terisi/müellifi kimdir sorusuna i"aret eder, me"ruiyet sorunsal da ayn 

tart"malarda gündeme gelir. Kamusal mekann kullancs neler yapabilir, kamusal 

mekana ait olacak bir proje nasl üretilebilir üzerine bir dü"ünce ara"trmas ve 

denemesidir. Küçük ölçekli, küçük bütçeli, yerel yönetim ya da sponsor gibi 

desteklerle ya da hiç destek almadan kamusal mekana müdahil olabilecek, 

farkndalk yaratacak projeler üretmek için kurulmay hedefleyen bir veritabandr 

denebilir. 

$mkanmekan küçük ölçekli müdahalelerin etkisinin nasl olabilece!i görmek 

açsndan da bu projelerin uygulamas önemlidir. Ba"ndan beri kamusal mekana 

dikkat çekmeyi hedefleyen imkanmekan kamusal mekann kullancs olan herkesi bu 

mekanlara yaplacak küçük ölçekli müdahale üzerine tart"maya davet eder, sadece 

mimarlk ya da tasarm prati!ine de!il, ya"amsal tüm pratikleri içinde barndran bir 

yer olan kamusal mekan kullanan herkes proje üretebilir. Bütün disiplinleri kamusal 

mekana müdahil olmaya, açklk/kapallklaryla var olan kamusal mekann 

Türkiye’deki durumunu tekrar dü"ünmeye yönelik bir platform olmay 

amaçlamaktadr. Mevcut sistemin öngördü!ü ‘devletin mekan’/ ‘ötekinin mekan’ 

algs üzerine dü"ünmeyi, kamusal mekana müdahil olmay, adndan da anla"ld! 

üzere mekanlarn imkanlarn sorgulamay/de!erlendirmeyi amaçlamaktadr. Sistem 

kar"t ele"tirel durumun ötesinde, mevcut durumu tüm sorunlaryla potansiyel olarak 

da görebilme becerisi geli"tirmek kaygsndadr. 

$mkanmekan’n ba"langç ve devam sürecinde sorgulad! konular sralamak 

gerekirse; 

-Kamusal mekan nedir? 

-Türkiye’de kamusal mekan nedir? 

-Müdahale nedir? 

-Kamusal mekana müdahil nasl olunur, olunmal mdr? 

-Kamusal mekanlarn imkanlar nelerdir? 
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-Ki"isel ya da ekiplerin kamusal mekanla ilgili ürettikleri projeler uygulanabilir mi? 

-Türkiye’de kamusal mekanla ilgili projeleri kimler üretir, ve bunlarn kullancyla 

olan ili"kisi nedir? 

-Kamusal mekann kullancs ne kadar müdahil olmaktadr? 

-Mevcut imkanlar neler olabilir 

-Kamusal mekana yaplan küçük ölçekli müdahaleler etkili midir? Dünya üzerinde 

buna örnekler var mdr? 

-$nsanlar projelerini tart"abilecekleri bir veritabanna yükleyebilirler mi? 

-Veritaban üzerinden proje tart"maya da açlarak geli"tirilebilir mi? 

-Projelerin uygulama aya! nasl olmal, sponsorlukla m, yerel yönetimle ileti"ime 

geçerek mi? 

-Açk kaynak bir veritaban olarak çal"mann sorunlar ve potansiyelleri nelerdir? 

-Atölyeler nasl gerçekle"meli? 

-Projelerin devamll! nasl sa!lanabilir? 

-$lk eskizden uygulamaya kadar bir proje mü"teri mimarlk ili"kisi olmakszn nasl 

yürütülür, nasl gerçeklenir? 

Bunlar ve benzeri sorular ilk günden beri tart"lmaktadr. Bazlarnn cevaplar ise 

zamanla ortaya çkmakta netle"mektedir. 

4.2. !MKANMEKAN’IN GEL!%!M SÜREC! 

Ocak 2007 de tart"ma ve toplantlarla ba"layan imkanmekan, olu"an ilk fikirleri 

payla"mak ve olu"turulacak web sitesinin ilk projelerini toparlamak için bir dizi 

atölye yapmaya karar verir. $lk atölye otuz katlmc ile Ta"k"la’da 14 Mart 2007 de 

gerçekle"tirilir, daha sonra farkl konu ve formatlarda be" atölye daha yaplm"tr. Bir 

yllk bir süreç içinde alt farkl atölye gerçekle"tiren imkanmekan 2010 Avrupa 

Kültür Ba"kenti projesine ba"vuruda bulunmu"tur, Mart 2008’den itibaren 

sorgulama, okuma, yazma gibi bir sürece girmi"tir. Bir dizi söyle"inin bu 

‘demlenme’ ad verilen süreçte i"e yarayaca!n dü"ünerek Yldz Teknik 

Üniversitesi Mimarlk Tarihi bölümü ö!retim görevlisi mimar Bülent Tanju ile bir 
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dizi söyle"i gerçekle"tirmeye ve bunu kaydetmeye karar vermi"tir. Söyle"iler düzenli 

periyotlarla devam etmektedir. 

Atölye sonuçlar de!erlendirilerek uygulanabilecek projeler üzerine de çal"malar 

devam etmektedir. Uygulama a"amasnn olup olmamas konusu ise tart"lmaktadr. 

4.3. ATÖLYELER 

Herbiri birbirinden baz farklarla ayr"an, her birinde daha iyi nasl olabiliri arayan 

alt atölye gerçekle"tiren imkanmekan ilk atölyesini ‘kamusal mekana küçük ölçekli 

müdahaleler’ üst ba"l!yla 14 Mart 2007’de gerçekle"tirildi. Açk ça!r ile 

gerçekle"tirilen atölyeye otuz katlmc seçildi, Ta"k"lada gerçekle"tirilen bu 

atölyede be" grup olu"turuldu, gruplar birer yürütücü e"li!inde kamusal mekana 

yaplabilecek küçük ölçekli müdahaleler üzerine tart"tlar. Katlmclar ilk 

eskizlerini olu"turdular. 

 

      %ekil 4.1: $lk imkanmekan Atölyesi                   %ekil 4.2: $lk imkanmekan Atölyesi 

$lk atölyede imkanmekan ekibi yönlendirmekten kaçnsa da dünya üzerinde 

gerçekle"mi" küçük ölçekli müdahalelerden örnekler gösterildi ve imkanmekann 

neleri konu edindi!i anlatlmaya çal"ld. 
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%ekil 4.3: Otobüse Akbil Projesi 

$lk atölyede ve di!er atölyede gerçekle"tirilen projeler ekler bölümünde yer alan 

imkanmekan kitapç!ndan ve imkanmekan.blogspot.com ya da imkanmekan.org 

adreslerinden izlenebilir. $lk atölyede olu"turulan gruplar karma oldu!u için birçok 

farkl dü"üncenin payla"lmas açsndan olumlu bir atölyedir, ancak bu projelerin 

uygulamaya yönelik devamll!nn sa!lanmas açsndan bakld!nda birbirini 

tanmayan ki"ilerden olu"mu" ekipler olmas problem olarak görülebilir. 

$lk atölyede üretilen projelerin tart"lmas 

için bir hafta sonra daha az sayda katlmc 

ile yine ayn mekanda bulu"ulup, hangi 

projelere hangi kurumlarn sponsor 

olabilece!i, bu projelerin nasl 

uygulanabilece!i, uygulanmasnn 

gereklili!i üzerine tart"lm"tr. Tart"malar 

srasnda o dönemde gündemde olan 

AKM’nin yklmas meselesinden de 

yeterince söz edilmemesi, kamusal mekan 

olarak AKM’ye yaplacak olan bu 

müdahalenin yöntemlerinin tart"lmas 

gerekti!i kararna varlr ve bir sonraki 

atölye ‘AKM ÖZEL’ atölyesi olarak           

%ekil 4.4: Ku"luk Projesi Eskizi                   gerçekle"tirilir. 
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AKM özel atölyesi oniki ki"inin katlmyla iki grup halinde gerçekle"tirilir, 

gruplardan bir tanesi plan ve kesit düzleminde AKM’ye ekler yapmak gibi mimari 

bir müdahale "eklinde konuya yakla"m"lardr. (#ekil 4.5, #ekil 4.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

%ekil 4.5 : AKM Maketi                                                  %ekil 4.6 : AKM Eskizi 

Mimar Hakan Tüzün #engün, Mimar Gürden Gür, Mimar Asl Sa!kan, Mimarlk 

ö!rencisi Ayça Taylan, mimarlk ö!rencisi Müge Arseven,  mimarlk ö!rencisi Pnar 

Sönmez’den olu"an ekibin proje metni önemli ve dikkat çekicidir, aynen aktarmak 

gerekirse; 

“1. AKM yi kentsel belle!in do!al bir ö!esi olarak var olan hali ile metropole ait bir öge olarak 

korumak bu önerinin temel hedefidir.  

2. Öneri, kentsel belle!in do!al bir parças olarak korunan AKM nin metropolün kentsel mekan 

kalitelerine olan katksn ve do!al zemin kotlarnn kentsel mekan süreklili!ine katk yapacak 

"ekilde dönü"türülmesini amaçlar.  

3. Kamusal alann dola"m ve kullanm de!erini kültürel yap ile bir kar"lkllk kuracak  

"ekilde dönü"türülmesi, gündelik metropol hayatnn kültür yaplar ile bulu"masnn en temel 

gere!idir. Bu durumda do!aldr ki, kültür yaplarnn kentsel açk alan kalitelisini  

geli"tirecek ve dönü"türecek reflekslere sahip klnmas gerekir.  

