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GÖÇ

Michel Feher1, neoliberalizm ve ulus devletin evrimleşme sürecinin ulaştığı noktada, nasıl bazı insanların 
hareketliliği istenir ve teşvik edilirken bazılarının ıskarta (atılabilir, elden çıkarılabilir) hale geldiğini; 
göçün bir eşitlik ve eşitsizlik meselesine, ulusal sınırların eşit olmayanları ayıran bir araca dönüştüğünü 
açıklar. Bugün devletlerin kendi sınırları içinde ve aralarında yaşanan radikal göç fenomenini anlamada, 
bu yaklaşımla beraber egemenlik ve ulusal güvenlik mekanizmalarının işleyişi içerisinde yerinden edilme 
ve mülksüzleştirilmeden de bahsetmek gereklidir. Dosya dergisinin bu sayısı göç konusunu ele alırken, 
sayının editörü olarak bu bağlamın önemini vurgulayarak başlamak isterim.

Bu sayı ‘sınır’ konusuyla ya da ‘neoliberalizm,’ ‘ulus devlet,’ ‘ulusal güvenlik’ konularıyla özel olarak 
ilgilenmeyecek ancak yer verilen yazıların bu politik bağlam göz önünde bulundurularak okunması 
önemlidir. Bununla vurgulamak istediğim, tasarımcının pozisyonunu ve fonksiyonunu sadece tasarım 
disiplini içerisinden kesinlikle düşünemeyeceğimiz bir alanda olduğumuzdur. Bu nedenle bu sayıdaki 
yazılar yaratıcı disiplinlerin yanında devlet(sizlik), aidiyet, temsil, kolektif düşünce ve hareket, dayanışma 
gibi konularla doğrudan ilişkilenmektedir. 

Dosya’yı hazırlarken şu sorularla hareket edildi: 

- Neoliberalizm, savaş, yıkım, inşa ve tasarım ekseninde göçün, aidiyetin, yerinden edilme ve yerleşme’nin 
mekansal karşılıkları nelerdir? 

- Yaratıcı disiplinler göç konusunda nasıl pozisyon almış, hangi (eleştirel) yaklaşımları geliştirmiştir? 
Bu disiplinlerin sorumlulukları nasıl tartışılabilir? Özellikle göçün ve yerinden edilmenin etik ve ahlaki 
boyutlarını kavrayarak ve olağan üstü durumu materyalize etmeden, tasarımcılar hangi alanlarda nasıl 
müdahil olabilirler?

Bu kavramasal çerçeve içerisinde, Lorenzo Pezzani ve Charles Heller ‘Forensik Okyanusbilim’i anlattıkları 
yazılarında ‘yasadışılaştırılmış göçmenlerin’ denizde ölümünün forensik analizini yaptıkları araştırmalarını 
sunarak, Akdeniz’in derin hiyerarşik çatışmanın ve bölünmenin belirlediği bir mekana dönüştüğünü 
aktarırlar. Yaşar Adanalı Suriçi Koruma Paneli vesilesiyle İstanbul ve yurtdışından mimar, plancı, kent 
bilimci ve hukukçulardan oluşan bir grup ile birlikte yaptığı Diyarbakır ziyareti notlarını ve Suriçi’nin 
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yeniden inşa sürecine dair düşüncelerini paylaşır. Bu bölümün son yazısında Merve Bedir, Türkiye’yi bir 
eşik olarak yasadışılaştırılmış göç bağlamında inceler, misafirperverlik kavramının içerdiği şiddeti çeşitli 
mekan okumalarıyla ortaya koyar ve eleştirir, göçmen kamplarını Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki 
‘hukuk-dışı kara delikler’ olarak inceler. 

Bu sayıda Tings Chak’ın Sarah Turnbull desteği ile hazırladığı grafik kitabı ‘Kayıtsız: Göçmen Kapatılma 
Mekanlarının Mimarisi’nden bir bölümün yeniden sunuşu ile birlikte mimari tasarım ve temsilin toplu 
hapsedilme alanında etik rolü araştırılır ve sorgulanır. Leopold Lambert ve Ana Dana Beros’un metinleri 
geçtiğimiz iki yıl içerisinde Balkanlar’dan İngiltere’ye karada yaratılan göç yolunun (ve duraklarının) 
durumunu değerlendirir. Lambert özel olarak Kale ve Grande Synthe’de inşa edilen iki resmi kampın 
kıyaslanmasına ve kamp tipolojisine odaklanırken, Beros Zagreb’ten Idomeni’ye göçün takibini ve 
Idomeni’deki gönüllülük deneyimini anlatır. 

Işıl Uçman Altınışık’ın yazısı Jacques Derrida’nın ‘misafirperverlik’ ve Giorgio Agamben’in ‘çıplak insan’ 
kavramları ile birlikte Henri Lefebvre’in Mekanın Üretimi tezi üzerinden çizdiği teorik çerçevede, “Plancılar, 
Mimarlar ve Sanatçılar bilgilerinin, tekniklerinin ve imgelemlerinin katkısıyla Mülteci Mekanlarını nasıl 
yeniden üretiyorlar?” sorusunu sorar. Takip eden makalede Burak Altınışık What Design Can Do platformu 
ve “Mülteci Meselesi” adlı tasarım yarışmasını değerlendirerek, “mültecilere yönelik bu yarışmanın daha 
çok egemen mekan kullanıcılarının endişelerini gidermeye dair asimetrik bir konumlandırma ürettiğini, bu 
şekilde tasarım alanını bir ekonomik sektöre dönüştürdüğünü ve ‘inovasyon’ kavramı ile birlikte mültecilik 
meselesini oluşturan unsurları ehlileştirme çabası olarak nasıl araçsallaştırdığını tasarımcıların yüzleşmesi 
gereken bir sorunsal” olarak ortaya koyar. 

Hollanda başmimarı Floris Alkemade mültecileri ayrıştırmak yerine, toplumun geneli ile beraber ele alıp, 
kentte sorunları benzer olan kişilerle beraber çözümler üretilmesi gerektiğinden yola çıkarak Herman 
Hertzberger’in Sosyal Güvenlik Bakanlığı için tasarladığı, ancak satışına hazırlanılan binasının yeniden 
işlevlendirilmesi ve bir davet çerçevesinde yeni üniteler ve mevcut boş binaların ihtiyaç sahipleri tarafından 
kullanımına yönelik tasarımların geliştirildiği iki programı anlatır. Esra Akcan’ın makalesi, açık mimarlığı 
yeni bir misafirperverlik etiğinin mimari tasarım sürecine tercüme edilmesi olarak tanımlar ve Berlin-
Kreuzberg’in kentsel dönüşümü sırasında (IBA 1984/87) açık mimarlığa doğru farklı eğilimleri (ya da 
kapalılıkları), sadece mimar ve belediyelere değil mekanların yurtsuz kullanıcılarına da ses vererek örnekler. 

Didem Kılıçkıran’ın aidiyet ve kimliğe dair bir olgu olarak ‘ev’in göç deneyimiyle birlikte nasıl tekrar 
müzakere edildiğini konut mekanları üzerinden okuyan yazısı, göç ile ‘ev’ ilişkisine, yere bağlı 
olanla olmayanın, süreklilikle geçiciliğin ve hareketle aidiyetin iç içe olabildiklerine dikkat çeker.  

‘Mülteciyim Hemşerim’ Dayanışma Ağı (MHDA) ile yapılan görüşme, İstanbul’da mahallelerin ‘eski’ 
göçmenleriyle yeni mültecileri arasında örülen dayanışma ağının kuruluşunu, ideallerini, çalışma biçimini 
anlatır. Bu görüşme kentsel mekanın insanlar tarafından nasıl tekrar ve tekrar üretildiğini vurgular; 
mültecilere ve yaşadıkları sorunlara ilişkin meseleleri, mahalleler ve mahallelerde yaşayan topluluklar 
üzerinden ele almak suretiyle birlikte yaşama tahayyülleri kurma fikrini tartışır. Kamplardaki Kampüs eğitim 
programı’ndan Isshaq Al-Barbary ile görüşme ise Filistin Mülteci Kampları’nda, sosyal dışlanma, politik 
zapt etme ve duyarsızlık meselelerinin üstesinden gelmek için, eşitlikçi eleştirel öğrenme mekanlarını 
aktive eden Kamplardaki Kampüs eğitim programını irdeler.

Dosya’nın bu sayısı çok zor zamanlardan geçerken hazırlandı. Metinler defalarca okundu ancak yine de 
karşılaşılabilecek hatalar için okuyucuların affına sığınıyorum. Çalışmalarıyla katkıda bulunan, emek veren 
yazarlarımıza müteşekkirim. Yayın kuruluna, özellikle benimle bitmeyen bir sabırla ilgilenen sevgili Esin 
Boyacıoğlu’na sonsuz teşekkür ederim. 

Müşterek gelecekler ümidiyle, iyi okumalar. 
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DİPNOTLAR

1 Michel Feher, Goldsmiths dersleri: http://www.gold.ac.uk/visual-cultures/life/guest-lectures/ 
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Charles Heller, Doktora sonrası araştırmacı, Goldsmiths Üniversitesi, Mimarlık Araştırma Merkezi 
Lorenzo Pezzani, Doktora sonrası araştırmacı / Öğretim görevlisi, Goldsmiths Üniversitesi, Mimarlık Araştırma Merkezi

AVRUPA BİRLİĞİ DENİZ SINIRININ MİMARİ 
ŞİDDETİ VE BİR İTİRAZ 

 
Nicedir deniz, karanın radikal karşıtı olarak algı-
lanır, bu yüzden ilk bakışta, belki de ‘karaya ait’ 
disiplinlerden biri olarak mimarlığı, denizin me-
kansallığını anlamak adına analitik bir kategori 
olarak düşünmek aykırı görünebilir. Carl Schmitt’e 
göre“‘karakter’ kelimesinin asıl anlamı düşünül-
düğünde, ki işlemek, kazımak, nakşetmek anla-
mındaki Yunanca ‘charassein’ kelimesinden gelir, 
denizin ‘karakteri’ yoktur.”1Deniz üzerinde tanım-
lanabilir sınırlar çizmenin mümkün olmaması, 
Avrupa devletlerinin dayanıklı yasal düzenler ya 
da iktidar iddiaları kurmasını imkansızlaştırmakta, 

buna dayanarak Schmitt denizi anarşik bir mekan 
olarak tanımlamaktadır. Hal böyle iken, Avrupa 
devletlerinin denizi geçmeye çalışan yasadışılaş-
tırılmış2 (illegalised) göçmenlere uyguladığı şidde-
tin biçimine bakarak deniz mekanının, üzerindeki 
polislik eylemlerin ve karmaşık politik coğrafyanın 
birleşiminden doğan gücün izlerini taşıdığını gös-
terebiliriz. 

Göçmenlerin Akdeniz’i geçip Avrupa Birliği’ne 
ulaşması fenomeni ve yolculuklarının bu tehlike-
li bölümünde ölümlerinin uzun ve trajik bir tarihi 
var. Avrupa kıyılarında ilk bedenler 1980’lerde, 
güneyden insanların çoğunun AB ülkelerine vize 
başvurularının reddi ardından bulundu. Tabi ki vize 
başvurularının reddi insanların hareketine engel ola-
madı, sadece yasadışılaştırılmış bir halde devamına, 
göçmenlerin deniz yolculuğuna uygun olmayan 
araçlarla seyahatine yol açtı. Aynı zamanda, AB’li 
ve AB’li olmayan kıyı devletleri, sınırların kontrolü 
anlamında, 2006’da Avrupa sınır yönetimi kurumu 
Frontex’le birbirine bağlandı. Frontex, artan ulusla-
rarası askeri operasyonlar yoluyla, resmi vize baş-
vuruları reddedilen göçmenlerin AB ülkelerine ge-
çişini engellemek üzere, AB deniz hududu hattında 
çeşitli yöntemler ve araçlar geliştirdi. 

AB deniz hududunun sınırlandırılması Akdeniz’i, 
uzun süreli, derin hiyerarşik ve bölünmüş karak-

Resim 1: Orta Akdeniz suları, Lampedusa kıyısından görünüş. Tem-
muz 2013 (Fotoğraf: Charles Heller / Forensik Okyanusbilim)
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AVRUPA BİRLİĞİ DENİZ SINIRININ MİMARİ 
ŞİDDETİ VE BİR İTİRAZ 

tere sahip bir hareketlilik çatışmasının belirlediği 
bir mekana dönüştürdü: Belli şeyler ve kişiler için 
hızlı ve güvenli, istenmeyen diğerleri için yavaş 
ve ölümcül. Denizde uygulanan şiddetin biçimi 
ise seçici hareketlilik rejimine ölüm-politikası-
nın katkısı ile belirlenmektedir. AB göç politikası 
1980’den beri, yasadışılaştırılmış göçmenlerin be-
denlerine bile dokunmadan, 22000’den fazlasının 
ölümüne neden olan koşulları yaratmıştır.3

Bu şiddeti belgelemek ve göstermek için 2011’de 
Forensik Mimarlık araştırma programı kapsamın-
da Forensik Okyanusbilim projesini başlattık. Fo-
rensik yaklaşım adli araştırma altındaki olayları 
yeniden inşa etmek ve bir suçu kanıtlamak veya 
reddetmek amacıyla, bu olayların izlerini bulmak 
peşindedir. Forensik bilimin mucitleri bu izleri le-
keler, parmak izleri, barut, vb. olarak belirlemiş-
ken (örneğin Edmond Locard (1877-1966)), bugün 
bu izler mobil telefonlardan, uydu görsellerine, 
taşıt takip verisine, ses kayıtlarından moloz anali-
zine dek sonsuz malzeme ve medyada kaydedil-
miş olabilir (Ruffeland McKingley 2008; Schuppli 
2013).

Forensik yaklaşım 21.yy’da insan hakları alanında 
adli olaylara bu yüzyılda toplanabilen kanıtları yeni 
yöntemler kullanarak uygulanmıştır. Bu süreçte fo-
rensik bilim, onu kendi insanları tarafından işlenmiş 
suçların takibi için kullanan devlet kurumlarının te-
kelinden çıkarılmış ve sivil aktörlerin kamu ve kamu 
dışındaki aktörleri işledikleri suçlardan ötürü so-
rumlu tutması için kullanılmıştır. Eyal Weizman’ın 
bu eleştirel ve sivil toplum temelli pratiğe ‘forensis’ 
(Latince’de foruma ait, foruma dair) adıyla referans 
vererek işaret ettiği, bu yön değişimidir (Weiz-
man 2014:9). Farklı şiddet biçimlerinin kanıtla- 
rını kaydetmek için yeni yöntemler test etme-
nin yanı sıra, Forensik Mimarlık projesi bu yön-
temleri mekansallaştırmasıyla mimarlığın mes-
leki tanımının sınırlarını genişletmiştir. Forensik 
Okyanusbilim’de, bu yaklaşımı göçmenlerin deniz-
de ölümüyle sonuçlanan davaları belgelemek ve 
sorumluluk talep etmek için kullanmayı, denizde 
gerçekleşen şiddeti belgelemek için farklı yöntem-
ler geliştirmeyi amaçladık. Bunun için yasadışılaş-
tırılmış sınır geçişlerini yakalamak için kullanılan 
pek çok gözetleme aracını yeniden sahiplendik ve 
onların kendi ‘spot ışıklarını’ sınırın şiddetine doğru 
yönlendirdik. Sınırların şiddetini, AB’nin deniz hu-
dutları yasal mimarisi özelinde mekansallaştırmak, 
bu sayede gerçekleşen ölümlü olaylarda sorumlu 
tutabileceğimiz kurumları araştırabilmek istedik.  
 
Denizde sınır geçme anı günler süren, yalnız 
başına hiç bir yönetim biçiminin dahi uzanama-

dığı, düzensiz ve heterojen bir alana uzanan bir 
sürece yayılmıştır. Sınırın eş yapısal arazileri olan 
devletleri bölen, kalınlığı olmayan bir çizgi olarak 
mekansal tahayyülü, burada ‘içinde yasal sınırlar 
arasındaki yarıkların ve ayrılıkların belirsizleştiği 
ve çeliştiği’ derin bir bölgeye esnetilmiştir. 4Bir 
göçmen teknesi deniz yolculuğuna başladığında, 
Akdeniz’i tarayan çeşitli yargı rejimleri boyun-
ca ilerler: Bunlar BM Deniz Arama ve Kurtarma 
Anlaşması’nda tanımlanan bölgelerden, ekolojik 
ve arkeolojik koruma bölgelerine uzanan gözetle-
me alanlarıdır (Resim 4). Aynı zamanda göçmen 
tekneleri, teknede olanlara (mülteciler, ekonomik 
göçmenler, yasadışılar, vb.) uygulanan hukuki sta-
tülere bağlı çoklu yasal rejimler ile teknedekileri 
kapsayan operasyonların (arama kurtarma gibi) 
mantıklı nedenleri ve diğer pek çok faktörün ara-
sında kalır. Sınırların çakışması, çatışması ve bun-
ların farklılaşan yorumları işlev bozukluğu değil, 
devletlerin deniz hudutlarını eş zamanlı olarak 
idarelerine ve beraberlerinde sorumluluklarından 
kurtulma yoluyla egemen imtiyazlarını geniş-
letmelerine izin veren yapısal karakteristiğidir5. 
Örneğin ‘kurtarma’ kavramının stratejik hareket-
liliğinin, kıyı devletlerinin uzak denizlerde polis 
operasyonlarını meşrulaştırmasına izin vermesi6, 
ancak çakışan ve çatışan arama ve kurtarma böl-
gelerinin çok kereler zor durumdaki göçmenle-
re destek verilmemesine yol açması gibi. Ölüme 
terk botu bu vakalardan biri ve Forensik Okya-
nusbilim projesinde incelediğimiz ilk vakadır.  
 
Bu olayda, 72 yolcu 14 gün boyunca 2011 Libya 
askeri müdahalesi kapsamında bölgede bulunan 
onlarca askeri varlığın yakın gözetimi altındaki 
bir alanda, devlet ve devlet dışı aktörlerle tek-
rarlı iletişime rağmen deniz akıntısında bırakıl-
mış (Heller ve Pezzani, 2012), bu durum 63 ki-
şinin yavaş ölümüne yol açmıştır. Kurtulanların  
ifadelerine dayanarak ve normalde denizcilikte 
gözetleme için kullanılan, uzaktan algılama kapa-
sitesi olan araçları yeniden, kendi amacımız için 

Resim 2: Akdeniz’de deniz davaları haritası www.marineplan.es ve 
Uluslararası Denizcilik Kurumu’nun topladığı veri kullanılarak hazır-
lanmıştır (Lorenzo Pezzani / Forensik Okyanusbilim).
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kullanarak göçmen teknesinin denizin akışkan 
coğrafyası üzerinde kat ettiği yolu haritaladık. Bu 
sayede aslında hangi aktörlerin, bölgeyi ve koşul-
ları çok iyi bilmelerine rağmen 63 kişiyi kurtarma-
yarak onların yavaş ölümlerinden sorumlu olduğu-
nu belirlemek istedik. Denizde şiddetin ayırt edilir 
mekansal boyutu ve haritalama tekniği denizin 
karmaşık yasal coğrafyasına sorumluları tekrar işa-
retlememize izin vererek araştırmamızın önemli 
bir bölümünü oluşturdu. Botun Akdeniz’de çeşitli 
hukuki alanlar arasında kat ettiği yolu haritalamak, 
kurtarma operasyonlarında özellikle sorumluluğu 
olan ama müdahil olmayan kurumlara ve bunların 
çokluğuna işaret etmek için önemliydi. Raporu-
muz NATO tarafından Libya’ya yapılan müdaha-
leye katılan devletlere karşı açılan davaların teme-
lini oluşturdu ve bu davalar hala devam ediyor.

Yakın zamanda ‘Kurtararak ölüm’ raporumuzda 
2015 başlarında denizde görülen başka bir öldür-
me vakasına odaklandık7. 12 Nisan 2015’den ön-
ceki hafta Akdeniz’in yakın tarihindeki en büyük 
ölümlü vaka olduğuna inanılan bir olaya tanıklık 
etti. 12 Nisan’da gereğinden kalabalık bir bot, yol-
cuların onları kurtarmak için yaklaşan platform te-
darik aracını görerek ‘heyecanlanması’ ile alabora 
oldu ve 400 insan öldü. Bir haftadan az bir süre 
sonra, 18 Nisan’da, daha çok insanın ölümüne yol 
açan, BMMYK tarihinde kaydedilmiş, Akdeniz’de 
tek bir aracın alaborasının çok ölüme neden ol-
duğu, benzer bir olay oldu8. Ters manevra sonu-
cu, göçmenleri taşıyan aracın onları kurtarmak 
için yaklaşmakta olan kargo gemisine çarpması 
sonucu sayılarının yaklaşık 800 olduğu tahmin 
edilen kişi öldü. Bir haftada 1200’den fazla kişi 
hayatını kaybetti. Sınır Tanımayan Doktorlar’ın 
(MSF) daha sonra belirttiği gibi bu rakamlar bir-
savaş alanının ölüm rakamlarına benziyordu9. 
Ölü sayısının fazlalığı yanında, bu iki olayda 

‘ölüme terk botu’ vakasında olduğu gibi bir mü-
dahil olmama hali yoktu, ölümler kurtarma ope-
rasyonu sürecinde ve dolayımıyla gerçekleşmişti.  

Acımasız olanlar sadece denize açılabilecek du-
rumda olmayan botları kapasitesi üzerinde doldu-
ran insan kaçakçıları gibi görünebilir, ancak bizim 
raporumuz AB kurumları ve politikacılarının daha 
derin sorumluluklarına odaklanarak, AB’nin göç-
menlere destek olmama politikalarının bu kaçınıl-
maz enkazların oluşma koşullarını yarattığını gös-
termektedir. Bu da vakaların forensik analizinden 
politikaların forensik analizine doğru yeni yön-
temlerin uygulanmasını gerektirdi. AB politikacı-
larının ve görevlilerinin resmi açıklamalarından 
Frontex ve diğer üye ülkelerin toplantı notlarına 
pek çok belgeyi analiz ederek, bizim görüşümüz-
de Nisan’ın Kara Haftası’nı kaçınılmaz hale getiren 
politik kararlar silsilesini restore ettik. İtalya’nın 
Lampedusa adasına 1 km’den az bir açıklıkta 366 
insanın öldüğü, 3 Ekim 2013 tarihini takiben İtal-
ya, göçmenleri kurtarmak için rekor sayıda gemiyi 

Resim 3: 29 Mart 2011, ‘ölüme terk botu’nu ve civarında göçmenleri 
kurtarmak için olaya müdahele etmeyen pek çok askeri aracı gösteren 
Envisat uydu görseli analizi.

Resim 4: Forensik Okyanusbilim tarafından modellenen ‘Ölüme terk 
botu’ vakasında gerçekleşen zincirleme olaylar. Bu haritanın detaylı 
hali için: http://www.forensic-architecture.org/case/left-die-boat/ 
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Resim 5: 18 Nisan enkazının çılgın karmaşasını takiben Otomatik 
Tanıma Sistemi (AIS) Akdeniz’i tarıyor. (Forensik Okyanusbilim. GIS 
analizi: Rossana Padeletti. Tasarım: Samaneh Moafi.)
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Libya sınırına çok yakın bir noktaya göndererek 
‘askeri ve insani’ Mare Nostrum operasyonunu 
başlatmıştı. Fakat Mare Nostrum’un bir ‘çekiş-
faktörü’ne dönüştüğü gerekçesiyle giderek artan 
eleştiriler, operasyonun 2014’de sona erdirilmesi-
ne neden olmuştu. Yerine 1 Kasım 2014 itibariyle 
Frontex tarafından Triton operasyonu başlatılmış-
tı. Bu operasyon Libya sınırından daha uzak bir 
noktada konuşlanıyor, daha az araç kullanıyor-

du, kurtarma yerine sınır kontrolü önceliğiydi. 
Bu kararların ölümcül etkileri insan hakları savu-
nucuları tarafından dile getirilmiştir. Uluslararası 
Af Örgütü deniz yolculuklarına neden olan ko-
şullar var olduğu sürece “Mare Nostrum operas-
yonu uygulansın ya da uygulanmasın insanların 
denizi geçmeye çalışacaklarını” iddia etmiştir10. 
Frontex bile Triton operasyonu için hazırladığı 
belgede “mevcut varlıkların bölgeden geri çekil-
mesi iyi planlanmaz ve yeterince önceden duyu-
rulmazsa daha büyük sayıda ölümlere neden ola-
bilir.”  değerlendirmesini yapmıştır11. Frontex ve 
AB üye ülkeleri Mare Nostrum uygulamasının olası 
ölümcül etkilerinin bilincinde olarak, daha sınırlı 
bir operasyonun uygulanmasını desteklemişlerdir. 

Operasyon bölgelerinin mekansal analizi, devlet 
görevlileri ile deniz operasyonları hakkında görüş-
melerin ve göçmenlerin varışı, arama ve kurtarma 
çalışmaları, ölümlere dair istatistik verinin ince-
lenmesi yoluyla, raporumuz 2015 başında ortaya 
çıkmaya başlayan gerçeği ortaya koydu ve insan 
hakları örgütlerinin doğruluğunu ispatladı. Göç-
menlerin geçişi devam etti, ancak devletlerin yö-
nettiği araçlar yerine, ölümcül arama ve kurtarma 
boşlukları onları bekliyordu. 2015’in ilk iki ayında 
pek çok bota çok geç ulaşıldı, akıntıda bırakıldı,  
ya da hiç bulunamadı; denizi geçiş geçen yılın aynı 
dönemine göre 30 kez arttı. İtalya Kıyı Güvenliği 
bunun üzerine arama kurtarma operasyonları için 
ticari gemileri çağırdı, bu kurtarmanın özelleştiril-
mesi anlamına geliyordu.

Gemi endüstrisinin defalarca uyardığı gibi, en 
iyi yöntem ve standartlarla yönetilmediği sürece, 
kurtarma operasyonları trajedilere yol açabilirdi12. 
Yolcularının gelen kurtarma gemisine tırmanmaya 
çalışırken bir botun alabora olmasının ardından 30 
kişinin ölümüyle sonuçlanan bir olayda, gemicilik 
endüstrisi bu felaketin yaşanmaması için bir kez 
daha en net biçimde uyardı: “Ticari gemiler bu bü-
yük kurtarma operasyonlarının altından kalkacak 
donanıma sahip değildir (…) Umutsuz insanların 
sayısı giderek artarken, daha büyük felaketlerin ya-
şanma riski de çok fazla”13. Ancak bu sinyaller ve 

Resim 6: İtalyan Denizcilik Komutanlığı’nın Mare Nostrum ve 
Frontex’in Triton operasyon alanlarını karşılaştıran harita. (Forensik 
Okyanusbilim. GIS analizi: Rossana Padeletti. Tasarım: Samaneh Mo-
afi.)

Resim 7-1: Roma’da 24 Eylül 2014’de Avrupa Komisyonu, Frontex ve 
İtalyan İç İşleri, Savunma ve Dış İşleri Bakanlıkları, İtalyan Kıyı Gü-
venliği Sınır Polisi ve Denizcilik temsilcileri arasındaki teknik toplantı 
notları. Toplantıda Mare Nostrum’un sonuçlandırılmasının yol açaca-
ğı arama ve kurtarma operasyonlarının öngörülen artışı tartışılmıştı.

Resim 7-2: Roma’da 24 Eylül 2014’de Avrupa Komisyonu, Frontex ve 
İtalyan İç İşleri, Savunma ve Dış İşleri Bakanlıkları, İtalyan Kıyı Gü-
venliği Sınır Polisi ve Denizcilik temsilcileri arasındaki teknik toplantı 
notları. Toplantıda Mare Nostrum’un sonuçlandırılmasının yol açaca-
ğı arama ve kurtarma operasyonlarının öngörülen artışı tartışılmıştı.
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uyarılar dikkate alınmadı ve tahmin edilen felaket 
bir kez değil iki kez gerçekleşti. 

Arama ve kurtarma operasyon raporları, AIS veri 
analizi ve kurtulanlarla yapılan görüşmeler üze-
rinden hazırlanan raporumuz Nisan enkazlarının 
her ikisinde de, kaptan ve ticari gemilerin müret-
tebatları yolcuları kurtarmak için ellerinden geleni 
yaptıkları ve devletin yönetimindeki arama ve kur-
tarma operasyonlarının AB tarafından geri çekilme 
kararının, ticari gemilerin kaldıramayacakları bir 
sorumluluğun altında bırakıldığını göstermektedir. 
29 Nisan 2015’te AB komisyonu başkanı Jean-
Claude Juncker “Mare Nostrum operasyonlarının 
sona erdirilmesinin bir hata olduğunu, bunun in-
san hayatlarına mal olduğunu” kabul etti14. Mare 
Nostrum’un sona erdirilmesi ve Frontex’in Triton 
operasyonunun onun yerini alması ‘hata’ olarak 
tanımlanamaz ama bu politikanın ölümcül sonuç-
larının bilinerek uygulanması ihmal yoluyla öl-
dürme olarak tanımlanmalıdır. Ama AB kurumları 
kurtarma çalışmalarının azaltılmasının ölümlerin 
artışına neden olacağını biliyorlardı, bunun ya-
nında göçmenler için artan riski açıkça onları cay-
dırmak için kullanıyorlardı. Bu amaç Frontex’in 
Triton operasyonu için Taktik Odaklı Değerlen-
dirmesinde açıkça paylaşılmıştı, “durdurma ve 
kurtarma misyonlarının çoğunluğunun Triton 
operasyon alanı içerisinde gerçekleşecek olması, 

göçmen geçişlerini kolaylaştırma ağlarına karşı 
caydırıcı olacaktır ve göçmenler sadece Libya ya 
da Mısır kıyılarından olumlu hava koşullarında ve 
botun durdurulmadan ya da kurtarılmadan günler-
ce yolculuk edeceğini bilerek yola çıkacaktır.”15

Denizde ölümlü vakalarla ilgili araştırmalarımız-
dan ve onları yaratan koşulları anlama girişimi-
mizden AB deniz hududunun çalışma biçimine 
yönelik bir kavrayış geliştirebiliyoruz. Deniz faz-
lasıyla karmaşık bir mekan. Çakışan ve çatışan 
yargılama alanlarının, hareketli askeri devriyele-
rin, çarpışan elektromanyetik dalgaların sağladığı 
gözetleme sistemlerinin biraradalığının derin hiye-
rarşi ve ritmik hareketliliğine sahip bir mekandır.
Bu karmaşıklık görüş alanımızı kapatmamalıdır. 
Akdeniz’in sömürgeci asimetrilerle ve sosyo-yasal 
eşitsizliklerle işaretlenmiş bir incelikte bölünmesi, 
kimin özgürce seyahat edip kimin edemeyeceğini 
belirlemekte büyük öneme sahiptir.

Deniz, AB’nin göç politikaları ve sınır kontrolü yo-
luyla, küresel nüfusları sınıflandırmasında önemli 
bir araç haline gelmiştir. Öyle ki AB güney insan-
larının çoğunu uzaklaştırma mekanlarına sürmek-
te, buna itiraz ederek deniz hududunu geçmeye 
kalkanları, hayati riski denizin akışkan kütlesi tara-
fından yutulan yasadışılaştırılmış ve prekarya hali-
ne getirilmiş öznelere dönüştürmektedir. Elisabeth 
Grosz’un dediği gibi  “‘hayat’ı üstün hale getiren, 
ona izin veren, onu kolaylaştıran, provoke eden 
ve sınırlandıran güçler”16 olarak denizin ‘jeo-gü-
cü, AB’nin, yasadışılaştırılmış göçmen hareketleri 
üzerinde kontrolü yeniden ele alması için kullanıl-
maktadır. Denizde dokunmadan öldürmeye izin 
veren şiddeti bu şekilde algılamak ve sorumlula-
rını saptamak zordur. Forensik Okyanusbilim pro-
jemizle tam olarak bunu ortaya çıkarmayı amaç-
ladık.

Resim 8: Ocak-Mayıs 2015 arası Akdeniz’de durumu gösteren harita-
lar ve resimler. (Forensik Okyanus bilim. GIS analizi: Rossana Pade-
letti. Tasarım: Samaneh Moafi.)

Resim 9: 18 Nisan enkazından kurtulanlardan biriyle yapılan görüş-
menin videosu, göçmen botu ve kargo gemilerinin çarpışma anını 
anlattığı çizimleri gösterirken. (Forensik Okyanusbilim)
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Charles Heller ve Lorenzo Pezzani Goldsmiths/ Londra Üniversitesi, Mimarlık Araştırma Merkezi’nde 
araştırmacılar. Bunun yanında Lorenzo Pezzani aynı merkezde öğretim görevlisidir. Heller, Kahire Ame-
rikan Üniversitesi, Göç ve Mülteci Çalışmaları Merkezi ve Ekonomik, Yasal Sosyal Çalışmalar ve Arşiv 
Merkezi’nde, İsviçre Ulusal Fonu (SNF) desteği ile; Pezzani ise Kent Hukuk Fakültesi’nde doktora son-
rası araştırmalarını yürütmektedir. 2011’den bu yana Watch The Med platformunu kurmuş ve Forensik 
Okyanusbilim projesini başlatmışlardır. Forensik Okyanusbilim Akdeniz’de militarize sınır rejiminin ve 
göç politikasının eleştirel araştırmasını yapmak için başlatılmış bir projedir. ‘Kurtarılarak Ölüm’ raporu 
ESRC destekli ‘Güvensiz Yol’ projesi çerçevesinde üretilmiştir. Heller ve Lorenzo’nun ortak işleri çeşitli 
uluslararası platformlarda basılmış ve sergilenmiştir.

Avrupa Birliği Deniz Sınırının Mimari  
Şiddeti ve Bir İtiraz
AB deniz hududunun sınırlandırılması Akdeniz’i, uzun süreli, derin hiyerarşik ve bölünmüş karaktere 
sahip bir hareketlilik çatışmasının belirlediği bir mekana dönüştürdü: Belli şeyler ve kişiler için hızlı ve 
güvenli, istenmeyen diğerleri için yavaş ve ölümcül. Deniz, AB’nin göç politikaları ve sınır kontrolü 
yoluyla, küresel nüfusları sınıflandırmasında önemli bir araç haline gelmiştir. Öyle ki AB küresel güney 
insanlarının çoğunu uzaklaştırma mekanlarına sürmekte, mekanları saptanmışlardan buna itiraz ederek 
deniz hududunu geçmeye kalkanları, hayati riski denizin akışkan kütlesi tarafından yutulan yasadışı-
laştırılmış ve prekarya haline getirilmiş öznelere dönüştürmektedir. AB göç politikası 1980’den beri, 
22000’den fazlasının ölümüne neden olan koşulları yaratmıştır. Denizde yasadışılaştırılmış göçmenle-
rin bedenlerine bile dokunmadan, öldürmeye izin veren şiddeti algılamak ve sorumlularını saptamak 
zordur. Forensik Okyanusbilim projemizle tam olarak bunu ortaya çıkarmayı amaçladık. Bu makalede 
2011’de Forensik Mimarlık araştırma programı kapsamında başlattığımız Forensik Okyanusbilim projesi-
ni anlattık. Bu projede insan hakları ihlallerini, uydu görselleri, videoları, araç takip verisi, jeo-mekansal 
haritalama ve akıntı modellemesi gibi dijital teknolojilerle birleştirerek, görünmezlik rejimine karşı dur-
mak ve denize eleştirel bakmak amacıyla yeni haritalar, videolar ve insan hakları raporları ürettik.

Anahtar Kelimeler: Forensik okyanusbilim, Ölüme terk botu, yasadışılaştırılmış göçmen, Akdeniz

Contesting the Violent Architecture of the EU’s 
Maritime Frontier
The bordering of the EU’s maritime frontier has turned the Mediterranean into a space marked by a deep 
and long standing mobility conflict characterized by a deeply hierarchised and segmented mobility regi-
me: speedy and secure for certain goods and privileged passengers, slow and deadly for the unwanted. 
The sea has thus become a crucial device for sorting global populations through the migration policies 
and bordering practices of the EU, relegating the majority of the populations of the global South to spa-
ces of banishment, and transforming those who seek to contest their spatial assignation by crossing this 
liquid frontier into illegalised and precaritized subjects. This has led to the deaths of more than 22,000 
migrants at sea since the end of 1980. However, because it often kills without even touching the bodies 
of migrants, violence at and through the sea is difficult to perceive as such and responsibility for it diffi-
cult to assign. Making both emerge has precisely been our aim through the Forensic Oceanography (FO) 
project, which we launched in 2011 and which we discuss in this article. By combining testimonies of 
human rights violations with digital technologies such as satellite imagery, vessel tracking data, geospa-
tial mapping and drift modelling, FO has produced maps, videos, and human rights reports that attempt 
to challenge the regime of (in-)visibility imposed by surveillance means on this contested area and excise 
a critical right to look at sea.

Keywords: Forensic oceanography, Left to die boat, illegalised immigrant, Mediterranean 
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SUR NOTLARI: YIKIM, KUŞATMA, YENİDEN İNŞA

18 Haziran 2016 Cumartesi günü, Diyarbakır 
Büyükşehir Belediyesi ile Diyarbakır Kalesi ve 
Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı Alan Yönetimi 
Başkanlığı organizasyonuyla gerçekleşen, Suriçi 
Koruma Paneli için İstanbul ve yurtdışından 
mimar, plancı, kent bilimci ve hukukçulardan 
oluşan bir grup ile Diyarbakır’a gitme ve Suriçi’nin 
son durumunu değerlendirme fırsatımız oldu. Bu 
gezide aldığım notları ve Suriçi’nin yeniden inşa 
sürecine dair düşüncelerimi paylaşmak isterim. 
Eski şehirlerin tarihi surları, o şehirlerde yaşayanları 
dışarıdan gelecek düşman saldırılarından korumak 
için yapılmıştır. Kimi şehirlerin surları çoktan kent 
dokusu içinde eriyip tarih olmuşken kimilerininki 
ise, tıpkı Diyarbakır’ınkiler gibi, tüm görkemiyle 
tarihe meydan okumakta, kentsel mirasın önemli 
unsurları olarak o kentin yerel aktörleri tarafından 
elüstünde tutulmaktadır. Diyarbakır Surları, 
günümüze kadar çok iyi korunabilmiş ender 
örneklerden biri.

Surların varlığı, birçok şehrin morfolojisinin de 
temel belirleyeni olmuş, tarih boyunca güvenlik 
kaygısıyla surlar içinde gelişen kentlerde yoğunluk 
artmış, dar sokaklar, avlular, küçük açıklıklar, 
anıtsal nitelikte yapılar ve en/formel yollardan 
gelişen yapılı çevre ile kompleks bir kentsel 
formun büyümesine imkan sağlamış. Birbirlerinin 
aynısı olacak şekilde dönüşüm yaşayan, şehirsel 

karakteri kuşkulu, sermayenin yeni mekanlarıyla 
tanımlanan bulvarlar, siteler ve AVM’ler kentiyle 
kıyaslandığında, sur içinde farklı katmanlar 
üzerinde zamanla olgunlaşmış mekanlar ve 
üzerindeki sosyal doku, gerçek bir kentsel deneyim 
imkanı sunmakta.

Tarih boyunca hem görkemli surların kendisi hem 
de içi, o şehrin dışından odakların kuşatma, ele 
geçirme ve yeniden anlamlandırma emellerinin 
merkezinde yer alır. Diyarbakır’ın tarihi surları, bu 
surların içinde örülmüş mekanlar ve bu mekanlara 
can veren gündelik hayat savaş ile bir hayli 
hırpalanmış durumda.

