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öğrenmenin 

mimarisi
“Bugün size bu konuda yeni nesil bir sunum yapmak istiyordum ama ironi bu ya salonun mimarisi 

izin vermedi. Görüyoruz ki bu sahne aynı anda hem panel oturumu hem de sunum yapmaya imkân 

vermiyormuş. Bakınca aslında oldukça donanımlı, her şeyi yerinde bir salon gibi görünüyor değil mi? 

Bütün bu donanımlar görünüyor ama kullanmaya başlayınca temel eksiklikler ortaya çıkıyor.

Şu anda sahne ve kürsüdeki yerleşimimizi düşünürseniz burada epey sıkışmış durumdayız. Hareket 

etmekte zorlanıyoruz. Peki, ergonomik mi derseniz?  Kürsünün hareket edebilmesi için tekerlek takıl-

mış ama yüksekliği tekerleksiz düşünülmüş, olması gerektiğinden yüksek. Oturduğumuz sandalyeler 

de alçak kalmış, uygun değil. Sizi görebilmek için vücudumu öne ve yukarı çekmeliyim. Bu da uzun 

süre durulamayacak bir pozisyon. Şu anda bir üniversite yapısının, konferans salonundayız ve yap-

tığımız bu etkinliği karşılaması beklenen bir mekândayız değil mi?  Ama asıl olana; yani o işi olması 

gerektiği kadar iyi karşılayıp karşılamadığına baktığımızda sınıfta kalıyor.

Oysa bir mekânın nesnesi değil, nitelikli bir mekân üretiminin kaynağı olan arkasındaki akıl önemli. 

Bu aklın sadece teknik değil, tasarımsal bir akıl içermesi de gerekiyor. Temel konumuz ise bu akılla 

elimizdeki kaynakları ve imkânları nasıl değerlendiriyoruz, bunu ne adına ve ne pahasına yapıyoruz 

olmalı. Temel meseleleri unutup birtakım ezberleri ya da klişeleri oturtmaya başladığımızda tıpkı bu 

salondaki gibi birtakım sorunlar çıkıyor.  Mimarlığı da,  eğitim ve hayatımızdaki diğer pek çok şey gibi 

‘içeriği ve arkasındaki aklı’ boşaltılmış, klişeleşmiş öğrenilmiş bir şey haline kolayca getirebiliyoruz. İçi 

boş bu paketler sadece görüntülerinin cazibesi ile kendilerini kabul ettirebildikleri sürece hayatımızı 

gereksizce meşgul edebiliyorlar.”

Boğaçhan Dündaralp,  “Yeni Nesil Okullar Sempozyumu” konuşmasından, 

27 Nisan 2015,  İstanbul Aydın Üniversitesi. 
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Boğaçhan Dündaralp | Mekân, insan davranış-

larının temel belirleyicilerinden biri; mimari de 

mekân ile insan davranışları arasındaki ilişkiyi 

belirleyen tasarım uzayı ise “okul mimarisi” ne 

yapabilmeye muktedirdir?

Eğitimin temelinde öğrenme var. Öğrenme; 

insanın doğasında olan ve doğduğu andan 

itibaren ömür boyu ona eşlik eden bir faali-

yet.  Eğitim ise bunun içinde çok farklı format-

larda yer alabiliyor. İnsan yavrusu, doğadaki 

kendi kendine yetemeyen, eksik doğan birkaç 

canlıdan biri ve bu kendini tamamlama duru-

munu bir çevrede ve bir ortamda tamamlıyor. 

Bilim insanları buna “sosyal rahim” diyorlar. İki 

boyutu var; biri sosyal yapı, onun çevresindeki 

insanlar ve ilişki kurulan ortam. Bir diğeri de 

bu ilişkilerin fiziksel mekânı. İnsan da algıla-

rıyla, beş duyusunu kullanarak, aklını bedenini 

kullanarak bütün bu öğrenme sürecini ve ile-

tişim sürecini kuruyor. Dolayısıyla mimarlığı 

çevremizdeki yapısal fiziki çevreyi kuran, iliş-

kilerimizi ve davranışlarımızı belirleyen; bizim 

bütün yapılı çevre algımızı ve doğayı kavrama 

biçimimizi belirleyen bir şey olarak da görebi-

liriz. Ya da onu, sadece belli pratikleri çözdüğü 

varsayılan araçsal bir yapıya da indirgeyebili-

riz. Bu perspektif içerisindeki bakışımız ve bu 

bakışın arkasındaki felsefe çok önemli.

