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Ahmet Önder
10.02.2009, 14:44
Arkitera forumda ortalıkta dolaşmaya başladığından beri, ben bu sorunun 
muhatabını bir türlü anlayamadım. Sonra imza kampanyaları falan, kafam 
yine iyice karıştı.

Bu soruya ilk yanıtım şu: “Bilmiyorum. Açılabilir de, açılmayabilir de. 
Kontrolü benim elimde değil ki...” Sorunun muhatabı ben değilim galiba. 
Kontrol kimin elindeydi sahi, Arkitera’nın değil mi? Şimdi bu soruyu sorması 
gereken kişi bizlerken, bu soruyu niye Arkitera soruyor? Hem bizlere 
soruyor hem de Küçük Emrah tonunda soruyor. Sakın birileri Arkiv’i  
Arkitera’ ya zorla kapattırmış olmasın. (Bkz. Olayları hemen dış mihraklara 
bağlama sendromu)

Galiba önce sorulması gereken başka sorular var. Burada bu soruların 
yanıtlarını birlikte bulabilirsek, “Arkiv yeniden açılacak mı” sorusunun 
yanıtı da kendiliğinden ortaya çıkar umuduyla aklıma bir çırpıda gelenleri 
hemen sıralıyorum: Arkiv nedir? Arkiv kimindir? Arkiv neden açıldı? Arkiv 
neden kapandı? Arkiv’in kapanmasının amacı ne, kime ne yararı var? 
Arkiv yeniden açılmalı mı? Arkiv yeniden açılırsa tekrar kapanmamasının 
garantisi nedir?

Tüm bu soruların cevaplarından sonra sorulabilecek son soru bence. Arkiv 
yeniden nasıl açılacak? Ne yapmalı?

Burak Altınışık
17.02.2009, 15:46
Bu konuyu tartışmak çetrefilli görünüyor, garip bir şekilde. Arkiv, anonim 
kullanıma açıkken listede olanların öyle ya da böyle bir memnuniyetinin 
olması herhalde itiraz edilecek bir tespit değildir. En azından, “Beni niye 
Arkiv’e aldınız” diye feveran eden yoktur sanırım. Çıkar ortaklığı ki buna 
herhangi bir olumsuz katman yerleştirmeden, ima etmeden, gayet 
olağan bir durum olarak söylüyorum, tarafların farklı programlarına hitap 
ettiği sürede memnuniyet ya da en azından herhangi memnuniyetsizlik 
ifadesinin görünürlük kazanmadığı sınırlar içinde sürdü. Malzemeyi 
sunanlar açısından daha rutin bir program ortaklığı var görünüyor: 
Malzemenizi sağlıyor ve sonra yaygın bir zaman içinde salınır hale 
geliyorsunuz. Sağlanan malzemeyi kendilerince işlemden geçiren ve bunu 
başka bir çerçeve içinde yeniden tanımlayıp sunan tarafın programı ise 
daha çoklu boyutlar içeriyor. Bu noktada kritik olan durum, tarafların bu 
program farklılıkları, taraflardan birine (karar verme anlamında) daha üst 

Arkiv  
yeniden açılacak mı?

Bu sorunun yanıtlarını kurumun kendi içinde üretmesi beklenirken neden ağlamaklı bir tavırla dışarıda 

aradığını, Arkitera’yı anlamakta çektiğimiz güçlükleri Ortaya taşıdık. Ardından da Arkiv’in açılması için 
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bir pozisyon tanımlıyor mu, tanımlamıyor mu? Bu pozisyon tanımlarından 
taraflar ne kadar haberdar? Pozisyon tanımları ne tür bir konsensüsün 
ürünü? İşleyişe bakıldığında taraflardan birisi bu pozisyonu kabullendirmiş 
gibi görünüyor, itirazlar oldu mu olmadı mı bilemiyorum. Arkiv hizmetinin 
ya da sunumunun sektörel bir stratejiye dönüştürülmesi ve o bağlamsal 
aralıklardan tanımlanması da anlaşılabilir bir konu. Ancak, bunun sınırları, 
gezindiği aralıkta oluşturduğu etki alanları, bir hatırlatma yapacak şekilde 
tartışılmalı. Tartışma ise maalesef birtakım kriz noktalarında homurdanma 
ile beliriyor. İşin çetrefilleşmeye başladığı noktalardan biri de bu galiba. 
Homurdanmanın kendisi zamansal olarak gecikmiş de olsa ve kendini 
ancak bu kriz anında görünebilir kılsa da, dikkate alınmak zorunda. Bir 
yandan da homurdanmanın kendisi tekil bir içerik olarak kalmamalı.

Radikal’de çıkan haberde Ömer Kanıpak, “Özellikle mimarlık ve kültür 
kamuoyunun dikkatini çekmek için bir süreliğine Arkiv’i kapattık” diyor. 
Bu ifade aslında meseleyi özetliyor. Stratejik dediğim konu da galiba biraz 
bu. Mesele de bu stratejinin etkilediği alanlar ve etkileme biçimi. Biraz 
taraflardan birinin kendi ağırlığı üzerinden ve sürekli kendileştirmelerine 
dayalı bir çizgi var. Bu çizginin kırılması, burkulması ve benzeri için Arkiv’in 
diğer aktörleri de etkinleşmek durumunda görünüyor.