Öncelikle tekrar tekrar vurgulayalım: Temmuz 
2015’te UNESCO Dünya Miras Alanı ilan edilen 
Diyarbakır ve surları, ilanının üzerinden henüz bir 
yıl dahi geçmeden, UNESCO Tehlike Altındaki 
Dünya Mirası Listesi’ne girmek durumunda 
kalacak büyüklükte yıkımlar yaşadı. Bu yıkımlar, 
aslına bakılırsa, bölgenin diğer kentlerine de 
dayatılan politikalar ve bu politikaların sonucu 
yaşanan yıkımlarla kıyaslanabilecek boyutta. 
Ancak Suriçi’nin Diyarbakır’da oluşu ve tarihi 
kimliği sebebiyle daha fazla gündeme geldiği de 
bir gerçek.

Yaşar Adnan Adanalı, Araştırmacı / Doktor adayı, Berlin Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
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Suriçi’nde kültürel mirasa yapılan tahribat tabi ki 
önemli. Ancak bu tahribatın toplumsal, politik ve 
ekonomik boyutları, kültürel boyutu kadar önemli. 
Halihazırda Suriçi’nde yaşayan yaklaşık 50.000 
insandan 23.000’i yerlerinden edilmiş. Nüfus 
yoğunluğunun en yüksek olduğu mahallelerde 
yaşayan bu insanların evleri ve tescilli yapılar 
dahil birçok bina yıkılmış. Diyarbakır halkının 
iradesi sonucunda seçilmiş yerel yönetimin alana 
girmesine kesinlikle izin verilmiyor. “Ortada delil 
bırakmak istemiyorlar” diyor belediye yetkilileri. 
Hatta yıkıma dair görüntü alınabilecek yerlere 
yüksek perdeler asılmış vaziyette, Tahir Elçi’nin 
savunurken öldürüldüğü Dört Ayaklı Minare 
gibi. Şu an ülkenin dört bir yanından kamuya 
ait kepçeler ve operatörleri, moloz haline gelmiş 
Suriçi’nin hafriyatlarını toparlamakla meşgul. 
Yıkım skalasının bir ucunda kepçeler ve hafriyat 
kamyonları varsa, diğer ucunda da barikatlar, zırhlı 
araçlar, karakollar ve aynen kepçe operatörleri gibi 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen özel hareket 
timleri ve UNESCO tarafından tescilli surlar da 
dahil olmak üzere, Sur’un birçok farklı yerine 
bıraktıkları, agresif sloganları bulunmakta. 

Diyarbakır’da Suriçi’ne giriş çıkışlar kontrollü, 
altı mahalleye giriş ya izne tabi ya da tamamen 
yasak. Devletin güvenlik aygıtı, adeta güç gösterisi 
yaparcasına, her yerde. Burada uygulanan 
güvenlikçi mekansal uygulamalar, İsrail’in 

Filistin coğrafyasını kontrol için yıllar içinde 
“mükemmelleştirdiği” güvenlik mekanizmalarını 
akla getiriyor. Zaten halk da Sur’un ara sokaklarına 
girişi engellemek için kullanılan portatif beton 
duvarlara “İsrail Betonu” adını takmış bile.

Ancak Sur dışına çıkıp kentin büyüme aksında 
yer alan, güvenlikli siteler ve AVM’ler bölgesine 
gittiğinizde hayat normal akışında devam ediyor, 
sanki. Devletin görünürlüğü de azalıyor. Buralar 
zaten geniş bulvarlı, birbirlerinden ayrık, yüksek 
katlı binaların ve AVM’ler gibi disipline edilmiş 
“kamusallıklar” üreten mekanların yer aldığı, 
güvenlikçi devlet aygıtı için “cennet” gibi kentsel 
gelişme alanları.

Yıkım yaşayan halk kendini bir mağduriyet 
döngüsü ve hak ihlalleri silsilesi içinde bulmuş. 
Hem yaşamları hem yaşam alanları yok edilmiş, 
hem de dayatılan kamulaştırma ve yerinden 
ederek ve borçlandırarak yeniden iskan tekliferi 
ile yok sayılmaktalar. Yaşadıkları olayın travması 
büyük. Suriçi Koruma Paneli’nde sosyolog 
İbrahim Gümüş’ün sunduğu “Sur, Göç ve Sosyal 
Doku” araştırmasının sonuçlarına göre savaş 
ile yerinden edilen halkın %52’sinin konutu 
ya hasarlı ya da tamamen yıkılmış, %20’sinin 
konutunun durumuna dair henüz bilgisi bile yok. 
Halkın %30’u yerinden edilme sonrasında iş kaybı 
yaşamış. %64,8’i Sur’a dönmek istiyor, %30’u 
hali hazırda dönmüş. %94,5’i kamulaştırmaya 
karşı. Özetle, can, mal ve mülk kaybeden, zaten 
birçoğu 90’larda savaş yüzünden yerlerinden 
edilmiş Sur halkı, Sur’da kalmak istiyor. Yerinden 
edilmeye de mülksüzleştirilmeye de karşı. Kendi 
iradesi dışında gelişecek yeniden inşa projelerine 
de.

Devletin yerel yönetim üzerindeki baskısı giderek 
artacak gibi görünüyor. Örneğin, belediye, 
Suriçi’ndeki metruk durumda bulunan tarihi 
yapıları kamulaştırarak sosyal - kültürel tesis olarak 
restore etmek istemiş. Kamulaştırma yetkilerini 
kullanmalarına izin verilmemiş. Öte taraftan, 
Gaziosmanpaşa gibi yüzbinlerce insanın yaşadığı 
yerlerde, konu rant olunca, nasıl da hukuksuzca 
acele kamulaştırma kararları alındığını da biliyoruz. 
Belediyeye, yani demokrasinin en asgari idari 
yapılanmasına, kayyum atanması gibi akla hayale 
sığmayacak bir öneri, ciddi ciddi konuşuluyor.

Kişisel kanaatim, yeniden inşa tartışmalarında 
ısrarla altının çizilmesi gereken meselenin, Sur 
halkının yıkılan Suriçi’nin yeniden inşasında 
merkezi bir rol alması gerektiği. Sur halkı olmadan 
Sur da olamaz. Kültürel miras da. Yeniden inşa 
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da. Ne acıdır ki belediyenin yaptığı Koruma 
Amaçlı İmar Planı ve TOKİ ile imzalanan üçlü 
protokol sonucunda gerçekleştirilen kentsel 
dönüşüm projesi sebebiyle savaşın yol açtığı 
yıkım öncesinde zaten ciddi sayıda bina yıkılmış, 
binlerce Suriçili şehir dışındaki TOKİ konutlarında 
yeniden iskan edilmişlerdi. Şimdi, bu önceki 
yıkımın çok daha büyüğü ile sarsılmış, mağdur 
edilmiş, mülksüzleştirilmiş, yoksullaştırılmış Sur 
halkının, bu süreçte merkezi bir rol alabilmesi 
için tüm zorluklarına rağmen, halk merkezli 
yeniden inşa için ihtiyaç duyulacak yerel / mahalli 
örgütlenmenin kurumsal, toplumsal ve ekonomik 
altyapısının örülmesi gerekecek.

Yıkımlar sonrasında kamulaştırma tehditine karşı 
kurulan iki mahalli derneğin, toplumsallaşabildiği 
oranda Sur’un korunması ve mağdurların hak 
mücadelesinin taşıyıcı unsurları olabilmesi bir 
imkan olarak önümüzde durmakta. Ayrıca, 
Suriçi’ni Surluların yeniden inşa etmesi için ko-
operatifer bir araç olabilir. Kapsayıcı, demok-
ratik ve mümkünse mevcut kurumsal siyasal 
aktörlerden de olabildiğince özerk işleyişe sahip; 
inşa sürecinde ihtiyaç duyulacak malzemelerin te-
mininde; planlama, tasarım ve inşaat aşamalarında 
teknik ve maddi destek alan kooperatifer, UNES-
CO Dünya Kültür Mirası’nın yeniden inşasını 
sadece kültürel değil, bir toplumsal restorasyon 
olarak gerçekleştirmek için atılacak ilk adımlar-
dan biri olabilir. Zaten gerek Diyarbakır ve bölge 
kentlerinde gerekse de Türkiye’nin neredeyse tüm 
büyük kentlerinde “kendi evini kendi yapma” 
deneyimi olan, kentleşmenin gecekondulaşma 
gibi halkın doğrudan mekan üretim sürecine 
katılabildiği bir model çerçevesinde gerçekleştiği 
bir tarihsel gerçeklik zemini üzerinde kurulacak 
Yeniden İnşa Kooperatiferi, tepeden dayatılan (1) 
al kamulaştırma paranı, terk et Sur’u (2) borçlan, 
Diyarbakır TOKİ’den ev al, terk et Sur’u ya da (3) 
borçlan, başka şehirlerdeki TOKİ’lerden ev al, terk 
et Sur’u seçeneklerinin hepsinden daha hakkani, 
gerçekçi ve insani bir alternatif olacaktır. Barışın 
inşası için, halkın da zararları tazmin edilmiş bir 
şekilde, kendi yerlerinde, kendi evlerini yeniden 
inşa etmelerinin koşulları sağlanmalıdır.
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Yaşar Adnan Adanalı
Yaşar Adnan Adanalı, Berlin Teknik Üniversitesi Uluslararası Şehircilik Enstitüsü’nde doktora ada-
yıdır. Daha önce Stuttgart Üniversitesi ile BM Filistin Yardım Örgütü’nün yürüttüğü Filistin Mülteci 
Kampları’nın katılımcı yöntemlerle iyileştirilmesi projesinde çalıştı. Halen Stuttgart Üniversitesi’nin En-
tegre Şehircilik ve Sürdürülebilir Tasarım yüksek lisans programında ve Darmstad Teknik Üniversitesi’nin 
Uluslararası Yardım ve Kentsel Gelişme yüksek lisans programında Katılımcı Planlama Pratiği üzerine 
ders veriyor. Demokrasi ve mekân, kentsel hareketler ve kentsel dönüşüm konularında araştırmalarda 
bulunuyor. İstanbul başta olmak üzere, Güney Amerika, Afrika ve Orta Doğu’da farklı kentlerde çalıştı. 
TMMOB Şehir Plancıları Odası Kent Planlama Basın Ödülü sahibi. Mutlu Kent ve Reclaim Istanbul adlı 
iki blogu var.

Sur Notları: Yıkım, Kuşatma, Yeniden İnşa
18 Haziran 2016 Cumartesi günü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Diyarbakır Kalesi ve Hevsel 
Bahçeleri Kültürel Peyzajı Alan Yönetimi Başkanlığı organizasyonuyla gerçekleşen, Suriçi Koruma 
Paneli için İstanbul ve yurtdışından mimar, plancı, kent bilimci ve hukukçulardan oluşan bir grup ile, 
Diyarbakır’a gitme ve Suriçi’nin son durumunu değerlendirme fırsatımız oldu. Bu yazıda, ziyaretimiz 
süresince aldığım notları ve Suriçi’nin yeniden inşa sürecine dair düşüncelerimi paylaştım. Barışın 
inşası için, halkın da zararları tazmin edilmiş bir şekilde, kendi yerlerinde, kendi evlerini yeniden inşa 
etmelerinin koşulları sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Suriçi, yeniden inşa, barış

Notes from Sur:  
Destruction, Siege, Re - construction
On 18 June 2016, we, as a group of architects, planners, urbanists and specialists of law, went to 
Diyarbakır and Suriçi, to inspect the recent situation and to join a panel discussion organised by 
Diyarbakır Metropolitan Municipality and Diyarbakır Castle and Hevsel Gardens Cultural Landscape 
District Management Agency. In this paper, I have shared my notes on the visit and my thoughts on 
the reconstruction process of Suriçi. In order to construct peace in the region, the conditions for local 
people to rebuild their houses at their original location should be created.

Keywords: Suriçi, reconstruction, peace
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Merve Bedir, Doktor adayı, Delft Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

YASADIŞILAŞTIRILMIŞ GÖÇ VE MEKANSAL VE İNCELEMESİ

Türkiye, sığınma ile ilgili yasal mevzuatı ve sos-
yo-ekonomik koşulları bağlamında sığınmacı-
lar için çoğunlukla Avrupa’ya ulaşmak üzere 
bir geçiş alanı olarak kabul edilmiştir. Ancak, 
Suriye devrimi ve sonrasındaki savaşın yol aç-
tığı yoğun göç ve Avrupa Birliği ile yapılan son 
anlaşmaların ardından ülkenin tümünün göç-
menlerin kalıcılaştığı bir sınır ya da kaleye dö-
nüştüğünü/dönüşebileceğini iddia edebiliriz.  
 
Coğrafi-siyasi sınırların ve misafirperverliğin fel-
sefi, politik ve kültürel anlamları; ev sahipleri 
ve misafirler, kurumlar ve muhatapları arasında-
ki ilişkiler ve anlamlarının içerdiği şiddet ve sö-
mürge dili kentsel mekan üzerinden okunabilir. 
Türkiye ve çevresinde, misafirperverliğin, göç ve 
aidiyet(sizlik)in etimolojik ve mekansal analizi, 
bugün ‘mülteci krizi’ olarak adlandırılan durumun 
semptomlarını içerir; ancak özünde,bunun da 
ötesinde, ulusal güvenlik meselesinin, ulus devlet 
ve sosyal güvenlik sistemlerinin çürüyüşünün be-
lirtisi olduğunu anlamamızı sağlar. 

Misafirperverliğin Eleştirisi

“… yabancı, öncelikle misafirperverliğin yüküm-
lülüklerinin kurgulandığı yasal dile yabancıdır, 
sığınma hakları, bunun sınırları, normları, uygula-
nışı, vs. O, kendisinin olmayan, evin hakimi, sa-
hibi, kral, lord, otorite, ulus, devlet, baba, ...’nın 
O’nu zorladığı bir dilde misafirperverlik istemek 
zorundadır. Bu şahsiyet, O’nu kendi diline çe-
viriye zorlamaktadır ve bu ilk şiddet eylemidir.”  
Misafirperverlik Üzerine, Jacques Derrida (2000)

Türkiye, 2013’de, tarihinde ilk defa yabancılar ve 
uluslararası koruma ile ilgili bir yasayı kabul etti. 
İlgili mevzuat içerisinde yabancılara yönelik yedi 
ayrı isim yer alıyor. Sığınma talebinde bulunan in-
sanları kategorize etmekte kullanılan, bazı sığın-

Resim 2:  Türkiye-Bulgaristan sınırı, Meriç nehri (Eylül 2015) 

Resim 1: Fransa-İngiltere sınırı, Manş tüneli bağlantı noktası  
(Nisan 2016)
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macıların başvurularını diğerlerine göre ön plana 
alan, bazılarının sığınma başvurusu yapmasına 
engel olan bu hiyerarşik sınıflandırma, Birleşmiş 
Milletler’in mülteci tanımına uyan sığınmacıları 
diğerlerinden öncelikli hale getiren uluslararası 
koruma sisteminin hiyerarşisi ile daha da güçlen-
mekte. Böyle düşününce göç meselesi, ilk olarak 
ulusal ve uluslararası kategorilerin gittikçe yük-
selttiği ve eşitsizliği belirginleştiren sınırlar bağla 
mında değerlendirilmelidir. Sığınmacıları belli ka-
tegorilere indirgeyen bu ağır hiyerarşik yasal dil, 
ulus devletin sınırları ile birlikte göçmenlerin öz-
gür hareketini engellemek için araçsallaştırılmak-
tadır. Buna ek olarak, ortak politika söylemleri de 
misafir, ev sahibi ve misafirperverlik dilini kulla-
nırken, aslında pek çok durumda, uygulamada 
insan haklarına dair uluslararası anlaşmaları fiilen 
askıya almaktadır. 

Misafirperverliğe dair (mekansal) dil ev sahibi ile 
misafir arasındaki gerilimi ve şiddeti içeren tüm 
anlamların göstergesidir. Misafir neden kapıda-
dır? Nereden gelmiştir? Adı var mıdır, misafirin 
adını bilmek bizim için ne kadar önemlidir? Ka-
pıyı açmak ne anlama gelir? Nerede, ne kadar 
süre kalacaktır? Bu sorular yalnızca o an, o kapı-
da bulunan misafir ve ev sahibi için geçerlidir ve 
cevapları misafirperverliğin kurallarını ve sınır-
larını belirler. İşte bu anlamda misafirperverliğin 
belirsiz ve tek seferlik dilinin insan hakları diline 
kıyasla problemlerini ortaya koymak önemlidir.
Derrida’nın etimolojik incelemesine baktığımızda 
misafirperverlik'in etimolojik kökeninde yer alan 
iki anlamı görüyoruz; ’düşman’(hostis) ve ‘mağdur’ 
(victim). Bu kavramlara karşılık eski Yunan köken-
li ‘misafir-arkadaş’ (xenos) kavramı, ait olduğumuz 
topluma ait olmayan bir yabancının hak ettiği say-
gıyı ve cömertliği kastetmektedir. Türkçe’de misa-
fir, Arapça kökenli seferi sözcüğünden gelmekte-
dir; özünde seyahat halinde olma, geçicilik anlamı 
yer alır.

İstanbul’un ‘Misafirperverlik’ Mekanları

İstanbul’da pek çok mekan sığınmacılara karşı 
misafirperverliğin çeşitli anlamlarının göstergesi 
olabilir, bir mahkeme binasından devşirilen geri 
gönderme merkezinde rehin alma, Devlet Demir 
Yolları’nın memurları için planlanmış yaz kampın-
da görünmezlik, yerel belediyenin futbol stadyu-
munda misafir olarak görülen göçmenin ev sahibi 
haline gelmesi gibi.

Kumkapı Geri Gönderme Merkezi, ikinci derece 
tarihi eser statüsünde bir bina. Tarihi yarımada’da, 
Ermeni Patrikhanesi’nin hemen yanında, Kumka-

pı meyhaneleri ile aynı sokakta yer alır. 2007’ye 
kadar mahkeme binası olarak çalışan bina, bu 
yılda işlevi değiştirilerek ‘Kumkapı Yabancılar Mi-
safirhanesi’ adıyla kullanılmış, 2010’dan bu yana 
da Kumkapı Yabancılar Geri Gönderme Merkezi 
adıyla kullanılmaktadır. 2014’e kadar Emniyet 
Genel Müdürlüğü tarafından yönetilirken, Göç 
İdaresi’nin kurulması ile birlikte bu kuruma dev-
redilmiştir. Bu bina,sığınmacıların rehin olduğu 
(hostage) durumun mekansal ifadesidir.

2004’de Devlet Demiryolları’nın Fenerbahçe Yaz 
Kampı’na 160 Çeçen mülteci yerleştirildi. Yaz 
kampı bir plaj kulübü, ordu tesisleri ve bir alış-
veriş merkezi arasında yer alıyordu. Burada, Rus-
ya-Çeçenya Savaşı’ndan kaçan 160 Çeçen, hem 
Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği’nin 
tanımına göre ‘mülteci-gibi-insan’ olarak adlandı-
rılmaları, hem kentsel mekanın kısıtları sonucunda 
birer hayalete (ghost) dönüştü. İstanbul'a varışları 
gazetelerde neredeyse hiç yer almadı; çevreleyen 
ordu tesisleri, alışveriş merkezi ve plaj kulübün-
deki insanlar Onlar’ın orada olduğunu bilmedi. 
2014’de nereye gönderildiklerinden de kamunun 
haberi olmadı. 

Diğer yandan Fatih’te bir futbol stadyumunda 
Sudan, Somali, Nijerya ve diğer Afrika kıtası ül-
kelerinden gelen göçmenlerin kurduğu futbol 
ligi, ‘misafir’in ev sahibi olduğu, kendi kültürel, 
sosyal ve belli ölçüde yasal temsiliyet ortamını 
yarattığı koşulları gösterir, stadyum bunun me-
kanı olur. Stadyum aynı zamanda futbolcular ve 
seyirciler için bir dayanışma ve direniş alanıdır. 
Bu stadyumda Türkiye futbol liginden menajer-
ler maçları seyretmeye gider, bazı durumlarda 
oyuncuları transfer etmek isterler, bu durum-
da göçmen oyuncu için oturma izni alınması ve 
sözleşme yapılması gerekir. Bu işleri organize 
etmek için bir sivil toplum örgütü kurulmuştur.  
 
Hannah Arendt1 azınlıkların modern tarihinin, 
yaratılmış olağan üstü durumlar yüzünden yerle-
rinden edilmiş devletsizlerin tarihi ile birlikte iler-

Resim 3: Kumkapı Geri Gönderme Merkezi, 2014
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lediğini söyler. Bu durum entegrasyon anlamına 
gelmekte ve egemenin iltica koşullarını devam 
ettirmesi ya da sınırlandırılmış bir misafirperverlik 
sunması şeklinde kendini göstermektedir.Tarlabaşı 
ve Aksaray Arendt’in bahsettiği bir aradalığı göste-
rir, bununla birlikte İstanbul’un bu iki mahallesin-
de görülen azınlıkların ve farklı göçmen grupların 
dayanışma hali Arendt’in iddiasının tamamlayıcısı 
olarak okunabilir. 

Aksaray’da 2011’den bu yana Suriyeli göçmenler 
kitap dükkanlarını, yemekhanelerini, berberlerini 
açtılar. Dükkanlar en az iki dil kullanır, caddeler, 
parklar, meydanlar için göçmenlerin kullandığı 
bir dil gelişmektedir. Bu dillerin görünürlüğünün 
artması, bazı durumlarda göçmenlerin yerliler 
tarafından kabul edildiğini, bazı durumlarda ise 
egemen için etki alanının daraltıldığı endişesini 
doğurmaktadır.

Bir Travma Mekanı Olarak Kamp

2011’de Suriye’de gerçekleşen devrim, ardından 
ortaya çıkan çatışmalar ve iç savaş; bunun yol açtı-
ğı göç dalgası, Türkiye’nin göç ve vatandaşlığa dair 
bir kanun çıkarması ile aynı zamana geldi. 2011 
öncesinde Türkiye'de az sayıda ve kapasitede 
mülteci kampı vardı, sığınmacılar ‘uydu şehir’ ola-
rak belirlenen kentlerde, yakınlarındaki emniyet 
müdürlüklerine kayıt olarak ikamet ediyor, iltica 
başvuruları sonuçlandığında yerleşecekleri ülkele-
re gidiyorlardı. 2011’den itibaren Suriye sınırına 
kamplar kurulmaya başlandı. Bölgedeki yirmiden 
fazla kamp en son dijital teknolojilerle donatıl-
mış, ‘muhteşem’ konteyner ve çadırlar, çanak 
antenler, güneş panelleri ile suyu ısıtılan ortak 
banyo ve tuvaletler içermekte. Bu kampların ‘sa-
kinleri’ kimlik belgesi olarak ve alışveriş yapmak 
için kullanabildikleri çipli kartlara sahip. Nizip’te-
ki kamp 3 katman çit ve 2 katman koruma zonu 
ile çevrilmiş, bu sınırlar dahilinde 10 gözetleme 
kulesi, kamp yönetimi tarafından yerleştirilmiş 
giriş-çıkış kuralları, yere sabitlenmiş konteynerler 
ve okul, süpermarket ve hastane arasında tekrar-
lanan dikenli çitleri ile bir kapatma alanı olarak 
işlemekte. Suriyeli sığınmacıların yasal olarak pek 

çok belirsizlik barındıran ‘geçici koruma’ statüsü 
altında, bu kamplarda ne kadar süreceğini bilme-
dikleri koşullarda, kendileri için bir gelecek bek-
lentisi geliştiremeden yaşamaktalar. Türkiye’deki 
kamplar yaklaşık 6 yıldır var, ancak Dünya’da 
kampların bir kişi için ortalama kullanım süresi 17 
yılken, bu mekanların geleceği olmayan, bireyin 
geleceğini bireyin kendisinin belirleyemediği bi-
rer travma mekanına dönüştüğünü söyleyebiliriz. 

Resim 5:  Kilis Konaklama Merkezi, Ağustos 2014

Resim 6: BMMYK, Zaatari Kampı, Temmuz 2014

Resim 7: Grande Synthe Kampı, Nisan 2016

Resim 4:  Çeçenistan'dan gelen göçmenlerin 2004-2014 arasında kal-
dığı Devlet Demir Yolları yaz kampı tesisleri
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Hukuk-dışında kalan kara delikler

2013’de imzalanan, Suriyeli sığınmacıları kapsa-
mayan ilk iade anlaşması ve 20 Mart 2016’da Tür-
kiye ile Avrupa Birliği arasında yapılan göçmen 
değişimi anlaşması, Avrupa Birliği sınırlarına kara-
dan ya da denizden ulaşan ‘yabancıların’ ana kara-
ya ulaşımını ve sığınma başvurusunu yasadışılaştır-
makta ve bu sayede, Avrupa Birliği’nin sınırlarını 
fiilen değiştirmekte, Yunanistan adalarını sığınma-
cılar için hukuk-dışında kalan kara deliklere dö-
nüştürmektedir. Bu anlaşma devletlerin anayasa-
larını, Birleşmiş Milletler insan hakları ve sığınma 
sözleşmelerini ihlal etmektedir. Sığınmacılar ulus-
ların güvenliğini tehdit eder unsurlar olarak, ancak 
aynı zamanda insani yardım söyleminin parçası 
olarak düşünülmektedir. Avustralya’daki Manus 
ve Christmas Adaları’nda olduğu gibi anakara oto-
ritesine meydan okuyan tüm yabancılar bu ‘yok 
edilmiş’ mekanlarda süresiz olarak hapsedilmekte-
dir. Kapatma sistemleri göçmenleri dış dünyadan, 
sosyal etkileşimden, yasal haklardan tamamen 
izole ederek, onlardan suçlular yaratmaktadır. Bu 
sistemler, güvenlik ve verimliliği öncelikli hale 
getirerek, geri gönderme merkezlerini geçirimsiz, 
ulaşılamayan, betonarme temelli, elektrikli dikenli 
teller ve güvenlik araçları ile gözetlenen mekanlar 
haline getirmektedir.

Resim 8:  Grande Synthe Kampı, plan

Resim 9:  Kale Kampı, plan

Resim 10: Kale Kampı, Jungle ve konteyner kamp birlikte, Nisan 2016

Göçmen anlaşması ile Midilli bir kıyı aşırı adaya 
dönüşüyor, ancak bu adaların karalarda da oluş-
tuğu görüyoruz. Bunlardan biri Fransa’da Kale’de 
inşa edilen yeni kamptır. Burada insanlar artık ka-
yıt bile edilmemekte, bir isim değilken, artık bir 
rakam olarak da görülmemektedirler. Bu mekanlar 
uluslararası şirketlerin, ulus devletlerin vatandaşla-
rının vergileriyle işlettiği, bu şekilde devletlerin so-
rumluluklarından vazgeçtikleri bir ortamda, özel-
leştirilmiş kara deliklere dönüşmektedir. 

Resim 11: Sofya yakınlarında, Ovcha Kupel kabul merkezi kapasi-
tesini aştığında kullanılan boş bina (buradaki sığınmacılar sığınma 
başvurusu yapamamaktadır.) Eylül, 2015

Resim 12: Midilli'de Suriyeli olmayan sığınacılar için Belediye 
tarafından sivil toplum ve gönüllüler desteğiyle kurulan kamp, 
Mart 2016.
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Sonuç yerine

Bu noktada, Türkiye, Yunanistan ve Avrupa Birliği 
içerisindeki pekçok kapatma alanının kara deliğe, 
Türkiye’nin bütünüyle Kale Avrupası'na dönüştü-
ğü bu ortamda yeni ve birlikte var olma biçimle-
rini hayal edebilir miyiz? Örneğin kamplarda gö-
nüllü çalışanlarla göçmenlerin birlikte ve karşılıklı 
oluşturduğu ilişki misafir-arkadaşlık kavramının 
göstergesi olabilir mi? Diğer yandan bu tahayyül-
ler, farklılığı benimseyen ve kabul eden, kendisiy-
le ilgili kararları kendisi veren, dayanışma ve ortak 
hareket prensiplerini de içeren bir yerel ve ulus-
aşırı vatandaşlık kimliğini de ortaya çıkarabilir mi?

Resim 13: Midilli Karatepe Belediye Karma Kampı, Mart 2016

Resim 14: Midilli'de artık can yeleklerinin ve teknelerin toplandığı 
alan, Mart 2016
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Merve Bedir 
Merve Bedir 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Şu 
anda Delft Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde doktorasını sürdürmekte ve Land + Civilization 
Compositions tasarım ve araştırma ofisinin ortağı. Misafirperverlik Sözlüğü (Studio X-İstanbul, 2014), 
İstisna Nehir (Bir Mimarlık Haftası, Plovdiv, 2014), Aformal Akademi (Shenzhen Bienali, 2015) 
küratörlüğünü yaptı. Orada Ne İnşa Ediyoruz? (Bükreş Bienali, 2016), Biz İnsan mıyız? (İstanbul Tasarım 
Bienali, 2016) ve Aidiyet’ten Sonra (Oslo Trienali, 2016) sergilerine katıldı. Volume, MONU, Quaderns, 
Zivot, Re-Site, Cairobserver, Funambulist gibi dergilerde yazıları yayınlanan Merve, Beyond Istabul / 
Mekanda Adalet Derneği üyesi. 

Yasadışılaştırılmış Göç ve Mekansal İncelemesi 
Yasadışılaştırılmış Göç ve Mekansal İncelemesi, siyasi sınırların ve hukuk-dışı kara deliklerin felsefi, 
politik ve kültürel karşılıklarını sorgular. Ulusal, dini ve kültürel sınıflara uymayan bir ‘yabancı’ya 
gösterilen ‘misafirperverlik’ kavramının yasal ve etik karşılıklarını eleştirir, bu eleştiriyi misafirler 
ve ev sahiplerinin ilişkilerini, dilin şiddeti ve kolonileştirmesini kentsel mekan üzerinden anlatır. 

Illegalized Migration and its Spatial  
Investigation
‘Illegalized Migration and its Spatial Investigation’ is about the philosophical, political, and cultural 
implications of the transformation of the politico-geographical borders and the emergence of 
‘extraterritorial black holes’ of Turkey and Europe. Through criticism of the legal and ethical concept of 
hospitality, which in European philosophical and political theory indicates the acceptance of a stranger, 
one who does not belong to our national, religious, linguistic or cultural circle, Merve Bedir writes about 
relationships of ‘hosts’ and ‘guests’, and the violence and colonization of language that are rendered 
visible in urban space. 
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GÖÇMENLERİ ALIKOYMAK*

Tings Chak, Mimar / Karikatürist 
Sarah Turnbull, Doktora sonrası araştırmacı / Londra Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kriminoloji Kürsüsü

kapsamındakilerden daha sınırlı sayıdaki gözetim 
mekanizması ve yasal standartla kapalı tutuluyor. 
BK (Kanada ve Avustralya gibi), bireyleri, herhangi 
bir insanın kapalı tutulabileceği maksimum zaman 
sınırı olmadan, belirsiz süreler boyunca alıkoyabi-
len ‘batılı’ ülkeler arasında benzersiz bir yere sahip.  

Aşağıdaki göçmen alıkoyma öyküleri Tings Chak ta-
rafından Sarah’ın 2013 Eylül ayından 2014 Ağustos 
ayına kadar yaptığı etnografik araştırma temelinde 
görselleştirildi. Sarah Turnbull -Campsfield Hou-
se, Yarl’s Wood, Colnbrook ve Dover’deki- dört 
adet IRC’de zaman geçirerek ve alıkonanlarla ve 
personelle, hem enformel hem de resmi mülakat-
lar ve odak grupları aracılığıyla konuşup kimlik, 
aidiyet ve ‘vatan’ soruları etrafında araştırma yap-
tı. Alıkonulma kapsamındaki günlük hayatı anla-
maya çalışarak toplam 149 gün geçirdi. Öyküler 
‘zaman içindeki belirli anları’ yansıtmaktadır ve el-
bette insan hayatlarının sadece kısmi parçalarıdır.  

Bu öyküler, devlet iktidarının, bireylerin –‘iste-
nenlerin’ ‘istenmeyenler’den, ‘yasal’ olanın ‘yasal 
olmayan’dan, ‘hak edenin’ ‘hak etmeyen’den- alışıl-
dık ırk, toplumsal cinsiyet ve sosyoekonomik statü 
çizgileri üzerinden sınıflandırılarak ‘alıkonmasına’ 
imkan veren bir idari icraatı olarak göçmen alıkoyma 
mekanizmasının karmaşıklıklarına dokunmaktadır. 
Bu öyküler bireylerin bu devlet iktidarına uyum gös-
tererek, onunla mücadele ederek, ona karşı direne-
rek ve hayatta kalarak nasıl farklı biçimlerde direndi-
ğini göstermektedir.

Şu an Birleşik Krallık’ta (BK) dokuz adet ‘göçmen 
alıkoyma ve geri gönderme merkezi’ (IRC- im-
migration detention and removal centre) mevcut. 
Britanya IRC’leri hapishane mimarilerini, güven-
lik özelliklerini ve hapsetme taktiklerini tekrar-
layan, hapishaneleri andıran yüksek güvenlikli, 
‘kapalı’ kurumlar. Bazı merkezler eski hapisha-
nelerden oluşuyor ve çoğu da GEO Grup ve Ser-
co gibi hapishane devleri tarafından işletiliyor.  
 
Geçen yıl, yaklaşık 33 bin insan alıkondu –bu bir 
önceki yıla göre yüzde 11 artış demek- ve bunla-
rın yaklaşık yüzde 15’i kadındı. Pakistan, Hindis-
tan, Bangladeş ve Nijerya’dan gelen göçmenler, 
Britanya imparatorluğunun ve sömürgecilik ve sö-
mürgecilik sonrasının göç modellerini olduğu ka-
dar içerme ve dışlama süreçlerinde ırk, toplumsal 
cinsiyet ve milliyeti birbirine bağlayan savaş sonra-
sı göç politikalarının efsanelerini yansıtır biçimde, 
buralarda alıkonanların çoğunluğunu oluşturuyor.  

Alıkonanlar arasında: ilticacılar; cezalarını ta-
mamlamış olan ve sınır dışıyla yüz yüze kalan 
yabancı uyruklu eski mahpuslar; vizelerini dol-
durduktan sonra ülkede kalmayı sürdürenler ve 
vize koşullarını ihlal etmekle suçlananlarla kim-
likleri belirlenmiş kâğıtsız göçmenler var. Alıko-
nanların çoğu BK’da uzun süre yaşamışlar; bura-
da büyümüş ve/veya burada aile sahibi olmuşlar.  

İnsanlar idari nedenlerle – ‘gerçek’ kimliklerini be-
lirlemek, alacaklılarından kaçmalarını önlemek ve 
ihraç veya sınır dışı edilmeyi kolaylaştırmak üzere 
alıkonuyor. Adli bir suçla suçlanmadıkları veya ce-
zalandırılmadıkları için, alıkonanlar ceza yasası 

*  Bu çalışma daha önce Funambulist Mart-Nisan 2016 sayısında yayınlanmış-
tır. http://thefunambulist.net/2016/03/01/the-funambulist-magazine-04-mar-
apr-2016-carceral-environments-is-now-out/
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Tings Chak, mimarlık eğitimi almış bir sanatçı. İşleri anti-sömürgeci, anti-ırkçı, hapishanelerin fes-
hedilmesi ve mekansal adalet mücadelelerinden esinlenmektedir. Göçmen hakları organizasyonu 
yapar. Burada ve her yerde halkların dolaşma, geri dönme ve kalma haklarına inanır. Grafik kitabı 
‘Kayıtsız: Göçmen Kapatılma Mekanlarının Mimarisi’ mimari tasarım ve temsilin toplu hapsedilme 
alanında etik rolünü araştırır ve sorgular. 2013’de Kanada Mimarlık Merkezi’nin (CCA) Güç Kurum-
CCA ödülüne layık görülmüştür. Toronto’da yaşamakta, maket yapımından pankart boyamaya, plan 
çizmekten karikatür üretmeye, poster tasarımından yavaş pişen çorbaya pek çok yaratıcı işle ilgilen-
mektedir.

Son kitabı Göçmen Kapatılma için: www.undocumented.ca

Sarah Turnbull
Sarah Turnbull Oxford ve Londra Üniversiteleri Hukuk Fakültesi’nde kriminoloji dersleri vermekte-
dir. Araştırma konusu Birleşik Krallık’ta kimlik, ev ve aidiyet bağlamında göçmen kapatılma ve geri 
gönderilme konularına odaklanmaktadır. 

İngiltere’de kapatılma hakkında daha fazla okumak için: www.globaldetentionproject.org/countries/
europe/united-kingdom

Ana Dana Beros, Mimar/ Küratör/ Editör / Eğitimci
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IDOMENİ RAPORU:  
BALKANLAR’DA YENİ GEÇİCİLİKLER

Ana Dana Beros, Mimar/ Küratör/ Editör / Eğitimci

yakınlarındaki EKO kapanmıştı, bu yüzden doğru-
dan Cherso’ya gittik. Kampta kaydımızı yaptırıp, 
kendimizi yönlendirebilmek için insanları, alanı 
tanımaya koyulduk. Bağımsız gönüllülerin yöne-
teceği, Idomeni’de kapatılanın yerine açılacak bir 
kültür merkezi inşaatı vardı. Kamp önceden ordu-
nun yaz kampı olan mekana yerleşmişti, bu şekil-
de yaz kampının altyapısını kullanıyordu. Kampın 
tamamen kapalı bir kamp olmadığı söyleniyordu 
ama biz gönüllüler, yabancılar, Avrupalılar ve Av-
rupalı olmayanlar kayıt olmak zorunda iken, başka 
bir söylentiye göre Yunanistan vatandaşları kam-
pa rahatlıkla girebiliyorlardı. Akşam 6’dan sonra 
kampta güvenlik için sadece 2 asker kalıyordu. 
2500 mültecinin kaldığı kamp Arap, Kürt ve Ezidi 
mülteciden oluşuyordu. Kamptaki 400 civarında 
Ezidi çoğu zaman kampta kendilerine ayrılan me-
kanda kendi başlarınaydılar, kimseye karışmıyor-
lardı. Biz oradayken BMMYK’nın organize ettiği 
yeniden yerleştirme ve ailelere ulaşma süreci için 
ön kayıt gerçekleştiriliyordu. Yunanistanlı askerler 
biraz gergindi ama herşey yolunda gitti. Görüşme-
ler Selanik’te yapılıyordu, insanlar oraya otobüs-
lerle götürülüp getiriliyorlardı. 

Cherso’da çalışırken Ramazan ayının son günle-
riydi, bayram kutlamaları beklenirken kampta tam 
olarak neden olduğunu hala bilmediğimiz bir ça-
tışma çıktı. Duyduğumuz kadarıyla 300 civarında 
kişi okulun yanında kavgaya karışmış. Polis kavga-
ya müdahale etmedi, bir kavgayla kamptaki barış-

Geçen Haziran, Türkiye ile Avrupa Birliği arasın-
daki anlaşmadan 3 ay, Yunanistan’ın en büyük 
enformel mülteci kampının kapatılmasından 1 ay 
sonra Idomeni’de, Makedonya sınırında gönüllüy-
düm. Bir ara 14000 kişinin kaldığı kampın yerini 
devletin (devlet adına ordunun) yönettiği birkaç 
kamp ve mülteci kampı ile gönüllü yerleşimi sim-
biyozu gibi görünen, mevcut altyapıya (genelde 
benzin istasyonu ya da otellere) takılmış enformel 
yerleşimler almıştı. Biz, bu yaz en yoğun kullanı-
lan göç rotasını Zagrep’ten Makedonya-Yunanis-
tan sınırına doğru kat edip, çalışmak üzere Cheros 
yakınlarında ordunun yönetimindeki kampa yer-
leştik. Yol boyunca Balkan rotasının ‘temizlenmiş 
arazileri’ne, açık olduğu günlerdeki göçün ka-
lıntılarına tanıklık ettik. Doğu Hırvatistan’da Bal-
kanlar’daki en büyük geçici göçmen merkezinin 
olduğu Slavonski Brod’dan geçtik. Bu kamp açık 
olduğu sırada, buraya gelen göçmenler ekonomik 
göçmen, savaş göçmeni, … gibi kategorize edili-
yorlar, ayrıca milliyet ve dinlerine göre ayrılıyor-
lardı. Bu kamp ve diğerlerinin kapandığını gördük. 

