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Üretim ilişkilerinin ve teknolojinin farklılaştığı bir süreçte dünyanın geleceğine ve yaşam alanlarına ilişkin
gelecek kurgusu tasarlamak ve onun yaşama geçirilmesinde sorumluluk almak küresel salgın sürecinde bir
kez daha ağır bir şekilde karşımıza çıkıyor. Kentleşme ve mimarlık politikalarının şekillenmesinde mimarlık ve ilgili tüm disiplinlerin, bugüne kadar tüm dünyada ihmal edilmiş halk sağlığı temeli ile yeniden ele
alınması kaçınılmaz. Uluslararası Mimarlar Birliği’nin 21.yüzyıla girerken mimarlığın geleceğini tartıştığı
Pekin Şartı’ndan yirmi bir yıl sonra, mimarlık ortamının bugüne ve geleceğe dair sorumluluklarının yeniden
ele alınması ise zorunluluğumuz.
Gelecek kuşaklara sağlıklı ve yaşanabilir çevreler bırakabilmek ve yapılı çevre üretimi sürecinde yurttaşlık bilincinin geliştirilmesi, kent ve mimarlık kültürünün paylaşılması ve kalıcılaşmasında erken yaşlarda
alınan eğitimin etkisi göz ardı edilemez. Mimarlığın toplumla buluşmasında zincirin en önemli ve geleceği şekillendirecek halkaları olan çocuklarla yapılı çevre farkındalığı üzerine çalışmaların başlatılması
çağrısından yirmi bir yıl sonra biz neredeyiz ve nereye gidiyoruz? Dosya konusu bu açıdan önemli bir
dokümanın paylaşılması ve yaygınlaşması açısından rehber yayın olarak planlandı. Mimarlar Odası Ankara
Şubesi’nde 2002 yılında başlayan Çocuk ve Mimarlık çalışmalarının kurumsallaşarak Çocuk ve Mimarlık
Çalışmaları Merkezi’ne dönüşmesi, atölye çalışmalarından, müfredat çalışmalarına, yayın çalışmalarından
görsel materyal üretimine yönelik çalışma gruplarının birikimlerinin paylaşılması, ulusal ve uluslararası
ölçekte gelişmelerin aktarılması açısından bulunduğumuz andan geleceğe bakarak başka bir yaşamı kurgulamanın bir nefeslik değerlendirmesi oldu.
Kuşkusuz dünyanın geleceğine dair sorumluluğu olan aktörlerden birisi mimarlık ve mimarlar. Yaşam alanlarının özgürleştirilmesi, doğal ve kültürel varlıkların korunması, kentsel adaletin ve demokratik katılımın
sağlanması, yaratıcı fikirlerle çok disiplinli bir üretim sürecinin geliştirilmesi, tüm canlılarla paylaştığımız
gezegenimizin bu yaklaşımla ele alınması, dünyanın içerisine düştüğü kuyudan çıkış yollarından birisi. Buradan yola çıkarak geleceğe dair en anlamlı çalışmanın mihenk taşlarından birisi olan Çocuk ve Mimarlık
çalışmalarına mercek tutarak geleceğe iz bırakmanın yolları bu sayıda farklı yönlerden ele alındı.
Tezcan Karakuş Candan, “Toplumsal Bir Gelecek İçin, Mimarlığın Yaratıcılığının, Aydınlanmaya Dönüşümünün Adım Taşları: Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları” başlıklı yazısında, Çocuk ve Mimarlık çalışmala-

dosya

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Adına
Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
Tezcan Karakuş Candan

Dosya Editörleri
Tezcan Karakuş Candan, Ayça Akın
Hamarat, Muteber Osmanpaşaoğlu,
Özlem Dengiz Uğur

YAYIN KURULU
Yiğit Acar, Tonguç Akış
T. Elvan Altan, Bülent Batuman
Nuray Bayraktar, İpek Gürsel Dino, Neşe
Gurallar, Melike Deniz Orhon

Dosya Koordinatörü
Nuray Bayraktar
Yayına Hazırlayan
T. Gül Köksal
Kapak Tasarım ve Uygulama
Saadet Sönmez Gül
Konur Sokak No:4/3 Kızılay Ankara
Telefon:0 312 417 86 65 Fax:0 312 417 18 04
e-posta: info@mimarlarodasiankara.org
http://www.mimarlarodasiankara.org

ISSN 1309-0704
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından
yılda üç kez yayımlanmaktadır.
500 adet basılmıştır. Burada yer alan yazıların içeriğinin
sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak gösterilmek koşuluyla
alıntı yapılabilir.
Baskı tarihi: Aralık 2020
Baskı
Desen Ofset A. Ş.
Birlik Mah. 448. Cd. 476. Sk. No:2 Çankaya - Ankara
Telefon: 0 312 496 43 43
info@desenofset.com.tr

