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Nilüfer Kozikoğlu: Mimarlık öğrenimi gördüğüm yılları düşününce üniversiteyi 
oldukça kapalı bir sistem olarak hatırlıyorum, zaman içinde değiştiği de gerçek. 
Dışarıdan yöntem ya da düşünce sistemi ithal etmeye kapalı olduklarını hatırlıyorum. 
Stüdyo derslerimize pratikten gelen hocalar vardı. Fakat onlar da yine bizim okulun 
mezunlarıydı. Sürdürülmeye çalışılan ve bir nevi kemikleşmiş geleneksel bir yapı söz 
konusuydu. Yöntem veya düşünce sisteminin dışarıyla etkileşimli olarak alınıp 
verilmesi meselesinde belki dikkati çekmek gereken şey, Türkiye'de akademide 
çalışanların dışarıda pratik yapma özgürlüklerinin olmayışı, bir yasaklamanın 
olması... 2005 senesinde AA'dan Müge Belek ve Frederico Fialho ile Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi'nde, İTÜ'de, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde çeşitli atölye 
çalışmaları yapma fırsatımız oldu. Buradaki beklenti, daha çok dijital teknolojilerle 
gelişmekte olan yeni tasarım yöntemlerini öğrencilerle denemek, akademinin de 
buna maruz kalması ya da bunu inceleyebilmesi, görebilmesi şeklindeydi. Oysa 
pratikle akademinin ilişkisinden bahsettiğimizde benim beklentim tam da bu 
olmuyor. Yeni bilginin üretilmesi, bunun tartışılıyor olması anlamında bir beklentim 
var. Sadece tasarım araçlarının keşfi değil, aynı zamanda mimarlığı, mekanı nasıl 
tartıştığımız, mekandan ne anladığımız üzerine. IT teknolojilerinde akademi ile 
pratik arasında bu ilişki mevcut… Akademi bir bilgi deposu mu? Yani hangi 
yöntemler varsa, her ne bilgi biriktirmişse sadece onun korumacılığını mı yapıyor? 
Yoksa akademi öğretim araçlı, bilgi üreten bir merkez mi? Bir taraftan yeni nesil 
deneysel bilgiye ve araştırmaya çok açık, bir taraftan da var olanı korumak, ondan 
vazgeçmek istemeyen bir ekibin olduğunu düşünüyorum. 
 
Boğaçhan Dündaralp: Mimarlığa girdiğim yıl ilk defa Türkiye Mimarlık Öğrencileri 
Buluşması (TMÖB) oldu, bir yıl önce Türkiye'de yapılan EASA'nın (Avrupa Mimarlık 
Öğrencileri Buluşması) bir uzantısı olarak. Alternatif eğitim modeli anlamında bir 
şeylerin değişebileceğinin ilk fırsatlarını, sonradan düşünerek değil, içine düşerek 
öğrendim. Bu öğrenci buluşmaları bir takım kurumlar tarafından oluşturulmuyor, 
tamamen öğrencilerin gönüllü çalışmalarıyla hazırlanan çalışmaları içeriyordu ve 
orada mimarlık eğitimi almış ama mimarlık yapmayan farklı disiplinlerden kişilerin 
pek çok çalışması ile karşı karşıya kalınmıştı. Mimarlığa yeni girmiş ve kendi yolunu 
çizmek üzere kafa yoran bir adam için aslında bu sınırların ne kadar esnek 
olabileceğine dair çok iyi bir örnekti. Nilüfer'in pozisyonu ve aldığı ilk eğitimden biraz 
daha farklı bir mimarlığın içine düştüm. Belki de şansım oydu, o başlangıç bütün 
mimarlık hayatımın profilini etkiledi… Bugün seçenekler arttı. Uluslararası değişim 
programları var, eğitim atölyelerinin sayısı arttı. Ama bir şeyin eksikliğini 
hissediyorum: Bunlar daha çok belli çerçeveler ve belli kurumsal yapılar içerisinde 
gerçekleşiyor. Alternatif sivil inisiyatiflerin ya da bir şeyleri dert edinen insanların 
oluşturduğu şeyler değiller. Arada fark var. Birinde hazır olana, diğerindeyse 



oluşturulan bir şeye katılım söz konusu. 
 
Alternatif konumlar meselesine çok ilgi duyuyorum. Gerek okul içindeki 
çalışmalarda, gerek yaptığımız özel araştırma projelerinde her türlü ortamı 
araştırmak, sorgulamak, alternatif durumların tohumlarını atmak için birer fırsat 
olarak görüyorum. Bir zamanlar öğrenci buluşmalarına farklı okullardan gelen 
mimarlık öğrencileri bugün artık okullarla birer profesyonel olarak ilişki kuruyor. Bu 
da okulun eğitim modelinin içerik olarak sürekli sorgulanabilmesi ve farklı 
bağlamların üretilebilmesi bakımından bir fırsat anlamına geliyor. Bu bakımdan çok 
heyecan verici. Bunlar üniversitelerdeki eğitim modellerine alternatif durumlar 
oluşturuyor. Çünkü her ne kadar YÖK sabit bir program dikte etse de kadroları 
nedeniyle sürekli farklı bir eğitim modeline doğru gidilebiliyor. Ben de pozisyonumu 
hep onun içindeki bağlamsal duruma göre nasıl alternatif oluştururum diye 
düşünerek bu anlamda yaklaşarak belirliyorum. Bu alternatiflerin oluşturulmasını ve 
özellikle kimliklerin çözülmesi konusunu çok önemsiyorum. Galiba bugünkü çağdaş 
öznenin temel sorunlarından birisi de bu. 
 
Aslı Kıyak İngin: Türkiye Mimarlık Öğrencileri Buluşması’nı yıllar önce düzenleyen 
ekipten biri olarak EASA deneyiminden çok şey öğrendiğimizi söylemeliyim. 
Gökçeada’da yapılan ilk TMÖB “Niye biz kendi coğrafyamızda böyle bir buluşma 
gerçekleştirmiyoruz?” sorusuyla başlattığımız bir girişimdi aslında. Öğrencilerin 
okuldan, hocalardan bağımsız olarak yaptığı bu çalışmanın uzun süre devam etmiş 
olması da sevindirici… Akademi ile pratiğin ilişkisine gelince: Akademi biraz daha 
güncel olan problemlerle ve sorunlarla ilişkili olmalı. Kopuk olmamalı. Genelleme 
yapmak doğru değil çünkü farklı durumlar ve yaklaşımlar var, yine de akademinin 
biraz içe kapalı olduğunu düşünüyorum. Sadece mimarlık disiplini değil tasarım 
disiplini için de benzer bir durum söz konusu. Mezuniyetimin 10 küsur yıl sonrasında 
da farklılaşan pek bir şey yok. Pratiğe baktığımızda her şey o kadar hızlı değişiyor ve 
güncel problemler o kadar çeşitli ki, akademinin bunun dışında kalması aslında var 
olma durumuna da ters düşüyor. Sulukule sürecinde olabildiğince açık olduk. 
Sulukule Platformu kurulduğunda öğrenci ve hocaları alana çekmeye, onları biraz 
daha problemlerle düşünür hale getirmeye çalıştık (bkz. Aslı Kıyak İngin, Sulukule 
Mahallesi, Sulukule Mücadelesi ve Sulukule Platformu). Birlikte nasıl çözüm 
üretebiliriz diye akademiyle çok ciddi çalışmalar yaptık. Hoca ve öğrencilerin alana 
gelip bir şeyler üretmesi, birlikte üretmek; bu bilginin işe yarıyor olması, bir yerlerde 
kullanılıyor olması çok önemli. Artık literatürden elde edilen bilginin sadece “copy-
paste” edilmesinin ötesine geçilmesi ve özgün bilginin üretilir hale gelmesi gerekiyor. 
Ayrıca alanda çalışırken, mevcut problemleri görüp bir şey üretirken oraya bir şey 
bırakmayı da dert etmek gerekiyor.  
 
Platformda araştırmaya dayalı bir ortamın oluşmasına ve bilginin üretilmesine 
çabaladık. Bilginin belirsiz ve ulaşılamaz olduğu bir noktada kendi bilginizi üretmek 
durumundasınız. Ayrıca, geçmişten günümüze Sulukule ile ilgili ana konulara teğet 
geçen tüm kurum ve kişileri davet ederek bu konularda çeşitli toplantı ve etkinlikler 



gerçekleştirdik. Yarattığımız bu açık alanda problem konularını sadece akademiyi 
değil profesyonelleri ve o problemden etkilenenleri de dahil ederek tartışmaya açtık; 
böylece ortak düşünce geliştirmeye, problemleri çözmeye çalıştık ve eylemlerimizi bu 
bilgiyle gerçekleştirdik. Yani bilgi üretiliyor, tartışılıyor ve ondan sonra da eyleme 
dönüşüyor. Bu çok daha sağlıklı bir yol oldu bizim için. 
 
B.D. Araştırma projeleri kapsamında bir taraftan ofiste başladığımız, bir taraftan da 
öğrencilik yıllarından bu yana içinde bulunduğumuz çeşitli aktiviteler, disiplinlerarası 
ilişkilerle başlayan uzun bir çalışmalar dizisi var. Bunlar farklı bağlamlarda ortaya 
çıkıyor. Bazen bireysel bir sanat projesi, bazen bir grup halinde bienale katılım ya da 
inisiyatif oluşturup bir sergi yapmak gibi. Ya da ofiste kafa yorduğumuz kentle ilgili 
meseleler araştırma projelerine dönüşüyor. Neden böyle bir şey yapıyoruz? İçinde 
bulunduğumuz mimarlık ortamı ve özellikle içinde bulunduğumuz çağ bizden aslında 
o kadar hızlı bir şeyler talep ediyor ve karşılaşılan durumlar o kadar taze ki, o 
durumlara karşı elimizde sınanmış, denenmiş örnekler yok. Süregelen bir takım 
konvansiyonlar var ve bu işe profesyonel meslek olarak bakıldığında sizden bunlar 
talep ediliyor. Fakat bu konvansiyonları sorgulamaya başlayınca iş çözülüyor. O 
noktadan sonra Batı ve neoliberal politikalar ve üretimle bağlantılı olarak büyük bir 
hızla profesyonel bir şeylerin talep edildiği bir ortamda nasıl bir yol izlenecek ve neler 
üretilecek sorusu ortaya çıkıyor. Bu araştırmalar aslında homojen olarak belli bir 
temaya odaklanmıyor, çoğunlukla kendine yeni bağlamlar ve yeni konular üretiyor. 
Aslında dertleşiyor. Sınamadığımız, denemediğimiz durumlara karşı bir takım 
simülasyonlar üretmek, biraz onlar üzerinde kafa yormak ve karşılaşma anında 
çözümlerle değil ama sorularla o duruma ilişkin yeni kavrayışlara açık olma gereğini 
karşılıyor. Bunu farklı ölçeklerdeki projelerde deniyoruz.  
 
Ofiste tek başıma uğraştığım konular var. Ya da geçen yaz olduğu gibi öğrenciler ve 
atölye yürütücüleriyle birlikte yaptığımız ortak çalışmalar da var. Açıkçası bunun 
organizasyonu da -yani nerede olduğu ve nasıl yapıldığı- bu araştırmanın bir parçası. 
2009 yazında yaptığımız çalışma şöyle bir şeyden çıktı: Ofisimizde staj yapmak için 
80'in üzerinde öğrenci başvuruda bulundu. Bunu karşılayacak bir iş kapasitemiz 
yoktu. Benzer biçimde başka ofislerdeki arkadaşlarımıza da çok sayıda başvuru 
olmuştu. “Teşekkür ederiz, biz ancak üçünüzü davet edebiliriz” demek yerine 
“Böylesine bir potansiyeli nasıl değerlendiririz?” diye yola çıktık. Hem kentsel 
meseleler, hem yeni eğitim modelleri, hem de ofis yönetimi ve organizasyonuyla ilgili 
kafalarımızda dertler var. Gerektiğinde kalabalık, gerektiğinde küçük gruplar halinde 
çalışabilmenin ve bunu da araştırma projeleri üzerinden yürütebilmenin yolları neler 
olabilir diye araştırıyoruz. Tüm bu düşüncelerle büro stajı niyetiyle gelmiş öğrencileri 
bir araya getirip bir program paketi hazırladık. Finansman için de o dönemde 
Mimarlar Odası'nın organize ettiği “Kent Düşleri Atölyeleri” programına başvurduk 
ve kabul gördü. Bir ay boyunca Tepebaşı bölgesine baktık ve yeri anlamak üzerine 
kurulu beş farklı temada projeler ürettik. Yaklaşık 45 projeyi cumartesi-pazar 
demeden çok yoğun biçimde tartıştık. Çok ciddi bir dokümantasyon birikti. Ama ben 
buna bir bilgi üretimi gözüyle bakmıyorum. Oradan çıkacak durumlar daha önce 



görmediğimiz şeyleri görmemizi sağlayacak bir araç sadece. Onların üzerine ne 
kurabiliriz, bundan sonraki konuların meselesi… Etrafımızda parça parça duran bir 
sürü konu, aktör, koşul, fırsat var aslında. Konuyu böyle görüyorum ve mümkün 
olduğunca bunları birleştirmeye çalışıyorum.  
 
N.K. “Yasa tasarısı” diye bir şey vardır ya Türkiye'de, tasarım dediğimiz şeyin çok da 
içinde olan. Son dönemde Boğaziçi Üniversitesi'nden bilgisayar mühendisleriyle 
yaptığımız işbirliklerinde en çok konuştuğumuz şey tasarım. Onların tasarıma 
yaklaşımı, bir başka mühendisin, örneğin makine mühendisinin tasarım deyince ne 
anladığı gibi konuları konuşuyoruz. Tasarım yöntemleri üzerine konuşuyoruz. Öte 
yandan bireysel deneyimlerimde, özellikle devletle çalışırken tasarımın öncülü olan 
şeyin işte o yasa tasarısı olduğunu fark ediyorum. Yasa/yönetmelik fiili durumla 
gelecekteki hal arasında bağ kuran bir nesne, sürekli yenilenen ve üretilen. Bu 
bakımdan “politika”nın belirlenmesi de mimarın ilgi alanı haline gelmeye başlıyor. 
Taş, toprağın ötesinde bu defa oranları tanımlamaya başlıyor, yani hangi birliktelik, 
hangi tanımla, nasıl tariflenecek? Bir tanımın içindeki paylaşımları nasıl ifade 
edeceğiz, nasıl yönlendireceğiz? Bu gibi konulara kafa yormaya başlayınca, yani 
kavramsal organizasyon yapmaya başlayınca mimarın taş, toprakla ilgilenmediği bir 
alandan bahsetmeye başlıyoruz. Kişisel deneyimime dayanarak burada bir tehlikenin 
yattığını söylemem lazım: Bir merkezinizin olması gerekliyse -bu, evet, kapsadığınız 
alanın içine giren bir şey ama- bizim merkezimiz materyale çok yakın. Kendimi 
materyal organizasyona bağlı hissetmeyi önemsiyorum. Materyal olandan 
uzaklaşmaya başladığınız zaman yani kavramsal alanda daha çok dans etmeye 
başladığınız zaman mimarlığın tanımını bence başka bir yere çekmeye başlıyorsunuz. 
Dış sınırlarımız oraya kadar varmakla birlikte ve onun etütlerini yapmak durumunda 
olmakla beraber mimarlık bana göre hala tektonik, fiziksel, deneyimsel olanla çok 
ilişkilidir.   
 
 

 
PROTOTİP 
 
N.K. Prototip kavramından ne anladığımız önemli. Prototipi, özellikle etki altındaki 
kuvvetlerin serbest bırakılması ve etkin hale gelmesi yani kuvvetlerin tasarladığınız 
nesnelerin üzerindeki etkisinin bire bir test edilmesi diye anlamlaştıracak olursak 
Lifli Oda’da bu bizim için örgünün betonla ve daha sonra yer çekimiyle kurduğu ilişki 
ve pazarlıklarıydı (bkz. Nilüfer Kozikoğlu, Lifli Strüktürler Araştırma Projesi). 
Prototip ile materyal organizasyonda fiziksel güçlerin etkisini test ediyoruz. Ama 
Bakırköy projesi gibi bir örnekte bizim için önemli olan çoklu modeller üretmek ve 
bunları aktif birer sistem halinde, sadece canlandırmalarla değil -adeta mekanik 
diyeceğim, mekanik değil tabii- işleyen, ürün çıkartan birer model olarak organize 
edip teste tabi tutmak söz konusu (bkz. Nilüfer Kozikoğlu, Bakırköy Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Hastanesi Alanında Proje Geliştirme ve Araştırma Süreci). Burada test 
dediğimiz de kuvvetler bileşkesi aslında. Paydaşların etkisine ya da görüşüne ya da 



onların kullanımına sunabilmek anlamında modeller üretilmesi. Bunu yaparken 
tekrar o kavramlara ya da yönetmeliklerin, bir takım kararnamelerin çıktığı düzene 
geri dönmüş oluyoruz. Çünkü yaptığımız iş aslında onun alt yapısını ya da onun karar 
mekanizmalarını çalıştırıyor. Her defasında test ediyorsunuz. Yinelemeli testler 
sonucunda farklı paydaşların etkilerini herkes biraz daha iyi anlamış oluyor. Bu 
prototip anlayışı diğer prototip anlayışından çok da farklı değil. Bir tanesinde 
prototipi tavır olarak uygulamış oluyorsunuz ve çeşitli işleyen modelleri güçlerin 
etkisine sunuyorsunuz. Onların çıkarttığı olasılıklar haritasını ortaya koymaya 
çalışıyorsunuz. Bu önemli, çünkü bir projenin indirgemeci mantığıyla sonuca gitmek 
yerine farklı paydaşların onunla ilgili yorumlarını bire bir onun üzerinde tartışarak 
yapmasına olanak tanıyor.  
 
B.D. Kendi ofisimi açmadan önce çeşitli yapısal prefabrik firmaları barındıran bir 
bünyede yaklaşık beş yıl boyunca ArGe projeleri yaptım. Daha çok yapı sistemleri 
üzerine çalıştık. Bu deneyimle, talep eden firmanın içinde bile gerekli süreler, 
bütçeler vs. bakımından prototip yapmanın çok zor olduğunu gördüm. Zorlukları 
belirleyen, araştırma süreleri, test edilme yöntemleri gibi pek çok konu var. 
Bahsettiğim fırsatları buralarda da yakalamaya gayret gösterdim. Örneğin 
uygulanacak projelerde bir takım şeyleri tasarımsal olarak onun içine dahil ederek 
test etmek. Çünkü belli sistemleri ancak bir şey inşa ederek görebileceksiniz. Yeterli 
kaynak olmadığı için bunları küçük küçük yapılarda denemek gibi yöntemlere 
gitmiştim…  
 
İstanbul bienaliyle kurduğum ilk ilişki Cildo Meireles ile “homeless home” 
projesiyledir (bkz. Boğaçhan Dündaralp, Evsiz Ev Yerleştirmesi). Meseleye biraz 
teknik bir adam olarak dahil olup daha sonra projeyi birlikte geliştiren ve onun 
kavramsal çerçevesini yapısallık üzerinden kuran bir role büründüm. Profesyonel 
anlamda tuhaf bir biçimde ahlakımı bozan ve sanatla ilişkimi kurduğum ilk proje 
odur. Yapısal, teknik ya da kavramsal kurgudan öte, oradaki ilişkilerin birer tasarım 
süreci olarak yapıya nasıl dahil olacağı yönünde gözlemlerim oldu. Teknik bilgiler çok 
kolay üretilebiliyor ama bunların hayata nasıl geçeceğiyle ilgili çok ciddi bir 
organizasyona ihtiyaç var. O organizasyon, dışarıdan oluşturulan bir şey değil çoğu 
kez içinde buluştuğumuz koşullar gibi tasarımın kendi aklı içinde oluşturulmalı. 
Haliyle bütün bu yapısallık ya da arkasındaki durumun kendisi birer tasarımsal 
problem haline dönüşüyor ve yanıt oluşturulabildiği olanaklarda hayata geçme şansı 
buluyor. Bunların her biri belli bir ürünle neticeleniyor, bazen kavramsal, bazen 
yapısal bir ürün oluyor. Ya da söz gelimi projeniz var ve o proje için bir cephe sistemi 
öngörüyorsunuz. Bu cephe sisteminin hazır paket halinde sunulmayan bir takım 
yapısal elemanlarla çözülmesini öngörüyorsunuz ve bu projeyi yaparken “biz projeyi 
böyle yapsak, şu sürelerde bunu araştırsak” diyemiyorsunuz. Küçük küçük 
problemler yaratıp onları farklı yerlerde, farklı biçimlerde çalıştırıp daha sonra onları 
birleştirmek gibi yöntemler geliştiriyorsunuz. Bu araştırma projelerinin bu kadar 
parçalanması, farklı ölçeklere girmesi, farklı teknikler, farklı kavrayışlar içermesi 
aslında bunları daha sonra birleştirilebilir şekilde geliştirmiş olmaktan 



kaynaklanıyor. Belki de çözümü hiçbir zaman karşılaştığınız probleme özgü olarak 
oluşturamıyorsunuz. Çünkü arkada geliştirdiğiniz şeyleri farklı biçimlerde bir araya 
getirmeye, onlara uygun koşulları sağlamaya çalışıyorsunuz. Bu anlamda “prototip” 
kavramı benim dünyamda her parçası başka bir bağlamda (ortam, koşul, aktör, ölçek, 
kavram ve yapı olarak farklılaşan) gelişen, bazen görünür (ürün), bazen görünmez 
(katalizör ya da araçsal) olan ve sürekli evrilen araştırmalar kümesinin genel adı 
olarak bir konum kazanıyor...  
 