Başlangıçta iki kampta çalışmamız planlanmıştı, 
Cherso yakınlarındaki, ordu yönetimindeki kampta 
ve ona 40 km. uzaklıktaki Polycastro yakınlarında-
ki EKO benzin istasyonuna takılı enformel kampta. 
Her iki kamp Yunanistan-Makedonya sınırına çok 
yakındı. Grubumuz gönüllülerden oluşuyordu, ya 
bağımsız ya da Are Syrious/Hırvatistan Derneği’ne 
bağlı gönüllülerden. Vardığımız gün Polycastro 

saadet 31 editoryal düzeltme.indd   29 10.04.2017   14:51:38



30 göç

saadet 31 editoryal düzeltme.indd   30 10.04.2017   14:51:44



31   göç

çıl görünen ortamın yok olduğunu gördük. Demek 
ki öyle bir ortam hiç olmamış. Gerginlik öyle be-
lirgindi ki, zamanla gönüllüler yerlilerin yardımıy-
la kamp dışında yerlerde, yakınlardaki şehirlerde 
yerli ailelerin yanında kalmaya başladılar. İnsanlar 
kamptan çıkamaz kuralı yoktu. Ama çatışmadan 
sonra bu gönüllüler hariç kampı terk eden olmadı. 
Kampın en yakın manavdan 40 km. uzakta oldu-
ğunu düşünürsek, kamptan çıkmak pek de müm-
kün değildi. 

Gerginlik nasıl çıktı, kim çıkardı hiç bilmedik. Ben 
daha çok Kürt Suriyeli ile çalışıyordum. Araplar 
Irak’tan mı, Suriye’den mi, her ikisinden mi geli-
yorlardı bilmiyorum. Ezidiler kamptaki kavgadan 
sonra aşırı hassas durumlarını güvenlik altına al-
mak için başka bir yere nakledildiler ve kısa bir 
zamanda bölgede askerin yönettiği kampları etnik 
kökene göre tamamen ayırdılar. Biz Ezidi kadınları 
okula götürmeye çalışıyorduk ama o kadar korku-
yorlardı ki kesinlikle çadırlarını bir an olsun bile 
terk etmek istemediler. Eğitimi okul binasından 
çıkarıp çadırlara götürmeyi önerdik ama okulu 
yöneten gönüllüler bunu kabul etmediler, eğitim 
okulda olmalıydı, insanlar eğitim görmek istiyor-
sa okula gitmeliydiler. Kampta çok kişinin okuma 
yazması yoktu. 

Biz okul binasının önünde bir gölgelik/sundurma 
yapma işinde çalıştık. İnşaatı yapmak için yeterince 
malzeme ve edevatımız yoktu, elimizde yapılmış 
bir tasarım, çizim yoktu. Herşeyi kendimiz bulduk 
ve ürettik. Gölgeliğin tasarımını rüzgar ve güneşe 
göre yaptık, doğal havalandırmadan yararlanmaya 
çalıştık. Bir çeşit kumaşı katlayarak kullanıyorduk. 
Tüm bağlantı detaylarını yerinde ürettik. Aslında 
etrafta insanlar ve özellikle çocuklar varken inşa-
at yapma işi zor ve tehlikeliydi ama kampın içi-
ne tekrar çit çekmek istemedik. Hızla karar verip 
uygulamamız gereken bir tempoda çalışıyorduk. 
Sürekli beklenmedik sorunlar çıkıyordu. Örneğin 
jeneratörümüz bozulduğunda yan komşumuz 
Kızılhaç’tan elektrik kullanmak istedik, sonrasında 
öğrendik ki Kızılhaç’tan destek almak için İç İşle-
ri Bakanlığı’ndan izin almak gerekiyormuş ve bu 
çok uzun sürermiş; jeneratörümüzü tamir etmek 
zorunda kaldık. 

Haziran ayıydı, sıcaklık 40 derecenin üstündeydi 
ve kamptaki pek çok insan oruç tutuyordu, onlar-
dan çok azı bu durumda bize katılıyorlardı ama di-
ğer taraftan çadırlarda iftarı beklediklerinden inşa-
atta güvenlik sorunu yaşamıyorduk. Yani çok sıcak 
olsa da gündüzleri çalışmayı tercih ediyorduk. Her 
gün malzeme almak için 45 km gidip geliyorduk, 
verimsiz ve yavaş, inşaata devam ediyorduk. İftar-
dan sonra insanlar yardıma geliyorlardı ya da gelip 
gölgelikle uğraşıyorlardı. Göçmenler arasında bir-
kaç marangoz varmış, onlarla beraber çok çalıştık. 
Bu çalışma koşullarına yavaş yavaş adapte olduk, 

yapabileceğimiz çok fazla bir şey yoktu. Tek katlı 
bir binaya yetecek kadar temel kazmak bile inanıl-
maz zaman ve efor gerektiriyordu.

Yaptığımız gölgelik, çok uzun ömürlü olacağını 
tahmin etmesem de, ki kampta bunun ne önemi 
var bilmiyorum ama, işe yaradı sanırım. Özellikle 
kültür merkezi ile okul arasında üstü kapalı bir yer 
yapmak yaz aylarında bu iki mekanın birlikte ça-
lışmasını sağladı. Ama asıl dileğim Idomeni’deki 
önceki kültür merkezinden çadırların getirilmesi. 
İnsanların asıl ihtiyacı bu gibiydi. 

Kampta işimiz ve süremiz bittikten sonra, 25 
Haziran’da, Tito’nun doğum yeri Kumrovec ya-
kınlarında, Slovenya-Hırvatistan sınırı üzerindeki 
Sutla nehri köprüsünde bir eylem yapma kara-
rı almıştık. Yoğun yağış ve yerel grupların farklı 
karakterleri yüzünden eylem amacına tam olarak 
ulaşmadı. Slovenyalı grup radikal aktivistlerden, 
Hırvatistanlı grupsa büyük bir sığınmacı grup ve 
yerlilerden oluşuyordu. Bu durumda bile grupla-
rın beklentileri ve gelişen duruma gösterdikleri 
tepkiler birlikte hareket etmenin ne kadar güzel 
ama çetrefilli olduğunu gösterdi.

Cherso’daki insanlar arasında kimse Hırvatistan’a 
gitmeyi düşünmüyordu, herkes kuzey, kuzey batı 
Avrupa’dan bahsediyordu. Hırvatistan’da sığınma 
süreci çok yavaş ve çok kişi sığınma başvurusu-
na olumsuz cevap alıyor, ama örneğin, Avrupa 
Birliği’nin ‘dağıtım planı’ çerçevesinde İtalya’ya 
yerleştirileceği belli olan 4 Eritreli’nin sığınma baş-
vurusu bir iki hafta içinde kabul edildi. Bu tip çifte 
standartlar da insanları iten bir faktör. Birkaç yıla 
kadar tüm sürecin sonuçlanacağını tahmin edili-
yor Hırvatistan için. Politik olarak aktif sığınmacı-
lar ve dernekler Sırbistan’da daha güçlü gibi gö-
rünüyor. Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da işgal 
evleri, sığınmacıları destekleyen kültür merkezleri 
var. Genelde Hırvatistan vatandaşları, ekonomik 
ve politik durumun iyi olmadığı ülkelerinde, sı-
ğınmacıların kalmak istemesinden endişeli değil-
ler, çünkü orada sığınmacılar için hiçbir şey yok. 
Her ülkenin yerel özellikleri ve şartları ayrı ama 
diyebiliriz ki Balkanlar’da kapatılma ile dayanışma 
arasında yeni geçiciliklerin mekanları üretiliyor ve 
bu devam edeceğe benzer.
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Ana Dana Beros
Ana Dana Beros mimar, küratör, editör ve eğitimci. Çalışma alanı sosyal değişimi kolaylaştıran 
mekanlardır. ‘ARCHIsquad’ (Bilinç için Mimarlık Bölümü) ve ‘Acil Mimarlık’ (Urgent Architecture) 
eğitim programı kurucularındandır. Mimarlık teorisi ve deneysel tasarıma ilgisi O’nu ‘Düşün 
Mekan’ (Think Space, Zagrep) ve ‘Gelecek Mimarlık’ (Future Architecture, AB) platformlarının 
ortaklarından olmasına yol açmıştır. Trans- ve iç- Avrupa göçünü konu alan Intermundia projesi 
Harvard GSD-Wheelwright Ödülü finalisti olmuş ve 14. Venedik Mimarlık Bienali mansiyon 
ödülüne layık görülmüştür. Atina, Belgrad, Bükreş, Ankara, Oberhausen, Saraybosna ve Zagrep 
ağında yürümekte olan Actopolis ulus-ötesi laboratuarının küratörlerinden biridir.

Idomeni domeni Raporu: Balkanlar’da Yeni  
Geçicilikler
Geçen Haziran, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşmadan 3 ay, Yunanistan’ın en büyük 
enformel mülteci kampının kapatılmasından 1 ay sonra Idomeni’de, Makedonya sınırında 
gönüllüydüm. Bir ara 14000 kişinin kaldığı kampın yerini devletin (devlet adına ordunun) yönettiği 
birkaç kamp ve mülteci kampı ile gönüllü yerleşimi simbiyozu gibi görünen, mevcut altyapıya 
(genelde benzin istasyonu ya da otellere) takılmış enformel yerleşimler almıştı. Bu yazıBalkan göç 
rotasını Zagrep’ten Makedonya-Yunanistan sınırına doğru kat edip, Cheros yakınlarında ordunun 
yönetimindeki kampta geçen 10 günün raporudur. 

Idomeni Report:  
New Temporalities in the Balkans
Last June, 3 months after the agreement between the EU and Turkey and 1 month after the closing 
of Greece’s biggest refugee camp, I was a volunteer in Idomeni at the Macedonian border of 
Greece. The camp’s population went up to 14000 before it was closed down and replaced by 
a couple of state-led camps and informal settlements that looked like a symbiosis of a volunteer 
settlement and a refugee camp. This text is a report of 10 days along the Balkan route from Zagreb 
to Macedonia-Greece border, and a refugee camp close to Cheros in Greece.
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KALE VE GRANDE SYNTHE:  
İKİ POLİTİK KONUKSEVERLİK (SEVMEZLİK) MİMARİSİ1 

Bu makale özel olarak Kale ve Grande Synthe’de 
inşa edilen iki resmi kampın kıyaslanmasına 
odaklandı. Bunun nedeni, her ikisinin de, göçmen 
ve mülteci bedenlerin ve yaşamların öznesi olduğu 
bir (gerek ulusal gerek yerel) hükümet politikasını 
mimarlıkta cisimleştirmiş olmaları. Her iki kamp, 
kıyaslamalı ve bu nedenle de tartışmalı bir tarzda 
okunacak olsalar da, her iki bölgenin temel ortak 
noktası olan birer kamp oldukları ve öyle de 
olmaya devam edecekleri gerçeği ve bu nedenle, 
sonuçta da göreceğimiz gibi, olağanüstü sorunlu 
bir mimarlık ve kentsel tipolojiyi temsil ettikleri 
unutulmamalıdır. 

Kale ‘Cangılının’ ortasında inşa edilen konteynır 
kampın, bu biçimiyle inşa edilebilmesi için, 
bir caminin ve diğer eğreti binaların yıkılması 
gerekmişti. Kampın tasarımı, imalatı ve uygulaması 
ile altyapısı, konteynır kampı “Kale göçmenleri 

için bir konteynır otel” diye adlandıran Logistics 
Solutions isimli bir Fransız şirketine devreden 
devletin, ayırdığı oldukça sınırlı bir miktar parayla 
gerçekleştirildi. Kampın kontrol, bakım ve yönetim 
organizasyonu ise daha sonra, geçmişteki insani 
yardım deneyimi sadece yaşlılarla ve engellilerle 
çalışma işiyle sınırlı olan bir başka özel aktöre, 
La Vie Active isimli derneğe devredildi. Kamp bir 
çitle çevrili ve sadece üç adet erişim kapısı var. 
Bu bakımdan, çok az sayıda çıkış noktası gösteren 
acil durum tahliye haritası, bu kampın bir ölçüde 

Léopold Lambert, Funambulist dergisi baş editörü 

Resim 1: Durum haritası: Grande Synthe’deki kamp ve Dunkirk limanı 
arasındaki mesafe: 11 Km. Kale ‘Cangılı’ ve Kale limanı arasındaki 
mesafe: 4 Km. Kale ‘Cangılı’ ve Kanal Tüneli arasındaki mesafe: 15 
Km. Her iki kamp arasındaki mesafe: 34 Km.

Resim 2:  Kale ‘Cangılı’ Konteynır Kampı Kampın Aralık ayında Lo-
gistics Solutions internet sitesindeki inşaat fotoğrafı / (Mart ayında yı-
kılmamış olan) ‘Cangılı’ sadece yarısının burada görülebilir.
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hapishaneyi andıran niteliğini de sergiliyor. Tek 
düzenli erişim hem polis memurları hem de 
taşeron özel güvenlikler tarafından korunan küçük 
bir pavyondan girilerek yapılabiliyor.Kayıtlı bir 
kişi bir avuç içi-tanıma cihazıyla tanımlandıktan 
sonra (Dublin Düzenlemesi’yle ilgili sahip 
olduğu tüm sorunlu yönlerle birlikte) hiç de davet 
edici olmayan  turnikelerden geçerek  kampa 
erişebiliyor. 

Önceki makalelerde de yazıldığı gibi, kamp, 
içindeki çok sayıdaki gözetleme kamerası tarafından 
kolayca izlenebilen bir kafes üzerinde inşa edildi. 
Her türlü sosyalleşme biçimi gerek mekan gerekse 
yemek pişirmeyi (yemek dernek tarafından, birkaç 
yüz metre ötedeki bir başka alanda veriliyor) veya 
kampın içindeki diğer herhangi bir faaliyeti pratik 
olarak gerçekleştirmeyi yasaklayan kurallarla 
caydırılıyor. Altyapı aşağıdaki planların gösterdiği 
gibi minimal ölçekte: kamp, geleneksel olarak 
malları depolamak için kullanılan konteynırlar 
içinde 1500 kişiye geçici bir çatı ve bir dinlenme 
odası sunmak üzere tasarlanmış (resmi adı, CAP: 
Geçici Konaklama Merkezi). 

Ancak, kampın bu tür bir programdan 
bekleyebileceğimiz minimum fonksiyonu bile 
sunabildiğini söyleyemeyiz; tersine, konteynır 
kampı Fransız Devletinin ‘göçmen sorunu’ 
olarak tanımlamaya devam ettiği soruna 
yaklaşım biçimine dair ideolojik davranışını 
ortaya çıkarmak üzere kendi fonksiyonunu 
kasten imha ediyor. Konteynır nesnesinin 
kendisi beyaz olmayan ve mülteci canları kayıt 
altına alınabilir nesnelerle özdeşleştirerek zaten 
yeterince ‘gürültülü ve net’ bir mesaj verirken 
buna Devletin başka ülkelere göndermeyi hayal 
ettiği konteynır simgesini de ekleyebiliriz. 

Kale Kampı, Fransa
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Grande Synthe- MSF Kampı

Mart ayında Dunkirk yakınlarındaki Grande 
Synthe’de açılmış olan kamp da 1500 kişiyi 
ağırlamayı amaçlamakla birlikte Kale’deki 
konteynır kamptan oldukça farklı. Başkanı Yeşil 
Parti üyesi, Damien Carême olan Belediye, 
Fransız Devletinin herhangi bir katılımı/
kararından bağımsız olarak, konuksever bir kamp 
organize etmek üzere, Sınır Tanımayan Doktorlar 
(Médecins sans frontières-MSF) isimli STK ve 
Utopia 56 isimli dernekle birlikte çalıştı. Kampın 
her iki girişini az sayıda polis korumakla ve 
gönüllüler girenlerin (ve muhtemelen çıkanların 
da) kontrol edilmesini temin etmekle birlikte, 
ziyarete gelenleri hoşça karşıladılar ve gözetim 
olmadan kampın içinde yürümelerine izin verildi. 
Her biri iki veya üç kişi için tasarlanan binalar, 
zeminden ayıran döşemelerle birlikte suntadan 
yapılmış. Bazılarında sakinlerin ihtiyaçlarına bağlı 
olarak çeşitli eklemeler gerçekleştirilmiş. Utopia 
56’den kampın organizasyonundan sorumlu 
bir kişi sakinler için bir özerklik biçimi sunacak 
ideal koşulların oluşturulmasının önemli bir amaç 
olduğunda ısrar etti (örneğin ortak mutfaklar). 
Birçokları evlerini bayraklar veya grafiti ile 
sahiplenmiş; kampta yaşayanların önemli bir 
bölümü Kürt kökenliler. Oturma odalarına ek 
olarak, duşlar, bir revir, giysi tedarik odası ve 
çamaşırhane de var. Birçok açıdan Grande Synthe 
mülteci kampı bu nedenle Kale’deki kamptan 
oldukça farklı: burada mimaride cisimleşen 
politik program daha yerel bir yönetişim düzeyini 
içeriyor ve bu nedenle de, göçmen ve mülteci 
bedenler için sadece daha iyicil bir müdahale 
önermekle kalmıyor, aynı zamanda göçmenlerin 
ve mültecilerin kendilerini kamptaki hayatlarının 
bazı koşullarına göre örgütlemesine imkân 
sağlıyor. 
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Ancak, böylesine önemli bir fark gözümüzü 
bu kampta daha yüksek bir tasarım ölçeğinde 
müdahalede bulunan belirgin sorunlu koşullara 
karşı kör etmemeli. Bölge çitlerle çevrili değil, 
ama kamp sakinlerinin uçtaki iki kapı dışındaki 
herhangi bir yönden kampı terk etmesini 
engelleyen hem gürültülü bir otoyolla hem de 
tren raylarıyla sıkı sıkıya çerçevelenmiş. Benzer 
biçimde, kampın lokasyonu, kent merkezine 
yakın olan önceki kamp alanın tersine, onu kentin 
geri kalanından köklü biçimde ayırıyor. Kamp 
sakinlerinin komşu alışveriş merkezine ve iki 
otobüs durağına kolayca erişmesi için iki patika 
açılmış. Eski kampın yaşam koşulları çamur ve 
kimilerinin Fransız milliyetçilerinin saldırılarına 
maruz kalması nedeniyle acınacak durumda 
olsa da, kampta yaşayan genç bir Bedevi mülteci 
bize böyle bir yakınlığı çok özlediğini söyledi. 
Belediye başkanı açısından 1500 kişiyi ağırlayacak 
büyüklükte bir arazi parçası bulmanın kolay 
olmadığını anlayabilecek olsak da, mesafenin 
konukseverliğin zorunlu koşullarından birin gibi 
göründüğünü bir kez daha gözlemiş olduk. 

Sonuç

Grande Synthe kampını da sorunlu hale getiren 
özgül yönlerinden daha da önemli olan nokta, 
tipolojisi; yani onun bir kamp olduğudur. Bu iki 
konukseverlik )( (sevmezlik) alanının temel ortak 
noktası budur: bunlar bir kontrol mimarisi ve onun 
en ölümcül biçimlerini; yani toplama kamplarını 
da içeren tipoloji soyağacı dünyasına aittir. Elbette, 
böyle bir kıyaslama hafife alınamaz,hapsedici ve 
ölümcül niteliklerini benimseyen kamplarla insani 
bir yardım programını hayata geçirmek için işlev 
gören kamplar arasında köklü bir farklılık olması 
gerekliliğini  güçlü biçimde vurgulamalıyız. 
Ancak, böyle bir denetimin arkasında yatan neden 
ne olursa olsun, kampların temelde, içlerinde 
yaşayan bedenleri denetlemek üzere organize 
edildiğini belirtmek de önemlidir. Hapishane 
kampları örneğinde, amaç, bedenlerin buradan 
kaçmasını ve kendilerine zorla atfedilen rolleri 
yerine getirmelerini sağlamakken, insani yardım 
kamplarında, amaç, bedenlere insani yardım 
programına göre saygılı olmak ve onları organize 
etmektir. 

Örneğin, kampta kaç kişinin mevcut olduğunun 
denetlenmesi gıda, su, giyecek, yakıt vs. gibi 
ihtiyaçların tedarik edilmesi beklentisine imkân 
verir. Böyle bir denetimi gerçekleştirmek için, bu 
durumu meşrulaştıran amaç her ne olursa olsun, 
(mümkün olan en geniş anlamda anlaşıldığı 
biçimiyle) mimarlık, fizikselliği aracılığıyla 

organizasyonel çizelgeyi cisimleştirir. Kale’deki 
konteynır kampta açık seçik olan durum Grande 
Synthe örneğinde daha az belirgin olabilir, ama bu 
durum yine de içinde yaşayan bedenler tarafından 
deneyimlenmektedir. Kampın tipolojisi, köyün, 
mahallenin veya diğer bir hakiki kentselliğin 
aksine, denetlenmekten herhangi bir çıkarı 
olmayan bedenler üzerinde böyle bir denetimi 
yeniden üretmeye yazgılıdır. Bu bloğun çeşitli 
makalelerinden doğabilecek tek bir tez varsa, o da, 
adına köy veya mahalle denebilecek bir kentsellik 
parçası tasarlamanın, içinde yaşayan sakinlerin 
bir siyasal denetim düzenine tabi olmayacaklarını 
hiçbir biçimde garanti etmediğidir. Yine de, 
bu tipolojler özleri itibarıyla temelde denetime 
hasredilmiş değildir; sadece böyle bir denetimden 
çıkar elde edebilecek politik programlar tarafından 
tasarlandıkları ve araçsallaştırıldıklarında bu hale 
gelebilirler. Diğer her türlü hapsetme programında 
olduğu gibi, iki seçenekle karşı karşıyayız: 
Kaçınılmaz olarak şiddet içeren bir tipolojinin 
köşelerini sahiden (ve bazen de bir ölçüde 
başarıyla) yumuşatma girişiminden oluşan Grande 
Synthe seçeneği diyebileceğimiz seçenek veya 
buna karşı alternatifler üretmek/yaratmak. 

* Bu metin http://thefunambulist.net/2016/04/21/report-
from-Kale-and-grande-synthe-two-political-architectures-
of-inhospitality/ adresinde İngilizce dilinde mevcuttur.  
Tüm fotoğraflar Léopold Lambert’a aittir (Nisan 2016).
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Resim 15: Kent merkezi yakınındaki eski Grande Synthe kampı (sol: Şubat 2016, sağ: Nisan 2016).
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Léopold Lambert
Léopold Lambert, iki ayda bir basılı ve dijital olarak yayınlanan, bir günlüğü ve podcast kanalı 
bulunan Funambulist dergisinin kurucusu ve baş editörüdür. Bu üç platform birlikte yapılı çevre 
ve bedenler arasındaki politik ilişkiyi irdeler. Lambert’ın, mimaride içkin şiddet ve bunun (gerek-
li ve) politik araçsallaştırılması üzerine yazdığı, özellikle Filistin’e odaklanan Silahlanmış Mimari: 
Masumiyetin İmkansızlığı (dpr-barcelona, 2012); tasarımın üç ölçeği ile ilişkili olarak bedenlerin 
politikası üzerinde yazdığı Kumaş, Duvar ve Sokak’ın Maddesel Politikası (punctum books, 2015); 
ve 1948’den beri İsrail’in bir savaş silahı olarak buldozer kullanımı hakkında yazdığı Buldozer Siya-
seti: Bir İsrail Mimarlık Projesi Olarak Filistin’in Yıkıntıları (B2 Éditions, 2016) isimli 3 kitabı vardır.

Kale ve Grande Synthe Raporu: İki Politik  
Konukseverlik (sevmezlik) Mimarisi
Bu yazı özel olarak Kale ve Grande Synthe’de inşa edilen iki resmi kampın kıyaslanmasına odak-
landı. Bunun nedeni, her ikisinin de, göçmen ve mülteci bedenlerin ve yaşamların öznesi olduğu 
bir (gerek ulusal gerek yerel) hükümet politikasını mimarlıkta cisimleştirmiş olmaları. Her iki kamp 
kıyaslamalı ve bu nedenle de tartışmalı bir tarzda okunacak olsa da, her iki bölgenin temel ortak 
noktası olan birer kamp oldukları ve öyle de olmaya devam edecekleri ve bu nedenle, sonuçta da 
göreceğimiz gibi, olağanüstü sorunlu bir mimarlık ve kentsel tipolojiyi temsil ettikleri unutulmama-
lıdır. 

Anahtar Kelimeler: Mülteci kampı, mülteci bedenler, mimarlık, Kale ve Grande Synthe

Calais and Grande Synthe: Two Political (In) 
Hospitality Architectures
This article is specifically dedicated to the comparison of the two official camps that have been 
built in Calaisand Grande Synthe. The reason for this is that both materialize into architecture a 
governmental (whether national or local) political program in which migrant and refugee bodies 
and lives are the object. Although this article will be constructed in a comparative, and therefore 
negotiative, mode between both camps, one should not forget the fundamental common point 
of both sites: the fact that they are and remain camps and, as such, an extremely problematic 
architecture/urbanistic typology, as we will see in the conclusion.

Keywords: Refugee camp, refugee bodies, architecture, Calais and Grande Synthe
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2015’de Avrupa Birliği ülkelerine 1 milyon 250 
bin sığınma başvurusu yapıldı, Hollanda rakam-
ları AB ortalaması seviyesinde kaldı (1000 kişi 
başına 2.5 mülteci). Mülteci meselesi Hollanda 
toplumunda kayda değer gerginlik ve huzursuz-
luğa yol açtı, entegrasyon tartışmasının boyutla-
rı endişe verici durumda. Konuyla ilgili tasarım 
disiplinlerinde çalışanların pek çok yapabilece-
ği olduğunu düşünüyorum. Bu noktada benim 
önemsediğim mültecileri ayrıştırıp onlara özel 
çözümler üretmeye çalışmak yerine, toplumun 
geneli ile beraber ele alıp kentte yaşamak adına 
sorunları benzer olan kişilerle; öğrenciler, huzur 
evlerine kapatılmak istemeyen yaşlılar, ilk defa 
konut satın almak isteyen genç aileler, bekarlarla 
birlikte düşünmek. Bu yazıda Hollanda’da yeni 
başladığımız bir dizi proje ile önermemi açıkla-
maya çalışacağım. 

Baş mimar olarak, Hollanda’da mevcut olan ta-
sarım kabiliyet ve kapasitesini yukarıda bahset-
tiğim kapsayıcılıkla ele almak üzere harekete 
geçirmek için çabalıyorum. Hollanda’ya yerleş-
me hakkı elde edecek mültecilerin sayısını bile-
mediğimizden, tasarım ve planlama ile ilgilenen 
meslektaşlar belirsizlik faktörünü temel almak 
zorundalar. Ben bu belirsizliğin çözüm üretme-
de yaratıcılığımızı artıracağını düşünüyorum. 
 

Planlanmış sığınma merkezlerinin yakınlarında 
yaşayanların bazıları bu belirsizliklerden rahatsız-
lar. Kaç sığınmacı gelecek, kaçı kabul edilecek, 
gelenlerin sayısının tahmin edilenlerin çok üstün-
de olduğu durumda ne yapılacak, … Konuyla ilgili 
tartışmalar hiç kolay değil, neyse ki bugün gönüllü 
çalışan Hollanda sakinlerine katılım da giderek ar-
tıyor. 

Görünen o ki, asıl gerginlik Hollanda’ya yerleş-
me hakkı elde eden mültecilerin nerede yaşaya-
cağı konusundan doğuyor. Hollanda son yıllarda 
maliyeti düşük konutlara ulaşım açısından iyi bir 
ekonomik durumda değil ve böyle konutlar ara-
yan vatandaşlar uzun yıllardır bekleme listesinde-
ler. Bu bakımdan mülteci meselesi aynı zamanda 
bir konut üretimi ve erişimi meselesi. O zaman 
benim konuya müdahil olabileceğim soru büyük 
miktarda, maliyeti düşük, mültecilerin ya da ihti-
yacı olan başkalarının kullanabileceği, zamanla 
işlevini değiştirebilecek esneklikte konut üretimini 
nasıl planlayabileceğimiz olmalıdır.

Hollanda sosyal konut alanında önemli bir de-
neyime sahip. Bugün bu zorlu ve belirsizliklerle 
dolu soru karşısında mimarlar sosyal konut dene-
yimini anımsayabilir. Zaman değişti, o zamanlar 
tanımlanmış sosyal refah devleti idealine bağlı katı 
kontrolleri olan bir merkezi hükümetle yönetilmi-
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yoruz, ancak sosyal konut hala yeniden ele alınabi-
lecek, dönüştürerek değerlendirilebilecek bir mo-
del.Mimarlar koşulların getirdiği yeni sorulara yanıt 
ararken, bu ani gelen göçe yönelik ne tür tasarım 
stratejileri geliştirilebileceği sorusu ile de ilgilen-
melidir. Bu yaklaşım etrafındaMerkez Sığınmacılar 
Kabul Kurumu ile birlikte başlattığımız iki projeden 
bahsedeceğim: Biri Hertzberger’in tasarladığı eski 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı binasının mülteciler, 
yaşlılar ve gençler için yeniden işlevlendirilmesi, 
ikincisi de ‘Evden Uzakta Bir Ev’ adıyla başlattığı-
mız yarışma. 

Bir Seçenek Olarak Ütopya

Herman Hertzberger’in Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
için tasarladığı ancak şu anda kullanımda olmayan 
bir binayı mülteciler ve ihtiyacı olan diğer vatan-
daşlar için yeniden işlevlendirme işi üzerinde çalış-
tık. Bu projede Lahey’deki Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı binasını bir model bina olarak değerlendirdik. 
Hertzberger’in, avangard ‘Team Ten’ hareketinin 
parçası iken, Sosyal Güvenlik Bakanlığı binasının 
mimarı olarak seçimi idealist mimarlık ve idealist 
sosyal devletin‘kusursuz’ ortaklığının göstergesi gi-

bidir. Binanın karakteri dışa kapalılığı, dış çevresiy-
le iletişim eksikliği, ancak içeride karşılaşmalar için 
eşsiz fırsatlar yaratan cömert mekanlarında okuna-
bilir. Binanın sosyal etkileşim/karşılıklı entegras-
yon/birlikte yaşama fikrine dayalı yapısı ve bununla 
çelişen politik-ekonomik ortam bir dizi tarihi olayın 
burada gerçekleşmesiyle ispatlandı. Bazen oldukça 
yıkıcı bu olaylar özünde Hertzberger tasarımının 
kimlik ve özgürlük iddiası ile aynı hattaydı. Sosyal 
Güvenlik Binası’nın geçmişi, sosyal devlet idealiz-
mi ve sonuçlarının birbirinden ne kadar farklı ola-
bileceğinin en önemli göstergesi olarak okunabilir. 
Ancak bu geçmiş bizi bu binayla ilgili çalışmaktan 
alıkoymamalı. Hollanda Baş mimarlığı ‘Hollanda 
ötekilerdir’ (Nederland wordtanders) programı ile, 
yeni fikirler ve girişimlerin potansiyelini, ‘naifliği-
mizi’ kaybetmeden yeni kavramları görünür kılma-
yı hedeflemektedir. 

Bina dinamik bir kullanım geçmişine sahip. 1979’la 
1990 arasında11 yılsüren uzun bir tasarım ve inşaat 
sürecinin ardından, Bakanlık binayı 2001’yılına ka-
dar, 11 yıl kullanmış. Bu sırada Hertzberger’in açık 
plan anlayışı paralelindeçevresindeki göçmen ma-
hallesi ile ilişkilenmesini öngördüğü bina, güvenlik 
ve diğer nedenlerle mimarın ideali doğrultusunda 
kullanılamamış,sonraki dönemde bakanlıkların 
yeniden organizasyonu sonucunda bina tamamen 
terkedilmiş. Bizce şimdi yapının yeni kullanım ola-
sılıklarını araştırma zamanıdır.

Hertzberger’in binası satılığa çıkarıldığında mül-
teci krizinin başlangıcıydı. Bina Lahey yerel yö-
netimi tarafından 9 Kasım 2015 ve 1 Ocak 2016 
arasında gelen 600 mülteciye geçici acil durum 
barınma alanı olarak belirlendi, satış kontratına ise 
mültecilerin oturma izinleri (5 yıl) süresince bura-
dan çıkarılmaması şartı eklendi. Böylelikle mülte-
cilerin Hollanda’da yaşamaya alışma sürecini ra-
hatlatmak, ardından zaman içinde kendi yaşamak 
istedikleri yerleri tercih etmelerine fırsat vermek 
hedeflendi.

Bu yeniden işlevlendirme süreci, atıl durumda bu-
lunan kamuya ait mülklerin mültecilerin kabulüne 
yönelik olarak kullanımına dair bir yöntem oluş-
turdu. Başmimarlık ofisi olarak bu sürece, binanın 
sadece mültecilerin oluşturduğu bir tekil-profile ev 
sahipliği yapmasına engel olacak, entegrasyonu 
ilerletecek girişimlerle müdahil olmaya çalışıyo-
ruz. Binada karma kullanımı teşvik etmek bu giri-
şimlerden biri. Bir diğeri binanın sadece mülteci-
ler için değil ucuz konuta ihtiyacı olan öğrenciler, 
yaşlılar ve diğer ihtiyaç sahiplerine de açılması.

Bunların yanı sıra Hertzberger’i binanın alt katları-

Resim 1: Hertzberger yapısı, teras çalışması

Resim 2: Hertzberger yapısı, kesit perspektif
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Mimarlık, kriz zamanlarında önemli bir rol oynar. 
Sınırları kapatan tel örgüler tehditkar ve gözü-
müzü korkutan bir mimari önerirken, bizler yeni 
olasılıkları ve sosyal değerleri öne çıkaran hayal 
gücümüzü harekete geçirebiliriz. 

nı kamusal işlevleri içerecek şekilde yeniden tasar-
laması için davet ettik. Bu katlara restoran, dükkan, 
okul ve yeni başlayanlar için çalışma alanları öne-
rildi. Giriş katın dışarıya açılabilmesi için mümkün 
olan müdahalelerin yapılmasına vurgu yaptık. Bu-
gün binayı şartlarımız altında almayı kabul eden 
bir müşterimiz var. Umarız binada ve çevresinde-
ki bölgede yaşayanlar için daha zengin etkileşime 
izin veren bir ortam oluşturmuş olacağız.

Evden Uzakta Bir Ev

Bu yarışma çerçevesinde hem yeni bir ünite ve 
bina tasarımı hem de mevcut boş binaların kulla-
nımına yönelik tasarımlar geliştirilmesini öngör-
dük. Kanaatimce yaklaşık 50 milyon metrekarelik 
kapalı alanın boş olduğu bir ülke mültecilerin ge-
lişine açık olmalıdır. Bu boş binaların mültecilerle 
birlikte ihtiyacı olan herkes tarafından esnek yeni-
den kullanımı için yaratıcı fikirler geliştirilebilece-
ği kabulü ile hareket ettik. Geliştirilen projelerin 
esnek ve geçici olmasını önemsedik zira bu ko-
nutlara ihtiyacı olacak kişilerin sayısını ve profilini 
bilmiyorduk ve mültecilere zaman içinde kendi 
kalıcı konutlarını seçebilme serbestisi sağlamak 
istiyorduk. Yeni tasarım önerileri ve atıl binaların 
yeniden kullanımına yönelik öneriler yanında ka-
musal alanların, insanların kültürlerine ve istekle-
rine göre değiştirebilecekleri biçimde tasarlanması 
önemli ve bunun üzerinde de çalışmamız gere-
kiyor. Kamusal alanların kullanımını geliştirecek 
öneriler teknik olarak ileri ve yenilikçi tasarımlar 
geliştirmek kadar önemli.

Şu anda teslim edilen 400 proje önerisi arasından 
seçilen toplam 12 proje Ekim 2016’da kullanıl-
mak üzere geliştiriliyor. Örneğin ‘Tekrar-Yerleş’ 
önerisi mevcut binalar içine yerleştirilecek basit 
ünitelerle bir konutun temel ihtiyaçlarını gider-
meyi, başka bir öneri güneş panellerinden ürettiği 
bir ünite ile tamamen kendine yeten, çeşitli bü-
yüklüklerde üniteleri detaylandırıyor. Yarışmaya 
katılan tüm öneriler şu linkten takip edilebilir. ( 
www.ahomeawayfromhome.nl) Sonuç olarak di-
yebiliriz ki mülteci meselesi aynı zamanda eşitlik-
çi bir konut erişimi meselesidir. Hollanda’da konut 
piyasasına tasarım ve kaynak yetilerimizi harekete 
geçirerek, kentlerde ve kırsalda uygulanabilecek 
yenilikçi müdahalelerde bulunabiliriz. Böyle yak-
laşırsak konu sadece mültecilerin Hollanda’da ya-
şamı ve ikametinin ötesinde, toplumun genelinde 
konut ihtiyacı olanlara yönelik kapsayıcı değerlen-
dirmeler yapabiliriz. Bu değerlendirmeler kentle-
rimize yeni ve zenginleştirici dinamikler sağlaya-
caktır. 

Resim 3:  Dönüşen ahşap konutlar

Resim 4: Konfor kabini
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Floris Alkemade
Floris Alkemade, Hollanda Baş Mimarı olarak Hollanda Devlet mülklerinin mimari kalitesini ko-
rumak ve bunların kentsel alana entegrasyonu ile yükümlüdür. Floris Alkemade Hollandalı bir mi-
mar, kentsel tasarımcı ve OMA’nın önceki partnerlerinden biridir. 2006’da FAA ve FAA/XDGA’yı 
kurmuştur. Hollanda ve dışında karmaşık projelerde çalışmış, Hollanda, Belçika ve Fransa’da üni-
versitelerde ders vermiştir. Altyapı ve lojistiğe olan ilgisi ile öne çıkmaktadır, bazı örnekleri Lille 
merkez tren istasyonu, A12 ve diğer Hollanda otoyollarıdır. Kentsel gelişim ve tekrar zonlama 
işlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

Göç Meselesi ve Barınma Arayışları
2015’de Avrupa Birliği ülkelerine 1 milyon 250 bin sığınma başvurusu yapılırken, Hollanda ra-
kamları AB ortalaması seviyesinde kaldı (1000 kişi başına 2.5 mülteci). Konuyla ilgili tasarım 
disiplinlerinde çalışanların yapabileceği pek çok şey olduğunu düşünüyorum. Mültecileri ayrıştırıp 
onlara özel çözümler üretmeye çalışmak yerine, toplumun geneli ile beraber ele alıp kentte ya-
şamak adına sorunları benzer olan kişilerle beraber çözümler üretmemiz gerekli. Bu yazıda 
Hollanda’da yeni başladığımız, Herman Hertzberger’in Sosyal Güvenlik Bakanlığı için tasarladığı 
ancak şu anda kullanımda olmayan bir binayı yeniden işlevlendirme ve bir yarışma çerçevesinde 
hem yeni bir ünite ve bina tasarımı hem de mevcut boş binaların kullanımına yönelik tasarımlar 
geliştirdiğimiz iki projeyi anlatıyorum. Mimarlık, kriz zamanlarında önemli bir rol oynar. Sınırları 
kapatan tel örgüler tehditkar ve gözümüzü korkutan bir mimari önerirken, bizler yeni olasılıkları ve 
sosyal değerleri öne çıkarıp hayal gücümüzü harekete geçirebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Göçmen meselesi, boş binalar, yeniden işlevlendirme, konut sorunsalı,  
Hollanda

The Issue of Migration and Shelter
In 2015, the number of asylum applications to European Union countries reached up to 1 million 
250 thousand, the Dutch average was similar to that of the EU (2.5 refugees per 1000 people). I 
think there is a lot that the design discipline can contribute to the issue of migration. Instead of 
segregating refugees and designing special solutions for them, we should take them into conside-
ration together with the rest of the society who have similar issues, and housing is one of them. In 
this text, I will briefly describe two long term projects that we started recently in the Netherlands. 
One is repurposing Herman Hertzberger’s building for Ministry of Social Affairs, which has been 
vacant for a long time now; and the other is a competition/call through which we try to develop 
ideas for new and existing buildings in cities to develop short term affordable housing. Architecture 
has a significant role to play in times of crisis. The wire-walls bordering countries might suggest an 
architecture of intimidation, but we would like to mobilise our imagination and see architecture as 
social values and new possibilities.

