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Kimlik ve iletişim atölyesi 21 - 22 Haziran 2014 tarihinde

Boğaçhan DÜNDARALP yürütücülüğünde 9 farklı

üniversiteden 14 mimarlık öğrencisiyle gerçekleştirildi. 21

Haziran 2014 tarihinde akşam atölyesiyle başlayan sohbette

ilk olarak Boğaçhan Dündaralp'in mimari kimliği ve bazı

projeleri konuşuldu, yaptığı projeler doğrultusunda

Türkiye'nin büyük bir problemi haline gelen TOKİ ve mahalle

olgusunun hala yaşatılmaya çalışıldığı Kuzguncuk ve

Kuzguncuk Bostanı ile ilgili bazı konular tartışıldı. 22

Haziran günü sabah saatlerinde başlayan atölyede

Boğaçhan Dündaralp tarafından öğrencilere 3 temel soru

yöneltildi. Bu sorular doğrultusunda beyaz zemin üzerine

renkli post-it'ler ile düşünceler dökülmeye başladı. Günün

sonunda kalabalık bir düşünce haritası oluştu ve öğrenciler

birçok soruyu sorgulayıp çözüm üretmeye çalıştı. Atölye

sonunda öğrencilerin mimari kimlikleri, yaşadıkları

şehirlerde, ülkelerinde ve dünyada gördükleri en temel

sorunlar ve bu sorunların çözüm aşamasındaki

sorumlulukları, neler yapılabileceği gibi konularda zihinsel

egzersizler yapıldı.

SÜREÇ



BOĞAÇHAN DÜNDARALP
www.ddrlp.com
www.bogachandundarlp.wordpress.com

Mimarlık öğrenci buluşmaları ne/leri mümkün kılar, açığa
çıkartabilir? 'Kimlik ve iletişim ’atölyesi, yaşadığımız
ortam-lar/dünya ile kurduğumuz ilişkiyi temelde bu soru
ekseninde varlığını kurarken; içeriğinde toplumsal bir rol
olarak mimarlık hallerini sorgulamaya çalıştı.

Bu tür buluşmalar; mimarlık ortamının dayattığı mimar
kimlikleri, profilleri ve mimarlık eğitiminin bu ortamla
ilişkisi düşünülünce farklı mimarların ve mimar profillerinin
de mümkün olduğu bir olanak kuşkusuz. Ancak bu olanak
formel ya da tanımlı ortamlardan kaçabildiğince
mümkün...

Öğrencilik hayatımın en önemli deneyimlerini kapsayan ve
1993 Gökçeada mimarlık öğrencileri buluşması ile
başlayan TMÖB; bana kendi kimliğimi inşa etme yolunda
ve başka mimarlıklar kadar mimarlarında farklı rollere
bürünebileceğine dair önemli bir farkındalık ve motivasyon
yaratmıştı. Bu mimarlık buluşmasına davet ve katılımım bu
imkânı görünür kılmak, paylaşmak, bir atölye açmaktan
öte sorumluluk haline geldi. Gece sunumum atölye için; 93
buluşması sonrasında kendi mimari serüvenimi, kendimi,

mimarlık içinde konumlandırma çabamı, bu farkındalıklar
içinden yaptığım/ız farklı üretimlerin hangi sosyal
içeriklerle biçimlendiğini anlattığım bir başlangıç noktası
oluşturdu.

Bir günlük yaklaşık 12 kişi ile yaptığımız 3 temel soru
üzerine odaklanmış atölye; tartışmalar, paylaşımlar,
farklılıklar, yaklaşım zenginlikleri ve çaresizlikler içinden
zengin bir düşünsel faaliyetle gerçekleşti.

İlgi ve merakını hiç kaybetmeden farklı şehir ve
üniversitelerden ilk defa bir araya gelmiş açık zihinli bir
grup; benimde zihnimde farklı açılımlar, yeni düşünceler
ve belki de en önemlisi umut verici bir iyimserlik duygusu
uyandırdı. Çevremizde / yaşadığım yerde, Türkiye’de ve
dünyada gördüğünüz en önemli sorun nedir? Neyi dert
edinirsiniz? Bu sorunların içinde mimar olarak neyle
karşılaşmayı, nasıl konumlanmayı düşünürsünüz? Bunlar
için hangi araçları geliştirebiliriz? gibi sorulardı; kendinize
yeni yollar açmak için araştırdığımız konular...