İlker Özdel
17.02.2009, 19:59
“Youtube yeniden açılacak mı” gibi bir soru sorulsaydı, buna bir yorum 
getirmek, en azından üzerinde fikir yürütmek olasıydı. Ancak, “Youtube 
yeniden açılacak mı” sorusunu, sayın Binali Yıldırım sorarsa, ben buna 
yorum getiremem. Üzerinde konuşamam. Hatta daha da ileri giderek, Sayın 
Yıldırım’ın, “Youtube yeniden açılsın” kampanyası düzenlemesini, bırak 
üzerinde konuşmayı, anlayamam da. Anladığımı anlatabildim mi?

Ahmet Önder
17.02.2009, 21:12
Derdim ortalığı karıştırıp suyu bulandırmak değil. Oyun oynamaya, üstü 
kapalı konuşmaya da gerek yok. Bu konu hakkındaki bendeki şaşkınlığın 
sizlerde de olup olmadığını merak ediyordum sadece. Kendi sorularımı 
önce kendim yarım yamalak da olsa yanıtlamaya çalışayım. Belki yapıcı bir 
noktaya varırız nihayetinde...

Arkiv nedir: İnternet üzerinden, sadece üyelerinin kullanımına açık bir 
Türkiye mimarlık veritabanıdır.

Arkiv kimindir: Bu sorunun yanıtı galiba Arkitera ve Arkiv’in içerik 
sağlayıcıları arasındaki (ki mimarlar ve mimarlık ofisleri oluyor) anlaşmada 
(ki eğer varsa) gizli. Ben bilmiyorum. Yayınlanan her görselin üzerinde Arkiv 
damgası olduğuna göre Arkiv bu malzemeyi sahiplenmiş galiba. Kimse 
de bu duruma, “bir dakika, ne oluyor” demediğine göre. Dedim ya ben 
bilmiyorum. Benim kişisel ya da ofis olarak bir projem yok Arkiv’de. Bu 
süreci yaşamadım. Tamamen bilgimiz dışında, bir de üstüne üstlük yanlış 
yazılmış ofis bilgilerini düzelttirmem 3 haftamı aldı. Bir tek onu biliyorum...

Arkiv neden açıldı: Ben yine sorularla yanıtla(ma)sam bu soruyu. Kamusal 
sorumluluk? Amme hizmeti? Toplumsal bellek? Yapı katalogcuları ya 
da “kim kimdir” kitapçıları gibi, “bir dakika ya, şahane arşiv oldu, hem de 
reklam yapıyoruz. Biz bunu sonrasında niye satmayalım” düşüncesi?

Arkiv neden kapandı: Burak’ ın aktardığı şekilde, Ömer’in ifadesine göre 
mimarlık ve kültür kamuoyunun dikkatini çekmek için kendileri kapattı. 
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İyi güzel de, burada dikkat çekilen nedir? Arkiv’in kendisi mi, mimarlık mı, 
yoksa Arkiv’ in senelik yayın maliyeti mi?

Arkiv’in kapanmasının amacı ne, kime ne yararı var: Pas geçiyorum. 
Bilmediğim yerlerden bu soru yine. Aslında hepsi biraz öyle. Anlamaya, 
bilgi sahibi olmaya çalışıyorum, fikir sahibi olmak için. Ama yine de, “bana 
bir yararı yok kapanmasının” diyeyim de üstüme kalmasın...

Arkiv yeniden açılmalı mı: Evet, evet, evet. Yine, yeni, yeniden. Daha iyi, 
daha güzel, daha interaktif...

Arkiv yeniden açılırsa tekrar kapanmamasının garantisi nedir: Bu taşın 
altına kim elini koyuyorsa onun vereceği garantidedir...

Ömer neler oluyor, ne yapıyorsunuz sahiden?

Saitali Köknar
17.02.2009, 22:14
Arkiv ve Arkitera meselesinde otla samanın birbirine çok karıştığını 
düşünüyorum. Arkitera bir sosyal sorumluluk projesi midir? Hayır, çeşitli 
vesilelerle Arkitera’nın kar amacı güden ya da en azından var olmaya 
çalışan bir şirket olduğu, üstüne basa basa söylendi. O zaman karışık olan 
nedir? Şirketin ilgilendiği, çoğaltıp, dolaştırdığı, gelir sağladığı materyalin 
muhteviyatının alışılmamış kollektif yapısından kaynaklanan sorunlar var. 
Nedir bu materya? Mesela benim Beşiktaş meydanı hakkındaki görüşüm, 
mesela Mehmet’in son yapısının hakkındaki düşünceler, mesela Ahmet’in 
şu yarışmadaki projesi, yüzlerce adres, bağlantı, bir toplantı olduğunda 
binlerce kişiyi salona getirebilme imkanı, ilişkiler, ilişki ağları, pazarlanan 
ürünler. Bir çeşit ilişkilendirme broker’ı olarak çalışıyor sanki Arkitera. Sokak 
ağzıyla “çöpçatan” da denebilir.

