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Gezi Parkı’ndan ve onunla başlayan toplumsal hareketten kent, mimarlık ve tasarım bağlamında öğrendiklerimizi 
geniş katılımlı bir dosyayla ortaya koyuyoruz. Öğrencilerden mimarlık ofisi çalışanlarına, akademisyenlerden 
serbest mimarlara dek gelen yazılar ve görseller tartışmanın iki ana eksenini ortaya serdi. İlki hareketin mekansal 
karşılığının önemi üzerineydi. İktidarın bir kentsel müdahale konusundaki ısrarının Gezi Parkı’nın sahiplenilmesi, 
simgeleşmesi, bir toprak parçası gibi el değiştirmesi gibi sonuçlara yol açması, mücadelenin mekan üzerinden 
başladığının ispatı. İkincisiyse Gezi Parkı’nda iki haftalığına da olsa kurulan yaşamın mimarlık ve tasarım açısından 
öğreticiliğiydi. Mimarsız mimarlığın yaşam kurma potansiyeli, mimarlık ile yaşam arasındaki mesafeyi yeniden 
düşünmemiz için çok büyük bir fırsat sundu. Gezi Parkı hareketinin gündelik yaşamla kurduğu ilişkiden planlama, 
mimarlık ve tasarım alanlarının öğreneceği daha çok şey olduğu aşikar. hazırlayan: hülya ertaş

Gezi Parkı
Mimar(sız)lığı

1 Revir/yeme/içme
2 Yeme/içme
3 Mutfak
4 Revir
5 Yeme/içme
6 Koordinasyon/yeme/içme
7 Eczane/yeme/içme/giysi
8 Yeme/içme 
9 Doktor/eczane
10 Yeme/içme
11 Yeme/içme/giysi
12 Koordinasyon/basınla ilişki
13 Yeme/içme/sağlık
14 Kütüphane

gezi parkı krokisi, 7 haziran 2013
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AMerİkA'nın Yenİden keşfİ 
Fırat Kaya*

Bütün bu süreçte en önemlisi Gezi Parkı diye bir yer varmış, onu keşfettik. 
İnsanların çoğu zaman gitmediği, görmediği, görmezlikten geldiği bir yerdi orası. 
Aslına bakarsanız, Taksim Meydanı da 1 Mayıs’tan 1 Mayısa akla gelir ve 
sahiplenilir. Meydan, yerleşim yerlerini birbirine bağlamayan bir hale getirilmiş ve 
bunu önleyebilecek tek şey, belki de Gezi Parkı gibi bir parkın, büyüyerek, 
meydanla diğer yerleşim birimleri arasında ilişki kurması. Belki de park insanların 
kullandığı bir park haline gelecek böylece. Neyse, mesele Gezi Parkı değil aslında. 
Hep deniyor ya "mesele üç beş ağaçtan ibaret değil" diye... Gerçekten de mesele 
üç-beş ağaçla başlayıp nerelere geldi. İnsanlar sokağı keşfetti. Sokakta neler 
yapabileceklerini gördüler. 

Peki mimari bu işin neresindeydi? Mimari insanlığın başlangıcıyla eşzamanlı bir 
uğraş olduğundan, bu süreçte dile getirilen tüm kaygıların ucu bir şekilde mimariye 
ulaşıyordu. Parkın park, sinemanın sinema olarak kalmasını istemek; hem yerleşik bir 
hayat özleminden geliyor hem de İstanbul'un aslında insanlar aracılığıyla verdiği bir 
mesaja dönüşüyordu. Şehir ilk defa konuşuyordu! O günlerde Gezi Parkı'na gidenler 
İstanbul'u dinliyorlardı farkına varmadan. zaten dinlemeyenler ve dinlemek 
istemeyenler şehrin üstünde bir kez daha tepiniyordu ve karıncalar eziliyordu. Bu 
süreç öğrettiği birçok siyasi, sosyolojik, psikolojik şeylerin yanında bir de şehirli insanı 
şehriyle birleştirdi. İnsanlar agoralardaki gibi toplantılar yapmaya başladılar, hem de 
parklarda! Parkların temiz hava için bırakılmış boşluklar değil, insanların kullanımı 
için peyzaj çalışmasıyla oluşturulmuş yerler olduğunu keşfettiler!

İnsanlar diyorum da, aslında bütün bunları yapanlar gençler. Bilgisayar 
başından, sanal ve korunaklı dünyalarından çıkıp gerçek dünyayla temas etti 
birçoğu. Nasıl bir yerde olduklarını ve burada neler yapabileceklerini ve 
başlarına da neler gelebileceğini gördüler. En önemlisi, korudular. Temelli bir 
koruma değil, yavrusunu koruyan hayvan içgüdüsüyle, şimdilik, sonra 
doğasına bırakmak üzere. İnsanı kendi organizmasının içerisinde 
barındırmayan Marc Auge'nin "yok-yer" olarak tanımladığı mekanların tam 
tersi bir yere dönüştü Taksim Meydanı ve Gezi Parkı.

Peki diğer şehirlerde ne oldu? Diğer şehirlerdeki direnişlerin mekansal 
kaygılarının olduğunu düşünmüyorum. Taksim'deki de birçok açıdan 
mekansal kaygılar gütmüyordu; bildiğimiz anlamda bir ilişki de kurmuyordu 
insan-mekan arasında. Bir direniş ruhunun yansımaları olarak, daha çok 
sosyal ve politik birikimlerle diğer şehirlerde de ayaklanmalar çıkmıştır. Salt 
polis şiddetine karşı gelen insanlar da vardı o kalabalıklarda, iktidara karşı 
sesini yükseltmek isteyen de. İstanbul'da insanların şehriyle arasında bir 
mesafe vardı ve bu hareket esnasında o mesafe kapandı. İstanbul'da 
yaşıyorum deyip, aslında bu şehri yaşamadan, sadece ofisinde ve evinde 
yıllarını geçiren insanlardan bahsediyorum. Bu mesafe azaldıysa, bu da iyi bir 
kazanımdır.

*Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi

Beden/MekAn Üzerİnden Gezİ PArkı
Gülsüm Baydar

Gezi Parkı direnişi ile başlayan kentsel aktiviteler zincirini politikadan ekonomiye, 
sosyal bağlamdan kültürel altyapıya kadar sayısız boyutta tartışmak mümkün. 
Herhangi bir toplumsal oluşumun mekansal boyutunu diğer boyutlarından 
soyutlamak tabii ki olanaksız. Ancak Gezi Parkı eylemlerindeki mekansal kullanımlar 
özellikle güçlü ve öğretici ögeler barındırıyorlar. Direniş süreci, bir yandan 
alışageldiğimiz mekan kategorilerini radikal biçimde sınarken, diğer yandan mekansal 
kullanımın politik gücünü de apaçık ortaya koyuyor.

Gezi Parkı’na odaklanmadan önce, aydınlanmacı düşüncenin idealize ettiği modern 
mekan anlayışının belli işlevlerin belli alanlara tahsis edildiği, büyümenin iki 
boyutta öngörüldüğü, düzenli, kontrol edilebilir ve hiyerarşik bir sistem önerdiğini 
hatırlamakta yarar var. Bu sistemde, kent bağlamında işyeri, konut, üretim; tek yapı 
bağlamında ise yemek odası, yatak odası, toplantı odası gibi farklı işlevler 
okunabilir sınırlarla birbirinden ayrılabilen alanlar olarak tasarlanıyordu. Böyle bir 
düzenin örneklerini Le Corbusier’in City for Three Million Inhabitants projesinden 
Jannsen’in Ankara planına, alışveriş merkezlerinden müteahhit yapımı 
apartmanlara kadar izlemek mümkün. Bu anlayışta, işlevleri plancılar tarafından 
öngörülen “boş” mekanlar kendilerine tahsis edilen anonim bedenler için 
kullanıma açılıyor. Yani mekan, içi sonradan bedenlerle doldurulan bir boşluk 
olarak tahayyül ediliyor. Bugün de mekanların işleve dayalı tanımları ya da içerikleri 
ne kadar değişirse değişsin, en azından kamusal/özel ikilemi mekansal 
ayrışmalardaki belirleyiciliğini koruyor ve mekansal kontrolün, hiyerarşinin ve belli 
bir düzen anlayışının yeniden yeniden üretilmesini sağlıyor.

Gezi Parkı direnişi, tam da böyle bir anlayışı kökünden sarsan mekansal kullanım 
biçimlerini gündeme getirmesi açısından önemli. Buradaki eylemlerde, işlev/mekan 

ilişkilerindeki ezberler çözülmekle kalmayıp, bu çözülme etkin bir politik güç aracı 
olarak harekete geçirildi. Her şeyden önce, Gezi Parkı eylemlerinde kamusal 
alanın tanımlı işlevleri ve özneleri kendilerine tahsis edilen mekanların dışına ve 
ötesine taşındı. Apartman girişleri direnişçiler için yiyecek, şiddete karşı önlem ve 
tedavi gereçleriyle donatıldı; oteller ve camiler revire dönüştü; direnişçiler salt 
direnme eyleminin ötesinde, örneğin sokak hayvanlarının bakımını ve parkın 
temizliğini üstlendiler; mutfak malzemeleri, tencereler ve tavalar, dolap 
içlerindeki görünmez konumlarından çıkıp, kamusal alanlarda direniş unsuru 
haline geldiler. 

Gezi Parkı eylemlerinde mekanları kullanan bedenler de anonim tanımlarından 
sıyrıldılar. Örneğin toplumsal cinsiyet kategorileri tüm ağırlıklarıyla vurgulanarak 
ve farklı anlamlar kazanarak direnişin diline farklı boyutlar kattı. Kentin 
merkezinde polis şiddetine maruz kalan “kırmızı elbiseli kadın” kırmızı rengin 
toplumsal cinsiyet kategorilerindeki simgesel anlamını ve mekansal hiyerarşilerde 
ona tahsis edilen konumu altüst ederek, politik bir boyut kazandı; Anneler 
anonim direnişçiler olarak değil “anne” kimlikleriyle direnişte yer aldılar; kent 
meydanında “duran adam”ın erkek olması, kentsel eylemin erkekle, eylemsizliğin 
kadınla özdeşleştirildiği ataerkil toplumsal düzende özel bir değer taşıdı. 

Bu ve benzer örneklerle, Gezi Parkı eylemleri mekanın pasif bir taşıyıcı 
olmadığını, tam tersine ancak içinde yer alan bedenler ve öznelliklerle tanım 
kazandığını en çarpıcı biçimlerde ortaya koydular. Bu eylemlerin gücünün ve 
sürdürülebilirliğinin en az bir nedeninin var olan mekansal ve toplumsal kimlik 
kategorilerini ve dolayısıyla kontrol mekanizmalarının sınırlarını zorlamalarından 
kaynaklandığını düşünüyorum.
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Aktİf ÇAğın ÖzGÜr PAYlAşıM zeMİnİ
Salih Küçüktuna

Olayların başladığı gün 31 Mayıs Cuma günü Bilgi Üniveristesi'nde 
yürütücülüğünü de yaptığım Mimarlık Bölümü birinci sınıf öğrencilerinin jürileri 
vardı. Tüm gün süren ve bütün bir dönemi kapsayan bu jürilerin benim için 
büyüleyici tarafı; Gezi olaylarında ön plana çıkan genç jenerasyonun enerijisinin 
gözlemlenebilmesidir kuşkusuz. Bu yüzden olayların mimarlık ve kent kültürü 
açısından etklerinin yanı sıra, içinde olduğumuz ve süratli bir biçimde dönüşen 
sosyal hayatın öncü figürü olan genç kuşak ve kullandığı araçlarla nasıl 
şekillendiği de çok önemli.

Olağanüstü büyüklükteki iletişim ağını görünür kılan sosyal medya araçları, 
bloglardan başlayarak daha az karakterle ve sadece tek bir görsel ile evrimleşen 
bir yapıya dönüşüyor. Bu yapı, ne kadar etkili olabileceğine dair ipuçlarını uzun 
süreden beri vermekteydi. “Aktif Çağ” olarak adlandırdığım ve özellikle son 10 
yılda belirgin biçimde örneklerini gözlediğim dönüşüm aralığının, bunu 
dönüştüren ve çok büyük ağırlığı 80-90 kuşağından olan ''yeni göçebe'' figürü 
bu araçları müthiş bir beceri ile kullanarak esnek, hızlı, adaptasyon yeteneği 
gelişmiş, etkin, aktif, paylaşımcı ve en önemlisi de hiyerarşik otoriter yapıyı pek 
de önemsemeyen, kendi geliştirdiği değer yapısıyla bir model oluşturdu. 
Böyle bir yapının özellikle mimarlıkta ve tasarım alanında yapabileceklerinin 
potansiyeli sanırım anlaşılmış oldu. Yaratıcılığın baskı altında problem çözme 
yeteneğine dönüştüğü bilimsel olarak ispatlandı ancak problem çözme her ne 
kadar tasarımın bir bileşeni olsa da, yaratıcı düşünmenin önünde de büyük bir 
engel olarak geçici, katı, duygusal, ani kararlarla alınmış çözümlerden öteye 
geçemeyen modeller sunmakta. Mizahı bir şekilde toplumun yaratıcılık ölçeği 
gibi görürüm ve aslında geçici olarak birkaç hafta içerisinde yaşadığımız bu 
görece özgürlük ortamı, yaratıcılığın da o derece ortaya çıkabilmesine imkan 
tanıyabiliyor. Büyük sosyal travmalarda bilincimiz, geçici olarak tasarımın 
olağanüstü güç ve etkisi olduğunun farkındalığına açılıyor. Bu farkındalık 
sadece tasarımcı ve mimar açısından değil kenti yaşayan insanın da farkındalığı 
-ki bu çok önemli bir etki. Her ne kadar süreç devam ediyor olsa da, bu 
durumun travmatik olmaktan çıkıp artık kendi doğası gereği baskıdan 
kurtulmuş bir geniş özgür paylaşım zeminine çekilmesi, sosyal anlamda 
sürdürülebilir olması olabilecek iyi sonuçlardan birisi olacaktır. 

Gezi Parkı'nda ikonlaşmış figürlerin AutoCad blokları 
https://drive.google.com/folderview?id=0BxnC_VnHofpNQTJOWnNIb29fUU0&usp

siyahlı kadın

kırmızılı kadın

okuyan adam

redhack

çarşı guıtar hero

duran adam

talcıd man

çıplak adam
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ÖYle değİl BÖYle AÇılıM
Sevgi Türkkan

2009 yılı itibariyle “açılım” Türkiye sosyo-politik gündeminin en popüler teması 
idi. AK parti hükümeti ardı ardına sunduğu radikal açılım paketleri ile etnik, 
sosyal, dini vb azınlıkların yıllardır el değmemiş problemlerine el uzatıyor, onlara 
görünürlük vaat ediyordu. Sırasıyla, gelen Kürt, Alevi, Çingene açılımlarına ana 
muhalefet partisi de türban ve eşcinsel açılımları ile cevap verdi. 

Politik bir motif olarak “açılım” artan bir yoğunlukla siyasi gündemi meşgul 
ederken, eşzamanlı olarak metropoliten alanlarda büyük ölçekli dönüştürücü 
faaliyetler gündeme geliyordu. Özellikle İstanbul’da sayısız kentsel dönüşüm 
projeleri, mega yatırımlar lanse edildi. Bu tesadüfi olmayan eşzamanlılığı neo-
liberal politikaların gereği olarak okumak ve anlamlandırmak mümkündü. Peki 
ama bu dillerden düşmeyen açılım kavramı kentsel - mekansal pratiklerde 
acaba neye karşılık geliyordu? Aynı hükümetin siyasi dili ile geliştirdiği 
mekansal pratik arasında nasıl bir ilişki vardı? “Açılım”ın mimarlıkcası, kent 
planlamacası ne idi? 

Küçük bir oyunla bu ilişkiye bakalım. Mesela bir siyasi “açılım” söylemini alıp bir 
mekansal icraat ile çarpıştırsak ne görürüz? Çingene açılımı akabindeki Sulukule 
kentsel dönüşüm projesiyle, Alevi açılımı Cem evlerinin ibadet yeri olarak 
meşruiyetinin tartışılmasıyla (bugün ise üçüncü köprü projesi ile), Taksim 
meydanının 32 yıl sonra 1 Mayıs gösterilerine açılması, Tekel fabrikalarının satışı 
ve Taksim’i bekleyen Topçu Kışlalı yayalaştırma projesi ile şıp diye eşleşiveriyor.

Peki en soyut haliyle devlet ile toplum arasındaki ilişkinin dönüşümünü 
hedefleyen “açılım” politikası, yeni türden bir kamusal alanın inşaatında nasıl 
bir dil önerdi? Bu dil ne kadar açıktı?

Antropolog Jeremy Walton 2010 yılında yazdığı metinde çok kültürlülüğün 
yükselişini AKP politikalarındaki Yeni-Osmanlıcı kültür ve estetiğe duyulan 
romantik özlem ile ilişkilendiriyor. Bu çerçevede bir zamanların çok kültürlü, 
güçlü, zengin ve çoktan küreselleşmiş Osmanlı kültürünün estetiğini, açılım 
mekanizması için biçilmiş kaftan olarak görmek mümkün. Bunun en belirgin 
örneği ise konumu, geçmişi ve eklektik mimari dili ile şüphesiz Topçu Kışlası.

Velhasıl, temelinde heterojenlik, görünürlük, erişim, katılım gibi kavramları 
işleyen açılım politikaları, kamusal alanın yapılaşmasında belirgin bir dili dayattığı 
gibi, o dile uymayan tüm var oluşları da açıkça hedef gösterdi. Çok kültürlülük 
paravanı ardında, önceden belirlenmiş ve kapalı bir hat çizerek bu hattan 
çıkılmaması için yolları tıkadı, kanunları yeniden yazdı. 

Gezi parkında yaşananlar “açılım” kavramının devrimidir. Paravan olarak 
kullanılan ve samimiyeti olmayan bir kavramın, bu politikalara en çok alet edilen 
İstanbul’un göbeğinde zuhur etmiş, kendini gerçekleştirmiş halidir. Geçici de 
olsa benzeri olmayan bir mekansal örgütlenme ile görünürlüğünü kaybetmiş tüm 
gruplar ve bireyler için hem mekansal hem de bio-politik bir var olma zemini 
ortaya çıkmıştır. Kamusallık yeniden öğrenilmiştir.

Habermas’ın “öffentlichkeit” kavramı, hem kamu hem de açıklık anlamına 
gelmesiyle bu tartışmalara çokça konu olur. Fakat açılımı gerçekleştiren şeyin 
Habermas’ın önerdiği gibi evrensel bir ortak aklın değil, “eleştirel düşünce”nin 
kendisi olduğunu unutmamak gerek. Bu açılımın mekansal pratiği ise, o ya da bu 
dil meselesine indirgenmemeli, eleştirel yöntemlerle işleyen mekansal pratikler 
yönlendirici olmalıdır. Yoksa başka türlü kapanma tuzaklarına düşmek işten değil. 

superpool, pelin derviş, didem ateş mendi ve orçun özişçi tarafından hazırlanan istanbul parkları haritası 
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AtM SAnAtı 
Nur Balkır Kuru*

Tarih: 1 Haziran 2013
Yer: İstiklal ve Sıraselviler Caddeleri
Fotoğraflayan: Nur Balkır Kuru

Bu çalışmalar aktivist ya da yasadışı örgütler tarafından üretilmiş sanat eserleri 
değildir. Gösterilerin ve sivil başkaldırının örnekleri olarak genel geçer bir olguya 
sahiptirler. Sipariş üzerine yapılmazlar ve herhangi biri tarafından 
sahiplenilmezler. En yaygın olarak kullanılan biçimlerden bazıları “barış” ve 
“anarşizm” işaretleridir. 

Bu çalışmalar, performans, grafiti ya da sokak sanatı değildir. Herhangi bir sanat 
akımı, türü ya da disiplinine bağlı olarak üretilmezler. Tamamen doğaçlama 
ürünüdürler ve tesadüfi kompozisyon oluşumlarından beslenirler. Kullanılan 
malzemeler çekiç, taş ve boyadan oluşmaktadır. Çeşitli renkte boyaların kullanımı 
çalışmanın dramatizasyonunu artırmak ve bir mesaj vermek amaçlıdır. 

Bu soyut kompozisyonların benzerleri yoktur ve kesinlikle taklitleri yapılamaz. 

* Yrd. Doç. Dr., Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü
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fİzİkSel ve SAnAl kAMuSAl MekAnın keşfİ 
Esra Akcan

İstanbul’da son yılların AVM çılgınlığına tanık olup da kamusal mekanın yokoluşuna 
sızlanmamak bana imkansız geliyordu. İş-ev-AVM üçgeninde dönen hayatlara tanık 
oldukça; hınca hınç dolu, giderek daha da büyüyen, abartılan, öne çıkma yarışında bir 
sonraki adımını artık iyice şaşırmış AVM’lerin, boydan boya vitrinleri ve mimari 
çırpınışları önünde yürüdükçe, gerçekten bu kadar insan bunu mu istiyor diye 
sorardım kendime, modern şehrin bize sunabileceği en anlamlı mekan gerçekten bu 
muydu, herkes memnun bir ben mi nemruttum? Gezi Parkı direnişi birçok şeyin 
yanında bu hislerimde hiç de yalnız olmadığımı gösterdi bana. İnsanlarla dolup taşan 
AVM’ler sosyal mekan olarak tanımlanabilirlerdi belki, ama kamusal mekan 
değillerdi: Özel mülk olarak sahipleri ve kontrollü girişleri vardı, kamusal mekanın en 
temel tanımı olan ifade özgürlüğüne platform oluşturmuyorlardı, o kadar ki 
Türkiye’de mimari mekan fotoğrafı çekmek bile yasak olmuştu -defalarca güvenlik 
görevlileri tarafından engellendiğim için buna kefilim. Gezi Parkı direnişi, sadece park 
yerine AVM yapılmasına karşı çıkmadı, AVM’lerin sağlayamadığı kamusal mekanı 
yeniden keşfetti, hatta onu yeniledi, güncel parametrelerle dönüştürdü. 

Ekonominin "ilerlemesi" için alışveriş yapmamız söylenirdi neoliberal dünyada bize, 
oysa artık başka kentsel aktiviteleri de sevdiğimizi biliyoruz: parkta toplanmak gibi, 
katılım forumları düzenlemek gibi, meydanda çömelip spontane bir piyano konseri 
dinlemek gibi, poster tasarlayıp asmak gibi, yıkıcı iktidar güçlerine karşı yaratıcı olmak 
gibi, performans sanatçısı olmak gibi, ağaçların altında yoga yapmak gibi, çöpleri 
toplamak gibi, Facebook üzerinden dolaşan ihtiyaç listesine bakıp hemşerine yardım 
götürmek gibi, yani insanın politik bir canlı olduğunu hatırlamak ve kentine sahip 
çıkmak gibi. Hatta Gezi Parkı direnişi kente sahip çıkma eylemine deyim yerindeyse 
çağ atlattırdı: Gerekirse çadırları, kütüphanesi, erzak dağıtma birimleri, gösteri 
sahnesi, reviri, veterineri, tartışma podyumları ve serbest kürsüleri ile yeni bir kent 
kurulabileceğini gösterdi. 