A.K.İ. Prototip kavramı endüstriyel tasarım ve üretimden geliyor. Fabrikada seri 
üretime geçmeden önce bir prototip yani ilk model geliştirilir ve ardından seri 
üretime başlanır. Prototip aynı zamanda deneyselliği ve üretim sürecindeki 
yaratıcılığı da içinde barındırır. Bir tasarım fikrinin gerçekleştirilebileceğinin en 
önemli kanıtını da prototip oluşturuyor. Şişhane gibi kentteki küçük üretim bölgeleri 
ise tasarımcılara prototip üretmede büyük olanaklar sunuyor. Avrupa ve Amerika’da 
üretimin çoğunlukla Uzakdoğu’ya kaymasıyla kaybedilen bu potansiyel İstanbul’daki 
küçük üretim bölgelerinde hala mevcut. Kentte birbirine yakın mesafedeki farklı 
birimler üzerinden gelişen tasarım ve üretim süreci usta, atölye ve tasarımcı 
etkileşimi ile şekilleniyor. Prototip kavramının Sulukule sürecinde farklı bir karşılığa 
geldiğini söylemek mümkün. Kent/mahalle ölçeğinde bir çalışma yapıyorsunuz ve bu 
mahallenin neredeyse tamamen yıkılıp yeniden inşaası söz konusu. Mahallede parsel 
sistemi ve buna bağlı mülkiyet yapısı tamamen yok edilip yeni bir tipoloji 
oluşturuluyor. Proje kapsamında sadece az sayıdaki tescilli ev kendi parselinde 
korunurken bu evlerin sahiplerine kendi evinde oturma modeli sunulmuyor. 
İsterlerse kendi imkanları ve bilgileriyle evlerini restore edebilecekleri söyleniyor. 
5366 sayılı kanunun bütüncül bir çözüm getirme iddiası da burada asılsız kalıyor. 
Tüm maddi ve teknik yetersizliklere rağmen onarmak suretiyle kendi evinde kalmayı 
seçen bir grup tescilli ev sahibi için çözüm yolları aradık. Bu esnada İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KUDEB’ten (Koruma Uygulama Denetleme Bürosu) 
alınan “basit onarım izni” ve desteğe ek olarak ev sahibinin kısıtlı mali katkısı, 
bizlerin teknik desteği ve takibimizle bu evler bugün ayakta kalan sayılı ev arasına 
girebildi. Böylelikle ev sahiplerine kendi evinde oturma olanağı yaratılmış oldu. Bu 
evler ve çalışma modeli aslında çok önemli bir prototip oluşturuyor. UNESCO 
komitesince de örnek olarak gösterilen bu evler ve koruma şekli aslında yenileme 
projeleri yerine bu tür basit ve daha uygun modellerle sağlıklaştırma 
yapılabileceğinin de önemli bir kanıtı oldu. Bu prototip bize, kurumlarla ve yerel 
halka birlikte çalışmayı, problemlere yönelik olarak geliştirilen çözümleri test etmeyi 
ve bu işin yapılabilirliğini gösterdi. Bu model yenileme projelerine, oradaki yıkımlara 
ve insanların uzaklaştırılmasına karşı başka bir olasılığın olabileceğinin canlı kanıtı 
oluyor. 
 
 

MÜŞTERİ KİM? 
 
A.K.İ. Sulukule ve Şişhane gibi örneklerde müşteri gelip “Böyle bir problem var, gelin 



bunu çözün” demiyor. Problemi görüyorsunuz, var. İnsanların sadece evinden değil, 
mahallesinden, yaşadığı ve çalıştığı alanlardan koparılması gibi tehditler söz konusu. 
Bu noktada mimar ya da birey olarak ne yapılabilir diye yola çıkıyorsunuz ve çeşitli 
alternatifler, olasılıklar geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bunun için arabulucu 
konumunda olarak farklı aktörleri bir araya getirmeye ve bunlar arasında ilişki 
kurmaya çalışıyoruz. Müşteri kavramını birazcık da sorguluyoruz, bu artık geçmişte 
kalmış bir kavram. Yeni durumlar, paydaşları ve onlarla ortak çalışmayı gerektiriyor. 
İşin verildiği/alındığı bir pozisyon yok. Sorunu tanımlayan ve buna çözüm geliştiren 
bir ekip, bir inisiyatif olarak bakıyoruz ve çözümleri de paydaşlarla birlikte 
geliştirmeye çalışıyoruz. Yerel halk, belediye, yenileme projesini üreten mimari grup, 
yerel ve uluslararası kurumlar, koruma ve yenileme kurulları, UNESCO ve 
üniversiteleri de buna katmaya çalışıyoruz. Burada birlikte geliştirme, birlikte üretim 
kavramları var. Ya da “Made in Şişhane” projesindeki gibi küçük üretim bölgeleriyle 
ilgili problemi tanımlayıp, tarafları buluşturmaya ve potansiyelleri görünür kılmaya 
çalışırken, projenin desteklenmesi için bir fon ve sponsor arayışına giriyorsunuz. Bu 
noktada girişimci konumuna geliyorsunuz. Proje 2009’da Hollanda Konsolosluğu 
tarafından desteklenirken bu sene İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı 
tarafından destekleniyor. (bkz. Aslı Kıyak İngin, Made in Şişhane) 
 
N.K. Karşı taraflarda oturmak, bir sözleşmenin iki tarafı olmak yerine aynı safta 
olmak. Bir şey geliştirmek üzerine bir şey sunmak, hatta onu inşa etmek… Mobilya 
tasarımı söz konusu olduğunda tasarlarsınız, üretirsiniz ve müşterisine sunulur, 
beğenirse o da alır. Mimarlar bu anlayışa yaklaşıyorlar mı acaba diye düşünmeye 
başlıyorum. Yani çoklu testler, prototipler anlayışıyla artık ürünlerimiz bittikten 
sonra pazara çıkıyor olabilir mi, eğer bir pazar anlayışı varsa. Modern anlayışta, bir 
mekana girdiğinizde tasarımı bitmiş bir şeyin içine giriyordunuz. Oysa biz artık 
tasarımın sürdüğünden bahsediyoruz. Yani yinelemeli sürecin tasarımının sürekli 
varolduğundan, mekanın da bu süreçteki dönüşen varlığından bahsediyoruz. O 
zaman ürün, henüz ürüne dönüşmeden müşteriye sunulabiliyor, hatta müşteriyle 
beraber tasarlanıyor. Beraber tasarlamaktan kasıt “tartmak”; sonuçlarının farkında 
olmak; değerlendirecek şekilde donanmak. 
 
B.D. Etkinlik alanım içerisinde hem müşterili, hem müşterisiz mimarlık var. 
“Müşteri” neoliberal söylemin tarif ettiği bir kavram olduğu için böyle ayırt etmek 
zorunda kalıyoruz. Bir gün bir röportajda “Müşteri ilişkilerinde en çok zorlandığınız 
şey nedir?” diye sordular. Yaptığımız işin onların talep ettiğinden daha fazla bir şey 
olduğunu anlatmaya çalışmak olduğunu söyledim. Mesleki bilgi alanı ile mesleki 
profesyonel ortam arasındaki etkileşimde sipariş üzerine çalışan ve hep proje çizen 
adam olma pozisyonunu biraz reddederek, biraz o pozisyonun ve duruşun sınırlarını 
dönüştürerek, hatta manipüle ederek çalışıyorum. Bu bazen size siparişle gelen bir 
kişinin bütün koşullarını değiştirmeyi ve tarif ettiği şeyi bambaşka bir hale sokmayı 
da kapsıyor, bazen o müşteriyi kendinizin oluşturmasını da sağlıyor. Bazen de siz 
müşteri oluyorsunuz. Mimar, müşteri gibi kavramları, pratiklerimizden bildiğimiz 
kavrayışların biraz dışında tutmaya çalışıyorum. En azından öyle algılamaya 



çalışıyorum ki sınırlarını biraz genişletebilelim. 
 
 

 
SÜREÇ 
 
N.K. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin talebiyle bir çalışma 
gerçekleştirmiştik. Bu çalışma onlar için kendi pozisyonlarını farklı arenalarda 
tartışmalarını sağlayan bir araç oldu. İl ya da ülke bazında, bakanlıkta, belediyede 
projelerini ya da projenin belli özelliklerini, tartışma başlıklarını kullandılar. Bu onlar 
için bir taban oluşturdu. Çünkü daha önceleri kendi içlerinde, ardından da birlikte 
yaptığımız tartışmalar sonucu üremiş bir çalışmaydı ve farklı noktaları, farklı fikirleri 
barındırıyordu. Ardından İl Sağlık Müdürlüğü bunun ne işe yaradığını fark edip 
başka bir nokta için bir ikincisini talep etti. İstanbul çok karmaşık bir yer, zorluklar ve 
fırsatlar anlamında katman katman birikmiş bilgi var. Hangi bilgiyi neresinden 
tutacağınızı bilmediğiniz bir arsa veya bir kompleks söz konusu olduğunda, burasıyla 
ilgili çoklu araştırmacı bir model üzerinden çalışmak gerektiğini herkes fark ediyor 
bence. Fırsat, bu çalışmayı çok disiplinli platformlarda gerçekleştirebiliyor olmak. 
Zorluk, bunun gerçekleştirileceği diyalogların içinde olmak. Biz şöyle açtık: Bu proje 
sizin bir takım düşüncelerinizin, fikirlerinizin, gerçekleştirmek istediğiniz kriterlerin 
ortaya çıktığı, birbiriyle test edildiği, dolayısıyla oranların ortaya çıkmaya başladığı 
bir platformdur, dolayısıyla bir dosyadır. Onun ötesinde, tekrar edilme durumunda 
mutlaka başka paydaşların devreye gireceğini kabul ettik en baştan. İlerde belki o 
paydaşlardan bir tanesi ile iş birliğinde oluruz gibi görüyorum.  
 
B.D. Profesyonel ortamda karşınızda her şeyin çok hızlı olmasını talep eden, ederken 
de gerçekten talebin içeriksel belirsizliğini görmezden gelerek üzerinize yıkmaya 
çalışan bir tutum var. Ve siz de bu ortamda kendi algılama ve üretme süreçlerinizi 
kurabileceğiniz “stratejiler” üretmek zorundasınız. Bu nedenle “‘hız’ çağında nasıl 
‘yavaş’ stratejiler üretilebilir” sorusunu çok önemsiyorum. Çünkü çok kısık ateşte 
pişmesi gereken ve son derece çaba harcanması gereken durumlarla 
karşılaşıyorsunuz. İstediğiniz nitelikte iş üretebilmek için süreçlerinizi oluştururken 
nefesinizi ve gücünüzü korumak, aynı zamanda kendi finansman modellerinizi 
kurmak, sürekli ayakta durma alternatifleri oluşturmak, sunmak zorundasınız. Tüm 
bunları, bu ortam ve koşullarda kurmak zor aslında. Deneme ve yanılmalar içeren 
strateji geliştirme süreçleriyle fikirlerinizin, düşüncelerin yeşereceği uygun zeminleri 
üretmeye çalışıyorsunuz. Bu anlamda yaptığım deneylerin, çalışmaların sonucunu 
almak için çok erken olduğunu düşünüyorum. Söz gelimi belediyeye bir proje 
sunuyorsunuz. Belediyenin kafasında onun hayata geçirebilirliği ile ilgili bir çerçeve 
var ama siz onun dışında pek çok şeyin olabileceğini fark ediyorsunuz. Öte yandan 
böyle bir ortamda hemen her şey dün bitmiş olmalıydı. Sizin onun içindeki bir takım 
olasılıkları hemen dönüştürme fırsatınız olmuyor. O yüzden bu hızı yavaşlatmak, 
onun içinde bir takım durma, öteleme noktaları üretmek o kadar önemli olmaya 
başlıyor ki kısık ateşte pişirmeyi siz de talep ediyorsunuz. Çünkü içinde 



bulunduğunuz ortamın bütün koşullarını belirli aktörler, belli yöntemlerle, belli 
şekilde üretmiyor. Aksine talep edilen hep belirsiz. Bu belirsizlik diğer taraftan da 
istenen, talep edilen ve kullanılan bir durum. O belirsizliğin koşullarının kullanıldığı 
bir ortam mevcutsa ve herkes kullanıyorsa mimar olarak biz neden kullanmayalım? 
Mimar aktör olarak süreçlerdeki genel eğiliminiz, bu belirsizlik alanlarını belirleme 
ve idealize edilmiş süreçler, yol haritaları tarif etme üzerine kurulu olduğu için 
kendinize biçtiğiniz rol içinde bulunduğunuz ortama yabancılaşmanıza hatta 
durumların içindeki gerçeklikten kopmanıza sebep olabiliyor. Bu nedenle bakış 
açınızı değiştirip aynı yöntemleri kullanarak ortamı ve üretimlerinizi nasıl 
dönüştürebileceğinizin yollarını araştırmanız gerekiyor. O da çok uzun bir soluk 
istiyor. O yüzden ben kendimi 100 metre koşucusu gibi değil de maratoncu gibi 
hissediyorum. 
 
N.K. Mimarın kendinden istenilenden ötesini düşünüp daha iyisi budur deme güdüsü 
nedir? Neden bizim işimizin tadında böyle bir şey var? Bir örnek vereceğim: Bakırköy 
üzerinde çalışıyoruz. Aynı zamanda Türkiye genelinde psikiyatri yataklarının nasıl 
gelişeceği ya da dünyadaki modellerde, İtalya'da 30 senede neyin başarıldığı, 
İngiltere'de ne olduğu gibi, bu hastaneleri gezerek, yani dünyada bir takım geziler 
yaparak proje geliştirme fırsatımız olmuş. Prensipte dünyada gelişen yeni model 
üzerinden bir Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin 200 yatağı geçmemesi lazım, 
taş çatlasın 400. Burada şu anda söz konusu olan 1500 yatak, onu çekeceğiz 900'e, 
800'e, 600'de anlaşılıyor ama ülke genelinde de dünya ortalamasının çok altındayız. 
Bakırköy’de şimdi yatak sayısı azaltmak “delilik” yani! Şunu öneriyorum mesela: 
“Bakın, Bakırköy'ü önce çalışırsak sıkıntı olacak, gelin Türkiye'deki diğer hastaneler 
önce yapılsın, Bakırköy sonraya bırakılsın.” Şimdi orada kimse beni bozmuyor sağ 
olsunlar ama aslında benden istenilenin çok ötesinde bir şeyi tartışmaya sokuyorum. 
“Sana ne” deseler yeridir. Ama ister istemez akıl verme gibi bir duruma 
düşüyorsunuz.  
 
A.K.İ. Benim durumumda ölçek biraz farklı. Kentsel ölçekte farklı olasılıkları, farklı 
vizyonları göstermeye çalışıyoruz. Bu da var olan anlayışları ve bilgileri, ön yargıları 
kırmayla ilişkili. Başlarken hemen bir şeyler değişecekmiş gibi düşünüyorsunuz ama 
bu uzun soluklu bir süreç. Kent ölçeğinde yöneticiler olsun, girişimciler olsun, 
sermaye olsun, yerel halk olsun hepsinin aslında benzer, koşullanmış bilgileri ve 
birikimleri var. Bu da hep birlikte değişmesi ve gelişmesi gereken bir bilinç ve kültür 
ortamı anlamına geliyor. Şişhane ve Sulukule'de yer aldığım alternatif geliştirme 
çalışmalarında öncelikle farklı olasılıkların olabileceğini bazı küçük fakat kolay 
kavranabilir adımlarla ortaya koymaya ve anlatmaya çalıştık. Bu çabamızı 
destekleyecek İBB, KUDEB gibi kurumlarla işbirliği yaptık, ilgili kurum ve kişileri 
diyalog süreçlerine çektik. Hatta sistemin içindeki açık noktaları bulup sisteme karşı, 
sistemi değiştirmek üzere kullanmaya çalıştık. Koruma Kurulları’nın tescil sistemi de 
buna dahil. Sulukule Yenileme Avan Projesi tescilli yapıları projede koruduğu için 
bölgede daha çok ev ve aile kalabilsin diye tescilli ev sayısını arttırma girişiminde 
bulunduk. Bu çalışma aynı zamanda projenin de tekrar revize edilmesini gündeme 



getirebilecekti. Sonunda 4 Numaralı Koruma Kurulu’nca 25 ev tescile uygun 
görülürken kurullar arası görev değişimi sonucu Yenileme Kurulu’na geçen karar 
yetkisiyle sadece 9 ev tescile uygun görüldü. Böylece sayı azalsa da projede bu evlerin 
işlenmesi ve revizyonu gündeme geldi. Ya da bu süreçlerde çeşitli önemli ve tanınmış 
kişilerin desteğini almaya çalıştık. Hollanda Dış Ticaret Bakanı F. Heemskerk 
Şişhane'ye gelip atölyeleri ve aydınlatma dükkanlarını ziyaret edip “Made in Şişhane” 
sergisinin açılışını yapabildi. Bu tür bir üst düzey protokolun bölgeye ve projeye 
desteği de buradaki yöneticilere ışık tuttu. Kısacası, o bölgeye ait potansiyelleri 
değerlendirerek başka çözümlerin olabileceğini, ufak, yaratıcı projelerle ve lobi 
faaliyetleri ile göstermeye çalışıyoruz. Bu tür çabalar uzun vadede sonuç verecek 
çalışmalar, kolay bir süreç değil ama bir sorumluluk diye düşünüyorum.  
 
N.K. Sorumluluk, “vatandaşlık sorumluluğu” mu? Yani bu, Boğaçhan'ın terimiyle 
“müşterisiz mimar” anlayışındaki tavrın bir sonucu bu diye düşünüyorum. O 
ütopyanın peşinde koşan aklın o organizasyonda nelerin olabileceğine dair 
potansiyellerin keşfi. Aynen dediğin gibi, farklı olasılıkların mutlaka dile gelmesi, 
tartışılması anlamında bunun peşinde koşuyor oluyor. Yani o tavır bunu getiriyor 
arkasından.  
 
B.D. Senin sunduğun görüntü çok net ve kesinlikle bu “dilemma”nın bir taraftan 
içimizde “occam”ın usturası etkisi yarattığına katılıyorum. Ama benim için konu bir 
tavır olmaktan çok şöyle açıklık kazanıyor: Mimarın elindeki araçlar o talep edilen 
durumun çok ötesinde, farklı bilgileri bir araya getirip aslında görünmeyen ilişkileri 
açığa çıkarıyor. Senin görevin bir tür katalizör olma hali. Burada süreç içinde başka 
aktörlerin göremeyeceği bir şeyleri görüp, yeniden organize edip, görünür kılıp 
süreçleri hızlandırıyorsun. Tüm bu uğraşlar aslında bir tür görünür kılma süreci ve 
talep edilen koşulların dışında pek çok durumu açığa çıkarıyor. Bence bu açığa 
çıkarma sürecinin nasıl tarif edildiği, bunların nerelere varacağı ile ilgili bir nitelik 
tartışması olabilir. Talep edilenin “ben bardağı şuraya koymak istiyorum” kadar net 
olduğu bir durumda, o süreçte o ilişkileri görünür kılarak, yeni ilişkileri üreterek 
yeniden ortaya koyduğun zaman zaten talep edilenin ötesinde bir durum 
oluşturuyorsun. Ya da o talebi, yeni bir müzakere alanına taşıyacak araç haline 
dönüştürüyorsun aslında. Bu durumda elindeki olanakları ne kadar sorumluluk 
alarak kullandığın veya kullanmadığın bir tercih olmaya başlıyor… Kendi adıma 
“talep edilenin ötesindeki durum” derken o ara kesitteki durumun çoğaltılabilmesi 
üzerine odaklanmayı anlıyorum. Durumun üzerinde bir şey tarif eden, bir iktidar 
alanı oluşturan bir mimar pozisyonundan öte kendi araçlarını kullanarak daha aktif 
bir rol ve yeni pozisyonlar edinebilecek bir olanak olarak bakmak gerekiyor. 
 