rının hedefleri, uygulama süreçleri ve toplumsal beklentileri açısından çok boyutlu bir okuma yapıyor. 21.
yüzyıl mimarlığını anlamak üzerine kurgulanan yirmi bir yıl önceki Pekin Şartı’ndan günümüze Çocuk ve
Mimarlık çalışmalarının yeni bir yaşamın şekillenmesinde umut adacıkları olarak ele alan Candan çalışmanın yaygınlaşmasının mimarlığın toplumla buluşmasında yeni bir dil oluşturduğunu ifade ediyor. Mimarlar
Odası Ankara Şubesinin Çocuk ve Mimarlık alanında on sekiz yıllık çalışma birikimlerinin her aşamasının
paylaşıldığı, çalışmanın yaygınlaşması sürecinde bir rehber niteliği taşıyan yazı; mimarlığın toplumla buluşması ve yaratıcılığı ile dönüştürme gücünün varlığının çocuklarla birlikte yeniden keşfedilmesine de
odaklanıyor. Geçmiş, bugün ve gelecek üçlemesinde çocuk ve mimarlık çalışmalarının, toplumsal bir gelecek için yeni ve yaratıcı bir çalışmanın referanslarına değinirken, mimarlığın tasarımsal sorunlarına yönelik
katılımcı bir yolun adım taşlarından birisi olarak çocuk ve mimarlık çalışmalarındaki edinilen birikim ve
deneyimleri aktarıyor. Toplumsal bir gelecek için, mimarlığın her alanda ve her kesişim noktasında, politik
bağlamla olan bağını çocuklarla birlikte yapılan çalışmalardaki deneyimleri de yeniden keşfedilmesinin
altını çiziyor. Çalışmanın yaparak öğrenme, oyun üzerinden paylaşma ile eğitim süreçlerine getirdiği yaratıcılığı ve birikimi, köy enstitülerine gönderme yaparak ele alırken, kentleşmenin %93’lere ulaştığı günümüzde kent enstitülerinin kurulması tartışmasını açıyor.
Tülin Şener, “Yaşanılır Çevreler ve Kentler Bağlamında Çocuk Katılımı” başlıklı yazısında çocuklar için
daha yaşanılır kentlerin hangi koşullarda mümkün olacağını değerlendirirken nüfus artışı ve çevre sorunlarının ruh ve beden sağlıklarını nasıl etkilediğini ortaya koyuyor. Mahalle kültürü almayan, parkta bahçede
oynamayı bilmeyen, kapalı alanlarda yetişen çocukların sağlıklı yetişkinler olamayacağının altını çiziyor.
Çarpık kentleşmenin, çocuklara ayrılması gerekli oyun ve dinlenme alanlarına yer vermemesi, güvensizliği
temel çocuk hakları kapsamında ele alınırken, duyarlı, bilinçli bireyler olabilmelerinin yolunun fikir ve
katkılarıyla gerçekleşecek projelerde yer almalarından geçtiğini anlatıyor. Geçmişten günümüze katılım
yaklaşımlarına da değinen Şener, temiz ve güvenli kentlerde yaşamanın kenti sorgulayan, içinde aktif olarak sorumluluk alan bireylerin çocukluk dönemlerinde yer aldığı süreçlerle ilişkili olduğunu ifade ediyor.
Özlem Dengiz Uğur’un, “Okul Dışı Öğrenme Örneği: Müzelerde Çocuklar İçin Etkinlikler, Müze Eğitimi
ve Çocuk Müzeleri” yazısında gelişmiş ülkelerde müzelerin, 19. yüzyılın sonlarından itibaren yaşam boyu
eğitim sürecindeki rolünün Türkiye’de de eğitim ve öğrenim hayatının bir parçası olabilmesinin gerekliliğini açarken müze eğitiminin çok disiplinliliğine değiniyor. Bu anlamda müzelerin, kurumsal yapılar ile
gönüllülerin ortak çalışmalar yürütebilecekleri bir zemin oluşturduğunu anlatıyor. Yirmi bir ülkeden Çocuk
Müzeleri Birliğine kayıtlı üç yüzden fazla çocuk müzesinin, okullardaki eğitim programlarına da destek
olurken, çocuk ve gençleri, eğitimciler ve ailelerle etkinliklerde bir araya getirdiğini belirtiyor. Uğur’a göre
Türkiye’de henüz çocuk müzesi bulunmasa da çocuk bölümü olan müzelerin giderek artması, özel müzelerin çocuklara yönelik çalışmalar yapması, bilim ve teknoloji merkezlerinin çocuklar ve aileler tarafından
yoğun ilgi görmesi ve müze eğitimi alanında akademik çalışmaların gecikmeyi telafi edilebilecek düzeyde
yükselmesi umut verici.
Bekir Onur, “Çocukluk Çalışmaları” başlıklı yazısı ile birçok disiplinle doğrudan ilişkili bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilimsel çalışmaların çocukluğun sürekli değişimine bağlı olarak değiştiğini, tarih,
coğrafya, antropoloji, sosyoloji, arkeoloji ve felsefede çocukluk kavramının nasıl ele alındığını açıklıyor.
Psikolojik ve sosyolojik yaklaşımların farklılığını, çocukluğun evrenselliği ile toplumca belirlenmesinin,
modern eylemsellik ile geleneksel yaklaşımın karşıtlıklarını anlatırken günümüzde çocuk-aile-çevre ilişkileri bağlamında “çocukların toplumsal aktörler” olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye’de ise üniversitelerimizde
artık çağdaş “çocukluk çalışmaları” bölümlerinin adları ilgili disiplinlerle anılacak şekilde bir an önce kurulması gerektiğini ifade ediyor.
Behiç Ak, “Çocuk Sever Bir Şehir Mümkün” adlı yazısıyla bizi günümüzün “çocuk sevmez şehirler” distopyasına götürüyor. Hiç düşündük mü niçin artık çocuk sesleri duymuyoruz giderek yok olan kuş cıvıltıları
gibi? “Otopark sorununu dert ettik ama çocuklarımızın sokağa çıkamamasını dert etmedik” diyor. Sokaklar
arabaların oldu; kapalı alanlara hapsolmuş ev içi çocukları okula servislerle giderken, hafta sonları gezme
diye AVM’lere götürülürken bu durum “gelişmenin doğal sonucu mudur?” diye soruyor. Ancak yazar bu
sonucu reddederken çocuksever şehirler için öneriler de sıralıyor. Sokakların kullanımıyla ilgili taleplerin
dile getirilmesinin, parklar için alanlar ayrılmasının, mahalle okullarının geri getirilmesinin zorlanmasının,
işyerlerinde, müzelerde, kültürel yapılarda çocuklara uygun mekânlar istenmesinin gerektiğini vurguluyor.
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Ela Tekkaya Poursani, “Kentsel Bir İnşa Olarak Çocukluk: San Antonio” başlıklı yazısında kentlerde çocukluğu sosyo-kültürel bağlamlarda ele alıyor. Yaş grupları, coğrafya, toplumsal koşullara göre çocukluk tanımları yaptıktan sonra tarihsel anlamda çocukluğu anlatıyor. Günümüzün anlayışıyla “katılımcı”, yaşama
dair sözü olan çocukluğun toplumsal kültüre katkısının, kent mekânları ve oyun alanlarının uyumluluğu ve
yeterliliğinin öneminden söz ediyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin yedinci en büyük şehri San Antonio
örneği, evsizlik, engellilik, etnik köken, gelir farklılıkları gibi koşullara göre kentlerde, çocukluğu olan
veya olmayan ya da sınırlı çocukluğu olan çocuklar gibi farklı çocukluk halleri olduğunu gösteriyor. Yazar,
kültürel açıdan zengin ve mekânsal olarak çocuk dostu bu şehirde evsizler, engelliler, ailesiz çocuklar ve
çocuklu çocuklar için bakım ve destek merkezlerinin, kamu ve özel örgütler tarafından veya sponsorluklarla, kentteki farklı çocukluklar arasında da çapraz bağlantılar kurularak başarılı bir şekilde yürütüldüğünü
aktarıyor.
Heba Safey Eldeen’in “Yapılı Çevre Eğitimi - Mısır: Örnek Olarak Liderlik Etmek” yazısı, Mısır’dan bir örnek çalışmayı anlatıyor. Bu Mısır’daki yapılı çevre bozulmasından hareketle “daha iyi bir mimari ve tasarım
eğitimi” arayışıdır. Özellikle çocukları “daha iyi vatandaşlar” olmaya hazırlamak, geleceğe dair umutlarını ve hayallerini çizmek ve onları gerçekleştirmek hedeflenmiştir. Erkek egemen bir toplumda yürütücü
olarak kendine güven, inanç, yer seçimi, kurumsal destekler gibi meseleler halledildikten sonra çocuklar
ve ailelerinin yeni zihinsel kavramlarla tanışmaları sağlanır. Tarih, miras, toplum, tasarım kavramları bilgilendirmeleri ve uygulamalarıyla süreç kültürel, mekânsal kimlik ve kente dair eğitimler geziler, projeler,
tasarım, sanat ve tarih atölyeleri ve kursları ile devam eder. Gönüllü mimarlık öğrencilerinin yoğun çabaları, akademik ve kurumsal destekler, STK’ların katkısı, medyada yaygınlaşan haberler farkındalığı artırır,
UIA’nın Altın Küp Ödülleri’ne başvurma sayısı artar. Üç özel hedef vardır: Kaliteli Eğitim, Sürdürülebilir
Şehirler ve Topluluklar, Hedefler İçin Ortaklıklar. Daha sonraki hedef, girişimin sistematik bir program haline getirilmesi, mimarların ve eğitimcilerin bir araya geldiği bir araştırma laboratuvarının geliştirilmesi olur.
Şimdi, programın devlet tarafından tanınması ve onaylanması bekleniyor. Yazara göre, girişim uzmanlarca
övülmüş, dersler alınmış, Mısır’daki karar vericiler ve planlamacılara çeşitli düzeylerde fayda sağlamış,
sürdürülebilir bir gelecek umudu pekişirken, çocuklar, gençler ve kadınların gücü artmıştır.
Suzanne de Laval, “Dünya Çapında Okul Çağı Çocuklarının Yapılı Çevre Eğitimi İçin Altın Küp Ödülleri2011, 2014 ve 2017 Dönemleri Üzerine Düşünce ve Değerlendirmeler” başlıklı yazısında, UIA Çocuk ve
Mimarlık Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Altın Küp Ödülleri’ni anlatıyor. Çocukların ve gençlerin
mimarlığı anlamasına yardımcı olan kişiler ve kuruluşların yapılı çevre ve çocuklar konusunda yaptıklarını
ortaya çıkarmak amacıyla başlatılan ödül, katılan ülkelerde önemli gelişmelere yol açıyor. Otuz bir farklı
ülkeden yüz binlerce çocuğun katıldığı projelerin değerlendirildiği ödül kapsamında farklı kültürlerin yapılı
çevre eğitimleri düzeylerini de gösteriyor. Suzanne de Laval, ödül sürecinin değerlendirilmesinde pedagog,
öğretmen, mimar işbirliğiyle gerçekleştirilen yapılı çevre eğitimleri sonunda elde edilen sonuçların yol
gösterici olduğunu, mimarlık ve pedagoji fakülteleri arasında ortak akademik bir platform tesisinin verimli
olacağının anlaşıldığını vurguluyor. Ödüle dair sergilemelerin, sunuş ve makalelerin yüksek lisans veya
doktora düzeyinde, “Çocuk ve Mimarlık”, “Mimarlık ve Pedagoji” ile “Yapılı Çevre Eğitimi” üzerine daha
fazla üniversite ve fakültede çalışmalar yapılacağına ilişkin umut verdiğini ifade ediyor.
Dosya konusu Çocuk ve Mimarlık çalışmaları, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yüzlerce gönüllü ile çok emek verdiği ve sonuç elde ettiği bir alan. Çok sayıda kurumla ve disiplinle işbirliği yaptığı,
mimarların, mimarlık öğrencilerinin okullarda, yaz ve kış kamplarında, kent sokaklarında ya da kırsalda,
kültürel mekanlarda bir araya geldikleri en önemli özne çocuklar. Anaokulu çağından, liseyi bitirdikleri
döneme kadar her yaştan çocuklar... Şimdi geldikleri yaşlarda geçmişe baktıklarında neler hatırlıyorlar? O
günlerden bugüne ne izler kalmış? Sorduk, yazdılar! Çocuk ve Mimarlık çalışmalarına, “Yıllar Sonra Çocukların Gözünden…” başlıklı yazıda çalışmalara katılan çocukların gözünden bakıyoruz.
Dosyada “Mimarlık Mesleği Dışındaki Alanlardan Çocuk ve Mimarlık Çalışmalarına Katkıda Bulunan Katılımcıların Değerlendirmeleri” adlı bir bölüm de var. Uzun yıllar boyunca Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları
Merkezi’nin çalışmalarının destekçisi olan orman mühendisi/ağaç uzmanı, belediye ve MEB eğitimcileri,
fotoğraf uzmanı, heykeltıraş, sinema yönetmeni gibi sanatçılar çocukların yapılı ve doğal çevreyle ilişkisini
kurarken kamplarda, inceleme gezilerinde, atölyelerde onlara ve mimarlara el verdiler, yol açtılar, göz
oldular, ışık saçtılar... Bu bölümde onların izlenimlerini okuyoruz.
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Sonuç olarak mimarlığın toplumsal geleceği ve dünyanın gidişatında sorumluluk alma çağrısı ile yola koyulan Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin on sekiz yıldır kesintisiz şekilde süren, gelişen, büyüyen ve farklı
kesimleri harekete geçiren dinamiğini, çocuk ve mimarlık çalışmalarına değişik boyutlardan bakan, tasarlanmış bir projenin detaylarından, kesitlerine, görünüşlerine ve anlamlarına değinen bu sayının keyifle
okunacağı, gelecek kaygısı olanlara, her durumda bir çıkış yolunun varlığını göstereceği kaynak oluşturması dileğiyle, emeği geçenlere yürekten teşekkürler.
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biyografi

Tezcan Karakuş Candan
Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 1989 yılında tamamladığı lisans eğitiminin ardından,
ODTÜ‘de yüksek lisansa devam etti. Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Merkezinde
yüksek lisansını tamamladı. Ankara Üniversitesi Kent ve Çevre Bilimleri Programından doktora
dersleri aldı. Mimarlar Odası Ankara Şubesinde Çocuk ve Mimarlık Çalışmalarının kuruluş tarihi
olan 2002 yılından bu yana Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezinin koordinasyonunu yürütmektedir. 2007 yılından itibaren Mimarlar Odası adına UIA Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu
üyesidir. 2018 yılında Mimarlar Odası bünyesinde kurulan Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubunda
görev almaktadır. Ulusal ve Uluslararası ortamlarda, Çocuk ve Mimarlık çalışmalarına ilişkin çok
sayıda, atölye yürütücülüğü, kongre düzenlenmesi, yarışma organizasyonları, sunum ve yayın
gerçekleştirmiştir. Çankaya Belediyesinde TÜBİTAK Bilim Toplum Projeleri kapsamında “Küçük
Kara Balıkla Bilim ve Sanata Yolculuk” projesini hazırlamış ve yürütmüştür. Halen Çankaya Belediyesinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde ve Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık
Fakültesi Mimarlık Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmakta, Mimarlar
Odası Ankara Şube Başkanlığını yürütmektedir.