Tabandan yaratılan bu spontane geçici kent, Gezi direnişini son dönemdeki 
emsallerinden ayrıştıran bir özellikti aynı zamanda. Otoriter sistemi değiştirmek 
adına ayaklanan Arap Baharı ve bir önerisi ya da somut talebi olmasa da mevcut 
ekonomik sistemin devam ettirilemez olduğunun altını çizen ABD’deki Occupy 
hareketleri, Gezi direnişine hem benziyor, hem ondan ayrışıyordu. Gezi Park kenti ise 

Türkiye’deki direnişi ayrıştıran özgün oluşumlardan biriydi. (En büyüğü New York 
zuccotti Park’ta gerçekleşen Occupy hareketinde eylemciler çadırlarda konaklasa da 
bu kadar çok işlevli, ziyaretçili ve bütüncül bir kent hayatı tanımlanmamıştı.) Polis 
müdahalesiyle dakikalar içinde tamamen yok edilmiş olsa da, bu geçici Gezi Park 
kenti hatıralarımıza çoktan kazındı. Benim görebildiğim kadarıyla bu kentteki tek 
sorun polis şiddeti, gaz ve tazyikli suydu; polisin olmadığı zamanlarda bu kent tüm 
olanaksız koşullarına rağmen bir şenlik, dayanışma ve sanat festivali havasındaydı. 
Bütünüyle bir kamusal mekandı ve bu kamusallığın yeni bir özelliği fiziksel ve sanal 
mekanı birleştirmesi, böylece tüm dünyadan katılımcıları içine alabilmesiydi. 

Gezi direnişi fiziksel ve sanal mekanın birbiriyle çelişen değil, birbirini destekleyen 
mecralar olarak kullanıldıklarında daha etkin olduklarını gösterdi. Bu bir “Twitter 
devrimi” olduğu için insanlar tweet atmaktan bile tutuklandı ama aynı zamanda 
gördük ki, sözünü duyurmak için fiziksel mekanda bulunmak, sokağa çıkmak, ağacın 
altında nöbet tutmak, parkta kamp kurmak, en az sosyal medyayı kullanmak kadar 
önemli. Ulaşılabilir, yürünebilir, toplanılabilir şehir merkezleri ve o şehir 
merkezlerinde kalabalık, görünür olmak halen önemli. İşte bu yüzden, iktidar 
merkeze giden onca otobüs, minibüs, vapur, metro, araba yolunu kapattı, 
yürüyenlerin önünü kesti, eylem mekanına ulaşanları dünyada benzeri az görülür bir 
polis şiddetine maruz bıraktı, duran adamları topladı, piyanoları rehin aldı. 

Aynı nedenle, Taksim'in ilerde ne olacağı ve bu kararın nasıl verileceği bu kadar 
önemli. Demeçlerinden çıkarabildiğim kadarıyla Başbakan Erdoğan, diğer "çılgın 
projelerinin" yanında Taksim’in üzerine kendi mimari imzasını atmayı Belediye 
Başkanı olduğu günlerden beri istiyormuş. Tüm tek adam iktidarlarının tarihte 
yapmış ve günümüzde yapmakta olduğu gibi, mimari temsil bir ülkeye kalıcı damga 
vurmanın en temel yolu olagelmiştir. İstanbul’un en merkezi meydanında, 
Cumhuriyet’in sembolleri olan Gezi Parkı ve AKM yerine neo-Osmanlı bir üslupta 
binalar yapma ısrarı da bu sendromdan başkası olmasa gerek (Topçu Kışlası ile 
uyumlu Barok üslup derken Osmanlı Baroğu kastediliyor sanırım.) Gezi direnişi 
Türkiye’de tek adam döneminin artık kapanabileceğinin ümidini veriyor bana; gerçek 
mimari katılımcılığın artık tanımlanıp uygulanabileceğinin ümidini.

kAMunun İcrASı 
Gökhan Karakuş

Kısa süreli yaşanan Gezi Parkı ütopyasının önemli yanı bence, İstanbul’da 
yaşayan kozmopolit kesimin kendini şehrin göbeğindeki parkta evdeymiş gibi 
rahat hissetmeleridir. Çünkü geride kalan 19 gün boyunca parkta gözlemlenen 
birincil aktivitenin, insanların arkadaşları ve orda tanıştığı insanlarla şehirdeki 
yeşilin zevkini çıkarma yönünde olduğudur; öyle ki aslında modern parkların 
öncelikli tasarım amacı da budur. Gezinmek, yürümek, oturmak, etrafı 
seyretmek, kestirmek, dinlenmek ve oynamak, huzur dolan parka uğrayan 
kesimin yaptığı aktivitelerden birkaçıydı. Bu hareket modernitenin başarımına, 
modern kamusal park olgusunun doğrudan deneyimlenmesine ve tüm 
demokratik-çoğulcu yanlarıyla kamusal alan olgusuna yön verdi. İstanbul’da 
yaşayan muhafazakar kesim ve AKP’nin kamusal alan konusunda dar bir bakış 
açısına sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz. 1950’lerden başlayarak 
İstanbul’a göç eden, kentteki çeşitlilik ve açık fikirlilik karşısında 
memleketlerindeymiş gibi hissetmeyen, kendilerine İslam ve kırsal kültürü 
etrafında kurgulanmış bir hayat tarzı seçmiş bu aileler kamusal alan ve kent 
yaşamı bağlamlarında oldukça az bilgiye sahipler. Muhafazakar kesimin bu 
gibi durumlarda vereceği tepkiden farklı olarak, daha önce emsali görülmemiş 
bir biçimde kamusal alanlarda şekillenen Gezi Parkı direnişi, İstanbulluların 
demografik açıdan birleşerek ortak bir kent mekanı üzerinde 

konumlanmalarını sağladı. Son 10 yılda kent mimarisinin AVM ve korunaklı 
yerleşimlerle şekillendiği, bu vesileyle sosyal kutuplaşma ve yaşam tarzlarının 
ayrıştırıldığı bir kentte, İstanbul’da, Gezi Parkı’nda toplanan insanların 
kurduğu birlik ve karşılıksız yardımlaşmanın yarattğı yankı oldukça derin izler 
bıraktı. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 90 yılı aşkın tarihinde, İstanbul’un bir kesimi için 
"kamusal" ve "kamusal alan" olguları iyi yönde değişti. Gezi Parkı direnişine 
destek veren kent sakinleri bu alanın gerçekten kamuya ait olduğunu, ne 
liderleri ne de devlete ait anonim güçler tarafından kendilerine verilmiş bir ödül 
olmadığını gördü. Uzun bir süredir ülke ve şehrin gündeminde olan bu 
kamusallık kavramının temelleri aslında yaygın İslami kimliğe sahip olan 
ülkede, bir talep olarak bekleyen sosyal demokratik değerlere dayanıyor. Bu 
bağlamda, Türkiye ve diğer İslam ülkelerinde görülen bilinçli sivil hareketler 
vesilesiyle kamusal alan ve mimarinin bu toplumlar için ne denli hayati değerler 
taşıdığı sonucu çıkıyor. Sonunda Gezi Parkı’nın şiddet kullanılarak boşaltılması 
ve otoriter devletin bu konuya yaklaşımı karşısında yaşananlar, direnişe destek 
verenlerin gelecek yıllarda Türkiye’deki kamusal alan olgusunu değiştirebilecek 
güce sahip olduğunu gösterdi.
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Engin Gerçek
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Gezİ PArkı MucİzeSİ 
Bahanur Nasya*

Modern yaşam bizi binalarda yaşamaya ve çalışmaya mahkum ediyor, bu da 
kamusal alanları çok daha önemli kılıyor. Mevcut bina ve şehir tasarımları bireyleri 
kentsel yaşamdan yalıtırken insanların içinde kaybolduğu bir kentsel peyzaj 
yaratıyor. Bunca yalıtılmışlık ve bireyselleşmeyle, kent merkezlerinin “oldukça 
yalnızlaşmış” ruhları manipülasyona daha açık hale geliyor. Empati ve hümanizm 
gibi insani özelliklerin yerini öfke ve/veya korkuya bırakmasının da bundan 
kanaklandığına inanıyoruz. Sağlıklı bir topluma sahip olabilmek için bireylere bir 
araya gelebilecekleri, diyaloğa girebilecekleri ve birbirlerine karşı empati 
geliştirebilecekleri alanlar sağlamamız gerekir. Günümüz modern toplumunda, 
çeşitli aleniyet ve mahremiyet seviyelerine sahip kentsel alanlar toplumun diğer 
üyeleriyle etkileşebileceğimiz ve birbirimize karşı bir anlayış geliştirebileceğimiz 
yegane ortamlardır.

Gezi Parkı'nda çok çeşitli arka planlara ve ilgi alanlarına sahip eylemciler kamusal 
alanı hareketlendirmenin ve onu kullanmanın benzersiz bir yolunu buldular. Bir 
kısmı ücretsiz toplu yoga derslerine katılırken diğerleri ibadet ediyor, şarkılar 
şöylüyor, performanslar sergiliyor, açık kütüphaneden aldıkları kitapları okuyor, açık 
büfeden yemek yiyor veya sadece ağaçların altında dinleniyordu. Rakip kulüpleri 
destekleyen futbol fanatikleri, farklı inanç, etnik köken, milliyet ve yaşlara sahip 
insanlar ve çeşitli sosyal gruplar parkta bir araya geldiler ve bir arada zaman 
geçirme, birbirlerini anlama fırsatı buldular. Farklılıklara rağmen, birçoğu hayata 
dair benzer kaygı ve beklentilere sahip olduklarını fark etti. Onları bir araya getiren 
şey polisin aşırı güç kullanımı olsa da bu onları Gezi Parkı'nda mucizevi bir şekilde 
birbirlerine yaklaştırdı.

Biz genç mimar ve kent plancıları için Gezi Parkı örneği, sağlıklı toplumların var 
olmaya izin veren alanlar sağlayacak sağlıklı kentsel çözümler ile güçlenebileceğini 
gösteren iyi bir inceleme konusu olacaktır. 
* Avrupa Mimarlığı Platformu Wonderland ekibinden, www.wonderland.cx

Ben YAPArıM MerAk etMeYİn! 
Sebahattin Emir

Çocukken kendimi, her şeyi yapmaya muktedir insanüstü bir lider olarak hayal 
eder, olağanüstü güçlerimi kullanarak tüm iyi niyetimle ülkenin bütün 
sorunlarını, ülkede yaşayanlara sormadan halleder mutlu mesut yaşayacağımızı 
düşlerdim. Ama ben küçük bir çocukken bunları düşlerdim. Sonradan 
anladığım kadarı ile bu durumun adı “modernite”ymiş.

Ülkemiz cumhuriyetin ilk yıllarında tam da bu toplum mühendisliğini yaşadı. 
80-90 yıl sonra yavaş yavaş kendimize geliyoruz, halk resmi ideolojinin dışında 
farklı bir iktidara yeşil ışık yaktı deyip merakla olacakları beklerken Gezi Parkı 
dolayısıyla gelinen noktada; hükümetin ideolojisi farklı da olsa kendi 
mağduriyetinin kaynağı olan Jakoben Kemalist zihniyetten pek de 
uzaklaşamadığını ve bir siyasetçinin değil de şehir plancısı ya da mimarın 
çözüm üretmesi gereken konularda bile demokrasiyi tamamen yanlış anlayarak 
kendini tek karar organı olarak görüp kendi doğrularını bize dayatarak başka bir 
toplum mühendisliği yapmakta olduğunu görüyoruz.

Oysa şehir; bir binalar, meydanlar, parklar yığını değildir. “Onu yıktım, bunu 
yaptım” diyemezsiniz. Yıktığınız her duvarın üzerine konan güvercinleri, 
söktüğünüz her köprünün altında öpüşen sevgilileri, yıkılan mahallelerde 
yetişen nesilleri düşünmek, dikkate almak zorundasınızdır. Bu şehirde 60 
yaşında bir insanın “dedemle hep falanca muhallebiciye giderdik” ya da 
“arkadaşlarımla 50 sene önce şu sinemaya giderdik” diyememesi, yani şehrin 
alın çizgilerinin oluşamaması, üstelik pek derin olamasa da AKM ve Gezi Parkı 
gibi alın çizgilerinin de, muhafazakar olduğunu iddia eden bir hükümet 
tarafından, şehre Dubai muamelesi yapılarak yıkılmaya çalışılması ne kadar 
korkunç ise toplum olarak, biz katılanları bile hayrete düşüren, inatçı, 
hükümetin aşırı sert ve otoriter tutumuna inat, demokratik, çoğulcu ve 
ezberbozan direnişi, demokrasimiz ve şehir kültürümüz açısından o derece 
sevindirici ve umut vericidir.
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Gezİ PArkı HAreketİ ve GÖrÜntÜler
Alper Derinboğaz*

Güç odakları devasa görünümlerini yaratırken gerçeklerden çok gerçeğin 
görüntüsünü buğulandıran yanılsamalardan yararlanır. Bu bağlamda 
yaşadığımız durumu ve aktörlerini yeniden görmeye çalışmanın faydalı 
olduğunu düşünüyorum.
 
“Kent Hakkı” (Right to the City) düşüncesi Lefebvre tarafından 1968’de akıllara 
ekildiğinden bugüne kadar Gezi Parkı hareketi kadar güçlü bir şekilde varlığını 
bulmadı. Bir taraftan bu kadar ileri bir demokratik hakkın istenmesi ihtimali 
hem iktidarın kendisi tarafından hem de dünya medyası tarafından şaşırtıcı 
bulunan bir durumdu. Belki de haklı taleplerin geciktirilmesinden dolayı 
tepkiler bu kadar büyüktü. 
 
Topçu Kışlası projesiyle herkesin temel ihtiyaçlarından olan hava - su - toprak - 
doğa - kültür gibi alanların satılabilir şeyler haline dönüşmesi aslında bu 
alanların halka ait şeyler olmaktan çıkmasının örneklerinden sadece biri. Gezi 
Parkı’na ilk müdahaleyse kentten eksiltilen bu kolektif organların ne kadarıyla 
yaşayabileceğimizin araştırmasının bir parçası. Başka bir deyişle bıçağın 
nerede kemiğe dayanacağının testini yaşadık.
 
Bu testin ve eleştirilerinin farklı şekillerini dünyada da her yerde görüyoruz. 
Bunu “Occupy Wall Street” dünya üzerindeki paranın çok azının %99’un ve 
çoğunun %1’in elinde olması olarak tartışırken “Diren Gezi” hareketi şehirde 
sahip olduğumuz hakların para karşılığı küçük bir zümre tarafından 
tüketilmesini eleştirerek yapmakta. Örnekleri çoğaltılabilecek bu tepkilerin 
ortak yönü ise tepki duyulan haklar arası dengesizliğin derecesi. Bu 
dengesizlikler "eşitsizlik" kavramının ötesine çoktan geçmiş, olsa olsa temel 
insani haklarının yok olmaya yaklaştığı durumlar. Bu eşitsizliğe karşın Gezi 
olaylarında bazılarımız parkın AVM’ye dönüştürme operasyonunun basit bir 

müdahale olduğunu, bazılarımız ise "kan gövdeyi" götürdüğünü düşünüyor. 
Bu ayarı bozuk algı kontrastının temel sebebiyse yine bu buğulu camdır. Bazen 
az gördüğümüz, bazen kendi yansımamızı gördüğümüz çok ender olaraksa 
gerçekleri gördüğümüz bir algı filtresidir. Bu buğulu görüntü geçtiğimiz 
günlerde kimi zaman “yandaş medya” kimi zaman da “algı yönetimi” olarak 
adlandırıldı.
 
Bu durum aslen birçok farklı alanda "çok insanın az talepleri"ne karşı "az 
insanın çok talepleri" arasında devam eden bir savaşın parçasıdır. Azla 
yaşamayı tercih eden ya da azla yetinen kitle kısmen bunu adil bir yaşam 
ahlakı olarak görüp, bazen iç huzur bazen de anlamlı bir hayat için yapıyor 
diyebiliriz. Ama ne yazık ki bunun farkında olan berrak algı da çoğunluğun 
içinde çok küçük başka bir gurubun tekelinde. Dengeleri berrak şekliyle gören 
kitleyse ne bir güç odağı olmak ne de iç huzurunu bozmak niyetinde 
olmadığından algısı düşük "tabakalara" inip de yeni perspektifler açmak 
derdinde hiç değil. Söz konusu elitizmleriyle "güç simsarlarından" bile daha 
katı yapılarıyla kat be kat daha seçkinci bir yerde tutunmaktalar. Sosyal medya 
bu kapalılığı yaymak adına bir hareket görüntüsü olsa bile algı elitizmini daha 
da keskinleştirmekten alınan gizli tatminden öteye geçmemekte. 

Her tür sistem içinde kendini yeniden üreten eşitsizliklerin temelinde yatan 
suçluyu bulma refleksinin bu algı bozukluğunu fark edip kullananı işaret 
etmesinin kestirme bir karar olup olmadığını sormalıyız kendimize. Algı 
elitistleri olarak güç odaklarının hareket alanı ve buğulu camın sınırları 
arasındaki ilişkiyi göz önünde bulundurarak konforlu iletişim alanımızı gözden 
geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. 
 
*Salon Architects adına

Gezİ PArkı YAşıYor AMA tÜketİlMeYecek
Aslı Uzunkaya

amaç tüketen kentler yaratmak olsa gerek. konuşmadan, nefes almadan... 
Her birey kentin devinimine katkı sağlamakta. Özel, kamusal alanlar, hatta 
AVM’ler ve rezidanslar ancak bireyler sayesinde var olmakta. Mimarlık insanla 
birebir ilişkili. Tasarım sürecinde de kullanıcı katılımının önemi yadsınamaz. 
Gezi Parkı olgusunda kullanıcı katılımı çok naif bir beklenti olsa da yer, zaman 
ve mevcut yaşamın ruhuna uygun bir yaklaşım beklemek hakkımız. Her 
noktasında farklı değerin olduğu bu kentte bir diğer hakkımız da tüm 
uygulamaların mevcuda nasıl eklemleneceği üzerine düşünülmesi.

Peki Gezi Parkı rant değeri yüksek bir alan olmasaydı, 73 yıl önce yıkılmış, işlevi 
belirsiz bir yapının yeniden inşa edilmesi amaçlanır mıydı? 
Küreselleşmenin merkezinde kent olduğunu biliyoruz. Tüketim toplumu olmanın 
getirdikleriyle beraber ihtiyaçlar değiştikçe kentler dönüşmekte. Her tür korunaklı 
yapı, pazarlanma biçimiyle birlikte moda tüketim nesnesi halinde; büyük 
çözümler sunup, hayatı kolaylaştırır imajı çizse de çevreyle etkileşimi azaltmakta. 
Kentle ilişki kurmadan, tamamen kentten bağımsız planlandıkları için de 
bütünlüğü bozmakta, toplumsal ayrışmaya sebep olmaktalar. Bu durumun 
farkında olmak, küresel ekonominin dayatmalarına farklı çözümler üretmek ve 
mekanların dönüşümü esnasında hiç olmazsa birkaç soru sormak gerekiyor: 
Mekan neden mevcut haliyle kullanılamıyor? Dönüşümünde neler etkili, bu bir 
zorunluluk mu? Çevreye etkisi nasıl olacak? Kentsel bellek nasıl korunacak?

Çoğaltılabilecek bu soruların Gezi Parkı için oldukça arka planda kaldığı ortada. 
Süreci, sadece Gezi Parkı ve mimarlık açısından irdelemeyi sürdürürsek parkın 
ihtiyaçlar doğrultusunda kullanıcı tarafından dönüşümünü, verimli bir kamusal alana 
evrilişini görürüz. İçinde barındırdığı yeni işlevleriyle park artık belki de hiçbir mimari 
tasarımın başaramayacağı şekilde kentliye ait. Mekansal sınırlamaların gittikçe arttığı, 
seri üretim dev kutulara benzer bir çevrede yaşadığımız, bir kutudan diğerine, bir 
güvenlik noktasından diğerine geçtiğimiz şu dönemde Gezi Parkı sayesinde birçok 
ortak noktada bir araya geldik. Aslolanın kullanıcı olduğunu ve mekanların ancak 
kullanıcıyla var olabileceğini hatırladık. Özel mülklerin zemin katlarının acil 
durumlarda kentlinin serbest kullanımına açılmasını ve parkın meydanla bütünleşme 
seçeneklerini deneyimledik. Tüm bu alanların aslında insan akışıyla, kesintisiz 
biçimde kurgulanabileceğine şahit olduk. Geçici kullanımın kendiliğinden sağlanışını 
gördük. En önemlisi bazen mimarlık yapmadan da kentin doğru biçimlenip, nefes 
alabileceğini, İstanbul'un ihtiyacının biraz da bu olduğunu anladık.

Gezi Parkı'nda uzunca sürede oluşabilecek kolektif belleği -mecburen de olsa- kısa 
bir sürede hep beraber oluşturduk. Artık hepimiz için bir parktan çok büyük anlam 
ve hikayesi var. Bu geleneksel anıtlaştırma söylemine karşı geliştirilen ve onların 
tersine izleyiciye deneyim imkanı sunan karşı-anıt kavramına benziyor. Amaç her ne 
kadar bir anıt yaratmak olmasa da, Gezi Parkı artık o misyona sahip. Bizler içinse 
kentli olma hakkımızı istemenin belki de başlangıç noktası.
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Karikatür ve afişler: Deniz Dokgöz
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PArk: İnşA-Sız İMkAn / PArklArı PArk YAPAn AğAÇlAr değİl, İnSAnlArdır
Hakan Tüzün Şengün

Piknik yapanlar bilir. Bir parkta piknik için bir "yer" ararken belki bir ağaç 
altını gözünüze kestirirsiniz ya da belki hem güneşli hem esintili bir yer için 
gezinir uygun bir "mekan" ararsınız. Yerleşmek için. Piknik örtüsünü 
serdiğiniz yarı güneşli, yarı gölge bir yerde karar kıldığınızda artık yerleşmiş 
ve parkın yerleşik bir parçası olmuşsunuzdur. Bu geçici yerleşmedir. İnşa 
edilmemiş bir iskan. Piknik, kamusal mekanda ikamet etmektir. Başka olan ile 
yan yana gelmek, mesafeyi ve ilişkiyi tekrar tekrar tarif etmektir. 

Park, birlikte yaşamaktır. Birkaç saat ya da uzun bir öğleden sonra. Belki ilk 
yürüdüğünüz yerdir park. Acemi adımlarla koşarak ağaçlara tutunduğunuz yerdir. 

Radyoda duyduğunuz şarkının, şehrin havasına suyuna karıştığı yerdir. 
Dedenizi son gördüğünüz ya da ilk bisiklete bindiğiniz yerdir belki. Çimlerin 
üzerinde, şehrin ışıklarına bakarak gelecek hayalleri kurduğunuz, kendi 
çocuğunuz ve çocukluğunuz arasında bağ kurduğunuz yerdir. 