Hepsi boş beyaz bir zemine, post-it ‘ lere döküldüler.
Renkler, içerikler her defasında her katılımcı için yeniden
üretilebilen bir haritaya, bir hafızaya dönüştü.

Umarım benim heyecanım, tüm katılımcılar için de ortak
bir heyecan, duygulanım ve yeni açılımlara dönüşmüştür.



Kimlik ve iletişim atölyesi, 3 farklı sorunun zihinlerde farklı

bir şekilde nasıl cevap bulduğunun temel göstergesi olmuş

oldu. Her zihin, farklı bir sorunu ele aldığı gibi ,paralellik

gösteren sorunlarında varlığı her bireyin algılayışına,

yaşadığı mekana göre değişiklik göstermekteydi. Bu

durum her kentin sorun olarak düşünülen; aslında kentlerin

kimliklerine dair izlerin parçaları hakkında ipuçlarını

taşımaktaydı. Bu atölye çalışması, mimar kimliğimizle ve

aynı zamanda oranın bir aktörü olarak yaşadığımız

ortamlar ve kentler üzerine düşünmeye, kendimizi sorumlu

hissetmeye karşı attığımız ilk adım olması açısından

belleklerimizde önemli bir yer tutacaktır.

AYÇA DEMİR
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
ayca.dmr@hotmail.com



Seçtiğim mesleğin ne kadar geniş bir yelpazesi olduğunu,
bir mimar adayı olarak gelecekte yaşadığım çevrede,
Türkiye veya dünyadaki problemlere karşı duruşumu, bu
problemlerde çözüm aşamasında nerede
konumlanabileceğimi bana hissettiren bir atölye
çalışmasında bulundum. Farklı şehirlerde yaşayan
mimarlık öğrencileriyle ilk kez böyle bir etkinlik
kapsamında bir araya geldim. Bu birliktelik sayesinde
daha önce gitmediğim birçok şehrin dertlerini öğrenip bu
dertlere ortak oldum. “Mimari kimlik nedir?” sorusuna
verdiğim cevaplar sayesinde kendi mimari kimliğimin ilk
adımlarını attım. Zihnimi açan, merakımı arttıran, hevesimi
en üst düzeye çıkaran bu atölye çalışması sayesinde
bugüne kadar pek çok noktada duyduğum ‘TOKİ’nin
Türkiye’de geldiği son noktayı ve büyük bir ‘yaşam yanlışı’
olduğunu fark ettim. Mahalle kültürüyle hayatımıza
yerleşen komşuluk ilişkilerinin bitirilmek istendiği bu
günlerde ‘Kuzguncuk’ halkının bir nebzede olsa sesi olup
onların yaşamı için sosyal destek verdik. Boğaçhan
Dündaralp’in olaylara bakış açısı, problemlere yaklaşımı,
sosyal sorumluluk bilinci bir mimar adayı olarak
gelecekteki beni şekillendirme noktasında önemli bir
dönüm noktası oldu. Hayatımın her noktasında keyifle
anlatacağım bir çalışmaydı. Tüm paylaşımları için
hocamıza teşekkür ediyorum.

AYŞE VATANSEVER
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
vatnsever@hotmail.com



Buraya gelirken yaşayacağımız deneyimin bu denli ciddi ve

getirisinin büyük olacağını düşünmemiştim. Beklentim daha

alt seviyedeyken bu kadar değerli insanlarla tanışmak beni

çok mutlu etti. Atölye sürecinde Boğaçhan hocayla tanışmak,

hem kişisel hem mimarlık çerçevesi içerisinde tanımak,

tavsiye ve önerilerini dinlemek, tecrübelerinden faydalanmak

beni çok onure etti. Atölyenin konusunun bize mimarlık adına

çok şey kattığını düşünüyorum. Kentsel, ülke bazında veya

dünya adına sorunları incelerken kişisel anlamda yetersiz

kalırken atölye çalışması doğrultusunda aslında çözümlerin

tartışma ortamında ortaya çıktığını, birbirlerine eklendiğini

ve daha zevkli olduğunu gördüm. Birçok farklı düşüncenin

farklı renklerle beyaz bir kağıtta oluşturduğu doku, bizim

sorunlara bakış açılarımızın oluşturduğu bir doku aslında.