Ayça Akın Hamarat
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 1994 yılında mezun oldu. 1994-1999 yılları arasında ODTÜ Restorasyon Bölümünde yüksek lisans programına devam etti. 2019 yılında
Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Ön Lisans Bölümünden mezun oldu. 2015 yılından beri Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesindeki Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu üyesi olarak pek
çok projede görev almakta ve atölye yürütücülüğü yapmaktadır. 2016 yılında Uluslararası Yoga
Federasyonu onaylı çocuk yogası eğitmenliği eğitimini tamamlamış ve bu tarihten itibaren çocuk
yogası eğitmeni olarak gerek okul öncesi eğitim kurumlarında gerekse özel gruplarda, çeşitli yaş
ve gelişim dönemlerindeki çocuklarla yoga aktiviteleri gerçekleştirmiştir. Halen Çevre ve Şehircilik Bakanlığında mimar olarak görev yapmakta ve Mimarlar Odası Ankara Şubesinde Denetleme
Kurulu Yedek Üyeliğini yürütmektedir.

Muteber Osmanpaşaoğlu
Fatih Eğitim Enstitüsünden mezun olarak öğretmen olarak görev yaptı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünde lisans eğitimini tamamlamasının ardından, Türkiye ve Ortadoğu Amme
İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programını tamamladı. Mimarlar Odası Ankara
Şubesinde 2008 yılından bu yana Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu üyesidir. UIA Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubunun uluslararası kongrelerine Mimarlar Odası Ankara Şubesi adına katılım
sağlamıştır. Ankara Şubesinde Çocuk ve Mimarlık çalışmalarında çok sayıda atölyede yürütücülük
üstlenmiştir. Halen Millî Eğitim Bakanlığında mimar olarak görev yapmakta, Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyeliğini yürütmektedir.

Özlem Dengiz Uğur
1993 yılında Anadolu Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Bölümünde lisans
eğitimini, 2019 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müze Eğitimi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2008 yılından bu yana Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu üyesidir. 2018 yılında Mimarlar Odası bünyesinde kurulan
Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubunda görev almaktadır. Mimarlar Odası Ankara Şubesinde çok
sayıda projede yürütücülük yapmıştır. Halen serbest mimar olarak çalışmakta, çocuklarla yürüttüğü mimarlık, kültürel miras, okul dışı öğrenme ortamları ve sanat odaklı projelerin yanı sıra farklı
yaş ve profilde gruplarla müze eğitimi çalışmalarına devam etmektedir. Mimarlar Odası Ankara
Şubesinde Denetleme Kurulu Üyeliğini yürütmektedir.
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özet

Çocuk ve Mimarlık, Gelecek
2002 yılından bu zamana geçen on sekiz yılda Mimarlar Odası Ankara Şubesinin Çocuk ve Mimarlık alanında gerçekleştirdiği çalışmalar yerelden dünya ölçeğine çok mesafe kaydedildi. Çocuklarla yapılı çevre farkındalığı üzerine sürdürülen eylem ve etkinlikler, mimarlığın toplumla buluşturulmasının önemli bir aracı oldu. Deneyimler beş kıtada onlarca ülkeyle paylaşıldı. Bugüne
ve geleceğe dair endişelerde ortaklaşmanın, sorumluluklarda da ortaklaşılmasının gerekliliğini bir
kez daha açığa çıkarttı. 2020 yılında ise pandemi ile mimarların ve mimarlığın kent politikalarında
alması gereken rolün, ulusal ve uluslararası ölçekte geleceğe taşınmasında, gezegenimizin doğal
ve kültürel varlıklarının korunmasında, katılımcı yöntemlerle ve mutlaka çocuklarla birlikte yürütülmesinin önemini ortaya koydu.
Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları, bu sayı konusunun öznesi olan yaklaşık on beş yıllık çocukluk çağı
süreci içindeki okul öncesi çağından lise öğretimine kadar binlerce çocuğu, kentlerde, okullarda,
tarihsel-kültürel mekânlarda, kırsalda, mevsimlere yayılan zaman dilimlerinde kurumsal işbirliği
içinde, mimarlarla bir araya getirdi. Akademik destekle, uzman, eğitimci ve sanatçıların katkılarıyla, yarışmalarla, atölyelerle, yılların birikimini geleceğe taşıyan bilimsel bir alt yapı oluşturuldu.
Üretim- tüketim ilişkileri, bilim, teknolojideki gelişmeler, dijital çağ söylemleri umut vadederken,
çevre kirliliği, kontrolsüz kentleşme, göç, evsizlik, sınırlandırılmış çocukluk, geleceğe dair tehdit
unsurları olarak öne çıkabiliyor. Dosyamız, Çocuk ve Mimarlık Çalışmalarının on sekiz yılın birikimini farklı disiplinlerin gözünden aktarıyor ve yeni bir dilin doğuşunun referanslarını veriyor.

abstract

Anahtar kelimeler: Çevre, çocuk, dünya, gelecek, kent, kent hakkı, kırsal, mekân, mimarlık, toplum, uzman, katılım.

The Future: Child and Architecture
For the last 18 years, significant progress has been made in the studies of the Child and Architecture Center of the Ankara branch of the Chambers of Architects, both on a local and global scale.
Practices and activities of built environment awareness that are carried out with children have
become an important intermediary for meeting architecture with the society. Experiences were
shared across 5 continents and with tens of countries. It was seen that worries about today and
the future were common and so sharing responsibilities is necessary. Following the pandemic in
2020, it is understood that the role of architects and architecture in urban policies and in protecting the natural and cultural heritage of our planet, should be carried into the future with participatory methods and certainly with children.
Through corporate cooperation, the Child and Architecture studies had gathered architects and
thousands of children, who are also the subject of this issue, together in cities, schools, historicalcultural places, and nature in different seasons. The children were under the age of 15, whose
studies range from pre-school to secondary school. Carrying years-long experience into the future,
a scientific basis was built with academic support, contributions from experts, trainers, and artists,
and competitions and workshops. While the relationship between production-consumption, advancements in science and technology, and discourses on the digital age are inspiring hope, environmental pollution, unregulated urbanization, migration, homelessness, and restrained childhood are standing out as possible threats in the future. Covered on the Child and Architecture issue,
our case is presenting 18 years-long experiences through the eyes of different disciplines and
referencing to the birth of a new language.
Keywords: Environment, child, world, future, city, rural, place, architecture, society, expert.
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TOPLUMSAL BİR GELECEK İÇİN,
MİMARLIĞIN YARATICILIĞININ,
AYDINLANMAYA DÖNÜŞÜMÜNÜN
ADIM TAŞLARI: ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMALARI

Tezcan Karakuş Candan, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı, Mimarlar Odası UIA Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu Üyesi,
Atılım Üniversitesi GSTMF Mimarlık Bölümü, Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

1948 yılında İsviçre’nin Lozan kentinde, din, dil,
ırk, mimari doktrin farkı gözetmeksizin, dünyanın her yanından mimarları birleştirmek ve ulusal meslek örgütlerini bir federasyonda toplamak
amacı ile kurulan Uluslararası Mimarlar Birliği,
üç yılda bir gerçekleştirdiği kongrelerle dünyanın
ve mimarlığın gündemine dair konularla bir fikirsel eylem programı oluşturmaktadır. Bu program
çerçevesinde yeni bir yüzyıla girerken Pekin’de
gerçekleştirilen “21. Yüzyılın Mimarlığı” temalı
UIA’nın XX. Kongresi’nde çocuk ve mimarlık çalışmaları gündeme getiriliyordu. 21. yüzyılda daha
iyi ve daha sağlıklı yaşanabilir insan yerleşimlerine yönelik bilinçli bir eylem planı oluşturmak
için toplanan UIA Kongresinde yayınlanan Pekin
Şartı’nın mimarlık ortamını bekleyen sorunları ve
önermeleri ile dünya mimarlarına bir yol haritası
çiziliyordu. Ortak bir tema ve gelecek kaygısıyla
mimarlığın bütüncül olarak değerlendirilmesi, yapılı çevrede sanat, doğa ile uyum içerisinde olma,
herkes için mimarlık kavramı, “ortak yollarımız
olmasa da ortak geleceğimiz olabilir” mottosu
ile Dünya’nın politik gidişine karşı çıkış yollarının
aranması mimarlık ortamının gündemine oturmuş
ve yeni yüzyılı karşılayacak ortak eylem planının
mesajları verilmişti.
Pekin Şartı’nın “Mimarlığı Öğrenmek” alt başlığındaki “Geleceğin mimarisinin ilerlemesi, yeni ku-