Çimento broker’ı bir arkadaşım var. Çimento üretenlerden çimento alıp, 
ihtiyacı olanlara satıyor. Fatura alıp fatura satıyor yani. Hatta çimento 
fabrikası için yer gösteriyor, “Burada yapın, buraya yakın çok alıcım var” 
diyor. Reel olarak bir şey üretmiyor, ama reel olanın ilişkilerini düzenliyor, 
türevsel bir üretimi var. Arkitera mimarlık kültürü üreten insanların 
ilişkilerini düzenleyen türev ürünler pazarlıyor.

Arkitera ve Arkiv (ve Arkitera’nın diğer ürünleri, mesela Forum) gibi kafaları 
karıştıran bildiğim başka bir örnek vereyim, belki biraz daha açıklayıcı 
olur. Bozcaada Tarih Müzesi var adada. Hakan bey koleksiyoner, yıllarca 
dolaşmış, Bozcaada hakkında ne varsa toplamış. Topladıklarını kendi 
düzenlediği, ada dışında bir yerde sergilemeye başlamış. Sonra, (kanımca 
biriktirdikleri nitelik ve nicelik olarak belli bir eşiği aşınca) insanlar kendileri 
bağışlar yapmaya başlamış. Eskiler, ninelerinin mendilleri, fotoğraflar, 
kıyıda köşede kalan kap kacaklar bağışlanmış. Sonunda kaymakam ada 
içinde kaymakamlığa ait bir evi tahsis etmiş Hakan beye ve Hakan bey 
giriş ücreti alıyor (bakım masrafları), araştırma yapanlarla resimlerini veya 
arşivini paylaşmıyor, “Daha kitabım çıkmadı, kitabım çıksın ondan sonra” 
diyor. Şimdi, Hakan bey kamusal, ortak bir birikimi kişisel bir ürünüymüş 
gibi kullanarak maddi ve manevi çıkar sağlıyor. Burada bir sorun var. 
Kazancını koleksiyon bağışçılarıyla paylaşmıyor, hatta adada bile yaşamıyor 
ve ağzından duyduğum kadarıyla adayı pek yaşanır bir yer olarak da 
görmüyor. Aynı sorunu özel sağlık şirketlerinde, umarım hiçbir zaman 
görmeyeceğim Robocop filmlerinde, fantezi olarak kalasıca özel hukuk ve 
kolluk sistemlerinde de görebiliriz.
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Konuya dönersek... İşte kaç ay önce bir posta geliyor hepimize, “Arkiv’i 
kapatık. Kimse sesini çıkarmadı. Ses çıkarın” diye özetlenebilecek bir 
mektup. Arkitera, Arkiv (ve Forum) kullanıcılarından adeta paralı askerler 
gibi tepki bekliyor. Olmadığını görünce de sipariş ediyor. Hatta tehdit 
ediyor, “Bak Arkiv’i sevdiniz, kapattım, açmam sonra”.

Tatsız bir konu dedim ya, ama karışık değil. Kafalar karışmış yeni türev 
piyasaları çağında. Çözüm basit:

a) Arkitera, şirket olmanın bilinciyle Arkiv’i ve Arkitera’nın diğer ürünlerini 
paralı hale getirir. Bunun sonucu yorumlarında (derlemelerinde ve derleme 
seçimlerinde) tarafsız değil ama para veren üyelerinin görüşleri ve çıkarları 
doğrusunda hareket ettiğini gayet doğal olarak kabul etmiş olur.

b) Arkitera, Google gibi hem bedava hem paralı hizmetler verir. Paralı 
hizmetlerini belirtir (bkz. Google Search, Google Adds). Biz okurken, “Ha 
bu para vermiş, o yüzden bunu Arkiv’e koymuşlar. Bu ise öyle değil” deriz. 
(Hoş burada bir hileyi şeriye var. Internet Movie Database sayfalarında yer 
alan görüşlerle verilen puanların önemini gören prodüksiyon şirketleri 
promosyon çalışmalarına IMDB’ye yorum yapan parayala tuttuğu 
yorumcuları da kattı. Ama uzun vadede verilen notlar yerine oturuyor 
gördüğüm kadarıyla)

c) Arkitera, sosyal sorumluluk çerçevesinde ‘architecture for humanity’ gibi, 
kar amacı gütmeyen bir kuruma dönüşür. Kar amacı gütmeyen kurumlara 
yapılan vergi indirimli bağışlardan yararlanarak varlığını sürdürür.

Hem o hem bu olmaz, ne şiş yansın ne kebap.

Boğaçhan Dündaralp
18.02.2009, 00.24
Ben de, “Arkiv açılsın” diyorum. Ancak, Arkitera’nın Arkiv tavrını ve izlediği 
yolu doğru bulmuyorum.