Beni çok memnun eden birçok renk tanıdım. Herkese çok

teşekkür ederim.

CEREN KIZILKAYA
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
cerenkizilkaya94@gmail.com



Atölyede yaptığımız bu çalışmada gördük ki hepimiz ayrı

ayrı farklı şeyleri sorun olarak görüyoruz; ama bu

çalışmada hepsine mantıklı, güzel çözümler bulabildik ve

bunları mimar gözüyle çözümledik. En çok hoşuma giden

çözüm ise bazı sorunların insanların eğilimleri kullanılarak

çözülmesi. Yani ilgisiz sorun olduğunu düşündüğümüz

problemleri insanların ilgi duyduğu, yapmaktan hoşlandığı

aktivitelerle, bulunmaktan mutlu olduğu alanları kullanarak

insanlara sevdirilmesiydi. Bu ve bunun gibi çözüm yolları

gösterdi ki hiçbir sorun çözümsüz değildir.

EMİRCAN GÜNGÖR
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
emircangungor61@hotmail.com



Katıldığım ilk atölye çalışmam. Bu nedenle heyecanım had

safhadaydı. Birinci sınıfı yeni bitirmiş biri olarak öncelikle

korkularım vardı. Buraya gelene ve atölye çalışmalarına

katılana kadar olaylara bu kadar kapsamlı yaklaşmamıştım.

Bu kadar ince noktaların bilincinde değildim. Bu etkinlikle

birlikte sorunlara bakış açım genişledi. Yüzeysel düşünmek

yerine öze inmenin bilincine vardım. Dert edindiğimiz

konulara farklı düşüncelerin nasıl yaklaştığını gördüm. Sorular

doğrultusunda şehirler hakkında hem fikir sahibi oldum hem

de sorunlarını gözlemlemiş oldum. Bir mimar adayı olarak

sonuçlar ortaya koymak, sonuçları değerlendirmek ve

muhakeme yapma fırsatı buldum. Kalıplaşmış cümleler yerine

sorunlardan yola çıkıp çözüm yolları üretmek ve soru cevap

şeklinde düşünce akışının sağlanması bana güzel bir deneyim

kattı. Buradan bu güzel katılım ve çalışmalardan dolayı

Boğaçhan hocaya teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim…

EZGİ ÜNAL
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
mimezgiunal@outlook.com



Elbette mimarlık üzerine, yaşadığımız dünya üzerine

konuşulacak birçok şey var ve bunlar hiçbir zaman

bitmeyecek. Bu çabanın elbette bir sonu yok ve hiçbir

sonuca varmayacak. Yaptığımız iş deniz yıldızlarını denize

atmaya benziyor. Kurtardıklarımız ile yetinmemiz

gerekecek. Mimarlık üzerine birçok yanlış olarak

nitelendiğimiz vakayı düzeltsek, düzeltmek için çabalasak

bile bunların sonuçlarını uzun zaman sonra göreceğiz. O

zaman ne kadar düşünceli hamleler yaptığımızı fark

edeceğiz. Yaptıklarımız her zaman doğrularımız olarak

(doğrumuz olarak) kalmayacak, bunun farkındayım. Bu

yüzden takındığım bu tavır böylesine ürkek. Ürkekte olsa

yanlışlara, yanlış olarak düşündüğümüz durumlara

müdahale etmemek çok yanlış. Hele ki böylesine bir

dünyada nefes almaya çabalıyorsak. Şimdilik benden bu

kadar…

FATİH ESER
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
fatiheser216@gmail.com



Bu atölyeyle mimarlık buluşması benim için tam olarak

hedefine ulaşmış oldu. Bir mimarın ya da mimar adayının

dert edinmesi gereken çoğu konuda hep beraber akıl

yürüttük. Çok konuştuk, çok dinledik, çok düşündük ama

yetmedi tabi.. Daha çok düşünmek için de teşvik etti bu

yoğun tartışmalar bizi. Farklı görüşlerde bile olsa aynı

şeyleri dert edinen insanların bir araya gelip bu derece

güzel tartışabilmesi çok güzel. Elimde olsa ayda bir araya

gelmek ve tartışmak isterdim.