4. Kamusal alann kültürel alandan beslenerek "effafla"trlmas böylelikle mümkün olur.” 

Di!er grubun küçük ölçekli müdahaleleri ise yapsal de!ildir. Bu müdahalelerden biri 

AKM gezileri düzenleyerek AKM’nin kent belle!inde ki yerine ve önemine dikkat 

çekmektir. Üretilen di!er projelerden biri mevcut AKM ykm ve yeniden in"asna ve 

bugünkü dönü"üm projelerine ele"tirel bir yakla"mn görsel dille anlatlmasdr 
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("ekil 4.7). Bir ba"ka proje ise AKM’nin mevcut plannda i"lenmi" olan detaya 

dikkat çekmek üzere planda yazl bulunan hal, küllük gibi saylaryla belirtilmi" 

demirba"larn bile dü"ünüldü!ünü gösteren basklar üretmek ve bu duruma dikkat 

çekmektir("ekil 4.9). Bu proje grubunda da mimar Eylem Ylmaz, mimar Sevince 

Bayrak, mimar Sevgi Türkkan, mimar Av"ar Karababa, mimar Hande Da!delen 

birlikte çal"m"tr.  

 

%ekil 4.7: AKM’nin Gelece!ine $li"kin Senaryo 

 

%ekil 4.8: AKM’ye Tur Düzenleme Önerisi 
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%ekil 4.9: AKM Ti"örtü Önerisi 

AKM özel atölyesi sonrasnda Salacak festivali kapsamnda Do!a Koleji, 

imkanmekan ekibine ula"arak Salacak’ta bir proje yapmalar üzerine konu"urlar. 

Sonrasnda imkanmekan Salacak festivali kapsamnda üçüncü atölyesini 

gerçekle"tirir, iki a"amal bu atölyede ilk a"amada açk ça!ryla katlan katlmclar, 

imkanmekan ekibi ve festival organizasyon ekibinden birkaç ki"i birlikte Salacak 

üzerine konu"urlar ve küçük bir Salacak gezisi gerçekle"ir. $kinci a"amada ise 

festivalin gerçekle"ti!i sokakta bulu"an imkanmekan ekibi ve katlmclar birlikte 

proje üretirken konuyla ilgilenerek ekibin yanna gelen Salacakl bir mimar olan 

Meral Kapkn’n da katlmyla ikinci bir Salacak turu gerçekle"tirirler. Bu tur 

srasnda Meral Hanm’n evinin bahçesinde bulunan Ay"e adnda ki çadr karavan 

ekibin dikkatini çeker ve ‘Salacakl Ay"e’ adn verdikleri proje üzerine dü"ünmeye 

ba"larlar. ("ekil 4.10) 

Do!a Kolejinin deste!iyle restore edilecek olan Ay"e adl karavann her hafta 

Salaca!n bir ba"ka kö"esinde konumlanmas "eklinde olu"acak bir projedir. Daha 

çok çocuklar konu edinen projenin ilk üç haftalk senaryosunu imkanmekan 

gerçekle"ecektir. Daha sonra ki senaryolarn da kolejde okuyan ya da di!er okullarda 

okuyan çocuklara proje olarak verilmesi dü"ünülmektedir. ‘Ay"e bu hafta ne olsun’ 

ya da ‘nerede konumlansn’ "eklindeki projeler çocuklarn yaratcl! ile 

dönü"türülecektir. 
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%ekil 4.10: Salacakl Ay"e 

Salacak Ay"e projesi Haziran 2008’de hayata geçirilmek üzere, üstünde çal"lan bir 

projedir. Salacak’ta gerçekle"en projeden sonra davetli katlmc format ile ‘KIYI’ 

atölyesi gerçekle"ir.("ekik 4.11) Ky atölyesi dokuz davetli katlmcnn kendi 

ekiplerini kurarak ve konu üzerinde çal"p gelerek yaplm" bir atölyedir. 

Katlmclarn kendi ekiplerini kurarak gelmeleri projelerin uygulama aya! 

açsndan önemlidir. Atölye de kamusal mekan olarak ‘ky’ ve kyya yaplan 

müdahaleler, Ömer Kanpak, Nurbin Paker Kahvecio!lu, Cevdet Erek ve Nil 

Deniz’in de katlmyla tart"lm", atölyede üretilen projelerin ilerletilmesi üzerine 

ele"tiriler yapld. ("ekil 4.12) Bu atölyede ilk defa $zmir ve $zmit’ten de katlmlar 

olmu"tur. Atölye’de üretilen i"lerden birkaç tanesi uygulamaya yönelik olarak 

çal"malarn devam ettirmektedir. De!erlendirme bölümüne katlanlarn farkl 

disiplinden olmalarnn da atölyeye katks oldukça fazladr. 
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       %ekil 4.11: Ky Atölyesi                      %ekil 4.12: Ky Atölyesi De!erlendirme 

Ky atölyesinden sonra imkanmekan Yldz Teknik Üniversitesinde gerçekle"en 

‘Kaytd"’ adndaki ‘yersizlik’ temal organizasyona katld. Havalimann 

‘yersizlik’ temas altnda dü"ünmeye karar veren imkanmekan ekibi bu atölyede 

kaytd" ekibinin seçti!i katlmclar ve imkanmekan ekibinin davet etti!i 

yürütücülerle çal"t.  Havalimann kamusal mekan ve yersizlik temasnn ortak 

tart"labilir konusu olarak seçen imkanmekan ekibi, atölye sonrasnda ‘yersizlik’ 

temas altnda i" üretmek zorunda olmann bir problem oldu!unu dü"ünerek böyle bir 

üst ba"l!n altna yerle"memeye karar verdi. Havalimanyla ilgili küçük ölçekli 

müdahaleler neler olabilir üzerine çal"an ekiplerin yürütücüleri daha çok deneyimli 

mimar ve tasarmclardan olu"uyordu, ekiplerde yer alanlar ise mimarlk 

ö!rencileriydi, bu durum imkanmekann farkl disiplinlerin bir arada çal"mas 

prensibine de pek uygun de!ildi. Atölyede üretilen projelerden bazlar; 
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        %ekil 4.13: Havaliman Öneri                            %ekil 4.14: Havaliman Öneri 

‘Kaytd"’ Havaliman atölyesi sonrasnda  ‘demlenme’ ad verilen sürece giren 

imkanmekan okuma, yazma, sorgulama, bugüne kadar neler yapld üzerine dü"ünme 

sürecine girdi. (imkanmekan web sitesi) 

4.4. SÖYLE%!LER/RÖPORTAJLAR 

$mkanmekan ekibi adna Bilge Kalfa ilk olarak Arkitera mimarlk merkezinin sahibi 

ve kamusal mekanla ilgili makaleleri bulunan mimar Ömer Kanpak ile 24 #ubat 

2008 tarihinde ilk söyle"ini gerçekle"tirdi. Söyle"inin konusu Türkiye’de kamusal 

mekan, kamusal mekan algs, kamusal mekana yaplan müdahaleler gibi konulard. 

$mkanmekan’n üzerinde durdu!u küçük ölçekli müdahalelerin kamusal mekana 

katksnn ne ölçekte olabilece!i üzerine de tart"ld. Türkiye’de kamusal mekana 

yaplan müdahalelerin "ekli, mimarn sorumlulu!u, mü"teri mimar ili"kisi gibi 

konularla ilgili bir söyle"i gerçekle"ti. Söyle"i imkanmekan’n gelecek planlaryla 

ilgili dü"ünce üretme sürecine katk sa!lad. 
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$mkanmekan adna Bilge Kalfa tarafndan gerçekle"tirilen söyle"i ise bir sanatç 

kolektifi olan Oda Projesi ile yapld. Oda Projesi Özge Açkkol, Seçil Yersel ve 

Güne" #ava"’n Galata #ahkulu sokakta ba"lattklar bir proje.  

‘Bir “mekân”da bir arada olma ihtiyacnn ardndan olu"an Oda Projesi’nin düzçizgisel bir 

tarih anlay" içinde anlamlandrlmas, “zamannda” yaplan ya da sürmekte olan hareket ve 

duru"lar anlatmada yetersiz kalabilir. Oda Projesi’nin, $stanbul’dan, Galata’da bir 

mahallenin co!rafyasndan, dokusundan ve ya"ayanlarndan etkilenerek ve onlarla etkile"ime 

geçerek, $stanbul sanat ortamnn birbirine benzer ko"ullarndan sklarak hareketlenen bir 

olu"um ve bir sanatç kolektifi oldu!u söylenebilir.’ (ODA PROJES$, söyle"iler, 2008) 

Kamusal mekana müdahil olan sanat projeleriyle ilgili olarak gerçekle"ti, Oda projesi 

‘oda’ gibi özel tabir etti!imiz olu"u da kamusalla"trarak mekana farkl bir okuma ile 

yakla"m"tr, ayn zamanda #ahkulu sokakta üretilen projeler kamusal mekana 

‘küçük ölçekli’ müdahale meselesini bir sanat kolektifi olarak oldukça sorgulam" 

i"lerdir. Yaplan röportaj ve Oda Projesinin www.odaprojesi.org adresinden 

görebildi!imiz i"leri detayl incelendi!inde kamusal mekanla bütünle"en sanatn 

Türkiye’de ki yegane örneklerinden biri oldu!u görülebilir. Oda projesiyle yaplan 

röportajn içeri!i güncel sanatn kamusal mekanla olan ili"kisi, Oda Projesinin 

projelerinin kamusal mekanlar olan ili"kisi, Türkiye’de ki kamusal mekana yaplan 

müdahalelerin ölçe!i, yöntemi, kullancnn etkisi, ki"isel müdahalelerin kamu 

ölçe!ine nasl ta"nd!, bunlarn kent ya"amna olan etkisi gibi konulard. 

Bir sonraki imkanmekan söyle"isi imkanmekan ekibinden Evren Uzer ile gerçekle"ti. 

Bir iç müzakere gibi de dü"ünülebilecek toplantlardan farkl bir söyle"i gerçekle"ti. 