Bir şehir parkı, şehrin kendine baktığı yerdir. Böylelikle şehir hafızasını tazeler. 
Park üst üste kaydedilmiş bellek kayıtları ile doludur. Orada var olmasanız da 
şehrin orada nefes aldığını hisseder, içinize çeker, aidiyetinizi "öteki" ile 
beraber kutlarsınız. Medeniyet basılabilen çimlerin yeşilindedir. İnşasız da olsa 
hayat kendini parkta ikame eder, oraya yerleşir. Şehirlilik bu birikimde var olur. 
Şehrin belleği bu açıklıkta, berraklık ve şeffaflıkta görünür olur. 

Maurice Blanchot La Communauté Inavouable’da “Niçin topluluk?” sorusuna 
şöyle cevap verir: "Her varlığın temelinde yetersizlik, eksiklik ilkesi vardır. Bir 
varlığın imkanına hükmeden ve bu imkanı düzenleyen ilke budur. Varlık kabul 
görmeye değil, tartışma konusu olmaya çalışır." Park; başka ile buluşmanın, 

onu görme ve anlamanın yeridir. Hoşgörü ve birlikte yaşama sevincidir. Açık 
müzakerenin gündelik mekanıdır. Varlık, kendi olarak ayak diretmenin 
imkansızlığının bilincinde olmasını sağlayan yoksunluk içinde (bilincinin kökeni 
budur) kendini tartışmaya açar. Ve insan “ötekine doğru giderek” var olur. 

Şehir, "başka"ya yer açtıkça şehir olur. 

bryant park, 1930, new york
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eMAnetİ eHlİne teSlİM etMek
Heval Zeliha Yüksel

Duymuşsunuzdur, son yıllarda Türkiye Müteahhitler Birliği’nce uluslararası 
alanda çalışıp başarılı bulunan inşaat firmaları ödüllendiriliyor. 2009 yılı 
sonlarında yine böyle bir ödül töreni vesilesiyle Başbakan ile yüz yüze tanışma 
imkanım oldu. Ödülü yıllardır çalıştığım şirket adına kendisinin elinden 
aldım. Aklımda kalan Başbakan ve kurmaylarının çok ilgili, işlerinde ehil, 
yaptıkları işi anlatma konusunda hitabeti güçlü insanlar olduklarıydı. 
Hükümet aktif olarak o güne damga vurmuş, her bir konukla tek tek 
ilgilenilmişti. Takip eden senelerde o törenler Ankara’da tekrarlandı. Hep iyi 
intiba ile döndüm İstanbul’a. Avrupa’da kriz yaşanırken, Türkiye’nin yükselişe 
geçtiği süreçte iş için Ortadoğu ve Arap ülkelerine gittiğimizde oteldeki lobi 
görevlisinin pasaportumuzu gördükten sonra yüzümüze bakıp “One minute” 
ya da “Erdoğan” dediği çok oldu. Yine bu dönemde 30 senelik herkesçe 
malum derin bir konuyu bitirmeye çalışma gayretlerini de diğer iyi işleri gibi 
övgü ile karşıladık, takdir etmesini bildik. 

Ancak iş hayatı ve köken bir yana argümanımı mimarlık üzerinden 
geliştirdiğim ve ikinci iş olarak mimari konularda yazdığım ve etrafta olanları 
iyi takip ettiğim için mütereddit halimi hep korudum. Bunun için açık 
sebeplerim vardı. Çarpık kentleşme, alelacele çıkarılan yasalar ve mülkiyet 
hakkı konusundaki adaletsizlikler hala içler acısıydı. Bunca iyi şey olurken, 
üstelik İstanbul Belediye Başkanı “mimar” iken daha iyi şeyler yapılması 
gerekiyordu. Tek el yerine, çok sesli bir ekiple yerel olana dikkat çekerek “iyi 
mimarlık”lar üretilip, tüm insanların daha iyi koşullarda yaşaması 
sağlanabilirdi. Bunun yeterli altyapısı vardı. O hava da ülkeye hakimdi. Tam 
sırasıydı. Mesela Londra ya da Barselona örneklerinde olduğu gibi mesleki 
pratikleri gelişmiş mimarlarımız bir araya toplanıp, danışman niteliğinde 
şehir meclisleri kurulabilirdi. Ankara’da bulunduğum zamanlarda hep bu 

hayali kurdum. Ama öyle olmadı. Elbette ki yapılan iyi şeyler de hafızamıza 
işlendi. Ama kısa sürdü. Dış İşleri Bakanlığı’nın işinde ehil mimarları göreve 
çağırıp iyi yapılar yaptırma gayreti içimize su serpmişti ki İstanbul’da akıl 
almaz betonlaşma pratiği gelişti. Emsal artırma çalışmaları da eklenince o 
çaresizliği pek çok meslektaşım gibi hissettim. Her şey çok hızlı olup 
bitiyordu. Yıkıldığını gördüğümüz bir alanda bir anda yapı üretiliyor ve yüksek 
fiyatlara satılıyordu. Artık mendil kadar arsası ya da aileden kalan eski 
döneme ait yapısı olan daha talepkar olma gayretiyle hep daha yenisi ve daha 
yükseğine koşar olmuştu. Mahalle kavramı iyice eskitiliyor, TOKİ’nin ürettiği 
ömrü kısa, mimari kalitesi düşük olan ya da olmayan, korumalı sitelerde tek 
tip hayat tarzının meşrulaştırıldığı durumlara zorlanır oldu halk. Tuhaf bir 
biçimde sürekli inşa etme hali türedi. İnşaat sahibi olmayan ise zenginlikten 
nasibini alamayacağı gibi endişeyle bir şeyler kaçırıyormuş hissine kapıldı. 
Olayın ev hayatına dair sosyolojik itelemesi bir yana, kamusal alan tanımı 
içerisine giren her metrekare de yine tek el üzerinden yönlendirilmeye, 
sahiplendirilmeye çalışıldı. 

Oysa işi süratle yapmak yerine, beklenen konuyu ehline teslim etmek gayretinde 
olmalarıydı. En azından mimaride konusunda uzman, mesleki pratiği gelişmiş 
kişilere devretmek belki de çözüm olacaktı. Hep aynı kişilere değil de, sahiden 
ülkemize iyi yapılar kazandırmış, toplumda söz sahibi ve hatta farklı 
zümrelerden mimarlardan oluşan bir heyetin oluşturulması çözüm olabilirdi. 

Geç değil, yine olabilir diye ümit ediyorum. Bu noktadaki hayalimi hatırlatma 
olması dileğiyle, bir ayete söz vererek tamamlamak istiyorum: “Şüphesiz 
Allah, size emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında 
hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor.” (Nisa Suresi, 58) 

Emrah Kavlak, www.direndiren.net
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kAMuSAl "Yer"leşMe 
Cem Sorguç

Öncelikle bu sürece “mesele” değil, “güzellik ve umudun filizlenmesi” demeyi tercih 
ediyorum. Konuyu, şimdi kaleme alınan mecra itibariyle de sosyal ve devrimci 
okumaların dışında, ortaya çıkış noktasına bağlı bir yere/yerlere bağlamakta fayda var. 
Henüz üzerinden çok az bir zaman geçti ve bugünden yarına da çözümlenecek ve/
veya bir strateji (gerekir mi?) geliştirecek bir zaman dahilinde değiliz.

Mekansal muhafazakarlık kendini iki şekilde gösteriyor, ki bu sadece günümüze 
dair bir saptama da olmamalı. İlki, geçmişin tarihsel ve politik gaye ile 
canlandırılması… Diğeri ise “muhafaza etmek” edimi altında gelişen bir 
dokunulmazlık addetmek, hatasıyla sevabıyla bir kabulü, bir alışkanlığı gizli bir 
metafizik tavırla mitleştirmek…

Gezi Parkı bu iki tavrı da içinde barındırması nedeniyle şehre ait müdahale edilen 
ya da müdahaleye aday mekanların arasında ayrışıyor.

Kamusal kullanım ve kamusal görsel alanların şeffaflık, katılımcılık doğrultusunda 
geliştirilmesi, dönüştürülmesi konusu demokratik bir yönetim altında tartışmaya 
gelir bir konu değil. Bunu zaten biliyor ve kabul ediyoruz. Bugün ülkede bu 
yöntemin işlemediğininin, bir yöntem sorunu olduğunun da farkındayız. Dolayısıyla 
bu ve aslında yıllardır olagelen benzer konuları bu yöntem deformasyonunu bir 
kenara bırakarak konuşmanın zamanı belki de gelmiştir. İkinci aşama gibi görünse 
de, gene bu yazının özü itibariyle, işte bu noktada asıl konunun açığa çıkması, belki 
de daha çok siyasi ve yönetimsel bir arızaya dayalı ilk aşamayı da yanına çekerek 
çözümleyebilir. Her iktidar kendi mekanları ile yayılır, meşrulaşır. 

Gezi Parkı, Çamlıca gibi örnekler bu meşrulaştırma, yayma stratejisinin imgesel 
dayanakları. Kanal İstanbul, 3. Köprü, Avrasya Tüneli gibi projelerse inkişaf 
retoriğini barındıran, pragmatik bir savunuyla iktidar mitinin at başı gittiği 
melezleşmiş bir meşrulaştırmanın başka bir kolu. Şayet siz bunların dışında 
katılımla açık bir yol, yöntem önerirseniz mevcut iktidar nezdinde onun 
meşruiyetini sorguluyorsunuz, sorgulayacaksınız manasına gelir. Konu bu noktada 
dahi mekanın siyasileşmesidir. Dolayısıyla mekan üzerinden ortaya çıkan bu direniş 
ve hassasiyet, başka bileşenleri ve var olagelen toplumsal rahatsızlıkları içerisinde 
barındırsa da iktidar kavramının mekan üzerinden meşruiyetini sorgulamak 
açısından sadece Türkiye değil, dünya ölçeğinde önemlidir. 

Bu noktada, iktidardan muaf olarak, mekansal dokunulmazlığın da 
sorgulanmasının iyi olacağını düşünüyorum. Bir “yer”, kullanımı sürdürülebilir ve 
katılımı artırılabilir olduğu ölçüde değerlenir. Büyüyen ve değişen şehrin kentsel 
kamusal alanların atıl kalan yüzlerinin şeffaf ve katılımcı yöntemlerle bu sürece 
dahil olması üzerine uzun vadeli bir çalışmaya ve yapılagelen geçmiş çalışmaların 
hayata geçmesinin yollarını araştırmaya ihtiyacımız var. Nitelik sorunumuz evet, 
ama proje geliştirme sayımızın da epey yerlerde süründüğünü kabul etmeliyiz. 
Mimari planlama fakülteleri dahilinde yürütülen atölyelerin ekseriyeti kentin 
yapısallaşabilir alanları, yani, arsa mefhumu üzerinde söz geliştiriyor. Mesela 
önümüzdeki dönemler, yapısallaşmanın yanı sıra bu tür alanlarda da proje üretse 
ve bu projeler küçük evlerimizde büyüseler, çoğalsalar en azından “tek fikir, tek 
proje, tek kılık, onu da ben bilirim” düsturundan da, “inşa” edilen tek aktörlü 
mekansallaşmadan da, olur ya çıkarız. 

Gezİ deneYİMİnİ dÜşÜnÜrken 
Evren Aysev*

26 gündür yeni bir dünyada yaşıyoruz. Sadece İstanbul’da değil tüm ülkede, pek çok 
şehirde insanlar meydanları, parkları, sokakları doldurarak yeniden sahipleniyor. 
Dışarda olmak, görünür, duyulur olmak, var olmak isteğiyle her akşam sokaklara 
akan insanlar, hepimiz için fikren eski de olsa pratikte yeni bir hakkı, “kent hakkı”nı 
deneyimlemenin tadına varıyorlar; kimi zaman ağır bedellere göğüs gererek de olsa. 
Gezi deneyiminin üzerinde düşünülecek, söz söylenecek çok fazla boyutu var 
kuşkusuz. Ancak kentlinin “kent hakkı”nı bu kadar gür bir sesle talep etmesinin, 
özellikle de apolitik olduğu varsayılan bir kuşak için olağanüstülüğünün altını çizmek 
gerek. Ne diyor bu ses: “Kentimiz, meydanımız, parkımız, ağacımız bizimdir; 
hepimizindir. Kamusal mekanlarımızı, insanlık ve vatandaşlık haklarımızı korumak 
için gerekirse evlerimizin uyuşturan huzurunu ve güvenliğini bırakır, sokaklara 
dökülürüz. Parkları yurt tutar, yeni, yemyeşil, beklenmedik, eşsiz, benzersiz bir yaşam 
yaratırız.” 

Bu meşru talebin gücü kadar etkileyici bir mekansallık da ortaya çıkıyor Gezi 
deneyiminde. İnsanlar Gezi’yi sadece söylemle değil, eylemle de kendilerinin kılıyor. 
Uyuyor, okuyor, paylaşıyor, şarkılar söylüyor, yaralarını sarıyorlar. İnsanlığın tüm 
hallerini yaşayarak 26 gün öncesinin tekinsiz, biraz da kavruk, ruhsuz ve biçimsiz 
Gezi’sini, içinden hayat fışkıran bir yuva haline getiriyorlar. Sadece kendileri için değil, 
penceresinden dışarıya kaygıyla bakan, sözleri boğazında düğümlenmiş yüzbinler 
için; hepimiz için umut dolu bir yuva oluyor Gezi.

Sokakta olmak, sayısız “öteki” ile omuz omuza durmak, sesini duyurmak için var 
gücünle bağırmak… Bir yandan özgür bireyler, öte yandan dayanışan kentliler 
olarak haklarını aramak için kapalı kutularından dışarı taşmak o kadar yeni, taze 
ve canlandırıcı bir deneyim olsa gerek ki; insanlar gördükleri şiddetin dehşetine 
rağmen içeriye giremiyor, yalnız olmak istemiyor artık. Bir çeşit klostrofobi hali 
aslında. Günlerdir sokaklarda uyuyan, sabah işe, okula gidip akşam ev yerine 
Gezi’ye yollanan insanların yorgun ama parlayan gözlerinden okunuyor bu 
durum. Hem birey, hem birlikte olmak; hakkını korumak için sokakta olmak bir 
tür bağımlılık haline geliyor. Gezi’de olamıyorsa Abbasağa’da, Yoğurtçu’da, 
mahallesinin parkında insanlar. Konuşuyor, tartışıyor, birlikte olmanın, gerçek 
anlamda kentli bilincini deneyimlemenin tadını çıkarıyorlar. 

Kent bizi, bizler de kenti dönüştürürken anlıyoruz ki bu uzun ve zorlu bir yol 
ancak geri dönüşü de yok. 26 kısa gün içinde olayların, insanların, hayatın 
hikayelerinin bambaşka anlamlar kattığı; sonsuza dek ortak bilincimize silinmez 
bir iz olarak kazınan Gezi deneyimini düşünürken ister istemez akla Bernard 
Tschumi’nin “Event Cities”i geliyor (1994). Tüm kamusal mekanlarıyla kent, 
içinden akan olayların ve yaşamların bıraktığı görünür-görünmez izlerle yeniden 
“bizim” oluyor.  

*Mimar, Ph.D. 
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Gezİ PArkı SÜrecİnde MİMArlık ve kent Üzerİnden neler Öğrendİk? 
Defne Önen

Gezi Parkı’nın tüm ağaçları ile park olarak korunması arzusuyla ilgili protestolarla 
başlayan ve yurt genelinde büyüyerek çoğalan bir direnişe evrilerek yaşadığımız 
olaylarla, mimarlık ve kent üzerinden, en temel, en doğal gereksinimlerimizi, 
haklarımızı ve bunlar hakkında yazmamız, çizmemiz, konuşmamız ve tepki 
vermemiz gerektiğini hatırladık. 

Gezi Parkı ülkemizde yıllardır süregelen, doğal ve sosyal değerlerin toplumsal 
olmayan çıkarlar için tüketilmesinin malesef ne ilk ne de son örneği. Ancak bu 
konudaki hassasiyetimizi bu denli yoğun olarak gösterdiğimiz ilk durum oldu ve bir 
umut doğdu. Umarım bu hassasiyeti ülkemizde ve dünyada hızla yitirmekte 
olduğumuz tüm doğal kaynakların korunması için sürdürebiliriz. 

Kentsel dönüşüm modellerinde, doğal kaynakların, bitkilerin, ağaçların, su 
havzalarının, denizlerin, nehirlerin, topoğrafyanın ve hayvanların, kısaca insanlarla 
birlikte yaşamı paylaştığımız tüm canlıların özgür, sağlıklı ve mutlu yaşam haklarını, 
kendimizinki gibi gözetmemiz ana prensibimiz. Karşılıklı sevgi ve saygı herşeyin 
temeli.

Uzun vadede ekoloji ve ekonomi birbirleriyle çelişen değil, paralel değerler olarak 
görülmeli. Kısa vadeli getiri güdüleriyle uzun vadedeki yaşam kalitemizin önemini 
unutmamalıyız. Kaynakların etkin bir biçimde kullanımı ekonominin de temel 
tanımıdır. İnsanlığın içinde yaşadığı doğanın bir parçası olduğunu unutmamasını ve 
bu bütünlüğün korunmasını diliyoruz.

Son bir ayki mimari ve kentsel "uygulamalarımız" ile:
 • Kamusal mekan kulanımı ve planlamasının birebir deneyimle oluşturulması, 

dönüştürülmesi ve sürdürülmesini tecrübe ettik. 
 • Kamusal ile özel alan ayırımlarının insanların birbirlerinin özgürlük alanlarına 

saygısıyla sağlanabileceğini gördük. 
 • Yapı cephelerinin, duvarların, zeminlerin, vitrinlerin kitle iletişiminde özgürce 

kullanılmasının etkinliğini deneyimledik.
 • Kalabalık alan kullanımlarında mekanın giriş-çıkış ve dolaşımıyla ilgili 

farkındalıklarımız arttı.
 • Mekanın önemli bileşenlerinden müzik/ses, renk/ışık ve kokuyu duyumladık/

hissettik.
 • Kentsel çevrenin vazgeçilmezleri olan bitkiler ve hayvanların önemini tekrar 

kavradık.
 • Kamusal mekan programında yaratıcılığın sonsuzluğunu yaşadık.
 • Mekan ve performans sanatı gündelik hayatımızın kolektif bir parçası oldu.
 • Malzeme ve araçları geri dönüşümlü ve farklı işlevlerle yeniden kullandık.
 • Kent merkezinin gerçek anlamda yayalaşmasının tadına vardık.
 • Kentsel ve mimari mekanda, içli-dışlı, sanal ve gerçek hep bir aradaydık.
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kuMSAl foruMlArın Mı ArdındA? 
Ali Taptık

Bu ülkenin tarihinde temelinde mimarlık ve kent planlamasının olduğu bir 
konunun, tüm gündemi ele geçirecek şekilde konu olmadığı kesin. Gezi Parkı 
mimarlık, tarih, planlama, yönetim konusu olduğu kadar bir dil konusu ve ortak 
bir dili ancak diyalogla üretebiliriz. Gezi direnişçileri bunu biliyordu ve bu 
yüzden 30 Mayıs öğlen bir forumda konuşuldu, neden parkta olunduğu. Şu 
anda ise ahali mahalleden parka, kentten ülkenin tamamına otoriteden 
korkmayan, merkeziyetçilik karşıtı bir dili üretiyor. Bu noktada mimarların da 
kendi dillerini gözden geçirmeleri, tanıdık yabancılarla konuşmaya başlamaları 
gerekiyor. Ortam sakinleştiğinde daha da geniş bir kitleyi bir araya getirecek 
potansiyelin bilincinde; forumların düzenlerine, ihtiyaçlarına ve ürettikleri 
eylemlerin tasarım ve mekan üretimi pratiklerine odaklanarak meseleyi 
incelememiz gerektiği ortada. 

En kalabalık ve hızlı organize olmuş forumlardan birinin Abbasağa Parkı olması 
sadece Çarşı ile açıklanamaz. Parkın içinde senelerdir var olan; albüm tanıtımı, 
film gösterimi gibi farklı etkinliklere ev sahipliği yapmış yarım daire şeklinde bir 
amfitiyatronun varlığını unutmamak lazım. Geçmişindeki etkinlikler ve Maçka 
Parkı’yla karşılaştırıldığında mahalle ölçeğinde kalması gibi nedenler, 
Abbasağa’nın en çok katılım olan parklardan biri olmasını açıklıyor. 

Maçka Parkı forumuysa kendine bir yer bulmakta günlerce zorlandı, yarım daire 
oturma düzeni gerçekleştirilemediği için yer değiştirildi. Önce dairesel formdaki 
havuzun etrafındaki basamaklar denendi ama orada da havuzun arka planı olan 
duvar sesin yayılmasını engelledi. Son olarak yüksek bir alandan aşağıya doğru 
hitap ediliyor Maçka Parkı’nda. Geç ve erken saatlerde güvenlik problemiyle 
bomboş kalan parkın şu anda dolabilmesi Maçka Parkı’nda seneler boyunca 
sabah birlikte çember şeklinde spor yapan insanların çözümünü hatırlatıyor. 
Kalabalık çekildiğinde de parkın herkesçe kullanılabilmesi için güvenlik 
problemi yaratıcı çözümler bekleyen bir alan. Dikkat çeken başka bir konu 
Kurtuluş ve Feriköy’den gelen katılımcıların üçüncü gecenin sonunda 
semtlerindeki Serdar Ortaç (?!) Parkı’nda toplanmaya karar vermesi. Böylesi 
dağılmaların olması aslında hem "hepimizin" arasındaki diyaloğun artması, 
hem de sokağımıza, mahallemize dair bilincimizin artması açısından önemli. 

Yoğurtçu Parkı’nda da benzer problemler katılımcıların çabaları ile bir sahne 
kurularak çözülmüş gibi. Şimdi sürekli parkta bulunabilecek, etkinlik 
düzenlemek isteyenlerin birlikte kurabileceği bir sahneyi tasarlayıp, yapmaya 
başlamak Kadıköy’deki tasarımcılara düşüyor. Polis şiddetinden dolayı çoğu 
forumun gerçekleşmediği 22 Haziran günü TAK’ın Kes-Tak mahalle maketi 
atölyesi gibi Gezi Parkı ile doğrudan ilişkili olmayan etkinliklerin önemini 
vurgulamak lazım.