şak mimarları yetiştirecek olan mimarlık eğitimindeki ilerlemeye bağlıdır. Mimarların ve mimarlık
öğrencilerinin sorumluluk duygusu içeren bir
meslek ruhuna sahip ve çevre ahlakını kavramış
olmaları gerekir. Onlar, bir bütün olarak toplumun yararı için çalışacak ve insan yerleşimlerinin
genel kalitesine katkıda bulunan stratejiler yürüteceklerdir. Mimarlık eğitimi, ilgilendiği konuları
genişletmeli, açık bir bilgi sistemi kurulmalıdır.
Mimarlık eğitiminin amacı, öğrencilere öğrenme,
araştırma, ifade etme ve örgütleme yeteneği kazandırmaktır. Her mimarlık öğrencisi, açık fikirli
olmak, teknolojideki yeni ilerlemeleri kullanabilmek ve mesleki bilgi temelinde yaratıcı olabilmek
üzere eğitilmelidir. Mimarlık eğitimi, ömür boyu
süren bir uğraştır. Çevre bilincinin öğretilmesi,
anaokulundan başlayıp orta eğitimde, mesleki
okullarda ve yetişkinlere yönelik öğretim tesislerinde sürmelidir.”1 ifadelerinin son cümleleri ile
Vassilis Sqoutas’ın Genel Sekreter olarak eylem
planı sunduğu ve UIA Başkanı seçildiği UIA XX.
Kongresi’nde, Çocuk ve Mimarlık çalışmalarının
sistematik olarak başlatılmasının mesajları veriliyordu.
Dünyanın politik sorunlarına ve bunların sonuçlarına duyarlı olmayı ve yüzyılla yüzleşerek ortak gelecek oluşturulmasını ilan eden UIA XX.
Kongresi pek çok açıdan yeni atılımlara sahne
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olmuştu. Mimarlığın toplumsal yanını da önemseyen Vassilis Sqoutas’ın UIA başkanı olması, Pekin
Kongresi’ne güçlü bir delegasyonla katılan Mimarlar Odası, UIA’nın XXII. Kongresi’nin İstanbul’un
ev sahipliğinde yapılmasının sağlanması ile Pekin
Şartı ile yeni bir dönem başlamıştı. 2002 yılında
gerçekleşen UIA Berlin Kongresi’nde Çocuk ve
Mimarlık çalışmalarının yaygınlaşarak devam etmesi gündeme gelmiş, Çocuk ve Mimarlık projesinin, toplumsal ve bir o kadarda ortak gelecek
projesi olduğunun altı çizilmişti.
“Eğer bir ‘düş’ünüz yoksa bir ‘düş’ün gerçekleştiğini de göremezsiniz.”
“Kaynak Olarak Mimarlık” temasıyla 2002’de
Berlin’de toplanan UIA XXI. Kongresi, mesleğimiz
ve dünyanın bir yol ayrımında olduğunun altını çizerek, mimarlardan dünyanın kötü gidişine karşı
sorumluluk almasını istemişti. UIA Berlin Kongresi
“Küresel Düşün Yerel Hareket Et” diyerek, mimarları toplumsal sorumluluk almaya davet ediyordu.
UIA Berlin Kongresi davet mektubunda Vassilis
Sqoutas mimarlığın toplumsal sorunlara duyarlı
olması gerektiğini, yoksullar için konut seferberliği başlatılmasını, kamuoyunun mimarlık alanında
eğitilmesi gibi pek çok toplumsal sorunun da altını
çizerek UIA Çocuk ve Mimarlık çalışma programının tam da bunu sağlayarak gelişecek toplumu
amaçladığını ifade etmekteydi. Sqoutas “Eğer bir
‘düş’ünüz yoksa bir ‘düş’ün gerçekleştiğini de göremezsiniz”, Kongrenin heyecan verici yanı, bizden bir ‘düş’ geliştirmemizin istenilmiş olmasıdır”
derken2, UIA Berlin Kongresi’nin çağrı metniyle
heyecanlanan Mimarlar Odası Ankara Şubesi,
metnin yayınlanmasından dört ay sonra, Mayıs
2002 yılında Çocuk ve Mimarlık çalışmalarını başlatmaya karar verdi. Yeni bir “düş’ün” içerisinde
Temmuz 2002’de gerçekleşen Berlin Kongresi’ne
yoğun bir katılım sağlayan Mimarlar Odası Ankara
Şubesi farklı deneyimleri heyecana dönüştürecek
bir enerjiyle ülkeye döndü. Berlin’den yükselen
toplumsal sorunlara karşı mimarların sorumluluk
almasını isteyen çağrıya, Türkiye’den verilen en
hakiki cevap bu heyecanla ve kararlılıkla Çocuk
ve Mimarlık çalışmalarının başlatılması oldu.
Yapılı çevre eğitimi
Bugün 18 ülkede aktif olarak yürütülen UIA Çocuk ve Mimarlık çalışmalarının ana ekseni yapılı
çevre eğitim rehberine odaklanmaktadır. Kentlerin
ve insanlığın geleceğine dair sorumluluk alan mimarların, geleceğin ana kurucusu olan çocuklarla
birlikte bir gelecek arayışına başlaması yeni yüzyılın en önemli çalışmalarından biriydi.
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Görsel 1: Çocuk ve Mimarlık Yaz Okulu Ankara Kale Gezisi

Görsel 2: Çocuk ve Mimarlık Yaz Okulu , Rize Fındıklı Gürsu Taş
Mektep

Mimarlık ve yapılı çevre, çeşitli aktiviteler ve ilişkiler için bir çerçeve sağlar. Kolektif ve sosyal bir
niteliğe sahip olan bu çerçeve ile mimarlık bize
form verir, bizde mimarlığa veririz. Geleceğin yapılı çevresinin kalitesi, canlıların doğa ile kurdukları ilişki ile gelecek kurucuları, bugünün çocukları tarafından belirlenecek. Çocukların yaşadıkları
yerlere, evlerine, sokaklarına, mahallelerine ve
toplumsal yaşama yönelik duyarlılıkları, geleceğin

şekillenmesinin en önemli adım taşları olacak. Çocuklar yapılı çevre kültürüyle yetişirken, geleceğin
yurttaşları olarak toplumsal rollerinin farkında olarak yapılı çevrenin şekillenmesinin aktörleri olarak
fiziksel, psikolojik ve toplumsal olarak da olumlu
etkileneceklerdir.3
“Yapılı çevre eğitimi, çocukların ve gençlerin mimari tasarımın ve yapılı çevrenin nasıl şekillendiğini anlamalarını sağlayacak. Böylece yetişkin birer yurttaş olduklarında yüksek kalitede, insancıl,
sürdürülebilir ve saygılı bir mimarlığın yaratımı
sürecine etkin bir şekilde katılabilecekler.”4
Yaşadığımız çevreye her türlü insan müdahalesi
yapılı çevre eğitiminin konusu olmaktadır. Her
süreç, her nesne, yaşam çevresi içerisindeki her
şey, parklar, sokaklar, meydanlar, kent mobilyaları, kamusal alanlar, heykeller, yönlendirmeler, doğal ve tarihi varlıkların korunması, geri dönüşüm,
kaynakların adil kullanımı yapılı çevre eğitiminin
ilgi alanıdır. Bu süreçte, çocuğun bir birey olarak
fikrinin alınması karar alma süreçlerinde çocuk katılımının sağlanması, kent demokrasisinin kolektifleştirilmesi açısından önemli bir olanak sunmaktadır. Çocuk ve Mimarlık çalışmaları, mimarlık,
mekân, kent planlaması, doğal ve tarihi çevrenin
korunması, peyzaj tasarımı ile birlikte planlama
sürecine çocuğun katılımı, çocuk ve kentli haklarının birlikte paylaşılmasını temel almaktadır. Çalışmada; eleştirel düşünce, sorgulama, yaratıcılık,
sorun çözme, estetik, kültürel ve sanatsal birikimler, haklar, değerler, toplumsal etkileşimlerle geleceğin ortak yaşam düşüncesinin mekân üzerinden
şekillenmesi, erken yaşlarda deneyimlenmektedir.
Başkentte gelecek kurucuları için başlayan dinamizm
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde 2002 yılında
başlayan ve yapılı çevre eğitimi üzerine şekillenen çocuk ve mimarlık çalışmaları; Başkentten
Anadolu’ya yayılan yeni bir dinamizmle, mimarlığın geleceğinin ve toplumsallaşmasının yaratıcılığının ipuçlarını içerisinde taşıyordu. Erken yaşta
kentlilik ve mimarlık kültürünün paylaşılması, çocuk yaratıcılığı ile mimarlığın yaratıcılığı üzerinden
şekillenen Çocuk ve Mimarlık çalışmaları, içerisinde barındırdığı potansiyel ve deneyimlerle birlikte
kentlerin geleceğini, başka bir mimarlığın mümkün olduğunu göstererek, mimarlığın toplumsallaştığı bir umut alanına dönüştü. Çoklu üretkenliği
içerisinde barındıran umut üretimi, aynı zamanda
bir gelecek kurgusunu da içerisinde büyüttü. Ço-