$mkanmekan’n nasl olu"tu!u, geli"ti!i, nedenleri nasllar bir dokümantasyona da 

dönü"türülmek üzere toparland. Söyle"i sonrasnda ekibinin di!er üyelerinin de 

imkanmekanla ilgili gelecek planlar konu"uldu.  

Bunlardan biri Hakan Tüzün #engün’e ait olan, 

“im

  Ka

teor

bir b

Ya"

halih

kanmekan durumu içinde;  

musal mekana ait ya"am prati!imize ili"kin  

ik, rasyonel, sosyolojik, felsefi vb. 

ak" ya da tumturakl bir tarifi üretmekten  

uzak durmak istedi!imi fark ettim. 

amn bütünlü!üne eklem-lenerek (ulanarak),  

azr varolu"umuzu dönü"türmeyi beceren  
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her t

kym

ür basit yap-nn tasa-sn ve tasarm-n  

etli buluyorum (sanrm).” (#ENGÜN 2008) 

imkanmekan bir sorgulama, tart"ma, gelecek projeleri üzerine bir fikir yürütme 

sürecinde ve bunun üzerine toplantlar yapmaya devam ediyor. 

Yaplan son toplant ise, mimarlk tarihçisi Bülent Tanju’nun katlmyla 12 Mart 

2008’de gerçekle"tirildi. Bu toplantda ise; kamusal mekan nasl tanmlyoruz, 

me"ruiyet, ideal kamusal mekan tanm, müdahale, kamusal mekana müdahil olmak 

nedir, küçük ölçekli müdahalelerimiz gibi konular konu"uldu.  

4.5. MÜMKÜN 

$mkanmekan ismini arapça ayn ‘mkn’ kökünden gelen iki kelime olan imkan ve 

mekandan alm"tr. Mekan’n imkanlar üzerine çal"an imkanmekan konuyla ilgili 

gerçekle"tirdi!i/uygulanan projeleri de veritabannda ‘mümkün’ olarak 

adlandracaktr. Uygulama a"amasna en yakn olan proje ‘Salacakl Ay"e’ adl 

projedir. Ancak bunun d"nda da imkanmekan mümkün adl bir kolokyum ile 

mümkün olabilecek projeleri ve nasl mümkün olabileceklerini konu"mak üzere 

toplanmay planlamaktadr.  
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5. SONUÇ 

Kamusall!n ve kamusal mekann ara"trld! tez kapsamnda, 

farkllklar/uzla"malar/birliktelikleri/ayrlklar/çat"may/soru sormay/ bazen 

cevaplara ula"may bireylerin kendi olu" dinamikleriyle var olabildikleri bir mekan 

tanmna ula"lm"tr. Bu kamusal mekan tanm beraberinde kullanclarn bu mekan 

nasl tanmlad!n ara"trmaya yönlendirmi"tir.  

Kamusal mekann Türkiye’deki tarihsel süreci ve kamusal mekan algs 

ara"trld!nda, Türkiye’de kamusal mekann ‘devletin mekan’ ya da ‘ötekinin 

mekan’ gibi algland! /davranld! sonucuna ula"lm"tr. Bunun nedenlerinden 

biri kamusal mekann Türkiye’deki geli"im sürecidir. ‘Ötekinin’ mekan olarak 

alglanan kamusal mekan asl kullancs tarafndan sahiplenilmemeye ba"lam"tr. 

Kamusal mekanla ilgili üretilen projeler, mekann asl kullanclarn dahil olamad! 

bir süreç sonrasnda uygulanrlar, hatta ço!u zaman proje hayata geçtikten sonra 

kullanc bu durumdan haberdar olur ve genellikle iyi ya da kötü bir kar" direnç 

üniversiteler de dahil olmak üzere geli"tirilmemektedir.  

Kentte olan herkes kente ve dolays ile kamusal mekana dahildir, ancak ‘kentli’ 

kamusal mekana müdahil olmak durumundadr. Ya"amsal pratiklerin tümünün 

gerçekle"ti!i kamusal mekan/zaman özne nesne ili"kisiyle var olur ve e!er kamusal 

mekann öznele"tirici potansiyeli mümkünse, kamusal mekana müdahil olu"tan söz 

edilebilir. Kamusal mekana yaplan müdahaleler genellikle yönetim ve denetim 

mekanizmalarnn belirli planlamalar sonucunda gerçekle"tirdi!i projelerdir. Kentsel 

ölçekte yaplan müdahaleler büyük organizasyonlar, birliktelikler gerektirir. Kamusal 

mekann kullanclar ise kamusal mekann asl üreticileri ve müdahilleridir. Kentli 

kentsel mekan kendi özne olma potansiyelleri ile var eder, ancak bunun için o 

kentsel mekanla kurulmu" olan özne nesne ili"kisi ve bellek önemlidir. Kentlinin 

kamusal mekan sahiplenmesi, dolaysyla o mekana müdahil olmas, o mekana 

yaplan herhangi bir müdahaleden haberdar olmas ya da söz söyler olmas, hem 

kentliyle hem de kamusal mekann kentliyi öznele"tirme potansiyeliyle ilgilidir. 
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Sahiplenme tek tarafl bir ili"ki de!ildir. Kentli özne nesne ili"kisi ile kamusal 

mekan sahiplenir, ve müdahil olur. 

Tez kapsamnda Türkiye’de kamusal mekana yaplan müdahaleler incelenmi" ve 

yeni bir müdahale olarak KÖM (küçük ölçekli müdahale) önerilmi"tir. Mevcut 

müdahil olu"larn d"nda, kamusal mekann asl kullanclarnn ki"isel ya da 

örgütsel olarak küçük ölçekli müdahalelerini, söz söylemek, mevcut durumu 

sorunlaryla/ potansiyelleriyle de!erlendirip, bu duruma 

eklenebilmek/çkarlabilmek, soru sormak/çözüm üretmek ya da sonucunda hiç bir 

"ey olmasa dahi kayglar bu kayglara yakn projeler üretmek amacyla hayata 

geçirmeleri, tez kapsamnda KÖM olarak adlandrlm"tr. KÖM bir deneme süreci 

olarak ele alnm" ve örnekler üzerinden de ara"trlm"tr. Küçük ölçekli 

ki"isel/örgütsel müdahaleler kamusal mekann asl aktörleri olan kullanclarnn bu 

mekan sahiplendi!ini gösterir, ya da sahiplenmesine ön ayak olabilir. KÖM tüm 

ya"amsal pratikleri ilgilendiren kamusal mekana yaplan bir müdahale oldu!u için 

kullanclar kendi mesleki formasyonlar ya da ki"isel birikimleriyle müdahil olurlar. 

Mimarlk mesle!i de bu tür müdahil olu"lar da kendi formasyonuyla projeler 

geli"tirmekte etkindir. KÖM’ün net bir tanm aral! olmasa dahi, ‘kamusal mekan’ 

müdahil olunan mekan/zaman kar"lad! için bütün disiplinleri ilgilendirir. 

Dünya ve Türkiye’de ki farkl örnekler KÖM’ün tarihledi!i kamusal mekan 

sahiplenme ve ona müdahil olma süreçlerini anlatmak açsndan kullanlm" ve 

de!erlendirilmi"tir. Örnekler birbirinden tasarm ve yapm süreci, yaplma nedeni, 

katlmc profili, uygulanma "ekli, ki"isel ya da örgütsel olu"u, mekan nasl 

dönü"türdü!ü, söyledi!i söz gibi nedenlerle birbirinden ayr"maktadr. Türkiye’den 

verilen iki örnek sanat projesi bir di!eri ise ö!renci inisiyatifidir, di!er örnekler ise 

ki"isel projelerdir. Ancak Türkiye’de kamusal mekana müdahil olmak adna geli"mi" 

bir protesto kültüründen ya da durumdan vazife çkarma al"kanl!ndan söz etmek 

pek mümkün de!ildir. O nedenle tez kapsamnda bu tür bir yeni müdahale önerisi 

getirilmi", mimarlk dahil tüm disiplinlerin birlikteli!i/ayrl! ile kamusal mekana 

sahip çklmas üzerinde durulmu"tur. KÖM bir deneme süreci olarak ele alnm", tez 

süresince de bu "ekilde de!erlendirilmi"tir, çünkü zaten tez kamusal mekanda 

‘mutlak’ bir kamu yararndan bahsetmenin imkanszl!na da de!inmi"tir. Mutlak bir 

kamu yarar olmasa dahi, kentli gündelik ya"antsnn büyük bir bölümünü geçirdi!i 

kamusal mekan sahiplendi!inde, bu mekan devletin ya da ba"kasnn mekan olarak 
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görmekten entelektüel bir biçimde vazgeçti!inde küçük ölçekli müdahalelerle 

kamusal mekanlar üretmeye, ya da üretilen kamusal mekanlara müdahil olmaya 

ba"layacaktr. 

Tez kapsamnda alan çal"mas olarak zaten üzerinde çal"lyor ve tez sonrasnda da 

çal"lacak olan bir konu olarak ‘imkanmekan’ seçilmi"tir. Bir i"in içinde var olarak 

söz söylemenin, ele"tiri ve bilgi üretmenin daha do!ru olaca! dü"üncesi de 

imkanmekann alan çal"mas olarak seçilmesin de etkili olmu"tur. $mkanmekan 

Türkiye’ de kamusal mekan algs ve kamusal mekana müdahil olma sorunsal 

üzerine çal"malarn devam ettirmektedir. Kamusal mekana yaplan küçük ölçekli 

müdahaleleri desteklemekte yenilerinin de nasl olabilece!i üzerine ve neden olmas 

gerekti!i üzerine dü"ünen ve çal"an bir ekip olarak var olmaktadr. Yaplan alan 

çal"masndan çkan sonuç, kamusal mekanla ilgili olarak Türkiye’de büyük bir 

potansiyelin oldu!u ve bu potansiyelin sivil inisiyatiflerce desteklendi!inde iyi bir 

noktaya gelebilece!i. Tasarmclarn, mimarlarn, "ehir planclarnn bu türlü bir yeni 

müdahale yöntemine scak bakt! ve hemen her atölyeye destek oldu!u, ancak böyle 

bir çal"mann bir veritabanna ta"narak bir çok farkl disipline yaylmasnn ve bilgi 

payla"mn denenmesinin gerekli oldu!u sonucuna ula"lm"tr. 