Keywords: Migration issue, vacant buildings, repurposing, housing problematic, the Netherlands
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AÇIK MİMARLIK VE YURTSUZLUK:  
KREUZBERG’İN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ

Bölüm I: Berlin-Kreuzberg’in Kentsel Dönüşümü: 
IBA 1984/87

Örnek I: 76. Blok: Açık Mimarlık ve Katılımcılık

“Tuvalete gitmek için dışarı çıkmaya korkuyor-
dum.” 27 Mayıs 2012 tarihinde yaptığımız söyleşi 
boyunca bu anısını pek çok kere tekrarladı. Kentsel 
yenilemeden önce avlunun, ya da Almanya’daki 
ismiyle Hof’un arka tarafında yaşarken dört ya da 
beş yaşlarındaymış. Anne ve babası gün boyunca 
uzun saatler çalışıyorlar ve evde onu bir muzla 
tek başına bırakıyorlarmış– ki bu muzu o zaman-
ların egzotik bir ziyafeti olarak anımsıyor. Merdi-
venlerde anlayamadığı bir lisanla konuşan sarhoş 
erkeklere rastladığı günden beri altına işese dahi, 
dışarıda olan tuvalete gitmek için kapıyı tekrar aç-
maya cesaret edemiyormuş. Okuldan iyi dereceler 
alıp, şu anda iyi bir işe ve terk etmek istemediği bir 
daireye sahip olan birisi olarak eski halini çoktan 
unutmuş olması beklense bile, 1970’lerin Berlin, 
Kreuzberg’inde Türkiye’den gelen bir göçmen ola-
rak büyümekle ilgili diğer tatsız detaylar da en az 
bunun kadar canlı hafızasında.  O zamanlar her 
şey harapmış: Hof’ta yer kaplaması yokmuş ve 
her taraf çamur ve kir içindeymiş, yer siyah kömür 
yığınlarıyla kaplı; daireleri büyük bir sobayla ısıtı-
lıyormuş; duvarlar su akıntısı izleriyle dolu; kapı 
ve pencere çerçeveleri kırıkmış; yerde eski halılar 

Esra Akcan, Doç. Dr., Cornell Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 

varmış. O ayrımında değildi belki ama o dönemde 
ikinci dünya savaşının verdiği hasarlar sokaklardan 
silinmemişti; şehirdeki pek çok bina boş tutuluyor-
du ve yıkıntılarla doluydu; kurşun izleri hala bina-
ların duvarlarında duruyordu; tehlikeli bir mantar 
tipi, yapısal ahşap kirişleri yavaşça çürüterek ta-
vanları çökmeye hazırlıyordu. Başlangıçta oynaya-
bildiği sadece birkaç çocuk varmış ve bunlardan 
biri olan komşularının büyük kızı, bir pencereden 
onların Hof’una atlayıp ölmüş. Bir süre sonra et-
rafta daha fazla çocuk olmaya başlamış ve beş altı 
kadarı bir odada yerde uyurlarmış (sadece anne 
babaların yatağı olurmuş). Daha sonra aynı Hof’un 
ön binasında, şimdiki dairelerinde yaşamaya baş-
lamışlar ancak bu sırada da her odada başka bir 
aile yaşıyormuş ve komşularının yaşamındaki her 
türlü dram ve heyecana tanıklık eder olmuşlar. İşte 
tam bu zamanda anne babasının kapısını çalan bir 
mimar, bundan sonra IBA’84/87 (1979-1987) diye 
bilinecek olan Kreuzberg’in kentsel dönüşüm pro-
jesi hakkında onları bilgilendirmiş.

Bu mimar IBA’nın 76. Bloğundan sorumlu, ekip-
teki birkaç kadından biri Heide Moldenhauer ol-
malı. “En başta Türklerden biraz çekiniyordum,” 
söyleşimize böyle başlamıştı, “ancak her gün bir 
başka önyargımı keşfettim.” Moldenhauer IBA’nın 
yaptığı kentsel dönüşüm sırasında, sık sık her bina 
için Hausversamlung, yani kiracı toplantıları dü-

saadet 31 editoryal düzeltme.indd   44 10.04.2017   14:51:53



45   göç

AÇIK MİMARLIK VE YURTSUZLUK:  
KREUZBERG’İN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ
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zenlemiş, her evin kapısını tek tek çalmış. Mahal-
lede tanıştığı, uzun saatler birlikte çalıştığı ve bir 
sergi düzenlediği Necla’nın çevirileri aracılığıyla 
ev halkıyla ortak ve tekli görüşmelerde, kaç oda is-
tedikleri ve nasıl tanzim edileceği, tuvalet, mutfak, 
merkezi ısıtma ve yeni malzeme için gerekli reno-
vasyonlar hakkında konuşmuş. Kiraları arttıracağı 
ve şimdiki kiracıların çıkmasına sebep olacağı için 
aşırı modernizasyondan kaçınmış. İş arkadaşlarıy-
la, çizimlerinde Hof’larda bikiniyle güneşlenen ka-
dınlar hayal ettikleri, ya da ocakta çayın altını hep 
yanar bırakan Türk kadınlarının mutfağın nemini 
arttırmalarından şikayet ettikleri için tartışmış. Hof 
içindeki eski bir ahırı okula, eski bir atölyeyi hala 
göçmen kadınların toplanıp ev içi şiddet gibi ko-
nuları tartıştıkları “Aile bahçesine” dönüştürmüş. 
Alman-Türk sanatçı Hanefi Yeter’i bloğundaki bi-
naların üstüne duvar rölyefleri yapmak için ikna 
etmiş. 

Moldenhauer IBA’nın Altbau ve Neubau olarak 
ayrılan iki bölümünden yerinde katılımcı kentsel 
yenileme modelini savunan Altbau bölümünde 
görev yapıyordu. 310 hektarlık, 56,000 nüfuslu 
bir bölgede daire-daire yapılan katılımcı model, 
sayısız mimar, sivil toplum örgütü, kiracı danış-

manı ve çevirmeni kapsayan çalışma gruplarının 
seferberliğiyle mümkün olmuştu. Bu katılımcı mo-
del, açık mimarlık diye adlandırdığım şeyin bir 
şekli. 

IBA’84/87 (Uluslararası Bina Sergisi), dönemin es-
tetik ve entelektüel değerlerini, tarihi kentte dev-
let destekli, sosyal konut olarak somutlaştıran, 
1980’lerin en önemli mimari olaylarından biriydi. 
Her ne kadar başka daha küçük inşaat alanları olsa 
da IBA’nın ana alanı, savaş boyunca ağır şekilde 
bombalanmış ve sonra da çürümeye bırakılmış 
olan, Berlin duvarı boyunca uzanan Kreuzberg 
ilçesiydi. Der Spiegel dergisinin “Alman Harlemi” 
diye adlandırdığı Kreuzberg’de, o zamanlarla %50 
oranında yurttaş-olmayan bir nüfus -ki bu nüfusun 
çoğunluğu Türkiye’den geliyordu- ve sahipsiz bi-
nalarda yasadışı yaşayan Alman işgalciler –squat-
terlar- yaşıyordu. IBA’84/87, Neubau (Yeni Bina) 
kesiminde Josef Paul Kleihues yönetiminde 4,500 
yeni daire inşa etti ve Altbau (Eski Bina) kesimin-
de Hardt-Waltherr Hämer yönetiminde mevcut 
5,000 daireyi renove edip, 700 tane kendin-yap 
projesini (kullanıcılar tarafından yapılan) destekle-
di. Yeni binaların tasarımı için IBA Kuzey Amerika 
ve Avrupa’nın dört bir yerinden bilinen ve gelecek 
vaat eden mimarları davet etti. Bunlar arasında, 
Aldo Rossi, Rob Krier ve Oswald Mathias Ungers 
gibi kendi ketsel dönüşüm modelini oluşturan mi-
marlar ve ayrıca Bohigas/Mackay, Peter Eisenman, 
VittorioGregotti, Herman Hertzberger, Zaha Ha-
did, John Hejduk, Rem Koolhaas ve Daniel Libes-
kind gibileri sayılabilir. Onbir kişilik Neubau ekibi 
200 uluslararası mimari ofise yeni binaları tasarla-
maları için iş verirken, 39-kişilik Altbau ekibi 140 
yerel ofis, tarihçi ve sanatçıyı eski binaların reno-
vasyonu için angaje etti. 

IBA’84/87 emsallerinden, toplu konut meselesini 
bir kentsel yenileme biçimi olarak kavramsallaştır-
ması ile farklılaştı. IBA kendini, Weimar dönemin-
de yapılan Bruno Taut’un tasarladığı dünyaca ünlü 

Resim 1:  IBA-1984/87 (Internationale Bauausstellung-Berlin). Di-
rektörler: Josef Paul Kleihues, Hardt Waltherr Hämer. Çizim: Gi-
ovannella Bianchi, Ebe Gianotti, Werner Oeschlin, Luca Ortelli.  
(17. Milan Mimalık Trenalinde Sergilenen Panel. Werner Oeschlin ve 
Luca Ortelli izniyle yayınlanmaktadır.)

Resim 2:  ‘IBA-Altbau bölgesi sokak görünümü 
(Fotograf: Esra Akcan)

Resim 3: IBA-Altbau Kiracı Toplantıları, c.1980.  
(Fotoğraf: Heide Moldenhauer)
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konut siteleri gibi Almanya’da sosyal konutun en 
parlak günlerinin varisi olarak görüyordu. Ayrıca 
IBA ekibi savaş sonrası planlama değerlerini şehri 
bir araba trafiği denklemine çevirdiği için eleştirdi. 
Gerçekten de 1970li yılların ortalarında Batı Berlin 
Senatosu Oranien platz üzerinde büyük bir kavşak-
ta kesişen bir otoban projesini Kreuzberg’de uygu-
lamayı düşünüyordu. IBA direktörleri bu projeyi 
iptal etmekle kalmayıp, aynı zamanda mevcut bi-
naları yıkıp onları serbest duran prizmatik bloklar-
la değiştiren savaş sonrasının büyük ölçekli konut 
projelerini de eleştirdiler. Onlara göre Berlin’in ih-
tiyacı, yeni bir yıkım dalgası, sokaktan izole, masif, 
yüksek ve boş alan üzeri serbest duran prefabrik 
bloklarla bir Gropiusstadt ya da Markischesviertel 
değil, şehre tarihi özelliklerini yeniden kazandıran, 
köhne sokaklarını canlandıran bir kentsel yeni-
den yapılanma projesiydi. IBA “yaşanacak bir yer 
olarak eski şehir içi” mottosuyla başladı, yani bir 
yandan yaşama ve çalışma alanlarını birbirinden 
koparan modernist zonlama prensiplerine, diğer 
yandan şehirleri boş ya da boşaltılmış arazi üzeri-
ne en baştan kurabileceğini iddia eden tabularasa 
hükmüne karşı çıktı. Modernizm adına Berlin’in 
kentsel dokusunu yıkmak yerine, onu “eleştirel bir 
şekilde yeniden yapılandıracak” ve “duyarlı bir şe-
kilde yenileyecekti”. 

Neubau direktörü Josef Paul Kleihues “zemin pla-
nı” dediği şeyi şehir yapısının “geni” olarak, ve 
önünde sokaklar, arkasında bahçe-avlular yaratan 
çevre blok tipolojisini ise Berlin’in geni olarak 
tanımladı. IBA ekibi geç 19. Yüzyıl, özellikle de 
1871-1918 arası Kaiser çağını, alanın “karakteristik 
morfolojisini” kazandığı “en belirleyici dönem” 
olarak lanse etti, ve mimarlardan bu tipoloji ve 
morfolojiye uymalarını istedi. Ünlü mimarlar kendi 
binalarıyla bu temada çeşitlemeler tasarladılar.

Örneğin, fikirleriyle IBA’nın kuramsal temelini 
oluşturan Aldo Rossi, 10. Blok için, eski sokağı tek-
rar kuracak şekilde boylu boyunca uzanan, mima-
rin imzasını taşıyan kulelerle ritmik olarak kesilen 

ve arkadaki büyük avlu-bahçeye girişler veren iki 
L-şeklinde bina önerdi. Rossi’nin Şehrin Mimarlığı 
kitabında yazdığı şehir kuramı IBA’nın en önemli 
düşünsel kaynağıydı. Bu kuram mimarları, müşte-
rek bellek ile taşınan tarihi tipoloji ve morfolojiye 
daha özenli yaklaşmaya davet ediyordu. IBA ya-
rışma projesi raporunda da Rossi, bireysel mimar 
egosunun, şehir bütünlüğü ve sokak sürekliliği 
adına ikinci plana itilmesi gerektiğini savunuyor-
du. Yeni binalar mevcut tarihi tipoloji ile diyalog 
içinde tasarlanınca, birbirleriyle de senkronize ola-
cakları bekleniyordu. 

Bu senkronize olma temasıyla devam edersek, 
Rob Krier’in 28. Blok için yaptığı kentsel tasarım, 
ayakta kalan tek binaya 4 çevre bloğu ekleyerek, 
hem 4 yeni bahçe-avlu, hem de 4 yeni sokak ve 
kesişme noktalarında Schinkelplatz adını verdiği 
bir meydancık yaratıyordu. Bu sokaklar boyunca 
uzanan sıra binaların tasarımları yirmi farklı mima-
ri ofise verilmiş, bu ofislerin hepsi Krier’in kentsel 
tasarımı çerçevesinde kalmakla beraber farklı ko-
nut birimleri önermişlerdi. Bir çeşit mega-strüktür 
paranoyasından kaynaklanan bu strateji, IBA’nın 
birçok bloğu için uygulandı. Hans Koolhoff ve Art-
hur Ovaska’nın 13. Bloğu, ve genel kentsel tasarı-
mı Bohigas/Mackay/Martorell’e ait 4. Blok gibi. 

Müşterek kentsel tasarım, eğer birbirlerine hiyerar-
şik bir biçimde değil eşdeğer mevkilenen mimar-

Resim 5:  Alvaro Siza, Bonjour Tristesse Konutları, IBA-1984/87 
(Fotoğraf Esra Akcan)

Resim 4:  Esra Akcan, “Çiftlemeler Seri: 4”, 2012 (2012 İstanbul Tasarım Bienalinde Sergilenen Video)  
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lar arasındaki işbirliği şeklinde gerçekleşebilirse, 
açık mimarlık dediğim şeyin bir şeklini örnekler. 
Örneğin Rafael Moneo tipolojik tasarım yöntemini 
“gruplar halinde düşünme” yetisi olarak tanımla-
mıştı. IBA, tipolojik tasarım yöntemi ile anılan mi-
marları davet ederek, mimarlıkta işbirliğine olanak 
tanıyan, birbirine misafirperverce yaklaşan gruplar 
arasında müşterek ideallerle oluşan bir kentsel dö-
nüşüm projesi gerçekleştirmeyi ümit etmiş olmalı. 

Ancak davet edilen mimarların içinden bir grup 
IBA’nın prensiplerine katılmıyordu. Bu mimarlar 
yarışma projelerini çok dar buldukları zemin planı 
fikri içinde eritmek yerine, farklı kentsel dönüşüm 
alternatifleri ürettiler. Kitapta bu projelerin bazıla-
rı da farklı bir diğer açık mimarlık tanımı olarak 
işleniyor. Bu yarışma projeleri IBA direktörlerinin 
vizyonlarına ters düştükleri, ya da ütopik, bilinçli 
olarak uygulanması imkansız öneriler sundukları 
için reddedildi. Örneğin Rem Koolhaas’ın yarışma 
projesi hakkında jüri, “sanatkar çabaları, radikal 
bir biçimde pragmatik duruşu ve çizim kalitesini” 
takdir ettiğini, ancak “çevre blokları çerçeveleyen 
ve sokağın sürekliliğini sağlayan binalardan oluşan 
tarihi dokuyu restore etmekte” yetersiz kaldığı için 
projenin yarışmayı kaybettiğini açıkladı. Berlin’in 
travmatik tarihi ve Soykırım ile yüzleşen Daniel 
Libeskind, Peter Eisenman ve John Hejduk’un ya-
rışma projeleri ise, ancak IBA’nın kurallarına göre 
ciddi bir şekilde dönüştürüldükten sonra uygulan-
dı. 

“Eleştirel yeniden yapılandırma” teması, Berlin du-
varı IBA’nın bitiminden hemen iki yıl sonra yıkılıp, 
Batı ve Doğu Berlin birleştikten sonra da uzun bir 
süre gündemde kaldı. Ancak, Berlin’in birleşme 
yıllarında, deneysel ve farklı kentsel projeler IBA 
yıllarına nazaran çok daha az tolere edildi. IBA’nın 
binalara verdiği 25 yıllık sosyal konut statüsü sa-
yesinde, Kreuzberg, kendiyle benzer merkezi ko-
numda olan Mitte ve Prenzlauerberg’in tersine, 
Berlin’in birleşmesi sırasında gentrification’a uğra-
madı. Ancak Krezuberg binaları bu sosyal konut 
statüsünü bugün teker teker kaybettikçe, bu gent-
rification şimdi tüm gücüyle bölgeyi tehdit ediyor. 

BÖLÜM II: Yurtsuzluk

Kitapta IBA’yı üç başlığa göre inceliyorum: Birin-
cisi, kentsel toplu konut tarihinin bir parçası ola-
rak. Bu tarih içinde IBA, mimarların sosyal konutu 
disiplinlerinin meşru bir parçası olarak gördükleri 
20. yüzyılın son episodu olarak önemli bir yer tu-
tuyor— daha sonra sosyal konut sanki mimarların 
işi değilmiş gibi disiplin bu konudan ellerini çekti. 
İkincisi, 1970 ve 1980’lerde mimarlık söyleminde 

katılımcı, postmodern ve postyapısalcı tartışmala-
rın bir mikrokozmozu olarak. Ve üçüncüsü, göç 
yasaları ve konut arasındaki sorunlu ilişkileri açı-
ğa vuran önemli bir episod olarak. Açık mimarlık 
kavramı ise bu üç konunun, yurttaş olmayanların 
ya da yurtsuzların şehir hakları teması çerçevesin-
de tartışılması sonucunda ortaya çıkıyor. Bu tartış-
manın ışığında gelişen misafirperverlik kavramının 
tasarıma nasıl tercüme edilebileceğini düşünmek, 
beni açık mimarlık kuramının farklı terimlerine ve 
biçimlerine taşıyor. (Açık mimarlık dediğim şeyin 
bütünleyici tanımını konuşmanın sonuna kadar 
saklı tutacağım. Böylece bu tanımın örneklerin 
içinden nasıl çıktığını göstermek istiyorum.) 

Duvardan sonra Batı Berlin içinde kalan 
Kreuzberg’in göçmen mahallesine dönüşmesi so-
ğuk savaşın bir sonucuydu. İki Berlin arasındaki işçi 
trafiğinin engellenmesine neden olan Berlin duva-
rının inşa edildiği aynı yıl, yani 1961’de, Almanya, 
Türkiye ile işçi takviyesi anlaşması imzaladı. Batı 
Almanya’nın işçi açığını gidermek için imzalanan 
bu anlaşma sonucunda, 1973 yılına gelindiğinde, 
Almanya’da yurttaş olmayan nüfusun yüksek ora-
nını, %23 ile Türkiye’den gelen ve yasal adı “misa-
fir işçi” olarak geçen nüfus teşkil ediyordu. Berlin 
duvarının yıkılmasından hemen önce, Batı Berlin 
nüfusunun %12.5unu, Almanların günlük dilde 
“yabancı” (Ausländer) diye adlandırdığı, ve yarısı 
Türkiye’den gelenler oluşturuyordu. Türkiye’deki 
1980 darbesi sonucunda 14.000 kişi yurttaşlıktan 
atılmış, ve darbe sonrasında 1990larda yaşananlar-
la yaklaşık 30,000 çoğu Kürt vatandaş Almanya’ya 
iltica etmiş, ve bu kişilerin bazıları Kreuzberg’de 
IBA binalarına yerleşmişti. Bu kişilerden bazıları 
kitaptaki karakterleri oluşturuyor. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük 
mülteci krizini yaşadığımız şu günlerde bu yurt-
suzluk, ya da yurttaş-olmama halinin kuramsal bo-
yutları üzerinde biraz durursak: Giorgio Agamben, 
Hannah Arendt’in 70iaşkın yıl önce, yani başka bir 
büyük mülteci krizi sırasında yazdığı “Biz Mülte-
ciler” makalesine bugün tekrar bakmayı öneriyor, 
çünkü, son olaylar olmasaydı bile, yurtsuzluk kav-
ramı çağımızın sadece yaygın bir durumunu anlat-
makla kalmıyor, modern kurumların bu durumu 
ele almadaki yetersizliklerini de açığa vuruyor. 
Agamben farklı yurttaş-dışılık tanımları arasındaki 
ayrımları biraz paranteze aldı. Mülteci yurtsuzdur, 
ama iki devlet arasında kalmışlığıyla ve her ikisin-
de de yurttaşlık haklarını alamayan bir birey olarak 
misafir işçi de, mülteci gibi, Agamben’in deyişiyle 
“de facto yurtsuzluk durumu” içindedir. Yurtsuz 
olma hali, bir devletin yurttaşı olma koşulu üzerine 
kurulmuş insan hakları tanımının da sınırlarını sor-
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gulamaya davet eder bizi. Agamben’i alıntılarsam: 
“Buradaki paradoks, nihai insan haklarının cisim-
leşmesine en çok ihtiyacı olan kişi, yani mülteci, 
tersine bu kavramın radikal krizini oluşturur.” Şim-
diki tanımıyla, yurttaşlık hakları kaybolan kişinin, 
insan hakları da kaybolur.  

Almanya ve Türkiyeli yazar, Emine Sevgi 
Özdamar’ın “Misafir işçi kelimesini severim; gö-
zümün önünde hep iki kişi belirir, biri orada öyle 
misafir olarak oturur, diğeriyse çalışır” sözleri de 
misafir işçi terimindeki benzer bir çelişkiyi açığa 
vuruyor. Bu yurtsuzluk kavramını biraz daha yakı-
nımıza getirirsek: Devlet güçlerince yurtsuzlaştırı-
lan insan bir başka ülkeye göçe zorlanan mülteci 
olabildiği kadar, egemen devlet politikalarına eleş-
tirisini sivil itaatsizlik yoluyla ifade eden aktivist de 
olabilir. Devletten dışlanma durumu olan yurtsuz-
luğun her yurttaşa çok uzak gibi görünse de, bizzat 
şehir haklarını kullanmasıyla başına gelebilecek 
kadar yakın olduğunu farketmek, ulus-devlet ve 
ona koşullu insan haklarının günümüz dünyasın-
daki radikal krizini açığa vurur. 

IBA başlamadan önce, Berlin Senatosu ve ev sa-
hipleri yurtsuz haklarının olmaması durumunu 
çok çıkarcı bir biçimde kullanıyorlardı. Dönemin 
Almanya’daki sivil toplum örgütlerinin raporlarına 
göre, ev sahipleri ve ev büroları yurttaş olmayan 
ailelerin kira başvurularını sürekli olarak reddedi-
yor ve bu durum onları Kreuzberg’deki harap bi-
nalara itiyordu. “Yabancıya daire verilmez” sözü, 
o zamanların kira duyurularında sıkça rastlanan 
bir ibareydi. Yurtsuz haklarının olmaması durumu-
nu kendi avantajlarına kullanan evsahipleri yasal 
onarım kurallarına uymuyor, nasılsa göçmen aile-
lerin bozulan ve kırılan daireleri hakkında resmi 
şikayette bulunmayacaklarına güveniyorlardı. Bu 
şekilde bir alanı gettolaştırmak, Almanya’da büyük 
ölçekli kentsel dönüşüm projelerine kılıf hazırla-
mak için de sıkça kullanılıyordu. Hatta, o dönem-
de Oranienplatz için düşünülen otoban projesinin 
uygulanabilmesi için alandaki zaten harap olduğu 
iddia edilecek binaların yıkılması gerekiyordu, ve 
yurttaşların haklarına sahip olmayan göçmenleri 
bu binalardan çıkarmak son derece kolay olacaktı. 

Benzer bir yöntem, dünyanın birçok yerinde kent-
sel dönüşüm projeleri başlatmak için hala kullanı-
lıyor, ve adına haraplaşma sürecinde oluşan kira-
uçurumlarına dayanan gentrification da deniyor. 
IBA bu otoban projesini durdurdu, ama onun da 
göçmen politikasında tartışılacak çok şey vardı. 

IBA’nın profesyonel başarısı muğlak göçmen po-
litikaları yüzünden karmaşıklaştı. 1975 ve 1978 
yılları arasında, Berlin Senatosu “yabancı proble-
mi” dediği şeyi denetleyecek bir seri konut yasası 
çıkardı. Bunlardan 1975 yılında yürürlüğe konan 
Zuzugsperreyani “taşınma ve yerleşme yasağı”, ve 
1978 yılının ayrım-sonlandırma denen düzenleme-
si misafir işçiler için ciddi sonuçlar doğurdu. Birin-
ci yasa, Kreuzberg, Wedding ve Tiergarten’a yani 
Berlin’in 12 ilçesinden 3üne ek yabancı ailelerin 
taşınmasını yasaklıyor, ikincisi ise tüm Batı Berlin 
içinde herhangi bir binada en fazla %10 oranında 
yabancı ailenin yaşamasına izin veriyordu. Misafir 
işçilerin Alman toplumuna “entegrasyonu” olarak 
meşrulaştırılan, ancak bunu yabancıları şehre eşit 
şekilde yayılmaya zorlayarak yapan bu yasalar, 
yabancı işçilerin sosyal ve kültürel network kura-
bilecekleri alanlarda, yani akraba, hemşeri ya da 
dildaşlarına yakın yerlerde yaşamalarını engelle-
mek demekti. Bu dönemde bu düzenlemeleri pro-
testo eden çeşitli broşür ve posterler de çıkmıştı. 
Daha açık söylemek gerekirse, Berlin Senatosu, 
yani IBA’nın işvereni, IBA alanlarında gereğinden 
fazla Türkiye’den gelmiş yurttaş-olmayan insan 
olduğunu düşünüyor, bir sosyal kontrol mekaniz-
ması olarak kentsel dönüşüm aracılığıyla, ayrımcı-
lığı-sonlandırmak diye nitelediği tepeden inme dü-
zenlemeleri hayata geçirmeyi hesaplıyordu.  IBA 
başladıktan birkaç yıl sonra, Senato’daki çoğunluk 
Hıristiyan Demokratlara geçti ki, onların göçmen-
karşıtı politikaları çok daha şiddetli düzenlemeler 
yapmak istiyordu. Örneğin IBA’dan sorumlu Hıris-
tiyan Demokrat Senatör Horst Franke şöyle diyor-

Resim 6: Yüksel Karaçizmeli’nin apartmanında açık ve kapalı 
mutfak. Alvaro Siza, Bonjour Tristesse Konutları, IBA-1984/87 
Resim: Esra Akcan)

Resim 7:  John Hejduk. IBA-1984/87-Wilhelmstrasse Yarışma Proje-
si, Berlin, 1981. Arazi modeli (IBA 1984/87 Arşivleri, Berlin)
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du: “Biz yabancıları entegre etmek istiyoruz, arzu 
ederlerse... Almanya’ya kim gelirse Alman gibi 
hissetmeli... Ama tabii ki, genel yabancı politika-
mız ışığında, yabancıların, özellikle de Türklerin 
ülkelerine geri dönmesini istiyoruz. Kreuzberg’den 
çıkıp hayatına yeni bir yön vermek isteyen herkese 
yardım etmeye hazırız.”

Kitapta yaptığım argümanlardan bir tanesi, 
Senato’da Sosyal Demokratların çoğunlukta oldu-
ğu dönemde bile yürürlüğe giren taşınma yasağı ve 
%10 kuralı gibi ayrımcı konut yasaları, IBA-Neu-
bau binalarının işlev programına yansıtılmıştı: ste-
reotipik bir misafir göçmen ailesine uyacak büyük 
dairelerin oranı buna göre düzenlenmişti. Doğu 
Kreuzberg’in birçok yerinde yurttaş olmayan nüfu-
sun oranı %50ye kadar çıksa da, Senato, sadece 
%5, en fazla %10 oranında dairenin 4 ya da daha 
fazla odalı büyük daire olabileceğini ve herhangi 
bir binada en fazla %10 oranında yabancının yaşa-
yabileceğini şart koşuyordu. Taşınma yasağıyla da 
birleşince, Senato’nun düzenlemeleri, Türkiye’den 
gelen ailelerin yeni IBA binalarına yerleşme şansı-
nı ciddi bir biçimde kısıtlayarak, bölgedeki yurttaş 
olmayan insan oranını değiştirmeyi planlıyordu. 
Gentrification’a neden olan çoğu kentsel dönüşüm 
projesinin aksine, IBA bir toplu konut projesiydi, 
ancak onun aracılığıyla Senato yurttaş ve yurtsuz-
lar arasında ayrımcılık yapmanın başka yollarını 
buldu. 

Böyle bir ortamda, farklı mimarların bu göç politika-
larına karşı takındıkları aktivist, muğlak, siyasi ola-
rak naif, ya da geçiştirici tutumları görmek önemli 
gibi geliyor bana. Örneğin, RemKoolhaas’ın ofisi 
OMA’nın Checkpoint Charlie’de yaptığı bina şu 
şekilde sunulmuştu: “OMA, binadan alınan bir ke-
sitin Batı Berlin’in kesitini temsil edeceğini tahay-
yül etti. Alt katta gizli otobüs durağında askerlerini 
boşaltan müttefikler, orta katlarda büyük daireler-
de oturan Türk göçmen işçiler ve aileleri, ve üst 
katta küçük dairelerde oturan Almanlar.” Bu bina, 
farklı programların ve ulaşım sistemlerinin met-
ropol hayatındaki gibi üstüste bindirilmesi, ya da 
bir promenad boyunca sağlanan zengin sirkülas-
yon sistemleri gibi erken Koolhaasçı temaları ba-
rındırıyordu. Aynı zamanda, mimarlar bir yandan 
Amerika’nın Batı Berlin üzerindeki yatırımını açı-
ğa vuruyor, diğer yandan dönemin göçmen karşıtı 
politikalarına göçmenleri şehirde görünür kılarak 
pasif eleştirel bir tutum alıyordu. Ancak bunu ya-
parken aynı zamanda yabancıları farklı ve yurtsuz 
olarak da ayrıştırıyordu. 

RobKrier de göç olayını ciddiye alıyor, yaptığım 
söyleşide IBA-Neubau direktörü Kleihues’u bunu 

ihmal ettiği için eleştiriyordu, ancak Krier’in göç-
menlere yaklaşımı mimari biçim ve etnik kimlik 
arasında var olduğu iddia edilen özcü bir bağı 
sürdürüyordu. IBA’nın gerçekleştiği yıllarda, Rob 
Krier Ritterstrasse’deki konut bloğundaki bazı da-
ireleri özellikle Türk aileler için tasarladığını yaz-
mıştı: “T-şeklindeki şeması ve camlı verandası ile 
iki katlı daireler, geleneksel Türk evini hatırlatıyor. 
Kreuzberg’de yaşayanların %80i Türk olduğu için 
umarım bu daireler onlara tahsis edilir.” Krier, ulus 
ve biçim arasında algıladığı bu özcü bağı, kent-
sel tasarım kararlarını açıklamak için de kullandı. 
“Avrupa şehri” diye adlandırdığı ve yaya ölçeği ile 
kentsel morfoloji kalitesi dolayısıyla savunduğu 
yaklaşımını şöyle açıklıyordu: “Kreuzberg’de çok 
Türk yaşıyor ve eminim kendi vatanlarında bunu 
öğrenmiş olan bu etnik grup, bir sokak ve mey-
danda nasıl evde hissedileceğini hatırlıyor.” Krier, 
Avrupalı olarak görülmeyen bir grubun haklarını 
savunmak için “Avrupa şehri” terimini kullanma-
sındaki paradoksu pek fark etmemiş olmalı. 

Bunun karşısında, IBA’nın Altbau bölümünde gö-
rev yapan mimarlar, yurtsuzluk konusuna bir ulus 
ya da etnik kimlik sembolizmi olarak değil, şehir 
hakları çerçevesinde yaklaştı. Kentsel yenilemenin 
demokratikleşmesini, ve renovasyondan doğrudan 
etkilenecek kişilerin birinci dereceden karar ve-
riciler olmasını savundu. Konuşmamın ilk örneği 
kapsamında tartıştığım katılımcı süreç sayesinde, 
tek bir aile bile Kreuzberg’den çıkarılmadı, ve bu-
nun sonucunda Senatonun %10 yabancı kuralı ve 
taşınma yasağı, bizzat bu Senato tarafından işe alı-
nan bir ekip tarafından kırılmış oldu. 

Bugün, misafir işçiler çoktandır yurttaşlık statüsü 
aldıktan sonra bile, IBA binaları göçmen hakları 
üzerine yapılan müzakereler sonucunda dönüşü-
yor, koşullara uygunlaştırılıyor. Örneğin, Türk bir 
göçmen ailesinin, 1993 yılında Alman Federal 
Anayasa Mahkemesine açtığı bir davayı kazan-
ması sonucunda, Almanya’da oturanlar, anayasal 
bir hak olan bilgi alma özgürlüğünün bir parçası 
olarak binalarına çanak anten koymaya yasal hak 
kazandılar. Böylece Türkiye’den gelen göçmenler, 
IBA binalarının pencere, balkon ve dış duvarlarına, 
Türk televizyon kanallarını seyretmelerini sağlayan 
çanak antenler taktılar—davadan önce bunu yapa-
mıyorlardı.(Bu durum İstanbul Tasarım Bienalinde 
sergilediğim “Bilginin Özgürlüğü” enstallasyonuna 
ilham vermişti.) Kimilerine göre görsel kakafoni, 
kimilerine göre ise bilgi alma özgürlüğünün sem-
bolü olan bu çanak antenler, IBA binalarının yaşa-
nan-formlarına tanıklık ediyorlar. Bir yandan göç-
men haklarını genişletirken, diğer yandan göçmen 
evlerini yurtsuzların bölgesi olarak damgalıyorlar. 
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BÖLÜM III: AÇIK MİMARLIK

Yani, açık mimarlık nedir? Bu bölüme yönteme 
dair bir giriş yaparak başlayayım. Açık mimarlığı il-
gilendiren sorular, aslında mimarlık araştırmalarını 
ilgilendiren sorulardan çok da farklı değil, özellikle 
de bir araştırmacı kentsel dönüşüm ve toplu konut 
projelerinin sadece mimar ve politikacılarına de-
ğil, yurtsuz kullanıcılarına da söz vermek istiyorsa. 
Diğer bir deyişle, kent mekanında yurtsuzluğun sa-
dece tarihini değil, tarih yazımını da sorgulamak 
istiyorum, sadece yurtsuzluğun öyküsünü değil, bu 
öykünün yazılış süreci için şimdiye kadar hazırlan-
mış kalıpları da. Mimarlık araştırmalarında “kulla-
nıcı” terimi altında soyut, evrensel bir varlık olarak 
nesnelleştirilen kentli, ya sosyolojik yöntemlerle, 
yani yeterli büyüklükte numuneler seçip, çok seç-
meli anketler dağıtıp, sonuçları rakamsal verilere 
dönüştürerek araştırılıyor—ki bu çeşit ampirik sos-
yoloji Almanya da göç araştırmalarının halen en 
baskın yöntemi. Ya da paralel bir araştırma alanı 

olarak, primitiv olarak adlandırılanı anlama hırsı-
nın bir yansıması olarak doğan etnografinin, sanat 
ve mimarlık tarihini uzun zamandır etkileyen ka-
lıplarıyla. (İnsan burada Semper, Riegl, Wöllflin ve 
daha birçoklarını hatırlayabilir.) Etnografik öncülle-
rin kalıntıları halen o kadar baskın olmalı ki, göç-
men şehir bölgeleri Afrika, Batı ve Orta Asya ya da 
Güney Amerika şehirleri üzerine yapılan herhangi 
bir araştırma hemencecik etnografi olarak katego-
rilendiriliyor. 

Ben bu çalışmamda, pozitivist sosyoloji ve etnog-
rafiden ilham almış mimarlık araştırmalarıyla ara-
ma bir mesafe koyarak, yurttaş olmayanların bir bi-
rey olarak seslerini sözlü tarih ve hikayecilikten il-
ham alan bir anlatı tarzı ile yazmaya çabalıyorum. 
“Temsil edebilmek” ya da “nesnel olmak” gibi 
iddialardan uzak olan, ve sadece bir tanığın yeter-
liliği üzerine kurulu sözlü tarih, resmi belgelerin 
eksikliği durumunda yurtsuzluğun sesine ulaşabi-
leceğimiz sayılı kanallardan biri. (Yine İstanbul Bi-
enalinde bu sözlü tarihi örnekleyen bir video ens-
talasyonu paylaşmıştım.) Bu sözlü tarih anlatılarını 
yazıya tercüme ederken ise, hem tarihçi-yazar hem 
de kullanıcı-mimar diye adlandırdığım bireyin se-
sini açığa çıkaran hikaye-anlatımı formatını deni-
yorum. Walter Benjamin, hikaye anlatımını, izole 
bir yazar tarafından üretilen roman ya da sürekli 
hızlanan enformasyon otobanının tersi bir biçim-
de, ağızdan ağıza geçen deneyim olarak, ve hika-
ye-anlatıcısını da “gerçek hayatın dokusuna işlemiş 
bilgeliğin” kendi ağzından geçmesine aracı olan 
yazar olarak tanımlamıştı. Buradan yola çıkarsak, 
mimarlığın hikaye anlatıcısı açık bir yazım formatı-
na ulaşmak için tarihçi ve kullanıcı kişi rolleri ara-
sında sürekli gidip gelir; ve bir bireyin bir mekanda 
yaşamasıyla oluşan günlük hayat dokusunun da bu 
mekanın tarihinin bir parçası olduğunu kabul eder. 
Herhangi bir hikaye anlatısının koşullu ve kısmi 
olması, mimarlık tarihinin de sürekli açık kalması 
gereken doğasına işaret eder. 

Örnek 2: 121. Blok: Eleştirel ve Süregiden Katılım 
Olarak Açık Mimarlık

IBA Altbau ile Neubau arasındaki en önemli fark-
lardan bir tanesi katılımcılığa yaklaşımlarıydı. Alt-
bau mimari tasarımda katılımcılığı demokrasinin 
eş anlamlı kelimesi olarak görürken, Neubau mi-
mari uzmanlığı devre dışı bırakan ve vasatlığa açık 
çağrı yapan bir semptom olarak teşhis ediyordu. 
Neubau direktörü Kleihues kendi duruşunu “acil 
sosyal problemleri öne sürerek sanatsal ihtiyaçla-
rı inkar eden ve şehrin sanat boyutunu reddeden” 
yaklaşımlarla mücadele etmek olarak tanımlamış-
tı. Bu kentli ve kullanıcının sanata ya da tasarım 

Resim 8:  John Hejduk. IBA-1984/87-Wilhelmstrasse Yarışma Proje-
si, Berlin, 1981. Misafir ve Tiyatro Maskeleri  
(Kanada Mimarlık Merkezi Arşivleri, Montreal)
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sürecine katkısına güvensizliği ima ediyor. IBA-
Neubau’nın danışmanı Vittorio Magnano Lampug-
nani ise bir söyleşisinde şöyle demişti: “Karar alma 
sürecini demokratikleştirmek, karar alma meka-
nizması en alt seviyeye indirilecek demek değil-
dir... Katılımcılığı bugün savunanlar bir toplumda 
uzmanlığın bölüşülmesinden korkuyorlar ve onu 
tehlikeye atıyorlar. Toplumun ortak karar vermesi 
ve uzmanlara bırakması gereken konuları akılcı bir 
biçimde ayrıştıracaklarına, daha fazla demokrasi 
için duygusal ve işe-yaramaz yakarışlarla kendi-
lerini tüketiyorlar... Sanat ve entelektüel sorumlu-
luğa bağlı insanlar vasatlığa karşı mücadelelerini 
sürdürmelidir.” Aynı zamanda, IBA-Neubau’nın 
gözünde, bir dairenin mevcut durumunda yaşayan 
kiracıya dikkati çok fazla çevirmek, kullanıcıyı çok 
kısa-görüşlü ve gelecekte geçerli olmayabilecek 
bir şekilde karakterize etmeye neden oluyordu—ki 
buna benzer bir durumu Aldo Rossi “saf işlevselci-
lik” olarak eleştirmişti. Belki de son derece bilinçli 
olarak, IBA-Neubau, mimarlık disiplini ve toplum 
için daha yüksek düzeyde bir sorumluluk duygu-
su geliştirdiğine inandıkları için mimarlıkta radikal 
otonomiyi savunan mimarları davet etmişti. 