cuklarla mimarların birlikte öğrenme ve deneyimleme süreci, “ultra yaratıcılık” sürecini tetikledi.
Çocuğun dokunduğu her alanı ve her şeyi dönüştürebilmesi, heyecanı, yaratıcılığı, oyunculuğu,
mimarın yeniden ilk tasarımcı ile buluşması geçmiş ve gelecek arasında yeni bir ilişki ortaya çıkarttı. Çocuk, kenti ve mekânı mimarlarla birlikte
keşfederken, mimarda çocuğun hesapsız ve reel
kaygılardan uzak sadeliği ile kentleri, mimarlığı ve
yaşamı yeniden kendi bilincine çıkarttı. Bu karşılıklı öğrenme süreci geçirgendi. Sade bir dil, bir
işi keyifle yapmak, sürekli takiple sonuca ulaşmak,
kararlı olmak ve unutmamak, yetişkin mimar ile
çocuğun birlikte üretiminin çıktıları oldu. Başladığı günden bu yana çalışma içerisinde ağırlıkla
kadın meslektaşların yer alması, Mimarlar Odası
Ankara Şubesi’ndeki kadın temsiliyetinin artmasına da kaynaklık etti. Çocuk ve Mimarlık alanında
çalışma yapan mimarların Mimarlar Odası Ankara
Şubesi yönetimlerinde ve kurullarında yer alması,
gelecek için yol gösteren bir örgütlenmeye de dönüştü. Çocuğun enerjisi ve yaratıcılığı, Mimarlar
Odası Ankara Şubesi’nin kent ve mimarlık alanında fikri takiple yürüttüğü, ezber bozucu mücadeleye de esin kaynağı oldu. “Çocuk kararlılığında
mücadele”, “Mücadele çocuk büyütmeye benzer,
karşılıksız sevgi, koşulsuz emek ister”5 söylemleriyle mücadele içerisinde oluşturulan deneyimlerle düşlerin gerçekleşmesine olanak sağladı.
Toplumsal hakikat ile yüzleşme
Çalışmanın her aşamasında toplumsal dinamiklerle karşılaşıldı. Mimarlığın içerisinde var olduğu
bağlamdan, siyasal, sosyal, ekonomik süreçlerden
bağımsız olamayacağının altı bir kez de Çocuk
ve Mimarlık çalışmaları üzerinden çizilmiş oldu.
Özel okulların çoğalması ile ailenin ekonomik
durumuna göre okul seçme durumunda kalınan
bir eşitsizlik ortamını açığa çıkarttı. Devlet okullarında yoksul çocukların okuması, okullardaki sınıfsal ayrışmayı çok net ortaya koydu. Bir yandan
plansız kentleşme ile mahalle kültürü ve mahalle
okulunun yok olması, okula yürüyerek ulaşamama
vb. kentsel farkındalığı körleştirirken, diğer yandan göçler, savaşlar, deprem, yerinden edilmeler,
doğanın talanı, çocuk hakları vb. birçok hakikatle
yüzleşmeye neden oldu. Bu hakikatler, Çocuk ve
Mimarlık çalışmalarının bütüncül olarak ele alınmasına kaynaklık etti. Çalışma içerisinde çocuk
hakları eğitimi, kentsel mekânsal sorgulamalar,
sağlıklı kentler ve çocuk dostu okul, çocuk dostu kent ve mekânlar da çalışmanın içerisinde yeni
bir kulvar açtı. “Çocuklarla birlikte, çocuklar ta-
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rafından, çocuklar için” yaşam alanları üretmek
çocuğun yaratıcılığı ile mimarlığın yaratıcılığının
buluşmasına olanak sağlayarak ‘başka bir yaşam
mümkün’ hakikatine dönüştü.
Çocuk ve Mimarlık çalışmaları bir toplumsal buluşma zincirinin halkalarını harekete geçirerek,
çocuğun ilişkilendiği her alana dokunur. Çoklu
çıktıları olan çalışma, mimarlığın toplumsallaşması sürecinde yol gösterici bir örnek haline geldi.
Böylece, Çocuk ve Mimarlık çalışmaları UIA’nın
Pekin Şartı’nda belirtilen dünyanın politik gidişine
yönelik, mimarların sorumluluk alması, yeni yüzyıla girerken “ortak yollarımız olmasa da ortak geleceğimiz olabilir” söylemine, ülkemizden verilen
en hakiki yanıt oldu. Mimarlığı, kentleri, ülkemiz
ve dünyanın geleceğine ortak bir söylemin üretim
mecrası olan Çocuk ve Mimarlık çalışmaları, yapılı çevre eğitimi farkındalığının vazgeçilmezi ve
UIA içerisinde en katılımlı ve sürekli üreten çalışma olarak öne çıktı.

yen tüm alanlara dair çalışmalar, projenin akslarını
oluşturdu. Projeden beklenti, çocukların mimarlık
kültürü ile buluşması, mimarlık ve kentle ilgilenmesi, yapılı çevrenin farkına varması, yaşadıkları
çevrenin sorunlarına yönelik planlama süreçlerine
katılarak çözüm önerileri ile katılımcı olmalarıydı. Bu süreç içerisinde, çocuğun haklarını bilmesi,
yaşadığı mekâna ve çevreye dair sorumluluklarının farkına varması ve sorumlu bir yurttaş olması da, yine proje kapsamında ki beklentilerdendi.
Bu kapsamda Çocuk ve Mimarlık çalışmalarının
ana ekseni, yaşanabilir kentler, çevre duyarlılığı,
mimarlık, demokrasi, planlamada çocuk katılımı,
kentlilik bilinci, tasarım, mimarlık ve toplum vb.
anahtar kelimeleri üzerinden yürütülmektedir.

Mimarlar Odası’nda Çocuk ve Mimarlık çalışmaları
Mimarlar Odası’nda çocuk, mimarlık ve mekân
çalışmaları, 1960’lı yıllardan 1984 yılına kadar,
çocuk mekânlarının nasıl olmasına yönelik münferit makalelerle yazınsal alanda gündem yapılmıştır. 1984 yılında ilk kez Mimarlık Dergisi “Çocuk
ve Mekân” adında dosya yayını yaparak kapsamlı
olarak çocuk ve mekân konusunu ele almıştır. Çocuk ve Mekân dosyasında ağırlıklı olarak mekânsal
ve kavramsal değerlendirmeler yer almış, “Nasıl
bir evde oturmak istersiniz çocuklar”6 adlı yazıyla da çocuk katılımı ile gerçekleşen bir çalışmaya
referans verilmiştir. Ankara’da Çocuk ve Mimarlık
çalışmalarının genel kurgusunun oluşmasında, çocuk katılımı ile şekillenmiş, Atatürk Çocuk Yuvası
Umay Pavyonunda7 gerçekleşen “Sarı Sokak” deneyimi önemli bir yer edinmiştir.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde Mimarlar Odası’ndaki birikimleri üst üste koyarak ve UIA yapılı
çevre eğitim rehberi üzerine odaklanarak sistematik olarak başlatılan çalışma, disiplinler arası bir
üretim sürecine dönüştü. Mimar, mimarlık öğrencisi, sanatçı ve heykeltıraşın girişimi ile başlayan
çalışma, zamanla çocuk alanında çalışmak isteyen
tüm disiplinleri bir araya getirdi. Çok disiplinli
çalışmada mimarlığın toplumla buluşması hedefi
öne çıktı. Sorumlu yurttaşlık, kültürel miras, kentlilik bilinci, çevre duyarlılığı, mimarlık kültürü ile
çocuk kültürünün buluşması, çocuk dostu şehir,
mimarlığın kendi zenginliği ve kültürünü çevrele-
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Görsel 3: Mimarlık Dergisi, 1984, sayı: 207 (22/9)

Görsel 4: Nuray Bayraktar, Ela Akyol, Çiğdem Yücel, Ümit
Yücel,“Atatürk Çocuk Yuvası-Umay Pavyonu”, Mimarlık Dergisi,
260, 43-46, 1994

Kurumlar arası işbirliği
Çocuk ve Mimarlık çalışmaları sürecin başında;
bilimsel bir temelle ve kurumlar arası işbirliğine
dayalı çoklu paylaşımı ele alan bir katılım sürecini örgütleyerek yola koyuldu. Merkezi Yönetim,
Üniversite, Meslek Odası, dernekler, sanatçılar,
mimarlar, mimarlık öğrencileri yerel yönetimler
çalışmanın bileşenleri oldu. Ankara Üniversitesi
Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi
(ÇOKAUM), mimarların bilmedikleri bir alanda,
pedagojik formasyon ve proje geliştirme konusunda eğitimlerle destekler sağlayarak projenin bilimsel temelli gelişmesine olanak sağladı. Çıktılarının
akademik alanda değerlendirilmesi, çalışmaların
ölçülebilmesi, bilimsel yeni çalışma alanları geliştirilmesi, müfredat kitlerinin oluşturulmasında,
Üniversite önemli bir yol gösterici olarak sorumluluk aldı. Üniversite ile işbirliğini, çalışmanın
her aşamasında devam etmekte. Ankara Valiliği
ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Projenin Ankara’daki okullarda uygulanması için izinler konusunda
yapıcı bir süreç işletti. 2003 yılından bu yana
Ankara Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, her
öğretim döneminde yapılan başvuru çerçevesinde hem projenin okullarda uygulanmasında hem
de kamuda çalışan mimarların projeye katılmaları
durumunda, asli görevlerini aksatmamak kaydıyla
mesai saatlerinde izinli olmalarını sağlayarak projenin yaygınlaşmasını teşvik etti ve onayını devam
ettiriyor. Çağdaş Drama Derneği, projenin başından bu yana Çocuk ve Mimarlık çalışmalarına katılacak gönüllülere drama eğitimi vererek, çocuk ve
mimarlık çalışmalarının oyun temelli gelişmesinin
önünü açarak, mimar ile çocuğu oyun üzerinden
buluşturacak altyapıyı sağladı ve sağlamaya devam
ediyor. Belediyeler, devlet okulları, özel okullar,
okul ve okul dışında gerçekleştiren çalışmalarda
işbirliği içerisinde projelerin uygulanmasında gönüllü olurken, çocuk dostu okul, çocuk dostu şehirler çalışmalarında UNICEF de katkı sağlayarak,
deneyimlerini Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile
buluşturdu.
Köy enstitülerinden kent enstitülerine
Çocuk ve Mimarlık çalışması geliştikçe, müzelerden, Ankara dışındaki inisiyatiflerden, değişik
kentlerden gelen çağrılarla yapılan atölye çalışmaları ile büyüyerek yaygın bir öğrenme, paylaşım
ve üretim sürecine evirildi. Katılımcı bir eğitim
sürecinin tartışılmasının da potansiyellerini ortaya
çıkarttı.
Çalışma uygulama sürecinde çocuğun temas ettiği
tüm alanlara dokunabilen zincirleme buluşma sü-