$mkanmekan ‘mümkün’ olarak adlandrd! kategoride bir proje henüz üretmemi"tir, 

alan çal"masnn sonucu olarak, kamusal mekana müdahil olabilecek küçük ölçekli 

bir projenin baz durumlarda çok çabuk üretilemedi!i ve bütün projelerin 

üretilmesinin de gerekli olmad! sonucuna ula"lm"tr. Bu tür bir tart"ma ortam 

yaratmas açsndan bile imkanmekan önemli admlar atm"tr. Uygulama a"amas ise 

imkanmekan için çok önemli ve üzerine dü"ünülen tart"lan bir süreç olarak devam 

etmektedir. 

Türkiye de kamusal mekan’a yeni bir müdahale önerisi olarak imkanmekan’n 

tanmlad! küçük ölçekli müdahale yine imkanmekan’n söyleminde olan, kamusal 

mekann asl müdahillerinin kamusal mekann kullanclardr önermesi üzerinden tez 

kapsamnca ara"trlm" ve bu tür müdahalelerin dünya üzerinde örneklerinin oldu!u 

Türkiye’de de olabilece!i sonucuna varlm"tr. Türkiye’de örneklenmeye çal"lan 

KÖM daha çok sanat i"i olarak ele alnm", ancak sanatçlarn d"nda da kamusal 

mekana küçük ölçekli müdahalelerin yaplabilece!i tez kapsamnda vurgulanm"tr. 

$mkanmekann çal"malar devam etmektedir ve Türkiye’de de bu tür küçük ölçekli 

müdahaleler sivil inisiyatiflerin de artmasyla yaygnla"acaktr.
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EKLER 

Ekler Tez kapsamnda gerçekle"tirilmi" üç adet söyle"iden olu"maktadr.Bu 

söyle"iler, kamusal mekan dert edinmi" MIT mezunu Yüksek Mimar, Arkitera 

Mimarlk Merkezi Kurucusu ve Yöneticisi Ömer Kanpak, imkanmekan 

kurucularndan #ehir Plancs Evren Uzer ve kamusal mekanda projeleri bulunan bir 

sanatç kolektifi olan Oda Projesi ile gerçekle"tirilmi"tir. 

Ömer KANIPAK !LE Söyle#i; 24 %ubat 2008, 

B.K: Bir süredir tart#lan bir konu olan kamusal alan ve kamusal mekan 

farkndan söz etmek gerekirse, siz bu fark nasl yorumluyorsunuz? 

Ö.K: Aslnda bununla ilgili bir yorumdan çok okuduklarmn sonucundan 

bahsedebilirim; ‘kamusal alan’ Habermas’n sözünü etti!i ‘public sphere’ olarak da 

çevrilen “Öffenlichkeit” kavramyla ili"kili, ve mekansal bir durumdan çok ki"ilerin 

akl yürüttükleri, tart"tklar, daha soyut da olabilen araç, zaman ve mekan 

birlikteli!i yani bir dü"ünce ortam, kamuoyu diyebiliriz. Kamusal mekan ise, buras 

gibi , (moda çay bahçesi) her bireyin özgürce girebildi!i kullanabildi!i, henüz 

snrlar ve potansiyelleri tam tanmlanamam" ancak fiziki olarak tanmlanabilen 

(yani eni, boyu, yüksekli!i, malzemesi, aydnl!, karanl! ile tanmlayabildi!imiz) 

bir mekan. Kamusal alann olu"umunda do!ru kurgulanm" kamusal mekanlarn rolü 

çok büyük. Yani, farkl ki"ilerin bir arada bulunabilece!i fiziki mekanlar ne kadar iyi 

tasarlanrsa farkl fikirlerin de ortaya çkmasna o oranda olumlu katk olacaktr. Bu 

tabii ki idealize edilmi" ve hiç bir zaman gerçekle"meyecek bir söylem. Hiç bir 

mekan tüm farkllklara ve fikirlere açk olamyor. Ama kamusal mekanlarn 

tasarmnda farkll!n ortaya çkmasn esas motivasyon olarak kullanan ve bunu bir 

potansiyel de!er olarak gören tasarmlar ba"arl kamusal mekanlar olarak önümüzde 

duruyor. Örne!in Pompidou Center’n önündeki bo"luk. Sade bir e!imden olu"an 

basit bir bo"luk ama o kadar iyi i"liyor ki, ilk akla gelen örnek olabiliyor. 
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B.K: Türkiye’de kamusal mekan 1980’lere kadar sözü bile edilmeyen bir 

kavram, daha da öncesine gidersek Osmanl’da kamusal mekandan söz etmek 

mümkün mü?  

Ö.K: Bu konuda fazla bilgim olmasa da, Osmanl da pazarlar, çe"meler, kahveler, 

avlular ve bahçelerden kamusal mekan olarak söz edebiliriz herhalde. Tabii ki bu 

alanlar salt bu amaç u!runa tasarlanp in"a edilmi" de!il ve o zamanlarda da 

“kamusal alan” gibi bir kavram olmasa da insanlarn kar"la"t!, tart"t!, konu"tu!u 

birbirleri ile ili"kiye geçti!i alanlar buralard daha çok.  

B.K: Ama tabii meydanlardan söz edemeyiz herhalde? 

Ö.K: Evet, aslnda meydanlardan bugün bile Türkiye’de de söz etmek çok mümkün 

de!il, meydan dedi!imiz yerler, Taksim meydan, Be"ikta" meydan, Kadköy 

meydan gibi daha çok dü!üm noktalar ya da kav"aklar, belki Beyazt Meydann 

meydandan sayabiliriz. Her ne kadar basn sayesinde deyim olarak dilimize 

“Meydanlara çkmak” gibi bir "ey yerle"mi" olsa da bugün bu deyimin kullanld! 

etkinlikler (miting olsun, gösteri olsun) aslnda hep kav"aklarda yaplyor. $"te, 

Ça!layan meydannda falanca mitingi oluyor, ya da Taksim’de "u grup gösteri 

yapyor yürüyor deniyor. Ça!layan da, Taksim de, Kadköy de, hepsi bunlarn trafik 

dü!üm noktalar, kav"ak aslnda. Trafi!e kapatt!nz anda meydan amac ile 

kullanlan tasarlanmam" bo"luklar. Bugün $stanbul’un en önemli meydan dedi!imiz 

Taksim aslnda etrafndan araçlarn ve yayalarn dola"t! birbirinden kopuk 

bo"luklar aslnda, meydan de!il. 

B.K: Yani Avrupa’daki gibi tasarlanm# meydanlarmz yok aslnda? 

Ö.K: Aslnda Avrupa’da da tasarlanm" de!il meydanlar Katedrallerin önleri gibi 

yerler daha iyi düzenlenip meydanla"m"lar, belki Roma biraz farkldr.  

B.K: Peki Türkiye’de en çok kulland"mz kamusal mekanlar nereleri sizce? 

Ö.K: Al"veri" merkezleri herhalde, en çok onlar kullanlyor (sadece erkek nüfusa 

hitap etse de kahveleri saymak da mümkün belki, hala ayn oranda kullanlyor mu 

bilmiyorum aslnda). Ama tabi al"veri" merkezine gidebilmen için paran olmas 

gerekli böyle bir kod var, kamusal mekanlarda bu "ekilde kodlar hep var, mesela 

stadyuma gitmek için taraftar olmak, pazara gitmek için yine parann olmas gibi. 

Hepsi birbirinden farkl ayr"maya neden olan farkl kodlara sahip. Bir semt pazarna 

girerken gerekli kod ile al"veri" merkezine girerken senden beklenen kod farkl. 
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Hatta al"veri" merkezleri arasnda bile bu kodlar farkl, ne bileyim Ümraniye 

Carrefour’a girerken ile Ni"anta" Cities’e girerken farkl davranman farkl giyinmen 

farkl harcaman bekleniyor.Al"veri" merkezlerinin bu kadar i"tahl bir "ekilde tercih 

edilmesinin nedeni herhalde bu amaçlar için tasarlanm" ba"ka açk veya kapal 

mekanlarn yoksunlu!undan kaynaklanyor. En ücra semtte en kötü tasarlanm" bir 

al"veri" merkezinde bile Türkiye’de ya"ayan büyük bir kesimin al"k olmad! bir 

mekansal kalite var. Malzemesinden tutun da otopark düzenine, aydnlatmasndan 

oturma banklarna dek iyi kötü bir ihtimam söz konusu. Elbette bunun ardnda yatan 

asl gerekçe harcama süresini ve miktarn artrmak ama bu niyetin yan etkisi olarak 

bu mekanlar bir anda kamusal mekan haline geliveriyorlar.Bir de Karayollar, 

Türkiye’ye özgü bir "ekilde kamusal mekanlar bence. Dünyada herhalde sadece 

Türkiye’deki karayollarnda “yanyol” denen bir olu"um var. Daha karayolu in"aat 

bitmeden hz daha dü"ük bir yol sistemi kuruluyor ki, bu hzl otoyol yanndaki 

arazileri beslesin. Otoyolun hemen kenarnda i"merkezleri, hastaneler, konutlar 

olu"uyor, hatta insanlar karayolunun kenarnda piknik yapyorlar. Burada tabi ‘seyir’ 

eyleminin kamusal mekanda ne kadar önemli oldu!unu hatrlamak lazm. Karayolu 

aslnda seyredilen de biryer. Ama öte yandan karayolu sahiden de bireysel 

farkllklarn en az hissedildi!i yer. Bu ak"kan mekana dahil olabilmek için tek 

ihtiyacnz bir araç, ki bu da artk edinilmesi çok kolayla"an bir nesne haline geldi. 