Parklardaki forumlarda da bu alanları canlı tutmak ve sahiplenmek için yeni 
etkinlik biçimleri üretiliyor. Konserler, dersler, film gösterimleri gibi etkinlikler, 
kent bostanı, takas günleri gibi projeler parklarda imece usulü yapımına 
başlanabilecek ve korunması, iyileştirmesi ve sürdürülmesi belediyelerden talep 
edilebilecek "küçük ölçekli kentsel müdahaleler" için adeta bir davet. Tasarım 
ve mekan üretim pratiklerinin her alanından bireyler mesleki deneyimlerini bir 
müzakereci, moderatör ve başlatıcı olarak parklara sunmalılar. 
Bu yeni parklarda oluşacak, uzun vadede "hepimizi" bir araya getirecek küçük 
ölçekli müdahaleler başka parklar için de örnek teşkil edecek. Ne kadar haklı 
direnişimiz boyunca yerlerinden söküldüğünde kaldırım taşlarının altındaki 
inşaat kumunu görmüş olsak da kumsalın nerede olduğunu henüz bilmiyoruz 
ve ancak hepimiz, hep birlikte bulabiliriz. Bu yüzden zaman herkes için olduğu 
gibi mimarlar, tasarımcılar, mimarlık teorisyenleri için de sokakta, parklarda 
etkin olma zamanı.

yoğurtçu parkı’ndaki forum; fotoğraf: murat durusoy

maçka parkı’ndaki forum; fotoğraf: ali taptık

abbasağa parkı’ndaki forum; fotoğraf: serkan taycan

kaldırım taşlarının altı; fotoğraflar: ali taptık
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rekreASYonA AYrılMış Bİr kAMuSAl AlAnın rekronoMİk PeYzAjA dÖnÜştÜrÜlMeSİ 
Cansu Cürgen*

2011 yılında, mevcut siyasi erk, İstanbul üzerinden (düş) kurduğu kentsel dönüşüm 
projelerinde artık "çılgın" bir döneme girmişti. Konut üretimine ağırlık veren ve 
çoğunlukla İstanbul’un "sınırları"nı zorlayan yerlerin yapılaşması devam ededursun, 
kentin merkezinde de, sonuçları çok ses getirecek, kente, kentliye ve kent 
sosyolojisine dair görünmeyen "sınır"ları sorgulatacak olan birtakım kararlar alınmaya 
başlandı. 2013’ün Mayıs ayında, kullanıcısı olmadığı iddia edilen -ki özünde tamamen 
ötekileştirilerek yok sayılan- Gezi Parkı’nın kamusallığı hala tartışılırken, sökülen "tek 
ve hür bir ağaç" için "orman gibi kardeşçesine" bir direniş başladı. 

Gezi, kentin ve turizmin, dolayısıyla da siyasi erkin gözbebeği olan Taksim’dedir. Park 
için küçük, ancak -cephesi tarihi canlandırdıktan sonra içi "ne olsa gider"1 
konseptiyle- kışla, AVM, müze, buz pisti, kafeterya, galeri vb gibi onlarca işlevi 
sığdırmak için yeterince büyük bulunan bir kamusal alandır. Daha da önemlisi kentin 
merkezinde rekreasyona ayrılan yegane yeşil alanın, meydanda kalan marjinal2 
birimidir. Olayların ve direnişin devam ettiği bugünlerde, Gezi vesilesiyle yaşamakta 
olduğumuz kent deneyimlerini, gündelik hayatın yeni keşifleri olarak görüyor ve 
keşiflerimizi "rekreasyona ayrılmış bir kamusal alanının rekronomik3 peyzaja 
dönüştürülememesi" özelinde değerlendirmek istiyorum. 

1. 
Taksim Yayalaştırma Projesi’ni ve Gezi  Parkı'na Topçu Kışlası'nın tarihe bir saygı 
duruşu olarak, ne var ki onun "dekorlaştırılarak" inşa edilmesi gerekliliğini 
olumlayanların en büyük savı, Gezi  Parkı'nın atıl bir mekan oluşu, bunca alanın 
verimli4 kullanılamayışı üzerineydi. Bu konuda mimar Sinan Genim, Beyoğlu'nun 
çökmüş vaziyette olduğunu, Gezi Parkı’nda hava karardıktan sonra can güvenliği 
olmadığını, Topçu Kışlası'nın yeniden inşasıyla bir kültür sanat merkezi yapılacaksa, 
böyle bir yapıya şiddetle ihtiyaç duyulduğunu dile getirmiştir. Oysa Prof. Dr. Uğur 
Tanyeli'nin de söylediği gibi Gezi Parkı halihazırda kullanılan kamusal bir mekan ve 
projenin ana hedefi "parkın marjinal kullanıcı kesimini" oradan temizlemek, parkı 
-modern kışla görünümüyle- steril hale getirmek, parkın kullanıcısını görmezden 
gelmek suretiyle, onları halının altına süpürmekti. Herkes bir diğeri için öteki 
olabilecekken, gece ve gündüz, yaz ve kış herkesin bir arada bulunabildiği Taksim’in 
kullanıcılarını ve Gezi’sinin kamusallığını, Yazar Hakan Günday’ın Piç (2003) adlı 
kitabından bir alıntıyla yeniden düşünmek yerinde:

''Taksim ne demek? Paylaştırmak, dağıtmak demek. İşte burada, İstanbul’da yaşayan 
insanların taksim edildiği yerdir. İnsanlar bu meydandan sokaklara, semtlere, 
caddelere dağıtılırlar. Ayrıca burada sürekli bir pay alma durumu da söz konusudur. 
Yani İstanbul’da payına düşeni Taksim’de alırsın. Çünkü burada zevk, insan, 
uyuşturucu, kan, aşk, acı akla gelen her şey taksim edilir. Hak edilen payların alındığı 
yer burasıdır. Tabii yapılan taksim bazen adaletli olmayabilir. Ama zaten meydanın 
adı sadece Taksim’dir. Adil Taksim Meydanı değil. (s.150)

Ardından da 11 Haziran 2013’te yaptığı tashihi ekleyelim:
Eksik bırakmışım. “Henüz!” olmalıymış o son cümlenin peşinde. Elinde kitap olan 
varsa, bir zahmet eklesin… Bir de bilsin ki;
Daima uyanık kalmak
Ve daima uyanık tutmak için
Kaç gündür Gezi Parkı’nda uyuyanlara
Selamı var Piçlerin.

2.
2013 yılı, Mayıs ayının son haftasında, ağaç kıyımını ve parkın yıkımını durdurmak 
isteyen direnişçiler, parkı salt rekreatif kullanımından çıkarıp bir yaşam alanı olarak 
kurgulamaya başladılar. Artık Gezi Parkı, kütüphanesinden mescidine, ücretsiz yeme-
içme alanlarından atölyelere, sağlık hizmetlerine kadar kentin sunduğu olanakların, 
bir binaya ihtiyaç duyulmadan da var olabileceğini gösteren, kamu tarafından meşgul 
(veya işgal) edilerek ihya olan yepyeni bir kamusal alana evrilmişti. Gezi Parkı'nın bu 
yeni halinde kentli kendini ve bulunduğu kentsel mekanı yeniden üretme (re-create) 

sürecini keşfetti. Daha da önemlisi, o park üzerinden kentine ve de mahremine 
karışan erk ve onun mekanizmaları karşısında, kentli hakkını savunmayı pratik edindi. 
Öte yandan bu pratik Gezi ile sınırlı kalmadı, yalnız İstanbul’da yankı bulmadı. Aynı 
zamanda, İzmir Mavişehir’de yaşayanların, deniz kıyısındaki 23 bin metrekarelik 
rekreasyon alanının TOKİ tarafından satılması, ardından da imar planın ticari alana 
çevrilmesi karşısında direnmelerine de ilham oldu. 5

3. 
Rekreasyonu, rekronomik halinin aksine, her türlü ekonomik faaliyetten sıyırarak en 
bilindik en saf haliyle savunmak, neredeyse tamamen tüketici olan kentliler tarafından 
gerçekleştirildiği için bir devrimdir. Para geçmeyen bir parkta yemek-içmek, kitap 
edinmek, hukuk danışmanlığı ya da sağlık hizmeti almak… Yalnızca iki hafta sürmüş 
olsa bile, bu deneyimin eşsizliği, onun öngörülememişliğinde, yöneticisi bulunmayan 
örgütsüzlüğünde, çoğulculuğundadır. Ne var ki bu iki hafta, yalnız direnişe değil, 
mekanı paylaşanlara da ev sahipliği yapmıştır. Rekronominin uzantısı turizm, elbette 
buraya vakit kaybetmeden sızmıştır. Hem parka, hem de parkla yaratılan bilinci başka 
şehirlerde temsil eden çadır alanlarına turistik turlar düzenlenmektedir. Radikal 
gazetesinin haberine göre, Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan çadırlarda 
protestolar devam ederken, turizm acentelerinin rehberleri eşliğinde meydana gelen 
turistler, direniş hakkında bilgi almaktadır.6 Bu noktada şu ayrımın yapılması kritiktir: 
Turistik amaçla orada bulunan ziyaretçilerin varlığı değil, Gezi veya başka illerdeki 
direniş alanlarını, özünde ekonomi mekanizmaları sorgulayan bu tavrı bir turistik 
metaya, rekronomik bir peyzaja dönüştürenler eleştirilmelidir. Bu açıdan 
yaklaşıldığında, direnişin ruhuna zarar verecek biçimde mekanı fırsata çevirmeyi 
bilenlerin aşırılıklardan biri de, direnmeyi deyim yerindeyse "pornolaştırıp" mekanı 
dekorlaştırarak önünde moda çekimi yapabilmektir.7 

4.
Ne var ki ilerleyen günlerde bu kamusal alanın, halkın işgalinden kurtarılıp "millete" 
teslim edilmesi, mahallelerdeki parkların da kent keşiflerinin bir parçası haline 
gelmesine yaradı. Daha ikinci gününde parklar, dolup taşmaya başladı. Bir arada 
bulunmak suretiyle para harcamadan da sosyalleşilebileceği, hesap ödemeden de 
"hesap sorulabileceği" görüldü. Bugünün neredeyse tamamen tüketici haline gelmiş, 
vaktinin çoğunu da tüketim mekanlarında geçirmiş kentlilerinin şu anki salt gündemi 
mahalle parklarını şöyle ya da böyle kullanmak suretiyle değerlendirmek değil elbet, 
ama bu parklar belki de uzun zamandır ilk kez böyle sahiplenildi. Bu iki haftada, bir 
küçük parkın rekreasyon ekonomisine yem edilmemesi ve geleceğe de kalabilmesi 
umuduyla yola çıkıldı ama şimdi bütün parklar bizim! 

Pek çok söylemini kötü bir oyunu bozmak üzerine kuran erk, oyun üzerinden kente/
mekana bakışının piyesten öteye geçemediğini fark edebilecek mi bilinmez ama 
parklardan yükselen seslere bir kulak verilse de kardeşçesine yaşasak bir orman gibi, 
fena mı olur? 

1 Anything goes, her şey uyar olarak da çevrilebilir.

2 Bir matematik terimi: son birim (kaynak, www.tdk.gov.tr). 

3 Rekronomi, rekreatif aktiviteler ve ekonomik faaliyetleri bir arada kapsayan bir terim olarak Tracy Metz’in 

FUN! Leisure and Landscape (2002) kitabında ortaya atılmıştır.

4 Bir iktisat terimi: Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, 

randıman (kaynak, www.tdk.gov.tr)

5 07.06.2013 tarihli "Gezi Parkı İlham Verdi, Mavişehirliler de Yürüdü" başlıklı haber http://www.haberler.

com/gezi-parki-ilham-verdi-mavisehirliler-de-yurudu-4708995-haberi/

6 17.06.2013 tarihli "Antalya'da turistlere 'Gezi direnişi' turları" başlıklı haber http://www.radikal.com.tr/

turkiye/antalyada_turistlere_gezi_direnisi_turlari-1137952 

7 11.06.2013 tarihli ‘’Diren Moda’’ başlıklı haber http://gundem.milliyet.com.tr/diren-moda-/gundem/

detay/1721208/default.htm 

*Mimar, Mimari Tasarım Y.L. Öğrencisi. Bu yazı İTÜ Mimari Tasarım Yüksek Lisans Proje 1 dersi 

kapsamında, "Oyun Üzerinden Kente/Mekana Bakış" teması altında hazırlanan, Cansu Cürgen, Elif Tan ve 

Yelta Köm’ün, “İstanbul ve Rekronomik Peyzajlar” adlı araştırmasına ek olarak kaleme alınmıştır.
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tAkSİM Üzerİnden totAlİter MİMArlığA BAkış 
Ali Barış Öndül

Gezi Parkı olayları, Gezi Parkı adı altında küçültülmek isteniyordu ve 
küçülttüğümüz zaman işin ciddiyeti ortaya çıkıyor. Bu yazıdaki kaygılarım bireysel 
ve çıkarcı değil, üstelik, derin bir araştırma ve tekerrür eden tarihten alıntılar ile 
desteklenmekte. 

Paris'te 1870 yılında şehir plancısı Baron Georges Eugene Haussmann tarafından 
Paris'in temizlenmesini amaçlayan bir şehircilik katliamı yaşanmıştı. Şu andaki o 
şahane Champs-Élysées Bulvarı gibi, pek çok bulvarın açılması sağlanmış, III. 
Napolyon döneminin otoriter rejimine çanak tutmuş, kısa bir süre iktidarda 
bulunan Paris Komünü'nün sonunu hazırlamıştı. Belki de şu an pek şahane 
görünse de bu temizlik sürecinde Paris'in Ortaçağ oluşumları tamamen yok 
edilmiş, yepyeni bir şehir oluşturulmuştu. 95 km'lik yeni bulvarlar açılırken, 50 
km'lik eski sokak dokuları imha edilmişti. Genişletilen bu yollar, az sayıda büyük 
açıklıklara, meydanlara bağlanmış ve kolluk kuvvetlerinin müdahalesi 
kolaylaştırılmıştı. Boylu boyunca uzanan bulvarlar ile müdahaleler hız kazanırken, 
barikatlarla sokakların kapatılması engellenmişti.

Açıkça izlenemeyen alanlarda müdahale oldukça zordur. Merkezi bir meydana 
bağlı hapishane ve bulvar planları, kolluk kuvvetlerinin müdahalesini kolaylaştırır. 
Totaliter, askeri nizam planlaması olarak adlandırılan bu planlama tarzına, Sovyet 
ve Arap ülkelerinde de sıkça rastlarız. Bu totaliter mimariyle ülkemiz de karşı 
karşıya kaldı, boş bırakılmayan meydanlar, uzun ve net bulvarlar gibi.

Başbakanın ısrarla dile getirdiği, "Gezi Parkı'ndaki kot farkını kaldıracağız." 
söylemi, bazı temellere dayandırılabilir. Çünkü hiçbir şehir plancısı, böylesine 
geniş bir alanda hafriyat yaparak, alanı düzlemek niyetinde olamaz, bu maddi 
açıdan da oldukça sorunludur. Nitekim Gezi Parkı altında daha önceden 
konuşlandırılmış evlendirme dairesi, kafe ve restoranlar gibi işlevsel 
çözümlemeler mevcuttu. Görüldüğü üzere arazinin kot farkından sağlanacak 
kazanımlar tasarımı kolaylaştırır. Benim ulaştığım sonuç şudur ki; mevcut 

alanda kot farklarının ortadan kaldırılması, kolluk kuvvetlerinin toplanan 
kalabalığa rahat müdahale etmesini ve kalabalığı kısa sürede savuşturmasını 
amaçlar.

Topçu Kışlası’nın mevcut olduğu zamanki kentin koşullarında her yer beton 
binalarla kaplı değildi. Belki de o döneme uygun bir yapılaşma örneğiydi, 
yıkılması olmuş bitmiş bir hadisedir. Burada asıl kaygı oluşturan, kurulmaya 
çalışılan baskıcı ve dikte edici bir yönetimin, totalitarizmin temellerine mimarı 
açıdan da zemin hazırlanması. Dayatılan tüm bu uygulamalar, farkında 
olmadan, bilinçsiz ve içgüdüsel olarak yapılıyor olabilir. Lakin, totaliter bir 
rejimin gerekliliklerini yerine getirme çabaları da görülüyor. İstiklal Caddesi’ne 
ne kadar kolay müdahale edilebildiğini görmekteyiz.

Bir başka konu olan AVM kültürü ile amaçlanan ise sosyal mekanlarda olması 
gereken sıcak diyaloglardan yoksun, betonlaşmış, makineleşmiş bir ortam 
oluşturmak. Sosyal alanlarda toplanma kültürü yok edilerek kapitalist düzene 
hizmet eden tüm bireysel ihtiyaçların para karşılığı giderildiği kafe ortamları ile 
halk bu kaygı verici, anti-sosyal ortamın temellerine çekiliyor.

Gezi Parkı’na yapılacak müdahaleler, hiç şüphesiz ki betonlaşmayı ve suni bir 
şehir ortamı yaratma çabalarını destekleyecek nitelikte. Bu uygulama 
çabalarının dezavantajlarını öngörebilme, aklı başında, kentine sahip çıkabilen 
her vatandaşın kolaylıkla kavrayabileceği bir olgu. Yapılmak istenenlerin çevre 
katliamı olması yanı sıra, ideolojik temellere dayalı bir dayatma olduğu aşikar. 
Taksim'deki tek sayfiye, dinlence yeri olması sebebiyle de Gezi Parkı muazzam 
öneme sahip.

Başbakan bir kent plancısı değildir. Kaldı ki, şehri iyi bilmek, bir kenti 
planlamak için tek başına yeterli olamaz. Bir kent, keyfi kararlarla, bir ya da 
birkaç kişi tarafından planlanamaz ve halka dayatılamaz.

BArİYelerİnİ kırMAk 
Boğaçhan Dündaralp

Gezi Parkı direnişi sonrası içinde umut ışığı yanmış insanlarda iki farklı yaklaşım 
görüyorum: Bir grup “Şimdi ne olacak? Ne yapmalı?” diye soruyor. Diğer bir grup 
ise ya “...yapıyoruz” diyor ya da “...yapabiliriz; var mısın?” diye soruyor. Kimileri 
bu farkı kuşak farkı ile açıklıyor; kimileri ise sosyal statüyle. Ama görünen o ki bu 
süreçte harekete geçmiş, Gezi atmosferini solumuş, tedirgin yalnızlıklarını, 
ortaklıkların paylaşımına dökmüş olanlar, birlikte ne kadar çok şeyin 
yapılabileceğini deneyimlemiş olanlar. Onlar sorguluyor ama sormuyor, yapıyor. 
O ortaklık içinde biliyor neye ihtiyaç olduğunu. Kendi rolünü belirliyor ve o 
ortaklığa elinden geldiğince destek oluyor. Sormak, beklemek, onay almak gibi 
hiyerarşik bir onay mekanizması işlemiyor. Ortak duygulanımın tetiklediği birlikte 
öğrenme zenginliği, beraber hareket etme isteğinin doğurduğu geçici, değişken 
gruplar üretiyor. Sürekli bir hiyerarşi değil; bilenin bilmeyene, deneyimlinin, 
deneyimsize bilgisini aktardığı bir yapı doğuyor. Bazen bu içgüdüsel bir harekete 
bile dönüşüyor, koşarken yere düşmemek için farkında olmadan birinin senin 
elini tutması gibi...

Gezi Parkı kaç senedir mimarlık ortamının gündeminde. Akademik, profesyonel, 
kurumsal, medyatik duruşlar ve kendi durduğu noktadan mesafesini koruyan 
bakışların yarattığı bir yere varmayan tartışmalar... “Ne yapmalı?” sorusuna ortak 
akıl üretemeyen, hep kendi mesleki ortamının seçenekleriyle düşünen, bir makine 
gibi çalışan, çalıştıkça yaşadığı ortama yabancılaşan mimarlık ortamımız sahte 
yaşam kaygıları ve gereğinden fazla emekle öyle kuşatılmış ki çalışmaktan 

hantallaşmışız, titrek ellerimizi yaşamın en temel meyvelerine uzatabilmeyi 
görmüyoruz bile. Bu durum aynı ortamda sesimizi birbirimize duyuramayacağımız 
mesafeler üretmiş. Duymuyoruz, görmüyoruz, önyargılıyız, ilgilenmiyoruz...

Bırakalım unvanlarımızı, mesleki personalarımızı; bırakalım ona, buna yorum 
yaparak bir şeyler yapıyormuşuz gibi görünmeyi. Görünmez olalım. Unvansız, bir 
insan olarak, “Ne yapmalı?” diye sormadan, birikimlerimizle imkanlarımızla 
yapabileceğimizi yapalım, bilgi üretelim, veri işleyelim, görünür kılalım, 
anonimleştirelim...

“Manifestolar, vizyonlarının gücüyle kendi halklarını yaratan kadim peygamberler 
gibi iş görür. Günümüzün toplumsal hareketleri düzeni tersine çeviriyor, 
manifestoları ve peygamberleri gereksiz kılıyor. Değişimin failleri şimdiden 
sokaklara indiler ve şehir meydanlarını işgal ediyorlar; yalnızca yöneticileri tehdit 
edip alaşağı etmekle kalmıyor aynı zamanda yeni bir dünya vizyonu oluşturuyorlar.” 
Micheal Hardt & Antonio Negri, Duyuru,2012
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kentSel ÜtoPYA olArAk PArklAr ve Gezİ Örneğİ 
Ali Derya Dostoğlu* 

Park ve bahçelerin kent içindeki gelişimleri, kentlerin (ve iktidarların) sosyal, 
fiziksel ve siyasal tarihlerine eşlik eder niteliktedir. Bu gelişimin izlerini, 
konumlanışlarından, barındırdıkları mekansal niteliklere ve içerdikleri öğelere, 
kamusal ya da özel (ya da arada-bir-yerdeliklerine), hatta bunların da ötesinde, 
ortaya çıkardıkları sembolik değerlere dek takip etmek mümkündür. 

Öyle ki ormanlık alanlarının büyüklükleriyle iktidarlarının gücünü sergileyen 
derebeylerin kale-kentlerini çevreleyen “özelleşmiş doğadan”, Rönesans 
sonrası dönemde -tıpkı Ortaçağ öncesinde olduğu gibi- yeniden kamusallaşan 
(ve yapaylaşan) kentsel park ve bahçelere dek bu durumu gözlemek olası.1 
Günümüzde giderek daha geniş bir repertuar içinde kendilerine yer bulan park 
ve bahçe örneklerinde, bostanlarda, kent çevresi tarımsal faaliyetlerinde de 
aynı nitelikler kendilerini gösterir.

Park ve bahçelerin kent tarihine eşlik edişi, bir anlamda onun sahnelerinden 
biri olarak işlev görmesi, iktidarların kente dair ütopyalarının 
gerçekleştirilmesi yolunda araçsallaştırılmalarının bir sonucu belki de. Tıpkı 
meydanlar gibi, onların tanımladığı kamusal boşluklar da, çoğu zaman her 
türlü “doludan”, farklı ölçekteki, hatta anıtsal yapılardan daha etkili bir iktidar 
timsalidir belki de. 

Bu durumu, İkinci İmparatorluk dönemi Paris’inde somut olarak izlemek 
mümkün. Gerçekten de, ismi imparatorundan çok duyulan Paris Valisi Baron 
Haussmann döneminde, genişleyen ve nüfusu artan kentin, Endüstri Devrimi 
teknolojisini de içine katacak kapsamlı bir yenileme ve dönüştürme süreci 
geçirdiği ortadadır. Bu bağlamda, giderek kamusal nitelik kazandığı önceden 
de belirtilmiş park ve bahçeler önemli bir rol üstlenmiş, kent merkezindeki 
mutenalaşmayla yeni genişleme alanlarına göç etmek durumunda kalmış 
Parislilerin rekreatif amaçlı kullanımlarına yönelik olarak yenileri 
düzenlenmişti.2 

Park ve bahçelerin mevcut iktidarın estetik ve ideolojik değerlerini yansıtmanın 
ötesinde bir diğer özellikleri de, bulundukları alanda, geçmiş dönemlerden 
kalma izleri “silmeleri” olmuştur.3 Bir anlamda, “kötü repütasyonlu” bölgeler, 
bu yeni düzenlemeler eliyle “sterilize” edilmiş, böylelikle geçmişlerinden gelen 
birtakım “yüklerden” de kurtulmuşlardır. Örneğin, Paris’in eski kent duvarları 
ile sonradan inşa edilmiş yeni surları arasındaki genişleme alanında, kentin 
kuzeydoğusundaki 19. bölgede (arrondissement) yer alan Buttes-Chaumont 
Parkı, asılan suçluların bedenlerinin sergilendiği, at kadavralarının bırakıldığı, 
çöplük ve lağım olarak kullanılmış, kısmen de taş ocağı olarak değerlendirilmiş 
böyle bir bölgede inşa edilerek4, çevresindeki yeni oluşan mahallelerde 
oturanların ve ziyaretçilerin gündelik pratikleri içinde, zamanla bambaşka bir 
kentsel hafıza unsuru haline gelmiştir.