Otonomi ve katılımcılık arasında bu algılanan kar-
şıtlığın bağlamında, AlvaroSiza’nın IBA-Altbau için 
tasarladığı, takma adı cephesindeki kalıcı grafitiye 
referansla Bonjour Tristesse olan binaya yakından 
bakmak bir alternatif oluşturacak. İnşa sırasında 
kalıp söküldüğünde farkedilen bu grafiti belki de 
aynı adlı roman ve filme gönderme yapıyordu. Bu-
rada çevresinden kendini kopuk hisseden karakter 
kendini “bir türlü unutamadığı anılardan oluşan 
görünmez bir duvarla sarmalanmış” olarak tanım-
lıyordu, ki bu da üç tarafı Berlin duvarıyla sarılmış 
bir bina için uygun bir benzetme olsa gerek. Ya-
rışmayı kazanan projesine uygun olarak, Siza tüm 
bloğun kentsel tasarımını, apartman binasını, yuva 
ve yaşlılar yurdu binalarını tasarladı. Kentsel tasa-
rımında, Siza, Kleihues’un savunduğu çevre blok 
fikrini değil, geçirgen blok fikrini önerdi. Eklediği 
ayrık, bazen biraz geri çekilmiş binalar, sokağın 
sürekliliği adına arka avlunun çevresini tamamen 
çevrelemiyordu. Bu çözüm, arka avlunun kentlile-
rin geçebildiği ve kullanabildiği kamusal bir alan 
olmasını sağlıyor, ve iç alandaki bir okul, bir iş-
lik, ya da bir bahçe ile sürpriz bir biçimde karşı-
laşmalarına olanak veriyordu. Kamusal alan olarak 
sadece ön sokağa dikkati yöneltmektense, Siza’nın 
önerisi Berlin’in arka Hof’larının da kamusal alan 
olarak canlandırılmasını öneriyor, böylece Berlin 
bloğunu geçirgenleştiriyordu. Kleihues ve IBA-
Neubau’nın mimarlık kuramcıları yeni binaların 
“şehrin geni” içinde eritilmesini savunurken, Siza 
mevcut ve yeni yapılacak binalar arasında daha 

fazla zıtlık, daha fazla karşıtlık, daha az süreklilik 
yaratılmasını öneriyordu. 

Önceden Portekiz ve Hollanda’da da katılımcı top-
lu konut projeleri tasarlamış olan Siza, bu konuya 
yabancı değildi, ve Berlin apartman bloğunda her 
dairede kullanıcılar tarafından sahiplenilmesini 
ve değiştirilmesini öngördüğü esnek açık mimar-
lık mekanları önerdi. Siza’nın öngörüsü zaman 
içinde kullanıcılar tarafından da doğrulandı. Özel-
likle, binanın açılışından bugüne ikinci kat köşe 
dairesinde kocası ve iki çocuğuyla yaşayan Yüksel 
Karaçizmeli’nin apartmanında bu görülebilir. “Beş 
pencereli bu kadar aydınlık bir oturma odasını baş-
ka nerede bulacağız?” 2009 yılının yaz aylarında 
yaptığımız ilk söyleşide bana böyle demişlerdi. İlk 
taşındıklarında halıyı odanın şekline göre yuvarlak 
kesmek ve mobilyaları yerleştirmek zor olmuş olsa 
da, “dört köşeli olağan bir odayı heryerde bula-
bilirsiniz, ama böyle bir oturma odası çok kendi-
ne özel” diye devam etmişti Yüksel Karaçizmeli. 
“Herkes şu pencerenin önünde oturmayı seviyor. 
Önceleri bir sandalyeye çeker çocuklarımızı otur-
turduk, ve saatlerce sokağı seyrederlerdi. Şimdi 
aynı şeyi torunlarımıza yapıyoruz.”

Yüksel Karaçizmeli de binlercesi gibi İş Bulma 
Kurumu aracılığıyla 1968 yılında Adana’dan 
Almanya’ya gelmişti. Yıllar önce yaptığı bu seyahat 
hafızasında halen çok canlıydı. “Sirkeci’de trene, 
o kara karanlık trene bindik. Kadınları trenin önü-
ne erkekleri arkaya koymuşlardı. Tüm yol boyunca 
ağlamıştık.” İstanbul sınırında trene binmeden ge-
çirdiği doktor kontrolünü de çok iyi hatırlıyordu. 
Alman doktorlar tüm vücudunu kontrol etmiş, bir 
ameliyat yarası, ciddi bir rahatsızlığı, sağlıksız ci-
ğerleri ve çürük dişleri var mı diye bakmışlar. Gel-
dikten sonra, misafir işçilere dağıtılan tuvalet kul-
lanım kılavuzu gibi nasıl davranmaları gerektiğini 
öğreten, örneğin tuvalete nasıl oturulacağını, 
tuvalet kağıdının hangi elle nereye sürüleceğini 
anlatan, göç bürokrasisinin saçma müstehcenlikle-
rini örnekleyen broşürleri de almış olmalıydı. 

Yıllar içinde Karaçizmeli penceresinden Berlin 
Duvarı’nın yıkılmasını, ve sokağının sessiz bir göç-
men mahallesinden çok kültürlü bir metropoliten 
merkezine ve Berlin gece hayatının en hip köşe-
sine dönüşmesini seyretmiş. Sabaha karşı yüksek 
müzikten şikayet etmek için polisi aradığında, me-
mur birşey yapamayacağını söylemiş, “Burası Kre-
uzberg” demiş, muhtemelen Çin mahallesi hakkın-
daki ünlü film repliğini düşünerek. Ama o kırk yıl 
Almanya’da yaşadıktan sonra “kendimi buranın ya-
bancısı gibi görmüyorum ki” diyor, Türk görenek-
leri içinde izole bir hayat yaşayan göçmen komşu-
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larını eleştirerek. Yine de ne kendisi, ne kocası, ne 
de çocukları, mahallede bulabildikleri ucuz ve taze 
sebze meyvesi, Türk bakkalı ve ekmeği, domuz eti 
değmemiş kasapları, ve uzun dönemli dostlukları 
nedeniyle Krezuberg’den herhangi başka biryerde 
yaşamayı düşünmek bile istemiyorlar.

Siza katılımcı mimarlık konusunda çok da romantik 
değildi. Tersine bu sürecin eksikliklerini ve çelişki-
lerini, “otoriter politikacıların” katılımcılık motto-
su altında mimari uzmanlığı halkın sesi dedikleri 
şeyin altında eritmek için, mimarın rolünü “insan-
lar için bir alete” dönüştürmek için kullanmalarını 
eleştirdi. Gerçekten de 1970ler ve 80ler boyunca 
katılımcı mimari pratiklerin içinde yeralmış çoğu 
mimar bu sürecin sonunda hayal kırıklıkları yaşa-
mış, politikacıların katılımcılık kılıfı altında aslında 
kendi isteklerini farklı grupların demokratik diyalo-
ğundan çıkan bir ortayolmuşçasına dayatmaların-
dan şikayet etmişlerdi. Siza’nın şu sözleri dikkate 
değer: “Biliyorum ki çoğu politikacı sivil katılımcı-
lık sürecini kendi çıkarları için kullanıyor... Mimar-
lıkta katılımcılık çok sahtekar opportünistleri ken-
dine çekebilir.  Ama katılımcılığın kendisi sahtekar 
değildir, ve bana öyle geliyor ki, mimarlıkta sosyal 
konular bu kadar heyecan gördükten sonra, bugün 
bu konuların birden hiçkimseyi ilgilendirmeyen, 
utanılacak taşralı kaygılar gibi algılanması üzücü-
dür... Gene de ben hala bir projede katılımcılığı 
başka hiçbirşeyle değişmem.”

Süreç boyunca uğradığı hüsrana rağmen, Siza 
katılımcılık prensibinden yine de vazgeçmemiş, 
bu süreçte mimar ve kullanıcı arasında çıkan pü-
rüzleri orta yolda birleştirmek, üstünü kapamak 
yerine, onlarla yüzleşmeyi, projenin bu tip sür-
tünmelerden ortaya çıkmasını önermişti. Bonjour 
Trıstesse’de her daire için oturma odasına açılan 
boş, belirsiz bir mekan tanımlamıştı. Resmi kay-
naklarda adına kış bahçesi denen ama farklı kul-
lanımlara olanak tanıyacak şekilde tasarlanan bu 
mekan Siza’nın öngördüğü şekilde kullanıcılar ta-
rafından sahiplenildi. Örneğin Yüksel Karaçizmeli 
bu mekanı iyi havalandırılabilen ek bir mutfağa 
dönüştürmüş, ve kendi buzdolabı, fırın ve çalıştığı 
Siemens’de kolayca bulduğu tesisatçısını getirmiş. 
Karaçizmeli evi kiralamaya karar verdiğinde bina 
inşaat halindeymiş. Ev bürosunda daireyi ona plan 
çizimi üzerinden anlatmışlar ama açık mutfaktan 
hiç bahsetmemişler, ve eve taşınıp da açık mutfa-
ğı görüp şok olduğunda artık çok geçmiş. Siza’nın 
tasarladığı açık mutfağı kokuları tüm eve yayılan 
Türk yemekleri için hiç de uygun bulmadığından, 
yine Siza’nın kullanıcının sesini duyurması için ta-
nımsız bıraktığı esnek mekanı kullanarak kendine 
iki bölümlü bir mutfak yapmış: depolama, yıkama, 

hazırlama, ve yeme için açık mutfak, pişirme için 
hemen yanında bir camekanla ayrılan kapalı mut-
fak. Binadaki diğer aileler tarafından ibadet meka-
nına ya da ek bir yatak odasına dönüştürülen bu 
boş mekan, kullanıcının sesine daha mimari tasa-
rım aşamasında bir yer açtığı için Siza’nın mimari 
katılımcılık adına yaptığı önemli bir katkı. Bu şe-
kilde eleştirel ve süregiden bir katılımcılık süreci, 
açık mimarlık dediğim şeyin bir diğer türü.

Örnek 3: 11. Blok: Macera Oyunu Olarak Açık 
Mimarlık

Eleştirel katılımcılık açık mimarlığın bir türü olsa 
da, kavramı bütünüyle kapsayan bir şekli değil. Bu-
gün son örnek olarak John Hejduk’ın IBA projesi-
ni seçtim, çünkü bu proje bu tartışmanın birtakım 
formülleşmiş çift-kutuplu kategorilere sıkışıp kal-
masını engelliyor: Kişisel ya da toplu, estetik ya da 
politik kaygılar, halkla basit ya da karmaşık iletişim 
kurma, bencil ya da beraber çalışma yanlısı mimar, 
tepeden inme ya da tipolojik kentsel tasarım gibi 
çift kutuplu kavramlardan söz ediyorum. 

Hejduk IBA-Neubau için yaptığı iki yarışma pro-
jesini de Berlin Maskeli Piyesi dediği enigmatik 
bir kavramla adlandırdı, ve çitle sarmalanmış bir 
arazi üzerinde serbest duran heykelsi nesnelerden 
oluşan projeler önerdi. Örneğin, Wilhelmstrasse 
yarışması için önerilen ritüele dayalı yapılar ara-
sında, bir okuma tiyatrosu, pandomim tiyatrosu, 
kamusal tiyatro, en yaşlı kentli için bir ev, gözetle-
me kulesi, saat kulesi, arabulucu, mahalle doktoru 
evi, üstünden geçilen köprü, çan kulesi, seyretme 
kulesi, su kulesi, misafir kulesi, maske kulesi, rüz-
gar kulesi, kitap çarşısı, piyango bayii, ve alışveriş 
kabinleri bulunuyordu. Prinz Alberect Sarayı mi-
mari yarışması için tasarladığı ve Mağdurlar adını 
verdiği projesinde ise Hejduk, İkinci Dünya Savaşı 
sırasında Nazilerin işkence için kullandıkları ara-
zi için bir Maskeli Piyes önermişti. Herbirinin bir 
adı, bir resmi ve bir hikayesi olan 67 özne için 67 
nesne tasarımı bu arazinin sınırları içinde dağıtı-
lacak ve Almanya’da o dönemde önemli olmaya 
başlayan Soykırım Hafızasına katkıda bulunacaktı. 
Hejduk 2000 yılına yani hayatının sonuna kadar 
başka şehirler için, birbirleri arasında metinler – 
arası bağlar kuran maskeli piyesler hazırlamaya 
devam etti. Yapılar ve karakterler farklı şehirlerin 
piyesleri arasında gidip geldi, aynı karakter başka 
bir piyeste farklı bir yapıyla cisimleşebildi. Bir süre 
sonra, bu yapılar, sanki rahat seyahat edebilmeleri 
için tekerlekler üzerine kondu. 

Hejduk’un projeleri farklı olası yorumları çağırıyor 
ve ben onları macera oyunu kavramı ile anlamayı 
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öneriyorum. Açık mimarlığın bir türü olan macera 
oyunu bir yandan benliğin yabancıya açıldığı bir 
birlikteliği, diğer yandan zaman içinde evrilen bir 
olayı betimliyor. Maskeli Piyes 16. ve 17. Yüzyıl-
larda özellikle İngiltere’de yaygınlaşmış, bir başı ya 
da sonu ya da belirlenmiş plotu olmayan bir perfor-
mans türü. Ayrıntılı bir sahne tasarımı içinde, şarkı 
söyleme, dans etme, rol yapma, pandomim ve do-
ğaçlama içerebilen ve seyircilerin de katılabildiği 
özel bir performans şekli. Eğer Hejduk’un Berlin 
için tasarladığı Maskeli Piyesler gerçekleşseydi, 
herhangi bir ziyaretçi proje arazisine ya da sahneye 
gelebilir, yapılar arasında önceden belirlenmiş bir 
sıralama olmadan dolaşabilir, evlere girebilir, ku-
lelere tırmanabilir, köprüleri geçebilir, kabinlerde 
ve bayiilerde alışveriş yapabilir, ve insanı mecazlar 
okumaya davet eden bu yapılarla hayal gücünü et-
kinleştirebilirdi: kuyrukları olan tiyatrolar, gözleri 
olan cepheler, şemsiyeye benzeyen kuleler, geo-
metrik tırtıla benzeyen köprüler, o gün saçları ka-
rışmış medusa kafalarına benzeyen bayiiler, çadıra 
benzeyen kabinler, tekerlek üstü robota benzeyen 
evler gibi. Hejduk’un bu maskeli piyeslere eşlik 
etmesi için yazdığı metinleri okuyan ziyaretçi, 
bilmecenin ipuçlarını hem fiziksel hem metinsel 
alanda çeşitli şekillerde birleştirebilirdi. İnşa edil-
miş yapılarla alegorize edilen bir grup karakter, 
ziyaretçinin imgeleminde sonsuz sayıda hikaye 
üretebilirdi. Aynen bir macera oyununda olduğu 
gibi, yani oyuncuların günlük hayatlarının simge 
sistemini ve teknik bilgisini arkalarında bırakarak 
yeni bir yapay evrenin eserleriyle haşır neşir olduk-
ları bir macera oyununda olduğu gibi, Hejduk’un 
maskeli piyeslerinde de insanlar bilmecelerin içine 
atılmaya, sahnenin kodlarını çözmeye ve karakter-
lerle empatiye girmeye davet ediliyordu.

Hejduk’un kendi projelerini maskeli piyes olarak 
adlandırması, bizi onun mimarlığını tiyatro ve per-
formans çalışmaları ışığında tartışmaya davet edi-
yor. Hejduk’un projelerindeki yapılar didaktiklik-
ten uzak son derece kişisel ve otobiyografik olsalar 
da, aynı zamanda ikinci bir aklın katılımını davet 
ediyor ve anlamı-oluşturan okuyucunun varlığını 
onaylıyorlar. Klasik bir tiyatro sahnesinde gibi pi-
yesin izleyicinin önüne ondan ayrılmış bir çerçeve 
içinde koyulmasındansa, burada tarihi maskeli pi-
yeslerde olduğu gibi izleyiciyi de oyuna katılmaya 
çağrılıyor. Buradaki mimari eser bitmiş bir binadan 
çok evrilen, performatif bir sahne, buradaki mimar 
herşeyi tanımlayan bir yazardan çok oyunu üreten 
ekibin bir parçası, buradaki kentli ise herşeyi 
bilen mimarın kendisi için öngördüğü hayatı 
yaşayan kullanıcıdan çok aktif bir katılımcı olarak 
düşünülüyor. Bu özneler arası deneyim, mimar 

ve izleyici arasında interaktif sanattaki gibi birebir 
ilişki şeklinde de olabilir, ya da katılımcı sanattaki 
gibi bir grup insanın müşterek pratiğini de aktive 
edecek şekilde gerçekleşebilir. Örneğin Madurlar 
projesinde Hejduk tasarladığı 67 yapının arazi üs-
tündeki yerlerinin teker teker 60 yıl boyunca kent-
liler tarafından kararlaştırılmasını önermişti. Arazi 
planı çiziminde her yapının zemin planı ayrı bir 
kağıda çizilmiş, ve arazi planı üzerine geçici bant-
larla bu yüzden iliştirilmiş olmalıydı. 

Bu senaryoda Umberto Eco’nun Berio ve 
Stockhausen’in müzik kompozisyonlarını tartışır-
ken önerdiği “açıklığa” benzer bir durum sözko-
nusu. Eco bu kompozisyonları, bestecinin sanki 
icracıya “son raddede nasıl biraraya geldikleri ilgi 
alanına girmiyormuşçasına” verdiği, “bileşenlerle 
dolu bir inşaat malzemeleri kutusuna” benzetmiş-
ti. Açık eserin özgür bıraktığı okuyucu kavramı gü-
nümüzde de estetik ve politika arasında uygun bir 
ilişkinin nasıl olabileceği ve görsel sanatların müş-
terek bir mekanı nasıl yaratabileceği konusunda 
ilham veriyor. Örneğin, Özgür Bırakılmış İzleyici 
(2008) kitabında tiyatroyu “örnek bir topluluk” ola-
rak tanımlayan Jacques Ranciere, “izleyicisi olma-
yan bir tiyatro” yaratma olanağından; sahnelemek 
ve izlemek, sahne ve oditoryum, yapmak ve bak-
mak arasındaki ayrımlara meydan okumaktan bah-
seder, çünkü ancak bu şekilde günümüzün gösteri 
toplumunda izleyiciler olayları temsil eden imge-
lerle baştan çıkmak yerine, olaylara aktif bir biçim-
de katılmaya ve onları dönüştürme yetisini ellerine 
almaya soyunabilirler. Böylece, açık eser gösteri 
toplumunda insanların ve sanatın iktidarsızlığına 
karşı bir strateji de yaratabilir.

Yarışmayı kaybetse de, Hejduk, fikirlerini IBA’nın 
kentsel tasarım ilkelerine uygunlaştırarak bir konut 
sitesi tasarlamaya davet edildi. Sonuçta ortaya Hej-
duk ve Kleihues arasında bir ortayol çıktı: bir çevre 
bloğu değil, ama birbirine paralel uzanan iki 5 katlı 
binanın çerçevelediği 14 katlı bir kule, ve onların 
tanımladığı, kamuya tamamen açık ama gabariden 
biraz geri çekilmesi sayesinde sokağın gürültü-
sünden korunmuş bir yeşil alan ve oyun bahçesi. 
IBA’nın kentsel tasarım kurallarına uydurulması sı-
rasında macera oyunu bu şekilde biraz kapanmıştı. 
Yine de, kullanıcılar birer birer dairelere taşındık-
ça, ve çevrelerini şekillendirmede aktif roller oy-
nadıkça, Hejduk’un binaları birer maskeli piyese 
benzemeye tekrar başladılar, ve projenin açık mi-
marlık karakterini arttırdılar. 

Örneğin, iki Türk göçmen öğretmenin kızı olarak 
Dortmund’da büyüyen Yeliz Erçakmak, eşiyle 
birlikte Hejduk kulesinin iki katlı dairelerinden 
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birine taşınmış. TGD’ de çalışan biri olarak, yani 
Almanya’nın en büyük ve siyasi olarak en etkili 
sivil toplum örgütlerinden biri olan, yurttaş-olma-
yanların haklarını korumaya özen gösteren Alman 
Türk Cemiyetinde çalışan biri olarak Erçakmak sü-
regiden ayrımcılığın farkında ama kendinin buna 
hiç maruz kalmadığını da ekliyor. “Yuvalar, okul-
lar, toplu konutlar gibi tüm devlet binalarında bir 
oranda ayrımcılık olduğuna inanıyorum. Birbirin-
den kopuk yapılan araştırmalar da biraraya getiril-
diklerinde bu sonuca işaret ediyor... Almanya’da 
bir daire boş olsa da başvuranın adı dolayısıyla 
kiraya verilmediği durumlar sıkça oluyor. Örneğin 
bu benim bir arkadaşımın da başına geldi.”

Yeliz Erçakmak küçüklükten beri, yani okulda ya-
bancılar sınıfına gönderilmeyen tek Türk öğrenci 
olduğundan beri arabulucu rolünü üstlenmiş ol-
malı. Onun büyüdüğü dönemlerde yabancılar sı-
nıfı hemen her okulda görülen bir uygulamaydı, 
“Alman kültürünü tehdit ediyorlar diye” misafir 
işçi çocukları başka bir sınıfa ayrılırlardı, hatta 
1982 yılında üniversite profesörleri bile bunun 
lehinde “Heidelberg Manifestosunu” yazmışlardı. 
Erçakmak, tarihi bir mesafeden bakmanın verdiği 

empatiyle gülümseyerek, teneffüslerdeki Alman 
ve Türk çocuklar arasındaki elma savaşlarını nasıl 
durdurmaya çalıştığını, iki grup arasında pinpon 
topu gibi gidip geldiğini hatırlıyor. 

Erçakmak kendini Hejduk’un binasında hiç tahay-
yül etmemiş. “Bu binayı dışardan gördüğümde bir-
gün burada yaşayacağımı hiç düşünmezdim. Hatta 
tersine bunun yaşaması imkansız bir bina olduğu-
nu düşünürdüm. Biraz gri, biraz yeşil, hiç eve ben-
zemiyor. Binanın böyle arazinin ortasında Hof’u 
olmadan durmasını da biraz garip bulurdum. So-
kakta yürürken bu bina hep gözüme takılırdı, onu 
biraz tuhaf bulurdum, gülen bir yüze benzeyen bu 
yan tarafını merak ederdim, ama bu merakımın pe-
şine hiç düşmedim. Buraya taşınmam bir tesadüf 
sonucuydu ama iyi ki de taşınmışım.” 

Dairede yaptığı düzenlemeler, sevdiği şeyin tasa-
rımın özgün hali değil kendi versiyonu olduğunu 
düşündürüyor. Erçakmaklar ikinci katı Hejduk’un 
tasarladığı gibi açık plan olarak değil, farklı özel 
odalara bölünmüş bir şekilde kullanıyorlar. Evi zi-
yarete gelen Hejduk’un kızı ve mimarlık öğrencile-
ri ona mimarın niyetini anlatmışlar, ama o yine de 
modern çiftler için odalara bölünmüş bir mekanın 
açık loftlardan daha uygun olduğunu düşünüyor. 
Bunu söylerken söz hakkı olan güçlü kullanıcı ro-
lünü üstleniyor, ama bu onun mimarlık komünite-
sine saygı duymadığı anlamına gelmiyor. Tersine, 
kapısının önünde sık sık ve habersiz beliren, ve 
hep de içeri davet edilmeyi bekleyen 10ar 20şer 
kişilik, ev uygunsuz olsa bile her zaman içeri al-
dığı mimarlık öğrencilerini büyük bir empatiyle 
anlatıyor. 

Dairede merak uyandıran mekanlardan bir diğeri 
ise küçük kare balkonlar. Bu balkonların alışılma-
dık derecede küçük olduğunu taşınmadan önce de 
biliyormuş, ama zaman içinde onları son derece 
yeterli hatta kullanışlı bulmaya başlamış. Hatta 
evin erkeği ve kadınının mecburen iki ayrı bal-
konda oturacağını hayal eden kocası, ortaya iki 
parapet arası ahşap bir sunta koyarak köprü kurma 
şakasını yapmış. Şu anda ise dış mekan aktiviteleri 
için sadece bir balkonu kullanmak onlara yetiyor, 
ama ikinci balkonu zar zor sığan çanak antenleri-
ne ayırmak durumunda kalmışlar. Hejduk’un top-
lu konutunda orada burada karşımıza çıkan çanak 
antenler, ve sosyal olarak dayatılmış diğer tuhaf-
lıklar, insana mimarın maskeli piyeslerini binaların 
inşa edilmiş şeklinden bile daha fazla hatırlatıyor. 
(Hejduk da tesadüfi bir şekilde bir yerleştirmesinde 
çanak anten kullanmıştı.)

Resim 10:  Esra Akcan, “Bilginin Özgürlüğü”, 2012  
(2012 İstanbul Tasarım Bienalinde Sergilenen Enstalasyon)

Resim 9:  Yeliz Erçakmak’ın apartmanı. John Hejduk, Berlin Kulesi 
Konutları, IBA-1984/87. (Fotoğraf: Esra Akcan)
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Hejduk’un kule binasının bir diğer tuhaf özelliği 
ise her dairede yanlardaki dört küçük kuleye geç-
mek için kullanılan şeffaf köprüler. Erçakmakların 
dairesinde her biri sadece 6 metrekare olan bu 
küçük kulelerin içinde sırasıyla mutfak, banyo, ça-
maşırhane ve okuma odası bulunuyor. Yeliz Erçak-
mak banyoya giden yolu şeffaf bir köprü şeklinde 
yapma kararına toleransla gülümsüyor: şakayla ka-
rışık bir biçimde bunun tamamen banyoda giyinip 
soyunmayı, sürekli içeriyi gözetleyenleri kontrol 
etmeyi gerektirdiğini anlatıyor. Ama köprüyle geçi-
len diğer üç yan-kule odasını çok daha fazla takdir 
ediyor. Küçük mutfakta işini büyük bir verimlilikle 
hemen bitiriyor, gün ona kalıyor; çamaşırların san-
ki evden biraz ayrıkmış gibi olmasını uygun bulu-
yor. Okuma odasına bir köprü üzerinden geçmeyi 
de çok seviyor, böylece kapıyı kapadığında sanki 
evden çıkmış ve kitabını başka bir mekanda oku-
yormuş gibi hissedebiliyor, kapıyı açık bıraktığın-
da ise oturma odasında neler olup bittiğini daha 
yakından takip edebiliyor, ve bu hem içerde hem 
dışarıda olabilme hali ve daha önemlisi bunu seçe-
bilme olanağını takdir ediyor. 

****

Son olarak bugün gösterdiğim üç örnek üzerinden 
açık mimarlık hakkında bazı sonuçlar çıkarmak 
istiyorum. Aslında mimarlık tanımı gereği açıktır. 
Bir kere içinde yaşanmaya başlandı mı kentliler ve 
kullanıcılar onu kendi hayatlarına uygunlaştırırlar, 
bu mimar tarafından öngörülse de, yasaklansa da. 
Ama açık mimarlığı tanımlayan bu değil. Umber-
to Eco da bu farkın üzerinde durmuştu. Açık eseri 
kapalı eserden farklılaştıran onun sonsuz kez yo-
rumlanabilirliği değildir, ancak performansı yapan 
ya da izleyen tarafından bitirilmeyi bekleyen kasıtlı 
olarak eksik bırakılmış doğasıdır. Açık eser maksi-
mum olası açıklığa yer bırakacak şekilde kurgulan-
ma halidir. Mimarlıkta da, bir mekanın hemen her 
zaman içinde yaşayanlar tarafından düzenlenmesi, 
uygunlaştırılması, o mekanı açık mimarlık örneği 
yapmaz. Tersine, açık mimarlık, mimarın bu açık-
lık kalitesini tasarım sırasında kucaklaması ve ön-
görmesi durumudur. 

Örneğin IBA-Altbau’nun yurttaş olmayan nüfusun 
katılımına verdiği coşkulu katkının bile açık mimar-
lığı kapatan ciddi sınırları vardı. Misafir işçiler pro-
tokol gereği kabul etmeleri gereken konuların dı-
şında sürece katılmadılar, ve imzaları sadece kendi 
apartman dairelerinde yapılacak renovasyonlar 
için gerekliydi. Mülakat yaptığım herkes, ama her-
kes, kamusal işlevler, trafik, kamuya açık parklar 
ve yarı-özel bahçeler, Hof’lar hakkında yapılan ka-
tılım toplantılarına gitmediklerini söylediler, ki bu 

toplantıların Almanca yani konuşmadıkları bir dil-
de yapıldığı hatırlanırsa bunun nedeni kolayca an-
laşılabilir. Hausversamlung sırasında aileyi evin er-
keğinin temsil etmesi ise, kadınların katliamına ek 
bir engel oluşturuyordu. Ayrıca, Alman işgalcilerin 
(squatter) sıkça kullandığı kendin-yap projeleri için 
verilen desteklerden, Türkiye’den gelen mülteci 
ve misafir işçilerin yararlanmadığı biliniyor. IBA-
Altbau ekibinin Türkiye’den gelen sadece 4 üye-
sinden biri olan mimar Cihan Arın, mülakatımız-
da, işgalcilik hareketine katılan Alman gençlerin 
yurttaşlık haklarını sonuna kadar kullanarak hep 
daha fazlasını isteyip fırsatlarını en elverişli şekilde 
değerlendirdiklerini, ancak misafir işçi ailelerinin 
verilenleri utangaç ve müteşekkirce kabul ettikle-
rini anlattı. Daha da önemlisi, IBA-Altbau yurttaş 
olmayanların katılımını istekleri sadece kendi de-
ğerlerine uyuyorsa destekliyordu. Örneğin bir grup 
Türkiye’den gelen göçmenin mahallede bir cami 
inşa etme isteğinin reddedilmesi bunu açığa vuru-
yor. Yurttaş olmayanlar IBA’nın kentsel yenileme 
sürecine kendi dairelerinin dışında da katılmak ve 
kendilerini şehir mekanında görünür kılmak iste-
dikleri tek episodda, IBA onların ötesinde konu-
şamayacakları çizgiyi çizdi. Bu Gayatri Spivak’ın, 
Özne’nin hiç bir zaman “ötekini” kendi değişmez 
simge sistemi ve referans çerçeveleri içinde temsil 
edemeyeceğini savunduğu ünlü “Ast Konuşabilir 
mi?” makalesini hatırlatıyor. Birini insanın kendi 
donuk çerçevesi içinde eriterek tanımaya çalışması 
açık mimarlık doğurmuyor, hele ki bu yurttaş ve 
yurtsuz arasında olduğu gibi hiyerarşik bir sistem 
dahilindeyse. 

IBA’nın açık mimarlık anlayışını belirleyen Kantçı 
bir misafirperverlik tanımı olmalı. Bir misafiri, an-
cak önceden kalıplaşmış evsahibi normlarına uyar-
sa sıcak karşılamak evsahibinin otoritesini sağlam-
laştırır. Burada, ya misafirin yabancı normlarının 
evsahibininkiyle aynı olduğu farzediliyor olmalı, 
ya da misafirin evsahibine karşı korunması gereken 
bir tehdit olduğu. Her iki durumda da, bu tür bir 
misafirperverlik anlayışı farklılıkların üstünü örter, 
ve misafire yurttaşlığa dahil olma hakkını sadece 
asimile olursa verir. Bu Kantçı etikte, bireyler ya-
bancıya tolerans gösterirler, çünkü bunun aydın-
lanmış aklın görevi olduğunu düşünürler. Böyle 
bir anlayışta, misafir işçi sevimsiz ya da çekiciliği 
olmayan bir yabancı, akıl ve barış uğruna tolere 
edilmesi gereken bir yabancı olarak görülüyor ol-
malı, yurttaşın kendini açacağı, birşeyler öğrenme-
yi umacağı, dilinden birşeyler tercüme etmeyi iste-
yeceği, beraberliklerinden birşeyler kazanacağını 
bekleyeceği biri değil. Bu sınırlı misafirperverlik 
misafirin olası bir tehdit olduğu algısını sonlandır-
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mıyor, ve yurttaş olmayana bir anlığına açılmış gibi 
görünen mimariyi geri kapatıyor. 

O halde, başka bir misafirperverlik ve açık mi-
marlık tanımı nasıl olabilir? İnsanların, nesnelerin, 
paranın, imgelerin ve bilginin daha kolayca 
dolaştığı, küresel bağlantıların çağında “açık” 
gündelik dilde çok sık kullanılan bir mecaz olsa 
da, tarihi arka planı, kuramı, ve sıkça gözden ka-
çan çelişkileri yeterince tartışılmamıştır. Ben açık 
mimarlığı, mimari tasarım sürecine bir ya da bir 
grup belirgince farklı olan, hatta öteki konumuna 
itilmiş aklın davet edilmesi koşuluna bağlı olarak 
tanımlıyorum. Açık mimarlık yeni bir misafirper-
verlik etiğinin mimarlığa tercüme edilmesi demek-
tir. Esnek ve adapte edilebilir formlar, müştereklik 
ve kollaborasyon, anlamın çokluğu, demokra-
si ve çoğulculuk, ve ulus ötesi dayanışma, tarih 
içince açık mimarlığa doğru üretilmiş değerlerdir. 
Örneğin Jacques Ranciere özgür bırakılmış izle-
yicinin gösteri toplumunda eleştirel bir konuma 
sahip olabileceğini söyler, çünkü herşeyin ticarileş-
tirildiği neoliberal dünyada sanatın hiçbir anlam-
lı dönüşüm gerçekleştiremeyeceğini tekrarlayıp 
durmak sadece acizlik söylemi yaratmakla kalmaz, 
aynı zamanda kitlelerin politik müdahale gücünü 
yadsıyarak demokrasi-karşıtı bir tutuma da girer. 
Bu gösteri toplumu içinde yıldız mimarı çok kolay 
yücelten ya da çok kolay kınayan bir mimari söyle-
min bağlamında; mimarın kentli ve kullanıcı üze-
rindeki otoritesi konusunda kendine gereğinden 
fazla güvendiği mimari determinizm dünyasında, 
ve dahası, yeni bir sömürgecilik yaratmaktan hiç 
de rahatsız olmayan bir küresel pratik ortamında, 
açık mimarlığı tartışmak ek bir önem kazanıyor. 
Şimdiye kadar açık mimarlığa doğru giden ipuçları 
farklı şekiller aldı. Müştereklik kavramı üzerinden 
yapılan kentçilik, ya da birbirlerine hiyerarşik de-
ğil eşitlikçi konumlanmış farklı mimarların işbirliği 
farklı açık mimarlık şekilleri olabilir; katılımcı tasa-
rım, dönüşümün öngörülmesi, bir eserin bitmemiş 
ve süregiden doğasının takdir edilmesi de başka 
açık mimarlık türleri. Açık mimarlığın en önemli 
özelliklerinden biri, binada yaşayanları hayatları 
author-mimar tarafından belirlenmiş nesneler ola-
rak değil, özneler olarak kurgulaması. Küreselleş-
miş dünyada açık mimarlığın bir diğer zor ama 
denemeye değer şekli ise, yurttaş-olmayanı tasarım 
sürecine katılmaya davet eden, mimarı yurtsuza, 
mimari söylemi göçmene, mülteciye, coğrafi öteki-
ne açan şekli. Açık mimarlığın diğer şekilleri ise...   

* Bu metin, Esra Akcan’ın 30 Ekim 2015’te TED Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi’nde yaptığı sunuşun yazılı hali olarak dipnotsuz 
yayınlanmaktadır. Sunuşta kullanılan kaynaklar metinin sonunda 
listelenmiştir. 
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Esra Akcan
Esra Akcan, Cornell Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nün kalıcı kadrosunda associate profesör  
doçent doktor olarak çalışmaktadır. Mimarlık eğitimini ODTÜ’de, doktora ve post-doktora derecele-
rini New York Columbia Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Chicago’da Illinois Üniversitesi, Berlin’de 
Humboldt Üniversitesi, New York’da Columbia Üniversitesi, New School, ve Pratt Enstitüsü, ve 
Ankara’da ODTÜde tarih-kuram dersleri ve mimarlık stüdyoları vermiştir. Akcan’a ödül veren ku-
rumlar arasında, Berlin Amerikan Akademisi, Berlin İleri Çalışmalar Enstitüsü (Wissenschaftskolleg), 
Graham Vakfı, Clark Enstitüsü, Getty Araştırma Enstitüsü, Kanada Mimarlık Merkezi, CAA, Mellon 
Vakfı, DAAD ve KRESS/ARIT bulunmaktadır. Akcan son dönem araştırmalarında jeopolitik açıdan 
bilinçli küresel mimarlık ve kent tarihi yazımı konusuna eğilmiş, Avrupa ve Batı Asya’nın iç içe geç-
miş modern ve güncel mimarlık ve kentleşme tarihlerini öne çıkarmıştır. Architecture in Translation: 
Germany, Turkey and the Modern House isimli kitabı, mimarlığın küresel dolaşımını anlamak için 
çeviri kavramını dilden görsel mecralara taşıyan yeni bir kuram üretmiştir. Bu çalışma, gerçek bir 
kozmopolitik ve küresel adalet için tabandan gelen yeni bir çevrilebilirlik kültürüne bağlılığı önerir. 
Sibel Bozdoğan’la birlikte yazdığı Turkey: Modern Architectures in History kitabı kapsayıcı bir dün-
ya modern mimarlık tarihi serisi için hazırlanmış, Türkiye mimarlığının tüm yirminci yüzyılını kapsa-
yan herhangi bir dilde yazılmış tek kitaptır. Akcan ayrıca Çeviride Modern Olan ve Dolgu İstanbul: 
Küresel Şehre Oniki Senaryo kitaplarının yazarıdır. 