Öyle bir mekan kurgusu var ki karayollarnda, en pahal araç sahibi ile en uyduruk 

araç yolcular hatta toplu ta"ma araçlar hemen hemen ayn hzda hareket eden, 

karayolu üzerindeki ayn tesisleri, i"aretleri kullanan ayn kurallara uymak zorunda 

kalan bireyler olarak bu mekann kullanclar oluyorlar. E!er böyle bir 

derecelendirme yapmak mümkün olsa herhalde “En Kamusal Mekan” karayollar 

çkard günümüzde.  

B.K: !stanbul’da kamusal mekan olarak ‘ky’ da önemli bir yer tutuyor 

bununla ilgili ne dü#ünüyorsunuz? Simla Sunay Özdemir ‘Mimarlarn 

!stanbul’u’ yazsnda #öyle diyor, “- Bir meydan, dört yüzlü çe#meler… E#itli"in 

daha güzel mimari bir anlatm olabilir mi? Yüz yüze bakabilece"imiz 

meydanlar yok !stanbul’da. Göz göze gelebilece"imiz. Ama !stanbul’un Central 

Park’ olarak nitelenen Caddebostan’da yan yana ko#abiliriz. Kylar bizim. 

Ya#asn özgürlük! Ancak önümdekinin srtn görüyorum. Kar#mdan gelene ise 

laf atamyorum. Geçip gidiyor yanmdan. Dizi dizi dolgu kylarda “yalnzl" 
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yürüyoruz” !stanbul’da. Bu yüzden fikirlerimiz çarp#myor, örtü#müyor hepsi 

ayn hzla, bir biri ardna akyor, uçsuz bucaksz Bostanc sahilinde. “Buna 

katiliyor musunuz?  

Ö.K: Böyle bir kyaslama ilk bak"ta do!ru gelse de Meydan diye mitle"tirdi!imiz ve 

bir türlü nasl bir mekan oldu!unu deneyemedi!imiz bo"luklarda da Simla’nn “yüz 

yüze bakma” eyleminin gerçekle"ece!ini pek sanmyorum. Öyle olsa bile bu insanlar 

arasndaki ileti"imi etkile"imi artrr myd "üpheliyim. $stanbul’da Central Park 

olmasa da çok yo!un kullanlan parklar var. Mesela Selamiçe"me park. Çok ilginç 

bir kullanc profili var bu parkn, sabahtan ak"ama dek $stanbul’un en yo!un 

kullanlan ye"il alanlarndan biri. Ama hemen ilerisindeki Fenerbahçe-Bostanc sahil 

yolunun da benzeri bir profili var. Kynn bir kamusal mekan olmad!na pek 

katlmyorum. Aksine çarp"malara imkan veren bir kamusal mekan oldu!unu 

dü"ünüyorum, ve hatta içinde ‘piyasa’ kavramn barndrd! için de güçlü. Kylarn 

bu "ekilde kullanlmas özellikle $stanbul için müthi" bir "ans. Benzer "ekilde 

Paris’deki nehir kenarlar da ayn amaçlarla kullanlr ve kamusal mekanlara en güzel 

örneklerden biridir. Murat Güvenç geçenlerde ‘piyasa’ nn nereden geldi!ini "öyle 

anlatm"t: $talya’da kendi saraylarnda hem oturan hem de yöneten soylu ve yönetici 

kesimin, saray veya derebeyi camiasnn bir "ekilde ya"ama ve i" yapma 

fonksiyonlarn kentteki ayr binalarda yürütmeye ba"lamas ile geli"en bir hareket 

olu"uyor kentte. Palazzo(konut görevini gören saray) ve Uffizi(ofisler, yan çal"ma 

mekanlar) arasnda sabah ve ak"am bir yaya ve atl trafi!i olu"maya ba"lyor. Ve 

kent halknn o güne dek hiç al"k olmad! bu hareket bir anda seyir etkinli!ine yani 

piyasaya dönü"üyor. Bu yüzden kamusal mekanlarda aslnda insanlar bir araya 

getiren en temel motivasyonlardan biri oldu!u için, “piyasa” da tasarm kriteri olarak 

alglanmas gereken bir eylem.  

B.K: Baz kamusal mekanlar isteyerek tercih ediyoruz, al#veri# merkezleri, 

piknik yerleri gibi, bir de mecburen içinde bulundu"umuz kamusal mekanlar 

var, otoparklar gibi, bunlarn arasndan sorunlu buldu"unuz mekanlar 

nereleridir? 

Ö.K: Bu daha çok ki"isel cevab hak eden bir soru, herkesin sorunlu buldu!u mekan 

farkl olabilir. Özellikle biz mimarlar mesleki deformasyonla birçok mekan sorunlu 

bulabiliriz. Ama galiba benim sorunlu buldu!um mekanlar daha çok tasarlanm" 

olmakla ilgili, fazlas ile dikte eden mekanlar sorunlu buluyorum ve o yüzden belki 
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de otoparklar sana ilginç gelecek belki ama bence iyi kamusal mekanlar. $stedi!im 

yere park edebiliyorum, bana sadece arabam park etmek için iki çizgi çekilmi" 

oluyor ama ben istersem bir üst kata veya daha ilerideki bo"lu!a da gidip park 

edebilirim. Nötr ve benim seçme "ansmn oldu!u mekanlar bana daha scak geliyor. 

Biraz ters bir durum bu belki ama giri"i koca bir saçakla belli edilmi", cam bir kap, 

kar"snda yürüyen merdivenler, solda panoramik asansörler filan olan prl prl bir 

al"veri" merkezinden çok daha iyi hissettiriyor beni bir otopark. Örne!in Ta"k"la’y 

ele alalm. K"la olarak yaplm", sonra bir ara hastane olarak kullanlm" "imdi de bir 

e!itim yaps. $çinde atl süvariler dola"sn diye geni" merdivenler koca koridorlar 

"imdi pekala ö!rencilerin sergi mekan olabiliyor. Mimarl!, mekan tasarmn bu 

kadar ciddiye almamak lazm belki de, bazen oluruna brakmak, ba"ka ihtimallere de 

açk olabilmek, tadnda brakmay bilmek gerekli. Mesela srf bu nedenlerden ötürü 

Santral $stanbul da ba"arl bir örnek. Ki"iye imkan tanyan, daha bo"luklu dikte 

etmeyen bir mekan tasarm buluyorum burada. Farkl potansiyellere açk farkl 

kö"elere sahip müthi" bir yer.  

B.K: Peki o zaman #öyle diyebilir miyiz; “Modernizimde de sk sk kar#mza 

çkan büyük ölçekli planlama ve tasarmlardansa daha çok küçük 

müdahalelerle tasarma yakla#mak, kamusal mekan daha güçlü klan bir 

durumdur” ? 

Ö.K: Evet, her"eyi insanlarn adna tasarlamaktansa, onlar yönlendirmeye 

çal"maktansa bo"luklar, özgürlük alanlarn tasarlamak daha önemli. Potansiyel ya 

da sorunlu görünen alanlarda da küçük müdahalelerle o mekann dönü"türmek daha 

güçlü. Dönü"türmek de yanl" terim aslnda böyle baknca, dönü"mesine yol açacak 

bir hareket kazandrmak amaçlanmal. Dönü"mesini istiyorsanz bunu mimar olarak 

siz de!il oray kullananlar yapmal, mimar olarak siz sadece bu dönü"üme yardmc 

olacak araçlar oraya getirip koymalsnz. Türkiye’de kamusal mekann sahipsizli!i 

bilinçli olarak tercih edilen bir devlet politikas olabilir mi? Çünkü e!er taksim 

örne!ine bakarsak, 1940’da Lütfü Krdar tarafndan Henri Prost’a tasarlanm" olan 

meydan parça parça özelle"ti ve de!i"tirildi, ve bu de!i"ime kimse ses çkarmad, 

çünkü bildi!imiz gibi kamusal alan Türkiye’de devlete ait alan gibi alglanyor? Ne 

kadar olumsuz olsa da bu kadar akllca ve sinsice dü"ünen yönetim politikamz 

oldu!unu, bu "ekilde bir strateji belirlendi!ini dü"ünmüyorum. Olan biten daha çok 

tecrübesizlik, beceriksizlik ve dik kafall!n sonucu bence.  
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B.K: Kamusal mekanla ilgili olarak mimarn sorumlulu"u sizce nedir? 

Ö.K: Tüm alanlarda oldu!undan çok farkl de!il aslnda. Kot farklar, insan ölçe!i, 

malzeme seçimi, dikte etmekten uzak duru"u gibi konular önemli. Geçen gün 

belediyelerin in"a etti!i Kartal, Tuzla, Ümraniye gibi kültür merkezlerini dola"tk. Bu 

merkezlerin cephesinde kullanlan granit cam malzemeler, giri"teki heybetli, insan 

ölçe!inden uzak durum, giri" kapsna bir a4 ka!t parçasna “giri"” diye yazmalarn 

gerektiriyor. Yine de insanlar ürküten bir kültür merkezi olmaktan kurtarmyor bu 

koca binalar, hepsi bombo". Mesela Gezi Park’ndaki kot fark, oradaki merdivenler 

veya etrafndaki parmaklklar, park kullanlmaz hale getiren nedenlerden birine 

dönü"üyor. Ayn "ekilde Milli Reasürans binas. Ni"anta"’ndaki yüksek dar koridor 

mekan gibi bir caddede bir ferahlama duygusu uyandryor. Ancak ilginçtir, #andor 

Hadi’nin eskizinde bu bo"luk kaldrm ile ayn kotta iken, yapm a"amasnda buraya 

üç dört basamakl bir set yaplyor. Dolays ile bir anda oras kullanlmayan sadece 

içinden geçilen bir mekana dönü"üyor. Bunda muhtemelen orann kullanlmasn 

istemeyen yönetimin de pay vardr. Yaya Sergileri’nden birinde Fuat #ahinler bu 

problem dikkat çekmek için oraya devasa bir örümcek a! yerle"tirmi"ti. Öte 

yandan AKM pek çok kez Taksim ile bar"k olmayan, meydandan kopuk bir yap 

olarak ifade ediliyor. Oysa önündeki ufak bo"luk ve iki basamak a"a!da olmas, o 

bir sra ye"il bitki sras bu bo"lu!u bir anda sahiplenilen bir mekana dönü"türüyor 

bence. #öyle dü"ünelim, o alann kaldrm ile ayn seviyede oldu!unu ve ye"il 

çallarla ayrlmad!n farz edelim. Orasnn servis otobüsleri ile taksilerle annda 

dolaca!n görebiliriz. Peki bu alan bu hali ile yeterince kamusal kullanma açk m, 

daha iyisi olamaz m? Olur, mesela bekleyen insanlar için oturma setleri 

yaplabilirdi, güne"ten korumak için daha çok gölge veren bir iki a!aç dikilebilirdi. 