Özellikle de eğitim ortamlarını düşündüğü-

müzde… Mimarlık ve mekânın “öğrenme” de-

diğimiz şeyin bir parçası olabilmesi bu pers-

pektifin içinde gizli. Okul ise bu öğrenme 

ortamlarından sadece bir tanesi. Okulu diğer 

öğrenme ortamlarından ayıran, farklı kılan du-

rum ise kolektif üretim içeren bir ortam olma-

sı, çok aktörlü bir yapı içermesi. Bu ortam tek 

tek bireylerin sahip olamayacağı olanakları 

ortak bir ortamda oluşturabilme imkânı su-

nar. Meseleye böyle bakmaya başladığımızda 

şu konular önem kazanıyor: Bize okul hangi 

imkânları sunuyor, hangi olanakları kuruyor ve 

bizim kendimizi gerçekleştirmemize nasıl izin 

veriyor? “Bunun mekânsal ve sosyal olanakları 

nelerdir?”, diye sormaya başladığımızda, bu-

gün için, bizim için yeni olanın kapılarının açı-

lacağını, bu yaklaşımın bugün sorguladığımız 

pek çok şeye bakma biçimimizi de değiştire-

ceğini düşünüyorum.

“Okul, sistemin kendisi için uyumlu bireyler 

yetiştirir ve bu gizli müfredat nedeniyle öz-

gürleştirici bir eğitimden bahsedemeyiz”1 

diyen Ivan Illich’in tespiti bugün egemen ve 

yaygın bir kabulün parçası; mimarlık ise koz-

metik farklılıkları dışında varlık gösteremez 

haldeyken, teslimiyet rolleri dışında mimarla-

rın ve mimarlığın nasıl bir olanağı var? Özgür-

lüğün yerini konfora bıraktığı bu yeni dünya 

düzeninde mimari çözümler bu kabulleniş ve 

teslimiyetin bir parçası olmaktan öte alternatif 

imkânlar yaratabilir mi?

Doğa ve insanın iç içe; insan, mekân ve üre-

tim ilişkilerinin bir bütünün parçaları olduğu 

modern öncesi dünyada olmadığımız; sosyo-

logların “bölünmüş mekân pratiği” dedikle-

ri; parça parça birbirinden bağımsız alanlar-

da bizim birey olarak kendi gerçekliklerimizi 

ürettiğimiz, bir bütünsellikten bahsedemedi-

ğimiz bir dünyada yaşadığımız aşikâr. Farklı 

gerçekliklerin birarada yaşandığı; doğal olanın 

dahi yapay bir şekilde yeniden üretilmek ve 

inşa edilmek zorunda olduğu bir dünyada bu 

durum yokmuş gibi bir naiflik de göstereme-

yiz. Ama mimarlığın ortamı inşa eden kurucu 

öğelerden biri olduğunu unutmadan tercihi-

mizi hangi farkındalıkla, ne yönde yapacağı-

mız konusu biz mimarlar için önemli bir soru. 

Hatta belki de en önemlisi…

Tuhaf olan şu ki; eğitimciler, psikologlar, sinir-

bilimciler, zekâ araştırmacıları hatta mimarlar 

ne olması gerektiğini hep çok iyi biliyor, kim-

se çocuk, eğitim, öğrenme konuları gündeme 

geldiğinde mangalda kül bırakmıyor. Ama iş 

bunu hayata geçirmeye, pratiğe dökmeye 

geldiğinde sonuçlar yukarıdaki kısır döngü-

nün dışına pek çıkamıyor. Türkiye’deki dene-

yimlerimiz, bilginin ve deneyimin kendisinin 

oluşturulduğu değil, suretinin pazarlandığı bir 

ortamın sancılarıyla dolu. 

Ekonomik yapının belirlediği niceliksel önce-

likler bugün tartışmakta olduğumuz niteliksel 

yapıyı pratik dünyada sürekli devre dışı bırak-

ma eğiliminde. Bu eğilim, düşünmeyi, eleştirel 

aklı ve bilgiyi bir tür sürtünme katsayısı olarak 

görüyor ve uzmanlıkları kabullenme, kalıplar ve 

öğrenilmiş (default) olanın görgüsüzce üretil-

mesine göz yummak gibi bir pozisyona itiyor. 

Ne yazık ki bu da yapılagelenler için meşru bir 

zemin yaratarak kolayca yenilerinin üretilmesi-

ni, farklılıkların temelde farklılaşmadığı sessiz 

ortaklık dünyasının daha da güçlenmesini sağ-

lıyor. 

Bu pozisyonla savaşmanın yolları bence o uz-

manlıkların kendi bilgi alanında değil, ortak dil 
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üretiminin niteliğinde gizli gibi görünüyor. Mi-

marlık, tek başına mimarlık disiplininin üretebi-

leceği bir konu değil; çok disiplinli ve birarada 

üretilmesi gerekli olan bir süreç. Bu sürecin çok 

farklı bilgi alanlarından beslenmesi gerekiyor. 

Bu da bilgi alanlarının nasıl biraraya getirildiğini 

ve sürece nasıl dâhil olduklarını oldukça önemli 

hale getiriyor. Söz konusu olan eğitim yapıları 

olduğunda bu durum daha da önem kazanıyor. 