Açık Mimarlık ve Yurtsuzluk: Kreuzberg’in 
Kentsel Dönüşümü
Berlin’deki Uluslararası Bina SergisiIBA’1984/87, dünyanın çeşitli yerlerinden tanınmış ve gelecek 
vaat eden mimarların tarihi kentte sosyal konut yapımı için davet edildiği, 1980lerin en önemli 
mimarlık olaylarından biriydi. Yeni ve Eski Bina bölümlerine ayrılmış olan IBA’1984/87, sosyal 
konut yapımını göçmen mahallesinde kentsel dönüşüm olarak kurguladı. Berlin Senatosunun 
uyguladığı “taşınma ve yerleşme yasağı” ve “%10 yabancı kuralı” gibi göçmen politikalarının 
bağlamında, bu bina sergisinin çoğunluğu Türkiye’den gelmiş olan yurttaş olmayan nüfusun 
oluşturduğu Kreuzberg mahallesi üzerinde ciddi etkileri oldu. Bu makale IBA’1984/87’iyirminci 
yüzyıl sosyal konut tarihinin son perdesi, 1970 ve 80lerin katılımcı, postmodernist ve 
postyapısalcı söylemlerinin bir mikrokozmozu, ve göçmen yasaları ile konut arasındaki çelişkili 
ilişkileri ifşa eden önemli bir olay olarak incelemektedir. Sadece mimar ve politikacıların değil, 
yurttaş olmayanların da bir birey olarak seslerini sözlü tarih ve hikayecilikten ilham alan bir 
anlatı tarzı ile ortaya çıkarmakta, bu konuları açık mimarlık kuramı üzerinden tartışmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Açık mimarlık, sosyal konut, bina sergileri, misafirperverlik etiği, Berlin-
Kreuzberg, göç, mülteci

Open Architecture and the Non-Citizen: Urban 
Renewal of Kreuzberg
The International Building Exhibition in Berlin, IBA’1984/87, was one of the most important 
architectural events of the 1980s, where ideas of established and up-and-coming international architects 
materialized as social housing in the historical city. Divided into New and Old Building sections, 
IBA’1984/87 conceptualized social housing as a form of urban renewal in an immigrant neighborhood. 
In the context of the Berlin Senate’s immigration policies such as the “ban on entry and settlement” and 
the “10% foreigner rule”, the building exhibition also had serious consequences on the noncitizen 
population living in Kreuzberg, predominantly from Turkey. This article explores IBA’1984/87 as the 
last episode in the history of the twentieth century public housing, a microcosm of the participatory,  
postmodernist and poststructuralist debates in the 1970s and 80s, and a significant moment that 
exposes the contradictory relations between international immigration laws and housing. It discusses 
these topics in relation to a theory of open architecture, and gives voice not only to the architects and 
policy makers but also to noncitizen residents through a genre inspired by oral history and story-telling.  

Keywords: Open architecture, social housing, building exhibitions, ethics of hospitality, Berlin-
Kreuzberg, immigration, refugee

ab
st

ra
ct

saadet 31 editoryal düzeltme.indd   58 10.04.2017   14:52:21



59   göç

“[…] GİTTİĞİMİZ HER YENİ YERDE SİL BAŞTAN  
YENİ KİMLİKLER YARATAMIYORUZ, BİLİRSİN”1

Didem Kılıçkıran, Doç. Dr., Kadir Has Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Bu yazının başlığındaki sözler 9 yıldır İstanbul’da ya-
şayan 55 yaşındaki Alman Binge’ye ait. 30 yılı aşkın 
süredir ülkesinden uzakta yaşayan Binge, uluslarara-
sı bir şirkette çalışan eşine yurt dışı görevlendirme-
lerinde eşlik etmiş, Türkiye’den önce Çin, Singapur 
ve Lübnan gibi farklı ülkelerde ailesi için evi kurma 
görevini üstlenmiş bir kadın. Sözleri, Üsküdar’daki 
apartman dairelerine ilk ziyaretimde, aileyle beraber 
yıllardır bir ülkeden bir diğerine yolculuk etmiş ve 
şimdilik Boğaz manzaralı geniş salonlarında huzur 
bulmuş gibi görünen eşya ve nesnelerin kendisi için 
ne ifade ettiği üzerine yaptığımız konuşmadan.2 Eşiy-
le henüz evlenmeden önce Almanya’daki ilk evleri 
için birlikte aldıkları Filipinler orijinli bir vitrinden, 
Çin’deki evlerinden getirdikleri ahşap vitrin-dolap-
lara, Singapur’dan taşıdıkları Endonezya malı kane-
peler ve fil biçimli sehpalara, Binge’nin babaannesi-
nin evinden taşıdığı başka bir kanepeye, yaşadıkları 
yerlerde hayatlarına giren insanların hediye ettikleri 
süs eşyalarına ve Almanya’daki ailelerinin çerçeve-
lenmiş fotoğraflarına kadar salondaki hemen her şey, 
Binge’ye göre, ailenin yolculuğunun her durağında 
yaşadıkları mekânları tanıdıklaştırıp, sürekli 
hareket ederek yaşamanın yarattığı kopuklukları ona-
rıyor ve mekânı ‘onların evi’ yapıyor. Konuşmamızın 
ilerleyen safhalarında Binge, bu mekânın ‘ev’ diye 
bildiği tek yer olduğunu, ne doğup büyüdüğü ülkesi 
Almanya’nın, ne de şimdiye değin yaşadığı diğer ül-
keler ya da kentlerin ‘ev’ olmadığını, kimliğinin tek 
mesnet noktasının, dünyanın neresinde olursa olsun, 
ailesiyle yaşadığı konutun dört duvarı arasında kalan 
alandan ibaret olduğunu vurguluyor. Bu yüzden yıl-

lardır kullandıkları ve oradan oraya taşıdıkları nesne 
ve eşyaların ve onların hatırlattıkları sıradan ya da 
sıradan olmayan tümhikâyelerin çok önemli olduğu-
nu; bunların, mekânda koordinatları değişse de, aile 
hayatlarını çerçeveleyen özel alanı bir süreklilik ve 
kimlik alanı haline getirdiğini ifade ediyor:

“burası […] bizim kendimizi ‘ev’de his-
settiğimiz yer. Her yeni yerde [yeni mo-
bilyalar] almak ve başka bir yere gide-
ceğinde onları dağıtmak […] çok daha 
kolay olurdu. Fakat biz sürekli bir yer-
den bir diğerine gittiğimiz için bir sürek-
liliğe, bir kimliğe ihtiyacımız var. Kendi 
kanepende, her zaman senin olan ka-
nepede uzanmak…  Yani, demek isti-
yorum ki, gittiğimiz her yeni yerde sil 
baştan yeni kimlikler yaratamıyoruz, 
bilirsin…” 

Yaşamların giderek bir yerde yerleşiklikle değil de 
hareket ve göçle biçimlendiği, yere aidiyetin doğal 
bir olgu olmaktan çıkıp bir müzakere meselesi haline 
geldiği bir zamanda “ev neresidir ve nasıl yaşanır?” 
sorusu sosyal bilimlerde birçok yazar ve araştırma-
cıyı meşgul etti. Özellikle 90’lı yılların başından 
beri, göç ve ‘ev’, ve ‘ev’le doğrudan bağlantılı olan 
yer, aidiyet ve kimlik gibi olgular arasındaki ilişki 
üzerine oldukça hacimli bir literatür oluştu. Dosya 
okurlarının ‘Kimlik ve Yer’ sayısındaki kısa tartış-
mamdan3 da hatırlayacakları gibi, bu literatürdeki 
erken kuramsal tartışmalar‘özcü’ bir yer ve kimlik 
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anlayışına karşı eleştirel bir tavır ortaya koymakla 
birlikte, bu anlayışın temelinde yatan bir kabülü, 
çağrıştırdığı kimlik ve aidiyet gibi tüm olgularlabir-
likte ‘ev’ kavramıylamekânda hareketlilik arasında 
bir karşıtlık ilişkisi olduğu kabülünü devam ettirdiler. 
Bununla birlikte, özellikle ulusötecilik ve diaspora 
tartışmalarında göç ve küresel hareketlilikdeğişim 
ve dönüşümle, ve ilerici bir toplumsal kimlik anla-
yışıyla kolayca ilişkilendirilerek, yere ve yerleşmeye 
karşı tercih edilir, üstün görülür hale gelirken, ‘ev’ 
ve ‘yer’ kavramları maddi bileşenlerinden koparılıp 
yere bağlı ve değişime direnç gösteren kimlikleri ta-
nımlamak üzere kullanılan metaforlara indirgendi. 
Benzer biçimde, ‘gezgin’, ‘göçebe’, ‘sürgün’, hatta 
‘mülteci’ gibi kavramlar, işaret ettikleri çok farklı 
hareket ve göç deneyimleri göz ardı edilerek, bugü-
nün ‘mobil’ kimliklerini anlatan popüler metaforlar 
haline geldiler. Binge gibi yaşamlarının önemli bir 
bölümü kendi ülkelerinden uzakta, bir coğrafyadan 
bir başkasına hareket ederek ve farklı yerlerde kısa 
sürelerle yerleşerek geçen bireylerin deneyimleri ise 
bu çerçevede ‘geçicilik’, ‘uçuculuk’, ‘akışkanlık’ gibi 
kavramlar üzerinden tartışıldı.4

Son yıllarda ise bu çok farklı deneyimleri kapsarmış 
gibi görünen genel ve bir o kadar muğlak kuramsal 
çerçevenin yerini farklı göç deneyimlerine, bireysel 
anlatılara ve gündelik yaşam pratiklerine odakla-
nan, sosyal bilimlerde ‘temellendirilmiş’ (grounded) 
olarak nitelenen – benimse bağlamı ve yeri vurgu-
lamak üzere ‘yere tutunan’ şeklinde dilimize çevir-
meyi tercih ettiğim – çalışmalara bıraktığıgörülüyor. 
Etnografik araştırma yöntemlerine dayanarak küçük 
gruplarla gerçekleştirilen ve genelleme yapmaktan 
çok bireylerin deneyimleri arasındaki farklılıkları ön 
plana çıkarmaya çalışan bu çalışmalar, yukarıda kı-
saca özetlediğim kuramsal tartışmalardan farklı ola-
rak, göç ile hem düşünsel/imgesel (imaginary)hem 
de mekânsal anlamlarıyla ‘ev’ arasında karşılıklı bir 
kurucu ilişki olduğunu, hareket ile ‘ev-kurma’ (ho-
me-making) süreçlerinin birbirini dışlayan değil, ye-
niden biçimlendiren, tekrar kuran süreçler olduğunu 
ortaya koyuyor. Bu çalışmalar arasında en dikkat çe-
kenler ise kuşkusuz domestik mekâna, gündelik ha-
yatta hepimizin ‘ev’ diye adlandırdığımız konut içi 
özel alana yönelik çalışmalar. Sosyal bilimlerin nere-
deyse 2000’li yıllara kadar gözardı ettiği bu mekâna 
odaklanan, özellikle antropoloji ve beşerî coğrafya-
da yapılan araştırmalar, göç ile ‘ev’, aidiyet ve kimlik 
ilişkisi üzerine çizilen kuramsal çerçevelere kolay 
kolay sığmayan deneyimlere, yere bağlı olanla olma-
yanın, süreklilikle geçiciliğin ve hareketle aidiyetin, 
bir yere atfedilen ve onu diğer yerlerden özel kılan 
anlamların, Binge’nin yukarıdaki sözlerindeki gibi, 
aslında ne kadar içiçe olabildiklerine işaret ediyor. 
En önemlisi de, bu çalışmalar oldukça soyut düzey-
de tartışılagelen ev, aidiyet, kimlik gibi olguların na-
sıl mekânsallaştıklarını gösteriyor ve mekânı ve yeri 
göç çalışmalarına geri getiriyorlar. 

Bu yazı da benzer bir çerçevede, aidiyet ve kimli-
ğe dair bir olgu olarak evin göç deneyimiyle birlikte 

nasıl tekrar müzakere edildiğini ve bu sürecin konut 
iç mekânında yaşanma biçimlerini anlamaya yönelik 
bir araştırmaya dayanıyor. Etnografik yöntemler kul-
lanarak gündelik yaşam pratikleri, domestik rutinler, 
maddi kültür, özel alanın ve mahremiyetin sınırları-
nın kurulma ve korunma biçimleri, ve eve ve domes-
tik yaşama dair akla gelebilecek hemen herşey üze-
rinden göçle birlikte evin nasıl tekrar kurulduğunu 
okumaya çalıştığım projenin özneleri, aile, iş, mace-
ra, eğitim, aşk, ya da başka nedenlerle ülkelerinden 
ayrılıp İstanbul’a gelen ve belirli ya da en azından 
şimdilik belirsiz bir süre için buraya yerleşenAvrupa 
Birliği üye ülkelerinden 20 kadın. Aşağıda, bana ev-
lerinin ve mahremiyetlerinin kapısını açan bu kadın-
ların birkaçıylayaptığım derinlikli söyleşilerden elde 
ettiğim bazı bulguları bu yazının izin verdiği sınırlar 
içerisinde kısa kesitler aracılığıyla, ve özellikle mad-
di kültüre, ev içindeki nesne ve eşyaların evin tekrar 
kurulma sürecine katkısına referansla aktarmaya ça-
lışacağım. 

Bu bulgulardan ilki, farklı göç deneyimlerinin yanı 
sıra, kadınların göç deneyimlerine verdikleri anlam-
la, yaşadıkları konuta, geçici bir süre için de olsa 
‘ev’leri olan yere atfettikleri anlamlar arasında güçlü 
bir bağ olduğu. Örneğin Binge’nin sürekli yer de-
ğiştirerek yaşamanın getirdiği geçicilik hissine kar-
şı evindeailenin uzun zamandır kullandığı, tanıdık 
nesne ve eşyalarla bir süreklilik yaratma çabası ve 
bu çabayı kimliğe referansla yorumlayışı, onun gibi 
eşlerini izleyerek aileleriyle birlikte İstanbul’a yerle-
şen diğer kadınlar için de geçerli. Burada, orta yaşla-
rında olan bu kadınların hiçbirinin İstanbul’daki tek 
uğraşlarının evle ilişkili uğraşlar olmadığını, hepsi-
ninçalışarak aile ekonomisine katkıda bulundukla-
rını söylemek gerek. Binge, ailesi için gittikleri her 
ülkede evi tekrar kurmanın, yabancı bir coğrafyada 
bir süreklilik ortamı yaratma çabasının hayatını çok 
zenginleştiren bir deneyim olduğunu özellikle vur-
gulayan bir kadın olarak ön plana çıksa da, benzer 
göç deneyimleri yaşayan diğer kadınlar da toplumsal 
olarak kalıcılığı işaretleyen ‘aile’ ile gezgin yaşama-
nın getirdiği geçiciliklerin bağdaşmadığını deneyim-
lerine referansla anlatıyor ve bu yüzdenyaşadıkları 
mekânları bir süreklilik ve kimlik alanı olarak kur-
mayı İstanbul’daki asıl sorumlulukları olarak gör-
düklerini belirtiyorlar. Onlar için, domestik mekânı 
biçimlendiren gündelik yaşam rutinlerini alışagel-
dikleri haliyle, mümkün olduğunca değişmeden, ve 
bu rutinleri destekleyen eşya ve nesnelerle birlikte 
korumak, yabancı bir toplumsal çevrede varolabil-
menin en önemli koşullarından biri. Binge gibi çok 
uzun süredir ülkesinden uzakta yaşayan Hollandalı 
Nina, “benim Hollanda’dan uzakta yaşadığım yıllar-
da öğrendiğim bir şey var: Nerede olursan ol, eğer 
kendi evini kurmuyorsan, bu deneyim çok zor ola-
bilir” sözleriyle bunu ifade ediyor. Hiç kuşkusuz, ai-
lelerinin tüm eşyalarının yeni yerlerine taşınması ve 
bu işin gerektirdiği yüklü bütçenin eşlerinin çalıştığı 
şirketler tarafından üstlenilmesi de bu kadınların evi 
yeniden kurmaya yönelik ideallerini önemli ölçüde 
destekleyip kolaylaştırıyor. 
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40’lı yaşlarında, İstanbul’a tek başlarına gelip yer-
leşmiş İtalyan Anna ve İngiliz Mia’nın hikâyeleri de 
bireysel olarak göçe yüklenen anlam ve bu dene-
yimden beklentilerlekonutayüklenen anlamlar ara-
sındaki güçlü bağa işaret ediyor. Uzun yıllar işleri 
nedeniyle New York’ta yaşamış, yarışmacı ve stresli 
iş ortamlarından bunalıp uzun süreli duygusal ilişki-
leri de sonlandığında yepyeni bir yerde, kendileri-
nin deyimiyle “yeniden başlamaya” karar vermiş ve 
bunun için İstanbul’u seçmiş bu kadınlar için de ya-
şadıkları mekânları ‘ev’ yapabilmek İstanbul’da yeni 
bir hayat kurabilmenin ön koşulu.   İngiliz Mia’nın 
ev-kurma hikâyesi, yukarıda bahsettiğim kadınlar 
gibi, gezginlikle ilişkilendirdiği geçiciliğe karşı net 
bir tavıra işaret ediyor. New York’ta uzun süre bir 
‘expat’5 kimliğiyle yaşamanın getirdiği zorlukların, 
bu deneyimin hayatına kattığı yenilikler ve heyecan-
ların yanında ağır bastığını anlatan Mia, kendisi gibi 
gezgin yaşayan insanlar için en büyük problemin ka-
lıcı ilişkiler kuramamak olduğunu, tanışıp yakınlaş-
tığı kişilerdenhep belirli bir süre sonra ayrılmak zo-
runda kalmanın yaşı ilerledikçe kabullenilemez bir 
durum haline geldiğini, ve bu yüzden İstanbul’a gel-
diğindeexpat ’lerin yoğunlukla tercih ettiği Cihangir 
ve Tophane gibi bölgelerden bilinçli olarak uzakta, 
expat grupları dışında bir sosyal çevre edinebilece-
ğini umduğu Kadıköy’debir konuta taşındığını ifade 
ediyor. Kendisini “İstanbul’da mümkün olduğunca 
uzun bir süre kalabilmeyi dileyen bir expat” olarak 
tanımlayan bu kadın için de, özlem duyduğu kalı-
cılık ve sürekliliği kurmanın yolu, bu konutu kendi 
evi olarak tekrar kurmak olmuş. Ve bunun için o da, 
Binge’nin durumunda olduğu gibi, geçmişte sahip 
olduğu ve kişisel tarihini, aile bağlarını ve ilişkilerini 
yansıttığını düşündüğütüm nesne ve eşyalarıburaya 
taşımış. İstanbul’a eşlerinin yeni görevlendirmele-
ri nedeniyle gelen diğer kadınlardan farklı olarak, 
Mia’nın oldukça yüklü bir masraf yaparak Amerika 
ve İngiltere’deki evlerinden getirdiği bu nesne ve eş-
yalar arasında, ancak New York’taki yüksek tavanlı 
loft dairesinde hakettiği yeri edinebilecek boyutlarda 
bir ayna ve yine çok büyük bir kanepenin yanı sıra, 
ressam olan dedesinin yetmiş sene önce yaptığı yağlı 
boya bir tablo, yine dedesinin yaptığı bir dolap, ve 
annesinin ona çocukken verdiği hikâye kitapları ve 
romanlar gibi, ailesine, çocukluğuna ve İngiltere’de 
büyüdüğü eve göndermeler yapan birçok şeyvar. Evi 
için yaptığı masrafın ve harcadığı emeğin yoğunluğu 
ve eşyalarına verdiği değerle diğer expat’lerden farklı 
olduğunu sık sık vurgulayan kadına göre, onlar gibi 
kendi tarihini ve beğenilerini yansıtmayan, onun ol-
mayan ikinci el eşyalar arasında yaşamak, yerleşme-
mek, bir yerin parçası olmaya çabalamak yerine hep 
yabancı kalmak demek. Mia’nın şu sözleri ise, göç 
deneyiminin ‘ev’in anlamını nasıl tekrar kurduğunu 
en iyi biçimde ifade ediyor:

“[Expat olarak yaşadığım süre 
boyunca]‘ev’in anlamı da değişti benim 
için. […] Zamanla evin ne kadar önemli 
olduğunu anladım. Buraya taşındığım-
da bir ev kurmak, güvenli ve konforlu 

bir yer yaratmak çok önemliydi. Çünkü 
biliyorum – bir expat için yaşam hep 
mücadeleyle dolu. Heyecanların ge-
tirdiği çıkışlar, belirsizliklerin getirdiği 
düşüşler; kültürel farklar ve bir dolu 
zorluk... Şimdi bunların farkındayım. 
Bir ev kurmak New York’ta bir zaman 
sonra çok önemli hale gelmişti. […] Ve 
buraya taşındığımda mutlaka kendievi-
mi kurmam gerekiyordu. Bu benim için 
çok öğretici bir deneyim oldu. Bir expat 
için ev çok önemli; buna inanıyorum.”

Son yıllarda göç süreçlerini gündelik yaşam içeri-
sinden anlamaya odaklanan çalışmalardaki önemli 
bir vurgu bireysel biyografilerin derinliklibir biçim-
de sorgulanmasının önemi üzerine oldu. Hemen 
anlaşılabileceği gibi, yukarıda aktardığım kesitler 
de biyografik bir yaklaşımın önemini doğrular nite-
likte. İtalyan Anna’nın hikâyesi de, benzer biçimde, 
göçle birlikte evin tekrar kurulma sürecindegeçmişte 
yaşanan deneyimlerin ağırlığını gösteriyor. Mia ve 
kendisi gibi orta yaşlarındaki diğer kadınların aksi-
ne, sahip olduğu her şeyi New York’tan ayrılırken 
geride bırakıp İstanbul’a tek bir bavulla taşınanbu 
kadın, Nişantaşı’nda, birkaç havlu, nevresim takımı 
ve mutfak gereçleri dışında, hepsi kendisinden önce-
ki kiracı tarafından burada bırakılan eşyalar arasında 
yaşıyor. Anna, geride bıraktığı her şeyle birlikte geç-
mişini de geride bıraktığını düşünüyor. Bu geçmişin 
en önemli parçasının geçici ilişkiler, çok çalışmaya 
ve para kazanmaya, mutlu olabilmek için sürekli bir 
şeylere sahip olmaya çabalayıp sahip olduğu her şeyi 
hızla tüketmeye dayanan bir yaşam biçimi olduğunu 
aktaran kadın, son yıllarda önemli bir değişim geçir-
diğini, insanlar ve doğayla farklı bir ilişki kurduğunu 
ve bu ilişkiye işinden, kazandığı paradan ve başka 
birçok şeyden daha fazla önem veren, duygusal ih-
tiyaçlarını gerektiğinden fazla tüketmeden tatmin 
etmeye çalışan biri haline geldiğini aktarıyor. Ona 
göre İstanbul’a gelişi, bu değişim üzerine kurduğu 
yeni hayat için bir eşik niteliğinde. Kendisine ait ol-
mayan, “eski, ama temiz ve kullanışlı” eşyalar arasın-
da yaşayıp mutlu olabilmek de bu değişim sürecinin 
bir parçası. Anna için bu durum, evine önem ver-
mediğinin ve burada mutlu olmadığının değil, mutlu 
olmak ve bir yeri kendi evi haline getirebilmek için 
eşyalara ihtiyaç duymadığının göstergesi. Odaları-
nı, ışığını, penceresini açıp sokaktan gelip geçenleri 
seyredebildiği, dışarıda oynayan çocukların seslerini 
dinleyebildiği, özellikle tam karşı kaldırımdaki fırın-
dan gelen ekmek kokusuyla dolduğunda çok sevdiği-
ni söylediği küçük apartman dairesinde, ona ait olan 
şeyler sadece salonun bir köşesinde duran şifonye-
rin üzerindeki deniz kabukları, İstanbul’da sevdiği 
mekânlardan topladığı ve buraları simgeledikleri, 
buralardaki anılarını kendi mekânına taşıdıkları için 
anlamlı bulduğu küçük objeler ve İtalya’daki yeğe-
niyle çektirdiği eski bir fotoğraf. Ev-kurma eylemine 
kendi deyimiyle daha “spiritüel bir süreç” olarak yak-
laştığını en güçlü biçimde temsil eden şey ise salon-
da, pencerenin hemen önünde yerde duran, beyaz 
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bir örtüyle kaplı küçük sehpa ve örtünün üzerine 
dikkatle dizilmiş mumlar, renkli taşlar ve küçük hey-
kelcikler gibi, ruhsal ve bedensel ihtiyaçlarını sim-
gelediğini düşündüğü nesneler. Anna, ‘altar’ olarak 
adlandırdığı bu köşedeki kompozisyonun, kendisin-
de hissettiği değişimlerle birlikte günden güne değiş-
tiğini ve kendisine esin verdiğini belirtip,“herkesin 
evinde böyle bir değişim ve esinlenme alanı yarat-
ması gerek” diyor. 

Göçün deneyimlenme biçimleri üzerinde geçmişte 
yaşananların ağırlığı, kuşkusuz yaşın, bireyin yaşa-
mının hangi döneminde olduğunun da önemli bir 
faktör olduğunu gösteriyor. Nitekim, iki yıl süren 
araştırmam boyunca tanıştığım 20’li ve erken 30’lu 
yaşlarındaki kadınların deneyimlerini aktarma biçim-
leri, yukarıda adı geçen kadınlarınkinden oldukça 
farklı. Bu kadınların anlatılarından, gezginliği bir ya-
şam biçimi olarak benimsedikleri, kendilerini farklı 
yerlerde yaşayıp her yeni yerde yeni insanlarla yeni 
ilişkiler kurmanın heyecanına kaptırdıkları açıkça 
okunuyor. Çoğu, en azından belli bir süre daha ha-
reket halinde yaşamaya, yerleşmemeye kararlılar; ve 
hareketinsebep olduğu zorlukları değil, yaşamlarına 
kattığı zenginlikleri, yenilikleri vurguluyorlar. Bu du-
rum yaşadıkları konut mekânlarını anlamlandırma 
biçimlerine ve ev-kurma pratiklerine de yansıyor. Ek 
olarak, İstanbul’da yaşanacak sürenin belirli olması, 
yani bir sonraki görevlendirmenin ne zaman başlaya-
cağının kesin olarak bilinmesi de, konut mekânıyla 
kurulan ilişkideönemli rol oynuyor. Bu özellikle, 
çalıştıkları uluslararası şirketlerce iki yıldan kısa bir 
süre için İstanbul’da görevlendirilen ve görüştüğüm 
kadınlar arasında en genç yaş grubunu oluşturan iki 
kadının, Fransız Camille ve İtalyan Matilde’nin du-
rumlarında oldukça belirgin bir biçimde ortaya çıkı-
yor. İstanbul’a birer turist gibi yaklaşan, expat ’lerin 
yoğun olarak tercih ettikleri Cihangir ve Tophane 
gibi bölgelerde yaşayan ve kentte daha çok yaban-
cılarla sosyalleşen bu kadınların göç deneyimlerinin 
geçiciliği, neredeyse otel odaları gibi kullandıkları, 
yemek pişirmek gibi en sıradan domestic pratikleri 
bile gerçekleştirmedikleri, arkadaşlarını ağırlamadık-
ları konut mekânlarında da açıkça okunuyor. Yine 
de, ilk bakışta kendilerinden hiçbir şeyin olmadığı 
izlenimi veren bu mekanlarda da, zaman geçirildik-
çe, minimum sınırlar içerisinde de olsa kişiselleştir-
meye yönelik bir çabanın varlığı görülebiliyor. Ör-
neğin Camile, dairesinin iç cephesindeki çıplak tuğ-
la duvara bir bantla yapıştırdığı, yine bir tuğla duvar 
önündeki bir bankta oturan yetişkin bir erkek ve ço-
cukları gösteren fotoğrafın kendi çocukluğundan ka-
lan bir fotoğraf olduğunu, fotoğrafta görünen çocuk-
luk evinin duvar dokusuyla dairesindeki tuğla duvarı 
ilişkilendirdiği için bu fotoğrafı sergilediğini, bunun 
kendisine ‘ev’i hatırlattığını anlatıyor. Matilde’nin 
ise yaşadığı yeri kişiselleştirebilmek, kendine ait bir 
mekân haline getirebilmek için daha uzun bir görev-
lendirmeyi beklediğini ifade etmesi, bu kadınlar için 
de evin hem bir imge hem de maddî bir mekân ola-
rak anlamını koruduğunu düşündürüyor. 

Araştırmamın bir diğer bulgusu ise hane kompo-
zisyonunun da yaşanan mekânla kurulan ilişkide 
önemli olduğu. Söyleşi yaptığım kadınlar arasında 
yine genç yaşlarda olan ve yeni hayat deneyimleri 
kazanmak için birkaç yıl İstanbul’da çalışıp yaşamayı 
tercih eden diğer kadınların çoğu, konut mekânlarını 
kendileri gibi kısa süreliğine İstanbul’da bulunan 
yabancılarla paylaşıyorlar. Onlar için yaşadıkları 
mekânlar İstanbul deneyimlerinin geçici durakları. 
Konutun iş yerlerine yakın olması, ev arkadaşlarının 
ev işlerinde kendilerine düşen görevleri aksatmadan 
yerine getirmeleri ve mahremiyet sınırlarının olabil-
diğince korunabilmesi, konforlu yaşayabilmeleri için 
yeterli olduğu gibi, tek sözün kendilerine ait olma-
dığı bu mekânları kişiselleştirme şansları zaten pek 
yok. Fakat mahremiyetlerinin fiziksel sınırlarını da 
belirleyen yatak odalarındaki posterler, farklı ülke-
lere seyahatlerinden getirip sergiledikleri objeler ve 
kartpostallar, ve hatıra değeri olan nesneler, bu ka-
dınların durumunda da, her ne kadar ölçeği domestik 
mekân içerisinde olabildiğince sıkışsa da, bir ev hissi 
yaratma çabasına işaret ediyor. Bu çabanın en önem-
li göstergeleri ise duvarlara asılan mantar panolara 
ya da aynalara iliştirilen fotoğraflar. Göç sürecinde 
evin tekrar kurulmasına odaklanan araştırmalarda ön 
plana çıkan, özellikle insanların göç ederken yanla-
rında pek az şey taşıyabildikleri durumlarda oldukça 
değerli hale geldiği bilinen fotoğraflar, bu kadınların 
da yaşadıkları mekânlarda geçmişte bıraktıkları coğ-
rafyalar ve uzak kaldıkları aile bireyleri ve arkadaş-
laretrafında biyografik anlatılar oluşturmalarına katkı 
veriyor, işaret ettiklerinin şeffaflığı sayesinde bir ger-
çeklik, yakınlık, ve aile fotoğraflarını her gün baktığı 
aynasına iliştiren genç bir İngiliz kadının ifade ettiği 
gibi, “halen beraber olma” hissi yaratıp mekânlarını 
tanıdıklaştırıyorlar. 

Söyleşi yaptığım genç kadınların mekânlarını kişi-
selleştirilmek için kullandıkları nesne ve eşyaların 
küçük ve hafif olması daaraştırmanıngöç ve maddi 
kültür ilişkisi çerçevesindekiilginç bulgularından 
biri. Bir yolculuktan bir diğerine, İngiliz Emma’nın 
ifadesiyle “ağırlık yapmadan”, rahatlıkla taşınabilen 
bu eşyaların geçici de olsa bir kimlik alanı kurulması 
için kullanılması, hafif nesnelerle ‘ev’ gibi anlam açı-
sından son derece yüklü bir kavramı bu mekânlarda 
çakıştırıyor. Buna parallel olarak, göç deneyimleri-
ni “hafif seyahat etmek” (travelling light) ile ilişki-
lendiren bu kadınların, mekânda yerleşmeyi kalıcı, 
dayanıklı, ağır ve pahalı eşyalarla ilişkilendirdikleri 
de açık. Örneğin, üç yılı aşkın süredir İstanbul’da 
yaşayan Emma, kıyafetlerini asabilmek için bir gar-
dırop yerine, çok ucuza elde ettiğini söylediği, üs-
tünü bir örtüyle kapattığı ahşap bir gardırop çatkısı 
kullanıyor. Altı yıldır İstanbul’da yaşayan, bir başka 
İngiliz katılımcı Holly ise, bugüne dek yaşadığı farklı 
yerlerde ve İstanbul’da geçirdiği süre boyunca dile-
diği zaman vazgeçebileceği ucuz, ikinci el eşyalar-
la idare ettiğini, fakat yakın zamanda alıp salonuna 
yerleştirdiği büyük ahşap kitaplığın kendisinde yeni 
yeni hissetmeye başladığı, İstanbul’da kalıp kalma-
mak arasındaki kararsızlığaişaret ettiğini, ve belki de 
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artık burada kalmaya daha sıcak bakmaya başladığı-
nı anlatıyor. Burada bu kadınların, İstanbul’dan ay-
rılmaya karar verdiklerinde sahip oldukları her şeyi 
expat çevreleri ve sosyal medyadaki çok sayıda ex-
pat grupları vasıtasıyla rahatlıkla satabileceklerinin 
farkında olduklarını da eklemek gerekiyor. Dolayı-
sıyla geçici bir süre için kullanılacak eşyalar için para 
harcamanın gereksiz olduğu düşüncesi kadar, konut 
mekânına duygusal yatırım yapmanın benimsedikle-
ri gezgin kimliğine ters düştüğü gibi bir yargı da bu 
mekânlarla ilişkilerinde etkili gibi görünüyor. 

Araştırmamın bu yazının sınırları içerisinde sunabil-
diğim bubirkaç bulgusu, ne göçün ne de ‘ev’in ki-
şisel deneyimlerden bağımsız olarak çözümlenebi-
lecek, ikili karşıtlıklar üzerinden genellemelerle an-
laşılabilecek olgular olmadığını, küresel göçün her 
zaman ‘ev’ olanla olmayan arasında bir zıtlık ilişkisi 
kurmadığı gibi, sürekli hareket halinde yaşamanın 
da bir yere anlam yükleme ve kısa süreliğine bile 
olsa yerleşme ihtiyacını yoketmediğini gösteriyor. 
Görüştüğüm kadınların anlatıları, ‘ev’in bireylerin 
göç deneyimlerine ve bu deneyimden beklentilerine 
bağlı olarak sürekli yeniden formüle edilen bir ideal 
olduğunu da ortaya koyuyor. Kuşkusuz, bu anlatıla-
rın ve kadınların mekanlarına yükledikleri anlamlar-
la ev-kurma pratiklerinin, daha geniş bir mekansal 
ölçekte, domestik alanın, sınırları dışında kalan di-
ğer tüm alanlarla kurduğu ilişkilere referansla da yo-
rumlanması, örneğin aynı binada yaşayan bireylerle 
kurulan ilişkiler, mahalle ve kent ölçeğindeki pratik-
ler vekentte deneyimlenen yabancılık gibi olgularla 
ilişkili olarak da tartışılması gerekiyor. Bu tartışmayı 
daha detaylı bir yazıya bırakırken, göçün ve daha 
genel anlamıyla mekânsal hareketin insanlarla yerler 
arasındaki ilişkiyi etkileme biçimleri üzerine süregi-
den tartışmaların, yere ve bireylerin gündelik yaşam-
larına dokunması gerektiğini, ve dolayısıyla küçük 
ölçekli fakat derinlikli, etnografik araştırmaların öne-
mini bir kez daha vurgulayarak bitirmek istiyorum. 
Çünkü bireylerin göç deneyimlerini ve kendilerini 
yeni bir toplumsal çevreye yerleştirmeye çalışırken 
kimliklerini müzakere etme biçimlerini gündelik ya-
şam mekanları üzerinden çözümlemeye yönelik bir 
çaba, hiç kuşkusuz araştırmacının evin ve bireylerin 
mahremiyetlerinin eşiğini aşmasını, geçici süreliğine 
de olsa yaşamlarına katılmasını gerektirmeyen başka 
yöntem veya tekniklerle anlamlı bir sonuca ulaşabi-
lecek bir çaba değil.  

1 Bu yazının farklı bir versiyonu Kadir Has 
Üniversitesi Panorama dergisinin Haziran 2016 
tarihli 21. Sayısında ‘İstanbul’da Avrupalı kadın 
ve ‘ev’’ başlığıyla yayınlandı. 
2 Bu yazıda referans verdiğim söyleşileri, yürütü-
cüsü olduğum, TÜBİTAK (ARDEB 3501) tarafından 
desteklenen “İstanbul’da Avrupalı Kadın ve Ev: Konut 
Mekanları Üzerinden bir Kimlik Okuması” (Kasım 
2013- Kasım 2015) araştırma projesi kapsamında 
gerçekleştirdim. Yazıda, söyleşi yaptığım kadınla-
rın kimliklerini saklı tutmak üzere gerçek isimlerini 
kullanmadım. 

3  Bkz. Kılıçkıran, D. 2014. “Kimlik ve Yer / 
Anahtar ve Kilit”, Dosya 33: Kimlik ve Yer, Derleyen: 
D. Kılıçkıran. Ankara: Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 
pp.1-7.   

4  Örneğin bkz. Chambers, I. 1994. Migrancy, 
Culture, Identity. London: Routledge; Hannerz, 
U. 1996. Transnational Connections: Culture, 
People, Places. New York: Routledge. 
5 ‘Expat’ kavramı göç çalışmaları çerçevesinde bu 
yazının sınırları içerisinde tartışılamayacak kadar sorun-
lu bir kavram haline geldi. Burada sadece araştırma pro-
jem boyunca söyleşi yaptığım kadınların birçoğunun da 
kendilerini ‘expat’ olarak tanımlamakta tereddütlü dav-
randıklarını ve ‘expat’ kavramı üzerinden kurulan bir 
kimlik müzakeresinin de ev-kurma pratikleri üzerinde 
etkili olduğunu gördüğümü belirtmekle yetineceğim. 
Kavramın sorunları üzerine geçtiğimiz yıl yayınlanan 
kısa bir köşe yazısı için bkz. https://www.theguardian.
com/global-development-professionals-network/2015/
mar/13/white-people-expats-immigrants-migration
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saadet 31 editoryal düzeltme.indd   63 10.04.2017   14:52:21



64 göç

Didem Kılıçkıran
Lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden, doktora derecesini ise UCL, 
The Bartlett School of Graduate Studies’den alan Doç.Dr. Didem Kılıçkıran, Kadir Has Üniversitesi 
Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesidir. Mekan, yer, kimlik ve aidiyet üzerine beşeri coğrafya, 
kültürel antropoloji, toplumsal cinsiyet çalışmaları ve maddi kültür çalışmaları kesişiminde yer 
alan araştırmalar yapan Kılıçkıran, yakın zamanda TUBITAK desteğiyle yürüttüğü “İstanbul’da 
Avrupalı kadın ve ‘ev’: Konut Mekanları Üzerinden bir Kimlik Okuması” başlıklı araştırma projesini 
tamamlamıştır.

“[…] Gittiğimiz Her Yeni Yerde Sil Baştan Yeni 
Kimlikler Yaratamıyoruz, Bilirsin”
Aidiyet ve kimliğe dair bir olgu olarak ‘ev’in göç deneyimiyle birlikte nasıl tekrar müzakere 
edildiğini konut mekanları üzerinden okumaya çalışan bu yazı, farklı nedenlerle İstanbul’a gelen ve 
belirli ya da belirsiz bir süre için buraya yerleşen Avrupa Birliği üye ülkelerinden kadınlarla kendi 
mekanlarında yapılan derinlikli söyleşilere dayanıyor. Bu söyleşilerden alınan kesitler aracılığıyla, 
göç ile ‘ev’ ilişkisi üzerine çizilen ve bir dizi ikili karşıtlık üzerinden kurulan kuramsal çerçevelere 
kolaylıkla sığmayan anlatı ve deneyimlere işaret eden yazı, yere bağlı olanla olmayanın, süreklilikle 
geçiciliğin ve hareketle aidiyetin iç içe olabildiklerine dikkat çekmenin yanı sıra, domestik mekanın 
bireylerin göçü yaşama ve kendi pozisyonlarından anlamlandırma biçimlerini çözümleyebilmek 
için önemli bir araştırma alanı olduğunu da göstermeye çalışıyor.

Anahtar Kelimeler: ‘expat’ göçü, ev, domestik mekan, kimlik, maddi kültür

“[…] We Cannot Create New Identities from 
Scratch at Each New Place, You Know.”
This paper aims to read the renegotiation of belonging, identity and home in the context of migra-
tion by focusing on everyday spaces of domesticity. Referring to vignettes from in-depth interviews 
with a number of women from the EU countries, who have settled in Istanbul for a determined or 
undetermined period time, it tries to highlightnarratives and experiences which don’t easily fit in 
the binary oppositions put forward by existing theoretical frameworks on the relationship between 
migration and home. The paper shows that mobility and belonging, place and non-place, and con-
tinuity and rupture exist side-by-side in the ways individuals experience migration, and that spaces 
of domesticity and home offer a rich arena for us to explore the meanings they attach to their expe-
riences from their own subject positions.     

Keywords:  expat migration, home, domestic space, identity, material culture
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PLANCILAR, MİMARLAR VE SANATÇILAR  
MÜLTECİ MEKANLARINI NASIL YENİDEN ÜRETİYORLAR?