Küçük müdahale derken bunlar kastediliyor. Yoksa koca mekann ba"tan a"a! 

malzemelerinin de!i"mesi, yeni gergi sistemli saçaklar, süs havuzlar, sofistike 

oturma banklar yapmak de!il.  

 B.K: Peki kamusal mekanlarn müdahale edilebilirli"ini sorgulamak da 

mimarn sorumlulu"u dahilinde mi sizce? 

Ö.K: Evet tabi ki. Biraz durumdan görev çkartmak gerekiyor. Öyle çok kaçan 

imkan var ki, görmesini bilmek lazm.   
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B.K: Türkiye’de bir de devlet ve özel sektörün kamu için yapt" yaplar 

arasnda gözle görülür bir fark var, ve bunu mesela müzelerle örnekleyebiliriz 

bununla ilgili ne dü#ünüyorsunuz? 

Ö.K: Müzeler bu soru için en masum örnekler kalyor. Özel sektörün yapt! kamu 

kullanmna açk mekanlarn da hepsi müthi" ba"arl demek yanl" olur. Devlette bir 

dik kafal tutum, dedi!im dedik, “bu en iyi bu "ekilde yaplr ve ben yaparm” tavr 

var. Ara"trmak, sormak, daha iyisi olabilir mi diye bunu tart"maya açmak gibi bir 

gelenek yok. Özel sektörde ise beceriksizlik hakim. Tecrübeyi ancak yaparak 

kazanma anlay" hakim. Yanl" yaparak ö!reniyoruz. 
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Evren UZER ile Söyle#i, 15 Mart 2008 

B.K; imkanmekan nasl ba#lad ve nasl geli#ti? 

E.U; Imkanmekan Ocak 2007’de Bilge Kalfa, Okay Karadaylar ve ben Evren 

Uzer’in aramzda gerçekle"tirdi!imiz konu"malarla ba"lad.Daha sonra ekibe 

#ebnem #oher ve Hakan Tüzün #engün eklendi. Kamusal mekana yaplan 

müdahalelerin mü"terisi olmamas durumundan yola çkan, kamusal mekanla ilgili 

projelerin/fikirlerin daha çok ve nitelikli biçimde tart"lmas ve kamusal mekanda 

yaplan proje ve uygulamalarla ilgili farkndalk yaratlmas, potansiyel bir takm 

fikirlerin projele"tirilmesi, ve devamnda uygulamaya dönü"türülmesi için neler 

yaplabilir diyerek ba"ladk. Ba"langç olarak bir veritaban olu"turma fikri ile yola 

çktk. $nsanlar projelerini veritabanna yükleyecekler, ve belki ba"ka gruplar da bu 

projeleri geli"tirebileceklerdi. Açk kaynak (open source) prensibiyle çal"abilir mi 

dedik, ancak tasarm sonuçta telifin çok kuvvetli oldu!u bir alan ve di!er taraftan da 

insanlar hiç tanmadklar bir veritabanna projelerini yüklemeyeceklerdir diye 

dü"ünüp bir dizi atölye yaparak ba"lamaya karar verdik. Bu atölyelerle birlikte hem 

bu kavramlar ba"ka görü"lerle de payla"m" ve tart"m" olacak, hem de 

veritabannn ilk projelerini olu"turmu" olacaktk. ‘kamusal mekana küçük 

müdahaleler’ gibi geni" bir üst ba"lkla ilk atölyeyi gerçekle"tirdik. Kamusal mekan 

nedir? /Müdahale nedir?/ Ne olmal? / Müdahale olmal m? gibi konular tart"ld. 

Katlmclarn ço!unun mimar oldu!u bir ortamda, müdahaleler ister istemez mimari 

müdahale noktasna geldi. Acaba bunun d"nda bir takm aktivist müdahaleler de 

olabilir mi konusu üzerine de tart"ld. Genelde atölyeler bir ak"amlk ya da bir tam 

günlük atölyeler "eklinde oldu. Alt atölye yaptk, bu atölyelerin her biri format 

olarak birbirinden farkl "ekilde gerçekle"ti. Bu biraz da en iyi sonucu nasl alabiliriz 

aray"yd. Mesela, ilk atölyede açk ça!r yaptk ve isteyen ba"vurdu, a!rlkl mimar 

katlmyla ilk atölye gerçekle"ti, daha sonra bir tema üzerine yo!unla"maya karar 

verdik. ‘Ky’ atölyesi bunlardan biri. Bu atölyede bir takm imajlar ve metni 8 ki"iye 

davetiye olarak yolladk. Atölyeye kendi ekiplerini kurarak gelmelerini ve ‘ky’ 

üzerine ‘küçük ölçekli müdahale’ ba"l!yla proje üretmelerini bekledik. Katlmclar 

önce bir ön çal"ma yapp bize yolladlar, daha sonra bir günlük atölyede projelerini 

geli"tirdiler. Ak"am üzeride dört ki"inin daha katlmyla bir de!erlendirme bölümü 

oldu. Bu da mesela ba"ka bir format, projelerin sürdürülebilirli!inin sa!lanabilmesi 

için, çünkü ilk ba"taki o açk ça!r ile birbirini hiç tanmayan insanlar gelip, bizim 
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yapt!mz bir grupta çal"tlar, onun da kendine göre güzellikleri var, çok farkl hiç 

beklemedi!imiz bir sinerji ortaya çkabiliyor. Risk alyorsunuz ama yine de ilginç 

bir"ey çkma olasl! oldukça yüksek, çünkü gruplardaki katlmclar ikinci snf 

ö!rencisinden on- onbe" yldr özel sektörde çal"an bir mimara kadar geni" bir 

yelpazede ve mümkün oldukça farkl disiplinlerin katld! gruplarn olmasna 

çal"yoruz. Mesela ‘ky’ atölyesinde uygulanma ihtimali daha yüksek olan projeler 

üretildi.  

B.K; Atölyelerde üretilen projeleri imkanmekan.blogspot.com adresinden 

görebiliyoruz, peki bu projelerden uygulamaya en yakn olan hangisi sizce? 

E.U; AKM ile ilgili olarak, AKM nin ykm çok gündemdeyken atölyede yaplan bir 

takm projeler vard. Bu projelerden biri mimari müdahaleden çok AKM’nin plan ve 

çevre düzenlemesi nedeniyle Taksim meydannn kaosundan kopuk bir halde 

olmasn sorun edinip, yani kendi döneminin programna uygun bir yapyken "u anda 

biraz daha insanlar kendi içerisine çekecek ve de onlarn AKM ile ilgili bilgilerini 

arttrabilecek dolaysyla meydann kullanclarnn daha rahat ili"ki kurabilecekleri 

yapya dönü"türülmesi için bir takm müze turlar gibi yapsal olmayan öneriler 

vard. Bu öneriler çok çabuk hayata geçirilebilir öneriler küçük ölçekli müdahaleler. 

AKM’nin planna yönelik daha yapsal öneriler de vard ve bunlar da sonuç olarak 

daha farkl bir süreç izlenerek hayata geçirilebilir, ama ben daha çok küçük ölçekli 

müdahale türlerini kolay uygulanabilir olma ihtimalleri ve ta"dklar potansiyel 

nedeniyle önemli buluyorum. Hem etkisini görme, hem de uygulanabilirli!ini 

sorgulama ve deneme açsndan da daha kolay olduklar için. 

B.K; Genelde kamusal mekanlara belediyeler müdahale ederler ve bu müdahale 

neredeyse hiçbir zaman küçük ölçekli olmaz(do"al bir süreç olarak). Bu 

projelerin o mekann kullancsyla da ili#ki kurdu"u söylenemez, bunlarla ilgili 

sizin dü#ünceniz nedir? 

E.U.; Bu biraz gelenekle de alakal, kullanc olarak kamusal mekanla ilgili verilen 

kararlara müdahil olma gibi bir iste!imizin olmamasyla da ilgili. #u an çok genel 

konu"uyorum, örne!in Arnavutköy giri"imi’nin ortaya çkma nedeni 3. köprü’nün 

Arnavutköy’e yaplacak olmasyd. Bu tür direni"ler çok yaygn de!il, ve mesela 

yaplacak bir meydan düzenlemesi, istiklal caddesindeki a!açlarn kesilmesi gibi 

i"ler genelde o i"ler olduktan sonra ya da artk çok geri dönü"süz bir noktadayken 
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kullancnn haberdar oldu!u durumlar. Yönetimin ise ‘biz yaptk oldu’ zihniyetiyle 

yakla"mas ve ihaleyi en dü"ük fiyata alan "irkete verilecek bir i" paketi olarak 

yakla"malar bu durumda oldukça etkili oluyor. Dolaysyla ba"ka bir takm kriterler 

mutlaka vardr ama çok da ön planda olmuyor, en azndan d"ardan finansman 

ksmnn i"in etkisi, içeri!i ve genel kalitesi gibi di!er özelliklerinden çok daha ön 

planda oldu!u çal"malar gibi görünüyor. 