 
*** 
 
B.D. Gerek bizden önceki kuşakların yerelle kurduğu ilişki ya da modernist duruşları, 
gerek kendi coğrafyamızda karşılaştığımız mimarlıklar, mimarlığı bina nesnesi 



üzerinden algılıyor ve kutsuyor. Ben mimarlığı bina nesnesi üzerinden değil, her 
bağlamın ürettiği özgün koşulların ilişkileri ve süreçleri üzerinden kavrıyorum. Bu 
nedenle de yapısal olanı bu özgün durum içinden dönüştürmeye çalışan, süreçleri 
ilişkiler üzerinden manipüle eden, sonuçtaki ürünü baştan belirlemeye kalkmayan, 
sonuç ürünlerin toplamı üzerinden tam formüle edilemeyen bir mimarlık diliyle 
ilgileniyorum. Bu dili, sonuç ürünlerin toplam bütünlüğünden üretilen bir sözden çok 
süreçler ve ilişkiler bütünlüğünden okunabilecek bir yaklaşım dili olarak kavramaya 
çalışıyorum. Bu çerçevede yaptığım işlerin sonuç ürünlerin nesnelerine bakarak 
onların toplamı üzerinden bir okuma yapılmasını “ortaklıklarının” kavranması 
açısından zor buluyorum. 
 
A.K.İ. Beyoğlu Belediyesi'nin İstiklal Caddesi'nde bir sergi salonu var ve orada 
bundan iki sene önce Tarlabaşı Yenileme Alanı’ndaki projeler sergilendi. Bu projeleri 
yapan bir çok arkadaşımız da vardı, herkesin tanıdığı isimler, “star mimarlar”... O 
sergiyi gezen gençlere dikkat ettim, şöyle bir bakış açıları vardı: Bu mimarlar ne 
yaparsa doğrudur. Burada bir şey yapılacaksa böyle yapılır gibi. Bu bana çok 
korkutucu geldi açıkçası… Sulukule Yenileme Avan Projesi’ne baktığınızda “Tarihi 
koruyoruz ve alanı çöküntü bölgesi olma halinden kurtarıyoruz” dendiğini ve bin 
yıllık yerleşim alanının tamamen yıkılarak yepyeni bir proje yapıldığını 
görüyorsunuz. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Tarlabaşı, Sulukule, Kartal gibi büyük 
alanlara müdahalelerde çok daha farklı bir yaklaşım gerekiyor. Bir mimari proje, bir 
bina yapıyormuş gibi bir tavır söz konusu olmamalı. Yöntemin de değişmesi 
gerekiyor. Bu alanlar boş arsa değil. Çevreyle ilişki içinde, sosyal örüntüleri, 
birikimleri ve hafızaları olan yerleşim alanları. Bu tür bölgeler, ciddi bir alan 
çalışmasını, uzun sürelere yayılmış müdahaleleri, katılım süreçlerini gerektirir. Bir 
iyileştirmeden, dönüşümden bahsediliyorsa sosyal, ekonomik vb. pek çok girdi söz 
konusu olmaya başlıyor. 
 
N.K. Sana katılmakla beraber söylediğin mimarın işinin ne olduğunu tam olarak 
tanımlamıyormuş gibi de geliyor. Mimar projenin birleştiricisi değildir. Mimarın 
kendini bir yere yansıtıyor olması egosantrik bir tavır olarak eleştirilebilir, yere ait bir 
tasarım üretmek açısından çok uzaklaştırıcı bir tutum olarak tanımlanabilir. Yine de 
bu uzlaşmayı yapması gereken kişinin mimar olduğuna ikna değilim. Zaha Hadid’in 
Kartal projesinin uzaydan inme, anti-demokratik, anti-sosyal durumunu anlamak çok 
kolay. Fakat bir şey ne zaman bu kadar kolaysa, ben de o kadar şüpheyle durmaya 
başlıyorum karşısında. Bu projedeki eşitsizlik, halkın mağduriyeti, mimar ne kadar 
alana gelip gitmiş olsa da yeri ne kadar anladığı konusu, yine “copy-paste” meseleleri, 
ortak hakların üretilmesi, temsil ile nesne arasındaki farklar… Proje sürecine 
baktığımızda Kartal’da yaşayanların konuya sahip çıkışı, tartışmaya başlayışı, bunun 
üretimlerinin zenginliği benim için Kartal projesini diğer projelere göre başarılı 
kılmaktadır. Küçükçekmece'de de çok ciddi bir tartışma alanı oluşturdu bu projeler. 
Oluşturdukları zemin benim için akademinin yapmadığını yaptığı yönünde dikkat 
çekici.  
 



A.K.İ. Bu tür bölgelere ve ölçeklere müdahalelerin farklı yöntemlere ihtiyacı olduğunu 
düşünüyorum. Bu noktada proje üzerinde çalışan mimarlık ofisinin birikimi ve 
yaklaşımı bu yeni durum karşısında yeterince donanımlı olmayabiliyor. Mimarın 
kendini ve tarzını öne sürmesi değil öncelikle alana inip kapsamlı analiz yaparak 
yerden gelecek bilgileri sentezlemesi gerekiyor. Yere ait mevcut ve süregelen 
tipolojilerin, mekan kullanımlarının, insan-mekan ilişkilerinin, sosyo-kültürel ve 
ekonomik yapıyla ilişkilerin ve tarihsel bağların dikkate alınması gerekiyor. 
Sulukule’de karşımıza çıkan -İstanbul’da pek de rastlamadığımız- avlulu ev 
karakterinin mahalle için sosyal, kültürel, ekonomik ve mekansal olarak önemli bir 
yeri ve işlevi var. Bu noktada yeni projede bu tipolojinin devam ettirilmesini 
beklersiniz, değil mi? Biz de bu durumu dile getirdiğimizde bu özellik korunması 
gereken bir husus olarak UNESCO raporlarına geçebilirken belediye yetkililerince 2-4 
katlı binalar arası kalan büyük yapı adası boşlukları avlu olarak nitelendirilerek bu 
yapının projede sürdürüldüğü iddia edilebiliyor. Tam da bu noktada, bunun böyle 
olmadığını kanıtlamak ve bu yapının nasıl sürdürülebileceğini göstermek ise mimarın 
rolü oluyor. 
 
N.K. Sadece dönüşüm projeleri için demiyorum, genel anlamda “kamusallık” 
sözcüğünü sıkça kullandığımızdan, projeye olan hassasiyet üzerine dikkat çekmek 
istiyorum. Belediye imar planı yapabilir, yaptırabilir. Türkiye’de bunun tartışması 
parsel bazındadır. Kentsel algıdadır. İmar planı da asılan bir şeydir.  
 
A.K.İ. Ne yazık ki yenileme projelerinin asılmasını bırak kolay kolay ulaşamıyorsun 
da. Ulaştığın zaman zaten proje onaylanmış ve süreç çoktan işleme geçmiş oluyor. 
Yenileme ve dönüşüm alanındaki belediyeler bu projeleri bulundukları bölgedeki 
birincil etki alanında olan halkla paylaşmazken tadilat fuarlarında ve gayrimenkul 
zirvelerinde yatırımcılarla paylaşabiliyor. Ayrıca proje onaylandıktan sonra artık 
sergilenmesi de çok geç oluyor. Mesela Tarlabaşı Yenileme Projesi sergilendi ama sen 
müdahale edebiliyor musun? Sulukule’de Yenileme Kurulu’nu bölgeye davet edip 
alanı yakından görmesini, etki kapsamındaki halkla tanışıp ihtiyaç ve problemlerini 
dinlemesini sağladık ki projede dikkate alınsın. Ama o gün alanı görüp, halkı dinleyen 
ve notlar alan kurul ertesi gün projeyi onaylayabildi. 
 
B.D. Bu projelerin tanımını yeniden yapalım. Bugün karşılaştığımız kentsel dönüşüm 
projeleri, kamusallık içermeyen kentsel rantta yapı stoğuna yönelik değer artırma 
projeleridir. Derdi ne kamusal mekan, ne de kentsel strüktüre yeniden katılım 
yollarının araştırması olan, aksine elindeki yasal araçları özel mülkiyete müdahale 
aracı olarak kullanarak doğrudan mevcut yapı stoğuna müdahaleyi hedef alan ve yeni 
bir rant alanı üretmeye çalışan bir zihniyeti temsil ediyor. Yalnızca yapı stoğuna 
odaklanınca, hem diğer kentsel aktörleri dışarıda bırakabiliyor, hem de kontrol 
edebileceği daraltılmış çerçeveden profesyonel alanları kullanabiliyor. Mimar da bu 
sayede yapı stoğunu güzelleştirmekle meşgul, hizmeti tanımlanabilir, kontrol 
edilebilir aktörlerden birine dönüşüyor. Haliyle talep bu olunca, seçilen mimar profili 
de ona göre oluyor. Seçilen marka mimarlar da bu rantın hem tamamlayıcısı hem de 



mesleki meşrulaştırma aracı haline dönüşüyorlar. Böylece arkasındaki zihniyetin ve 
yöntemin çarpıklığı, mesleki profesyonel hizmet alımı doğallığında kendini 
meşrulaştırıyor. Dahası bu durum içindeki mimarı, verdiği hizmeti meşrulaştırması 
yönünde bir telkine sürüklüyor. Gerçekten ismini gayet yakından bildiğimiz ortamın 
gözde mimarları perde arkasındaki durumu görmezden geldikleri yetmiyormuş gibi 
yaptıklarının ne kadar iyi olduğunu mimarlık ortamında övünerek sunabiliyorlar.  
 
*** 
 
N.K. Ofisimde parasal anlamdaki döngüyü sağlamak için sıkıntı çekerken, ilk beş 
sene için şunu tanımlamıştım. Dedim ki kar peşinde olmayacağım, bu beş senede 
zeminimi tanıyacağım. İlk aylarda muhasebeciyle konuşuyorum. Bana diyor ki, şirket 
para kazanmak için bir araçtır, ticaret odası bunu böyle tanımlıyor. Sen bu 
müesseseden para kazanmayacağım diyorsun bana, o zaman burayı kapatman lazım. 
Şimdi orayı kapattığım zaman istediğim süreci tanımlamış olmuyorum. Ben pratikten 
uzak durmak istemedim, onu merkezimde arzu ediyorum ve bu durum “Ltd.” altında 
ya da “A.Ş.” altında olmamı gerektirdi. Para kazanmıyorsan maliye bir süre sonra 
buna suç unsuru gözüyle bakıyor. Ne kadar naif, 3-5 liralar içerisinde “Bak, bilgi 
üretiyorum!” diye kendini ortaya koysan da maliyenin gözünde bu bir suç unsuru. 
Çünkü kapın açıksa, senin hesabın açıkta duruyorsa ve sen para kazanmıyorsan 
“Acaba ne oluyor?” sorusunu uyandırıyor… 
 
A.K.İ. Avrupa'da kar amacı gütmeyen şirketler var. Bazı alternatif mimarlık grupları 
böyle çalışıyor ve çok da yaratıcı işler yapıyorlar, bir takım fonlara başvurarak maddi 
destek de alıyorlar. Bu tür yapılarda sistem “Müşteri para versin, biz üretelim” 
şeklinde gerçekleşmiyor. Ortaya bir proje konuyor, bunun için fon arayışına giriliyor 
ve buna fon sağlayan kurumlar var. Mekanizma bu şekilde de gelişmiş. Sen haklı 
olarak yeni bir yöntem denemek istiyorsun ama bizde sistem bunu denemek için çok 
da açık değil. 
 
N.K. Ben araba alacağım diyelim ki, firma bana diyor ki “Biz önce dört tekerlek 
neymiş onu bulacağız. Vitesi biraz etüt ediyoruz bu aralar, biraz bekle, bir sene sonra 
bir şey çıkar veririz sana ama sen bana bu arada 20 lira ver.” Ben müşteriye bunu 
söyleyemem ki, ama ben bir araştırma içinde bulunmak durumunda hissediyorum 
kendimi. Bu mesleğin de diğer meslekler gibi kendi içerisinde biriktirmeye ihtiyacı 
var. Bu biriktirmenin de bire bir sahadan yani gerçek dünyadan olması önemli. Yani 
pratik yerine akademi değil. Bilfiil yaparken bilgiyi üretmek, biriktirmek, 
araştırmacılığın bu birikimle hizmet verdiği bir pozisyonu sağlamak. 
 
A.K.İ. Sulukule mücadelesinde içinde bulunduğumuz durum biraz da akıntıya kürek 
çekmek gibi bir şey. Süreçlere etki etmek ve var olan sistemleri değiştirmek öyle kısa 
süreli bir uğraş değil. “40 gün 40 gece” etkinliklerini düzenlerken bunun böyle olması 
gerektiğini bilmiyordum, süreç içinde anladım. Farklı dönüşümlerin olabileceğine ve 
sürdürülebilirliğine inanıyorum. Bu tür çabalar uzun vadeli ve yaygın bir çalışma 



şeklini gerektiriyor. Şu çok önemli: Alanda bir yandan halkı dinleyip ihtiyaçlarını, 
taleplerini belirleyip onları süreçlere katmaya çalışırken öte yanda orada saklı bir 
bilgi var. İnsanların yer ile kurdukları bir ilişki var. Yoksulluk var, o insanların 
bununla nasıl başa çıktıklarıyla ilgili bilgi var. Sahip oldukları kültürel ve tarihsel 
bilgiler var. Bir proje ya da öneri yapmadan önce orada ne olduğunu tam olarak 
anlamak gerekiyor. Sulukule’de hem yoksulluğun hem de sosyo-ekonomik, kültürel 
yapının ürettiği ortak bir yaşam ve mekan kullanımı şekli var. Bu yok sayılıp yeni bir 
şey üretildiğinde hem o topluluk için uygun model üretilmemiş oluyor hem de 
bugüne kadar gelen bilgi de yok oluyor. Önemli olan var olan bilgiye bir şey 
katabilmek ve sürdürülebilirliğinin nasıl olacağını araştırmak. Sadece Roman 
kültürüne değil, Sulukule'ye, o mahalleye has şeyler de var… 
 
 
 

 
MİMARLIK KAVRAYIŞI İLE  
BİLGİNİN KAYDI VE DOLAŞIMI  
 
N.K. Herhangi bir kurum ya da durumun akademiyle ilişkilendirilişine bakınca 
aklıma doğrudan öğretim vasfı geliyor. Yani kişinin mesleği öğreneceği ve ardından 
da onu yapmakta lisanslı hale gelebileceği, yetkisini alabileceği bir yer. Oysa bröve 
dağıtmak akademinin ne derece birincil görevidir? Lisanslandırmak görevi kimindir? 
Bir soru benim için bu. Geri gelelim, farklı birey, kurum, kuruluşların akademiyle 
kendilerini nasıl ilişkilendirdiğini sorguladığımız zaman “danışma” kavramı ortaya 
çıkıyor. Bilgi oradadır, “onlara danışalım, onlarla sertifiye olursa devam ederiz.” 
Dolayısıyla akademi bilim adamının olduğu yerdir. Ama araştırmanın konumlandığı 
yer illa ki eğitimin olduğu yer değil. Ya da eğitim, araştırmanın bir yan ürünü. O 
zaman şöyle bir şey oluyor: Araştırma içinde olan, yani bilgi üreten bir yerin zaman 
içinde aynı zamanda eğitim görevini üstlenmesi, hatta bir müfredatla bunun odak 
merkezi haline gelmesi. Mimarlık yapmaya hak kazanmak diye bir durum söz 
konusu. Mimarlık yapmaya hak kazanmak nedir, belki bu da tartışabileceğimiz 
şeylerden biri. Kimler mimarlık yapmaya hak kazanır? Kimler ben mimarım 
diyebilir? Hangi zaman, hangi pozisyon, hangi yer sonrasında? Ya da toplum niye 
bunu diyemiyor, birey diyor, deklarasyonu bireyden geliyor. Burada benim soru 
olarak gördüğüm şey şu: Sadece mimarlarda değil, diğer pratiklerde de akademiyle 
ilişkilenmek ne demektir, ne dersiniz? Doğrudan pratikten gelen deneyimde 
görüyorum ki mesela şu konuda İTÜ'ye danışalım, hocalarımız bu işi bilir deniyor… 
Bugünlerde Bakırköy örneğinde rastladığımız bir şey daha var. Devlet kurumları, yine 
bir devlet kurumu olmasından dolayı üniversite ile ilişkisini daha rahat kuruyor ve bu 
ilişkiyle iş üretiliyor. Burada akademinin pratik yapan pozisyonu ortaya çıkıyor. 
Döner sermaye denilen çap içinde -ki sertifikayı da o çap içinde veriyor- işi yürütüyor. 
Mesela envanter ortaya çıkarma veya rölöve, restitüsyon, restorasyon projesi 
hazırlama gibi işleri kamu için yine bir kamusal kurumun üstlenmesi ve bundan para 



kazanılıyor olması. Kötü bir şey diye söylemiyorum, yaşadığım bir örnek.   
 
Derdim şu: Bilginin üretilmesi çok enteresan bir şekilde aynı zamanda kaydının 
değerlendirmesini gerektiriyor. Diyebilirsiniz ki, akademi aynı zamanda konferanslar, 
makaleler, bir takım dergiler vasıtasıyla bilginin üretildiği yerdir, doğru, onu da 
yakından deneyimliyorum, çok da heyecan verici buluyorum. Bunun ne derece 
dolaşıma girebilen bir şey olduğunu sorguluyorum. Toplum, hakikaten o üretilen 
bilgiden ne derece haberdar? 
 
A.K.İ. Sulukule yenileme süreci, bizim yoğun çabalarımız sonucu yerli ve yabancı 
kamuoyunda fazlasıyla yer aldı. Hatta diğer benzer bölgeler için de görünen, derdini 
anlatabilen ve destek alan bir sembol haline geldi. Belirsiz olan verilerin, bilginin 
daha şeffaflaşması, doğruluğunun da test edilebilir hale gelmesi mümkün kılındı. Bu 
görünürlük ve bilinirlik tekilliği sebebiyle diğer bazı mücadele bölgeleri ve grupları 
tarafından eleştirilse de yine de benzer bölgelerin durumuna ışık tutmayı başardı. 
Deprem döneminde de, 1999 ve onu izleyen birkaç yıl boyunca, televizyonlarda, yazılı 
basında ve çeşitli ortamlarda etkileşimli bir dönem yaşanmıştı. Medya aracılığı ile 
bilginin geniş kitlelerle paylaşımı söz konusu olmuştu. Bilimsel konular teknik bir 
üslupla ve farklı söylemlerle tartışılırken insanların kafaları karıştı, telaşa kapıldılar… 
 
B.D. Deprem iyi bir örnek değil çünkü mimarlık alanında doğrudan bir karşılık 
üretmiyor. Daha çok mühendislik alanında bir şey olarak algılanıyor ve algının 
bilimselliği, matematikselliği gibi özellikler mimarlık alanının dışında kalıyor. Bu 
anlamda mimarlıkla ilgili akademik bilgi o algı dünyasının bir parçası olamıyor ya da 
cok zahiri, dolaylı bir konumda kalıyor.   
 
A.K.İ. Ben katılmıyorum, deprem sadece mühendislikle ilgili değil, mimarlıkla da çok 
ilişkili bir şey. Yarattığı barınma ihtiyacının çözümünde ve ardından alınması gereken 
önlemler açısından bire bir ilişkili.  
 
B.D. Toplumdan aldığımız reaksiyonun kökeni mühendislikle ilgili bir şey. Yoksa ben 
de mimarlıkla ilgili değil demiyorum. Deprem söz konusu olduğunda toplumsal algı 
mühendislik alanlarıyla ilgili bir yerde sıkışıp kalıyor. Bunun nedeni de 
mühendisliğin ölçülebilir verilerle matematiksel öngörüler üretebilmesiyle ilgili. 
Mesela mimardan bir deprem anında bu travmatik durumu atlatacak sosyal 
örgütlenmeyi ve onun mekansal karşılığını verecek sınırlar üretmesi gibi bir şey 
beklenmiyor. Konunun toplumsal algıda zahirileştiği nokta da burası... 
 