Saitali’nin, Arkitera’nın bir sosyal sorumluluk projesi mi, ticari bir kurum 
mu sorgusundan yola çıkarak, Arkitera’nın ortamdaki duruşunun, ilişkilere, 
ortamlara göre salınmasının yorumları, katkıları ve önerileri bulandırdığını 
düşünüyorum.

İlker, Youtube örneğini vermiş. Ben de Açık Radyo örneğini vereyim. 
Bağımız bir medya kuruluşu olarak Açık Radyo, ticari olarak varlığını 
sürdürememe noktasına geldiğinde, dinleyicilerine önceden, “Radyonun 
kapanmasını istemiyorsanız katkılarınızı bekliyoruz” diyerek kampanya 
başlatmıştı. Her sene de tekrar ediyorlar. Dinleyicilerinin desteği ile ayakta 
kalıyor olmak, dinleyicilerinin güvenini kazanmış, radyoya, içeriğine, 
yönetimine inanmış bir topluluk tarafından izlendiğinin önemli bir 
göstergesi...

Arkitera’nın Arkiv üzerindeki tavrı, Arkiv’in varlığını sürdürmesi için yeterli 
çabayı göstermenin yollarını bize sunmuyor. Aksine, biriken bilgi üzerinde 
güç gösterisinde bulunarak, izleyicilerinin güvenini yıkıyor. Böyle olunca da, 
bir ortamın aracısı olan bir mecra ve bu mecranın sürekliliğini var edecek 
mali gerekliliklerin yönetim sorumluluğu olmaktan çıkıyor iş.
 
Eğer Arkitera, Arkiv konusunda izleyicilerinin ve katılımcılarının desteğini 
yanına almak istiyorsa, yaklaşımları ve tavırlarıyla bu güveni tazelemesi 
gerektiğine inanıyorum. Tazelemesi diyorum, çükü ben de projeleri ile 
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Arkiv’de yer alan biriyim ve projelerimi, bilgilerimi gönderirken olan çaba 
ve niyetlerden konunun başka yerlere taşındığını görüyorum. Ve ben 
bilgilerimin paylaşılması üzerinde böyle bir güç uygulanması ile başka 
amaçlara araç olmasını istemiyorum.

Bu düşüncelerim ne yazık ki beni şöyle düşünmeye itiyor: Arkitera’nın 
Arkiv üzerine başka amaçları olmasaydı, gerçekten açık tutacaklarını, 
Arkiv’in varlığını sürdürebilmesi ve güncellemeleri için pek çok formül 
bulabileceklerini ve bu seçenekler içinden de Arkiv’i ayakta tutacak desteği 
alabileceklerini düşünüyorum.

Ömer’e şunu sormak istiyorum: Gerçekten amaçladığınız durum 
gerçekleşmez ve Arkiv’i açmamaya karar verirseniz, bu arşivi ne yapmayı 
planlıyorsunuz?

Hakan Tüzün Şengün
18.02.2009, 18:05
Bu ülkenin bilgi ile olan imtihanı özellikle de biriken kısmı ile boy aynaları 
ile ilişkimize benziyor.

Hicap ve hakikat duygumuz zayıfladıkça boy aynaları tozlanıyor. Ve 
mesleksizlik ile kırbaçlanan o en frapan, o en fiyakalı entelektüel alanın bir 
işin bilgisine olan ilgisi yok oldukça aslında gerçek bir yaşam alanı  
http://en.wikipedia.org/wiki/Lebenswelt kurma becerisi de yok oluyor.

Arkitera’nın gerektiğinde, gerektiği biçimde -sürekli- kademeye girerek 
http://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Cantona yaptığı gibi aslında bütünüyle 
mesleki alanın bilgisini gerçek sahiplerinden çok önce biriktirmeye gayret 
göstermesi, kamusal alana ve belki alanın gelecekteki sahiplerine katkıyı 
da kapsıyor. Bu durumu takdir etmekle başlaması gereken cümleler, alanın 
yokluğu ile gocunarak başlıyor.

Dikkatinizi çekmek isterim ki, bu bir test ise başarılı bir testtir. Bazı kalp 
arızaları ancak eforlu elektrolarda ortaya çıkar.

Testten anlıyoruz ki, bu alanın gerçek sahiplerinin ne yeni bir kuşak ile, 
ne aktarmak ile, ne de yerine geçirmek ile ilgili bir görüşü yok. Ve alanın 
bilgisinin biriktirilmesi tartılması, konuşulması, kaydının tutulması ile  
ilgileri zayıf. Ve dahası, sarkan yerlerini aynada görmek istemeyenler bu 
kadar çokken, bu alanın geri gelmesi için çaba gösterecek olanlar -belli 
ki- bu boy aynasından memnun olanlar ve yaptıkları işi bir fikr-i takip ile 
yürütenlerdir.

Peki, bu birikimin bedelini sadece onlar mı ödemelidir?