reçlerini (çocuk, ebeveyn, okul, öğretmen vb.) de
içerisinde barındırmaktadır. Okulda ve okul dışında başlayan buluşma ve karşılıklı öğrenme süreci,
ebeveynlerin, öğretmenlerin katılımı ile birlikte
giderek daha geniş kesimlere ulaşabilmektedir.
Çalışmanın gerçek toplumsal sonuçları zamana
yayılarak ortaya çıkabilecek bir öğrenme sürecini
örgütlemektedir. Mimarlığın toplumla ilişkilenmesinin önemli köprülerinden birisi olan ve giderek
toplumsal bir öğrenme modeline de işaret eden
bu deneyim, farklı alanlarda uygulanabilecek ve
deneysel bir yöntemi de açığa çıkartacak potansiyelleri de içerisinde barındırmaktadır.
Çalışma içerisinde bulunan mimarın kendi teknik
bilgisini çocuklarla paylaşırken oluşturacağı dil,
çocukların üretimdeki katılımcı yönü, çocukla
mimarın birlikte gelişmesini ve öğrenmesini de
sağlayan bir ortak üretim sürecini ortaya çıkarttı.
Yaşam boyu öğrenme, oyunla birlikte öğrenme ve
birlikte üretme hali, çocuğun mekânsal, toplumsal ve bilişsel gelişimine olumlu etki ederken, bir
çok çalışmada akademik başarısını da yükselttiği
gözlendi. Aynı zamanda mimarın /mimarlık öğrencilerinin çocuklarla birlikte edinilen deneyimlerinin de yaratıcı sürecin içerisinde gelişimlerine
olanak sağladı. Ortaya çıkan bu durum, çocuğun
ve yetişkinin aynı anda birbirlerini tamamlayacak
ve zenginleştirecek üretim ve paylaşımını, mekân,
kent ve yaşam kavramı üzerinden yeni bir öğrenme sürecini yaratarak tartışmaya açmış oldu.
Buda eğitimin yeniden katılımcı ve iş üzerinde
öğrenme sürecine yönelik, keyifle yaparak, kent
ve mekân okuyarak, sorgulayarak, sorun çözerek,
birlikte üreterek, bedenini ve aklını kullanarak,
oyunla gelişen bir öğrenme sürecinin deneyimsel
alanı olarak, öğrenmenin kurumsallığı olan köy
enstitülerinden, kent enstitülerine giden bir sürecin yeniden inşasının ilhamına kaynaklık etti.
Doğaçlama, yaratıcı ve katılımcı uygulama süreçleri
Çocuk katılımını öncelikler arasına alan çalışmada,
uygulama aşamalarının/adımlarının belirlenmesi,
projenin çocukların da katılımıyla zenginleşmesi
ve uygulanması sürecinde iş yapma becerisinin,
neyi talep ettiğinin, alternatif yaklaşımların da olabileceğinin çocuğun kendi yöntemleriyle kolektif
olarak keşfetmesi de hedefler arasındadır. Bu açıdan Çocuk ve Mimarlık projesinde, ilk tasarımcı
olan çocukla mimarın buluşması, uygulama süreçlerinde doğaçlama, yaratıcı ve katılımcı bir süreci açığa çıkartmaktadır. Mimarların kendi yapma
biçimleriyle çocuğun yapma biçimleri, uygulama
süreçlerinde ortaklaşmakta, çocuğun algılama ve
hayal dünyası projeyi zenginleştirmektedir.
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Çocuk çalışma içerisinde, fikirleri ile üretimleri ile
yer almakta ve projenin uygulama aşamasını yönlendirmektedir. Çocuk katılımının azami yaşandığı bu süreç, kolektif bir tartışma ve üretim sürecini
tanımlamaktadır. Bu ortak üretim süreci, doğaçlama, yaratıcılık, pek çok çalışmada milli eğitim
sürecinde çocukların keşfedilemeyen/körelen
yönlerini açığa çıkartmaktadır. Bu nedenle bütün
çalışmaların uygulama aşaması başta kurgulandığı şekilde sonuçlanmamıştır. Çocukla çalışma
yapılmaya başlandığı andan itibaren kurguların
tamamen değişeceği, doğaçlama yöntemlerin geliştirileceği çalışmanın ön kabulleri arasında oldu.
Çocuk ve Mimarlık çalışmalarının, üretken yaratıcı ve farklı dinamiklerini açığa çıkartmasının ana
kaynağı da bundandır.
Çalışma süreç ve sonuç odaklıdır
Çocuk ve Mimarlık çalışmaları hem süreç hem
de sonuç odaklıdır. Çalışmada, çocuğun fiziksel
çevresiyle nasıl iletişim kurabileceği, kente dair
farkındalıkların geliştirilerek, kentlilik bilincine
sahip, sorgulayan ve talep eden bir gelişiminin
sağlanması ve çocuğun ortama katılarak ortaya
kolektif bir ürün çıkartılması beklenmektedir. Bu
durumda çocuğun özgüveninin gelişmesi, demokratik bir yöntemle ilişki kurması ve üretime odaklı
bir katılımcı süreç ile birlikte çalışma milli eğitim
sürecindeki gibi nota odaklanmış bir zorunluluk
alanı değil, üreterek, paylaşarak öğrenmenin özgürlük alanı haline gelmiştir.

Görsel 5: Okul Durum Tespit Formu

Çalışma gönüllülük üzerine kurgulanmıştır
Çocuk ve Mimarlık çalışması, gönüllülük üzerine kurulmuş bir toplumsal reflekstir. Çalışma
içerisindeki herkes; mimarlar, okullar, öğrenciler,
uzmanlar, kurumlar, gönüllüdür. Çalışmanın gerçekleştirilmesi sürecinde Mimarlar Odası Ankara
Şubesi’nin görevi; iletişim, eşgüdüm ve okul eşleştirmelerini sağlamak, konuya yönelik farklı ölçek ve nitelikte organizasyonlar oluşturmak, proje geliştirilmesine destek vermek, hazırlanmış kit
projelerin uygulanmasını sağlamak ve buralardan
elde edilen sonuç ürünleri belgelemektir. Projenin
uygulanması sürecinde kullanılacak malzemelerin
Şube olanakları çerçevesinde temin edilmesi sorumluluğu da Şube’ye aittir.Bu açıdan Çocuk ve
Mimarlık çalışmaları küçük bütçelerle büyük ideallerin ürünü olarak yürütülmektedir. Çalışmalardaki çıktıların yayına dönüştürülmesi, geliştirilmesi, arşivlenmesi, ulusal ve uluslararası ortamlarda
paylaşılması da Şube’nin sorumluluğundadır.

12

çocuk ve mimarlık, gelecek

Görsel 6: Uygulama Öncesi Ölçme ve Değerlendirme Anketi

durum tespit formunun oluşturulması ve Oda’ya
iletilmesi de gönüllülerin sorumluluğundadır. Çalışma sonrasında buluşma ile ilgili tespitlerin rapor
haline getirilmesi, çalışmadaki çıktı ürünler yada
görselleri ile çalışma sırasındaki fotoğraf yazılı materyal ve videolarında raporla birlikte arşiv ve değerlendirme için Oda’ya iletilmesi de gönüllülerin
projede uygulama sonrasında yaptıkları çalışmaların arasındadır.
Çocuğun algısı oyun üzerinden geliştirilmektedir

Görsel 7: Çocuk ve Mimarlık Hatay Arkeoloji Müzesi (kişisel arşiv)

Deneyimlerin paylaşıldığı çok disiplinli bir çalışma
olarak kurgulanan Çocuk ve Mimarlık Projesi’nde
çocuğun kent, mekân ve mimarlık algısı oyun
üzerinden geliştirilmektedir. Çocuk ve Mimarlık
Projesi gönüllüleri çocuklarla buluşmadan önce,
aldıkları drama eğitimleri ile oyun algısı üzerinden
projelerini geliştirmektedirler. Çalışmaya katılan
değişik disiplinlerin -heykeltıraşlar, çocuk gelişim
uzmanları, dramacılar ve öğretmenler ve diğer
disiplinler.-alanları üzerinden kattıkları zenginlik,
çalışmanın tekdüzelikten kurtulmasına olanak sağlamıştır.
Çocukla mimar birlikte öğreniyor

Görsel 8: Çocuk ve Mimarlık Yaz Okulu Ankara Kalesi
Emre Madran Rehberliğinde

Gezisi,

Çalışmalara katılan gönüllülerin de çalışmadan
önce, çalışma sırasında ve çalışma sonrasında sorumlukları bulunmaktadır. Gönüllüler Şube’nin
belirlediği okullara gidebildikleri gibi, kendileri
de okul belirleyebilirler. Gidilmek istenen okulun adının Şube’ye bildirilmesi, “buluşma” içeriği/ele alınacak kavramların belirlenmesi ve proje
föyü doldurularak Şube’ye başvurulması, Ankara
Üniversitesi ÇOKAUM uzmanları ile ön görüşme/
rehberlik talebinin varsa Şube’ye iletilmesi, ihtiyaç duyulan malzeme listesinin temini için listenin hazırlanarak Şube’den talep edilmesi, okul ile
yapılacak görüşmelerde Şube’ye destek olunması
gönüllülerin sorumluluğundadır.
Çalışmanın belli bir aşamasında Ankara Üniversitesi ÇOKAUM’la yapılan görüşmeler ve değerlendirmelerle birlikte çalışmanın ölçülebilir sonuçlarının açığa çıkartılması için, çocuklara yönelik,
uygulama öncesi ve uygulama sonrası anketler
hazırlanmıştır. Aynı zamanda okullarda yapılacak
çalışmalarda, okulun mekânsal durumunun tespit edilmesi de, eğitim mekânlarının çocuk dostu
kavramında geliştirilmesi açısından değerlendirilmiştir. Bu aşamada anketlerin uygulanması, okul