Tabii ki bu bilgi alanı içinde özelleşen mimari 

konular var ama mekân ve kullanılma potansi-

yellerini kuşkusuz eğitimciler, eğitim modelleri, 

öğrenciler, yaş grupları, onların kendi bulundu-

ğu kuşağın durumu ve elimizdeki olanaklar ve 

imkânlar doğrultusunda değerlendirmek gere-

kiyor. Çok güzel yapılar çizilebilir, çok iyi mal-

zemeler kullanılıp detaylar oluşturabilir ama bu 

süreçte temel amacı ve arkasındaki temel fikir-

leri karşılayamıyorsa o sistem çöküyor ve işle-

miyor. Alansal kamplaşma ve olması gerekeni 

bağlamından kopuk tartışma gibi nedenlerden 

dolayı bileşenler biraraya gelse de süreç işler 

hale gelmiyor.  

Deneyimlerimiz, amacına uygun bir projenin; 

bu konuda uzmanları tarafından çizilmiş gü-

zel bir proje ile değil;  bilgi alanları ve uzman-

lıkları ortak bir kolektifte, ortak bir dil üreti-

mi ile biraraya getirecek süreçler üretebilme 

çabasıyla bunların sürekliliklerini kurabilme ve 

hayata geçirilebilecek sabır ve gayretle diğer 

bileşenlerin dâhil olabileceği bir “akıl” üretimi 

ile mümkün olabileceğini gösterdi. Mimarın ve 

mimarlığın bu süreç yönetimi rolü günümü-

zün pragmatik, hızlı, kolayca hayata geçirile-

bilir talepleri ile pek uyuşmuyor. Çok metreka-

re okul yapmış olmak; projeyi yönetmeliklere, 

yönergelere hızlıca uyarlayabilmek; niceliksel, 

ölçülebilir göstergelerle hareket edebilmek 

ve bunu da hoş yapılarla yapabilmeye odak-

lanmak daha kolayken niye başımıza iş alalım 

diyeceksiniz, haklısınız. Ama haklı olmak me-

selenin temeline inemeyen bu meşruiyet ze-

minini güçlendirmekten başka bir işe yaramı-

yor.   Kendime şu soruyu soruyorum: Mimar 

olarak benden talep edilsin ya da edilmesin 

mimarlık; talimatları, yönergeleri yerine getir-

mek ve kendini göstermek dışında asıl amacı-

na uygun olarak, kendi gizli gündemini oluştu-

rabilir mi? Bu gündemi tüm bileşenlerin ortak 

gündemi yaparak kendini açığa çıkarabilir mi? 

Çıkaramıyorsa da kendini koruyarak asıl kulla-

nıcıları ile buluşabilir mi? Kendini tanımlayan 

(tipolojik, programatik ya da mekânsal…) sı-

nırları ne kadar gevşetebilir ya da çözebilir?

5
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Günümüz ortamı retinaya hizmet eden, yü-

zeysel ve tatmin olunamayan görsel bir dünya 

yaratıyor. Bu görsel dünyada mutluluk duygu-

lanımdan öte bir algı biçimine dönüştü. Her 

kuşak kendisi için hazırlanmış bir ortama do-

ğuyor. Şimdi önümüzde yeni kuşaklar var, o 

kuşaklar da kendisi için hazırlanmış, oluşturul-

muş bambaşka ortamlara doğacaklar. Bura-

daki en tehlikeli durum her kuşağın bir önceki 

kuşağın kendisi için hazırladığı öğrenilmiş bir 

dünyanın paradigmaları ile  karşılaşması ve bu 

öğrenilmiş zekânın sürdürülme çabası… Oysa 

her kuşağın kendi zekâsını kullanarak kendi 

dünyasını inşa edebilme özgürlüğüne sahip 

olması gerekiyor. Biz kendi kuşağımızın öğre-

tileri ile değil, deneyimleri ile sonraki nesiller 

için bir özgürlük ortamı yaratabilmeliyiz. Bu-

nun imkânlarını sağlayacak ortamları hem fizi-

ki hem de sosyal olarak kurabilmeliyiz. 

Benim mimarlık düşüncem, mimar olarak so-

rumluluğum bu ortamı kurma çabası üzerine 

odaklanıyor. Bu konuda bir ortaklık sağlayabi-

lirsek, yeninin kim için, ne için olduğu ve nasıl 

olacağı konusunda müştereklerimizi bulabile-

cek; arkasında akıl ve zekâ barındıran nitelik-

li üretimleri o özgürlük alanını yaratmak için 

kullanabileceğiz diye düşünüyorum. 

“Gerçek eğitimin önündeki en büyük engel 

hayallerimizin tamamen okullaştırılmış olma-

sıdır.”2  

 

1, 2  Illich, Ivan,  Deschooling Society, New York,  

Harper & Row, 1971. 

| 1,3,4 BBOM (Başka Bir Okul Mümkün)

| 2 Eskiz I Boğaçhan Dündaralp

| 5 Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi,  

Fotoğraf I Boğaçhan Dündaralp

| 6,7 Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi, 

Fotoğraf I Berna Dündaralp

| 8 Fide Okulları, İç-Dış Mekân İlişkileri:  

Geçirgenlik Diyagramı

8

54-59 Bogachan.indd   59 5/17/17   5:05 PM