N.K. Gözünüzde bir yolculuk canlansın, Bolu'dan Ankara'ya minibüsle gidiyoruz. 
Minibüste Sağlık Bakanlığının çeşitli bölümlerinin yöneticileri var, bir tek ben 
mimarım. Ortalık yavaş yavaş kararmaya başlıyor. Bir noktada aktif olarak doktorluk 
yapan yöneticilerden biri mimarlığa duyduğu ilgiden, Roma'da, New York’ta 
gezdiğinden, çok beğendiğinden, binlerce fotoğraf çektiğinden bahsediyor. Bu 
topraklarda kalıcı mimari ürünlerin olmayışından, kentsel düzenin gelişmediğinden, 



Osmanlı’da, Selçuklu’da meydan, kamusal alan olmadığından dem vuruyor. 
“Avrupa'da Batı mimarlığında var olan kent, kentsel mekan ve meydan Anadolu'da 
görmediğimiz bir şey. Yok, biz onu üretememişiz, dolayısıyla bu kıyaslamada mağlup 
bir vaziyetteyiz. Türkiye'de, Anadolu'da ‘kamusal alan’ yoktur. Mimarlıkta bu büyük 
bir zaaftır…” Bunu nereden biliyorsunuz, nerede okudunuz diye soruyorum. Bu 
söylem ben üniversitedeyken de vardı, tabii tersini iddia edenler de. Bana göre 
Osmanlı'da sokaktaki kentsel yaşam zenginliği Avrupa'daki herhangi bir meydanın 
kentsel yaşam zenginliği ile karşılaştırılamayacak kadar yüksektir. Oradaki alışveriş, 
bireylerdeki farklılaşma, komşuların birbirine katılımı, katışıklığı, geçirgenliği... 
Hangi değerlerle, hangi kıstaslarla baktığın çok önemli. Şimdi ben eleştirecek olsam, 
Avrupa mimarlığını bir korku mimarlığı olarak tanımlasam. Orta Çağ döneminde 
adamlar kendilerini kalelere kapamışlar; yüksek duvarlar içerisine gömülmüş, öbürü 
yaylalara çıkıyor, ferah ferah yaşıyor desem ne olur. Neyi neyle kıyasladığınız çok 
önemli. Oradaki mimarlık mimarlık değildir diye bir cümle kuramazsınız. Özetle 
şunu demeye çalışıyorum: Bir başka meslek dalında birisi mimarlık tartışması 
yapıyor. Doğaldır, mimarlık kavrayışları dolaşımda. Sen de bunu kastediyordun değil 
mi? Depremin tetiklediği mekansal/kentsel kalite tartışmaları hangi ölçüde akademi 
vasıtasıyla yapılıyor ya da yapıldığında hangi ölçüde dogmalar üretiyor? 
 
A.K.İ. Yüksek lisans tezimi geleneksel kentlerin mekansal ve yapısal analizi üzerine 
yapmıştım. O sırada okuldaki hocalar, bizde meydan olmadığıyla ilgili bir takım 
söylemler içindeydi. Bu benim hala sorguladığım bir durum. İlla Avrupa’daki meydan 
formunu bizde bulmamız gerekmiyor, meydan tanımına bu coğrafya ve kültürde 
karşılık gelen ne ise ona bakmak gerekir. Örneğin çınar altı kahveleri, çeşme başları, 
cami avluları, hatta doğrusal formlu ve geçiş elemanı olarak tanımlanan sokaklar bile 
bizde birer toplanma mekanına dönüşebiliyor. Bütün bunları biliyoruz, görüyoruz 
ama bu söylem hala var. Buna paralel başka bir örnek de “müdahale” konularına dair. 
Avrupa'da katıldığım bir takım toplantılarda çok popüler olduğunu görüyorum. 
Mesela bir metro girişini kasalarla kapatarak ya da refüjlerde oturarak o kent 
mekanına, kamusal mekana müdahale etmek. Buna paralel olarak bizim akademiye 
ve mimarlık ortamına bakınca yine aynı örneği görüyoruz. Mesela müdahale adına 
Bağdat Caddesi’nde bir tretuvarda piknik yapılıyor. “Copy-paste” gibi bir şey! Ben 
burada şunu sorgulamaya başlıyorum: Acaba müdahalenin bizdeki karşılığı bu mu? 
İstanbul’daki refüjlerde piknik yapıldığı gibi kurban kesildiğini bile gördüm. O 
refüjlerin, “artık alan” diye düşündüğümüz noktaların aslında bizde çok 
kullanıldığını, bir başka yerde “müdahale” sayılabilecek kullanımın bizde zaten 
mevcut olduğunu görüyoruz.  
 
B.D. Bence akademinin temel problemi tam da bu. Çünkü akademi bizim kendi 
tarihselliğimizde olan bir şey değil. Batı geleneğinin bir tür uzantısı olarak, hatta bire 
bir modelleyerek transfer ettiğimiz bir şey. Buradaki meydan, sokak, yaşantı, bunlar 
anonim bilgiler. Anonim bilgi akademik bilgiye dönüşemiyor, problem burada. 
Akademik bilgi dediğimiz şey, kayda alınmış ve Batı geleneğiyle, kültürüyle 
biriktirilmiş, oluşturulmuş bilgi aslında. Sahip olduğumuz anonim bilginin ve 



biriktirilmiş bilginin, akademik dünyaya yeniden eklemlenememe gibi bir durumu 
var. Nasıl Osmanlı müziği kayda alınmamışsa, yani bir temsil düzlemine 
alınmamışsa, o bir anonim bilgi olarak sürekli üretilen ve belli kaynaklarda tekrar 
tekrar içine girerek, yaşanarak sürdürülebilen bir şeyse, mimarlıktaki anonim 
bilginin sürekliliği de bu şekilde. Bilgi üretiminden bahsediyoruz ama kendi 
uğraştığım ya da sizin uğraştığınız şeyleri bilgi üretimi olarak değil, bir tür deneyim 
üretimi olarak görüyorum. Çünkü bilgi ancak belli bütünlükte, belli bir yerden 
bakılarak oluşturulabilen bir şeymiş gibi geliyor. Bu biriktirilen, deneyimlenen şey bir 
bilgi sınıfı, ama bu biraz da bizim bilgi lafını çok büyük bir küme olarak 
kullanmamızdan kaynaklanan bir algı kayması üretiyor. Mesela İngilizce’de “data” 
var, “information” var, “knowledge” var. Biz bunların hepsine “bilgi” diyoruz. 
Deneyimlenmiş şeyler haliyle bilgi değil çünkü işlenmiş değil. Senin söylediğin 
bağlamdaki bilgi, yani anonim bilgi bizim bilgi dünyamıza bu anlamda pek 
katılamıyor. Bunu yapmaya çalışanlar var ama bu bilgi anonim bilginin kaynağından 
kopartılarak, uzaklaştırılarak oluşturulduğu için anonim bilgi bence hala çok zengin 
ve dokunulmamış duruyor. Bizi heyecanlandırıp sokaklara döken de buradaki 
eksiklik… 
 
A.K.İ. Bir yandan anonim bilgi, yere, kültüre ait bilgi kayda geçirilemezken öte 
yandan Sulukule yıkıldığı ve insanlar mahalleden gitmek zorunda kaldığı andan 
itibaren belediye söylemlerini değiştirmeye başladı. Artık söylemler tekrar tekrar, 
yeni baştan, acımasızca kurulabiliyor. Ve veriler değişebiliyor. Çünkü geriye 
karşılaştırılabilecek ya da sınanabilecek bir şey kalmadı. Tarihi, yerle ilgili bilgiyi 
kendi eylemlerini destekleyecek şekilde tekrardan kuran anlatımlara, gösterimlere 
başlandığını görüyorum ve bu çok korkutucu bir şey. Onun karşısına o süreci anlatan 
başka bir şey konmadığı sürece… Mimarlık ile ilgili de pek çok şey yapılıyor ama 
hiçbirine dair bir kayıt yok, kayıt tutma alışkanlığımız da yok. 
 
N.K. Yapılmadığının kaydı bile yok, yapılmadığının kaydı yaşadığımız kadarı… Çok 
enteresan iki kelime grubu geçti, biri “copy-paste” diğeri “anonim bilgi ve deneyimin 
üretilmesi”. “Copy-paste” için şöyle bir örnek vermek istiyorum: Metro ve toplu 
ulaşımın nasıl yapılacağı konuları İstanbul Metropoliten Planlama'da uzun uzun 
tartışılan konulardan bir tanesiydi, ben de o tartışmaları takip ediyordum. 
Sunumların birinde, niçin böyle geniş bir metro ağı yapıldığı, etkin bir otobüs ağı 
kurmanın geniş bir metro ağı yapmaktan neden daha sağlıklı, daha verimli ve daha 
sürdürülebilir olacağına dair bir yorum dinlemiştim. Geçenlerde bambaşka bir hikaye 
söz konusu oldu. Var olan metro ağının kenti “mix city”, “polycentric city” kalitesinde 
olmaktan uzaklaştıran, benzer nitelikteki yaşamları belli yerlerde öbekleştiren bir 
unsur olduğu tartışmasını dinledim. Yani metro gibi toplu taşıma ağları, kentte 
yatakhane bölgeleri ile çalışma alanları gibi iki ayrıksı alan oluşumunu artıran bir 
etken. Şimdi metro olmasın diyip geçmek yerine, o beyefendinin söylemeye çalıştığı 
şey şuydu: Tabii ki yüzeyden taşırken çok fazla enerji harcamak söz konusu, ancak 
metroyu inşa etmek için harcanacak enerji yerine adaptasyonu mümkün, dolayısıyla 
kentteki değişikliklere kolay reaksiyon verebilecek bir otobüs ağı, insanların kenti 



algılamasını artıracaktır. Belli noktalarda inip binmek ve kentten faydalanmak 
konusunda insanlara fırsat tanımış oluyorsun. Metronun o kör taşımacılığı, bir 
noktadan alıp öbür noktaya atması ve insanların hayatlarının kentsel entegrasyondan 
uzak hale gelmesine karşın bana göre çok olgun, yani daha ileriyi gören ve 
sürdürülebilir olduğuna inandığım bir öneriyle gelmiş oldu.  
 
B.D. Bana rasyonel değil de, rasyonalleştirme eğilimindeki bir bakış açısı gibi geldi 
çünkü alternatifini bitiriyorsun. Mesela metro olunca üstte kara yolları istediğin 
kadar esnekleşiyor, kestirme yolların zaten var.   
 
N.K. Adamın söylemeye çalıştığı şey şuydu, metroyu tamamen tekil bir çözüm ürünü 
olarak görmemek, metronun bazı ağlarını organize edip geri kalanı mümkün 
olduğunca kara yoluyla çözmek, onun derdi buydu. Verilen örneklerde bilmem kaç 
yüz kilometre metro ağıyla İstanbul'daki ulaşım problemi çözülecektir anlayışının 
karşısında söylemeye çalıştığı, entegre bir sistemle karayolunu, tren yolunu değerli 
bir şekilde kullanabilen, ikisini birbirine geçiren, koparmayan bir sistem oluşturmak.  
 
Ankara metrosunun ilk projesi 1960'larda yapılmış. Paris'te bir takım toplantılarda, 
kentsel planlamayla, belediyeyle birlikte çalışarak gelecekteki Ankara neye 
benzeyecek, ona göre bir metro nasıl yapılabilir diye heyecanlanarak oturmuşlar, 
tartışmışlar. Fizibiliteleri çıkarılmış, nasıl bir yatırım planlaması olacak vs. Bu da 
tabii ki bir “copy-paste” ama bunun öngörüsüyle İstanbul için yapılan metronun 
öngörüsü arasında çok ciddi bir fark var. Yani “copy-paste” olmasın ama ne olsun? 
Orada ve başka yerlerde ne olup bittiğini görmek ve kendine de çok güzel bakabilmek 
lazım. Burada ne oluyor? Tam o noktada beklenti geliştirmek. Deneyim birikimi 
konusuna da geri dönmemiz lazım. Yeterince açamadık. “Kamusal bilinç”. Babadan 
oğula geçen bilgi gibi. Dedin ki, Osmanlı'da müzik notası yok...  
 
B.D. Ama o zamana kadar yapılmış şeyler hep onun içinden geçiyor, onları bilerek 
yapıyor.  
 
N.K. Ölecekse de ölüyor. “Vadesi dolmak”, bu da bana göre çok heyecan verici bir şey. 
Düşüncenin, fikrin, bilginin ya da deneyimin ölecekse de ölmesi! 
 
A.K.İ. Gökçeada'da ilk TMÖB toplantısı sonunda “Nasıl devam edilmeli?” diye 
kendimize sorduğumuzda, kanun gibi bir şey oluşturalım mı, bunun ciddi bir 
yönetmeliği olsun mu yoksa kendi inisiyatifi ile her yıl o organizasyonu yapan 
öğrenciler tarafından sürdürülsün, gerekirse her seferinde baştan kurulsun mu diye 
tartışmıştık. İkinci seçenek kabul edilmişti.   
 
B.D. “Olmasın” diyenler de çok uzun süre varlığını sürdürdü. 
 
A.K.İ. Doğru. Her deneyim kendi kurallarını oluştursun ve uygulasın diye bir 
yönetmeliği “olmasın” dendi. Bir takım kurallar oluşturup onu uygulatmaya 



başladığında deneyim özel olmaktan çıkıyor ve kurallar ezbere uygulanan ve 
sınırlayıcı bir şey olmaya başlıyor, inisiyatif alınamaz hale geliniyor.  
 
 
 

BAĞLAM 
 
B.D. Batı kaynaklı mimarlık tarihçilerinin gözüyle tanımlanan bağlam, bina ve mekan 
bilgisi üzerinden okunuyor, ben sadece onunla ilgilenmiyorum. Farklı becerilerin, 
yeteneklerin, birikimlerin ve elimizdeki durumların karşılaşılan özgün durum ve 
koşullar içinde nasıl inşa edileceğiyle ilgileniyorum. Aslında mimar-mimarlık farklı 
bilgi alanlarını birleştiriyor. Bu da çok katmanlı bir üretim sürecini doğuruyor. Bu 
katmanlılık mimari üretimin kendi bağlamı üzerinden anlamını üretmesi için önünde 
pek çok engel oluşturuyor. Örneğin temsil etme problemi bunlardan biri. Müziğin bir 
temsil aracı yok, doğrudan anlayabiliyorsun. Mimarlığı anlayabilmek de ancak 
nesnesi üzerinden mümkün. Sadece yapıyı algılamak ya da mekanı deneyimlemek de 
yetmiyor. Bu nedenle onu anlayabilmemiz için bir sürü temsili düzlem üretmemiz ve 
her temsili düzlemde yapısal olarak, materyal olarak, sosyolojik olarak 
anlamlandırmamız gerekiyor. Bu ihtiyaç tasarım sürecinde birleştirdiğimiz bilgi 
katmanlarından başlayıp bitmiş yapıya kadar her ölçekte bir tür ihtiyaca dönüşüyor.  
 
N.K. Kullanıcı senin bağlamsalcı mimar kafandan gelen filtrelenmiş nesneyi 
kesinlikle algılamıyor. 
 
B.D. Bundan çok emin değilim. Daha çok müzik üzerinden referans vererek 
anlatıyorum çünkü müzik temsil aracı olmaksızın bu işi çözüyor. Sigur Rós isminde 
İzlanda'lı bir grubun “Heima” diye bir DVD'si var. İzlanda'yı dolaşıyorlar. Konser 
verdikleri yerler doğanın ortasında mekanlar. Doğa, müzik, dinleyici orada 
etkileşerek yapılanıyor. “Siz bir konser alanı inşa edip, burada konser vereceksiniz” 
demiyorsunuz. Müzik kendiliğinden mekansal bir strüktürün aracı oluyor. Doğa, 
müzik grubu ve dinleyici arasında bir dinleti mekanı olarak kendini yapılandırıyor. 
Benim de peşine düştüğüm tasarım anlayışı, etkileşim ve iletişime geçecek bileşenler 
arasındaki ilişkiyi kendi bağlamı ve iç enerjisiyle strüktüre edecek o birliktelik ile 
ilgili… Konstrüksiyon dünyasındaki denemeleri motivasyon kaynağı olarak 
görüyorum. Maddeler dünyasına farklı biçimde bakmama, başka türlü manipüle 
etmeme yarıyor. Ancak o ipuçlarını başka yerden taşımıyorum, o yapı içinde 
eşeleyerek arıyorum. Bu bana her defasında bir keşif alanı yaratıyor ve ürettiğim her 
şeyi birbirinden farklı, bağımsız bir ilgiyle bakılabilir hale getiriyor. 
 
*** 
 
N.K. Biçimsel olana doğru giden yoldaki bir zaman diliminde olduğumu 
düşünüyorum. Çok açık söyleyeyim, bina yapmak durumunda kaldığım zamanlarda 
algoritmik hesaplar peşinde değildim. Doğrudan doğruya ihtiyaca cevap verebilme 



durumu söz konusuydu. Şimdi proje yaparken, daha çok mekansal organizasyondaki 
örüntüyü ve o örüntüler arası ilişkinin ne olduğunu çözümlemeye yönelik bir çabam 
var. “Asosyatif düşünme”. Bu, ilişkileri deşifre etmek; onların kurabilecekleri 
organizasyonları keşfetmek; anlamak ve üstüne mekan organize edebilmekle 
ilgilidir… Bu kavrayış neden burada da geçerli? Çünkü bir kavrayışın tümel alan tarif 
eden bir ilişkiler silsilesinin bir yerde etkin hale gelebilmesinin yolu tekrar o 
kavramsal dünyadaki organizasyondan geçer. Ne demeye çalışıyorum? Türkiye'deki 
finansal organizasyon, Avrupa'daki finansal organizasyonu bile geçecek derecede 
örgütlenmiş durumda. Bu son krizde bunu gördük. Bunun gerçekleşmesi gereken 
süreçlerinin ne olduğunu bizden daha iyi anlayacak insanlar var ama mekansal 
anlamdaki örgütlenmede neredeyiz ya da bugünkü yaşam kalitesinde, bugünkü 
ihtiyaçlarda ya da geleceğe yönelik olanda neler birbirleriyle çatışmaktadır, 
karışmaktadır gibi. Kuvvetler bileşkesini algılayabilmek için kavramsal diyagramların 
deşifre olması lazım… Dikkatimi çeken şöyle enteresan bir şey var: Bizim Mimar 
Sinan Üniversitesi saray olarak yapılmış. Lise olmuş, üniversite olmuş, kışla olmuş, 
hastane olmuş, gelecekte başka şeyler de olur. Hocalarımız iyi bir mekan yapılmışsa 
gelecekte de kullanılabilir diye açıklardı. Ama mesela bugün hastane yapmaya 
kalksan olmaz. 3 x 4= 12m2 ile belirtilen bir ihtiyaç programına karşılık gelen bir 
düzenle tasarıma başlamak yerine buradaki ilişkiler düzlemi söz konusudur. 
Boğaçhan bunu bağlamsallık olarak tanımlıyor.   
 
İyi ki Bakırköy’de iki sene çalışma fırsatı yakaladık aslında, mükemmel! Bir konu 
üzerinde iki sene yinelemeli çalışabildiğim için şanslı buluyorum kendimi. İlk 
ürettiğinle üçüncü, beşincinin birbiriyle kıyaslanabilecek olması. Örüntüyü 
biliyorsan, o örüntü üzerine yaptığın çalışmada onun biçimsel izdüşümlerini 
yakalayabiliyorsun. Bir küpü yere atarcasına yerleştirmekten de çok 
heyecanlanıyorum, üstelik hiç de bağlamsallaştırmadan. Bütün bu ilişkisel nesneleri 
birbirine bağlayabilecek, diyagramları çözebilecek olmaya yönelik heyecanıma 
rağmen. Dışarıyla ne derece, nasıl bir pazarlıkta olabileceğiyle ilgilenebilmek, bu 
bana çok heyecan verici geliyor..  
 
B.D. Bu bile bağlamsal bir şey, yani küpü atıyor olman bile bağlamsal bir durum.  
 
N.K. Kesinlikle ama oradaki o kuvvete çok heyecanlanıyorum. Bir kapı ve bir küp 
yapıp her şeyi oraya koyabilecek kudrette olmak. İkinci beş sene için heyecanımdır, 
açık söyleyeyim. 
 
B.D. Sorun şu. Sen bu küpü her zaman her yere koyabiliyorsan problem. Ama her 
duruma ait başka türlü stratejiler, yaklaşımlar geliştirebiliyorsan o bağlamsal bir 
durum oluşturuyor zaten. 
 
N.K. Düşüncenin adaptasyonundan bahsediyorsun.  
 