B.K; Bu biraz da aslnda kamusal mekann sahipsizli"ine i#aret ediyor, çünkü 

bütün bu sözünü etti"imiz de"i#im projeleri sonrasnda da kimse yine tepki 

göstermiyor. 

E.U; Bu durum hem sahiplenmekle ilgili, hem de çok otoriter bir devlet gücüyle de 

ilgili, o yapyor ve kamu yararn gözetti!ini varsayyoruz. Bizim bir "eyleri 

de!i"tirebilece!imize inanmyoruz, tekil bir ki"i olarak herhangi bir etkimiz 

olaca!na inanmyoruz, ama bunun dünyada birçok örne!i de var. Sonuçta ki"i olarak 

yaplan bir takm hareketlerin, ufak çapl örgütlenmelerin büyük etkileri olabiliyor. 

#u an biz belki o nokta ile ilgili krlma a"amasndayz, belki bir geçi" dönemindeyiz. 

Protesto kültürümüz de biraz daha geli"iyor. $mkanmekan gibi olu"umlarn belki bu 

anlamda da faydas olabilir, kullanc ile tasarmc arasnda bir köprü de olabilir. 

Mesela "imdiye kadar yapt!mz atölyelerin ço!unlu!u kapal stüdyo 

ortamndayken, bundan sonra kent içindeki farkl mekanlara yaylma ve ya"ayan 

kullanc ile ortak projeler geli"tirme "eklinde bir de!i"imi deneme a"amasndayz. 

B.K; 2010 projesine ba#vurdu"unuzu biliyoruz, beklentileriniz nelerdir? 

E.U; Sonuçta "u anda atölyelerin kendini finanse edememesi gibi bir durum yok, 

ama 2010 projesi kapsamnda kent içinde farkl noktalarda atölye yapabilmeyi 

finanse edecek, ayn zamanda bu i"in belgelenmesi, kalc bir yayna dönü"mesinde 

fayda olacak diye dü"ünüyorum. Bir de biz on yllk bir plan, program yaparak yola 

çkm" bir grup de!iliz, zaman içinde evirilebilir, de!i"ebilir, bir noktada çok gerekli 

görmezsek devam da etmeyebiliriz. Ama 2010 bize üç yllk bir yol program 

"eklinde gelmi" durumda, ama "u an o program ba"lad (gerçi henüz 2010 deste!i 

almaya ba"lamadk ama), ben kendi adma hazrlad!mz programn çok yo!un 

oldu!unu dü"ünüyorum. 
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B.K; D#ardan gelen teklifler üzerine gerçekle#tirdi"iniz atölyeler oldu"unu da 

biliyoruz, bunlarla ilgili neler söylenebilir? 

E.U; Salacak atölyesi, Salacak’ta bir kolejin düzenledi!i Salacak festivali 

kapsamnda bize ula"malar ile gerçekle"ti. Bu bizim için de epey zihin açc oldu, 

tasarm stüdyoda yaplyor noktasndan, açk havada daha yerel bir noktada ve daha 

uzun süreli bir çal"may, orann kullancsyla nasl yapabilirizi dü"ünmemize 

yardmc olan bir atölyeye dönü"tü. Kendi formatn birlikte kendimizin belirledi!i 

bir projeydi yine de sonuçta. Bir ba"ka örnek ise ‘kaytd"’ yldz teknik 

üniversitesinde gerçekle"en, onlarn bize bir haftalk bir program ve temel olarak 

‘yersizle"me’ temasyla geldikleri bir atölye. Bu temaya adapte olmaya çal"sak dahi 

bu bizim için çok uygun olmad. Hem tema hem de uygulama biçimi olarak 

zorlandk. Ama bunlarn hepsi bizim için de birer deneme sonuçta. 

B.K; Dünya üzerinde bu #ekilde küçük ölçekli müdahale örneklerinden 

bahsedebilir misin? 

 E.U; Zaten her imkanmekan atölyesinde yönlendirmekten kaçnmamza ra!men bir 

dizi örnek de gösteriyoruz aslnda, müdahale dedi!imiz "eyin sadece mimari 

müdahale olmad!n farkl müdahale yöntemleri de olabilece!ini gösteren örnekler 

veriyoruz. Benim çok sevdi!im örneklerden bir tanesi Nabeel Hamdi’nin bir balkç 

kasabasnn otobüs dura! örne!i var. Küçük De!i"im (Small Change) kitabnn 

içinde bir bölüm bu, bir balkç kasabasnda insanlarn toplanaca! bir halk merkezi 

kurulmas dü"üncesiyle ba"lyor proje, yalnz hâlihazrda bir merkez zaten var ama 

kimseyi mutlu etmeyen bir merkez, çünkü çok lüks tasarlanm", üst kasttan ki"ilerin 

kullanmna açlm" gibi ve alt kastta ki insanlarn rengine boyanm" ve bu yüzden 

hiç kimse kullanmyor. Di!er bir taraftan da kadnlar kocalarnn tuttuklar balklar 

köyün d"nda bulunan bir durakta bekleyip, sonra otobüsle daha büyük olan 

kasabaya götürüp orada satyorlar, ama sonuçta otobüsün belli bir saat düzeni 

olmad! için kadnlar durakta saatlerce beklemek zorunda kalabiliyorlar. Müdahale 

olarak otobüs firmasyla konu"up dura! köyün içine almakla ba"lyorlar. Bekleyen 

kadnlar da ellerinde ki balklar orada satmaya ba"lyorlar, bir sure sonra durak sat" 

noktasna dönü"üyor, ve daha sonra dura!n etrafnda yapsal de!i"iklikler oluyor, 

oturma elemanlar geliyor, yer dö"emesi de!i"iyor, köyün sadece o noktas ak"am 

aydnlatlyor, çocuklar ak"am ödevlerini yapmaya buraya geliyorlar vb. Bu projenin 

detaylar Nabeel Hamdi’nin ‘Small Change’ kitabndan da baklabilir. Bu mesela çok 
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küçük ölçekli bir müdahale, özellikle de halk merkezi yaplmas dü"ünülürken. 

Aslnda çok tasarlanm" bir durum yok ortada, yani belki de kamusal mekanda 

tasarm biraz açk uçlu olmal. Baz noktalarda risk almak gereklidir. Türkiye’nin bu 

konuda "ansl oldu!unu dü"ünüyorum, bilinçli olarak de!il bilinçsiz olarak bir takm 

müdahalelere izin veriliyor. Tek sorun bu ki"isel müdahalelerin ki"isel çkar 

gözetilerek yaplm" olmas. Bizdeki durum kuzey avrupadaki gibi çok kstl de!il. 

$nsanlar istedikleri müdahaleyi hemen hemen yapabiliyorlar, ama biraz daha kamuya 

yönelik olmal, bizdeki daha çok snr geni"letmek için yaplan müdahaleler. 

B.K; imkanmekan’n yapt" i#lere aktivist denebilir mi?  

E.U; Yok, hayr bir gerilla takti!i türünde i"ler de!il bugüne kadar olanlar, ama bu 

katlmclarn niyetiyle çok ilgili, format bu tür aktivist i"lere de izin veriyor ve 

destekliyor. 

B.K; Aslnda daha çok ismindeki durum gibi imkanlar ve mekanlar üzerine 

dü#ünmek, mevcut durumdan vazife çkarmak gibi. Imkanmekan #u anda neler 

yapyor ve gelecek planlar neler? 

E.U; imkanmekan "u anda bir yl geçti, "u noktada biraz demlenme dedi!imiz bir 

dönem geçiriyoruz, biraz okuma ve yazma. Nerdeyiz/Ne yapyoruz/ Bundan sonra 

nasl ilerleyecek üzerine dü"ünmek tart"mak için kendi aramzda kapal toplantlar 

yapyoruz. $lk çal"mamz Bülent Tanju ile olacak. Bu sürecin arkasndan da 

devamnda ne yapaca!mz görece!iz belki ama, benim gönlümde de yatan 

‘mümkün’ gibi bir uygulama aya! olabilir mi noktas, uygulama aya!nn olmasn 

çok istiyorum, çünkü sonuçta fikir projesi çok var ama bunun kamu yararn 

gözeterek bir müdahale biçimine dönü"mesi noktas çok belirsiz. Aslnda her"ey 

ticari bir yöne de kayabilir, kamu yararndan bahsederken ticari olmasnda peki bir 

sorun var m, gibi sorular kafamzda çözebilirsek, uygulama aya!nn çok çok 

önemli oldu!unu dü"ünüyorum. Belki seçilen umut vaat eden proje sahipleri davet 

edilerek bir kolokyum yaplabilir. Hem toparlanma amaçl hem de projelerin devam 

ettirilmesi amaçl. Di!er olabilecek "eyler ise; atölyeleri devam ettirmek, belki ba"ka 

etkinliklerin de dahil olmas, "u an yapt!mz toplantlarn daha geni" katlml 

olanlarnn yaplmas gibi formatlar de eklemek olabilir. 
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Oda Projesi ile Söyle#i, 17 Mart 2008 

B.K: 2000-2005 yllar arasnda %ahkulu sokak’ta kiralad"nz evde ba#layan 

‘Oda Projesi’ 15m2 lik bir mekan imkan olarak de"erlendirdi, bu fikir nasl 

ortaya çkt ve geli#ti? 