Bu noktada, siyasi iktidarın kendi ütopyasını hayata geçirmesinin aracı olan 
park ve bahçelerin, bu ütopyayı iki ölçekte kurma becerisine sahip oldukları, 
onu iki ölçekte somutlaştırarak “gerçeğe yaklaştırdıkları” söylenebilir: 
Öncelikle, makro anlamda, bir tür ağ oluşturacak şekilde bütün kente nüfuz 
edecek, türlü kullanımlara elverişli “serbest sahalar” (espace libre)5; ikinci 
olarak da kendi içlerinde, dışarıyla ilişkili olsa da ondan bir anlamda kopuk, 
doluluğun ortasındaki boşluklar, kentin yoğun ve sert dokusunun ortasındaki 
gevşek ve yumuşak rahatlama alanları olarak. Dolayısıyla park, ütopyayı iki 
ölçekte kurar, hem kent mekanının bütününü dönüştürür, hem de kendi içinde 
zaten “ütopik”tir.

Bahsi geçen bu araçsallaştırma ve ütopya arayışını, Gezi Parkı üzerinden 
okumak da mümkündür. Gezi, Vali Dr. Lütfi Kırdar döneminde, Cumhuriyet 
Bayramı kutlamalarının yapılmasına uygun yeni bir meydan tasarlama çabası 
içinde, şehir plancısı Henri Prost tarafından, mevcut Topçu Kışlası yerine, 

meydanı hem sınırlandıracak, hem de uzatarak kentin içine nüfuz ettirecek 
şekilde tasarlanmış bir “esplanade” (gezinti yeri) niteliğindedir.6 

Genç Cumhuriyet’in kendini mekansal olarak ifade etme çabalarından biri 
olarak değerlendirilebilecek parkı, kentin bütününe etki edecek (Prost’un 2 no. 
lu park olarak tanımladığı, Dolmabahçe, Maçka ve Harbiye boyunca uzanan 
vadideki alana bir yaya köprüsüyle bağlanması, bu bütüncül niyetin bir parçası 
olduğunun göstergesidir), aynı zamanda da şehrin yeni hareket merkezinde, 
durmaya da olanak verecek, “kendi içinde” bir alan olarak düşünmek 
mümkündür. Dolayısıyla, tıpkı önceki kısımda da anlatıldığı gibi, aynı anda iki 
ölçekte işlerlik kazanarak, hem kentin tamamını (dışarıyı) dönüştüren, hem de 
kendi içine kapalı, çöldeki vaha misali bir kentsel ütopya, Gezi için de söz 
konusudur. 

Bu perspektiften bakıldığında, bir devrin ütopyasının mekansal karşılığı olarak 
tasarlanmış Gezi Parkı’nın, bugün de başka bir kentsel ütopyanın (hem 
çevresine sirayet eden, hem de kendi içini yeniden tanımlayan) sahnesi olarak, 
tarihi boyunca elbette sadece Cumhuriyet kutlamalarına ev sahipliği yapmamış, 
aynı zamanda “karşı sesler, karşı gösteriler, protestolar” alanı olarak da nam 
salmış Taksim’in7 yanı başında, bir kez daha ortaya çıkmış olması, o kadar da 
sürpriz değildir.

*Yüksek Mimar, Pratt Institute - Doktora Öğrencisi, İTÜ

1 Stewart, Jacqueline Widmar. Parks and Gardens in Greater Paris. Axel Menges, 2011.

2 Bastie, Jean. “La Région Parisienne: Croissance et Organisation.” L’Urbanisation Française. Paris: Centre de 

Recherche d’Urbanisme, 1964.

3 Stewart, a.g.e.

4 “Parc des Buttes Chaumont”, Wikipedia, 27.05.2013. http://en.wikipedia.org/wiki/Parc_des_Buttes_Chaumont

5 Bilsel. F. Cânâ. “Serbest Sahalar: Parklar, Geziler, Meydanlar…” İmparatorluk Başkentinden Cumhuriyet’in Modern 

Kentine: Henri Prost’un İstanbul Planlaması (1936-1951).İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2010.

6 Bilsel, a.e.

7 Yücel, Atilla, Hatipoğlu, Hülya. “Taksim Meydanı”. Derviş, Pelin, Tanju, Bülent, Tanyeli, Uğur, ed. İstanbullaşmak: 

Olgular, Sorunsallar, Metaforlar. İstanbul: Garanti Galeri, 2009.

buttes-chaumont parkı, paris
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"Yenİ"nİn , "şAşkınlık"ın ve "Bu ‘..o..’ değİl"İn AnAlİzİ! 
Kenan Güvenç*

Gezi protestolarında taraflı tarafsız herkesin fikir birliğinde olduğu üç şeyin 
"yeni"nin , "şaşkınlık"ın ve "bu ‘..o’ değil"in Analizi! 

Yeni
• Yeni, bir farklılaşma türüdür. Elimizdeki mevcut düşünsel araçları seferber ederek 
içine sirayet edemeyeceğimiz türde ilişkilenme tarzlarından oluşmuştur. Büyük 
fizikçi Schrodinger’in örneği: Kendi evimizin kapı kolunu çevirdiğimizde komşunun 
kapısının da açılacağını sanmak.
• Yeni, bir kapının açılması değil açılırken çıkardığı sestir, yani dili sonik ve 
gramersizdir. Her açıldığında kapı farklı bir ses çıkaracaktır.
• Yeni içinden ortaya çıktığı bütünü zedelediği anın resmidir. Bu nedenle hangi 
mekansal konumda ve ne zaman ortaya çıkacağı öngörülemez.
• Yeni, her daim marjinaldir -sınır tutandır. Daha sonra kendisini eski kılacak şeyi 
de bünyesinde barındırır. Çünkü yeni, mevcut yapı içinde çeşitli nedenlerle belirmiş 
bir düzensizliğin, adeta dışsal bir etki rolüne bürünerek içinden doğduğu mevcutla 
karşılaşmasıdır. Mevcut olan kendi normalinde akıp giderken mevcudun akış 
sürekliliğini tehdit etmek üzere bir enerji çatallanması peydah oluverir. Çatallanan 
enerji belirli bir yer tutarak, yoğunlaştığı o bölgeyi başka bir yapıya dönüşmeye 
zorlar, burası "uç"tur. Yani yeni, zorlayıcı kuvvetin belirme biçimidir. Neye ve nasıl 
sebep olacağı bilinemediği için kurulu yapılar için evvelden ahire tehdittir. Marjin 
yoksa sınır yoktur, her şey dağılır gider.
• Yeni, geçicidir. Geçici olmaksa kendi koşullarımdan başka "kuş" tanımamın 
diktesidir ve çok heyecan verir.
• Yeni, kronik kuluçka halidir. Her durumda üremeye açıktır. 
• Yeni, bulduğu çatlaklara doğru her yönde sızabilen magma gibi ortaya çıkma 
koşullarını ve nedenlerini aşan bir etkime alanına yayılır.
Yeni, bir kez dengeyi kırıp ortaya çıktıktan sonra kendi sönümlenene dek bir kez 
daha, bir kez daha ortaya çıkması artık önlenebilir değildir: Gezi yenidir! 
Tazeleyicidir!

Şaşkınlık
Herkes ve hepimiz Gezi Parkı’ndan böyle bir vaveyla çıkmasına çok şaşırdı. Şaşkınlık 
umulmadık bir yerde ve umulmadık kesimlerin tepkisinde ve umulmadık bir zamanda 
artık çileden çıkılma aşamasına gelindiğinin ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır. 
Ve Başbakan da çok şaşırdı. Başbakanın şaşkınlığı ülkede izlediği politikaların 
kitlelerde kendisinin önerdiği şeylerin dışında bir şekillenmeye asla yol açmayacağına 
olan derin inancından kaynaklanmıştır. Oysa başbakan neo-Özalist bir politika 
izlemiştir. Bu politikanın en ayırt edici özelliği, mülkiyeti edinilemeyecek olanların 
politikacılarca zimmete geçirilmesidir. Yeryüzü envanterine ait anonim kuvvetler 
vardır: Su -giderilmekte olan susuzluk gibi-, ışık -akasya ağaçlarının yapraklarının yeşili 
mesela-, hava -rüzgarın taşıdığı deniz kokusu gibi. Aniden aklına gelen parlak bir fikir 
olarak yeryüzü envanterini iktisadi değerin rezerv alanı olarak görüp ekonominin 
zimmetine geçirmek neo-Özalisttir. İkinci ayırt edici özelliği bir sektörü temel alarak 
-bu durumda inşaat - ülke ekonomisinin ölçeğini değiştirmektir. Bu ülke mekansal bir 
müdahaledir. Şöyle ki ülke, AKP öncesi 1.000 birim tuğladan ve 1.000 kg’lık bir 
kütleden oluşa gelen bir duvar idiyse, şimdilerde 10 birim tuğladan fakat aynen yine 
1.000 kg’lık bir kütleden ibaret bir duvardır. Tuğlalar büyümüştür ama duvar nitelik ve 
yapı olarak dönüşmemiştir. Başbakan ekonominin ölçeğini ona yapısal bir büyüklük 
edindirmeden bir üst kademeye taşıdı. Yani elinizde olan bir ineği ota, samana, ilaca 
boğarak semizleştirdikçe semizleştirdiniz. İnek heyula bir cüsse edindi ama ineği 
saran ortam koşulları gelişmeden aynı kaldı: İnek otlağından büyük hale geldi. "Basit 
bir durum, ne var bunda?" deniyorsa safdiliz demektir. Bu durum tabiata yapılan 
müdahale şiddeti açısından 19. yüzyıl İngiliz kapitalizmi ya da Amerika’da uzak 
batının fethi dönemi kapitalizmi vandallığının tıpkısını doğurmaktadır: Demiryolu 
yapacak güzergahı ormandan geçir ki ormandaki ağaçları kese kese yaptığın 
traversleri döşeye döşeye gidesin! Sadece üç inşaat ile; üçüncü havaalanı, üçüncü 
köprü ve Kanal İstanbul ile İstanbul’u büyük, katı, insan yapımı bir çöl haline 
getirebilecek hale sadece bu ölçek darbesiyle gelebilirsiniz: HES’ler TOKİ’ler için; 
TOKİ’ler ise AKP orta sınıfı için inşa ediliyorlar. Bu ölçeksel faz değişimi salt tabiat 

gümüşsuyu’ndaki barikat kazancı yokuşu’ndaki barikat
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üzerinde değil, toplum ve siyaset üzerinde de vandalizmler yaratmış ve yaratacaktır. 
Örnek AKP tabanının homojenleşmiş, tek tip bir kalabalığa dönüşmesi bu ölçek 
atlamasının zorunlu sonucudur. Çünkü ekonomik ölçeğin bir üst faza geçmesi bu fazı 
işler kılacak yeni türden yönetimsel araçların da kendiliğinden türemesine yol açar. Bu 
yeni yönetimsel araçlar, statik bir hiyerarşi içinde toplumsal kontrol siyasetinin 
şiddetinin artmasıyla doğru orantılı bir içerik edinirler. Bürokrasi balık tutacak yeni bir 
kıyı keşfeder ama bu kıyıda balıklar sadece olta ile tek tek değil, ağ ile sürüler halinde 
tutulabilmektedir: Başbakan TOKİ ağı marifetiyle kentsel dönüşüm projeleri 
üzerinden kentlerin demografik yapısını, dolayısıyla siyasi kesitlerini AKP orta sınıfı 
lehine değiştirmiştir, değiştirmeye devam etmektedir. Bürokrasi (TOKİ aygıtı gibi) 
ülkeyi tek bir coğrafi-siyasi bütünlük olarak artık görmez. Biyopsi yapar gibi aldığı 
mikro parçalara bu aygıt, AKP orta sınıfı üzerinden -birazdan değineceğim- siyasi 
ekonomik kararları şırınga eder. Yatırımlar biyo-protezler halinde bedende çoğaldıkça 
ülke sistematiğinin mekansal hiyerarşisini silerler. Ya da başka deyişle vücut artık 
organsız, dokusuz, anlamsız ve şekilsiz parçaların yığınına dönüşür ki bizler buna 
"ülkemiz" deriz.

Başbakanın neo-Özalist politikalarının üçüncü ayırt edici özelliği parti orta sınıfının 
-ülke orta sınıfının geliştirilmesi değil- yaratılmasıdır. Başbakan siyasi eksenini, bizzat 
oluşturduğu AKP orta sınıfı üzerine kurmuştur. Başka bir ifadeyle "ülke içinde bir iç 
ülke" hasıl olmuştur. Dolayısıyla büyük kalabalıklara erişmiştir ama sayıların da bir 
özgül ağırlığı vardır. Her zaman herhangi bir halin üçü başka bir halin ikisinden büyük 
olmayabilir. Aritmetik değil ama matematik; bu sayıların içindeki birlerin birbiriyle 
ilişkilenmesindeki niteliğe bağlı olarak ikinin bazen üçten ya da 50’den çok daha 
karmaşık olabileceğini söyler. (Bunun kavranamamasının Kürt sorununun 
çözümünde yarattığı komplikasyonları düşünün lütfen.)

Şaşkınlıkla bu analizin ilgisi ne? Şurada: Başbakan kendi bildiği yolda ilerledikçe artık 
sadece kendi kurduğu iç-ülkenin siyasi mekanında yer almaya başladı. Ve bu mekanı 
tüm ülkenin mekanı sanma yanılgısı içine düştü doğal olarak, ta ki 28 Mayıs’a kadar. 
28 Mayıs’ta başbakan iç-ülkenin (AKP orta sınıfı) değil, gerçek ülkesinin mekanına 
uyandı. Ve karşısında bu defa "iç ülke"nin değil de "ülke"nin karşı gelen yurttaşlarını 

bulunca bu kadirbilmezliğe çok şaşırdı. "Şaşkınlık" denen şey başbakanın toplumsal 
süreçleri emri altında "otomasyon" mantığı içine sokabileceği düşüncesinin, 
"manuel" odaklarca dağıtılmasının yarattığı hayal kırıklığıdır. Bu ülkenin zihni seçim 
ya da plebisit sandığına sığmayacak denli büyüktür; bundan sonra "gezi toplumu 
yaratmak", kırılmasının mümkün olmadığı güzel bir hayaldir.

Bu ‘..o..’ değil!
Evet çok doğru: Bu o değil gerçekten. Ama bu üç-beş ağaç meselesi hatta bir ağaç 
bile olabilir: Beyazıt Meydanı’ndaki kadim çınar gibi. Bu salt tarama-kayıt işlevine 
indirgenmiş üniversiteyi de içine alan üniversite öncesi bir eğitim sisteminin sosyal 
medya denilen aşırılanmış toplumsallaşma bölgesine terk ettiği bir kuşağın 
dokunma duyusunu da diğer insanlarla birlikte yeniden hayatına katma girişimidir. 
Nasıl tariflenilirse tariflenilsin, insan sonunda bedenini unutamayan bir varlıktır. 
Bedenlerimiz sınırları sınandıkça varlığını aksettirebilen, her birimizde başka başka 
irkilen dünyanın hissidirler. Tüm Gezi protestolarının sıcak anlarının görüntülerine 
bir bakın lütfen: Dünya ile bedenlerimizin aynı şeyin farklı biçimleri olduğunu, o 
temas denilen şeyin biçimleri olduğumuzu göreceksiniz. Temas sıvı dokuludur, gaz 
değil. Bulaşıcı ve kapsayıcıdır. Gündelik yaşam deneyimlerine emdirdikleri bu sıvı 
"politik"e -yani kendi içsel dünyalarına sundukları önerilere- sahiptirler ama 
kesinlikle politikaya -başka dünyalara yaptıkları temsili varlık bildirimine- 
yabancıdırlar. Bu kuşak kırık bir şişenin parçalarından dışarı bakıyor. Şişe 
bütünlüğünü içinde bulunduğu kırık parçadan dünyaya bakarak görüyor. Üstelik her 
biri ayrı bir şişenin parçası, gerçekten çoğumuzun dile getirdiği gibi "Gezi made in 
the social media" değil. Bu ‘..o..’ değil! Gezi zihinlerimizi bedenlerimiz üzerinden 
rehin almaya yönelmiş bir güç karşısındaki çıplak tavrımızdır. Bu tavır zihin-
politiktir, beden-politiktir ,sosyal-politiktir ve doğa-politiktir. Bu tavrın sahipleri 
kütleleşmiş-kitle değil; homojenize ve sterilize bir toplum fikrini pek benimsemiyor 
sanıyorum.

Gezi artık ‘..o..’ değil!

*2012’de İstanbul’da kurulmuş tabiat aktivistleri çekirdeği, Yeryüzü Kuvveti ho! sözcüsü

serbest kürsü
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Gezİ'nİn AÇtığı YArıktAn BAkıncA 
Korhan Gümüş

Kanal İstanbul, üçüncü köprü, üçüncü havalimanı, kuzeyde ikinci İstanbul 
projeleri... Bunlar Taksim’e kışla yapma inadı yüzünden ortaya çıkan siyasal kriz 
nedeniyle buharlaşma tehdidi altındalar. Bir çorap söküğü gibi Topçu Kışlası 
projesinden başlayan krizin arkası gelebilir. Çünkü bu krizin arkasında yereli 
bastıran, mekanı politika dışına iten, düşünceyi ifade özgürlüğünü engelleyen 
merkezci ulus-devlet işleyişinin yarattığı şiddet var. 

Son zamanlarda ortaya çıkan bu projelerin kendi başlarına işlevleri ve etkileriyle 
değerlendirilmemeleri gerekir. Bunlar ulaşım ya da yerleşim projeleri olmaktan öte, 
merkezi otoritenin kent ekonomisini kontrol altında tutmasını sağlayan bir rejimin 
yarattığı radikal müdahalelerdir.

Bu açıdan Taksim Gezi Parkı olayının rejimin yarattığı şiddetin gözler önüne 
serildiği bir yarık olduğunu düşünüyorum. Bu yarıktan baktığımızda birçok sorun 
aynı anda ortaya çıkıverdi. 

Öncelikle kamu sisteminde bir problem var: Fikir üretimiyle ilgili konuları, planların, 
projelerin nasıl yapıldığını sanki çoğunlukla es geçip meseleyi yalnızca siyasetçilerin 
niyetleri, tercihleri üzerinden okuyoruz. Merkeziyetçi, otoriter bir devlet işleyişinin 
ürettiği bir anlam dünyası içinde kamusal alanları, mekanı dönüştürüyoruz. 
Projelerin, planların siyaset dışı konular, teknik işler gibi kabul görmesi, algılanması 
da bunu göstermiyor mu? Yaratıcı faaliyetler, fikir üretimi kamu sahasında ancak 
filantropik alana sıkışmış vaziyette. Fikir üretiminin bastırılma biçimi kentlilere karşı 
çok büyük bir haksızlık. 

Peki bu bastırılma biçimi nasıl gerçekleşiyor? Sınıfsal çelişkilerin, şiddetin üretildiği 
alanlar, mekan kalıcı bir temsil edilen statüsünde. Kentsel mekan politikanın 
nesnesi olarak konumlanıyor. Seçkinlerin gözünden okunuyor, anlamlandırılıyor. 
Kentsel mekan sosyal ilişkilerinden arındırılarak yalnızca fiziksel bir varoluş olarak 

ele alınıyor. Ulaşım, kültürel miras, ekoloji, konu ne olursa olsun, bunlar politika 
dışı konular. Politika ise niyetler, tercihler olarak algılanıyor. 

İster proje geliştirilsin, ister itiraz edilsin aynı bilgi rejiminin içinde sıkışıp kalıyoruz.

Taksim Projesi'nde görüldüğü gibi kamusal kararın en önemli safhası olan fikir 
üretimi, ihaleyle gerçekleştiriliyor. Bu durumda kamu sahasında yalnızca piyasa 
aktörleri ve resmi taraf kalıyor. Sivil toplumun katılımıyla ilgili koşullar oluşmuyor ve 
kararlar müzakere edilemiyor. Projeler ancak uygulama aşamasında halkın karşısına 
çıkıyor. Bu durumda itiraz etmekten başka çare kalmıyor. Oysa kamusal işlev olarak 
kararların çıkar gruplarına açılmadan önce bağımsız kurumlar aracılığıyla ve 
özellikle de yaşam çevresini paylaşan insanların katılımıyla geliştirilmiş olması 
gerekir.
 
Yaşadığımız bir başka problem de yaşam çevresi ile ilgili konuları tartışırken 
toplulukların kutuplaşması, tercihlerin bir ölüm kalım meselesi haline getirilmesi. 
Kutuplaşmanın, çatışmacı bir kamusal alan oluşmasının nedeni, insanların yaşam 
çevrelerini ilgilendiren konuların dahi ulusal siyasetin araçlarıyla işlenmesi. 

Oysa İstanbul'da seçimle gelmiş bir yönetim var. Kente dair kararların merkezi 
otorite tarafından alınması, yönlendirilmesi bu çatışmacı ortamı körüklüyor. 
Barışçıl, diyaloğa dayalı gelişmeleri ve kentin enerjisini sürece katmayı engelliyor. 

Türkiye'nin önündeki AB süreci olsun, diğer problemli konuların çözümü için atılan 
adımlar olsun, bu konuda demokratik standartların geliştirilmesine ihtiyaç var. Artık 
yerel konuları araçsallaştıran, katılımı engelleyen ve toplumu kutupsallaştıran bu 
merkezci siyasetin değişmesi gerekiyor. Merkezi otoritenin bir kentin meydanı veya 
kamusal alanı hakkında karar vermesi asla kabul edilemez. (Bu konuda üyesi 
olmayı amaçladığımız AB’nin mevzuatı yeteri kadar yol gösterici.)

fikir ve proje: Herkes İçin Mimarlık 
(Architecture for All), Editör ve 
Koordinasyon: Yelta Köm. tüm 

çizimler ve fotoğraflar katkıcılara 
aittir: Ayşe Selin Gürel, Beyza 

Derbentoğulları, Burçak Sönmez, Ceren 
Kılıç, Ceren Sözer, Erdem Tüzün, Erdem 

Üngür, Emre Gündoğdu, H. Cenk 
Dereli, Hayrettin Günç, Kerem Özcan, 

Merve Gül Özokçu, Yasemin Sünbül, 
Yelta Köm

akm cephesikütüphane
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Yöneticiler tarafından telaffuz edilen Topçu Kışlası ya da Kent Müzesi gibi 
imgelerin dile getiriliş biçimine baktığımızda bunlar içi boş kavramlar olarak 
yer alıyor: Kent Müzesi’nin programını kim oluşturuyor, projeyi kim yönetiyor? 
Topçu Kışlası’nı öneren mimar “Benim projem kazandı” dediğine göre 
“kazanamayan” diğer projeler nelerdi ve kimler tarafından önerildi? Bunları 
bilmiyoruz. Mimarın bu projedeki rolü nedir? Ne amaçla kullanılacağı belli 
olmayan bir yapı için nasıl tasarım yapabilir? Acaba bu işi ondan daha iyi 
yapacak başka mimarlar yok mudur? Bu sorular “anonim” bir kamu anlayışı 
içinde konumlandırılan projenin öznelliğini nasıl gizlediğini ve şiddet 
üretimine nasıl aracılık ettiğini gösteriyor.
 