B.D. Bazen o yerin bağlamı gereği oraya bir küp koymak zorunludur. Örneğin bir 



programın iç ilişkilerinin sindiremeyeceği bir durumun varlığı ancak bir küp 
aracılığıyla dönüştürülebiliyordur. Ya da bağlamın zorunluluğu bir tür 
yabancılaştırmayı talep ediyordur. Bazen “yer” de akan şeyleri açığa çıkarmana 
olanak sağlayan bir kabuğa bürünebilir. Aslında bağlamsallıktan kastettiğim de böyle 
bir şey. Her defasında buradan çıkacak bir şeyi aramak değil, buradaki durumu 
keşfettikten sonraki müdahale şeklin. “Adam buraya küp koymuş, ne bağlamsallığı?” 
denebilir. Bahsettiğim, orada anlamını bulan, anlam-bağlam ilişkisini birlikte üreten 
bir bağlamsallık. Çünkü bağlamı, ilişkiler bütününü kuracak, açığa çıkaracak 
anlamdan bağımsız kuramazsın.  
 
N.K. Ama ilk karşılaşmayı ne kadar bağlamsal yapabilirsin, benim derdim bu. 
Mimarinin başarısı neyle ölçülür? Sen neyi yapmak istiyorsan onu yapıyorsun bence. 
Yani o sırada mimar neyi yaşamak istiyorsa ya da neyi yapmaya nefesi varsa 
çoğunlukla taleple bu o kadar yakın ilişkili ki, biz burada tartışırken birkaç da talep 
eden insan olması gerekiyormuş gibi geliyor, yani bu kompozisyon sadece bizimle 
olmuyor… Tac Mahal etrafıyla ne derece bir ilişki kurmak durumundadır? 
 
B.D. Sorunun tam karşılığı “zaman”. Mimarlık zamanla ölçülür. Hayat tarafından 
sınanma ve kendi anlamını üretme becerisiyle ölçülür.  
 
N.K. Kesinlikle katılıyorum. Zaman onu test eder ve klasikleşirse mi başarılıdır, 
dönüşebilmişse mi? 
 
B.D. Ben “klasikleşirse başarılıdır” demiyorum. Bu başarı sadece kalıcılık ile ilgili bir 
kavram değil. Bazen yok olabilir de, o bile onun başarısıdır. Zamanla ölçülebilir. 
Mimarlığı test etmeden onun ne olduğunu anlayamazsın, yani o hayat tarafından 
sınanacak. Onun yok olması da o bağlamda gerekli ise bir başarıdır. Bazen yok olmak 
üzere bir şey yapmamız gerekiyor. Bu bir anlamda tasarımın arka planında onu 
yapılandıran temel ilişkilerin, o bağlam içinde varlığının bir değer ve anlam üretip 
üretmemesi ile ilgili zamansal bir sınanma hali...  
 
 
 
 

KENTSEL DÖNÜŞÜM  
GÜVENLİK 
YERELLİK-KÜRESELLİK 
TEMSİL 
 
A.K.İ. Özellikle son 4-5 yıldır gündemde olan dönüşüm projelerinde en önemli şey 
tabii ki 5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek 
Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması” hakkındaki kanun. Bu kanun, Meclis’ten 
geçtikten sonra yenileme süreçleri de başlamış oldu.… Bu kanunu bir takım 



mimarların; kimi belediyelerin önde gelenlerinin ve bazı kurumların hazırladığı 
söylenir. Öncelikle Tarlabaşı için çıkmış olduğu ve ondan sonra bütün benzer 
alanlarda uygulanabileceği görüldüğü için uygulama alanlarının genişletildiği 
söylenir. Ayrıca yürürlükte olan 2863 sayılı koruma kanunuyla ilişkisi kurulmadan 
ortaya çıkıyor ve çok tartışma yaratıyor. Av. Ömer Aykul’un da söylediği gibi 
yenileyerek korumak korumanın bir usulüdür ve bir kanun bu şekilde daraltılamaz. 
Bu kanun sayesinde hazırlanan projeler, üst plan kararlarıyla ilişki kurmayı 
gerektirmiyor. Böylece kent içinde parçacıl ve özerk uygulama alanları yaratılmış 
oluyor. Bu alanların yönetimi de ilçe belediyelerine geçiyor. İlçe belediyeleri belli bir 
kriter olmaksızın belirledikleri yenileme alanlarını Bakanlar Kurulu’na öneriyor. 
Kabul edilirse yenileme alanı olarak ilan edilen bu alanlar üzerinde proje ürettirip 
uygulamaya sokulabiliyor. Bu çok büyük bir keyfiyet yaratıyor tabii. 2863 numaralı 
koruma kanununda danışmanlık ve katılım boyutları var ama 5366 sayılı yenileme 
kanununda bunlar yok. Kanunun ucu böyle açık olunca da uygulamanın niteliği 
belirleyici oluyor, emsal yaratıyor ve bu emsalin niteliği de çok önem kazanıyor. 
Kanuna itiraz sadece Meclis içinden yapılabiliyor, dışarıdan itiraz olamıyor. Şehir 
Plancıları Odası, Mimarlar Odası başka yollar üzerinden dava açıyor ama bunlar birer 
deneme. Ancak proje onaylandıktan sonra projeye ve proje kararlarına dava 
açılabiliyor, bu idari davalar 3-4 sene sürüyor. Sulukule’ye bakın, bölge tamamen 
yıkıldı, yok oldu. Davayı kazansanız da artık iş işten geçmiş oluyor. Proje onay 
sürecinin ilk basamağı, Yenileme Kurulu. Kurula baktığınızda o alandaki ilgili 
belediye temsilcisinin de kurul üyesi olduğunu görüyorsunuz. Projeyi hazırlayan bir 
kurumun üyesinin onay merciinde olmasının geri kalanlar üzerinde ne kadar gerilim 
ve baskı yaratacağını tahmin edersiniz. Böylesine çok yönlü bir mesele bu ve 
“yenileme” herkes için yeni bir durum. Kanunun izin verdiği şekilde bu tür alanlarda 
kamulaştırma veya acil kamulaştırma kararları uygulanıyor. Var olan kamusal alanlar 
bile konut alanına dönüşürken kamulaştırma bildiğimiz anlamda park, okul, hastane 
gibi üstün kamu yararı taşıyan amaçlar için yapılmıyor. Bu tür uygulamalar devlet 
eliyle soylulaştırmanın da önünü açıyor.   
 
B.D. Araya biraz mesafe koyup bakınca, senin anlattıklarının çok daha genel bir 
duruma işaret ettiğini görüyorum... Aklıma Kongre Vadisi geliyor. Bu kadar büyük bir 
alana müdahale bir grup tarafından yapılıyor, proje “billboard”lara çıkıyor, 
uygulanıyor ve kimse bunu tartışmıyor. Konuyla ilgili sadece Yeni Mimar'da 
mimarları ile yapılmış bir söyleşi okudum, başka yayın görmedim. Söyleşide “Biz bu 
işi bedavaya çizdik, belediyeye gönderdik, onlar da beğendiler, bizim projemiz 
yapılıyor” diyor ve hiç kimse “Bir dakika, burada haksız rekabet ve mesleki haklara 
tecavüz var” demiyor... 
 
N.K. Bedavaya yapılıyor ama “hibe” adı altında. O hibenin bir geri dönüşü var. 
Normalde devletin hibe bile kabul etmemesi gerekir.  
 
B.D. Herkes bu şeffaflık yoksunu ve sürekli bulandırılarak görüş alanını ortadan 
kaldıran ortamdaki kara deliğin varlığı konusunda hemfikir herhalde ki kimse 



üzerine gitmiyor, tuhaf bir şey. Öte yandan, tamam, Mimarlar Odası dava açsın, 
açıyor da ne oluyor? Yanlış stratejiler ve karşı çıkışlar bırakın bir sonuç üretmeyi, 
politik ve ekonomik erkler elinde her defasında başarıyla kullandıkları manipülasyon 
argümanlarına dönüşüyor.  
SÖZLÜK REFERANSI: Zorlu Projesi   
 
N.K. Benzer bir tabloya zaman zaman maruz kaldığım için görüyorum, orada şöyle 
bir şey devreye giriyor bana sorarsan: Mesela “Hastane para kazanan bir mekanizma 
olduğunda devlet kurumu olmaktan çıkmalı mı?” noktasına gelen tartışmalar oluyor. 
Halkın sağlığını idame ettirecek ya da tedavi hizmeti görecek hastanenin/kurumun 
bir devlet kurumu olması gereği... Dünyadaki örneklere baktığımızda da, sağlık 
hizmetini yerine getirirken aynı zamanda hastane işletmecisi olmak devlet için 
zorlayıcı. Zorluk, para kazanma güdüsü ile o tedavi hizmetini gerçekleştirme güdüsü 
arasında çatışan bir takım toplumsal şartlanmalardan kaynaklanıyor. Bu bizde sorun 
olduğu gibi İngiltere'de, İspanya'da, İsveç'te de sorun. Mesela Japonya'da farklı etik 
anlayışlar varken ve iletişim başka bir seviyede yürürken, Afganistan ve Hindistan'da 
başka türlü yürüyor. Beklentiler, araya girmeler, arkadaş kollama vb. şeylerin kişileri 
huzursuz etmediği bir ülkede yaşıyoruz biz. Ben bir arkadaşımı kolluyorsam bu 
hiçbirimizi rahatsız etmiyor. Biliyoruz ki o arkadaşlık bazen böyle şeyleri gerektirir, 
bizim kültürümüzde bu biraz böyle... Devletin, sağlık hizmetini verirken binasının ya 
da diğer işletme gerektiren ekipmanın yönetimini yapmakta, binanın işletmesini 
gerçekleştirmekteki sorunları gidermek için Kamu Özel Ortaklığı gibi çerçeveler söz 
konusu olmaya başlıyor. Bir de “aciliyet” sorunu var, bir hizmeti yerine getirirken 
uzun soluklu çalışmalara yer yok. “Bu işi kim çözer, tanıdık var mı, sen bunu bilirsin” 
gibi pratik güdülerle iş yürütülüyor. Bunun tersi çözüm önerenler, sistem tarafından 
çok ciddi tepki alıyor ve kayıplara uğruyor... Bir de danışma konusu var. Mesela 
diyelim ki üniversiteye danışılıyor, buralarda da belki kalıbına ya da kuralına, 
kanununa uygun ama yöntem olarak yine şaibeli durumlar ya da kimi çevrelerin 
korunmaya devam edildiği ortamlar söz konusu olabiliyor.  
 
B.D. Demek oluyor ki meseleyi pratik olarak çözmek için katılıma, çoğaltmaya açık 
demokratik bir model belirlemek yerine, totaliter, baştan belirlenmiş, yok sayan ve 
bir grubun temel düşüncesinden hareket eden yöntemler kullanılıyor. Evet, bu işler 
hızlı oluyor ve işin özü ortadan kayboluyor. Meslek pratiğindeki mimarlarda gittikçe 
artan neoliberal ve mülkiyete dayalı planlama ilkelerine ve “tepeden inme”, 
“rasyonalist”, “teknokrat” planlama stratejilerinin birer ajanı olarak sistemi 
desteklemeye devam ediyorlar. Sistemin mimarın rolünü (zorunlu suç ortağı olarak) 
tanımlanmış olması, alternatif herhangi bir duruşun sistem içinde olanaklı 
olamayacağı algısını da peşinden getiriyor.  
  
N.K. Organize suç yok ama bence, birey gözüyle bakın, işini halletmeye çalışan insan 
gözüyle bakın. Ben çok net bunu görmüşümdür.  
 
B.D: Buradan şuna gelmek istiyorum: Neoliberal politikalar ve küresel kapitalizm 



bugüne ne yaptı? Yerel yönetimler, kamusal alan gibi pek çok varlığın “değer artırımı” 
adı altında dönüşüme sokulması için kendi ajanlarını kuruyor, “kamusal” hizmet 
veriyor ve bu yolla kazanç elde ediyorlar. Örneğin TOKİ. 2000’lerden sonra küresel 
ölçekte de örneklerini gördüğümüz gibi devlet doğrudan kurumlarını esnekleştirerek, 
mobilize ederek kentlere müdahale edebiliyor. TOKİ, kamu ve hazine arazilerini işgal 
ederken, hangi analizlerle konuya yaklaşılıyor, hangi içeriklerle konut yapımı 
düşünülüyor ve yapılıyor? Hangi yerel alışkanlıklarla sosyal hayat ve kente 
entegrasyon araştırılıyor? 
 
 
A.K.İ. Artı devlet kaynakları nasıl bu kadar rahatça ve sorgusuzca kullanıma 
açılabiliyor. Doğrudan başbakana bağlı olan TOKİ gibi bir kurumun bütçesi de şeffaf 
değil. 
 
B.D. Özel sektörden biriyle konuştuğunda diyor ki “TOKİ benim alanıma giriyor.” Ne 
demek istiyor? TOKİ sosyal konut yapmakla yükümlüyken ticari konut yapmaya 
başladı, benimle rakabet ediyor, diyor. İstanbul Büyükşehir Belediye binasına 
gidersen önünde KİPTAŞ konutlarının reklamı vardır. Acaba ben ddrlp olarak oraya 
bir reklam asabilir miyim parasını versem?  
 
N.K. Orada sadece reklam vermek değil; reklamın arkasındayım mesajını veriyor yani 
kendi reklamını yapıyor.  
 
A.K.İ. Aynı zamanda oradaki olanağı rahatça kullanmak anlamına geliyor. Bimtaş, 
Kiptaş, Kültür AŞ gibi belediyenin altında konumlanan bu şirketlerin birer tekel 
haline dönüşmesi, belediye tarafından belki daha geniş bir gruba ihale edilmesi 
gereken hizmetlerin bu şirketlere yönlendirilmesi de ciddi bir eşitsizlik yaratıyor. Biz 
onlara kamu kuruluşu gibi bakıyoruz ve algılıyoruz ama değil. 
 
N.K. Tersinden gidelim, özel sektörde benzeri olmamış bir durum gösterin bana. Özel 
sektörün de farklı olmadığını süreç içinde gördüm. Okmeydanı Hastanesi’nin 
iyileştirilmesi, depreme dayanıklı hale getirilmesi için o yatak bloğunun -ki çok 
güzeldir, 70'lerde ödül almış bir binadır- yıkılıp yıkılmaması tartışma konusudur. 
Şahsen ben yıkılmasını istemem. İstanbul'da olacak depremde o devasal bina için 
tehlike söz konusu elbette. Ama eğer belediye binası korunabiliyorsa bunun da 
korunması başarılabilmeli. İhale bunun yıkılmasından ve yeni yatak ve klinik 
bloklarının organize edilmesinden hatta bunun modüler olmasından bahsediyor. 
Benim açımdan çok heyecan verici. İhale katılımcılarından ünlü bir İngiltere merkezli 
Türk mühendislik grubu başka bir yabancı mimari grupla çalışıyor. Bu birliktelik, 
Türkiye'de hastane deneyimi olup o büyüklükte proje yapmış mimar bulunmaması ve 
bu mimari grubun hastane deneyiminin olması gerekçesiyle doğuyor. Bu gidişle hiç 
olmayacak anlamına geliyor bu da. Bakırköy'deki deneyimim ve devletteki sağlık 
sektörüyle iyi ilişkilerim nedeniyle, parçası olur musun diye beni çağırıyorlar. Ben de 
modüler şemaların hazırlanması dahil, o kısma kadar olan çalışmaları 



yürütebileceğimi söylüyorum. Kentsel tasarımdan binaların yapılaşma olasılıklarına 
kadar olan bu kısım üzerinde ciddi bir yoğunlaşmayla ve çok kısa bir sürede 
dosyalarımı hazırlayıp verdim. Onların önerisi proje yöneticisi olmamdı ama bütün 
projeler Londra’dan gelecek ve ben arada gidecek, müşteriyle ilişkileri kuracak ve 
imzayı atacaktım. Bu teklifin topallığını onlara yansıtabilmek için elimden geldiğince 
kalite ve kriterleri yani bu topraktan çıkması gereken projenin ne demek olacağını 
aktarmaya gayret ettim. Tuşpa şunları yapmazsa ben bulunmam anlamında değil. 
Tam tersine uzaktan gelecek bir proje nasıl bir amalgam haline gelebilir, hangi 
malzemeler burada pişirilirse kalite getirebilir, hangi malzemeler oradan pişip gelirse 
kalite getirir. Açık konuşmak gerekirse, biz parçaları birbirlerine sıkıca bağlanmış 
uygulama projesi kalitesinde nesne üretmeye yatkın değiliz. Disiplinleri birbirine 
nitelikli bir şekilde bağlanmış parçalardan söz ediyorum. Belki de bir şekilde disiplin 
anlayışımız, nefesimiz yetmiyor… 
 
B.D. Sistemin sana bir rol biçme isteği var ama kendi istediği ve belirlediği bir rol 
olmalı, senin belirlediğin bir rol olmamalı. 
 
N.K. Bazı durumlarda önüne aldığın kişilere dikkat etmek gerekiyor. Network 
düşüncesinde bu vardır, kimi takip ediyorsan takipte dikkatli olmak gerekiyor, onun 
indiği çukurlara sen de inersin. Bir A firması, B firması için burada hastane 
mimarisini çözümleyebilmekte, o sorunun, risklerin altından kalkabilmekteki tek 
adres olma durumuna geldiğinde, başka bir takım çukurların da içine giriyor. Bu 
çukurlara girmemek için sorunları ortadan kaldıracaklar ama başka bir aşamada 
başka bir riskin altına girdiklerini fark etmiyorlar. Kuşanmak. Benimle ekipleşmenin 
getirebileceği avantajları korumak, onun altını çizmek. Türkiye’deki bir yabancı 
mühendislik ekibinin, ben ve benim gibi başka ekiplerle çalışmaya devam etmesi 
gerekir. Bu bir mimarın ya da Nilüfer Kozikoğlu’nun meselesi değil. Mesela Arup gibi 
firmaların Türkiye'ye gelmişse peşinde olacağı, teşvik edebileceği şey birçok Türk 
mimarın o seviyedeki işi kaldırabileceği pozisyonları yaratmaktır. Burada kişisel 
durumun dışında küresel ilişkileri devrede tutmak isteyen olgular var. Abu Dabi ve 
Kenya’da ortak işi olan gruplar İstanbul’da da ortak çalışmak durumunda kalıyor. 
Gerçi bu durumun 2007’den bu yana sallantıda olduğu da belli. Artan iletişim 
sayesinde küresel güçleri lokalle dengeleyerek birlikte ne şekilde devreye alabilecekler 
bu daha değerli bir konu.  
 
B.D. O danışmanlık pozisyonunu kabul edebilirdin, bunu yapan çok Türk mimar var.  
 
A.K.İ. Öğrencilik yıllarımda bir takım ofislerde çalışırken, hatırlıyorum, böyle işler 
vardı. Yurtdışında çizilen projeler ya da tip konutlar gelir, bu tipler çok da 
sorgulanmadan uygulama projelerine dönüştürülürdü.  
 
N.K. Ama bunu da eleştirmeyelim, bu da sistemin bir parçasıdır. Bir gün 
Türkçeleştire Türkçeleştire kendi projelerini yaparlar. Yine “copy-paste” ve ithal 
meselesi… İthal sindirilmediği sürece aslında kendi olanı yapacak hale gelememe 



riski var, benim içine girmek istemediğim şey de o oluyor.  
 
B.D. Buradaki rol ve farklılıkla ilgili konuyu kendim üzerinden biraz açmak 
istiyorum. Şöyle örneklerle karşılaştık, karşılaşıyoruz: Şu kadar bin metrekare 
alışveriş merkezi ya da konut projemiz var, “konsept” projesini İngiliz x grubu 
çizecek, sizden de uygulama projesi ve yasal süreçlerde şöyle faydalanmak istiyoruz 
diyorlar. Temelde cevabım “evet” değildir ama hemen “hayır” da demiyorum. Önce 
konunun koşullarını ve öngördükleri durumu anlayıp onun içinde bana öngörülen rol 
yerine böyle bir çalışmanın içinde nasıl yer alınabileceğini formüle edip yaklaşımımı 
ve rolümü kendim belirlemeye çalışıyorum. Ancak genelde bize biçilen rolleri, 
ürettiğimiz pozisyon gereği kabul etmeme halinden pek çok işe dahil olamadığımızı 
söyleyebilirim. İşi alma uğruna duruşumuzu değiştirmeme hali bazen başımıza işler 
de açıyor. Oysa biçilen rollere göre hemen işin içine dalıp benzer işler yapıp güzel 
paralar kazanıyor olabilirdim ve kendime ait bir meşruiyet zeminine oturtabilirdim 
de… Bizim yaptığımız, mevcut sistemin içinde bir oyunbozanlık gibi algılanıyor ya da 
çok naif şeyler söyleniyor “Görmüyor musun, zaten bu işler böyle olur.” Ben de bunun 
böyle olacağını biliyorum. Yine de olması gerektiğini düşündüğün rolleri kendine 
uygun görüyorsun. İstanbul’un dahil olduğu bu küresel dolaşım içinde, Türkiye’nin 
çok da dahil olmadığı ya da yeni karşılaştığı farklı ölçeklerin içine bir şekilde düşmüş 
durumdayız. Kabul etmek yerine mevcut koşullar içinde kendimize rol belirleme 
halimiz, bizi seçenek olarak sunulan mimar profillerden başka yöne doğru itiyor. 
Mimar olarak duruşumuz ne kadar kendimizin baştan tercih ettiği bir konum, ne 
kadar koşullar içindeki alışverişteki reaksiyonlarla belirlenen ve zamanla senin yer 
edindiğin bir konumdur. Bu da sorgulanmaya açık başka bir konu... Karşılaştırma 
yapmak gerekirse, örneğin Tarlabaşı projesindeki mimarların bu anlamda 
kendilerine bir rol biçme derdinde olmadıkları, daha çok kendilerinden talep edilen 
rolü yerine getirdikleri söylenebilir. 
 