Işıl Uçman Altınışık, Yrd. Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Mülteci kampları ve mekanları, şehir bölge planla-
ma, mimarlık ve sanat alanlarının 20.yy’ın ikinci ya-
rısından beri gündeminde olan, akademik, sivil, bü-
rokratik, toplumun her kesiminden aktörlerin rağbet 
ettiği verimli bir sorunsal alan inşasının önemli ve 
öne çıkan konuları ve parçalarıdır. Banliyölerin, get-
toların, tecrit mekanlarının oluşumu ile başlayan bu 
süreç, çok daha eskilere dayanan, toplumsal hayat 
ve iktidar tarihleri paralelinde incelenebilecek ‘göç-
menlik’ ve ‘sığınmacılık’ olguları temeline dayandı-
rılabilir. Konu toplumsal statü ve bu statülere ilişkin 
kavramlar çerçevesinde, Birleşmiş Milletler bünye-
sinde imzalanan 28.07.1951 tarihli Sığınmacıların 
Statüsüne İlişkin Sözleşme ile hukuksal alanda bir 
kez daha tanımlanarak, ‘mülteci’ kavramı ile birlikte 
yeni bir parçaya daha ayrılır. Bu tanıma göre: “Irkı, 
dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti 
veya siyasi düşünceleri yüzünden zulme uğrayaca-
ğından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı ol-
duğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin koru-
masından yararlanamayan ya da söz konusu korku 
nedeniyle yararlanmak istemeyen her şahıs”1olarak 
nitelendirilir. Dolayısıyla ‘göçmenlik’ ve ‘sığınmacı-
lık’ olgularına göre mültecilik, toplumsallığı, tarihi 
ve zaman-mekanı çok daha yeni bir olgudur.

Bu yenilik, yazının kapsamını oluşturan ve yukarıda 
belirtilen söz konusu bilgi, teknik ve imgelem üreti-
mi alanlarının ilgi konusunu oluşturur. Bu bağlam-
da üretilen strateji, proje veya nesnenin “Mülteciler 

için ne yapılabilir?” sorusu etrafında ortaklaştığı söy-
lenebilir. Diğer yandan soruya olan yaklaşımların, 
söylem düzeyinde karşıtlık oluşturacak biçimde iki 
gruba ayrılabilecek üretimler ortaya koydukları da 
söylenebilir. Bir başka açıdan, mülteci kimliği veya 
meselesi olarak tanımlanabilecek konu, ilgili litera-
türde genellikle işlendiği gibi, Jacques Derrida’nın 
‘misafirperverlik’2 ve Giorgio Agamben’in‘egemen 
karşısındaki çıplak insan’3 kavramları ile izlenir ve 
incelenir. Üretimlerin bir kısmı, ‘misafirperverlik’ 
kavramını toplumsal alanla uzlaştırıcı bir araçsal-
lık içinde kullanır. Tasarımcı ve ev sahipliği meta-
forlarını birlikte çalıştırarak ‘egemen karşısında-
ki çıplak insan’ı çözümlenmesi gereken cüzi bir 
ihtiyaç listesi olarak kabul eder, denilebilir. Bunun 
karşısında konumlandırılabilecek diğer yeniden 
üretimler ise, konuya ilişkin toplumsal olayları farklı 
perspektiflerden, özellikle ‘göçmenlerin’ yaşamları 
içinden verilen görüntülerle işleyerek söz konusu kav-
ramları eleştirel bir süreci çalıştırmak için ele alır. Bu 
temelden yola çıkarak makale, Jacques Derrida’nın 
‘misafirperverlik’ ve Giorgio Agamben’in‘egemen 
karşısındaki çıplak insan’ kavramları ile birlikte Hen-
ri Lefebvre’in Mekanın Üretimi4tezi üzerinden çizile-
cek teorik bir çerçevede, seçilen üretimlere belli bir 
açıdan yaklaşarak soru sormayı deneyecektir: Plancı-
lar, Mimarlar ve Sanatçılar bilgilerinin, tekniklerinin 
ve imgelemlerinin katkısıyla Mülteci Mekanlarını na-
sıl yeniden üretiyorlar?
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Bu anlamda incelenebilecek “Barınma, Kamp, Kent, 
Dayanışma: Mimarlar Göçmenler İçin Ne Yapabi-
lir?”5 başlıklı sempozyum ve atölye çalışması, ‘Ge-
leceği Düşünmek’ temalı IABA 2015 Antalya III. 
Uluslararası Mimarlık Bienali kapsamında gerçekle-
şen bir ortam kurulumu olarak değerlendirilebilir.6 
Söz konusu etkinliklerin konuyu yaşayan, çalışan 
ve düşünen; konu ile ilişkili çeşitli çalışmalarda 
bulunmuş veya konuya ilgi duyan aktörlerin bir araya 
gelerek birbirlerine birikim, deneyim ve düşünce 
paylaşımlarında bulundukları bir tartışma zemini 
olarak kurgulandığı söylenebilir. Ancak planlanan 
bu kapsama rağmen hem metaforik hem de literal 
anlamdaki sınırları içeren, bizzat gösteren ‘şehir ka-
yıt’ ve ‘izin alma kısıtlaması’ gerekçeleri nedeniyle 
ironik bir biçimde hiçbir ‘göçmen’, ‘egemenler’in 
filtrelerinden geçerek bu zeminde yerini alamaz.

Programın kavramsal çerçevesini, Jacques Derrida’nın 
‘misafirperverlik’ kavramı ve kavramın öne çıkardığı 
şiddet referansları7 ile Giorgio Agamben’in ‘egemen 
karşısındaki çıplak insan’ kavramı ve kavramın iliş-
kilendiği toplumsallaşma biçiminin mekanları olarak 
‘kamp’ tezi çizer.8 İçeriğini ise, söz konusu kavramsal 
çerçeveler izleğinde bir tartışma yürütebilmek üzere 
belirlenen sorular toplamı oluşturur. Çoğunluğunu 
mimar, plancı ve sanatçıların oluşturduğu, sivil top-
lum örgütleri ile hukuk alanlarını temsil eden diğer 
aktörlerin de katıldığı etkinliğin davet metni, çalış-
tay için şu çağrıyı yapar: “Bugün Türkiye’de yaşayan 
yaklaşık 2 milyon göçmenden bahsediyoruz. Bazen 
bir oturma kartına bağlı, çoğunlukla kayıtsız, çalış-
ma izni olmayan, sağlık ve eğitim gibi olanaklara 
erişimin kısıtlı ve gelişigüzel sağlandığı bir ortamda 
yaşıyorlar. Bu sempozyum ve atölye çalışması ile 
Türkiye’de (zorunlu) göç ve mülteciliğin bağlamına 
yönelik bir bilgi alt yapısı oluşturmak ve şu soruları 
tartışmak istiyoruz: Türkiye’de geçiciliği destekleyen 
koşullar nelerdir? Sığınmayı ve göçü nereye kadar 
acil durum olarak ele alabiliriz? Sınırlar, bariyerler, 
eşikler nerelerde, nasıl aşılır? Sığınmacıları ve göç-
menleri gerçekten misafir olarak mı görüyoruz, peki 
onlar bizi nasıl görüyor? Bireyleri güçlendirmek ve 
temsiliyet soruları bizi nereye götürür? Nasıl daya-
nışırız? Mimarlar ve şehirciler bu konuda ne yapa-
bilir? Barınak, kamp, dayanışma konularını nasıl 
ele almalı? Bu soruların trans-disipliner olduğunun, 
tek başına barınak ve/veya acil yardım yaklaşımları 
ile araştırılamayacağının farkındayız. Bu bakımdan 
sempozyum ve atölye çalışması hukuk, kültür, sivil 
toplum ve göç araştırmaları uzmanlarını mimar ve 
şehircilerle bir araya getirmeyi amaçlıyor [vurgular 
makalenin yazarlarına ait].”

Sorular, Lefebvre’in ‘mekanın yeniden üretimi’ni ta-
nımlarken kullandığı ‘temsil mekanları’ ve ‘mekan 
temsilleri’ kavramları ile birlikte değerlendirildiğin-
de anlamlıdır. Lefebvre’e göre “Mekan temsilleri, 

yani tasarlanmış mekan; bilgilerin, planlamacıla-
rın, şehircilerin, ‘parçalayan’ ve ‘düzenleyen’ tek-
nokratların yaşananı ve algılananı (sayılar üzerinde 
bilgiççe spekülasyonların- ‘altın sayı’, oran ölçüleri 
ve ‘kanonlar’- karıştırdığı) tasarlananla özdeşleştiri-
len, bilimselliğe yakın kimi sanatçıların mekanı. Bu, 
bir toplumun (bir üretim tarzının) içindeki egemen 
mekandır.”9 Diğer yandan, “temsil mekanları, yani 
mekana eşlik eden imgeler ve semboller aracılığıyla 
yaşanan mekan, yani “oturanların”, “kullananların” 
mekanları, aynı zamanda kimi sanatçıların ve belki 
de o mekanı tarif edenlerin ve sadece tarif ettiğine 
inananların- yazarlar, filozoflar- mekanları”dır.10 Bu 
anlamda söz konusu sorular, “üretim ilişkilerine, 
bunların dayattığı ‘düzene’ ve dolayısıyla, bilgilere, 
işaretlere, kodlara, ‘cephesel’ ilişkilere bağlı mekan 
temsilleri”11 ile “toplumsal yaşamın yasadışı ve yeral-
tı tarafına bağlı, aynı zamanda, muhtemelen mekan 
kodu olarak değil, temsil mekanlarının kodu olarak 
tanımlanabilecek sanata da bağlı karmaşık sembo-
lizmleri (kodlu ya da kodsuz) temsil eden temsil 
mekanları”nı12 bir arada izleyebilmeyi ve üzerlerine 
düşünebilmeyi hedefleyen bir kurguyu oluşturabil-
me niyeti olarak değerlendirilebilir.

Bu çerçeve içinde, “Mimarlar ve şehirciler bu ko-
nuda ne yapabilir?” sorusu travmatik bir görünüm 
alır. Devlet(ler)in olanak(sızlık)larıyla yürütülen 
‘Mülteci kampları’, ‘Geri Gönderme Merkezleri’ ve 
‘Misafirhaneler’ olarak parçalanan, hayatta kalma 
mücadelesinin tekinsiz olarak algılanan mekanla-
rı, plancıların ve mimarların güdümünde ‘egemen 
mekan’ söylemleriyle nasıl ve ne biçimde yeniden 
üretilir sorularından bağımsız değildir. Sınırın ve 
sınırlılığın veya görece daha pozitif politik kodlarla 
üretilen kimlik ve aidiyet olgularının, on yıllar içeren 
‘misafirlik’in, ‘kalıcı geçicilik’in, ‘sürekli istisnalık’ın 
ve ‘gelecek sıkıntısı’nın yeniden üretimi ile karşılaş-
ma zorunluluğu göz ardı edilemez, çelişkilerle dolu 
bir gerçeklik doğurur. Travmanın ve çelişkilerin te-
melini, egemen olunan yani maruz kalan mekanlar 
için, egemen mekan araçlarıyla yapılan üretim sü-
reçleri oluşturur. Süreç bir yerinde belli bir trajedi-
ye gebedir: “Bu, imgelemin değiştirmek ve sahip-
lenmek istediği, egemen olunan, dolayısıyla maruz 
kalan mekandır.”13 Böylesi trajik süreçlerin dışında 
ve eleştirel bir alan oluşturabilmek anlamlıdır. Ancak 
“Mimarlar ve şehirciler bu konuda ne yapabilir?” so-
rusunun hangi düzeyde ve ne ölçüde nasıl bir içerik-
le karşılandığı konuları da ayrıca tartışılması gereken 
bir konudur.

Merve Bedir’in küratörlüğünde bir grup tasarımcı 
ve sanatçının işleriyle gerçekleşen “Misafirperverlik 
Sözlüğü” sergisi, söz konusu potansiyel üretimleri 
Derrida’nın ‘misafirperverlik’ eleştirisi üzerinde te-
mellendirir. Söylem düzeyinde yeniden üretilen bir 
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görünür kılma çalışması olması anlamında da önem-
lidir. Bedir burada kenti, toplumsal hayatın sergi-
lendiği bir büyük salon olarak kabul eden egemen 
söylemin ev sahipliği jestini, salonu parçalayarak al-
dığı çeşitli görünümlerle anlamsızlaştırır. Sergide yer 
alan ‘işler’, ‘mekan temsilleri’ ile ‘temsil mekanları’ 
kavramlarıyla iki farklı kategoride ele alınabilir gö-
zükür. Yaşananları sayısallaştırarak, haritalaştırarak, 
bilgi, teknik, imgelem aracılığıyla bakılacak grafik-
lere dönüştüren işlerle, mekana eşlik eden imgeler 
ve semboller aracılığıyla yaşanan mekanı tarif eden 
işler bir aradadır. Böyle okunduklarında konunun 
zihinsel mekandaki yeniden üretimlerine ilişkin sı-
nırlı ama etkili bir içerik oluşturur.

Buna hemen eklemlenebilecek olan Merve Bedir ve 
Alican İnal’ın hazırladığı Guesthouse-Misafirhane vi-
deo projesidir. Kumkapı Geri Gönderme Merkezi’nde 
tutulan mültecilerin, orayı kısıtlı bir görünüm içinde 
de olsa, görmeye giden sivil toplum kuruluşlarının 
aktörleri ile akademisyenlerin deneyimledikleri ve 
algılarında kalan, yani zihinlerinde yeniden üretilen, 
Lefebvre’in tanımıyla ‘temsil mekanları’nın teknik 
ortamlarda yeniden üretilen mimari ifadesidir. İzle-
meyi duygulanım anlamında kendi lehine manipüle 
edecek, duygulanımı aşırılaştıracak herhangi bir mü-
zikal altyapı veya seslendirme içermez. Ancak sessiz 
de denemez; Video boyunca simülasyonu yapılan 
mekanın yeniden üretimini sağlayan parçalardan biri 
olan, bir mültecinin aktardığı ifadeler, görüntülerle 
birlikte mekanı dolaşır. İzleyicinin ve okuyucunun iç 
sesi ile mekan, zihinde bir kez daha üretilir. Videoyu 
sonlandıran ifade bu deneyimin adını da koyar gibi-
dir: “Aweirdplacehere (tuhaf bir yer burası).”
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Plancılar, Mimarlar ve Sanatçılar Mülteci 
Mekanlarını Nasıl Yeniden Üretiyorlar?
Mülteci kampları ve mekanları şehir bölge planlama, mimarlık ve sanat alanlarının 20.yy’ın ikinci 
yarısından itibaren gündeminde olan, akademik, sivil veya bürokratik, toplumun her kesiminden 
aktörün rağbet ettiği verimli bir sorunsal alan inşasının öne çıkan konuları ve parçalarıdır. Bu 
bağlamda üretilen her türlü strateji, proje veya nesne “mülteciler için ne yapılabilir?” sorusu 
etrafında toplanır. Öte yandan soruya olan yaklaşımlar, söylem düzeyinde karşıtlık oluşturacak 
biçimde iki gruba ayrılan üretimler ortaya koyar.

Makale bu tespitlerden yola çıkarak, Jacques Derrida’nın ‘misafirperverlik’ ve Giorgio Agamben’in 
‘egemen karşısındaki çıplak insan’ kavramları ile birlikte Henri Lefebvre’in Mekanın Üretimi tezi 
üzerinden çizilecek teorik bir çerçevede, seçilen üretimlere belli bir açıdan yaklaşarak soru sor-
mayı deneyecektir: Plancılar, Mimarlar ve Sanatçılar bilgilerinin, tekniklerinin ve imgelemlerinin 
katkısıyla Mülteci Mekanlarını nasıl yeniden üretiyorlar?

Anahtar Kelimeler:  Kent, Kültür, Kimlik, Göç, Mülteci, Mekan Üretimi, Tasarım

How Do Planners, Architects, and Artists  
Re-produce the Spaces of Refugees?
Refugee camps and spaces have been the subject matters of urban planning, architecture and art, 
as well as academic, civil and bureaucratic, actors from all parts of society since the 2nd half of the 
20th century. In this context all strategic, project and object production asks the question of “what 
can be done for refugees?” On the other hand, the approaches developed on the question divide 
significantly in contrast in terms of the discourse they adopt. 

This article departs from determining the aforementioned issues and draws a theoretical framework 
based on the ‘hospitality’ of Derrida, ‘bare life against the sovereign’ and Henri Lefebvre’s thesis of 
Production of Space. This text will conclude by asking the question: How do planners, architects 
and artists re-produce the spaces of refuge, and for refugees, using their knowledge, techniques, 
and imagination.

Keywords: City, Culture, Identity, Migration, Refugee, Production of Space, Design
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“WHAT DESİGN CAN DO REFUGEE CHALLENGE:  
TASARIM MÜLTECİ MESELESİ İÇİN NE YAPAR?”

Burak Altınışık Yrd.Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Ortadoğu coğrafyasındaki egemenlik sahaların-
da tetiklenmiş krizlere bağlı olarak ortaya çıkan 
mülteci hareketliliği siyaseten dünya gündemini 
belirlediği gibi, tasarım çevrelerinde de mülteci-
ler hakkında ve mülteciler için kampanya, hizmet, 
strateji, teknoloji, proje, nesne ve ürün geliştirme 
yönünde birçok girişimi tetikledi. Bu girişimlerin 
ortaklaştığı noktalardan öne çıkanlar ilgili tasarım 
alanının odaklandığı bağlamı da oluşturuyor: radi-
kal bir zaman-mekansal zemin deplasmanı olarak 
‘yersiz-yurtsuzluk’ ve ‘minimum metrekarelerde 
konforlu mutluluk’. Bu girişimlerden en yakın 
tarihli olanı, toplumsal sorunlara dair değişim ve 
yenileşmenin hızlandırıcısı olarak tasarım alanını 
konferanslar ve yayınlar aracılığıyla sergilemek 
üzere, 2011 yılında Hollanda merkezli kurulmuş, 
uluslararası What Design Can Do (Tasarımın Yapa-
bilecekleri – bundan sonra WDCD) isimli platfor-
mun, IKEA Vakfı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği (UN RefugeeAgency – bundan 
sonra UNHCR) ile birlikte açtığı ‘Mülteci Meselesi 
(Refugee Challenge)’1 başlıklı tasarım yarışması. 
Yarışma,yukarıda değinilen çerçeve içinde de-
ğerlendirildiğinde operasyonel bir süreç tasarımı 
olarak tanımlanabilir. Söz konusu olan, meseleyi 
sorgulayan, eleştirel yaklaşımlar temelinde araştır-
malar yaparak tasarıma açılımlar öneren bir ortam 
kurulumu değildir; daha çok önceden tanımlan-

mış temalara temas edecek proje beklentilerinin, 
seçimlerinin meşrulaştırılabilmesi için kurgulandı-
ğı bir düzenek olarak gözükmektedir. Bu metin ile 
öngörülen, konu edilen yarışmada dereceye giren 
projelerin ortaklaştığı kavramların ve imgelerin bu 
tespit üzerinden ele alınması; operasyonel bir yak-
laşımla ele alındığında tasarımın egemen mekan 
üretme süreçlerine katılan önemli bir araç olarak 
zihinsel, bedensel ve imgesel auralarla birlikte ne 
düzeyde işlevselleştiğinin görünür kılınarak tartış-
maya açılmasıdır.

Konunun bileşenlerinden biri olan ve dünyanın fa-
kir bölgelerindeki çocuklar ve gençler için imkan-
ları geliştirmek üzere kurulduğu belirtilen IKEA 
markasının filantropik kolu IKEA Vakfı tarafından 
2013 yılında mültecilerin hizmetine sunulan ‘barı-
nak’ modülü, IKEA mağazalarında orta ve üst-orta 
sınıfların hayranlığına ve tüketimine sunulan ‘exis-
tenzminimum’ extravaganzaları göz önüne alındı-
ğında tasarım adına taşıdığı iddia edilen özellikler 
şüpheli hale gelir. Söz konusu imalatın kapitalist 
tüketimin dışındaki toplumsal katmanlara yönel-
diğinde, hayırseverliğin kalın perdesi arkasında 
tasarım reflekslerinin indirgenmiş biçimlerini fark 
etmek mümkündür.

Mülteci meselesinin hükümetler ve sivil toplum 
kuruluşlarının ele alabileceğinden daha büyük bir 
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“WHAT DESİGN CAN DO REFUGEE CHALLENGE:  
TASARIM MÜLTECİ MESELESİ İÇİN NE YAPAR?”

Burak Altınışık Yrd.Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

mesele olduğunu belirten WDCD kurucusu Ric-
hard van der Laken yarışma girişimini kısaca şöyle 
özetliyor: “Mültecilerin uzun erimli gereksinim-
leriyle başa çıkabilmek için cüretkar ve yenilikçi 
fikirlere ihtiyaç duyulmakta; bu da tasarımcıların 
başarılı olduğu bir alan.”1IKEA’nın Tasarım Şefi 
Markus Engman’ın konuya bakışı ise şöyle: “Be-
nim için tasarım şeyleri daha iyiye doğru değişti-
rebilme becerisidir. Gerçekten tasarım söz konusu 
olduğunda mülteciler için çok şey yapabileceği-
mizi düşünüyorum. Bir yerde sürekli yaşayama-
yan bir kişi için “ev” nedir? Sanırım bu gerçekten 
önemli bir soru. İçinde olmak istemeyeceğiniz 
bir durum içinde insanların kendilerini daha iyi 
hissetmelerini sağlamak. Dünyadaki yaratıcı be-
yinleri, bütün dünya çevresindeki mülteciler için 
gerçekten iyi bir şey yapmaya, gerçekten çok cüzi 
ihtiyaçları olanlara daha iyi yaşama koşulları yarat-
maya davet etmek istiyorum. Bu büyük bir görev 
ancak bunu birlikte yapalım.”2

‘WDCD Mülteci Meselesi’ başlıklı yarışma, söz 
konusu ‘büyük görevi’ icra etmeye yönelik barın-
ma, bağlanma, tümleştirme ve mültecilerin kişisel 
gelişimlerine katkı gibi konularda ‘yenilikçi’ fikir-
ler için yaratıcı topluluğun tasarımcılarına küresel 

bir davet olarak yukarıdaki biçimiyle duyurulur. 
Hatta, mülteciler arasındaki birinci elden deneyi-
mi olan yaratıcı profesyonellerin katılımı özellikle 
teşvik edilir.3 Yarışma şartnamesinde alımlayıcı 
kentlerin ve gelen mültecilerin yeni bir gerçekliğe 
intibak etmesi gerekliliğine dikkat çekilerek iskan, 
sağlık, eğitim, iş, kültürel tümleşim ve bir çok baş-
ka alanda kalıcı çözümlere gereksinim duyulduğu 
belirtilir. Her ne kadar gönüllü inisiyatifler aracılı-
ğıyla acil müdahaleler örgütlenmiş olsa da, kitlesel 
göçün yol açabileceği endişelerin, özellikle Avru-
pa ülkelerini dayanışma ile toplumsal göçmen kar-
şıtı hissiyat arasına sıkıştırdığı vurgulanır. Yaklaşık 
20 milyon mültecinin %60’ının kentsel alanlarda 
barındırıldığı ifade edilen çerçeve metinde, yarış-
ma kapsamı kentsel alandaki mültecilere ilişkin 
konularla sınırlandırılır. Şartname, kentlere yeni 
ulaşan mültecilerin uzun erimli gereksinimlerine 
karşılık verebilecek ‘cesur ve inovatif’ fikir önerile-
rinin ‘yaratıcılık’, ‘ilişkinlik’, ‘uygulanabilirlik’ ve 
‘potansiyel etki’ gibi kriterlere göre değerlendirile-
ceğini ilan eder.

Değerlendirme kriterleri arasında sıralanan yaratı-
cılık, ilişkinlik, uygulanabilirlik, ölçeklenebilirlik 
ve potansiyel etki gibi terimlerin herhangi bir ta-
sarım yarışmasında tekrar edilen jenerik madde-
ler oldukları kolayca fark edilebilir. Bu durumda 
söz konusu yarışmanın mültecilere özel olmasının 
mantığının ne olduğu sorgulanabilir hale geliyor. 
Mültecilere özgül bir tasarım yarışması yapılabilir 
mi? Mültecilere ilişkin meseleler herhangi bir tasa-
rım kategorisi olarak sıradanlaştırılabilir mi? Diğer 
yandan, şartnamenin ‘tasarımcı’ olarak öngördüğü 
figürün özellikleri mevcudiyeti uzunca bir süreden 
beri bir hayli hırpalanmış ‘kurtarıcı’ tipini yeniden 
cilalamaya yönelik indirgemelerle karakterize olu-
yor: ‘öncülük eden’, ‘yenilikçi’, ‘sorunları ayırt 
eden’, ‘beklenmedik çözümler üreten’, ‘yaratıcı 
çözümler bulma konusunda sivrilen’, ‘müthiş iş-
birlikçi’, ‘komplike durumların üstesinden gelme-
ye alışkın’, ‘karmaşık ve dinamik malumatı anlaşı-
lır ve erişilebilir iletişim için paketleme konusunda 
başarılı’, ‘fark yaratan’.

5 ayrı tasarım başlığında4, 7 aşamalı olarak kurgu-
lanmış olan yarışma sürecine 631 başvuru yapılır. 
İlk elemeden sonraki 25 başvuru sürece devam 
eder. 30 Haziran 2016’da sonlanan beşinci aşa-
mada beş öneri finalist seçilir. Finalist isimler Hol-
landa Dış İşleri Bakanı Bert Koenders tarafından 
ilan edilir. Finalist olarak ilan edilen ve yayınlanan 
beş projenin başlıkları ve kısa tanıtımları şöyle:
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1. AGRIshelter (TARIMbarınağı)

TARIM barınağı, mülteciler için bahçıvan-
lık ve yiyecek yetiştirmeye olanak sağla-
manın oldukça yapıcı (positive) yanlarını 
bir tür hipster hareketine bağlar. Öneri 
plan muhtemel mahalle sakinleri ve top-
luluklarını yerel olarak bulunan malzeme-
lerin yeniden kullanımı aracılığıyla konak-
lama sağlanması ve fiziksel çevrenin ıslahı 
ve yeşillendirilmesi süreçlerine dahil ol-
maya teşvik etmektedir. Jüri projeyi ve üto-
pik tasavvurunu memnuniyetle karşılamış 
ve tanıdık distopyalar yerine bunu model 
olarak tercih etmiştir. Proje, hem kentsel 
tipolojileri hem de elverişli kavramları de-
tay ölçeğinde araştıran bir tez araştırması-
nın parçasıdır.

2. The Welcome Card 
(Hoşgeldin Kartviziti)

Jüri mülteciler için akıllı bir kart(vizit) fik-
rinin müthiş potansiyelleri olduğunu de-
ğerlendirmiştir. Tasarlandığı kadarıyla kart 
sahibine kişisel bilgilerine erişimle birlik-
te önceden yüklenmiş milli ve yerel yet-
kilendirmelerden yararlanmasına imkan 
tanıyabilir. Mahremiyet ve emniyet gibi 
meselelerin çözülmesinin gerektiği karma-
şık ama önemli bir fikirdir. Jüri bir sonraki 
aşamada ilgili bir sivil yetkili kuruluşla bir-
likte geliştirilmesine teşvik etmiştir.

3. Eat&Meet (Ye-ve-Tanış)

Mimarlar, iç mimarlar ve kentsel tasa-
rımcılardan oluşan çok disiplinli bir grup 
tarafından tasarlanan bu proje, kültürler 
arası güven teşkilinin ilk biçiminin bir ya-
bancının yemeğini yemek olduğu asırlık 
doğa kanunundan istifade eder. Öneri kül-
türlerin ve deneyimlerin paylaşılabileceği 
yemek etkinliklerine sahne ve zemin olan 
gezici bir mutfak fikrini içerir. Jüri kavra-
mın inceliğini ve ölçeklenebilirliğiyle bir-
likte yaş ve cinsiyet sınırlarını aşa bilirliği-
ni oldukça takdir etmiştir.

4. Makers Unite (Yapımcılar Birleşiyor)
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Bu proje yapım etkinliği içinde yeni bağ-
lantılar ve diyalog yaratmaktadır. Yapım-
cılar Birleşiyor işlevsiz can yelekleri gibi 
insani bunalımdan kalan enkazı anlamlı 
yeniürünlere dönüştürmek için toplulukla-
rı bir araya getiriyor. Jüri birlikte yaratım 
sürecini kullanarak yükümlülüğü uyan-
dırma ve ayrıca becerileri tespit etme fik-
rinden etkilenmiştir. Yapımcılar Birleşiyor 
uygulanabilir bir modelleri olduğunu ve 
yapıcı ve bulaşıcı iyimserlikleri olduğunu 
ispat etmiştir.

5. Reframe Refugees 
(Mültecileri Yeniden Kadrajla)

İnsani bunalımın sıkıştırıcı olduğu gerçeği 
basın yayın kanallarının, sivil toplum kuru-
luşlarının, baskı gruplarının, hükümetlerin 
ve diğerlerinin durumdan etkilenmişleri 
temsil edecek sürekli bir imge arayışı için-
de oldukları anlamına gelmektedir. Jüri bu 
ekibin bu taleple bağlantı kurarak, mülte-
ciler tarafından sunulacak ve mültecilerin 

yararına olacak bir hizmet yaratma fikri-
ni beğenmiştir. Jüri, mülteci fotoğrafçılı-
ğı aracılığıyla kamusal anlatıları yeniden 
kadrajlamanın/çerçevelemenin güçlü, iyi 
kotarılmasının ve başarılmasının zor ama 
kesinlikle prototiplendirmeye değer oldu-
ğuna inanmıştır.”5

Yarışma girişiminin tanıtımından öneri tasarım 
başlıklarına ve jüri notlarına kadar yukarıdaki ifa-
deler, egemen mekan tahayyülleri içinde mekan 
temsillerine yönelik olarak tasarım alanına dair 
adeta sarsılmaz bir inançla doldurulmuş gibidir. 
Diğer yandan, yarışma girişiminin bileşenlerine 
dikkat edildiğinde her bir kuruluşun mevcut ege-
men mekanın kurulumuna ve temsiliyetine soyun-
muş çeşitli formasyonlarla yoğurulmuş bürokratik 
aparatlar olduğu fark edilebilir. Agamben’in temas 
ettiği gibi uluslararası kuruluşlar, “kendi tüzükleri-
ne göre politik birer yapılanma olmadıklarından 
salt “toplumsal” ve “insani” kuruluşlardır. Öte 
yandan bu kuruluşlarla beraber ulus-devletler de 
mülteci meselesini sadece çözmekte değil mese-
leyle layıkıyla yüz yüze gelme konusunda da dira-
yetsiz olduklarını kanıtlamışlardır. Bundan dolayı 
bütün sorun insani yardım örgütlerine ve polise 
devredilmiş görünmektedir. Söz konusu iktidar-
sızlık bürokratik aparatların bencilliği ve anlayış-
sızlığıyla birlikte ulus-devletin hukuki düzenlenişi 
içinde millilik tescilini ayarlayan belli başlı kav-
ramlardaki müphemlikten de ileri gelir.”6

Bu çerçeve içinde WDCD girişimi ‘mültecilerin 
uzun erimli’ ‘cüzi ihtiyaçlarıyla’ ‘başa çıkabilmek’ 
için ‘cüretkar ve yenilikçi’, ‘istemeyeceğimiz bir 
durum içinde insanların kendilerini daha iyi hisset-
melerini’ sağlayacak biçimde, ‘dünyadaki yaratıcı 
beyinleri’ ‘bu büyük görev’e, adeta bir seferberliğe 
çağırır. Özellikle seçilen projeler ile projeleri be-
timleyen ve jürinin gerekçelendirmelerini içeren 
metin örgüsü, mülteci meselesini örtük veya açık 
olarak biyo-iktidar tahakkümü içinde kapatmanın 
işaretlerini taşır.

Mültecilere yönelik olduğu ilan edilen bir yarış-
manın daha çok egemen mekan kullanıcılarının 
endişelerini gidermeye dair asimetrik bir konum-
landırma ürettiği gözden kaçırılmaması gereken 
bir konu olarak duruyor. Mülteci meselesinin sa-
dece mülteci konumundakilerin hayati ihtiyaçla-
rıyla sınırlı bir vaka olmadığı aşikar. Mültecilik, 
basit bir coğrafya değiştirme olayı olarak düşü-
nülemez; ağırlıklı olarak zaman-mekansal bilinç 
katmanlaşmasında telafisi zor bir yarılmanın/kırıl-
manın/dağılmanın/patlamanın yoğunluğuna bağlı 

saadet 31 editoryal düzeltme.indd   73 10.04.2017   14:52:23



74 göç

yersiz-yurtsuzlaşma algısı ve bu algının savrulması 
biçiminde tahayyül etmek kritik görünüyor. Söz 
konusu savrulma, yerli-yurtlular için bir tehdit algı-
sı olarak işlemeye başlıyor. Tasarım pratikleri veya 
literal çağrışımlarını olabildiğince üstlenecek şekil-
de “tasarım disiplinleri”, bu gerilimli ara kesitte ak-
tif bir müdahale olarakkonumlanmak üzere çeşitli 
biçimlerde harekete geçiyor. Ancak, WDCD gibi 
müdahil girişimlerin tasarım alanını yarışma dü-
zenekleri aracılığıyla ne tür bir ekonomik sektöre 
dönüştürdüğü ve ‘inovasyon’ kavramı ile birlikte 
mültecilik meselesini oluşturan unsurları ehlileş-
tirme çabası olarak nasıl araçsallaştırdığı, özellik-
le tasarımcıların yüzleşmesi gereken bir sorunsal. 
Yukarıda ifade edilen çerçeve içinden değerlendi-
rildiğinde denilebilir ki, WDCD girişimi, mülteci 
meselesine dair açımlayıcı olmaktan çok mülteci 
imgesinin egemen mekana nasıl uyarlanabilece-
ğinin pratiklerini seferber etmektedir. Tasarım ise, 
bu seferberliğin estetikleştirme yelpazesini geniş-
leten aparatlarının toplamıdır.

1 “Challenge” kelimesi Türkçe’de tek bir terim ile kar-
şılanamıyor. Anlam sahasını tanımlayan kelime grupları 
şöyle: meydan okumak, mücadeleye davet etmek, karşı 
çıkmak, uğraştırıcı şey, başa çıkılması gereken mesele. 
Bu çerçevede, mülteci hareketliliğinin tetiklediği çaba sarf 
etmeye zorlayıcı bir durum olmasına da işaret etmesi açı-
sından “mesele” kelimesi kullanıldı (yazarın notu).
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1 http://www.dezeen.com/2016/02/19/what-
design-can-do-launches-refugee-challenge-ikea-
foundation-democratic-design-days/(son erişim: 
10.07.2016) (vurgular yazara ait)
2 https://www.ikeafoundation.org/media/
video/8194(son erişim: 10.07.2016) (vurgular ya-
zara ait)
3 https://refugeechallenge.unhcrideas.org/
resources/files/14311/WDCDChallenge%20
Briefing%20V5.pdf (son erişim: 10.07.2016)
4 Yarışmanın kapsamı içinde geliştirilmesi ta-
lep edilen bahsi geçen tasarım alanları şunlar: 1. 
Barınak ve kabul merkezlerinin iyileştirilmesi 2. 
Sığınma bekleme süresince kişisel gelişimin teşvik 
edilmesi 3.Mültecileri ve ev sahibi halkı birbirine 
yakınlaştırmak 4. Mültecilerle zaruri enformasyon 
alışverişi 5. Mültecilerin imkanlarını maksimize 
etmek. http://www.whatdesigncando.com/chal-
lenge/brief/(son erişim: 10.07.2016)
5 http://www.whatdesigncando.com/chal-
lenge/finalists/(son erişim: 10.07.2016) (vurgular 
yazara ait)
6 Giorgio Agamben, “Beyond Human Rights”, 
içinde: Giorgio Agamben, MeansWithoutEnd. 
Notes on Politics, TheoryOut of Bonds, Volume 
20, University of Minneapolis, Minneapolis/
London, 2000, s.17.

DİPNOTLAR
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What Design Can Do Refugee Challenge: Tasarım 
Mülteci Meselesi için ne yapar?
Ortadoğu coğrafyasındaki egemenlik sahalarındaki krizlere bağlı olarak ortaya çıkan mülteci 
hareketliliği, tasarım çevrelerinde mülteciler için kampanya, hizmet, strateji, teknoloji, proje, 
nesne ve ürün geliştirme yönünde bir çok girişimi tetikledi. Bu girişimlerden en yakın tarihli 
olanı What Design Can Do isimli platformun, IKEA Vakfı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği ile birlikte açtığı “Mülteci Meselesi” başlıklı tasarım yarışmasıdır. Bu metin, mültecilere 
yönelik ilan edilen bir yarışmanın daha çok egemen mekan kullanıcılarının endişelerini gidermeye 
dair asimetrik bir konumlandırma ürettiği savlamakta, WDCD gibi girişimlerin tasarım alanını 
yarışmalar aracılığıyla ne türden bir ekonomik sektöre dönüştürdüğünü ve ‘inovasyon’ kavramı ile 
birlikte mültecilik meselesini oluşturan unsurları ehlileştirme çabası olarak nasıl araçsallaştırdığını 
tasarımcıların yüzleşmesi gereken bir sorunsal olarak ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler:  Mülteci, İnovasyon, Tasarım

"What Design Can Do Refugee Challange:" What 
Does Design Do for the Refugee?
The refugee mobility that have emerged due to the territorial crisis in the Middle East has also 
triggered various initiatives for developing campaigns, services, strategies, technologies, projects, 
objects and products for refugees. The most recent of such initiatives is a design competition 
entitled “Refugee Challenge” opened by What Design Can Do platform with IKEA Foundation and 
UN Refugee Agency. This article asserts that such a competition that is proclaimed to be concerned 
with refugees on the contrary produces an asymmetrical position to compensate for the solicitude 
of sovereign space occupants and presents how initiatives such as WDCD transform the design field 
into some economic sector and how components of refugee challenge are domesticated within 
instrumentalizations of the notion of innovation as a problematique to be confronted by designers.

Keywords: Refugee, Innovation, Design 
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BATI ŞERİA’DAN ÖĞRENMEK :  
KAMPLARDAKİ KAMPÜS (CAMPUS İN CAMPS)

Isshaq Al-Barbary ile görüşme

‘Kamplardaki Kampüs’ (Campusin Camps) programı 
Batı Şeria’daki Filistin mülteci kamplarında 
eleştirel kolektif öğrenimi harekete geçiriyor. 
2012 yılında mimarlar Sandi Hilal ve Alessandro 
Petti tarafından kamusal alanı halk için ve halkla 
birlikte talep etme girişimlerinin bir devamı olarak 
kuruldu. Isshaq Al-Barbary başından itibaren CiC’in 
katılımcısı oldu. Ne mimar olan ne de ‘diplomalı’ 
özel bir eğitime sahip bulunan El Barbary kendisini, 
ilgi alanı kamplardaki topluluklar merkezinde 
biçimlenmiş Filistinli bir mülteci olarak tanıtıyor. 
Yeni bir mülteci krizinin küresel odak noktası haline 
geldiği günlerde, Merve Bedir kendisiyle program, 
amaçları ve dünyanın en eski mülteci kamplarının 
birindeki geçicilik siyaseti hakkında konuştu.  

Merve Bedir: Kamplardaki Kampüs’ün ne 
olduğunu açıklayabilir misiniz?

Isshaq Al-Barbary: Arapçası Jamm’a fi al 
mukhayyam: kamptaki üniversite. Jamm’a 
üniversite anlamına gelir. Ama aynı zamanda 
toplanma alanı, kamusal alan ve konuşma mekanı 
anlamına da gelir. CiC’nin merkezinde bu vardır, 
burası kolektif bir öğrenim yeri. Herhangi bir 
hiyerarşisi olmayan aktif bir topluluk olarak burada 
her şeye kolektif biçimde karar veriliyor. 