O.P: Mekan bir imkan, bir olaslk ya da bir mümkün olma hali olarak kullanma 

çabasna giri"mek $stanbul güncel sanat ortam için yeni bir yakla"m olsa da $stanbul 

için zaten halihazrda var olana i"aret eder. Oda Projesi’ni ba"latan bizler 1997’de ve 

takip eden 3 sene yo!un olarak $stanbul içinde dola"tk, seyahat ettik. Büyük 

sermayenin ya da rantn kenti makro ölçekte de!i"tirmedi!i dönemlerde $stanbul’un 

nasl "ekillendi!ine, kullanld!na, direndi!ine ve dönü"tü!üne tanklk ettik; bu 

srada mikro ölçekte ve daha “yüz yüze” daha samimi bir ili"ki a! içine girerek 

deneyimleyece!imiz mahalle, #ahkulu mahallesi Oda Projesi’ni mekana yakla"m 

konusunda tetikledi ve hzlandrd. Güncel sanat ortamnn tanmlanm", snrlanm" 

ve klikle"mi" payla"m ve üretim alanlarna kar"lk ya da cevaben, #ahkulu 

mahallesinin katklar ve $stanbul’un stratejileri ile süreç i"lemeye ba"lad; Oda 

Projesi 15m2’yi özel alan olmaktan çkard, açt. Dar ve küçük bir mekan olsa da 

buray neden sadece biz kullanalm dedik, öncelikle mahalleli ve sanat ortamna 

paralel di!er disiplinler bu mekan ile ne yapmak isterler diye merak ettik. 

B.K: Oda Projesini kamusal mekana müdahale eden bir proje olarak 

nitelendirebilir misiniz? 

O.P: Bir müdahale söz konusu, ancak bu kamusal mekan odakl de!il; kamusal 

mekan da kapsayan daha geni" anlamda “mekan”a ve de kimi zaman “yer olan”a bir 

müdahale. 

B.K: Türkiye’de ki sanat ortamnn kamusal alanla olan ili#kisini nasl 

de"erlendiriyorsunuz? 

O.P: Korkak ve çekinik bir ili"ki. Tereddütlü ama cesaretsiz de!il yani bu alanda var 

olmas gerekti!ini biliyor ama kamusal alan güncel sanat için vazgeçilmez bir alan 

de!il henüz. Sanatn kendini var etti!i alanlar korunakl ve tanml mekanlar, "ehrin 

içine sinmi", kar"nza aniden çkveren, payla"ma açk alanlarda görünen bir hali 

yok. 
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B.K: Türkiye’de kamusal mekan denilince akla ‘devlete ait’ mekan geliyor, ve 

bu kamusal mekann asl aktörlerini (kullancsn) müdahil olmaktan 

uzakla#tryor, bu yanlgy de"i#tirmekle ilgili neler yaplabilir? 

O.P: Kamusal mekan kullanmna önemli bir örne!ini Hrant Dink cinayeti sonras, 

cenaze töreni için olu"an kalabal!n kent mekan ile olan ili"kisi oldu!unu 

dü"ünüyorum. $stanbul’da kamusal mekan aslnda kentin sakini tarafndan 

"ekillendirilen bir “yer ya da durum” olarak dü"ünülse de bu yer içinde bilinçli olarak 

müdahil olma ve sahip çkmann gerçekle"medi!ini görüyoruz ya da bunun tersi 

olarak kamusal alann özel alanlar tarafndan bölünmesi ve parçalanmas durumu var 

ki, bir eylem alan olan kamusal alann pasifle"mesi- homojenle"mesi ve tüketim 

alan haline gelmesi kar"snda anar"ik/kendinden/beklenmeden olu"an 

yaplanmalarn ço!almas gerekmektedir. $lk akla gelen çocukluktan itibaren özel 

alanlara hapsolmam" zaman ve deneyimlerin, kendini kamusal alanda ifade etmenin 

yüreklendirilmesi önemlidir. Güncel sanat pratikleri birçok disiplin ve farkl 

geçmi"teki insan bir araya getirme gücündedir, bu pratikler izleyici, katlmc, 

seyirci kavramlarn yerinde kamusal alanda tart"mal ya da kendini gösterme, 

payla"ma ve de"ifre etme yollarn ço!altmaldr. 

B.K: Oda Projesi 70’li yllara kadar Ermeni, Yahudi,Rum kökenlilerin 

ikametinin ço"unlukta oldu"u daha sonra Do"u Anadolu’dan göçen ailelerin 

yerle#ti"i bir mahalle de ba#lad, bu durum projelerin geli#mesinde rol oynad 

m? Evetse nasl bir rol oynad? –Bunu kar#lkl bir etkile#im olarak 

nitelendirebilir misiniz? 

O.P: Bu ebetteki projenin belirleyicilerinden biriydi. 97’de hala $stanbul’un çöküntü 

mahallelerinden saylabilecek Galata ya"am ko"ullar çok pahal olmayan bir mahalle 

olarak, bize de kendimize bir mekan tutabilme olana! sa!lam"t. Kalabalk ailelerin 

ya"ad! bu mahalle özellikle bahar aylarnda itibaren kamusal alann özellikle 

çocuklarla hareketlendi!i ve ev hanmlarnn da ya"adklar binalarn yaknlarnda 

di!er ev hanmlaryla çay içip eli"i yaptklar canl bir aland. Bu canl ve d"a dönük 

alan bizi de ksa zamanda içine dahil edip mahalleliyle - önce çocuklar sonra 

anneleriyle - tan"ma imkan sa!lad. Kom"uluk ili"kisi üzerinden kurulmaya 

ba"layan bu tan" olma hali zamanla kar"lkl güvene ve birlikte bir "eyler yapabilme 

olasl!n da tahsis etmi" oldu. Özellikle oda projesi mekannn bir avluda yer almas 

bu avluyu çevreleyen üç bina ve bu üç binann pencerelerinin Oda Projesi mekanna 
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dönük konumu ksaca avlunun mimari yapsnda projenin olu"masnda ciddi bir yer 

tutu. Göz önünde olma, izlenebilir ve izleyebilir olmak mahallede yapt!mz her 

"eye önemli bir zemin oldu. #unu da belirtmek gerekir ki mahalle içinde ya"ayanlarn 

bölgesel-etnik-dinsel ya da ekonomik kökenleri proje için belirleyici olmam"tr. 

Burada önemli olan var olan profilin- ki bu kim olursa olsun, çevresiyle, kom"ular 

ve kendi ailesiyle kurdu!u ili"kidir. 

B.K: Ki#isel müdahaleler sizce kamu ölçe"ine nasl ta#nabilir/ta#nmal m? 

O.P:Bu ki"isel müdahalelerle aslnda her gün yolda bir yerden bir yere gitmeye 

çal"rken kar"la"mak mümkün. Mesela çevre yolunda arabayla hzla giderken 

gözümüze bir bostan çarpabilir veya bo!azda yürürken bir elektrik dire!indeki 

bo"luklara pamuk helvalar takm" bir satcyla kar"la"abilirsiniz. Bu gördüklerimiz 

biz de hep – acaba do!ru mu gördüm?- dedirtir. $stanbul ve $stanbullu sürekli kendi 

müdahalelerini $stanbul’a ekleyip duruyor. Oda Projesi de $stanbul’un sürekli 

dönü"en kamusal alanndan alntlar yapyor. $stanbul’un sürekli de!i"en kamusal 

alan Oda projesinin zeminini olu"turuyor. 

B.K: Kentlerde ki ya#am kalitesinin kamusal mekana yaplan küçük ölçekli 

müdahalelerle artabilece"ini dü#ünüyor musunuz? 

O.P:Kesinlikle bu mümkün. Bu soru aklma $stanbul belediyesinin $stanbul’un bir 

çok mahallesine kurdu!u açk hava spor alanlarn getirdi. Genç, ya"l, çoluk çocuk 

her snftan insanla bu alanlarda kar"la"mak mümkündür. #ahane bir bulu"ma alan 

olu"mu" durumda. Bu örne!in küçük ölçekli bir müdahale olmad!n aklmzda 

tutmak "artyla iyi bir örnek oldu!unu dü"ünüyorum. Sanrm müdahale belediyeden 

geliyorsa belki de çok küçük ölçekli olamyor. Kamusal alann esas kullanclarnn 

kendi inisiyatifleri do!rultusunda yaptklar de!i"iklikler tekil ve benzersiz olduklar 

gibi sanrm kullanclar tarafndan daha fazla benimseniyor ve ho"a gidiyor. Belki 

bunun için iyi örneklerden biri de aknt burnundaki dalga kran kayalklara yaz 

aylarnda yaplan müdahaleler. Bu tür örnekleri $stanbul’da saya saya bitiremeyiz. 

$stanbul’da kamusal alnn hamilleri kendi çevrelerine durmakszn bir "eyler 

eklemeye ve çkarma devam ediyor. 

B.K: Son olarak Oda Projesinin ileriki dönem hedefleri nelerdir? Yeni 

mekanlar ve yeni imkanlar olabilir mi? Oda Projesi 2005 de mekanndan 

ayrld!ndan beri pek çok alan- radyo, kitap, gazete, dergi- kendisine geçici bir 
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mekan olarak denedi, kurcalad. Hala mekan denilen "eyin illa dört duvar olmas 

gerekmedi!i dü"üncesine ba!l kalarak kendisine yeni bir bulu"ma alan hayal ediyor 

ve etrafna baknyor. Ayn zamanda da 2000 ylndan beri yapa geldi!imiz "eyleri 

yazya dökmeye, bir bellek olu"turmaya çal"yoruz. 
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ÖZGEÇM!% 

1983 ylnda U"ak ilinde do!du. 2006 ylnda $stanbul Teknik Üniversitesi Mimarlk 

Fakültesi Mimarlk bölümünden mezun oldu. 2005-2007 yllar arasnda Mimarlar 

Tasarm’da çal"t.2006 ylnda $stanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

Mimari Tasarm Bölümünde Yüksek Lisans e!itimine ba"lad. 2007 ylnda 

imkanmekan grubunu kurdu ve hala çal"malara devam etmektedir. 
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