A.K.İ. Ben o kadar basit bakmıyorum. Mimar, sadece kendine verilen “brief”i 
uygulayan konumunda olmamalı, bunun dışına çıkabilip, varsa farklı olasılıklara da 
işaret edebilmelidir. Bazı proje müelliflerinin kendi söylemlerine bakınca ideolojik bir 
tutum içinde olduklarını da görebiliyorsunuz. “Biz buraları hayata kazandırıyoruz, 
buradaki insanları daha düzgün şartlarda yaşatıyoruz” gibi söylemlerin yanı sıra 
Sulukule proje müellifi danışmanlarından Mehmet Ali Yüzer şöyle söyleyebiliyor: 
“Buradaki insanlar aslında bu projeyi hak etmiyorlar çünkü çocuklarını okula 
göndermiyorlar.” Bu söz yenileme projelerinin içinde olduğu çelişkiyi de çok iyi bir 
şekilde açıklıyor. Zaten bu tür bölgelerde öncelikle ele alınıp iyileştirilmesi ve 
desteklenmesi gereken de bu tür sosyal ve ekonomik sorunlar. Bunları sadece mimari 
bir projeyle çözmeniz de mümkün değil, bunu iddia etmeye kalkmanız da yersiz. 
 
N.K. Benim de başıma geldi. “Bunlar deli, neden bunlarla uğraşıyoruz?” Bu cümleyle 
defalarca karşılaşmışımdır… 
 
A.K.İ. Buradaki insanlar için yapıyorum bile dense ya da onlar hak etmiyor bile dense 



aslında bu tür projelerin başka bir kitle için yapıldığı apaçık. Projenin üretiliş ve 
uygulanış şekli bile aslında başka bir kitlenin hedeflendiğini gösteriyor. Mimari 
çözümleri de: Yeraltı otoparkları, genişletilmiş sokakları, ticaret kompleksi, dubleks 
konutları, hobi odalı plan tipleri ile başka bir kullanıcıya ve yaşam şekline işaret 
ediyor. Bu süreçte şöyle ilginç bir olay ile karşılaştım: UNESCO Komitesinin 
İstanbul’u ziyareti sırasında ekibi tüm engellemelere rağmen alana getirebildik, yarım 
saat gibi kısa bir sürede de alanı gezdirdik. Bu heyetle beraber Kültür Bakanlığı 
temsilcileri, İstanbul Alan Yönetim Başkanı, ICOMOS temsilcileri ve Fatih Belediyesi 
temsilcileri de bizle birlikteydi. Onaylı avan projede mevcut tipoloji ile alakasız ve sur 
koruma bandında olmaması gereken koskocaman bir otel vardı. Heyete burada 
büyük bir otel yapılıyor dediğimde Kültür Bakanlığı’ndan gelen kişi “Spekülasyon mu 
yapıyorsunuz?” dedi. “Hayır” dedim, projeyi gösterdim. Bu sırada belediye danışmanı 
hemen atladı, hayır efendim dedi, o Kervansaray Oteli. Tarihe sahip çıkılıyor ya! Adı 
kervansaray olunca göz yumulabilirmiş gibi!   
 
N.K. Bu samimiyetsizlik, değil mi? 
 
A.K.İ. Belki de samimiyet! İdeolojik olarak da ayrımcı bakıyor ve bu şekilde lanse 
ediyor. “Burası kötü, insanlar barakalarda yaşıyor, nasıl yaşanacağını bilmiyor” gibi. 
Tarlabaşı için de öyle, orada da suç oranı yüksek deniyor… Açılan davalarda Tarlabaşı 
projesinin bilirkişisinden beklersin ki oradaki binalar korunuyor mu, korunmuyor 
mu, böyle bir proje yapılmalı mı yapılmamalı mı desin. Hayır, burada bu kadar fazla 
insan yaşamamalı, burada suç vardır, güvenlik yoktur gibi şeyler söylüyor. Yani orada 
bir hayat görüşünü dile getiriyor ve mahkeme bu bilirkişinin raporuna göre hareket 
edecek. O kadar önemli ki o bilirkişinin, o üniversiteden atananların tutumu, oraya 
bakışı, o davanın yönünü etkileyebiliyor. Bilirkişi sözlerinin ve raporlarının da artık 
tartışılması lazım.  
 
N.K. Ne dersen de, iyi ki sen varsın, iyi ki bu konuları konuşuyoruz ama sorgulamak 
istediğim başka şeyler var. Gerçekten, etkileşimin daha sağlıklı, daha sindirilerek 
olduğuna inandığın projelerden, dünyadan ya da geçmişten örnekler verebilir misin? 
Tarlabaşı'nın bugünkü durumu bile soru işaretidir ve bence yenilenmesinde geç 
kalınmıştır.  
 
A.K.İ. Uzağa gitmeye gerek yok, çok yakınımızda öyle bir örnek var: Fener-Balat'ta 
yürütülen Avrupa Birliği projesi. Burada sağlıklaştırma modeli uygulandı. Proje 
kapsamında sosyal bir merkez bile açıldı. Onun da eleştirilecek noktaları olabilir ama 
yenileme projelerine kıyasla yere uygun çözümler üretmeyi hedeflemişti. Bölgede bir 
proje ofisi kuruldu ve herkes istediğinde ziyaret edip soru sorabiliyordu. Orada 100 
küsur ev onarıldı ve ev sahiplerinin beş yıl orada kalması yönünde bir anlaşma yapıldı 
-ki bu tür bölgelerde el değiştirmeye karşı bu çok gerekli bir önlem… Ancak 
sağlıklaştırma modeli kısmi olarak uygulandı, geriye kalan 450 konutluk alanda da 
bir soylulaştırma süreci başladı. Son 5-10 yılda pek çok insan Fener-Balat'a gidip ev 
almaya başladı… İşin ilginç yanı aynı belediye yani Fatih Belediyesi, şimdi AB 



projesinin uygulandığı alanın da bir kısmını içine alan bir bölgeyi “yenileme alanı” 
ilan etti. Hatta bu bölgede onarılıp da belediye ile beş yıllığına satılmaması yönünde 
anlaşma yapanların evleri de bu kapsama girdi. Yani kamulaştırıldı. Bu, uygulama 
açısından tam bir karmaşa ve çelişki yaratıyor aslında.  
 
N.K. Örneğin Türkiye’nin bir ilinde kadınlara seramik yapmayı öğretecek ya da 
oradaki yerel el sanatlarını geliştirip zanaatkarlara para kazanma fırsatı tanıyacak 
projeler geliştiriliyor ve bunun için örneğin Avrupa Birliği’nden fon alınıyor. Bu 
projeleri duyduğum anda tepki duyuyorum. Neyi kime öğretiyorsun ve sonucunda ne 
elde etmeyi ümit ediyorsun? Dünyada mikroekonomilerle yapılmış çok güzel örnekler 
olduğunun da farkındayım ama rahatsızlık hissediyorum… Müdahalelerdeki 
samimiyetsizliğin samimiyetini, yani fikrin ve zikrin birbiriyle örtüştüğü durumları 
yine de tercih ediyorum, birinin kendini öbürüymüş gibi gösterdiği noktalar daha çok 
canımı sıkıyor. Belediyenin demografik haritalarda çözümlemesi gereken bir takım 
alt ve üst yapı sorunlarına reaksiyon olarak geliştirdiği ve söylemleri de birbirini o 
anlamıyla tutan bir durumu konuşuyoruz. Oradaki büyük sıkıntı, iletişim problemi ve 
halkın bu konuda reaksiyon geliştirmesi.  
 
A.K.İ. Ancak durum öyle de değil, çok ciddi tutarsızlıklar var. Belediyenin söylemleri 
ve verileri sürekli değişebilir cinsten. Sanki bilinçli olarak bir belirsizlik ortamı 
yaratılmak isteniyor. Biz sosyo-kültürel yapı dedikçe onlar da benzer bir kavramı 
kullanır olmaya başladılar. Ya da ekonomik yapı desteklenmeli dendiğinde şaibeli 
olarak 60 kişilik bir meslek edindirme kursunun bahsi geçebiliyor. Ve buradaki 
inşaatta bu bölgedeki halkı çalıştıracağız deniyor, merak ediyorum şu anda TOKİ’den 
ihaleyi alan taşeron inşaat firmasında kac tane bölgeden de çalışan kişi var. Biz 
kültürel yapı, sürdürülebilirlik dedikçe yapılacak ticaret kompleksinin birdenbire alt 
katının Roman kültürü ve müziğine ayrıldığını duyabiliyorsunuz. Katılım gerekli 
dedikçe, belediye katılım sağlıyorum, katılıma açığız diyor ve bunu göstermeye 
çalışıyor. Yeşiller Partisi’nin daveti ile Avrupa Birliği Parlamentosu’nda Sulukule ve 
kentsel dönüşümü konu alan bir toplantı olmuştu. Platformdan ve mahalle 
derneğinden temsilcilerle birlikte Belediye de bu toplantıya katıldı. Belediye Başkanı 
projesini anlatırken bir takım fotoğraflar gösteriyor. Bu fotoğraflarda onların ofisine 
gitmiş olan bir takım insanlar projeye bakarken görünüyor. İçinde Uluslararası 
Roman Birliği de var ve belediye başkanı diyor ki “Onlar da geldi, onların da 
fikirlerini aldık, onları da sürece kattık”. Orada bu fotoğrafta da yer alan ve Birlik’ten 
bir temsilci olduğu için bu duruma itirazını yapabildi ama durum çok tuhaf. Biz ne 
zaman belediye ile bir araya gelsek, sürekli fotoğraflar, kameralar, hep kayıt altına 
alındık ve katılım diye bunlar gösteriliyor. O yüzden Mimarlar Odası bazı durumlarda 
projeyi bilmek istemiyor, usulen Mimarlar Odası katıldı, onun da fikrini aldık 
demesinler diye… Ayrıca Sulukule'deki yapı stoğunun sadece oradaki iki-üç tane 
baraka ile tanımlanması, sadece o sefaletin işaret edilmesi gibi söylem sorunları var. 
Yani ben bunu samimiyet olarak görmüyorum.  
 
N.K. Burada bir yenileme projesi yapmayı, Büyükşehir Belediyesi'nin tüzüğünde 



yazanlarla uyumlu bir şey olarak görüyorum. Belediyenin bir yere altyapı sistemi 
götürme kararı, bütün tartışmalarımıza rağmen doğrudur, kim yapacak ki başka? 
 
A.K.İ. Keşke öyle olsa, keşke altyapı götürse. 2008’de yayınlanan The Guardian’ın 
Sulukule ile ilgili haberinde, yapılan röportajda Fatih Belediye Başkanı orada elektrik 
yok, altyapı yok diyerek durumu şikayet ediyor. Böyle bir şey mümkün mü, bu senin 
görevin zaten. Amaç altyapı götürmek olsa yenileme projesi ile insanları 
mahallesinden, yerinden etmek yerine, sağlıklaştırma çalışmaları yapılması gerekirdi.   
 
B.D. Aslında bu bir politika. AKP'nin ortamın sürtünmesizliği nedeniyle naif olmakla 
birlikte başarıyla sürdürdüğü bir politika. “Cılız muhalefet”e karşın iktidar olmanın 
tüm mekanizmalarını rahatça kullandıkları ve kendi politikalarını kamusal alana 
taşıyıp kamusal meşruiyet sağlama konusunda hiçbir fırsatı kaçırmadıkları 
söylenebilir.  
 
A.K.İ. Evet AKP ile çok fazla görünür bir politika oldu bu ama CHP de olsa belki 
benzer bir şey yapardı. Hatta kim gelse aynı şeyi yapardı. Bu kanunu onaylayanlardan 
biri de CHP sonuç olarak. Parti üstü neoliberal etkiler söz konusu… 
 
B.D. AKP'nin şu ana kadarki tüm politik sistemini bunun üzerine kurduğu ve 
istediklerini alma konusunda önlerinde engel tanımadığı düşünülürse, buradaki 
tutarsızlığın arkasında çok ciddi bir tutarlılık ve beceri var. Siz buna ayna tutarak 
arkadaki çıplaklığı, görülmeyen şeyi göstermekle ilgili olarak önemli bir rol 
oynuyorsunuz. Paralel olarak büyük kentsel dönüşüm projelerinin arkasındaki 
ideolojik yapıdan saçaklanan pek çok konudan sivrilen, mimarlık gündemimizde yer 
alan buraya taşıyabileceğimiz başka bir konu daha var: Kapalı siteler. Sosyal, 
ekonomik, toplumsal segregasyon üzerine kurulu bir dünyaya doğru gidiş. 
 
A.K.İ. Güvenlik problemi, oraya girememek, çıkamamak… Karşı Sanat tarafından 
düzenlenen “Soylulaş-ma: Sınıf ve Kent” isimli toplantıda Boğaziçi Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi Ayfer Bartu Candan yaptıkları bir araştırmadan 
bahsetmişti. Güvenlikli bir sitede yaptıkları bir araştırmada (bu arada siteye 
girebilmek için uzun bir süre beklemeleri ve izinler almaları gerekmiş) sitede 
yaşayanlara “Nereye gitmekten çekiniyorsunuz ve güvenli bulmuyorsunuz?” diye 
sorduğunda aldığı yanıt çok şaşırtıcı. Yanıtın Taksim veya İstiklal Caddesi olacağını 
düşünürsünüz ama değil, Akmerkez'e gitmeyi sakıncalı ve güvensiz buluyor. Hatta bu 
kişi sitenin güvenlik görevlisine bile güvenmediğini söylüyor. Bu tür güvenlik 
şekillerinin işlemediğini, kırılgan bir yapıda olduğunu ve daha çok belli yaşam 
şekillerinin ve konut satış politikalarının dayatılması için bir araç olarak 
kullanıldığını düşünüyorum. Bu arada çok ciddi bir güvenlik sektörü de oluşmuş 
durumda.  
 
B.D. Sürece bakılırsa kent mekanı, kamusal alan, bir araya gelen farklı sosyal 
durumlar birdenbire güvenlik nedeniyle araçsallaştırılarak segregasyona tabi oluyor. 



Bu ideolojiyi iyi destekleyen bir örnek daha vereyim. İTÜ'de bir profesör beni bir 
jüriye davet etti. Kamusal niteliği olan bir proje tartışılıyor. Nereden ve nasıl 
geliyorsunuz, diye sordu. Ofisimiz Maçka'da, Maçka Parkı'nı kullanıyorum. Ya 
yürüyorum ya da teleferiği kullanıyorum, çok yakın, çok şanslıyım, dedim. Orası çok 
güvensiz, nasıl yürüyorsunuz, ben hiç gitmedim ama hep duyuyorum, dedi. 
Konuşmanın ilerleyen safhalarında 20 yıldır İstiklal Caddesi'ne de gitmedim, dedi. O 
sırada şoförü geldi, efendim istediğiniz kek ve kurabiyeleri getirdim, dedi, anahtarını 
verdi. Nerede oturuyorsunuz, dedim. Çerkezköy civarındaki kapalı site 
yerleşimlerinden birini söyledi... Bir yarılmış bilinç örneği, yalnızca fiziksel değil 
zihinsel olarak da paralel iki dünyaya bölünmüş, kent ile ilişkisi olmayan bir mimarlık 
profesörü. Mimari proje stüdyosunda kamusal alan programı ve tartışmaları içeren 
bir projenin yürütücüsü. Ama “o yarılmış bilinç”e Tarlabaşı'nda danışmanlık teklif 
etseler kesinlikle o ideolojiyi destekleyen bir pozisyonu destekleyecek.  
 
Aslında kentsel dönüşüm projeleri aracılığıyla konuştuğumuz bu ideolojik yapı, bu 
tür segregasyonlar ve kentten kopukluk gibi durumlardan beslenerek “güvenlik” 
mantrası ile biçimlenen zihinler aracılığıyla toplumsal meşruiyetini kazanmakta. 
Böylece genel toplumsal bir direnç alanı da ortadan kalkıyor. Böylece hep 
müdahaleye uğrayan yalnız kalmakta, diğerlerinin zihin bulanıklığı nedeniyle empati 
geliştirilememektedir. Dolayısıyla tartışma düzlemi ve direnç alanı disipliner 
uzmanlık alanlarına taşınmaktadır. Bizim fırsatlarımız tam da bu noktada duruyor. 
Seni reddedemez çünkü sen “öteki” olarak ikna edilmek ve dahil edilmek zorunda 
olan bir alternatifsin. Bir taraftan da uzamı baştan tanımlanmış bir “öteki” olma 
pozisyonu olarak da meşrusun. Bunun sınırları ile oynama potansiyeli, 
sorgulamalarımızın hayat bulması anlamında bizim belki de fırsatımız. Sanat 
projeleri bu avantajı çok iyi kullanıyor ama mimari projeler tanımlı doğaları 
nedeniyle bunu kullanamıyor. İşte, bizim alternatif konumlarımız ve üretimlerimiz 
tam bu aralıkta inşa olmak zorundaymış gibi görünüyor. 
 
*** 
 
A.K.İ. Ben Kuledibi dönüşümü ile Tarlabaşı ya da Sulukule dönüşümü arasında 
önemli bir fark olduğunu düşünüyorum. 
 
N.K. Niçin sanatçının manzaraya daha fazla hakkı var, niçin onun hak ettiğini 
düşünüyorsun? Nasıl bir şeydir bu, onu anlamıyorum. 
 
A.K.İ. Hayır, aslında tam olarak bunu kastetmiyorum. 
 
B.D. Aslı tek bir elden tahakküm edilmesi değil de bir etkileşimle dönüşmesini 
kastediyor. 
 
N.K. Bu etkileşim nereden çıkıyor?  
 



A.K.İ. Son yıllardaki yenileme alanları ve projelerinde olduğu gibi gerçekleşen 
dönüşümler devlet eliyle yapılıyor ve yıkımlara, yerinden etmelere varan sancılı bir 
süreci beraberinde getiriyor. Bu süreçlere müdahale etmek, katılım gibi 
mekanizmaları da devreye sokmak gerçekten zorlaşıyor. Bir anda, büyük alanların 
dönüşümünden bahsediyoruz. Diğeri ise daha parçacıl ve küçük ölçekli olup bir anda 
gerçekleşen bir değişim değil. Bu da o bölgenin kendi yapısıyla daha uyumlu, 
etkileşimli ve sürdürülebilir dönüşümlere gebe olma olasılığını arttırıyor. Şişhane’de 
çalışırken, süreci çok daha fazla etkileme potansiyeline ve vaktine sahip olduğumuzu 
görüyorum. 
 
*** 
 
N.K. Küçük Armutlu ve Kağıthane'nin dibi, bu ikisi 1984-86 yıllarında, bir tanesinde 
bir ustanın, bir tanesinde bir şoförün mihmandarlında gittiğim yerlerdi. Normalde 
tek başına buraya gece girecek olsan ölün çıkar, dedikleri yerlerdi. Tarlabaşı bugün 
öyle değil elbette. Belli ki orası kendileşmiş, kendileşirken de dışarıyı bir tehdit olarak 
tanımlamış. Psikiyatri kliniklerinde kimi, neden koruduğun meselesi vardır. 
Psikiyatri hastanesinin tamamını kent dışına atan anlayış, 1900'lerin başında kenti 
delilerden korumak isteyen bir anlayış olarak anlatılır. Bunun cümlesini 
kurduğunuzda kulağa korkunç geliyor. Ama demek ki kentin içinde bir takım koruma 
ve iletişim mekanizmalarının olmamasından kaynaklanan bir durum var. Kentte 
endüstrileşme artmıştır, endüstrileşmeden kaynaklanan yoğunlaşmalar ve 
tekinsizlikler söz konusudur. Belli bir pozisyondaki ultra ivme, diğer pozisyonlarda 
ona adapte olamamayı getirebiliyor. Gözünüzde anormal bir insan yoğunlaşması 
canlansın, altyapı sorunları, birinin hakkını gözetememe, açlıktan başkalarının 
haklarına tecavüz etme pozisyonları canlansın. Böyle bir noktada hastaları kent 
dışına almak aslında onları da korumak anlamına geliyor. Kent, güvenli bir 
pozisyonu, bir ritim rahatlığını yakalandığında onu da kendi içine entegre edebilir.  
 