Ayrıca geçmişte yıkılmış olmasının bazı çevrelerde yarattığı duyarlılık (mesela 
“İnönü yönetimi, bu tepeden inmeci modernistler bizim ata yadigarlarımızı bilerek 
ortadan kaldırdılar” tezi) yalnızca bu şekilde mi temsil edilir? Bunun inşaat yaparak 
bir yeşil alanı yok etmek dışında başka yolları yok mudur? Geçmişte gerçekleşmiş 
bir yıkımı telafi etmek için yapılacak tek şey onu bir imar hakkı olarak 
değerlendirmek midir? Kışla inşa etme fikrini de bir kenara koymadan, dışlamadan 
birçok farklı yaklaşım olamaz mı? Bir mimar nasıl “Ben kamu otoritesini arkama 
aldım, benimkinden başka bir fikir olamaz” diyebilir? Ama gördüğünüz gibi 
muhakeme gerektiren mimari bir sürecin üzerinden atlanıyor ya da bilerek ihmal 
ediliyor ve karar doğrudan kamu otoritesinin üzerinden konuşuluyor. Mimarlığın, 
deneyselliğin, kamusal niteliğin buharlaştığı bir noktadayız.

Görüldüğü gibi bir şirketin yapılan göstermelik (“üç yerden teklif getir, en 
düşüğü seninki olsun ve kazansın” yöntemi) bir ihaleyle bu proje işini almış 
olmasının tamamen bir zırvalıktan başka bir şey olmadığını anlıyorsunuz. 
Seçilen mimarın muhtemelen yönetimle çıkar ilişkileri olan, sırları paylaşan, 
uyumlu ve mimari kaprislerini sergilemeyecek bir kişi olmasına dikkat ediliyor.
 
Buna karşılık şiddetle bastırılan sivil deneyimi, Gezi'yi yeniden kamusallaştırma 
girişimi olarak değerlendirmek mümkün. Daha önce olağan koşullar içinde 
çevik kuvvet tarafından işgal edilen, otopark yapılan, spor alanlarının üzerine 

otel inşaatı yapılan, kamuya açık kültür kuruluşları özelleştirilen ve derme 
çatma projelendirilen bu alandaki kamusal modele bir alternatif ortaya çıktı. 
Parkın sivil toplum tarafından kullanımı, kütüphanesi, bostanı, televizyon 
kanalı, piyasa dışı marketleri ile bir sorun olarak değil, çözüme dönük adım 
olarak okunmalıydı.
 
Bu müteahhitlerle, yatırımcılarla kararlaştırılan bir dönüşüm değil, bağımsız 
insanların, piyasa mekanizmalarından bağımsız gerçekleştirdiği bir oluşumdu. 
Bu kriz her iki açıdan da, hem demokratikleşme hem de alternatif bir kullanım 
biçimini ortaya koymasıyla İstanbul’un gerçek bir dünya kenti olduğunu 
gösterdi. Gezi Parkı projesi konusunda burada eski siyasetin öğelerinin 
yanında yepyeni bir durumun ortaya çıktığını düşünüyorum. Hatta eski 
öğelerin yeni bir karışım içinde, birlikte yeni bir deneyim gerçekleştirdiğini. Bu 
gelişmenin geri alınamayacağını, tarihten silinemeyeceğini düşünüyorum.
 
Mimarlık alanının imha edilmesine karşı, yalnızca profesyonelleri değil, 
toplulukların yaşam çevresiyle ilgili kararların katılımla gerçekleşmesi, 
düşünceyi ifade özgürlüklerinin güvence altına alınması için meslek örgütlerinin 
de sorumlulukları bulunduğunu düşünüyorum. Bu nedenle meslek örgütlerinin 
işlevlerini yalnızca itirazla sınırlandırmaması, kamusal işleyiş üzerinde etkili 
olmasını talep etmemiz gerekir. Mesleki alanın yalnızca ulus-devlet üzerinden 
işleyen merkezi politikalara endekslenmesi politik bir durum değil.

Bugün kent ölçeğinde bir araya gelmenin, üstelik de siyasal alandaki kimliksel 
tasarımlarını öne çıkarmadan, dışlayıcı olmadan, soylulaştırıcı dikey hareketten 
güç almadan farklı siyasal hareketlerin de bu forumlarla iletişim içinde 
olmasının merkezci politikayı dönüştürebilecek bir gelişme olduğunu 
düşünüyorum. Bu gelişme yaklaşan yerel seçimler için de bir fırsat olarak 
görülebilir. Bu gelişmeyi anlayan bir belediye başkanı adayının ortaya çıkmasını 
ve merkezci politikayla barışçıl ilişkiler içinde göbek bağını kesmesini hep 
birlikte tahayyül edebiliriz. Kentin enerjisini dışlamayan, insanları eşya gibi 
görmeyen bir yönetim çok şey kazandırır.

çadır strüktürleri
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MİMArlığın MÜcAdeleSİ 
Kutlu İnanç Bal

Taksimle ilgili 2011 yılında seçim çalışması kapsamında yaptırılmış tepeden inme, 
nitelik yoksunu ilk imajlar medyada yayınlandığında hepimiz hayal kırıklarıyla bezeli 
şaşkınlık geçirmiştik. Yazan, çizen, konuşanlar oldu elbet. Taksim Dayanışma 
Platformu kuruldu, sosyologlar, şehir plancıları, siyaset bilimciler, mimarlar tepki 
verdi. Mimarlar Odası, dernekler, sivil toplum kuruluşları bildiriler yayınladı. Hatta 
çoğu zaman- iki tanesinin bile bir araya gelmesi mucize - 40 mimar açık mektup 
yayınladı bir sene önce. 

Lakin çoğumuz, süregelen mantık dışı ve hezeyan dolu gündem akışının getirdiği 
bezgin umarsızlıkla karşıladık olan biteni. Ne de olsa, yöneten değil hükmeden, 
hizmet etmek yerine sömüren, iletişim kurmak yerine emreden erke hepimiz uzun 
süredir boyun eğmekteydik. Uzun süren baskılar birikim getirirmiş zira. Had 
sınırları içinde kabaran bir çığ gibi birikirmiş meğer bunca zaman. 

Doğrudur; üç-beş ağaç değil halen süren tepkilere tek sebep, Topçu Kışlası ya da 
AKM de değil. Ama çok iyi biliyoruz ki bu kez kent, doğa ve mimarlık her şeyin 
başlangıcı. Belki ilk defa ülke gündemi bu kadar mimarlıkla ilişkilenir oldu. 

Gezi Parkı kurtarılana dek, bundan sonra kentlerle ilgili verilen kararlar tamamen 
şeffaflaşana dek, kentin kaderini kentli belirleyebilene dek mücadele mimarlıkla 
ilişkili olacak.

Mimarlar için, toplumla ve gündemle temas edebilme fırsatıdır bu. Yanlış giden bir 
şeylerin düzeltilmesinde rol alma, gerçek anlamda toplumsal inisiyatif alabilme 
ihtimali…

Belki de ilk kez mimar olduğumuz için haklı gurur duyabilme şansı…

MASter PlAn Gereklİlİğİ
Hasan Çalışlar

Bu tür olaylarda tekil konular üzerinden hareket etmenin doğru bir yaklaşım 
olmadığını düşünüyorum. Gezi Parkı olaylarında Topçu Kışlası’nın yeniden 
yapılmasının konuşulması ne kadar akıl dışıysa, İstanbul’un en önemli 
meydanının makro düzeyde bir planı olmaması da o kadar inanılması güç 
bir durum. Gezi Parkı Taksim Meydanı’ndan ayrı düşünülemez. Mutlaka bir 
master plan yapılması gerekiyor. Taksim Meydanı’nın bir düzenlemeye 
ihtiyacı olduğu aşikar. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar turistik ve önemli 
bir meydan aynı zamanda ulaşım merkezi olarak kullanılmaz. Oysa Taksim 
Meydanı’nı da konu eden yapılmış en son master plan, halen üzerindeki 
parkı tartıştığımız Prost planı. Bu plan yıllar içinde özellikle Hilton ile 
başlayan ve Kongre Vadisi ile devam eden bazı müdahalelere maruz kalmış 
olsa dahi İstanbul'un en kimlikli ve ölçekli caddelerinden biri olan 
Cumhuriyet Caddesi'ni hayata geçirmiş ciddi bir omurga. Buna karşılık bu 
planın en önemli noktası ve başlangıcı olan Taksim, noktasal müdahalelerle 
sanki akapunktur gibi bir tedaviyle yönetilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla şu 
andaki plansız, programsız hatta gizli kapaklı yapılan bütün uygulamaları 
son derece demode buluyorum. Parkı, meydanı, kültür merkezini, caddeyi 
ayrı ayrı tasarlayıp sonra Lego gibi birleştiremezsiniz. Ayrıca kentlerin 
kendilerine göre ortak bir hafızaları vardır ve binaları yıkmak, parkları yok 
etmek, bazılarını yeniden yapmak, o hafızayı yok eder. Tarihin, yöneticilerin 
tercihlerine göre yeniden yazılması kentlerin meydanlarına yapılacak 
müdahalelerle olmamalıdır. Karar vericilerin sadece rasyonel değil duygusal 
olarak da ne kadar yanlış bir noktada durduklarını, herhalde bugün gelinen 
“direngezi” ruhu onlara anlatacaktır.

SorGulAMAdAn uYGulAMAYA
Zumbara*

Doğanın ve insan ilişkilerinin neredeyse tamamının para karşılığı alınıp satılır 
olduğu günümüzde, hayat tüketilebilecek bir ürün olarak karşımızda dururken, 
para ve zaman algımızı tekrar ve tekrar sorgulamamızı sağlayan zumbara için 
Gezi Parkı'nda bulunmak, sorgulamaların uygulamaya döndüğü bir gerçeklikti.

Gezi Parkı'nda zumbara vizyonunu yaşadık kelimenin tam anlamıyla 20 gün 
boyunca. İnsanların zamanı özgür bıraktıkları, parayı şükranın ifadesi olarak 
kullandıkları, birlik, bütünlük ve bolluk bilinciyle armağan kültüründe yaşadıkları 
bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz diyorduk ya, işte Gezi'de bu 
dünyayı yaşadık biz.

Gezi’de hayat cömertlik üzerine tasarlanmıştı. Kütüphane, mutfak, itfaiye, 
bostan, revir, atölyeler dayanışmanın kendi kendine ne kadar çabuk örgütlü 
hale gelebileceğini gösteriyordu adeta. Hepimizin değerli hissetmeye ihtiyacı 
var diyoruz ya hep, Gezi’de bütünün hayrına ben ne verebilirim diye kendine 
sormaktaydı herkes. Kendimizdeki en iyiyi başkaları ile paylaşırken, kendimizi 
değerli, özel ve iyi hissediyorduk.

* Para yerine zamanın kullanıldığı sosyal paylaşım ağı, www.zumbara.com

HİÇBİr şeY YAPMAMAk 
Onat Öktem

Türkiye’de birçok ilde yeşil alanlar ve parklar insanların kolayca ulaşamayacağı 
yerlere konumlandırılır. Aslında birçok belediyenin seçim politikalarında listenin 
en başında yer alır. Maliyeti düşüktür, bir altyapı gerektirmez. İnsanların orayı 
kullanmasının da önemi yoktur. Üst geçitler gibi bir hizmet göstergesi olarak 
niteliklerinden çok sayıları önemlidir. Yapılan parkların hiçbiri park işlevi 
görmez, fakat biri hariç bir parkta olması gereken tüm öğeleri barındırır. Ama o 
eksik bir öğe, kullanıcı olduğu için diğerlerinin var olması da anlamını yitirir. 

Ankara’da da durum aslında çok farklı değil. Parkı sadece çim, birkaç ağaç ve 
banklardan ibaret gören, peyzaj anlayışı refüjlere çiçek dikmekten öteye 
geçemeyen bir zihniyetten kent içindeki yeşil alanların önemini anlamasını 
beklemek de naiflik olur. Bu sebeple parklar artık haftasonu taşıtla 
ulaşabileceğimiz alanlara dönüşmeye başladı. Kent içinde nefes alabileceğimiz, 
oturup dinlenebileceğimiz, bir araya gelip tartışabileceğimiz alanlar bizden 
uzaklaştırılıyor. Günün her saati ulaşabileceğimiz alanlardan sadece hafta sonu 
kullanabileceğimiz, belki de hiç gitmeyeceğimiz alanlara dönüştürülüyor. 
Refüjlerdeki düzenlemelerden de anlaşılabileceği gibi kullanımının da bir önemi 
yok. Yeşil artık bir süs öğesinden ibaret görülüyor.

Fakat son dönemde Gezi Parkı’nda yaşananlardan sonra herkes kent içindeki 
yeşil alanların potansiyellerini keşfetmeye başladı. Ankara’da Kuğulu Park için 
de aynısı geçerli. Yapıldığından beri belki de hiç bu kadar farklı kullanıma ev 
sahipliği yapmamıştır. Atatürk Orman Çiftliği’nde yaşananlardan sonra ilerde 
aynı tartışmalar Kuğulu Park için de yaşanacağa benziyor. Ama artık 
kaygılanmak için bir sebep göremiyorum. Hep adına konuştuğumuz 
kullanıcılar hiçbir tasarımcının hayal edemeyeceği çeşitlilikte bir kullanım 
önerdiler ve onu yaşattılar. Artık kamusal alanlar kendi kullanıcıları tarafından 
tekrar tasarlanıyor ve sahipleniliyor. Kent içi yeşil alanların nasıl tasarlanması 
gerektiğinin programı yazılıyor.

Bu süreçte mimarların tek yapması gereken şey hiçbir şey yapmamak! Böylece 
bu yaşananlardan belki biz de bir şeyler öğrenebiliriz.
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#dİren-en-MekAn; Gezİ PArkı’ndA kAMuSAl MekAnın Yenİden ArtAn MAterYAl değerİ 
Murat Çetin*

Geniş toplumsal tabakaların vaktiyle ötekileştirdikleri diğer tabakaların çok daha 
fazla ihtiyacı olan kamusal bir alanın gaspına engel olmak üzere onlara destek 
olmaya karar vererek, tekrar açık, kamusal, yani kentsel alana inerek, sadece 
kendileri değil "herkes" için "kent hakkı" arama mücadelesini vermeye karar 
verdiklerinin bir göstergesidir Gezi Parkı olayları. Ve inanıyorum ki kentleşme 
tarihimizde de önemli bir kırılma noktası olacaktır. Kamusal alanına sahip çıkmak 
üzere müzik, dans, kitap okuma gibi eylemlere dayalı etkinlikler düzenleyen bir 
topluluğun, kentsel mekanla kurmaya başladığı yeni ilişki biçimi oldukça 
tehditkar bulunmuş olmalı ki (ve bu endişenin pek de yersiz olmadığını 
geldiğimiz şu noktada çok da net görüyoruz), bu yeni kentsel mekan kullanıcıları 
burayı terk etmeleri için sabaha karşı ağır bir müdahaleye maruz bırakıldılar. 

Kamusal alanın, haksız ve usulsüzce özel alana devri girişimine duyulan kitlesel 
bir tepki, mekana ve onun elinden alınmasına dair direncini, yine mekansal araç 
ve yöntemlerle gösterdi. Post-modern dönemin genel atmosferine uygun 
biçimde, sosyal medyada ve dijital ortamda başlayan bir direniş, 21. yüzyılın ilk 
çeyreği içinde ve İstanbul gibi küresel bir kentin tam da orta yerinde, birdenbire 
oldukça somutlaşmış, fizikselleşmiş ve arkaik, hatta ilkel bir görünüm alıyor ve 
çok temel bir toprak mücadelesi haline dönüşüyordu.

Post-modernite bağlamında bakıldığında görülen, uzun süredir asal değerini 
yitiren "mekan"ın tekrar maddesel değerini geri kazanıyor olmasıdır. Dolayısıyla 
mekan, artagelen imge değerinin yanında giderek gölgede kalmış olan fiziki 
değerini yeniden kazanmış oluyor. Ayrıca, Gezi Park'ı direnişi bizlere mekanın ne 
kadar karmaşık örüntülerden oluşan (rizomatik) bir yapısı olduğunu, basit 
tanımlamalarla anlaşılıp, çözülemeyeceğini, ve tabi ki yönetilemeyeceğini 

gösterdi. Sadece kolluk gücüyle hakim olunmaya çalışılan bir kamusal parkın 
çeşitli örüntülerle İstanbul’un 40 civarındaki parklarında yeniden canlanması 
bunun en belirgin kanıtıdır. 

Yaklaşık üç haftalık bir süreçte hemen tüm kentsel kuramların sergilendiği bir 
mimarlık dersine dönüşen bu Gezi Parkı deneyimi, çok öğreticidir. Güç ve mekan 
ilişkileri çerçevesinden bakıldığında, muktedirin konvansiyonel araçlarla mekan 
üzerinde hakimiyet kurmasının kalıcı olmayacağı, çağdaş araç ve örüntülerin 
kentsel alanın yeniden kamusal mekana dönüşmesini sağlayacağı aşikardır. Bu 
direniş politik ve sosyolojik bir devrimin öncülü olduğu kadar mekansal bir 
devrimin de habercisidir. Bu olaylar siyasi açılımlarının yanı sıra mimarlık ve kent 
bilimi üzerinden bakıldığında yeni kuşakların artık kentsel mekanlarına sahip 
olduğunu göstermiştir. 

* Doç.Dr., Kadir Has Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

dışarı atılan gezi parkı direnişçileri

mekansal mücadele safhaları
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Gezİ PArkı’ndA Bİr “SırÇA kÖşk” 
Yağmur Yıldırım

“Ret nöbeti” ile fitili ateşlenen, dev bir algı kırılması ile bunun çağlayışı olan 
toplumsal patlamada Uğur Tanyeli’nin söylediği gibi; “Dünya tarihinde ilk kez 
mimarlık aracılığıyla isyan ediliyor.” Ne var ki, ofislere hapsolmuş “döşeme 
planları”na Gezi’deki çadırlardan kafa tutan mimarlık eylemi kendine çığır 
açıyordu. Kışla projesinden “barok açılımı”na haftalardır gündemin başını tutan 
mimarinin aksine tüm bu süreçte mimarlar, her zamanki sağlam ve vakur 
duruşlarının “o yer”inden birkaç metre öteye sesini duyuramayan, astigmatını 
atamamış gözlere silik karakterlerden öteye gitmeyi başarabilmiş değil. Eldeki 
iğneleri batırma arayışından önce, bu muazzam ikilem ve Gezi Parkı direnişinin 
ortaya çıkardığı yeni toplumsal dinamikler arasında kurulacak analojiyle 
“mimarlık üzerine düşünmek” için güncel bir platformun acil gerekliliği 
görülebilir.

Günümüz izole hayat tarzına karşın toplumda minimum mahremiyete sahip 
olma sorunsalında Gezi Parkı ile oluşan yeni duruş, ortak paydada birleşen bireyi 
gözetiyor. Buradaki “birey” kavramı günümüz algısıyla -modern çağın 
başlangıcından itibaren bireysel kökeni ile birlikte anılan- mimarlık eylemi 
üzerinden okunacak olursa, süreç boyunca iyi niyetli bir çabayla bireysel olarak 
“etkide bulunmak için bir eylem” arayışındaki mimarlar için belki de asıl sorunun 
kendileri hakkında olduğuna varılabilir. Bu arayışta kendi kendilerine yardım 
edebilecekler mi? Varoluşundaki sonsuz yaratma arzusu, bu noktada benliğiyle 
çelişkiye düşüyor. “Bir yapının artık neden ve kim için yapıldığı unutulmuş 
durumda.” diyor Toyo Ito. Mimarın “Doğru yapının doğru yerde kendiliğinden 
oluşabilmesi için”, günümüz dünyasının yıldız mimarların gösteri alanına 

dönüşmüş sahnesinde, belki de mimari egosundan vazgeçerek, kendisiyle 
uzlaşıya varması gerekiyor. 

En genel şekilde “insan gereksinimlerini barındırmak üzere fiziksel çevrenin 
düzenlenmesi” olarak tanımlanan mimarlık eyleminin, güncel bağlamda bunun 
ötesine geçişi ile 22 Haziran’da gerçekleşen müdahaleye kadarki Gezi Parkı’nda 
geçerliliği ve gerekliliği sorguya açık. Tüm bu süreçte Gezi Parkı’nı “işgal eden” 
insanlara dahil olup parkı ve oradaki günlük yaşamı deneyimleyen mimarlar, 
tamamen “yeni bir yaşamdaki yeni bir mimari”nin bu genel geçer tanımlara 
meydan okuyan mekanda, oradaki insanlar arasında kaçınılmaz bir şekilde 
kendiliğinden şekillenmiş olduğunu gördüler. Sou Fujimoto’nun Japonya’daki 
depremin ardından söylediği gibi; “Herhangi bir akıma veya stile ait olmayan, bu 
evrensel mimari insanların hatıra, deneyim ve umutlarıyla kurduğu sayısız 
bağdan kaynaklanıyor. Bu bağlantılar bir yapı şekline ancak burada bürünebilirdi, 
böylece bir kez daha insanlar mimariyi şekillendirmiş oldu.”

Gezi Parkı direnişi, yeni kent okumalarının elzemliğini hatırlatarak, belki de 
herkesten çok mimarları, günümüz ve geleceğin toplumu üzerine yeniden 
düşünmeye çağırıyor. Getirdiği tüm sorularla birlikte, gelecek için umudu temsil 
ederek, izlenecek yollar üzerine alternatif algılar yaratıyor. Bir düşünce kuruluşu 
(think tank) olarak mimarlık ile sosyal varoluşunun getirisi “farkındalık yaratma”yı 
gözeten bu duruş, aynı zamanda “sırça köşk”lerinden çıkarak çoktandır yüzünü 
çevirdiği sokaklara tez zamanda (geri) dönmesi gereken günümüz mimarlarının 
toplumsal konumlarının da bir (öz)eleştirisi olarak nitelendirilmeli.

MİMArlAr olMAdAn 
Yelta Köm

0.
Bu yazı sıralı bir akışla ilerleyemiyor, belki de tüm durumun havasından böyle. 
#direngezi gibi biraz parçalı, merkezi dışlayan, birçok küçük merkezi ve parçası 
olan bir yazı.