Sinan Omacan
21.02.2009, 01:48
Arkiv’in kapatılması ve arkasından gelen nümayiş talebi aslında hepimizi 
pekala verilebilecek bir desteği de gözardı etmeye itti. Ama öyle olmasa 
ve bu çok daha usturuplu bir şekilde yapılmış ve dile getirilmiş de olsaydı, 
dürüst olmak gerekirse, korkarım benim için çok büyük bir değişiklik 
olmayacaktı.

Arkiv, birçok bilgiyi bir arada ve kolayca ulaşılabilir olarak tutan bir arşivdi, 
yani pratik bir öneme sahipti, ama sanırım benim için büyük bir anlama 
sahip değildi. Nedeni de aslında yol yordam, usul filan değil, doğrudan 
doğruya bu arşivin internet üzerinde bulunması, yer ve zamanının olmayışı. 
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İnternet üzerindeki herhangi birşeyin benim için özel bir anlam üretmişliği 
henüz yok. Kaldı ki, mimarlık konusunda herhalde bu bir kat daha 
zor, çünkü internetteki her türlü mecra ister istemez mimarlığı giderek 
gayrimenkul sektörünün reklamcığı rölüne doğru itiyor.

Evet, kullandığım bankanın internet şubesi kapatılsa bir hayli vakit 
kaybetmiş olurum, ama bu duruma üzülmem saçma olur herhalde. Ya da, 

“Bankacılık adına, iş dünyası adına büyük kayıp” diye patırtı kopartmam. İşte 
ben de öyle hissediyorum. Bilgisayarımın ekran kartı bozulmuş gibi.

Ömer Kanıpak
23.02.2009, 19:16
Açıkçası Arkiv hakkında bu kadar yazıyı okuyunca şaşırdım. Birşeyin 
varlığından çok yokluğunun tartışılması ilginç (bir açıdan da amacına 
ulaşmış oluyor kapanması). Ama bir yandan da bu projenin ne kadar yanlış 
anlaşıldığını gördüğüm için şaşırıyorum.

Galiba çoğunluk olarak Arkitera’yı herkes ticari bir kurum olarak görme 
konusunda hemfikir. Mecburen ticariyiz, bunu bir daha detaylıca 
açıklamaya gerek yok. Ticari olmadan Arkitera nasıl Arkitera olabilirdi, ciddi 
önerilerinizi tartışırız başka bir konuda isterseniz. Kaldı ki, Ortaya yazanların 
pek çoğunun da ticari faaliyetleri var doğal olarak. Öncelikle başka bir konu 
daha açarak mimarlık camiasının ticaret ile olan ilişkisini de deşmek gerek 
diye düşünüyorum. Her neyse...

Arkiv, Arkitera Mimarlik Merkezi’nin çabaları ile hayata geçmiş, Türkiye’nin 
mimarlık üretimini internet üzerinde arşivleyen bir arşiv projesidir. Kar 
amacı yoktur. Kar edebilse bile, zaten kendini geliştirmek ve genişlemek 
üzerine kurulu bir projedir. Tek amacı da inşaat sektörünün, ekonomisinin 
yüzde 10-15 gibi büyük bir payı kaptığı bir ülkenin mimari üretimini 
kaydetmek, saklamak, görünür hale getirmektir. İşe yarayıp yaramadığı 
başka bir tartışma konusu. Gerekliliği ise gerçekten tartılmasını istediğim 
bir şey. Belki de lüzumsuz bir işle uğraşıp durduk.

Gördüğünüz gibi gayet salakça (!) bir masumiyete sahip bir iştir. 
Ama nedense buraya yazılanların tamamını hızlıca bir okuyunca bir 
sopa yemediği kalıyor Arkitera’nın. Kimileri Arkitera’nın sahiplerinin 
helikopterleri, limuzinleri filan var sanıyor. Bu gruptaki hemen hemen 
herkes beni tanıdığı için, neyse ki öyle bir yanılgıda olmadığınızı 
biliyorum. Ama neden Arkiv’in bir güç gösterisi veya para makinesi olarak 
kullanıldığına dair kanıya sahip olduğunuzu anlamadım.

Gelelim Arkiv’in neden kapatıldığına. Arkiv’in yıllık maliyeti şu anda 
minimum yaklaşık 60 bin lira. (Bir mimarın maaşından, sigortasından, 
vergisinden ve ofis giderlerinden kolayca hesaplayabilirsiniz. Kaldı ki, bazı 
seneler iki mimar çalıştı Arkiv için. Programlama ve altyapı giderleri de 
ayrıca eklenmesi gerekir.) Beş senedir Arkiv açık ve Kale’nin ilk senelerde 
verdiği yaklaşık 40-50 bin liralık destek dışında Arkitera Arkiv için bugüne 
dek yaklaşık 300 bin liradan fazla para harcadı. Sponsorsuz kaldığı andan 
itibaren de Arkiv icin sponsor arayışımız devam etti elbette.