B.D. Yavaş dönüşüme Kuzguncuk örneği verilebilir. Cengiz Bektaş ile başlayan mimar 
ve sanatçılarla etkileşen ama kimliğini kaybetmeden, segregasyona uğramadan 
dönüşen bir süreç var, dinamik olan öğeler yerlerine oturtulabiliyor burada. 
Kuzguncuk'un topografik bir avantajı var. Sınırları çok tanımlı bir vadiye oturuyor. 
Bu sınırlar yalnızca fiziksel değil, yerleşim karakteristikleriyle de destekleniyor. Bir 
tarafta Fethi Paşa korusu, bir tarafta Nakkaşbaba mezarlığı, arkada da Bağlarbaşı 
yapılaşması tarafından çevreleniyor. Sınırların içinde kalan alan koruma alanı olduğu 
için yeni yapı yapılamıyor, sadece yenilenebiliyor. Bu nedenle de büyüyemiyor. En 
büyük avantajı da bu, hep içinden dönüşmek zorunda olması. Güvenliğin buradaki 
tanımı da sınırlarla ayrışmak ve yapay önlemler almak üzerine değil birbirini tanımak 
ve bilmek anlayışı üzerine inşa oluyor.  
 
Dönüşüm kaçınılmaz olan bir şey. Kentte önemli olan o dinamiğin içindeki modeli 
keşfediyor olmak. Birileri tarafından keşfedilme hali değil yeşeren durumların 
gelişmesine ve etkileşmesine izin vermekle ilgili bir durum. O nedenle 



İmkanmekan’ın yaptıkları, kentteki bir takım şeyleri sorgulamaları çok değerli. 
Galiba konuştuğumuz müdahaleler farklı dinamikleri göz ardı edip ulaşılabilir 
olanlara kestirmeden gitmekle ilgili çıkan sorunlar.  
 
A.K.İ. Bunlara en iyi örnek Fransız Sokağı. 
 
N.K. Neresi iyi? 
 
A.K.İ. İyi demedim, örnek olarak verdim. Kötüye iyi bir örnek… … İMÇ'yi bir ara 
kaldıralım, buraya Osmanlı konakları yapalım deniyordu… Bir takım projeler 
üretirken ve kente enjekte ederken bunun yaşayacağını ya da işleyeceğini nasıl 
garanti ediyorlar, benim en büyük sorum bu. Fransız Sokağı, bu anlamda işlemeyen 
ve amacına ulaşamayan bir proje oldu. Bundan yeterince ders alındı mı? Dönüşüm ve 
yenileme projeleri sonunda kent mekanı yaşamayan, yaşanmayan, mekanı tüketen 
projelerle mi dolacak? Mekanın paketlenip satılması ya da satılamayıp elde kalması… 
Hatta biraz daha ileri gidilip yapılan mekansal soykırım! İki sene önce yaptığımız 
INURA toplantısı, Sulukule merkezli idi ve biz de yıkım ve yerinden edilmeler 
sebebiyle “Mekansal soykırım” diye bir kavram kullanmıştık. Filistin, Irak gibi savaş 
bölgelerinden çıkmış ve bizim de ödünç aldığımız bir kavramdı bu. 
 
B.D. Kuzguncuk'ta öyle ara formlar var ki beni heyecanlandırıyor. Şu an 
oturduğumuz apartmanda kiracıyız, Çakır apartmanı. Bu apartmanda 4 kat var ve 
Çakır’lar bir aile. Zamanında apartman büyük bir konak gibi yaşamış. Daire kapıları 
normal ev kapısı gibi, sadece aşağıdaki giriş kapısı ana kapı gibi. Çatı terasında film 
oynatıyorlar, bütün mahalle çatıda toplanıyor, herkesi misafir ediyorlar. Ailede 
birinin ölümü, diğerinin okumaya başka şehre gitmesi gibi hareketler olup daireler 
boşaldığında kiracı alıyorlar. Ama emlakçı marifetiyle değil, tanıdık, bildik 
vasıtasıyla. Kuzguncuk'ta kiralık ya da satılık mekanların emlakçıya gitmeden önce 
ortak bir sürece sahip olduğu gözlemlenebiliyor. 
 
A.K.İ. Aynısı Valideçeşme'de de var. Burada emlakçıya ev düşmez, dışarıdan gelerek 
yer bulamazsınız, evler herkesin birbirine söylemesiyle çabucak el değiştirir. 
 
N.K. Ama “mix” değil. “Mix” yerlerden konuşacak olsak ben Kadıköy'ü seçerdim, 
Kuzguncuk'u değil. Bakırköy'ü seçerdim mesela, çok şanslı bir ilçe. Beşiktaş, 
mükemmel! Ciddi anlamda şu an İstanbul'u ayakta tutan bana göre Beşiktaş-
Kadıköy-Bakırköy üçgeni zaten. Kentsel ton ayarı veren.  
 
B.D. Ama üçünün de bir tür transfer noktası olduğunu unutmayalım. 
 
N.K. Bakırköy transfer noktası değil, oraya gidip oradan bir yere gitme durumu 
yoktur mesela. Beşiktaş ve Kadıköy denizden dolayı transfer noktası, Bakırköy o 
noktaya gelmedi. Ulaşımı daha çok Kartal'la eşleşiyor, ancak hiçbiriyle tam olarak 
eşleşmiyor. Bir çalışma yapmıştık, hangi ilçe hangi ilçeye benziyor diye, Bakırköy tekil 



kaldı. 
 
B.D. Kuzguncuk'u daha içe kapalı olduğu için örneklemiştim. Bakırköy, Beşiktaş ve 
Kadıköy, büyük dinamik alanlar olduğu için biçimlenmeleri ve kozmopolit yapıları 
farklı tabii. Oralarda dönüşüm değil sürekli bir geçicilik hakimdir.  
 
N.K. Yoo, Bakırköy hiç bahsetmez geçicilikten… Ortaköy'ün dönüşememişliğini 
konuşmak gerekebilir… Üniversitede ilk yılım, belki de ikinci. Çelik Gülersoy’un 
Yıldız Parkı'nda yaptıkları bir rezalet, o kapı kollarını gördünüz mü, diyorum. 
Büyüklerim bana boyun büküyorlar. Neden öyle diyorsun, ne güzel kazandırdı adam, 
diyorlar. Olmaz böyle şey, diyorum. Çok da iyi bilmiyorum, sadece oradaki kapı 
koluna takılmışım. Kapı kolları çok korkunç! Bana sonradan dedem bir gazete kupürü 
getiriyor, saklamış, sene 1950 herhalde. Oradaki fotoğrafı göstererek “Bak” diyor “o 
senin beğenmediğin Yıldız Sarayı bu haldeydi.” Yıldız Sarayı yanmış, kül olmuş ve 
öyle bir zaman geçmiş ki doğal ortam onu süpürmüş. “Biz buradan buna 
dönüştüğünde seviniyoruz, sen kapı kolunu beğenmiyor olabilirsin, umarım daha 
iyisini yapacaksın ama biz memnunuz.” Bu bana bir işaret oldu. Her iki yönde de 
tutuculuk olabiliyor. Sen bilimsel tavırla durduğun noktada da temize çıkmıyorsun, o 
amca kapalı sitede oturduğu için suçlu değil. Yani o kadar enteresan bir şey ki, 
konuşma sırasında siyah ve beyaz olarak ayırdığımız şeyler, bir bütünün parçası 
olarak baktığında tam da kendi devinimini yaşar pozisyonda. Hayat zaten böyle 
yaşanıyor, dünya zaten böyle dönüşüyor, deviniyor. Hakkını kendisi koruyamazken 
onların haklarını korumaya yönelik bir uyanışa sebebiyet vermek. Bana göre Aslı, 
Sulukule'nin Jean d'Arc'ı. 
 
A.K.İ. Mimar olarak ben öne çıkan adamım belki ama kuşkusuz bu süreçte 
platformdan olsun, üniversitelerden olsun, kurumlardan olsun, yerel dernekten ve 
halktan olsun emek veren başka pek çok kişi var, zaten bir ekip işi olmasa bu tür kent 
hareketlerini sürdürmek mümkün olamaz… Boğaçhan'a katılıyorum, bir üniversite 
öğretim görevlisi bile araştırma yapmak için kapalı bir siteye senelerce dilekçeler 
vererek girmeye çalışıyor ama sen Sulukule’deki üç kişiyle tanıştırılarak bu tür 
mahallelere girebiliyorsun. Yani bu tür mahallelerdeki güvenlik sistemi daha basit, 
kendi içinden evrilen ve mevcut sosyal yapının bir parçası olarak gerçekleşiyor. Seni 
anladıklarında, tanıdıklarında içeri girme şansın var, diğerinde yok. Diğeri kendi 
dışında araçlara mahkum kalıyor. 
 
B.D. Yani birinde güven kendiliğinden oluşuyor, diğerinde güvensizlik var. 
 
A.K.İ. Beni dışarıdan uyarıyorlardı “Tek başına oraya gidiyorsun, geliyorsun, dikkat 
et!” diye. Ama oradaki ortamı, raconu bilerek hareket ediyorsun. Geleneksel bir 
mahalle hala, namus davasına birbirini topuktan vuran insanlar var. Ama bana hiçbir 
şey olmadı. Topluluğun sahip olduğu ve paylaştığı bir kontrol şekli ve bilgisi var. 
Oradaki güvenlik şekli çok daha doğru. 
 



N.K. Neye göre? 
 
A.K.İ. Diğeri çalışmıyor çünkü. Diğeri güvenlik kameralarını dayatıyor… 
 
N.K. İki sorum var o zaman: Tarlabaşı, Sulukule hangi fonlarla gerçekleşecek, nasıl 
bir finansal modeli var? İkinci soru da nasıl olmalı? Tarlabaşı'nın şu an parasını kim 
ödüyor, mimarlarının parasını kim ödüyor, yapılırken GAP'ın parasını kim ödeyecek? 
 
A.K.İ. Şimdi GAP İnşaat “Ben Tarlabaşı'nda kaybettim buradan para kazanmadım, bu 
bir prestij projesi” diyor. Yani sonraki projeler için bir reklam ve yatırım yapmış 
oluyor. Şimdi Fener-Balat Projesini de aldığını düşünürsek doğru yolda. Sulukule 
Projesi ise az katlı yapısı ile çok da kar getirici değil, bu sebeple özel şirket yerine 
süspanse edilebilsin diye TOKİ tarafından yüklenilebiliyor, ama proje 
tamamlandığında metrekare birim fiyatının belediyenin kamulaştırma bedeli olarak 
değer biçtiği 500’lerden 5.000 TL’lere çıkacağını unutmamak gerekir. 
 
N.K. Para kazanmasa bile bir para akışı olması lazım, bu nereden geliyor? Bir şeyleri 
ayağa kaldırmanın bedeli var. Önemli olan paranın bir yerden aktığının resmiyeti 
içinde olmaktır, ben bunu çok önemserim…  
 
A.K.İ. Sulukule gecekondu mahallesi değil. Orada herkesin tapusu vardı. Hatta 
Osmanlı döneminden kalan tapulara da rastlanıyordu. Kamulaştırma ilan edildiği 
anda, sanıyorsun ki okul, hastane veya park yapılacak. Villa yapmak için 
kamulaştırma yapıldı, tabii burada kamu yararı ayrıca sorgulanır. Bir yeri 
kamulaştırır gibi gözüküp sonra özelleştirip satışa çıkardığında bu nasıl bir kamu 
yararı sayılır ya da kamulaştırma sebebi olabilir? Hatta daha da insafsızca bir şekilde 
bu tür alanlar için Acil kamulaştırma kararı da alınabiliyor. Bu şu demek: Hiçbir 
anlaşma sürecine girmeden 15 gün içinde kamulaştırıp, kamulaştırma bedellerini 5 yıl 
içinde ödenmek üzere bankaya yatırıyorsun Aslında bu tür kararlar daha çok savaş ve 
doğal afet dönemleri için alınıyor.  
 
N.K. Ama bu bir kriz dönemi değil ki…  
 
*** 
 
N.K. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin oturduğu parselin batı kenarı 
dereyle tanımlanmış bir sınırdır, kendiliğinden oluşmuş, sonra da parselasyon içinde 
o şekilde tanımlanmış. Bu sınır bile zaman içinde bir şekilde işgal edilmiş, derenin 
yeri belli, bir kısmı orada Olimpiyat Köyü inşa etmeye çalışan bir kesim tarafından 
işgal edilmiş. Orası biraz vadileşen ve biraz da dolgu toprakla oluşturuluş bir takım 
yerler olmasından dolayı yerleşme yapılmamış. Başkalarının işgalini önlemek için 
dikilen ağaçlar orada yoktu fakat kimse de işgal etmemiş. Toprağının düzgün 
olmayışı, derenin taşma ihtimali, pis kokması vs. Derenin batı tarafında, Olimpiyat 
Yüzme Salonu var ve doğu tarafında da yavaş yavaş hastaneler başlıyor, arada da bir 



boşluk var. Gözümde bir rekreasyon alanı canlanıyor. Durumu şu an kötü çünkü islah 
edilirken aynı zamanda da izole edilmiş ama yine de dere var. Ataköy konutları var. 
Köpeğini kap gel, kuzeyden güneye akan suyun yanından yürü, koşuya çık. Oysa şu 
anda, her iki taraf da oraya sırtını dönmüş vaziyette. Boğaçhan Kuzguncuk’u güzel 
tanımladı, doğal bir şekilde kendini sınırlamış, dolayısıyla net bir şekilde rengini 
koymayı sağlamış, görünebilir hale gelebiliyor…  
 
B.D. Sulukule’ye kadar taşıdığımız konuda bir eksik nokta görüyorum. Buradaki 
derdimizin konunun çok katmanlı durumunu irdelemek olduğu düşünülürse, bu 
nokta, kendi bilgi alanımızdan gündeme getirilmeye ve konuşulmaya ihtiyaç duyuyor: 
Konuştuğumuz kentsel dönüşüm bölgelerinin güncel strüktürünün dışında onun bir 
de tarihsel strüktürü ve kentle kurduğu ilişki var, bu da bizim bilgi alanımıza 
saplanıyor. Bu bölgelerin kentsel bağlamın bir parçası olduğu, tekil yapıları 
korumanın ötesinde, oradaki tarihsel süreci de kapsayan, başka kentsel katmanlarla 
ilişkilerin bir bütün olarak algılandığı bakışlara ihtiyaç var. Kentsel strüktürün 
tarihsel evrimine, bu bölgelerin bu evrim içindeki rollerine, dün-bugün-yarın 
ekseninde bir bütün olarak bakılması gerekliliği bilgi birikimi isteyen okumalar 
ihtiyacını ve farklı senaryoların tartışılmasını gündeme getiriyor. Bu tartışmayı 
yaparken Sulukule'nin Fatih ve surlarla ilişkisini tarif etmezsek ya da Tarlabaşı ile 
Fener-Balat’ın yeniden yapılanmasını kentsel strüktür bağlamında okumazsak 
tartışmayı eksik bırakmış sayılırız. Bu tarihsel katmanlaşma ekonomik ve sosyal 
olduğu kadar onları olanaklı kılan ve kentin diğer kısımlarına entegre eden surların 
varlığı orada bir takım şeyler üretiyor. Bugün surlar nasıl dolgu yol için bir strüktür 
oluşturduysa kentin bu tarafı da başka bir strüktür oluşturuyor ve kent bu nedenle 
oraya başka türlü sızamıyor. Nilüfer’in verdiği örneğe bağlamak o nedenle bana iyi 
geldi. Meselenin tekil yapı bazında ele alınması anlamsal bütünlüğü göz ardı ediyor. 
Aynı şekilde meseleyi sadece güncel sosyal ilişkilere, ekonomiye bağlamak da eksik 
kalıyor… Bunlar büyük eksiklikler gibi geliyor bana.  
 
A.K.İ. Bu söylediğin nokta çok önemli. Yenileme alanlarında, parçacıl yapının farklı 
uygulama alanları, farklı kanunlar, farklı durumlar yaratması karşısında 
UNESCO’nun da yıllardır raporlarında belirttiği gibi bir alan yönetimi olması 
gerekiyor. Alan yönetimi uzun süredir gündemde olmakla birlikte ancak son aylarda 
hız kazanmaya başladı… Alan yönetimi aslında burada senin sözünü ettiğin 
birliktelikleri bilmeyi, farklı durumları, farklı aktörleri bilmeyi ve ona göre ortak bir 
eylem planı yaratmayı gerektiriyor. 
 
B.D. Oradaki fiziksel yapılanmanın arka planında duran, sadece sosyal değil bir de 
kentsel strüktür var… Bütün bunların dışında Bizans’tan bugüne gelene kadar kötü 
onarımdan tutun başka pek çok şeyin farklı disiplin alanlarında okunmasına ihtiyaç 
var. Pek çok çalışma, zamanında hazırlanmış rapor vs var ancak bunları bilgi haline 
getirip birbirine bağlayacak bir oluşum yok. Bilginin var olması bir araya getirilip 
okunduğu anlamına gelmiyor. Zaten bunlar çoğunlukla bir takım verilerle 
oluşturulmuş enformasyonlar, bunun bilgiye dönüştürülmesindeki süreçler eksik, 



yok. Bunu okuyacak, tartışacak, ortaya koyacak uzmanlar yok. Örneğin bir 
sempozyum yapılıyor ve orada sadece bunun ortaya geliş hali sunuluyor, halbuki 
başka türlü senaryoları okuyacak, bağlam ve koşulların güncelliği üzerinden yorumlar 
üretecek, bunları senaryolaştıracak, aynı nitelikte de tartışacak adamlara ve bu 
ihtiyacın sorumluluğunu alacak, gerekli ortamları kuracak, zaman ve olanak 
yaratacak politik ve ekonomik erklere ihtiyaç var. 
 
Tam da ilk baştaki yere, akademinin görevine getirdik konuyu. Orada birilerinden 
para alarak “danışman” sıfatı ile duran değil, dışarıda bu temsil ettiği bilgi alanını 
koruyan, bilgi alanının içinden konuşan, kendini bir tür iktidar alanı üretmeden 
ortamları kuran, tartışan ve katkılara açık bilgi alanını üreten pozisyon. 
 
N.K. Bu böyledir diye işaret eden bilim adamı, böyle bir eğilim görüyoruz bir de son 
zamanlarda. Belli bir takım farkındalık alanlarını işaret etmek.  
 
B.D. İşaret etme konusunda “on sene önce bunu böyle okuyorduk fakat elimizdeki 
araçlarla bunu artık şöyle okuma olanağı var” diyecek, elindeki bilginin 
zamansallığını sorgulayan akademisyenlerle henüz kendi coğrafyamızda 
karşılaşmamak ne kadar üzücü...  
 
N.K. “Bilimsel tutum”dan bahsedilirken bir taraftan da Batı dünyasının en büyük 
gaflarından birinin bilimi literatürün antagonisti olarak görmeye çalışmasına dikkat 
çekiliyor. Yani bilimsel tavrın ve teknolojinin güttüğü bir toplumda kültürel 
devinimin giderek sönümlenip çözülmeye başlaması… Romanlar başka bir yere 
taşındığında orada da kendilerini yeşerteceklerdir, o kadar kuvvetli bir devinime 
sahip olduklarını düşünüyorum. Bu onların oradan çıkmasını doğru bulduğum 
anlamına gelmiyor. Benim hayalimde canlanan doğru proje, onların oradan 
çıkmasına dair bir proje değil ama benim oraya gidebilmemi sağlayan bir proje, onun 
da adını koyayım.  
 