1.
“Sabah 04:00 gibi... Ertesi sabah ofise döneceğim diye gece eve döndüm, 
parktayken bir huzursuzluk vardı içimde ama bambaşka bir deneyimdi, buraya bir 
şey olmaz herhalde, zaten baksana kaç kişiyiz ki, Hrant’ı anan kaç kişiysek o 
kadarızdır dedik -öyle değilmiş- . Uykuya direnmeye çalışıp, telefondan twitter’a 
bakıyorum. Sonra sabah ezanı ve hızla gelen tweetler... Müdahale oluyordu, 
sonrasında uyku tutmadı zaten, sabah kalktım parka gittim tekrar, sonra tekrar, 
sonra gidebildiğim kadar, tekrar, tekrar, tekrar.”

2.
-There is a light that never goes out-1

Neredeyse bir buçuk sene önce hiç birimizin aklına gelmeyecek bir şey oldu 
Gezi’de. Kamusal alandan başlayan hikaye, her yere yayıldı. Kimileri "Bir birikimin 
sonucu." dedi, kimileri "Üç-beş ağaç için bu kadar olay mı çıkarılır?" dedi. Birçok 
kişi ilk defa şiddeti birebir yaşadı, yeni taktikler geliştirdi. Dışarıya çıktı herkes, 
nerede ses varsa, nerede insanlar varsa, bir arada olmanın dayanılmaz hafifliğini 
yaşamak için dışarıya çıktı insanlar. 

-Where there's music and there's people and they're young and alive-
Kamusal alanda başlayan bu mücadele, yine kamusal alandan gücünü alarak, 
dağılarak güçlenmeyi öğrendi. Parklarda forumlar başladı, biz diyenler, siz diyenler, 
bunlar diyenler, hepimiz herkes demeye başladı. Kamusal alanda herkesle 
buluşmak hepimize iyi geldi. 

-And if a double-decker bus crashes into us , to die by your side is such a 
heavenly way to die -

3.
Bu süreç, mimarlık açısından bakınca ne kadar gurur duyulacak bir şey gibi dursa da, 
mimarlar olmadan da neler olabildiğini anlık ve yerinde ürettiği direniş mimarisi ile 
ortaya koydu. Her şey orada üretildi, tasarlanmadı, düşünüldü. Ve eyleme geçildi, 
beraber yapıldı, işlendi.

Ki zaten #direngeziparki tüm gücünü mekansallaşan eylemden aldı. Sözün dışında 
mekansallaşmaya başladıkça, eylem kalıcı olmaya, eylemin direnci artmaya başladı. 
Artık boşluğu dolduran sözler yerine, mekanı kullanan eleştirel eylemlerin yıldızının 
parladığı günlerdeyiz. Tüm eski paradigmanın kaydığı bir vakitte, gökyüzünde 
geleneksel tüm söylemlerin kayışını izlemek farkında olan herkese büyük zevk veriyor.

4.
Şimdi mutabakat vakti, katman katman birleşeceğimiz, birbirimizi, hepimizi 
anlamaya çaba göstereceğimiz zamana geldik. Kent üzerinden buralara gelmek 
uzun zaman aldı. Bize düşen daha proaktif olmak, soru sormak, dinlemek, 
anlamak, ikna etmeden karşılıklı ortak yolu bulma çabasını göstermek ve 
vazgeçmemek.

Gezi Parkı’ndaki serbest kürsünün son sözleri buraya not olsun : “Özgürlüğümüz 
bize önderlik etsin, yaşasın özgürlük!”2

1 The Smiths şarkısı There is a light that never goes out

2 Herkes İçin Haber Ajansı HİHA, Gezi Parkı'nda Serbest Kürsü, http://www.youtube.com/

watch?v=p_iBrhBPbKs
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Gezİ PArkı dİrenİşİnİn MİMArİ ÖlÇeğİ 
Yuvacan Atmaca

Gezi Parkı direnişinin altüst ettiği birçok tanım var. Direniş öncesinde çok 
rahatlıkla kullandığımız birçok tanım ve genellemeyi artık yeniden ele almak 
durumundayız. Direniş ile birlikte mimari söylem içinde yer alan “kamusal alan” 
tanımı da benzer bir dönüşüm geçirdi. Direniş öncesi ortamda yapılmaya 
çalışılan her kamusal alan tanımı aslında asla gerçek olarak yaşanmamış bir 
deneyimi varsayma çabası imiş. 

Mimari projelerimizde üzerine en heyecanlı fikirleri ürettiğimiz, hakkında tezler 
yazdığımız kamusal alan, donmuş bir temsil alanı olmaktan çıkıp planlanmamış, 
projelendirilmemiş, anlık ortak bir deneyimle yaşanan ve asla temsili hale 
getiremeyeceğimiz bir his olarak belirdi. Ve biz şimdi alışık olduğumuz temsil 
araçları ve bir türlü görünür hale getiremediğimiz bu his ile ne yapacağımızı 
bilemiyoruz.

Birçok video, çizim, görsel tanımlama ve kaydetme çabası ile bir türlü temsil 
edemediğimiz bu his, mimarlar için bir tür eksiklik hissini de beraberinde getirdi. 
Direniş içinde yaşanan, yaşandıkça yeni deneyimleri kendi içinde doğuran 
“kamusal deneyim” mimarlar için de coşkulu bir deneyim idi fakat alışkın 
olduğumuz temsil alanları içinden ele alındığında, yaşattığı eksiklik hissi ile tuhaf 
bir çelişkiye neden oldu. Her şey dilimizin ucunda ama ne söyleniyor, ne de 
yutuluyor…

Mesleki alışkanlıklarımıza ve tanımlama sistemlerimize başvursak da hepsi 
geçersiz. Belki bu deneyim birçok tez, birçok proje doğuracak ama “aslı” sadece 
bu deneyimi yaşayanların ortak belleğinde kalacak. Biliyoruz ki, bu deneyim ne 
mimari bir projenin sonucu olabilir, ne de bir mimari projede sabitlenebilir. Daha 
da tuhaf olanı; kendi uzmanlık alanımız içinde gördüğümüz kamusal alan, bizim 
dışımızda ve öngörülmeden yaşandığında da, bizler mimar olarak bu deneyim 
içinde varlık gösteremedik. Mimarların direnişin başlangıcında oynadığı rol 
önemli olmakla birlikte, direnişin deneyimindeki varlıkları resmi itirazlarının ve 
bildirilerinin ötesine geçemedi. Bu süreçte, kamusal alan içinde en belirgin 
mimari üretimler ise mimar olmayanlar tarafından gerçekleştirildi. Ve bu 
örneklerin çoğu, projelendirilmeden ve temsil araçları ile temsil edilme 
aşamalarına tabi tutulmadan, o anda, o zaman içinde inşa edildi ve 
deneyimlendi. Sadece temsili proje ölçeğindeki bir deneyim alanı içine 
hapsolmuş olan bizlerin ilk aklına gelen ise, önümüzde duran bir taşı diğer bir 
taşın üstüne koymak değil, projeler üzerinden konuşmaktı.

Bu noktada akla şu soru geliyor; “mimari proje ölçeği” dışında, birebir sokakta 
deneyimleyebildiğimiz ve gerçekleştirebileceğimiz bir mimarlık hangi ölçekte, ne 
tür ilişkilerle, nasıl var olabilir?
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Gezİ PArkı nASıl Bİr Örnek oluşturABİlİr?
İpek Yada Akpınar*

12 Haziran 2011’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesi açıkladığı 
kışla düşü ve 16 Eylül 2011’de Taksim Yayalaştırma Projesi’nin 1/1.000 ve 1/5.000 
ölçekli planlarının Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde oy birliği ile kabul 
edildiğinden beri mahallemiz Taksim, sözde “kentsel dönüşüm” projesiyle 
radikal bir tehdit altında(ydı). Türkiye’nin meydanı, kapalı kapılar ardında alınan 
merkezi ve baskıcı kararlarla, kamusal bir parktan kapalı ve özel bir yapıya 
çevrilme sürecinde(ydi). 1930’larla adeta "ideolojik bir savaş" yaşayan merkezi 
yönetim, günlük hayatın parçası haline gelmiş, kamusal belleğin önemli bir 
mekanını "dönüştürme" azminde. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde Ahmet Hamdi 
Tanpınar (1961) iki uygarlık, iki değerler sistemi arasında bocalayan Türk 
toplumunun ironik tablosu çizer. Genelde geçmişe bakışımız bu hikayede 
aktarıldığı gibi "müzeleştiren bir bakış". Ya "müzeleştirerek" ya da "yıkıp yaparak" 
yeniyi de hayattan koparıyoruz. Taksim'de, kentliyi sürece dahil etmeden devam 
eden tepeden inme süreç, Uğur Tanyeli'nin deyimiyle "histiografik" bir sorun. 
Binaları yeniden yaparak geçmiş yeniden inşa edilebilir mi? Bu, geçmişin 
sorunsuz olduğu sorunlu bir duruş. Walter Benjamin'in Nazi Almanya’sı 
bağlamında da belirttiği gibi bu türden bir estetizasyon yaklaşımı "totaliter bir 
tavır". Bu proje ve beraberindeki kentsel dönüşüm uygulamaları, kentlinin 
isteklerini ve kentliyi yok sayıyor.

Ve tam da bu noktada, Taksim-Gezi dahil, her türlü ölçekteki kentsel kararlardan 
dışlanan kentli, mahalleli ve meslek insanı olarak bu süreçte tarafız... 
Mahallemizdeki Haziran ayı başındaki üç haftaki deneyimle yeni bir faz ve yeni 
bir dil/alfabe yaşama geçti diye düşünüyorum. Henri Lefevbre’in deyimiyle "soyut 
mekan"dan "somut mekan"a geçişi yaşadık ve bunun bizim için kritik önemini 
kavradık. Kent sosyolojisinden esinlenen derslerimizde New York, Paris, Londra, 
Latin Amerika üzerinden aktardığımız örnekler bizzat burada, mahallemizde 
gerçekleşti: Farklı diller, sesler ve renkler karşılaştı, buluştu, görünür oldu, 
görünür olduk. Bu çerçevede "kamusal mekan"ın olumlu anlamıyla "çatışma ve 
çarpışma" potansiyeli ortaya çıktı. Otoriter ve baskıcı tavrını mekan üzerinden 
uygulayan merkezi yönetime kentliler yanıtlarını yine mekan üzerinden, yalın ve 
net bir biçimde mizahla çevreleyerek ilettiler. Mekan üretimi açısından 
bakıldığında, Gezi Parkı’nda, birlikte üretilen, paylaşılan, hata yapılan ve hataların 
birlikte düzeltildiği bir deneyim süreci yaşandı. Gezi Parkı, birkaç ağacın, park 
olmanın çok ötesine geçti. Süreçte kalıcı toplumsal ve kültürel kazanımlar elde 
edildi. Her şeyden önemlisi bu olağanüstü halk hareketinin ve kentsel deneyimin 
parçası olmak, demokratik bir gelecek için umut yarattı.

Bugün beklenen; Başbakan’ın kentlilerin hassasiyetini anladığını, kıymet verdiğini, 
samimiyetle talepte bulunan insanlara verdiği değerin bir yapının ısrarından 

önemli olduğunu düşündüğünü söyleyebilmesi. Bunu hiçbir siyasi komplekse 
kapılmadan yaptığını, kendi ısrarından vazgeçerek parkın park olarak korunması 
fikrini onayladığını, konunun devamını yerel yönetime bıraktığını beyan 
edebilmesi.

İşte tam da bu noktada Gezi Parkı, birlikte yaşama anayasasının fiziki 
izdüşümüne dönüşebilir. Gençlerin hınzır, ezber bozan yaklaşımları, mimarlık-
kentsel tasarım alanında da ilham kaynağı olabilir. Gündemdeki sorular: Tüm 
bu deneyim ve kazanımların ışığında yerel ölçekte, üç belediyenin kesişim 
noktasında yer alan 50 hektarlık mahalle parkımızda nasıl bir yaklaşım 
uygulanabilir? Çok sesli, renkli, çoğulcu, eşitlikçi bir katılım sureci nasıl 
oluşturulabilir? Fiziksel ve sosyal anlamda steril-hijyenik kalıpların dışına 
çıkarak, kent ekolojisinden kültür ekonomisine birçok disiplini alışıldık 
sınırlarının dışına nasıl taşıyabiliriz? Sokaktaki kentliden yukarıya organizasyon, 
örgütlenme modeli oluşturulabilir mi? Mahalleliyi, yereli, kentliyi, vatandaşı 
yani Ayşe teyzeyi ve Ahmet amcayı katarak, mahalle forumlardan beslenerek, 
farklı paydaşların görüşleri alınarak entegre ve deneyimsel hınzır bir süreç 
oluşumuna nasıl katkı koyulabilir? Yerel yönetimler ile kentliler bir arada 
park(larda) forum düzenleyebilir mi? Cenk Dereli’nin deyimiyle , 
“tasarımcıların, semt sakinleri için tasarladığı değil, semt sakinlerinin 
fikirlerinin tasarımcılar tarafından tercüme edildiği bir eylem alanı” 
oluşturulabilir mi? Gezi’yle birlikte yeni bir dil, yeni bir davranış biçimi oluştu. 
Bu, gelecek için demokratik bir kent yaşamı tariflemeye olanak sağlayabilir mi? 
Farklı paydaşlar arası müzakere ortamı nasıl temin edilir? Gezi’de yaşananların, 
forumlardan elde edilen geribeslemeler üzerinden, Gezi Parkı üzerinden kent 
için barışçıl bir dil, iklim, atmosfer üzerinden “oluşum süreci, kentsel 
senaryosu, işletim modeli” ile örnek oluşturması nasıl sağlanabilir? Kısacası 
kendimize özgü bir süreç Taksim-Gezi’de nasıl yaşama geçirilebilir? Taksim-
Gezi’deki böylesi deneysel ve bize özgü süreç, demokratik kamusal mekanların 
oluşumuna örnek teşkil edebilir mi?

Siyaset, Korhan Gümüş’ün hep vurguladığı gibi, iktidarın kullanılması değil, 
görünmez olanın görünür kılınması, yeni sosyal aktörlerin ortaya çıkmasıdır. Bu 
karşılaşma, siyasetin mimarlıkla, sanatla karşılaşması, siyasetin “estetize 
edilmesi” ya da “süslenmesi” değil, ezber bozan bir biçimde dönüştürülmesi, 
yeni bir dil ve alfabe ile çoğulcu bir biçimde yapılandırılmasıdır. Siyaset, kamusal 
mekandaki karşılaşma, çarpışma, çatışmanın yok sayıldığı, ertelendiği değil; 
görünür kılındığı ve dönüştürülmeye çalışıldığı anda ve yerde başlar.

*Doç. Dr., İTÜ
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PArk
Kerem Piker

Hep söylenir, İstanbul'un doğru düzgün bir imar planı bile yoktur diye. İhlallerle, 
ihmallerle, suistimallerle delik deşik olmuş bir plan var karşımızda. Üçüncü 
köprü bile planda yoktu, belki bilirsiniz, hani şu geçenlerde temeli atılan, 
kendinden çok ismi konuşulan köprü.

Anayasası olmayan bir ülkede yaşandığı gibi pekala imar planı olmayan bir 
şehirde de yaşanabilir belki de, kim bilir? Derdimiz bu olsaydı...

Geçtiğimiz günlerde İhsan Bilgin1 yazdı, Dolmabahçe Sarayı'nın etrafında sarayı 
korumak üzere bu defa surlar yerine kışlalar inşa edilmişti; işte 2 numaralı park 
alanı, bu kışlaların arasındaki boşluklara, kısmen de kışlanın boşalttığı alanlar 
üzerine kurulmuştu diye. Parkın içerisinde şehrin tamamına hizmet edecek 
kamusal araçlar, stadyum, açık hava tiyatrosu ve sergi sarayı inşa edilecekti.

Ancak o melun park bir türlü arzulandığı gibi kamusallaşamadı herhalde ki, 
1950’lerden itibaren birer birer otellerin işgaline uğradı. 1950’li yıllarda iletişim 
araçları bugünkü kadar gelişkin değildi, ancak yine de Hilton yapısının parkın 
içerisinde inşa edilmesine itiraz edilmesi beklenebilirdi; kentliler bu inşaattan 
pekala haberdardılar. Neden seslerini yükseltmediler?

Hilton Oteli'nin Maçka Vadisi’nin sırtındaki en kalın dilime yerleşerek parkı iki 
parçaya ayırdığını söylemek herhalde yanlış olmaz.

1960’lı yıllarda bu kez Sheraton Oteli parkın Taksim tarafında kalan bölümünü 
büyük porsiyonu Harbiye yönünde kalacak şekilde ikiye böldü; bu daha önce 
öngörülemeyen bir sonuca yol açtı; bugün Gezi Parkı olarak bilinen parçayı 
Prost’un büyük parkından kopardı. Bu kopuş kendi başına bir kentsel artifakt 
olarak bugün bildiğimiz Taksim Gezi Parkı'nı doğurdu. 1990’larda Hyatt Oteli, 
2000'lerde Taksim Residences inşa edilerek, Taksim Gezisi’ni Prost'un büyük 
kent parkından iyiden iyiye kopardı ve parkı Taksim'in bir parçası haline getirdi. 
Bu kopma belki de, ilginçtir ki Taksim Parkı'nın kurtuluşu oldu.

Prost'un parkı kimsenin olamamıştı, ancak Taksim'deki park herkesindi.

Peki, Prost'un parkında eksik olan ya da eksik kalan neydi? İpuçları hala Maçka 
Parkı’nda görülebilir. Vadinin Maçka’ya bakan sırtları, nispeten bir park 
hüviyetindedir; ancak vadinin diğer yamacı enikonu bir park olamamıştır. zira 
etrafında parkı kullanacak, birinci elden sahiplenecek konut dokusu son derece 
sınırlıdır; olanlarsa adeta parka teğet geçmektedir. Parkın çeperleri boyunca yer 
alan yapıları gözünüzün önüne getirin: Cumhuriyet Caddesi boyunca arkatlanarak 

sıralanan işyerleri, radyoevi, orduevi, sergi sarayı, askeri müze derken Abdi İpekçi 
Caddesi'ne dek parkın komşuları konut sakinleri değil. Abdi İpekçi Caddesi, Mim 
Kemal Öke Caddesi ve eski Emek Oteli'nden Mühendis Mektebi'ne kadar uzanan 
topu topu on apartmanı saymazsak... İşte bu iki sokaktan müteşekkil konut 
mahallesi ile Valideçeşme Mahallesi sakinleri sayesinde parkın Maçka'ya bakan 
tarafları bir park hüviyetindedir. Kent ölçeğindeki bu parkın elbette ki salt 
mahalleli tarafından sahiplenilmesi beklenmemelidir, ancak parkın bir cazibe 
unsuru olarak mevcudiyetini koruması, etrafındaki konut yapılarına kattığı hem 
ekonomik, hem de sosyal değerin sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Central 
Park ve Hyde Park örnekleri konuşulurken ıskalanan bir konu da bu olmalı; zira 
her iki parkın da etrafında geniş konut mahallelerinin yer aldığını unutmamak 
lazım.

Peki, Gezi Parkı nasıl herkesin oldu? Ne zaman ki 2 numaralı parktan koptu, o 
zaman Taksim’in bir parçası haline geldi. Deyim yerindeyse sırtını Maçka'ya, 
yüzünü meydana döndü. Taksim kimindir? Herkesindir. Taksim bu şehrin ne 
kadar parçası olduysa, Gezi Parkı da o kadar parçasıdır. Taksim Parkı'nın 
etrafında da meskenler son derece sınırlıdır ancak Taksim’in kendisi, neredeyse 
ülke çapında cazibe merkezi olduğundan, meydan Taksim Parkı'nın çeperinde 
konut mahallelerinin yokluğunu hissettirmeyecek kadar güçlü bir jeneratördür; 
küçülen parkın yeni ölçeği de bu jeneratör tarafından beslenecek büyüklüktedir. 

İşte bu sebeple Taksim Parkı başka türlü bir parktır. Mahallelinin çocuklarını 
gezdirdiği bir park olmanın ötesindedir; iddia edilebilir ki büyüklüğü ne olursa 
olsun metropoliten bir parktır. Kentin tamamına aittir. Azınlıklara da yer vardır, 
kalabalıklara da. Kentin hasıraltı edilen sakinlerinin de parkıdır; piyasa mekanıdır, 
çay bahçesidir. Seyrek gelenler için Beyoğlu biraz tekinsiz bir yer gibi gösterir 
kendisini. Taksim çay bahçesinde ise çay içilebilir. Bu ülkenin her yerinde çay 
içilebilir. Taksim Parkı her yerdir.

Bugünlerde yaşananlar üzerinde konuşmak için basılı yayın, hele aylık periyotlarla 
çıkan dergi, yavaş bir mecra. Bu yazının yazıldığı günlerde mahalle parklarının 
sınırlı sayıda dahi olsa mahalle forumlarına ev sahipliği yaptığına tanık oluyoruz. 
Umalım ki kentli, zamanla imar planlarından önce ve daha gerçek bir 
mutabakatın temelini atar. Bir tür kent anayasası belki; sözlü de olur, ama daha 
önemlisi, mutabakat oluşturmanın alternatif modellerini kurgular. Öyle uzun 
uzun yazmaya da gerek yok, bir kaç madde yeter. Bir arada yaşamaktan başka ne 
gelir elimizden?

1 www.arkitera.com/gorus/index/detay/gezinin-hayali_-kislanin-hayaleti_/380
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kente dAİr kArAr AlMA SÜrecİ ve kent HAkkı
Şevki Topçu*

Üç haftadır yaşanan ve halen yaşamakta olduğumuz süreci, sadece kent ve mimarlık 
üzerinden okumak her ne kadar dar bir pencereden bakmak olsa da, eylemlerin çıkış 
noktasının kent hakkının savunulması olduğunu unutmamak gerek. Bununla ilgili 
olarak Uğur Tanyeli'nin "Dünya tarihinde mimarlık aracılığıyla itiraz eden ilk 
toplumsal hareket" tanımlaması akıllara geliyor.

Bu sürecin bize öğrettiklerinden ve elde edilen kazanımlardan söz etmeden önce, 
sanırım sürecin kendisinden bahsetmekte fayda var. Yerel yönetimlerin kent 
üzerindeki kararları katılımcı bir süreçle ve en önemlisi şeffaf olarak ele alması 
gerektiği, gerek akademisyenler gerek meslek odaları ve sivil toplum örgütleri 
tarafından uzun süredir dile getirilmekte. Fakat ne yazık ki, şehirlerimizin bu şekilde 
yönetildiğini söylemek çok zor. Gezi Parkı protestolarının çıkış noktası ve temel 
dayanağı, işte bu tepeden inme yönetim anlayışı oldu. Tabi burada merkezi 
yönetimin yerel yönetim üzerindeki etkisini de atlamamak gerekir. Topçu Kışlası'nı 
ihya etme fikrinin, Başbakan'ın -kendi deyimiyle- “hayali” olduğunu açıklamalarından 
öğrendik.

Sürecin işleyişi şu şekilde özetlenebilir herhalde: Proje geliştiricisi hükümet nezdinde 
Başbakan, hayalini yerel yönetimle paylaşır. Yerel yönetim bunu görev addeder ve 
hemen tanıdık mimarlara haber salınır. Eldeki birkaç fotoğrafa ve harita üzerindeki 
lekelere dayanarak restütisyon projesi üretilir. İlgili koruma kurullarından onay alınır. 
Onay alınamazsa heyecanlanmaya lüzum yoktur çünkü red, reddedilir! İş makineleri 
devreye girdiğinde hiçbir şekilde dinlenmeyen, görüşleri dikkate alınayan halk 
oradadır. Nöbet başlar.