Türkiye’de sponsor dediğimiz şey, aslında fayda sağlama mekanizmasıdır. 
Hiçbir firma, “Bu iş çok iyi, ben bunu destekleyeyim” diye gelmedi bugüne 
kadar bize. Bundan sonra da gelmez herhalde. Dolayısıyla Arkiv’e sponsor 
ararken, “İzleyicisine ne kadar az rahatsızlık vererek bu firmayı kazanırız” 
diye çok direndik. Neyse uzun hikaye...
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Biz de, “Eğer Arkiv’i kullananlar, içindeki mimarlar, bu Arkiv’in aslında 
onların işine ne kadar çok yaradığını, gerçekten ihtiyaçlarını giderdiğini 
filan söylerlerse, biz de muhtemel sponsor firmalarla bu destek mesajlarını 
paylaşırsak belki onları ikna etmemiz daha kolay olur” diye naif bir fikir 
düşünmüştük. Yani kimseyi paralı asker olarak filan kullanmak gibi bir 
niyetimiz yoktu. Hele hele bunu bir tehdit olarak, bir güç gösterisi olarak 
yaptığımıza inanmanıza hiç inanamıyorum.

İşte esas sorun da burada çıktı ortaya. Kapalı kaldığı ilk iki hafta kimseden 
ses çıkmadı, “ne oluyor” diye. Sonra ana sayfadaki mesajı daha net yazalım 
dedik. Birkaç cılız mesaj geldi. Ama içinde projesi ile yer alan 230’a yakın 
mimarlık ofisinden yine ses yok. Telefon ettik, e-posta yolladık, amacımızı 
anlattık, en fazla 8-10 ofisten ses çıktı. O zamandan itibaren, “acaba biz 
lüzumsuz bir iş mi yapıyoruz, neden bu kadar zaman ve parayı harcadık ki” 
diye kendime çok sordum. Hala da soruyorum.

Şimdiki durum şöyle: Evet beklediğimiz destek gelmedi. Gelmeyeceğini 
anladık en azından. Sponsor olmak için kimse kapıda sıraya da girmiyor. 
Binlerce mesaj yağsaydı da sponsor bulamayacaktık büyük ihtimalle. Bir 
yandan Kültür Bakanlığı, yurt dışı fonları, 2010 fonlarına da başvurduk, 
umudumuz olmasa da. Tüm bu olumsuz koşullara rağmen yine de Arkiv’e 
devam etmek istiyoruz. Son çare olarak abonelik modelini deneyeceğiz. 
Şayet yeterli talep olursa Arkiv (ve başka imkanlar da) abonelere açılacak. 
Bir nevi Açık Radyo modeli, kullananlar desteklerse yaşar, desteklemezse 
sona erer. Bu da olmazsa, o zaman Arkiv’i ya açıp güncellemeden, öylece 
tutacağız ya da hiç açmayacağız.  O kısmını düşünmedim.

Arkitera’nın Türkiye’nin koşullarından dolayı pür ticari faaliyetlerden, pür 
sosyal içerikli faaliyetler arasında salınmasına dair Saitali’nin dediklerine 
katıldığım noktalar var, ama konu çok dağılıyor, uzuyor. Onları isterseniz 
bilahare konuşuruz. Ama Arkitera’nın sahiplerinden biri olarak savunma 
durumunda olmaktan da çok memnun değilim, Arkitera’yı dışarıdan biri 
gibi de eleştiriyorum zaten. Saitali’nin önerdiği modellerden yola çıkarak 
başka bir kolektif Arkitera doğabilir belki...

Sinan’ın pek çok dediğine de katılıyorum, internetteki birşeyin anlamlı 
olması ihtimali düşük sahiden de. Arkiv hatta arkitera.com olmasa da 
hayatımızda büyük değişiklik olmazdı. E-posta veya cep telefonu da 
olmasaydı bir şekilde buna adapte olurduk. İlginç olan Ortaya tartışmalarını 
internet üzerinden yapıyor olmamız, üzerine lakırdı sarf ettiğimiz projeleri 
görmeden, yaşamadan internet üzerinden yorumlamamız. Anlamlı olup 
olmadığına üstünden zaman geçtikten sonra karar veririz.
 
Ahmet Önder
24.02.2009, 16:08
Kişisel sıkıntım, bu kapatma konusunda. Kapatmanın nerdeyse bir silah gibi 
kullanılmasında. Sanıyorum tüm bu maddi sıkıntıları aşma, sponsor bulma, 
yeni formüller üretme sürecinde Arkiv kapatılmak yerine güncellenmeden 
yerinde dursaydı, daha iyi bir çözüm olurdu. Yapılan, vücuda getirilen bu 
arşive çok kıymet versem de, kapatmayı ve bu süreci yönetme şeklini ne 
doğru buluyorum, ne de bir türlü olumlayabiliyorum. 

Çözüm, Arkiv’in interaktif olmayan, iki kişinin güncellemesine kalmış, ofis 
ofis malzeme peşinde koşan hantal yapısını değiştirmekte olabilir.  
Daha düşük maliyetli olabilecek, abonelik sistemine dayalı, proje 
sahiplerinin ve mimarların kendilerinin düzenleyebilecekleri “Arkiv wiki” 
gibi bir arayüz mesela… 
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Ahmet Önder
08.03.2009, 03:03
Arkiv ücretli üyelik sistemiyle “belki” yeniden açılıyormuş, üye sayısı yeterli 
olursa...  Detaylı bilgi http://arkiv.arkitera.com adresinde...