Çalışmada gönüllü görev alan mimarların, çocuklarla buluşma öncesinde yaşadıkları hazırlıklar,
teknik bilginin sade bir dille ve oyunla anlatılması
sürecinin kurgulanması, A. Ü. Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından verilen eğitimler, proje üretme, çocuklarla buluştuktan sonra birlikte uygulama ve sonuçların raporlanması
süreçleri aynı zamanda karşılıklı bir öğrenme sürecini de ortaya çıkartmaktadır. Çalışma sürecinde, mimar kendi bilgisini tazeler ve geliştirirken,
çocuk da kendi yaratıcılığı ile mimarı yönlendirmekte ve bu etkileşim, birlikte öğrenme ve yaşam
boyu eğitimin gönüllü ortamını oluşturmaktadır.
Uygulama aşamasında süreler değişken, uygulama alanları ve yaş grupları farklıdır
Buluşmalara katılan her mimar ya da ekip, kendisi
bir proje geliştirebileceği gibi, daha önce uygulanmış projeleri de uygulayabilir ve geliştirebilir. Bu
nedenle proje geliştirme yöntem ve katılım süreci
alternatiflidir. Çalışmaların uygulama süreleri de
değişkendir. Okul ve okul dışında yürütülen projelerin süresi çalışmaya katılanın zaman programı
ve üretilen projenin kapsamına göre şekillenmektedir. Uygulama süreçlerinde kısa erimli çalışmalar olduğu gibi gönüllünün kendi istekliliğine göre
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çalışmalar altı ay ya da iki yıl da sürmektedir. Çocuk ve Mimarlık çalışmaları bütün zenginliğini ve
zeminini çeşitli farklılıklardan ve farkındalıklardan
alır. Projenin uygulandığı alanlar çeşitlidir. Okul
ve okul dışında yürütülen çalışmalar kendi içerinde de çeşitlik barındırmaktadır. Okullarda yürütülen çalışmalarda, özel okullar ve devlet okulları
vardır. Çalışmalar hem ilköğretim hem de ortaöğretim okullarında yürütülmektedir. Talep oldukça
okul öncesi programlar da gündeme alınmaktadır.
Yaş grupları da buna bağlı olarak farklılaşmaktadır.
3-17 yaş grubu arasından yürütülen projede ağırlıklı çalışma 6-12 yaş aralığında kapsamaktadır.
Farklı temalar, farklı ortamlar, çeşitlilik arz eden
sonuç ürünler, toplumsal farkındalıklar
Okullarda ve okul dışında yürütülen buluşma ve
atölye çalışmalarında farklı temalar işlenmektedir.
Bu çalışmalarda kente ve çevreye dair kaygıların
farkına varılması, tarihî çevre, hayallerindeki kenti, okulu ve yaşamı tahayyül etmek, kentin katmanları, zaman, hız, küresel ısınma, eski, yeni,
çevre, enerji, beden mekân, kentsel dönüşüm,
barınma, kent yaşamı, çocuk katılımı, vb. gibi
kavramsal çeşitlilik vardır. Çalışmaların yapıldığı
mekânlar ve ortamlar da farklıdır; okul, okul bahçesi, müze, mahalle, tarihî bir kent parçası, atölye,
köy, ören yeri, sokak, kongre gibi. Küresel salgın/
pandemi sürecinde uzaktan online platform gibi
vb. her yerde ve her ortamda olabilir. Bu süreçte
tüm mekânlar, alanlar ve farklı etkinlik ortamları
potansiyel çalışma alanı olarak ele alınmaktadır.
Proje kapsamında mimarın ve çocuğun yaratıcılığı ile şekillenen sonuç ürünlerde de çeşitlilik
sağlamaktadır. Maket yapmak, duvar boyamak,
seramik çalışması, belgesel yapımı, sözlü tarih,
gazete çıkartmak, fotoğraf çekmek, senaryo yazmak, günlük tutmak, canlı kent performansı, harita
şema kullanmak 1/1 uygulama yapmak, ortamı deneyimlemek, paylaşmak vb. gibi mimarlık süreci
üretme biçim ve araçları da dolaylı olarak paylaşmaktadır. Çalışmalarda, kültürel miras, kent planlaması, mimarlıkta malzeme, tasarım, ölçek, oran,
orantı, iki boyut, ışık, ses, renk, form, mekân,
mahalle, okul, doğal çevre, eski yeni, boşluk, vb.
konularında yapılan çalışmalarda çok sayıda ürün
ortaya çıkartılmıştır.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde Çocuk ve Mimarlık çalışmaları
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde Çocuk ve Mimarlık çalışmaları üç aks üzerinde yürütülmektedir. Uygulama aşamasında, okullarda-1000Mi-
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mar@1000 Okulda- ve okul dışlarında-atölyeler,
yaz-güz-kış okulları, buluşmalar vb.- yürütülmektedir. Çalışma içerisinde elde edinilen deneyimlerin kent ve mimarlık kültürüne yansımaları ise
çocuk dostu kavramı ile ele alınmaktadır.
1- 1000Mimar@1000Okulda
Milli Eğitim Bakanlığı’nın izniyle okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında çalışmalar
yapılmaktadır. “1000 Mimar@1000 Okulda” adıyla 2002-2003 eğitim öğretim yılında başlayan çalışmada, ilköğretim okullarında çocuklarla buluşmalar farklı temalarda ve ortamlarda planlamıştır.
Liselerde ise Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın
izni ile meslek tanıtımlarını içeren çalışmalar
uygulanmaktadır.

Görsel 9: UIA 2005 Çocuk ve Mimarlık Atölyeleri, İstanbul

2002-2007 yılları arasında yapılan çalışmalar, 186
okulda, 215 gönüllünün katılımıyla gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 7500 çocuğa ulaşılmıştır. Çalışma
7-12 yaş grubunda ve devlet ilköğretim okullarında uygulanmıştır. Bu dönem Çocuk ve Mimarlık
çalışmalarında deneyim biriktirmenin, ilk heyecanlarıyla birlikte, çalışmaya katılan gönüllülerin
ürettikleri projelerle uzun erimli uygulamaların
yapıldığı dönem olarak öne çıkmaktadır.
2007 yılından itibaren, okul öncesi ve kreşlerde
çalışma alanı olarak belirlenmiş ve daha fazla çocuğa ulaşma hedefiyle hem uzun erimli uygulama
projeleri hem de aynı anda binlerce çocuğun mimarlık ve kent kültürü ile buluşmasını sağlayacak
kit projeler üretilmiş ve uygulanmıştır.
2007-2019 yılları arasında çalışma yapılan okul
sayısı 550’ye ulaşırken (%95’i devlet okulları),
yüz yüze çalışma yapılan çocuk sayısı da 27 bine,
Çocuk ve Mimarlık çalışmalarından gönüllü olarak yer alanların sayısı da toplamda 600 gönüllüye
kadar ulaşmıştır.

Okullarda yapılan Çocuk ve Mimarlık çalışmasının uygulama adımları dokuz aşamada gerçekleşmektedir:
1. adım: Mimarlara ulaşmak gönüllü mimarları/öğrencileri tespit etmek ve buna
paralel olarak kurumlarla görüşmeler yaparak, gerekli izinleri almak,
2. adım: Gönüllü mimarların/öğrencilerin
proje geliştirmelerini ve okul seçmelerini
sağlamak,

Görsel 10: Çocuk ve Mimarlık Yaz Okulu, Rize Fındıklı Taş Mektep

3. adım: Okullara yazılı olarak başvurarak
proje hakkında detaylı bilgileri içeren dosyaları göndermek, çalışma yapılacak okullardaki öğretmen ve idarecileri yüz yüze
bilgilendirmek,
4. adım: Gönüllü mimarların/öğrencilerin
geliştirdiği projenin okullarda uygulanmasından önce Ankara Üniversitesi ÇOKAUM uzmanlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda, gönüllü mimarların/öğrencilerin
çocuk ve ergen gelişimi üzerine seminerler almasını sağlamak,
5. adım: Okullarda uygulanacak, gönüllü
mimarların/öğrencilerin geliştirdiği proje
kapsamındaki malzemeleri temin etmek,
6. adım: Gönüllü mimarlarla öğrencile
ri, okul ortamında buluşturmak,
7. adım: Uygulama öncesi ve sonrası ölçme değerlendirme anketlerini yapmak ve
değerlendirmesini gerçekleştirmek,
8. adım: Okul durum tespit formlarını 		
doldurmak,
9. adım: Okullarda uygulanan çalışmaların
raporlarını hazırlamak, Şube’ye ileterek
arşivlenmesini sağlamak.
Okullarda yapılan çalışmalarda çocukların; “Okula servisle gitmek istemiyoruz”, “Neden okula
yürüyerek gidemiyoruz”, “Okullarda karanlık koridorlar istemiyoruz, aydınlık koridorlar olsun”,
“Neden çocuklar için problem çözme odaları yapılmıyor”, “Okul bahçesi neden toprak değil, düşünce yaralanıyoruz”, ”Neden sokakta oynayamıyoruz” gibi soru ve talepleri, kentsel ve mekânsal
planlamada, mimarlara, plancılara, karar vericilere, uygulayıcılara ve yerel yöneticilere önemli mesajlar vermeye devam ediyor.