Yürütme polis eliyle orantısız güç kullanarak parkını, kentini savunan insanları oradan 
uzaklaştırır. Ana akım medyanın, konuyu haber yapmaması ve/veya yapamaması 
nedeniyle olan bitenden bihaber olan kesim, sosyal medya üzerinden bilgi sahibi 

olur. Farklı sebep ve taleplerle yüzbinlerce insan meydanlara dolmaya başlar. 
Orantısız güç eksik edilmez. İktidar halkın sesine kulak tıkamaya devam eder ve 
sorumluyu açıklar: Faiz lobisi ve dış mihraklar. Bu görmezden gelinme haline birçok 
ilde protesto gösterileriyle tepki gösterilir. İktidar bunun üzerine sanatçılarla ve sivil 
toplum örgütleriyle görüşür. Bir yandan plebisit derken bir yandan da faiz lobisi ve 
dış mihrakları anmaya devam eder. Protestolar öyle ya da böyle azalır ve farklı bir 
boyuta evrilir. Duran, kitap okuyan, dans eden insanlar ortaya çıkar. Mahallelerde her 
gece forumlar düzenlenmeye başlar. Sonuç olarak kazanan demokrasi olur!

Tüm bu yaşanlar sonucunda bugün gelinen noktaya bakalım: Medyadan hepimizin 
takip ettiği üzere Gezi Parkı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından birtakım 
peyzaj çalışmaları yapılıyor. Bunu imaj düzeltme çabası olarak değerlendirmek 
mümkün fakat bence daha önemlisi yıllardır hiçbir düzenleme yapılmayan bu 
kamusal alanın artık önemsenmesi. Yöneticiler bir yana, bugün itibariyle Türkiye' de 
konuya ilgili olarak müthiş bir toplumsal bilinçten söz etmek mümkün. Bu farkındalık 
ve bilincin, başta Gezi Parkı olmak üzere tüm kent mekanlarının geleceği açısından 
olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Nitekim Kadir Topbaş'ın son açıklamaları 
da bunun bir örneği. Açıklamayı tepeden inme, dayatmacı ve otoriter anlayıştaki 
kırılmanın bir göstergesi olarak görüyorum. En azından olumlu bir adım.

Sanırım iktidar sahiplerinin yaşananlardan çıkarması gereken en önemli ders, 
yaşadığımız şehirler üzerinde karar alınacaksa bu kararın, etkileyeceği insanlara 
sorulması gerektiğidir. Kentliyi karar alma sürecinin dışında tutmanın hepimiz için 
olumsuz sonuçlar doğurduğu artık tecrübeyle sabit. Bugünden sonra kent mekanına 
yapılan müdahalelerin dayatmacılıktan uzak, katılımcı ve şeffaf bir anlayışla 
yürütülmesi umuduyla...

* Öğrenci

Gezİ dİrenİşİ BAnA ne AnlAtıYor?: deMokrAtİk tıkAnMA ve SArkAStİk AÇılıM
Uğur Tanyeli

Sayısız şey anlatıyor, ama en fazla hoşuma gideni şu: Türkiye'nin, artık metropol 
orta sınıflarından gençlerin entelektüel denetimine girdiğini anlatıyor. Türkiye'yi 
artık metropollerin çok güçlü biçimde İstanbul'dan başlayarak tanımlamaya 
başladığını anlatıyor. Yıllarca varlığını umutla beklediğim metropol insanlarının 
artık mevcut olduğunu anlatıyor. Metropoliten çeşitlilikten, farklılıklardan rahatsız 
olmayan, aksine onlara yargılayıcı gözlerle bakmak yerine kayıtsız kalan, ama 
kendini ifade etme, yaşama, düşünme imkanlarının tıkanmasına kayıtsız 
kalamayan öznelerin varlığını anlatıyor. Artık grup güvenliğine sığınmayan, 
sürüden biri olmayan, tam aksine, birey olarak karar üretebilen gençlerin 
metropollerinde yaşayabileceğimizi anlatıyor. Metropoliten bir aktif barışçılıkla 
konuşan, kendisine bağıranla sakin sakin dalgasını geçebilen sarkastik insanların 
dünyasına ayak bastığımızı anlatıyor. Galiba bu gelişmeye yüzyıllık totaliter 
reflekslerle aval aval bakakalmayan ya da saldırmayan hemen herkes gibi, ben de 
en çok o sarkazmı sevdim. Çünkü bu bir sarkazm patlaması. Benim kuşağım 
kendisine "çapulcu" diyene, "çapulcu sensin" diyerek cevap verir ve aynı müstebit 
dili yansımalı konuşma tuzağına düşerdi. Gezi'nin çapulcuları "evet, biz 
çapulcuyuz, dahası marjinaliz" diye cevap veriyor. 

Artık adını koyalım, sarkastik davranış biçimleri üretebilen kentliler var bu ülkede 
de. Erken modern metropol insanlarını Simmel "blasé" (bıkkın) diye 
tanımlamıştı; yeni metropol insanını artık belki de "sarkastik" diye adlandırmak 
gerekecek. Mesaj ve uyaranların bolluğundan sıkılmış, dolayısıyla görmezden 
gelen "blasé" bir tür kayıtsızlık geliştirmişti. Onun Almanya özelinde Nazizm'i de 

aynı kayıtsızlıkla karşıladığını görmüştük. Sarkastik ise o mesajlara kayıtsız 
kalmıyor, ama onları içselleştirmek yerine gülünçleştirip tersyüz ediyor. Örneğin, 
eskiden olsa benim kuşağım "bizim zürriyetimizden sana ne" demek suretiyle 
konuşurdu. Şimdikiler her aileye "bizim gibi üç tane ister misin?" diye soruyorlar. 
Totaliter dilin mesajlarını, reddetmek için dahi almıyorlar. 1920 ve 30'larda bile 
yapılması sorunlu olan toplumsal mühendislik projelerini 21. yüzyılda en kaba 
biçimlerde yapmaya kalkanları öylesine hiçe sayıyorlar ki, her konuşmada yeni 
yeni açıklar vermelerine neden oluyorlar. Her önüne gelene "bunlar" diyerek 
nesneymiş gibi kuşbakışı konuşmaya kalkışana, saydammış da ardındakiler 
gözüküyormuş gibi odaklanmayarak bakıyorlar. İktidarla yüzyüze kalınca ona 
"kötü kedi Şerafettin" muamelesi yapıyor, bıçkınlığını hiçe indirgiyorlar. Bu tavrın 
otoriteyle yüzleşme bağlamında yepyeni olduğunu düşünüyorum. Ancak, sadece 
siyasal iktidarın otoritesini hiçleştirmiyorlar; sarkazmlarıyla tüm düşünsel ve 
davranışsal (ve potansiyel olarak tasarımsal) otoriteleri demistifiye ediyor, 
kutsallıklarından arındırıyorlar. Gerçek bir sekülerlik için, gerçekten dünyevi bir 
düşünme rejimi için işte şimdi fırsat var bu ülkede. 

Buna karşılık, demokrasi için aynı fırsat var mı? Protestoculara karşı gaz ve 
TOMA kullanan polisin Taksim'de destan yazdığını söyleyen bir demokratik ülke 
başbakanı gören varsa, yanıt evet. Demokratik ülkelerde polis olağan görevini 
sakin sakin yapar. Polis destan yazıyorsa, politikanın tanımı "iyilerin kötülere 
karşı savaş alanı" şeklinde olur. Bu dille en son üretilebilecek şey demokrasidir. 
İyimser değilim ve umarım yanılıyorumdur. 
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HAnİ Bİzde HİÇ Yoktu: BuYrun Sİze rÖneSAnS
Tevfik Balcıoğlu

Taşları doğru yerine koymak gerek. Methiyeye ise yer yok. Kimse methedilmek 
için ya da medyatik olmak için çıkmadı sokağa. Kimse şan şöhret peşinde değil. 
İnsanlar ne övülmek için orada, ne övünmek, ne de dövülmek için.

Özenerek büyüdük. Woodstock’ta olmak, Beatles’ı dinlemek, 68’de Paris’i 
solumak, çiçek çocuklara katılmak özlemdi, rüyaydı, hayaldi. İzleyerek geldik, 
önde olanları takip ettik, batıya baktık. Hep arkadaydık, hep arkadaydık.

Thomas More’un Ütopya’sı, Tommaso Campanella’nın Güneş Kenti, Francis 
Bacon’ın Yeni Atlantis’i, Ebenezer Howard’ın Bahçe Kenti ve daha nice 
tasarımlarda yansımalarını bulmuş ideal kent ve yaşam planları, tanımlamaları 
yapılmıştır. Bahçe Kent/Dumansız Kent arayışlarına Cumhuriyet dönemi Köykent 
ile mi yetişmek istiyordu acaba?

Yeni bir dünya düşlemek, hakkını vererek bir türlü beceremediğimiz bir proje, bir 
eksiklik. Düşün dünyamızda olduğu kadar, tasarımda da güdük kaldığı zor alanlar 
bunlar. 

Gezi Parkı ezber bozdu. Devingen protestolar süreci, protestolar zinciri çıktı; 
alışılmış tepkileri yalnız geçersiz kılmadı, gülünç düşürdü, çaresiz bıraktı. 
Beklenmeyen bir gün doğdu orada: Bir Rönesans. 

Gezi Parkı, belki bu yüzyılda bir Rönesans habercisi. Enformasyon kirliliği, 
provokasyonlar, anlam kaydırmalar, kasıtlı kasıtsız yanlış haberler, yorumlar bir 
tarafa işin özü apaçık ve dimdik duruyor. Sanki Fransız Devrimi'nin ünlü 
üçlüsüne (Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik) bir üçlü daha eklenmiş: Demokrasi, 
Dayanışma, Çeşitlilik. Bir üçlü daha: Kendine Güven, Farklılığa Saygı, Yaşam 
Tarzına Sahip Çıkma. Ya şuna ne demeli: Düzgün olma, Dik Durma ve Direnme. 
Yani irade var işin içinde, ta başından beri. Liste uzayıp gidiyor. 

Gezi Parkı'nı bir “mit” (myth) yapan her çağdaş insanın altına imza atacağı, 
sadece bu liste değil. Bu listenin manifesto ediliş biçimi Gezi Parkı’na bambaşka 
bir nitelik kazandırdı. Mizah, yaratıcılık, inovasyon ve tasarım her alanda patladı. 
Filmden müziğe, karikatürden şiire, grafikten dansa, sanata Gezi Parkı inanılmaz 
yapıtlar, unutulmaz bir edebiyat yarattı -akla hayale gelmeyecek kısa bir sürede. 
Hiçbir eylemin, hiçbir protestonun hayata geçiremediği kadar zengin bir menü 
üretti ve aralıksız üretmeye devam ediyor. Bambaşka bir kulvarda direniş söylemi 
yazdı. Kulvar değil, havuz atladık. Öne geçtik, önder olduk. Dünya, özellikle 
Brezilya bizi izliyor. Nedeni açık, sakın atlamayalım: Ortaya çıkan protesto 
tarzının nitelik ve kalitesi çok yüksek. Batı’yı ilk kez aştık ve buna biz de şaştık. 
İzleyen değil izlenen olduk. Bütünleşik bir dünya için, herkes için daha iyi, daha 
yeşil, daha adil, daha güzel bir dünya için yola çıkan, değer üreten, değerlere 
sahip çıkan gençlerimiz var artık. Övünebiliriz.

ebenezer howard’ın bahçe kenti

1937’de atatürk’ün planladığı cumhuriyet köyü
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dİrenİş MİMArlığı 
Cenk Dereli

Gezi Parkı, Topçu Kışlası, 2 Nolu Park, AVM, Taksim Meydanı, AKM, Cami, 
Kamusal Alan, Kent Hakkı, Sokaklar, Barikatlar... Geçen haftaların gündemini 
belirleyen kavramlar bunlar. Bu kavramların vücut bulduğu yerler, yine o 
kavramların kendisi olan mekanlar.

Mimari bir konuyla; kent parkının yerine alışveriş merkezi yapılmasına dair verilen 
uygulama kararlarıyla başlayan bir süreç yaşadık Gezi Parkı'nda. Sürecin kendisi 
kısa sürede mimarlıktan çok daha geniş bir alana yayıldı.

Direnen de, direnişi kırmak isteyen de mekansal bir mücadele verdi, belli bir 
alanın hakimiyet mücadelesini. Öyle ki park, direnişçiler için savundukları 
düşüncelerin, iktidar içinse kendi hakimiyetinin göstergesine dönüştü. Direnişin 
dinamikleri zaman içinde bu kısır hakimiyet mücadelesini de yıkacak şekilde tüm 
kent parklarına yayıldı. Üzerine düşünülmesi gereken başka bir detay da bu. 

"Bu mimari bir sorun olarak başladı, bunu bitirecek olan da mimari çözümlerdir" 
diyen mimarlardan değilim. Bu tespiti, mimarlığın kendisini fazlasıyla önemsediği 
bir bakışın dili olarak görüyorum. Çünkü mimarlık, kendisini meşru kılan ya da 
tartışmaları üreten bağlamların dışında bir var oluş alanına sahip değil. Topçu 
Kışlası’nı meşrulaştırmak için de, ona karşı çıkmak için de araç görevi gören 
mimarlık ve mimarlar gözümüzün önündeyken, mimarlığın içinde bulunduğu 
bağlama bağımlılığını göz ardı etmek ne kadar mümkün? 

Ben daha çok Gezi Park'ından ve olup bitenlerden öğrenmeye çalışanlardanım. 
Gezi Parkı çevresinde gelişen bu süreç içinde daha önce yaşamadığımız estetik 
bir devrimin gerçekleştiğini düşünüyorum. Hem grafik alana, hem mekan 
kullanımına, hem performans sanatlarının temsil biçimlerine, hem malzeme 
kullanımlarına yayılan çok kapsamlı bir estetik devrim. Bugünlerde gündelik 
hayat, kurgu olan, temsil dillerine tutsak dergi, gazete, televizyon, sinema ve 
sanat galerisine sıkışmış olan her şeyden daha kuvvetli. Duvar yazıları, posterler, 
gösteriler, yapılar, insanlar sokaktalar. 

Ben yaşananlara mimarlık çerçevesinden bakmamaya, yaşananların mimarlığını 
görmeye çalışacağım, direniş mimarlığını...

Aslında her şey küçük bir grup insanın gösterisiyle başlamıştı. İlk başta parkın bir 
köşesi bile zor doluyordu. Sonra her şey çok hızla gelişti. Olaylar yaşandı, 
kalabalık arttı.

Parkta gerekli olan bazı yapılar ve mekanlar, parkın katılımcı dinamikleriyle hızla, 
çevrede bulunan malzemelerle inşa edildiği anda tasarlandı. Mimarların ya da 
bildik anlamda tasarım süreçlerinin çoğunlukla dahil olmadığı, ihtiyacın ve 
ulaşılabilir malzemelerin estetiğini yansıtan yaratımlar gerçekleştirildi. 
Park içinde kurulan serbest kürsü bunlardan birisi. Kitleleri durdurmak için 
kullanılan polis barikatlarına ait iki parça, çok basit bir düzenleme ile sözün 
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özgürleştiği, durdurulmak istenenlerin seslerini duyulur hale getiren bir araca 
dönüştürülmüş. Malzemeler hiç deforme edilmeden, sadece bir araya gelişleri 
ve böylece temsilcisi oldukları anlam dünyası değiştirilerek kullanılmış. Park 
çevresindeki inşaat alanında bulunan briketler ve kaldırım taşları, kürsüyü 
yerden yükseltmek için kullanılmış. Bir yüzünde, yaya giremez, diğer yüzünde 
yaya geçidi sembolü olan trafik tabelası olduğu gibi değerlendirilip boyanarak 
kürsünün tabelası haline getirilmiş. 

Parka gelenlerin yanında fazladan getirdikleri yiyecek, giyecek ve malzemeleri 
parasız paylaştıkları direniş masaları ve daha sonra kurulan revir ve veteriner de bu 
yapılardan. zaman içinde gereksinimler yüzünden daha geniş alana ihtiyaç duyan 
yapılar, park alanında kendine uygun mekanı arayarak buldu ve yerleşti. zaman 
içinde bu yapılara yağmura karşı koruyucu üst örtüler de eklendi. İç mekan 
mobilyaları olarak görmeye alıştığımız raflar, parkın bir parçası üzerinde kullanım 
sınırı tanımlayan örtülerin altında yarı açık mekanların araçları haline geldi. 

Revir ve veteriner kliniği, ihtiyaç karşılayan bir alan olmaktan öte, aslında 
direnişin şiddet gerçeğini anlatan yerlerdi. Birbirinden oldukça farklı insan 
gruplarının bir arada olduğu şenlik ortamı, aslında maruz kalınabilecek şiddetin 
gölgesi altındaydı ve şiddet sadece onları değil, insanların uğrunda canlarını 
tehlikeye attığı ağaçlar kadar, park ve çevresinde yaşayan tüm canlıları, kedileri, 
köpekleri, kuşları da hedef alıyordu. 

Kütüphane, varlığına çoğu kişinin şaşırdığı bir kullanım ve yapı olarak parktaki 
yerini aldı. Bu yapı, kullanımıyla Gezi Parkı çevresinde örgütlenmiş direnişi 
anlatan doğrudan bir mesajdı; özgür, çok yönlü bilgi ve paylaşım... İlk başta 
Taksim Meydanı ve çevresindeki yayalaştırma projesi için oraya getirilmiş 
döşeme taşlarının farklı şekillerde bir araya getirilmesi ile yaratılmış raflardan, 
tek bir malzemeden oluşuyordu. Daha sonra kitap sayısının artmasıyla 
dışarıdan getirilmiş rafların da parçası olduğu kütüphane, son şeklini onu 
yağmurdan koruyacak örtü ile kazanmış oldu. Üstünde yürünsün diye oraya 
getirilen malzeme, bilginin üzerinde yükseldiği, insanları çevresinde toplayan 
bir mekanı kurmuş oldu. 

Direnişin nesneleri, kullanılmalarını gerektiren sebepler ortadan kalkınca, 
yanlarına eklenen başka nesnelerle de beraber parkın içindeki uygun alanları, 
pasif direnişin anıtları haline getirdi. Biber gazının etkisini azaltmak için 
hazırlanacak solüsyonun malzemeleri, sular, ilaç kutuları, solüsyonun kendisi ve 
sirke şişeleri, limonlar, maskeler, bayraklar... Parkın içinde bir yerde kot 
farkından doğan şevi kontrol etmek için kullanılmış geçme beton blokların bir 
araya geliş şeklinin yarattığı raflarda yan yana duran bu nesneler, sanki direnişin 
is kokulu, slogan, patlama, koşma, kapı otomatiği, ritim seslerini sürekli tekrar 
ederek sessizce fısıldıyordu. Tıpkı, hayatını kaybedenler ve yaşanan şiddete 
herhangi bir şekilde maruz kalıp etkilenenlerin üzerlerine yığıldığı kaldırım 
malzemelerinden yaratılmış anma alanları gibi.

Polis şiddetine karşı savunma, Gezi Parkı çevresiyle sınırlı değildi. Barikatlar öncelikle 
Taksim'e yakın semtlere ama sonra sokaklarda direnilen her yere yayıldı. Kendi 
hayatını savunmak için engeller inşa ederek özgürlük alanları yaratmak... 31 Mayıs 
akşamı, Beşiktaş'ta sokaklarına polis araçlarının girmesini istemeyen orta yaş üzeri 
mahalleli, çöp bidonlarını yola devirip her iki yönden yolları kapatmıştı bile. Bu güvenli 
alanda beklenileceğinin aksine çatışmak için beklemiyorlar, davul eşliğinde göbek 
atıyorlardı. Bir zamanların canlı sokak yaşantısını yeniden var etmek için, sokaklar 
gerçek sahipleri, yani mahalleli tarafından işgal ediliyor, hayat klimalı televizyonlu 
oturma odalarından sokağa taşınıyordu. Valideçeşme'de taksi durağından marşlar 
çalınıyor, kendisi de belki anne baba olan yaşını almış insanlar "Aç olan var mı? 
Susayan var mı?" diye bağırıp el kaldıranların ihtiyaçlarını karşılıyordu.

Barikatlar çatışmanın şiddetine göre biçim değiştirdi. Gümüşsuyu'nda arka arkaya 
kurulmuş onlarca barikat, direnişin sertliğini de anlatıyordu. Çevredeki malzemenin 
hızla bir araya getirilmesi, daha önce böyle bir şeyi yapmamış, görmemiş insanların 
bir anda bu işi var etmesi ne ile açıklanabilir?

İmece, daha önce onu hiç yaşamamış kentli bir yaş grubu tarafından sokaklarda 
yeniden keşfedildi hem de çok sıradışı koşullarda. Çiçek saksıları, kaldırım babaları, 
şantiye iskeleleri, reklam panoları, polis barikatları, polyester kulübeler, taşıtlar, 
brandalar, kaldırım taşları... Yerinden asla oynamaz gibi görünen her şey, belli bir 
amaç için bir araya gelmiş bireylerin karşısında sonsuz potansiyeller içinde bir araya 
getirilebilecek yapıların malzemesi haline geldi. Ateşli silah, gaz bombası, tazyikli su, 
zırhlı araç ve fiziksel şiddete karşı koymak için inşa edilen barikatlarda direniş, kentini 
ve kendini korumak için malzemelerin belleğini ele geçirdi. 

Gümüşsuyu’ndaki barikatların birinde, normalde düzlemsel dizilerek kullanılan 
kaldırım taşları, üst üste ya da yığın halinde kullanılarak, diğer malzemeler için 
sağlam bir zemin yaratılmış. İnşaat iskeleleri yukarıdan gelecek gaz kapsülü ve suya 
karşı koyacak, insan boyunu aşan yüksekliğe yerleştirilmiş paravanları desteklemek 
için kaldırım taşlarının içine sokulmuş. Görsel malzemeler paylaşılıp yaygınlaştıkça 
direniş mimarlığını analiz etmek için daha çok fırsat doğacak gibi görünüyor. Bu tarz 
çalışmalar için erken bir örnek, çizim ve fotoğrafa dayanan bir derleme, Herkes İçin 
Mimarlık Derneği tarafından başlatıldı bile. 

Mimarlık, kullanımlar ve anlamlar inşa etme işidir. Hiç yoktan inşa etmek, yeniden 
kullanmak, dönüştürmek ve daha keşfedilmemiş pek çok yöntem bu pratiğin 
araçlarıdır. Direnişin mimarlığı bize bu araçları kullanabilenlerin sadece mimarlar 
olmadıklarını ve hatta mimarlık sıfatına sıkışanların, o sıfata sahip olmayanlardan 
öğrenecekleri daha çok şey olduğunu gösteriyor.

İstanbul’da, sökülmüş kaldırım taşlarının altından çıkan sarı kumların yaz ortasında 
kumsal hayalleri kurdurtması gibi, gündelik hayatın mekanları sokaklarda olan 
beklenmedik şeyler, tüm acılara ve korkulara rağmen inatla yaşama dair ilham 
vermeye devam ediyor. 