Nuray Togay
10.03.2009, 02:06
Arkiv’deki son gelişme, yani ücretli üyelik sistemi, “Arkiv yeniden açılacak mı” 
sorusu Arkitera tarafından gündeme getirildiğinden beri, beklediğim bir 
haberdi. Bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Keşke Arkitera bu noktaya 
göz yaşlarını silerek değil de, tam bir kararlılıkla gelseydi.

Ömer’in yazdıklarından sonra, Arkitera’nın kendine ne kadar dışarıdan 
bakabildiğine de artık emin değilim. Bence buradaki yazışmalar bir 
savunma gerektirmediği gibi, olası bütçenin ilanını da gerektirmiyordu. Ve 
sorun bu üslup ile yanyana gelmeyen “ağlamaklı” tavırdaydı.

Arkitera tabi ki bir şirket olarak sadece cirosunu değil, karını da düşünecek, 
elinde zarar eden bir proje varsa onu sürdürmeme hakkına da sahip 
olacaktır. Yani Arkiv’i yaşatamıyorsa kapatabilir de, satabilir de, ücretli de 
yapabilir ya da bir süre hiç yatırım yapmaksızın olduğu gibi bırakabilir de. 
O seçimini yapma hakkına sahip, biz de onun seçimiyle ilgili düşünme, 
tavır alma hakkına sahibiz. Bu anlamda roller gayet açık. Ama Arkitera, 
Arkiv üzerinden bu hakkını kullanmadı. Bir STK ya da sosyal dayanışma/
yardımlaşma kurumu gibi davranarak, “Yeniden açılacak mı” sorusunun 
yanıtını ortamda aradı. Bu naiflik, Arkitera’nın rolü değildir. Pek çok başka 
projeyi yürüttükleri gözlemlenirken, arkitera.com pek çok alt başlık ile 
doluyken, bu büyüklüğün içinden bir projenin yolunda gitmemesinin 
esrimesi ortamı ilgilendirmez.

Bilinçli ya da bilinçsizce izlenmiş bir yol olabilir bilmiyorum ama beni asıl 
rahatsız eden bu rol değişikliğiydi. Arkitera, Arkiv üzerindeki en doğal 
hakkını kullanmak için neden böyle bir yol izliyordu ki? Çünkü bu tavır bir 
sapmaydı ve “yine” (bu ortamdaki en yaygın stratejilerden biri olduğu için) 
tarafları bertaraf etmekten başka birşeye yaramıyordu.

İşte tam bu noktada, Arkitera’nın kendine dışarıdan bakamadığını 
düşünüyorum... Nedeni şu: Arkitera’nın sayılar, ölçülebilir değerler ile 
ilişkisi güçlüdür. Kendini bunlar aracılığıyla tanımlamayı, tariflemeyi çok 
iyi sindirmiştir. Bu kadar çok proje ile uğraşan, her kuşaktan mimara hitap 
etmeye, servis vermeye çalışan bir yerin, ölçülebilirlikleri önemsemesini 
de gayet iyi kavrıyorum. Özellikle sponsorluk mekanizmasının zar zor 
işlediği, şirketlerin “ortada çok net bir yarar/alışveriş” olmadığı sürece çöpe 
atacakları parayı bile vermekte güçlük çektiği bir ülkedeysek ve daha 
önemlisi yurt dışındaki mimarlık merkezlerinin ciddi devlet desteği alarak 

“niteliği, ölçülemezlikleri” çok daha kolaylıkla ön plana çıkarabildikleri, 
üretebildikleri düşünülürse. Bu gerçeklikler de işin içine katıldığında, 
Arkitera’nın kendisi için ve faaliyet alanları için kullandığı üslubun, yani 
niceliklere ve ölçülebilirliklere dayalı üslubunun tutarlı bir zemini var.

Bana kalırsa, Arkitera bu zemine de çok sıkı, hatta çok sağlam tutunmuştur. 
Çünkü şunu çok iyi yapıyor: Hayata geçirdiği bir projenin olanaklılık ile 
olanaksızlık arasında ki “gerçek konumunu bize duyurmadan”, o projeyi 
tanıtımıyla, sponsor listesiyle, katılımcı listesiyle, kaç bin kişiye nasıl  
ulaştığı ile, yani öyle ya da böyle ama bir şekilde yine sayılar ve 
ölçülebilirlikler aracılığı ile “zihnimizde en olanaklı bölgede yaptığının” 
izlemini yaratıyor.
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Dolayısıyla oyunu böyle oynayan ve konumunu böyle işaret eden bir yer, 
Arkiv için gerçekten göz yaşı dökse de, bizlerin yapılan çağrıyı algılama 
şansı yoktur.