GAMZE KÖKÜM
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
gamzekokum@gmail.com



Dünya üzerinde bulunduğum konumdan başlayarak en

genele kadar bir mimar gözünden sorunları irdelemeye,

sorun edinmeye çalıştık. Bu bağlamda sadece şikayet

etmenin değil bir şeyler yapmaya çalışmanın,

karamsarlığa düşmememiz gerektiğini anladım. Sadece

bina yaparak kentleşilemeyeceğini, aslında bir kentin

insandan ,karıncasına kadar bir bütün içerisinde

tasarlanması gerekliliği görülmektedir. genel insan

ihtiyaçları göz önüne alınmalı ve ihtiyaçtan fazlası sadece

rant için yapılmamalı, bunun için yapılaşma kontrol

altında tutulmalıdır. Kentlerimizin kimliklerini korumalı, en

azından bunun için bir kaygı taşımamız gerektiğini

düşünüyorum.

GÜRKAN ATAŞ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
atasgurkan@gmail.com



Boğaçhan hoca yürütücülüğünde gerçekleşen kimlik ve
iletişim atölyemiz her birimiz açısından yarar verici oldu.
Atölyeyi birlikte geçirdiğimiz heyecanlı tartışmalarla ve
düşünmekten yorgun düşmüş ama enerjimizden hiçbir şey
kaybetmemiş halimizle hatırlayacağım.

Atölyenin güncel konularla ilgili olması benim ilgimi daha da
arttırdı atölyeye çünkü aynı dönemimdeki mimarlık
öğrencilerinin kendilerine neyi sorun ettiklerini bilmek bana
farklı bir farkındalık kattı ve bazı arkadaşlarımın sorun
edindiklerini bana yorumlama imkanı verdi.

Atölyeyi yararlı bulmamdaki en önemli sebep, çevremizde
bize normal gelen sıkıntıların aslında şehir hayatı için
problem yaratan unsurlar olduğunu görmekti.

Kimlik ve iletişim atölyesi gerçekten de ismi gibi bir atölye
oldu benim için; hem kendi kimliğimi mimari platformda
sorgulama imkanı verdi, hem de şehirlerin mimari kimliklerinin
korunmaya ve geliştirilmeye yönelik çabalara ihtiyaç
içerisinde olduğunu gösterdi.

İMGE ESMER
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
imgesmer@gmail.com



Yapısız Mimarlık

Yapmadan yapmak, bazen mimar olarak problem
karşısında nerede duracağımız ve nasıl bir bakış açısıyla
yaklaşmamız gerektiği hep belirsiz durumda. En bariz ve
dramatik çalışmalardan birisi olan SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
konusunda o kadar çok şey yapılmasına karşın, ‘ en
sürdürülebilir yapı yapılmayan yapıdır.’ B. Dündaralp,
cümlesi problem (sorun) karşısındaki yaklaşımımızı daha
net tanımlamakta. Genel bir yaklaşım ve dert edinip
mimarlık yaşantısını onun üzerine inşa etmeye çalışmak ya
da onun problemleriyle uğraşmak, yapısal ( proje odaklı)
problemlerle uğraşmaktan daha iyi. Önceliklerin,
belirlenmesi soruların (sorunlara karşı) sorulması ilk adımı
oluşturmakta.

Ne yapıyoruz? Ne için yapıyoruz? Neden yapıyoruz?
Nasıl yapıyoruz? Nelere sebep olacak?