A.K.İ. Sulukule’den Taşoluk'a 300 aile gönderildi. Taşoluk’ta ev sahibi olan 
Arnavutköylü bir grup “Sulukuleliler geliyor, ne yapacağız?” diye web sitelerinde bu 
durumu uzun bir süre tartıştılar ve ciddi bir çatışma ortamı ortaya çıktı. 
Gönderilenlerden sadece on aile kalabildi orada, tutunamadılar. Merkezi ısıtma 
sistemi olduğu için 300 TL doğal gaz parası ödemek zorundalar, çevre bakım gideri 
diye bir şeyle karşılaşıyorlar, bir de 15 sene boyunca hiç aksatmadan ödeme yapma 
zorunluluğu var. Bakkal dersen yok, marketten alışveriş yapmak zorundalar. Tüm 
bunlar bir yana mobilyayı alıp yer değiştirmiyorsun ki, çevreyle iç içe geçmiş ilişkileri 
var. Sosyal ilişkileri, iş olanakları var… Yıkılan mahallelerinin çeperine, 
Karagümrük’e geri dönmeye başlıyorlar. Çünkü tutunabilecekleri, ilişkide oldukları 
yer burası. Sonuçta model öyle de işlemiyor. 
 
N.K. Kültür üretimini akademiden beklemeyin demeye çalışıyorum. Akademinin 
bilginin iletişiminde çok büyük rolü olduğuna inanıyorum. Veriyi işlemek, onun en 



güncel haliyle iletişiminde olmak anlamındaki rolünü benimserken kültürün 
üretiminin çok daha farklı bir noktada olduğunu görüyorum… Romanların yerinden 
edilmesi çok acı bir şey ve bunun doğru olmadığına inanmakla birlikte ekonomik 
faktörler devreye girmeli. Kültürel devinimin önemine dikkat çekmek istiyorum. 
Sanatçının örneğin Galata’ya girmesi daha yumuşaktır, daha doğaldır diyorsun ya. 
 
A.K.İ. Hayır, bunu demiyorum. O alanlarda yaklaşım tepeden inme olmadığı için 
farklı potansiyeller, farklı dönüşümler söz konusu ve oradaki insanların süreçlere 
etkime ve ara çözümler üretme şansı, olasılığı daha fazla diyorum. 
 
N.K. Kültürel etkileşim derken onu demeye çalışıyorum. 
 
A.K.İ. Tarihi yarımadada küçük üretimin şehir dışına çıkması hedefleniyor. Bu 
alanlar yenileme alanı ilan edilmedi ama böyle bir karar var ve bunun uygulaması da 
yavaş yavaş yapılıyor. En son Gedikpaşa'daki çanta ve ayakkabı üreticilerine “Ocak 
ayında çıkıyorsunuz, gidiyorsunuz” denmişti. Gitmek istemiyorlar, nedeni ekonomik, 
oraya bağlı çalışıyorlar. Oluşmuş bir pazar ortamı var. Ve üretim bölgedeki birbirine 
bağlı bir ağ üzerinden gerçekleşiyor. Sadece Gedikpaşa değil Kapalıçarşı, Şişhane gibi 
bu kente ait ve karakterini veren bir sürü küçük üretim bölgesi var. Yerel ve merkezi 
yönetimlerin küçük-büyük üretim bölgelerini tamamen dışarı taşıyalım gibi vizyonlar 
var. Bunun doğru olduğunu düşünen bir grup akademisyen de olabilir, profesyonel de 
olabilir. Taşınmaları doğrudur, bu alan turizm alanı olarak kullanılabilir, diyen de 
çıkacaktır… 
 
B.D. Bu bir açık kütüphane. Akademisyen -bilgi üretecek adam- bir erk sahibi olmaya 
başladığı zaman eleştiride bulunduğumuz en az diğer aktörler kadar problemli bir 
konum kazanıyor. Bir yandan aşamaları olan bir tartışma durumu ve bilginin 
üretilmesi sorunu varken, öte yandan bilginin tekelleşmesi ve sıkışması da başka bir 
sorun haline dönüyor. 
 
N.K. Bilgi, sadece üretir ve yeniden üretir diye baktığımızda akademiye yüklediğimiz 
yük doğal değil. Kendinden oluşan şey daha çok kültüre yakın duruyor. 
Gedikpaşa'daki o tepkiyi sağlayan şey bile oradaki üretim. Bunu kültür olarak 
okuyabilirsiniz. Bu da kendi yaptırım gücünü getiriyor. Tabii ki bir takım kanunlar vs. 
ile bunu dönüştürme, sağdan sola çekme, transit konumlama durumları 
yaşanabiliyor. Ama önemli olan, kültürün oradaki otantiği. Tabii ki okumalar, iletişim 
çok önemli ama iletişim olsa bile birdenbire üstünü bir sis perdesiyle kapatıyor 
olabilirsin. Esas olan şeyin oradaki kültürel pozisyon olduğunu düşünüyorum. 
Akademi dönüştürücü olamaz. 
 
A.K.İ. Örneğin Galata’da tabii ki bir dönüşüm olacak, ama oradaki farklı durumları, 
pozisyonları görebilmek gerekiyor. Yerel yönetimlerin çok tepeden inme ve dar bir 
dönüşüm vizyonu var. Dönüşümün nasıl olacağı birlikte tartışılıp çözülse çok daha 
yaratıcı şeyler çıkacağını düşünüyorum. Bu sene Kayıtdışı'nda bir atölye yaptık. Bir 



hafta süreyle bölgedeki aktörleri ve birbirleriyle ilişkilerini inceledik. Bazı aktörlerin 
hiç o çevreyle ilişkisi olmadığını gördük. Oysa ilişkiler, bağlantılar çok önemli. 
İKSV'nin bölgedeki yeni binası, duruşu, hiç o çevreyle ilişki içinde değil. 
Eczacıbaşı’nın Galata Kulesi'nin karşısındaki binası da öyle: Meydanda bir bina 
almak ama binanın dışını, kapılarını tamamen kapatarak var olmak! Aynı şekilde 
İstiklal Caddesi'ndeki Turkcell binası. İletişim üzerine kurulmuş bir firma, camla 
çevrili cadde katına bakıyorsun ama içine caddeden girilemiyor, kullanılamıyor. 
Küçük üretim kendi içine kapalı kaldığında, onun için de tehlike. Ama etkileşim 
halinde olduklarında birbirini destekleyen, daha büyük bir kuvvetin doğacağını 
düşünüyorum. 
 
*** 
 
N.K. Temsil, tasarlamanın tekil aracı haline gelmeye başlayınca sıkıntı doğuyor. 
Tasarlayanı tasarlanan nesneden uzaklaştırdığı düşüncesindeyim. Mekanın ne 
olduğunu bilmeksizin onun dört tane çizgisi üzerinden sürdürülen bir süreç/deneyim 
oluşuyor.  
 
B.D. Yani temsilin araçsallaşması ile ilgili bir sorun var demek istiyorsun. 
 
N.K. Evet. Temsil bir yandan hayranlık uyandırıcıdır. Zaten yüzyıllardır konuşulan 
bir konu bu, dört çizgiyle ifade edilmiş mekan bir takım şeyleri içinde tutmakla 
beraber tasarımın öznesi ya da aracı olmakla ilgili sorunu vardır.  
 
B.D. Mimarlık dediğimiz bütünsel durumu bir defada mekansal olarak kavrıyor 
olabiliriz ama meselenin içinde duran insanlar olarak tüm boyutlarıyla kavramaya 
çalıştığımızda, onları süreç olarak katmanlara ayrıştırmak, aktör olarak ayrıştırmak, 
tektonik yapısallıklarına ayrıştırmak, yaşamsal süreçlerini ayrıştırmak bir anlamda 
farklı temsil araçları ile çoğaltmak demek. Bütünü görebilmek için mümkün 
olduğunca çok temsil aracına ihtiyaç duyuyoruz. Mimarlık, müzik gibi bir defada 
algılanan ve hissedilen bir şey değil. Zaman devreye girmeye başladığında başka 
değişimler görülüyor, o yüzden resmin bütününü sürekli görememekten kaynaklanan 
bir çoğaltma halimiz var. Bu çoğaltma hali tabii ki temsil araçlarıyla olmak zorunda 
ve sorun da hep onlar üzerinden anlamak zorunda oluşumuzla ilgili… 
 
N.K. Çok enteresan başka bir şey var. Müzik notasına bakarak keyfine varılabilir ama 
bir plana bakarak onun keyfine varabilmek, onun dünyasına girebilmekle ilgili çok 
ciddi bir sorun var. Orada “render” dünyası devreye giriyor ya da film. Bence film 
alanı biraz açıyor çünkü ne de olsa algısal deneyimleri devreye sokuyor. Bir yönetmen 
ve bir mimar, film üzerinden mekanın tadına belki o zaman birlikte varabiliyor. 
Temsil nesnesi üstünden mekanın okuması yapılabiliyor. Ayrıca estetik hale gelmesi 
beni rahatsız etmiyor, bununla ilgili hiçbir sorunum yok. Çok güzel çünkü… 
 
B.D. Deneyim üretmede, bunu bir araç olarak kullanmakla ilgili Pelin Tan ile 



hazırladığımız bir iş buna iyi bir örnek. Tuzla'daki tersanede 40.000'e yakın işçi var. 
Onların 2000-2500'üne hitap eden bir problem var ve konu bunu görünür kılmak. 
Ortaya devasal, kağıt üzerindeki rakamlarda görünmeyen başka bir büyüklüğü görme 
olanağı çıkıyor. Büyüklük olarak oraya ait bir çözümün saçma sapan bir şey olacağı, o 
mimarlığın neye muktedir olduğunun sınırları ile ilgili pek çok şeyin nerelerde 
çözüldüğünü görme olanağı çıkıyor. Bu da mimarın kullandığı araçlarla görünür 
olabilecek bir konu. Oradaki temsilin kendisi, başka türlü bir araçsallık üretiyor ki 
ben biraz da meselenin bu kısmıyla ilgileniyorum. 
 
N.K. Diyagramdan biraz bahsetmiş oluyoruz, değil mi? 
 
B.D. Evet. Örneğin karşıma 40.000m2’lik bir proje konusu ve bir program geliyor. 
Bütününü algılamam mümkün değil. Anlamak için önce bir takım temsiller üretmek, 
sonra o verileri çarpıştırarak bir şeyler yapmak ve bir taraftan da bilgi toplamak 
durumundayım. Zaten bu araçlardan kopamaz hale geliyoruz ve onun içinden 
düşünmek zorunda kalıyoruz. Problem, her temsil aracı olarak ürettiğimiz şeyi bilgi 
zannetmemiz ve onun niteliğini sorgulamamamızla ilgili. Elimizde onu sınayacak 
araçlar yeterince yok. Kendi kendimize ürettiğimiz bir takım argümanlarla bakıyoruz. 
Onları neye göre sınayacağız? Zorunlu hale getirdiğimiz, yani kurala 
dönüştürdüğümüz durumlar da bir keyfiyetten ibaret. Çünkü temsil araçlarını sen 
kuruyorsun, sen bozuyorsun. Kurallarını sen nasıl kurarsan o da öyle oluşuyor. Bu 
tartışma, temsil aracından daha önemli bir hale gelmeye başlıyor. 
 
N.K. Bilgi ve kültür üretimi konularına bir bakalım. Küresel dünyada yerelliğin 
kalitesinden bahsettiğimizde o bölgede halı yapmanın altının çizildiği, onun 
promosyonunun yapıldığı bir anlayış karşımıza çıkıyor. Tahta kaşık neye benzer, 
tahta kaşıkla pilav yiyelim gibi. Burada enteresan bir şey var, bilmiyorum katılır 
mısınız? Evet, o yerle ilişkili, belki tarihsel bir bağ da var ama yerel olan illa ki o değil. 
Yerel olan, o an orada neyin olduğuyla çok ilgili. Elimde ne var diye -veya ailemde ya 
da çevremde- kullandığım eşyalara bakıyorum. Ben bu yerellik tarifi içinde değilim. 
Dikkat çekmek istediğim şey nesnenin bire bir üretimiyle ilgili değil de, bu nesneleri 
üretmek, ticaretini yapmakla ilgili. Bu ticarete yeni politikalar, yeni düzenlemeler 
tanımlıyor olmakla ilgili. Onu bir başkasından farklı yapıyor olmakla ilgili ne var diye 
bakmak. Soru şu: Bilgi üretmekten bahsediyoruz. Bunu genel anlamda kültür 
üretimiyle de ilişkilendirdiğimizi düşünelim ve küresel olan üretimin yanında yerel 
üretim dediğimizde neye işaret ediyoruz? Bu bir imgelem. Küresel olan, dolaşımı 
mümkün olan imgeyle yakından bağlantılı bence… 
 
A.K.İ. Çok doğru. Şişhane'de yerelliğe bakışımız bu anlamda. Belediyelerin oradaki 
üreticileri sadece Şişhane dışına değil kent dışına çıkarma gibi bir niyeti varken 
“Made in Şişhane” projesi ile daha farklı bir vizyona dikkat çekmeye çalışıyoruz. 
Bölgedeki potansiyele ışık tutmak üzere tasarımcıları ve üreticileri buluşturuyoruz ve 
üretim süreçlerini görünür kılmaya çalışıyoruz. Bu tür bölgelerdeki üretim yapısı, çok 
seçenekli tek bir fabrika gibi düşünülebilir. Kendi içinde örgütleniyor ve her tasarımcı 



ürün üzerinden rotasını çizebiliyor. Bu tür üretim sistemleri Amerika ve Avrupa’da 
kalkmış vaziyette. Uzak Doğu ile çalıştıkları için tasarımcıyla üretici arasında çok 
ciddi mesafeler var. Ama burada tasarımcı üretim sürecinde protopin üzerinde 
değişiklik yapma şansına sahip. Bu çok büyük bir hız ve yeni şeyler üretmeye de açık 
bir ortam sağlıyor. 
 
B.D. Mimar özneler olarak farklı coğrafyalarda, farklı biçimlerde, farklı kültürel 
ürünlerde bir şey yapabileceğimizi düşündüğümüz için kendimizi yersizleştiriyoruz. 
Aslında yine içinden düşünülen bir şey değil de, o yeri bir tür araç olarak 
kullanıyoruz. O “yer” bizim araçlarımız içinde bir anlam buluyorsa yere ait bir durum 
oluyor. Buradan ben başka bir şehre gidip bir şey yapıyorken, o yere ait 
dönüştürdüğüm veya ilişkilendirebildiğim bir durum yoksa hiçbir zaman o yere ait 
bir şey yapamıyorum zaten. 
 
*** 
 
N. K. Verilen ivmenin bir daha düzeltilemeyecek bir tahribat yaratma tehlikesini 
görmekle birlikte o yere ait enerjilerin yaşanması gerektiğine de cidden inanıyorum. 
Sulukule'de o hareket olmasaydı, bu noktaya gelinmeyecekti. Tarlabaşı'nda 
işleyen/işlemeyen pozisyonlar var. İşlemiyor çünkü stratejiler ve tavırlar bağnaz ya da 
öngörüsüz. Yerel olarak devrede olan kuvvetler Tarlabaşı'nda farklı. Bu çatışmaların 
yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Sulukule'deki yıkımın bir rezalet olduğunu 
söyleyebilirim, oraya gelecek projenin çok kötü olduğuna katılıyorum, evet. Buna 
rağmen o çatışma alanının bundan bir 10-15 sene öncesine göre bir enerji yarattığına, 
bir değişim-dönüşüm noktası yarattığına da inanıyorum. Çünkü bu, kentte bir 
tartışma alanı yaratıyor. Sulukule örneği gibi birkaç farklı noktada daha başka 
dirençler var. O zaman bir tehlikeyi fark etmek söz konusu olabiliyor… Bir yandan da 
şunu demek istiyorum, Sulukule'de bir kültürel üretim söz konusu olsaydı, o zaten 
kendini dönüştürüyor olurdu. “Paraları olsaydı, kuvvetleri olsaydı zaten kendileri 
dönüştürecekti.” Ben bu cümleye kesinlikle prim vermiyorum.  
 
A.K.İ. Bunu 90'larda ekonomileri iyi olduğu için ona gönderme yaparak söylüyorlar, 
yani ekonomimizi yıkmasaydınız biz de yapabilirdik kendi evimizi onarabilirdik 
diyorlar. Ayrıca o zamanlar koruma kanunu izinsiz bir çivi dahi çakmayın diyordu. Bu 
tür engeller olmasaydı biz de yapabilirdik diyorlar ki doğru da. SÖZLÜK 
REFERANSI: Yenileme Alanları 
  
N.K. Kartal ve Küçükçekmece'de en azından biraz daha, ben buradayım, buralıyım, 
buradaki değişimlere kulak veriyorum diyen bir yerli kesimin daha çok sesi çıkıyor. 
 
A.K.İ. Sulukule için ne olsa, nasıl bir yaklaşım olsa beğenirdin? 
 
N.K. O alan parka dönüşse beğenebilirdim! Açık söylemek gerekirse böyle bir 
düşüncem var. Biraz daha kentsel rekreasyon noktası yaratabilecek bir tavrı görmek 



isterim. Kent sürekli olarak yeni şeyler kuruyor, biriktiriyor. Onu dönüştürecek şeyi 
“çözmek” olarak görebilirim. Bir şey daha eklemek istiyorum, yaptırımcı bir gücün 
gelmesi, oradaki hayatın değiştirilmesiyle ilgili olarak düşündüğüm ise “kıymete 
kıymet katmak, az olanı çok kıymetli hale getirmek”. İster devlet, ister x grup 
tarafından yapılıyor olsun, fark etmez. Maalesef ortak tanım onu tarif ediyor olsa da 
bana göre aslında bunun adı “dönüşüm” değildir.  
 
Bakırköy'de ağaç dikip kendini korumaya çalışmış bir başhekimliğin şimdi diktiği 
ağaçların altında başka anlamda sıkıntı çektiğini görüyorum. O ağaçların doğru ağaç 
olup olmadığı da tartışılır, ama iyi ki dikmişler, süper bir yeşil alan var Bakırköy'de, 
ezmesi kolay kolay mümkün olmayan. Demek ki doğru bir refleksmiş. Ama aslında 
bir refleks veya değil orada bir park yapmak amacıyla kimse yola çıkmamış, keşke 
öyle olsa.  
 
Deha denilen şey var ya, ben o dehayı, dehanın örgütlendiği durumu canlandırıyorum 
gözümde. Öncül olarak Bach dolaşımda olmasa Mozart'ın olamayacağı gibi bir şeyden 
bahsediyorum. 
 
B.D. Çok spekülatif.  
 
N.K. Dönüşümden benim beklediğim aslında budur. Mimarlık konuşulmaya 
konuşulmaya giderek belki de bu kentte değer verilen malzemenin az olmasından 
bahsediyorum. Deha deyince spekülatif bir tarafa çektiğimin farkındayım, ayrıca 
kastettiğim mükemmel akıl değil. Alanda birçok kişi tarafından heyecanla beklenen 
ürünü üreten bünyeden bahsediyorum. Şişli'de, Bomonti'de, Elmadağ'da, Ankara'da 
1950'ler, 60'larda çok kaliteli binalar üretmiş grubun dehasından bahsediyorum. 
Anlatmaya çalıştığım bu üreten güç. Onu tanımlayan şeyin de dile getirilen kalite 
talepleri olduğunu düşünüyorum. Yaptığı şeyi bilmek, bildirmek zorunda olan kişinin 
de yine ben olmasından çok huzursuzluk duymuşumdur. Örneğin gazetelerde bu 
binanın mimarı şu diye işaret edildiğini ne zaman görüyoruz? Şimdi en azından 
“kentsel dönüşüm” projeleri tartışılıyor, insanlar bununla ilgili bir tavır takınır hale 
gelebiliyor, bunun ölçütleri tartışılıyor. Bununla ilgili çalışan beyinlerin de ona göre 
karşılıklar verdiğine inanıyorum. 
 
A.K.İ. Bu öyle hızlı ve yıkıcı bir süreç ki bu tür alanlar sanki savaş alanı haline 
gelmekte. Birbirini etkileyecek, bu konuşulmaya başladı ve olan şeyler de değişecek, 
diyorsun. Fakat o değişim olana kadar, deneme yanılma ve öğrenme süreçleri 
beklenene kadar, kentte çok ciddi tahribatlar oluşuyor o noktaya varıldığında belki 
geriye hiçbir şey kalmamış olacak. 
 
B.D: Nilüfer’in söylediği şeyin cevabının şöyle bir yerde gizli olduğunu düşünüyorum: 
Fikirlerin ya da deneyimlerin dolaştığı zeminin sürtünme katsayısını ne kadar 
azaltırsak, vücut bulma olasılığı o kadar yüksektir.  
 



N.K. Evet, sürtünmenin giderek azaldığından bahsettim.  
 
B.D. Bilginin paylaşımı ve birikmesi ile ilgili problemler yaşıyoruz. Bilgi kişilerde 
birikiyor, kişiler giderse bilgi de gidiyor. O nedenle fikirler ne kadar dolaşıma girip 
çatışmalarla başka zihinlerde dolaşabilirse bazı şeylerin yeşerme olasılığı yükseliyor. 
 
*** 
 
 
 