Bu üslubun sanırım tek sorunu şu: “Hakikati gizliyor”. Çünkü ister istemez 
zihinlerin rakamlarla çalışmasına, olayları maddi dünyanın referanslarıyla 
ölçüp biçmemize neden oluyor.

Bence Arkitera, Arkiv üzerinden bir sınav vermiştir. Ömer, ortamdan, 
üyelerden cılız mesajlar geldiğini söyleyerek sitem etse de, bence gerçek, 
yukarıda belirttiğim nedenlerden dolayı kimsenin, Arkitera’nın bu sorunu 
neden gündeme taşıdığını anlamlandıramaması ve çok doğal olarak 
kendini sorunun muhatabı olarak görmemesidir.

Limuzinleriniz hayırlı, uğurlu olsun diyorum.

Orhan Kolukısa
10.03.2009, 14:52
Bu fiyatlarla (üyelik 150 Lira), Ömer’in sözünü ettiği yıllık maliyeti (60 bin 
Lira) karşılamak için sadece 400 kişinin üyeliği yeterli gibi duruyor. Hedef 
kaç üye acaba? Ya da hedef var mı?

Anladığım kadarıyla, bu ille de öyle masraflı bir iş olmak zorunda değil. 
Başkasının işini nasıl yapacağına karışmak sevdiğim birşey değil, ama böyle 
durumlarda da konuşası geliyor insanın. Bir kere mimar çalışmak zorunda 
değil ki orada, hatta hiç kimse çalışmak zorunda değil. Sigorta ile, vergi ile, 
ofis gideri ile de konuyu bulandırmanın manası yok. Yazılanlara bakınca, 

“yazık olmuş onca paraya, ziyan” diyorum kendi kendime. Neler neler 
yapılırdı 300 bin ile...

Her şey bir yana, artık böyle yıllık 100 dolar falan ödemeli hizmetler her 
yerde bitmiştir, birbirimizi kandırmayalım. Her yerde bilgi, malumat, 
içerik herkese karşılıksız açılır, kullandırılırken, böyle bir arşiv işinin 
paraya bağlanması evlere şenlik bir durum. Bence bunun tek açıklaması 
interneti geç yakalamış “yalnız ve güzel ülkemizin” aynı gecikmeyi zihinsel 
adaptasyon sürecinde de yaşamasıdır.

Hele yine yukarıda sözü edilen, “watermark” mevzusu beni benden 
aldı. Bir kere (benim bildiğim ve öğrendiğim) özünde içerik üretenindir, 
yayımlayanın değil. Eminim avukatlara danışılmıştır bu konuda.  
“Watermark koyacağız, acaba birşey olur mu?” Eser sahibi ile anlaşırsanız 
hiçbir şey olmaz.

Danışılmış olsun ya da olmasın, olayın hukuki kısmının ötesinde bir 
sahiplenme yok mu burada? Hadi yasal olarak tamam olsun. İçeriğe 
watermark koymak yine yukarıda sözünü ettiğim geri kalmanın, geç 
kalmanın bir ürünü, sonucudur bence. Hemen vazgeçilmelidir. Dünyada 
telif hakları nereye gidiyor, biz nereye?

Sonuç olarak, üyelikle çalışan bir arşiv ne demek, bir durup düşünmek 
lazım. Üyelik ve arşiv lafları aynı cümle içinde bile acayip duruyor ya da 
belki ben fazla hassasım bu konularda, bilemiyorum...

Herkese açık bir Arkiv-Wiki (ya da boşverin arkivi markivi, haydi ismini 
değiştirelim Mimarlık-Wiki) gibi birşey olamaz mı mesela? Bence olur.  
Bir iki haftaya da açarız hatta, Mayıs’a da kalmaz yani… 
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Orhan Kolukısa
30.04.2009, 18:13
1 Mayıs asla sadece 1 Mayıs değildir. 1 Mayıs, bizler için ifade ettiği tüm 
anlamların yanı sıra Arkiv’in açılması için hedeflenen 200 kişilik üye sayısına 
ulaşmanın son günüdür! Facebook kullanmayan arkadaşlar için faydalı 
olabileceğini düşünerek, Arkitera Architecture Center adına Ömer Yılmaz’ın 
Facebook’tan gönderdiği hatırlatma mesajını aynen aktarıyorum: 

“Türkiye’de mimarlar ve projelerine derli toplu ulaşılabilecek en büyük  
kaynak olan Arkiv, 2008 sonunda kaynak yetersizliği nedeniyle kapanmıştı.  
Arkitera Mimarlık Merkezi Arkiv’i 1 Mayıs 2009’da abonelik yöntemi ile  
yeniden açacağını ilan etmiş ve abone kayıtlarını Mart 2009’da başlatmıştı.  
Açılması için hedeflenen 200 kişilik üye sayısına ulaşmak için Arkiv,  
desteğinizi bekliyor.”

Son baktığımda üye sayısı 116 idi... Bu vesile ile hepinizin 1 MAYIS EMEK, 
DAYANIŞMA VE MÜCADELE bayramını kutlar. Büyüklerimin ellerinden, 
küçüklerimin gözlerinden öperim... 