Merve Bedir: CiC’te dil konusunda önemli bir 
vurgu var ama bu sözcük dağarcığını genişletmek 
gibi geleneksel bir anlama gelmiyor. Bunun 
nedenini açıklayabilir misiniz?

Isshaq Al-Barbary: Filistinliler farklı işgal türlerine 
maruz kaldılar. Fiziksel olarak sömürgeleştirme 
ve bilgi işgali bize dayatıldı. Bu nedenle, her bir 
CiC katılımcısı olayları farklı biçimlerde kavrıyor. 
İlk başladığımızda, en önemlisi kendi aramızda 
iletişim kurmamıza imkân verecek ortak bir dil ve 
yaklaşım yaratmaktı: buna, eski Arapçada iletişim 
anlamına gelen mujawara diyoruz. Bu ortak dili 
yaratmak, öğrendiklerini unutmak ve yeniden 
öğrenmek demekti. Sonunda, herkesin kişisel 
olarak bir bilgi kaynağı olduğu ve kamptaki kendi 
bireysel tecrübesini tanımlama hakkına sahip 

Resim 1:  El Dehişe Kampı (Fotoğraf: VincenzoCastella, 2007)
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olduğu ilkesine dayanan kolektif bir sözlük fikrine 
ulaştık. Bu, benceesas bilgidir. 

Merve Bedir: ‘Ağaç Okul’yeni bilgi üretim biçimlerini 
mümkün kılmayı amaçlayan Kamplardaki Kampüs 
inisiyatiflerinden biri. Sosyal adalet ve eşitlik 
anlamında benzer konuları paylaşan iki dünya; 
yani Kamplardaki Kampüs tarafından yürütüldüğü 
Filistin ve sanat kolektifi Contrafilé tarafından 
yürütüldüğü Brezilya arasında bir köprü de kuruyor. 
Burada‘Ağaç’ın simgeselliği bana 2013 yılında 
İstanbul Gezi Parkı’ndaki ağaçları düşündürttü. 

Isshaq Al-Barbary: Ağacın çok zengin anlamları 
vardır: yaşam, kökler, varoluş, var olmak. Yafa’daki 
portakal ağaçları gelip bunlarıbol bol diken 
sömürgecilere aitken, zeytin ağaçları halk için, halk 
tarafındandır.  Zeytin ağacı sömürgeciye bir mesajdır: 
bizi buradan çıkartamazsın.

Merve Bedir: Ağaçlar ayrıca kalıcılık da ima ediyor. 
Örneğin, BMMYK (Birleşmiş Milletler Mülteci 
Yüksek Komiserliği) kamplarında ağaç dikmeye izin 
verilmiyor.

Geri dönüş hakkı çevresinde örülen siyasal söylem 
kampın geçiciliğini muhafaza etmek anlamına 
geliyor, bu uzun süre insanların içinde yaşadıkları 
mekânları iyileştirmesini engelledi, bu yüzden 

genelde berbat koşullarda yaşıyorlar. Mülteciler 
önceleri Batı Şeria’daki kamplarda ağaçlar diktiler, 
çünkü çiftçiydiler. Bugünse ağaçları söküyorlar, 
çünkü mekân çok sınırlı. Aynı şekilde, BMMYK bizim 
için evler inşa etmeyi önerdiğinde, insanlar bunu geri 
dönüş düşüncesiyle çelişen bir fikir gibi gördüler ve 
yerleşim ve normalleşme kavramını sorguladılar: bu 
durumda kampın şehirle kaynaşacağından ve geçici 
statüsünü yitireceğinden korktular. Ama bugün 
kamplarda devasa beton veya briket binalar mevcut. 
Kendimiz beton tavanlar inşa ediyoruz, ama bunun 
ne anlama geldiğini fazla tartışmıyoruz. 

Merve Bedir: Türkiye’de benim de kolaylaştırıcılığını 
yapmaya çalıştığım ulus-ötesi bir inisiyatifte, herkesin 
müştereki olan ‘şehir’ fikrini araştırıyoruz ve ‘yurttaşlık’ 
(citizenship) yerine ‘şehirdaşlık’ (city-zenship) tanımı 
üzerinde konuşuyoruz. Ulus devletin ötesine geçen 
politik topluluklar ilgi çekici bir düşünce. 

Isshaq Al-Barbary: Mültecilerin kaderi yurttaş 
haline gelmek midir? Mültecilik noktasından şehir 
fikrini nasıl tanımlarsınız? Bu önemli bir tartışma: 
yurttaşlık ve ulus devlet ne anlama geliyor? Filistinli 
olarak doğmak ne anlama geliyor? Filistin’de benim 
kuşağım Avrupa’yı bir cennet gibi algılıyor. Buradaki 
kamplardan gelme birinin, son derece güçlü topluluk 
bağları olan bir toplumdan çok bireysel bir topluma 
giderek İsviçre’de nasıl yaşayabileceğini hayal bile 
edemiyorum. Bir başka yerde yaşamak için yapmanız 
gereken tercihler neler?

Merve Bedir: Biraz da “Beton Çadır” hakkında 
konuşalım: bu yaz gerçekleştirmeye başladığınız bir 
fikir. Beton Çadır kolektif öğrenim için bir toplanma 
mekanı. Kültürel faaliyetler, çalışma ve sosyal 
toplantılar için bir açık alana ev sahipliği yapıyor. 
Nasıl başladı?

Isshaq Al-Barbary: 2014 yılında, kampta her 
türlü yeni faaliyetler, kullanımlar ve projelerin 
nasıl gerçekleştirilebileceğini değerlendirmek için 
kampın içindeki açık alanları haritalandırmaya 

Resim 2:  Ağaç Okul Sao Paolo Bienali’nde  
(Fotoğraf : Campus in Camps izniyle)

Resim 3:  Ağaç Okul(Fotoğraf Campus in Camps izniyle)

Resim 4:  Betonarme Çadır (Fotoğraf Campus in Camps izniyle)
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çalıştık. Üç tane tek katlı, neredeyse orijinal hali 
ile bugüne kalmış, birim ve bir tuvaletin olduğu bir 
alan bulduk. Bu ünitelerin sahibiyle orayı bir CiC 
programı için kullanmak üzere müzakere ettik: bu 
program, kampların tarihini tartışmayı, kampların 
nasıl siyasal ve sosyal anlamda aktif bir hayat 
sürme tarihine sahip olduğunu anlamayı ve yeni 
bir kültür: sürgün kültürünün gelişimini tartışmayı 
amaçlıyor. Bir yıl sonra, sahibi oğulları için yeni bir 
ev yapmak için burayı yıktı. Çok üzüldük. Ama bu 
tartışmalar temelinde ve yeni bir mekan ihtiyacıyla 
birlikte ‘beton çadır’ fikri ortaya çıktı, kampların 
ve mültecilerin anlatımlarına ve temsiliyetine 
yoksulluk, marjinalleştirilme ve kurbanlaştırılma 
fikrinin ötesinde mimari bir form vermiş olduk. 

Merve Bedir: İster istemez kalıcılık ve geçicilik 
meselelerini tekrar tekrar düşünüyorum: kamptaki 
ağacın, çadırın kalıcılığı ve geçiciliği. Kampın tarihi 
ve kültürüyle bağlantılı beton bir çadır yapmak: 
bundaki ironik yaklaşımı takdir ediyorum. İnsanlar 
nasıl karşıladı?

Isshaq Al-Barbary: Beton Çadır’ın basit, ölü, değişmez 
bir simge haline gelmesini istemiyoruz. Zaten bir 
simgeler tarihimiz var, örneğin geri dönüş anahtarı 
gibi. Ama simgelerin anlamlarındaki çelişkileri 
benimsemek istiyoruz. Anahtarı ele alalım. Bizim 
için geri dönüş hakkını temsil ediyor, her anahtar bir 
eve aittir. Anahtar genelde özel mülkiyete atıf yapar, 
ama kamuya dair sorular ortaya atar; “kent hakkı 
nerede?”, “kamusal alanlar hakkı nerede?”, “neden 
köye geri dönmeliyim?”, “neden dedemin anılarıyla 
yaşamalıyım?”, “babam çiftçiydi, bense bir mülteci 
kampında doğdum. Asla bir çiftçinin hayatını 
yaşa(ya)madığınız bir mülteci kampından gelmek ne 
demektir?”

Beton Çadır araziyi, her türlü toplumsal ilişki ve 
yerel ağın merkezi olarak, ortak mülkiyet olarak 
ele alırken, ‘çadır’ ve ‘beton’ arasındaki çelişkileri 
sorgular. Amaç kampın kültürünü kucaklayarak, 
çadır aracılığıyla yeni bir ilişkisellik tanımlamaktır: 

geri dönecek olsan da arkanda bırakacağın değil 
yanında taşıyacağın bir şey olması. 

Geri dönüş nedir? Geri dönme hakkı ne demektir? 
Bu durumda kamp neden imha edilmeli? Bu 
NAKBA’dan farklı olmazdı; yani Filistinlilerin 
1948’de vatanlarından zorla sürgün edilmelerinden 
ki bu yüz binlerce insanın yerinden edilmesi 
anlamına gelmişti. Benim açımdan, geri dönüş hakkı 
seyahat özgürlüğü anlamına geliyor. Kimi insanlar 
kampta kalmak isteyebilir, kimileri gidebilir, herkes 
özgür olmalı. Geri dönmek lükse ve bireysel özel 
mülkiyetlere geri gitmekse, ben bu sömürgeci söylemi 
istemiyorum. Topluluğumuz olmadan yaşayamam.  

Merve Bedir: Son sorum ve yorumum tasarımla ilgili. 
Kamplardaki Kampüs çalışmasıyla tasarımcıların 
tasarım ve nesneyle nasıl farklı bir ilişki türü 
kurabilecekleri bakımından da ilgileniyorum. Ağaç 
Okul ve Beton Çadır tasarımları dayanışmayla, aktif 
topluluklarla, insanların yetenek ve kapasitesine 
yatırım yapmakla ilişkili. 

Isshaq Al-Barbary: Bu yorumun kamplara 
uyarlanabilir. Kamplar gündelik hayat için değil, 
yardım ve denetim için, insanların sosyal, ortak, 
politik düşünmemesi için tasarlandı. Bu benim 
açımdan CiC’le ilgili net bir mesaj: insanlar 
mekandan bir bilgi üretiyor, sonra mekanı yeniden 
üretiyor. O zaman önce bilgiyi eleştirmek, unutmak, 
yeniden öğrenmek gerek. Ed-Dehişe şehrinin kampla 
tek bağlantısı olan, kalabalık bir yolun üstünden 
geçen yaya köprüsüne bakın. Şehirdeki insanlar bu 
köprüyü kendileri için, Ed-Dehişe’deki çocukların 
kamptaki UNRWA (Birleşmiş Milletler Yakın Doğu 
Filistinli Mülteciler için Yardım ve İş Dairesi) okuluna 
gitmesi için inşa ettiler. Ama köprülerin inşa edilmesi 
Oslo anlaşmalarına ve UNRWA sınırlarına aykırıydı. 
Bu yüzden insanlar da önce köprüyü inşa etmeye 
ve sonra da ertesinde ortaya çıkabilecek sorunlarla 
uğraşmaya karar verdiler. Köprü daha sonra kapatıldı. 
Köprünün tarihiyle ilgili araştırmam köprünün 
çevresindeki alanı farklı biçimde kullanmamıza 

Resim 5:  Betonarme Çadır (Fotoğraf Campus in Camps izniyle)

Resim 6:  Mukhayyam meclislerinden biri– kamplardaki  
‘üniversitenin’ parçası. (Fotoğraf Campus in Camps izniyle)
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imkan verdi; bir olasılıklar ve potansiyeller mekanı 
olarak. Beton çadırın da aynı etkiye sahip olmasını 
diliyorum. 

İnsanların yeteneklerine gelince, CiC’te tam da 
böyle düşünüyoruz. Bizler çalışanlar veya öğrenciler 
değiliz, hepimiz katılımcılarız. İnisiyatif sahibiyiz, 
Arapçada buna Mubadarat diyoruz. Bir şeyleri 
başlatıyoruz, fikirler içeriden geliyor ve katılan 
insanlar aracılığıyla bir şeylere ulaşıyoruz. 
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Isshaq Barbary
Isshaq Al-Barbary yazar ve araştırmacı. İşleri teori, mekansal müdahale, eğitim, kolektif öğrenme ve 
kamusal toplantıları bir araya getirir. Eleştirel pedagoji çalışmakta ve Betlehem Ed-Dehişe kampında 
Kamplardaki Kampüs programının koordinatörlüğünü yapmaktadır. Son dönem ilgisi ve projeleri 
mülteci kamplarının ve Batı Şeria kamplarındaki mültecilerin temsili üzerine yoğunlaşmaktadır.

Kamplardaki Kampüs

2012’de stabiliteden yoksun, sosyal ve politik olarak yüklü, sürgün bir kentselliğe müdahil olmak 
çabası doğrultusunda, Filistin mülteci kamplarında çeşitli kentsel ve sosyal müdahaleler için bir 
yol olarak ‘Kamplardaki Kampüs’ (Campus in Camps) kurulmuştu. Kamplardaki Kampüs Al Quds 
Üniversitesi ile birlikte bir deneysel eğitim programı olarak Betlehem’deki Ed-Dehişe Mülteci 
Kampı’ndaki Phoenix Merkezi’nde, Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Gelişim (BMZ) Bakanlığı 
adına, GIZ Filistinli Mülteciler ve Gazze nüfusu için Bölgesel Sosyal ve Kültürel Fon desteği ve 
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistinli Mülteciler için Yardım ve İş Dairesi (UNRWA) Kamp 
Geliştirme Programı ortaklığı ile başlatılmıştır. Bugün ortaklık ve fon kapasitesi daha farklıdır 
(http://www.campusincamps.ps/about/).

Kamplardaki Kampüs eğitim programı Filistin Mülteci Kampları’nda, sosyal dışlanma, politik zapt 
etme ve duyarsızlık meselelerinin üstesinden gelmek için, eşitlikçi eleştirel öğrenme çevrelerini 
aktive eder. Kamplardaki Kampüs kolektif tartışma ve dersleri ‘mekan’ ve ‘kurum’ kavramlarını 
pratik, komünite tarafından yönetilen müdahalelere dönüştürmek üzere kullanır. Kamplardaki 
Kampüs ders programı mültecinin hayatı ve koşulları üzerine ortak bir dil ve yaklaşım geliştirmeye 
odaklanır. Vatandaşlık ve devletsizlik, komünite odaklı/tabanlı sanat projeleri, mülteci çalışmaları, 
mekânsal müdahaleler, cinsiyet çalışmaları, haritalama ve araştırma yöntemleri Kamplardaki 
Kampüs programı içinde çalışılan konulardan bazılarıdır.
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(www.campusincamps.ps )
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‘MÜLTECİYİM HEMŞERİM’ DAYANIŞMA AĞI

Merve Bedir: ‘Mülteciyim Hemşerim’Dayanışma 
Ağı en son ne yaptı? oradan başlayalım.

Kumru Çılgın: Mesela en Küçükçekmece, Başak-
şehir ve Okmeydanı/Mahmut Şevket Paşa’daki 88 
çocuğa, Güneşin Çocukları Vakfı ve bu dayanış-
ma kampanyasına destek verenler ile birlikte bay-
ramlık aldık. Bir de son dönemde yükselen nefret 
söylemine karşı meseleye vatandaşlık yerine mül-
tecilik kavramı üzerinden yaklaşmakla; yanlış bili-
nenler ve asıl sorulması gereken sorularla ilgili bir 
kampanya başlatacağız. 

Suriyeli mülteciler için geçici koruma statüsünün 
sağladığı haklar nelerdir, bu politikalar ile bu statü 
ne kadar devam ettirilebilir; Türkiye’deki bu kar-
maşık durumu kimse anlamıyor. Eğer mülteci kav-
ramına uluslararası haklar zeminindeki karşılığın-
dan bakarsak aslında mültecinin buradaki yaşama 
entegre olacağı bir kurallar zincirinden bahsediyo-
ruz. Cumhurbaşkanı’nın durumu vatandaşlık üze-
rinden tartışmaya açması insanların fazla tepki ver-
mesine yol açtı.Diğer yandan vatandaşlık konuşa-
caksak da devletin gerekli kurumlarının revizyonu 
gerekiyor. Eğitim ve sağlık kurumları ne yapacak, 
TOKİ Suriyelilere hangi şartlarda ev verecek, ve sa-
ire. Özünde din ve inanç üzerinden tanımlanmış 
bir zeminde mültecilik nedir onu bile bilmeden 

     ‘Mülteciyim Hemşerim’ Dayanışma Ağı ile görüşme

vatandaşlık konuşuyoruz, demokrasiyi bilmeden 
asimilasyon konuşuyoruz. 

Bu anlamda Mülteciyim Hemşerim Dayanışma 
Ağı’n derdi sadece insani yardım değil, aynı za-
manda bu  alanda yapılması gerekenleri, bunları 
gerçekleştirecek kurumlara hatırlatmak. Mültecile-
re yönelik olarak da karar alma süreçlerine katılım 
haklarını göstermek.

Soner Çalış: 2 milyon 750 bin civarında kayıtlı top-
lam 3 milyon mülteci var. Kayıtlı ve kayıtsız mül-
teciler... Kayıt aşamasından başlayan, emek tartış-
ması ile devam eden, sağlık ve eğitim konularının 
eklendiği ve daha da çok eklenen... Çocuk işçiler, 
sigortasız, güvencesiz, kayıt dışı çalışan işçiler...

1 milyon 400 bin çocuk. 850 bin civarında çocuk 
eğitim çağında, 325 bin çocuk (95%’i kamplarda) 
eğitim alıyor. Geri kalan çocuklar? Okula gitmiyor, 
sokakta değiller. Ne yapıyorlar? Tarım ve tekstil, 
inşaat ve ağır sanayinde bu çocuklar çalışıyor. Tüm 
bu hikayenin kaydedilmesi, rapora dönüştürülme-
si, Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmelere aslında 
uymadığını ve bu anlamda demokratik olmadığını, 
insan hakları bağlamında kendisini revize etmesi 
gerektiğini ortaya koyan bir durum aslında. 
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82% kadın ve çocuk, neden buradalar ve neden 
kalmak istemiyorlar, 6 ilde Adana’dan Mardin’e... 
Bu şehirler artık doyuma ulaştı. “Akçakale’den geç-
tim, Urfa’dayım, iş bulamadım, kiralar pahalı, bu-
radan neye giderim?” Biz bugün bu durum üzerin-
den kent mülteciliği diye bir kavram tartışıyoruz. 
Bu kadar insan neden İstanbul’da?“Geldim, artık 
burada yaşayabilirim. Ne yapabilirim? Nereye gi-
debilirim?” Bunun  aslında müthiş bir dönüştürücü 
gücü de var. Gündelik hayatın ilişkiler yumağına 
dahil olmuş ve Türkiye toplumuna önerdiği bir 
birlikte yaşama hali var. Türkiye toplumunun bu 
insanlarla ve kendine benzemeyen diğer insanlarla 
nasıl bir arada yaşarız sorusuna bakması gerekiyor. 
Komşuluk, birlikte yaşama, birlikte çalışma... gibi.

Ama bu olmuyor şu anda. Hakim söylemin, sivil 
toplum ve iktidar anlamında, en önemli kavramla-
rından biri ‘misafir’ kavramı. “Her şeyi veririz ama 
memleketin tapusu bizde, onlar geçici zaten…” 
Bunun üzerinden kurulmuş bir politika var. Olay 
sadece vatandaşlık değil; kentsel dönüşüm, emek 
ve işçilikle ilgili konular, ana dilde eğitim (Çocuk 
Hakları Sözleşmesi’ne göre her çocuk ana dilinde 
eğitim alabilir) vb. konuları mültecileri de düşüne-
rek nasıl ele alacağız? Devlet ya Türkiye toplumları 
ile barışacak ve birlikte yaşamanın ortamını yara-
tacak, ki bu toplumlardan biri de artık Suriyeliler, 
ya da kriz ve misafirperverlik söylemi üzerinden 
gerilimi devam ettirecek ve artıracak. Biz ‘Mülte-
ciyim Hemşerim’Dayanışma Ağı olarak bu aralık-
tan yürüyüp, bu aralığı geliştirmenin yollarını arı-
yoruz. Bu tartışma maddelerini gündemde tutalım 
istiyoruz.

Merve Bedir: Aslında burada vatandaşlık ve mül-
tecilik asıl mesele olan insan haklarını maskeleyen 
iki kavrama dönüşüyor. 1. ve 2. Dünya Savaşı’nın 
sonrasında evrilen modernite ideolojilerinin bağ-
lamında enstrümanlaştırılmış, inşa edilmiş iki 
kavram. Avrupa-Türkiye-Orta Doğu coğrafyala-
rı arasında vatandaşlık kavramı üzerine insanlar 
yerlerinden edildi. Mültecilik kavramı üzerine de 
insanlar ekonomik, iklimsel, … göçmen olarak anı-
lıyor. Buna göre mültecilik statüsüne kabul edili-
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yor, edilmiyor. Halbuki hareket etmek, sığınmak 
bir insan hakkı. 

Bu noktada hani sorunları mülteciler yaratmış gibi 
değil de, sorunların varlığından ve ortaklığından 
yola çıkarsak (çocuk işçiliği gibi örneğin) tartışma 
zeminini ya da az önce bahsettiğin aralığı genişlet-
mek mümkün olabilir.

Kumru Çılgın: “Benim çocuğum sınava giriyor, 
onunki girmiyor; benim çocuğum doktora gide-
miyor, onunki gidiyor” gibi itirazlar tartışmaların 
yönü şu anda. Kendi problemimizi bırakmış ve 
başkasının derdi ile uğraşıyormuşuz gibi görün-

mek istemiyoruz. Tam da söylediğin gibi aynı top-
raklarda, aynı devlet çatısı altında, aynı sorunları 
birbiriyle konuşarak, birlikte nasıl çözüm bulabili-
riz, onu araştırıyoruz. 

Soner Çalış: Burada sorun onun nasıl sınavsız 
üniversiteye gidebildiği değil, senin nasıl sınavla 
gitmek zorunda olduğun. Sağlık parayla olamaz, 
insan hakkı bu, sağlığı bize satan bir ekonomik po-
litika var. “Bu hizmetleri Suriyeli nasıl alıyor, biz 
nasıl alamıyoruz?” diye sormak lazım. 

Merve Bedir: Ona bu hakları veriyorsun bana niye 
vermiyorsun dediğinde kolektif düşünmeye başlı-
yorsun aslında, halbuki bana vermiyorsun ona da 
verme dediğinde materyale dönüşmüş bir hizmet-
ten bahsediyoruz. 

Soner Çalış: Bunu yüksek sesle söylemek gereki-
yor.Söylemini eşitlikçi bir dünya hayali üzerinden 
kuran, sendikasından tutun da ana muhalefetine 
kadar, kimse mevcut neoliberal politikalardan bah-
setmiyor, sağlıklı bir konutta yaşama hakkından 
bahsetmiyor ama “ben tenekelerde yaşıyorum, ona 
neden TOKİ veriyorsun?” diyor. Bu çok sorunlu bir 
söylem. Ana dilde eğitim de başka bir mesele. Suri-
yeliler üzerinden ana dilde eğitim meselesini yeni-
den açmaya cesaret edemiyoruz. Halbuki buradan 
bir yarık açıp bu yarığı Rumcasından tutun da Kürt-
çesine kadar devam ettirmek gerekiyor.

Merve Bedir: Sonuçta demokrasi, sınır, mekanın 
üretimi ile ilgili düşündüğümüzde yine küresel bir 
konudan bahsediyoruz.

Soner Çalış: Geçen yıl 100 bin insan Türkiye-Su-
riye sınırında sıkıştı. Sınır Tanımayan Doktorlar’ın 
(MSF) çığlığını duymadık biz. El Nusra ve IŞİD 
arasındaki çatışma sayesinde kurtuldu bu insanlar, 
yoksa kimse yardım etmedi, Türkiye’nin sınırları 
kapalı kaldı. Yine geçen yıl Yalın Yürüyenler’in 
yaptığı bir eylem vardı. “Pasaportum yok, evrakım 
yok, ben bu sınırdan geçerim, çünkü haklarım var” 
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dediler. 3000 kişi. Bugün Avrupa Ekonomik Birliği 
dediğimiz birlik hendeklere, tel örgülere dönüştü. 
Tekrar kamplar çıktı ortaya. 2. Dünya Savaşı son-
rasında “bir daha asla” şiarıyla çıkardıkları insan 
hakları o hendeklere gömüldü. Şimdi Frontex bile 
değil, NATO koruyor sınırları. Temel insan hakları-
na sahip çıkmak gerekiyor. Yoksa insan pazarı, göç 
politikası, emek ihtiyacı konularını tartışamayız. Şu 
anda da Türkiye-Suriye arasında ‘seçici geçirgen’ 
bir sınır var. Devlet olağanüstü durum yaratıp hu-
kuku askıya alıyor ve istediğini yapıyor. 

Merve Bedir: Tekrar Mülteciyim Hemşerim Daya-
nışma Ağı’nadönelim. Neler yaptı şimdiye kadar 
MHDA?

Kumru Çılgın: Küçükçekmece’nin Yarımburgaz 
mahallesinde çocuk eğitim ve oyun alanı kurduk; 
okul öncesi hazırlık, anneleri biraz evde rahatlat-
ma, Suriyeli ve Türkiyeli çocuklar beraber vakit 
geçirsin gibi amaçlarla. Fonla çalışmayı redde-
diyoruz, tamamen dayanışmayla Yarımburgaz 
Mahallesi Koruma ve Dayanışma Derneğimekânı 
içerisinde 30m2lik bir alan oluşturduk. Aralık ayı 
idi sanırım. Cumartesi, Pazar ve Pazartesi, gönüllü 
ve profesyonel arkadaşlar çocuk atölyeleri düzen-
liyorlar. Aileleri de dahil ediyorlar. Onun dışında 
da Küçükçekmece/Yarımburgaz, Avcılar/Tahtaka-
le, Başakşehir/Altınşehir, Şahintepe, Güvercintepe, 
Şişli/Okmeydanı-Mahmut Şevket Paşa, Bağcılar/

Demirkapı gibi mahallelerde acil ihtiyaçları olan-
lara destek oluyoruz. Barınma ile ilgili sorunları 
varsa bakıyoruz. Sağlık ve eğitimle ilgili sorunlar 
varsa yardım etmeye çalışıyoruz. En azından takip 
edip malzeme desteği sağlamaya çalışıyoruz. Daha 
çok çeper mahallelerde çalışıyoruz. İstanbul’da en 
fazla Suriyeli nüfus Küçükçekmece’de. Eczanelere 
erişim, ilaç edinme sorunlarını çözmeye çalışıyo-
ruz. AFAD’la eczanelerin sorunu var, eczaneler 
parasını alamıyor. İstanbul’da zaten toplam 5 tane 
eczane var Suriyeliler’e ilaç sağlayan. Diğer yan-
dan, Suriyeliler nezdinde de iş cinayetleri mevzu-
su daha duyulur hale geldi. Mülteciyim Hemşerim 
Dayanışma Ağı, Bir Umut Derneği/Adalet Arayana 
Destek Grubugibi ağlar üzerinden hukuki duruma 
bakıyoruz. Başka dayanışma grupları ile beraber 
çalışıyoruz. İnsani zirve öncesinde Tarlabaşı’nda 
evlerinden zorla tahliye edilen Suriyeliler için bir 
bildiri yayınlamış, basın toplantısı düzenlemiştik. 
Şimdi Temmuz sonunda bu bildiriye imza atan ku-
rumlarla bir araya gelmek üzere yeni bir çağrı ha-
zırlamaya çalışıyoruz, bu sayede daha üst ölçekte 
ne yapabiliriz, ona bakmak istiyoruz. Asıl derdimiz 
sosyal ya da iktisadi ilişkileri yerelde kurmak, karşı 
karşıya gelme halleri ile cebelleşmek.

Merve Bedir: Mahallelerdeki dernekler içinde ça-
lışmak; emek ve sağlık gibi konular üzerinde daha 
geniş tabanlı çalışmak; bir de diğer derneklerle bir 
araya gelmek ortak değerler üzerinden. Mahalle 
dernekleri içinde çalışmak komşuluk ve hemşerilik 
ilişkilerini de düşündürüyor. 

Kumru Çılgın: Belediye Kanunu’nda “belediyenin 
idari sınırları içinde yaşayan herkes hemşeridir” 
ibaresi var. Kanun, ikameti olan herkesin Suriyeli 
olsun, Türkiyeli olsun karar alma süreçlerine katıl-
mak ve hizmetleri almak açısından eşit olduğunu 
kabul ediyor. ‘Hemşerilik’ bu anlamda ‘misafirlik’e 
karşılık önemli bir kavram. Yardımseverlik yerine 
komşuluk, dayanışma üzerinden, tanıdık gelen 
ve doğru olduğunu düşündüğümüz bu kavramlar 
üzerinden çalışmak, yerel yönetimleri harekete 
geçirmek, yasanın kullanımını harekete geçirmek, 
bütçe kullandırmak, mültecileri de karar alma sü-
reçlerine dahil edecek mekanizmaları işler hale ge-
tirmek gibi uğraşlarımız var. 

Merve Bedir: Peki çalıştığınız yerlerde barınma ile 
ilgili, konutla ilgili durum ne?

Kumru Çılgın: Daha çok gecekondu mahallelerin-
de çalışıyoruz. İlk söyleyebileceğim şey mültecile-
rin aslında görünmez olmak istediği. İstanbul’da 
ilk vardıkları yer mesela Süleymaniye kentsel 
dönüşüm alanı ama oradan çeper ve gecekondu 
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mahallelerine gidiyorlar. Değmeyecek mekanla-
ra inanılmaz kiralar vererek yaşıyorlar. Sağlıksız 
ve güvencesiz, yıkım ve yerinden edilme riski ile 
yaşadıkları yerler buralar. Yine Zeytinburnu’nda 
60’dan fazla aileye evlerini boşaltma bildirimi ya-
pıldığını duyduk örneğin. Ev sahipleri kentsel dö-
nüşüme uğrayacaklarını bildikleri yerleri vermiş 
olabilirler diye düşünüyoruz.

Merve Bedir: Burada Düzce deneyimi ile ilişkilen-
direbilir miyiz olayı acaba? Öncül ne dersin?

Öncül Kırlangıç: Biz mesleki bilgi açısından yak-
laşıyoruz şu aşamada. Deprem, doğal afet, … ye-
rinden edilme, güvensizlik benzer sıkıntılar. Sosyal 
konut modeli ama kiralama yerine satın alma ile 
çalışıyor. Sorunumuz sağlıklı güvenli konut hakkı-
na ulaşmak ama bunu sadece satın alma üzerinden 
tartışabiliyoruz. Bu çerçevede mültecilerin konut 
meselesine alternatif bakış açıları nasıl geliştire-
biliriz önemli bir soru;üzerine kafa yormak lazım 
diğer bağlamlardan ayırmadan. Mülkiyet mesele-
si bir handikap, çözmek de imkansız da değil gibi 
geliyor. 

Kumru Çılgın: Mevcut mahalle dernekleri ve onla-
rın deneyimleri üzerinden gitmek iyi bu noktada. 
Mülteciyim Hemşerim Dayanışma Ağı ile Düzce’yi 
ortaklaştırdığı nokta kiracılık. Depremde kiracı ol-
mak devletin görmediği bir konuda, bir hakkın pe-
şinden gitmek, bir kazanımı elde etmek ve oradan 
yol açmak, gerçekleştirmek...

Merve Bedir: Aslında o anlamda da bilmediğimiz 
bir durum değil. Yine Soner’in TOKİ ile ilgili söy-
lediklerini düşünüyorum. Bulgaristan göçmenleri 
geldiğinde TOKİ onlar için konut üretmişti örne-
ğin.

Kumru Çılgın: Bu topraklar çok alışkın bu mese-
leye. “Mutlaka bir şey yapılabilir” dedi ya Öncül. 
Önemli olan gettolaşmaya ya da uydu kentlere dö-

nüşmeyen, kamusallıklara yakın, eski tartışmalara 
dönmeden yönlendirebiliriz kendimizi. 

Öncül Kırlangıç: Alternatifleri üretmek konusun-
da mevzuatı insanların lehine değerlendirmek, 
normatif olanın dışında düşünme yetilerimizi ge-
liştirmemiz gerekiyor. Barınma hakkını tartışırken, 
yeniden kullanım önerileri geliştirebiliriz mesela. 
Hukuki durum buna engel oluyor olabilir ama biz 
bunu düşünmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Bu an-
lamda bu yıl bir Dayanışma Mimarlığı sergisi dü-
zenlemek istiyoruz.: Sergi ve kitap yapmak. Bu tür 
bir araya gelişlerin çok faydalı olduğunu düşünü-
yorum. Yan yana gelişler çok önemli.

Kumru Çılgın: Mimar ve plancı arkadaşların bir 
araya gelmesi önemli. Geçen kış şöyle bir şey oldu: 
Müştemilattan bozma evlerin mültecilere kiralan-
dığını öğrendik. Acaba mimar gruplarla bir araya 
gelip bu konutları en azından kışı geçirebileceği 
şekilde iyileştirmek mümkün olur mu diye düşün-
dük. Mültecilerle konuştukça meselenin arka pla-
nındaki hikayelere ulaşma şansımız oldu. Örneğin 
bir aile evinin içinde bir bölümü kapatıp mutfak 
yapınca, ev sahibi kirayı arttırmış geçmişte, bize 
“yalıtımı yaparsak kiramız artacak, o yüzden yap-
mayın” dediler. Ev sahiplerine ulaşamadık, mülte-
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ciler istemedi. O yüzden detaylı ilgilenemedik bu 
sorunla. Soba ve kömür götürdük, o evler yine ısın-
madı. Fazla kömür verdik, yine olmadı. Bütün bun-
lar birbirinden bağımsız değil. İnsan olmak sonra 
da mesleki birikimini katmak, mekan, konut, kamu 
ve kamusallıktan bahsediyorsak, beraber hareket 
etmek mümkün olmalı. 

Öncül Kırlangıç: Mesleğin sorumluluk tanımı ile 
ilgili de bir durum bu. Unuttuğumuz bir şey. Tasar-
lanan yapılar kim için ne için tasarlanıyor. Meslek 
etiği olayın neresinde? Tanımların dışına çıkmak 
ve alan açmak ne demek?

Merve Bedir: Şimdiye kadar daha çok ilk yardımla 
ilgili konuştuk. Temsiliyet konusunda neler söyle-
yebiliriz?

Soner Çalış: Her insan politik bir özne, hiçbir şey 
yapmasa da diğerleriyle iletişim kurduğu için. Ba-
rınma meselesinde, Düzce’den doğru düşünürsek, 
adalet mülk üzerinden tanımlanıp, kiracı hukuk 
sisteminin dışına atılıyor. Mültecilerin durumu 
daha da karışık: Türkiyeli kiracı olabiliyor, ev sahi-
bi olabiliyor ama Suriyeliler olamıyor. Dolayısıyla 
aslında biz mültecilerin gıyabında konuşuyoruz 
her noktada. Öznenin üretim gücünü zihinsel, 
sosyolojik üretim gücünü öne almayan, projeleri 
öne alan bir şeye dönüşüyor tartışma. ‘Mülteciyim 
Hemşerim’ Dayanışma Ağı’nda, mültecinin ken-
disi yok aslında, şimdilik. Bu bir sorun. Öznenin 
kendisinin yani mültecilerin mahallelilere denk 
gelmesini sağlamak istiyoruz. 

Mevcut durumda onların gıyabında konuşuyoruz, 
Mülteciyim Hemşerim Dayanışma Ağı olarak bizi 
kimse temsilci seçmedi. Bizim dayanışma ağını 
kentsel dönüşüm için düşünüyorsak örneğin, kiracı 
mülteciler bu mücadelenin neresinde duruyorlar? 
görüşleri var mı?; hep dışında kalıyorlar tartışma-
nın. Bir yandan onları korumak istiyoruz, bir ya-
nıyla da aslında ne yazık ki iletişimi tam manasıyla 
sağlamış değiliz. Şimdilik bizi onlara yardım etmek 
isteyen bir grup olarak görüyorlar. Mahalle sakini 
olmanın ne olduğunu artık konuşmamız gerekiyor. 
Statünün kendisi bir örgütlenme hakkı tanımadığı 
için ileride hukuki olarak problem yaşayacaklar. 
Amaç mültecinin kendi sözünü üretmesi ise eli-
mizden geldiğince onlarla hareket etmeye çalı-
şıyoruz. Ama tam oldu diyebileceğimiz noktada 
değiliz. Düzce’nin yarattığı bir kazanım var, bu li-
teratüre bir şey katıyor. Mülteciler Türkiye’de uzun 
erimli; sorunları, mücadeleleri devam edecek. Bir 
taraftan da insanların politik özne olduğunu, kendi 
yaşamları için bu mücadele alanlarına ihtiyaçları 
olduğunu ortaya koymak; konut, kentsel dönüşüm, 

iş cinayetleri, kayıtlı ve kayıtsız olmak üzerinden 
mülteciyi ve sorunlarını odakta tutmayı vurgula-
mak önemli. 

Öncül Kırlangıç: Tekrar bahsetmek isterim, mahal-
leli olmak temsiliyet ve mekanın yeniden üretimi-
ni düşünmek için önemli bir kavram. Mülteciyim 
Hemşerim Dayanışma Ağı’nın düzenlediği gazo-
zuna/dondurmasına maç mesela bu alanı yaratacak 
çok basit bir yöntem aslında. Dostluk bunun üze-
rinden çıksın ortaya. Mahallenin toprak sahasında 
oynansın o maç. Mahalle içinde ortaya çıksın. 

Soner Çalış: Bakmak/bakınmak/bakışmak halle-
ri. Yan yana gelme, bakan, bakılan, temaslardan 
kaçınmak yerine insanlarla bakışmayı sağlayan 
haller,temas yaratan haller. Mahallede oynadığı-
mız futbol; gol attığında gülümseyen, futbol oyna-
dıktan sonra birbirine uzaktan bakan değil bakışan, 
selamlaşan bir ortam oluşturuyor. Gazozuna futbol 
başka türlü bir iletişim biçimi yaratıyor. Bu anlam-
da yeni bir dil üretmeye başlıyor.
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Mülteciyim Hemşerim Dayanışma Ağı
Biz, İstanbul’un geçmişten beri bir göçmen kenti olduğunu da, mültecilerin evrensel insan hakları 
olduğunu da biliyoruz. ‘‘Hemşerim memleket nire?’’ diye soranlara ‘‘bu dünya benim memleket!’’ 
diye cevap veriyoruz. ‘‘Şehirlerimizde bulunan mülteciler hemşerimizdir, mahallemizdeki tüm 
komşularımız eşit ve birdir’’ diyoruz. İhtiyaçlarımız, taleplerimiz, beklentilerimiz için komşuları-
mızla dayanışma içinde olmayı, hemşeri hukukunun olmazsa olmazı sayıyoruz. Birbirimizin hak-
kını/hukukunu kollamayı insan olma çabası olarak görüyoruz.  

“Mülteciyim Hemşerim” Dayanışma Ağı, mahallelerimizin ‘‘eski’’ göçmenleriyle yeni mültecileri 
arasında örmeye çalıştığımız dayanışma ağının adıdır. Mültecilere ve yaşadıkları sorunlara ilişkin 
meseleleri yaşamın içerisine sokarak, mahalleler ve mahallelerde yaşayan topluluklar üzerinden 
ele almak suretiyle gelecekte kaçınılmaz görülen birlikte yaşama hallerini kurmaya odaklanmış, 
diğer tüm ortaklarıyla da işbirliği içinde çalışmayı hedefleyen bir dayanışma girişimidir.

Çünkü, bu şehirde hepimiz mülteciyiz, hepimiz hemşeriyiz! Bu şehirde dayanışmadan başka  
gelecek yok bize…
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