MUSTAFA DEMİR
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
arcdemir@yahoo.com



Atölyede; şehrimizde, ülkemizde ve dünyadaki mevcut
yapılaşma sorunlarını ve sosyal sorunları irdeleyip tartıştık.
Bu sorunları farklı bakış açılarından gördük ve hocamızın
katkılarıyla sorunları tartıştık. Arkadaşların ele aldığı
konular benim için çok değerliydi. Hocamızın bu konulara
olan değerlendirmesi, konunun özüne inmemizi sağladı.
Atölye arkadaşım Ayşe Vatansever’in toplumla ilgili yaptığı
değerlendirme beni çok sevindirdi. Batıda doğup büyüyen
Ayşe arkadaşım sayesinde artık insanların Doğuda
yaşayan insanları anlamaya başladığını gördüm. Toplum
olgusu insanların iç dünyasına inen yolun başlangıcıdır.
Empati yapmayıp başka insanları ve toplumları anlamaya
çalışmamak, bencilliğe ve tekdüze düşünceye giden
yoldur. Yaşadığımızdan başka hayatlar olduğunu
unutmayalım. Bize marjinal görünen durumlar yada
olgular başka toplumların değeri olabilir.

SAVAŞ ACAR
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
savasacar2@gmail.com



Mimar Kentin Neresinde?

Kentin her noktasında görev alan / görev alması gereken
kişiler olarak bizler nedendir bilinmez, varlığımızı tam
olarak kentte hissettiremiyoruz. Herhangi bir konuyu dert
edinip üstüne gitmek yerine kabullenmişlik üzerine
şikayetler silsilesiyle kendimizi oyalamaktan başka ne
yapıyoruz? Bizler, kentin her yapısında ve en küçük alanın
tasarımını kendimize dert etmeliyiz diye düşünüyorum.
Yoksa ne mi olur? TOKİ cevabı yeterli olacaktır. Bizler
mesleğimizi ve yaptığımız işi hakkıyla ve gerekli
sorumlulukları alarak yapmadığımız sürece kentlerimiz
beton yığını olmaktan kurtulamayacaktır. Önce bir şeyleri
bozup daha sonra da yaptığımız yanlışları onarmaya
çalışan yada onarmış gibi yapan başka bir canlı yoktur.

SONER GÜNGÖR
OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
soner5101@yahoo.com



Bu atölyede ‘ yaşadığımı çevredeki sorunlar’ ve ‘ Türkiye
ve dünya çapındaki sorunlar’ konuşuldu. Buna ek olarak
‘mimar’ kimliğimiz ile burada nasıl rolümüz olabileceğini
düşündük. Sorular karşısında yaşadığımı yakın çevre ve
Türkiye’yi sorgulamaya başladım. Aslında bu konuya çok
fazla eğilmediğimi ve gelecekte bir mimar olarak kentim
ve ülkeme karşı bir sorumluluğumun olduğunu fark ettim ve
bunun üzerine düşünmeye başladım. Yaşadığım İzmir
kentinde Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kentten uzakta olması
dolayısıyla, öğrencilerinde kentten kopuk bir yaşam
sürdüğünü belirttim. Öneri olarak üniversitenin tekrar şehir
merkezine taşınması gerektiğini, böylece öğrencinin de
artık o kentin bir parçası haline gelebileceğini dile
getirdim.

ŞİRVAN KAYA
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
sirvankayaa@gmail.com



Katılmış olduğumuz öğrenci buluşmaları organizasyonunun
bir parçası olan atölye programında, farklı ölçeklerdeki
başlıkları (sorunları), farklı zihinlerde yorumlayabilme
fırsatı bulduk. Bu ortamda aynı sorunun insan algısına ve
ait olduğu yere göre nasıl başkalaşabileceğini, aynı
zamanda da paralel olabileceğini geniş bir yelpazede
değerlendirebilme olanağı bulduğumuz ortamda, mimar
kimliğimiz ile çözüm önerilerini de irdeleyebilme imkanı
bulduk. Mimarın, tasarımcı kimliğinin dışında hangi
rollerde bulunabileceğini bu rollerde ne gibi çözümler
üretebileceğini tartışarak zihnimizde yeni ufuklar
oluşturduk. Bu tartışmaları sohbet ortamı havasında, aynı
zamanda zihnimizdekileri renkli post-itlere döktüğümüz, bu
post-itleri boş düzlemde tasarlayarak ürüne
dönüştürdüğümüz, bunları yaparken zamanın nasıl
geçtiğini fark etmediğimiz keyifli ve bir o kadar da verimli
bir atölye programını tamamladık.

ŞULE KAYA
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
suleotcu@hotmail.com
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