Görsel 11: Çocuk Mimarlık Yaz Okulu “Kendim Kendime, Kentim
Kentime“

2- Yaz/Kış/Güz Okulları… Atölyeler… Buluşmalar… Etkinlikler
Çocuk ve Mimarlık çalışmalarında, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının dışında atölyeler, buluşmalar
yaz/kış/güz okulları kurgulanmakta ve değişik periyotlarda gerçekleştirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı dışında, 1000Mimar@1000Okulda
programını destekleyen, atölyeler formatında düzenlenen projeler bir tema çerçevesinde hazırlanmaktadır. Yoğunlaştırılmış bir haftaya yayılan
yaz/kış/güz okulu ile birlikte, günübirlik temalı
buluşmalar, yapı ve kent gezileri, çocuk kitapları
üzerine söyleşiler, yazarlarla buluşmalar, dünya
çocuk günü, 23 Nisan gibi özel günlerde etkinlikler olarak planlanmaktadır. Çocuğun katılımının önde olduğu buluşmalar, çocuğun toplumsal
konumlanışı üzerinden, farklı dili kullanan, farklı mekânlarda yaşayan, farklı kültürlerden, farklı
gelir gruplarından, farklı bedensel yapıları olan
çocukların mekân ve kent üzerinden birlikteliklerini sağlamaya yönelik bir “kentsel bütünleşme”
süreci olarak da ele alınmaktadır. Böylece atölye
ve buluşmaların temaları toplumsal bir bütünün
mekânsal parçası olarak belirlenmektedir. Çocuğun yapılı çevre içerisindeki toplumsal süreçlere
bakışı, etkilenişi ve beklentileri de çalışmalarda
paylaşılmaktadır. Çocukların birey olarak gelecek
beklentilerinin açığa çıkartılması ve üretilen fik-
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rin toplumla paylaşılması bu aşamada önem taşımaktadır. Yaşanılan zamanı sorgulama, geçmiş ve
gelecek bağlantısını kurma, gelecek hayallerinin
oluşturulması ise uygulama sürecine ve sonuç çıktılarına yön vermektedir.
Atölye çalışmaları ve buluşmaların temaları belirlenirken uygulandığı yerin, coğrafi fiziksel ve
toplumsal konumu, hedef katılımcıların konumu
dikkate alınmaktadır. Bu kapsamda buluşmaların/
atölyelerin yapıldığı mekânlar farklılık göstermektedir. Farklı mekânları deneyimlemenin de öne
çıktığı bu programda çalışma alanları hastane, tarihi bir cezaevi, sokak, park, nehir kenarı, mahalle,
müze, işyeri, fuar alanı, arkeolojik alan, köy vb.
yerler olabilmektedir. Kent ve mekân ile birlikte
çocuğun kendini ve kentini tanıması, mimarlık
kültürünün farkına varması, yapılı ve doğal çevredeki bir sorunu el alış biçimleri ve senaryolaştırması atölye ve buluşmalardan beklentiler olarak
öne çıkmaktadır.
Çalışma içerisinde kentsel dönüşüm, kentte öteki,
kendi kentim, mekân ve mekânsızlık, göç, terör
mağduriyeti, kimsesizlik, sınır, değer, köprü, engel, hız, barınak vb. gibi toplumsala dokunan temalar çocukların da katılımıyla şekillenmiştir.
2002-2007 yılları arasında Ankara içerisinde ve
dışında toplam 27 buluşma gerçekleştirilmiş yaklaşık 2500 çocukla buluşulmuştur. 2007-2019 yılları arasında buluşma ve atölye çalışmaları sayısı
100’ü aşmış ve atölye çalışmalarında toplamda
yaklaşık 10 bin çocukla yüz yüze çalışma gerçekleştirilmiştir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi okul
dışlarında gerçekleştirilen çalışmalarda bugüne
kadar özel olarak sokak deneyimi olan çocuklar,
bedensel engelli çocuklar, zihinsel engelli çocuklar, kimsesiz çocuklar, zorunlu göçe tabi kalmış
çocuklar, deprem mağduru çocuklar, terör mağduru çocuklar, hasta çocuklar, taş atan çocuklar,
göçmen çocuklar, yoksul çocuklar ile çalışmalar
gerçekleştirilmiştir.
3- Çocuk Dostu Mekânlar
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yürüttüğü Çocuk ve Mimarlık çalışmalarında elde edilen birikimin çocuk dostu kavramı ile hem mekânı hem de
kenti şekillendirecek çalışmalara dönüşümü “çocuk dostu mekânlar” olarak çalışma kapsamında
yerini almıştır. Çalışmanın ilk aşamasında bir hedef olarak koyulan bu süreç, 2007 yılından sonra
çalışmalardaki birikim ve deneyimlerle, tasarım
sürecinde çocuk katılımının sağlanması, çocuk
öncelikli mekânların ve kentsel düzenlemelerin
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yapılmasını çalışma alanı olarak aktive etme çocuk dostu kavramı Çocuk ve Mimarlık çalışmalarının uygulama hedefleri arasında öne çıkmıştır.
Okullarda ve okul dışlarında çocuklarla yürütülen
çalışmalarda açığa çıkan fikirlerin değerlendirilerek, çocuğun kent ve mekânın şekillenişindeki
talepleri de dikkate alınarak, çocuklar için sağlıklı ve yaşanabilir çevreler, kent mekân ve yaşam
alanlarının oluşturulması, çocuk dostu kavramıyla
oluşturulmuştur.

Görsel 12: Çocukların Çocuk Dostu Şehir Düşleri Kitap Kapağı

“Bence çocuk dostu şehir her çocuğun güzel
vakit geçirmesi için onlara kendini ifade etme
hakkı tanımalıdır. (Umut Çelebi, 13 yaş)
“Çocuk dostu şehir, yapay değil doğal olmalıdır. Tamamen çocukların fikrinden oluşmalıdır.” (Hatice Körkoca, 11 yaş)
“Çocuk dostu şehirde eşit paylaşımda çocukların seçme ve seçilme hakkı olması, özgür hayatların olması” (Yusuf Tok, 11 yaş)
“Yeni sitelerde çimlerin betonların bizden
daha değerli olmadığı bir yerde yaşamak istiyorum.” (Zeynep Gürkan, 10 yaş)
“Bence çocuk dostu şehir, tertemiz ve yemyeşil bir alan olup çocukların güven içinde
oynayacağı bir şehir olmalı.” (Göksu Toygun,
13 yaş)
“Bence çocuk dostu şehir arabaların olmadığı, bisikletlerin olduğu bir yer olmalı.” (Dilara
Alan, 13 Yaş) 8
Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları nereye doğru?
2002 yılında Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde
başlayan çalışma Uluslararası Mimarlar Birliği
Çocuk ve Mimarlık çalışma grubundaki temsili-

yet ve deneyimlerin paylaşılması ile çok şey biriktirildi. Çalışma grubu olarak başlayan proje
kendi içerisinde oluşturduğu “Okul Öncesi Eğitim
Grubu, İlköğretim Grubu, Ortaöğretim Grubu,
Yayın Grubu, Temalı Buluşmalar/Atölyeler/Yaz
Okulları Grubu, Milli Eğitimde Mimarlık Müfredatı Grubu” alt çalışma gruplarıyla fiilen Çocuk
ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi olarak kurumsallaşmasını sağladı. Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi’nin logosu yarışma ile elde edildi.
Hem logo hem de Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi’nin yaptığı çalışmalar Mimarlar Odası
Ankara Şubesi tarafından yapılan başvuru sonucu,
01.04.2009 tarihinde Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından on yıl süreyle
17.02.2010 tarihinde Mimarlar Odası Ankara Şubesi adına tescillendi. 2019 yılında patent süresi
10 yıl daha uzatıldı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde 20022007 yılları arasındaki ilk beş yıllık program, 2007
yılında “Toplumsal Bir Eğitim Modeli: Çocuk ve
Mimarlık “ adı altında yayına dönüştürülmüştür.
2009 yılında kitabın ikinci baskısı yapılmıştır.

Görsel 15: Çocuk ve Mimarlık Toplumsal Bir Eğitim Modeli
Kitap Kapağı

Görsel 13: Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi, Tescilli Logo

Görsel 14: Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi,
Marka Tescil Belgesi

2008-2013 yılları arasını kapsayan ikinci beş yıllık
plan çerçevesinde çalışmanın yaygınlaştırılması
için kit projeler oluşturulmuştur. 2008 yılında “Çocuk, Kent, Çevre ve Mimarlık Ulusal Buluşması”,
2009 yılında “Archild” Uluslararası Çocuk ve Mimarlık Kongresi yoğun katılımla gerçekleşmiş ve
kongre kitabı yayınlanmıştır. Çalışma, 2009 yılında “Raci Bademli İyi Uygulamalar” ödülüne layık
görülmüştür. Mimarlar Odası Şubelerinde düzenli
olmasa da, çocuklara yönelik kent ve mimarlık
farkındalığı oluşturacak çalışmaların başlamasına
olanak sağlamıştır. Çocuk ve Mimarlık çalışmalarının 10.yılında (2012) İngilizce ve Türkçe olarak
çalışmaların belgeseli hazırlanmış ve Çocuk ve
Mimarlık çalışmaları el kitapçıkları yayınlanmıştır.
Yapılı çevre eğitiminin çocuklarla yaygın bir şekilde buluşması için, okul öncesi ve ilköğretim
okullarındaki çocuklara yönelik yarışma yoluyla yayınlar elde edilmiştir. Yarışmalar, mimarlık,
kent, çevre, kültürel mirasın çocukların anlayacağı dilde öykü ve masallarla anlatılması amacıyla,
3-6 ve 7 -12 yaş grubu hedef kitlesine yönelik
olarak iki kategoride ele alınmıştır. Dereceye giren eserler “Kentimi OKUyorum” çocuk kitapları
dizisi olarak basılı hale getirilerek çocuklara ücret-
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siz dağıtılmıştır. Çocukların çizgi film, kısa film,
tiyatro gösterimleriyle mimarlık kültürünü alması
yaklaşımı ile çizgi film yarışmaları, kısa film yarışmaları ve tiyatro senaryo yarışmaları düzenlenmiş
ve elde edilen eserler basılı ve görsel materyaller
haline getirilmiştir.

Çocuk ve Mimarlık çalışmalarının yaygınlaştırılması için televizyonlarda yayınlanmak üzere
kamu spotu hazırlanmış ve RTÜK’e başvurulmuştur. RTÜK tarafından onaylanan kamu spotu tüm
televizyonlarda kamu spotu saatlerinde yayınlanmıştır.
2014-2019 yılını kapsayan üçüncü beş yıllık çalışma çerçevesinde, süren çalışmalara ek olarak
çalışmanın yaygınlaştırılması ve Milli Eğitim müfredatında yer bulması, eğitimcilerin eğitimi kapsamında öğretmenlere yönelik rehber oluşturulması
için UIA Çocuk ve Mimarlık çalışması gündemine alınmıştır. UIA çocuk ve Mimarlık Çalışmaları
UNESCO ile işbirliği çerçevesinde kültürel varlıklara yönelik farkındalık sürecinin başlatılması için
özel bir çalışmayı programına almıştır. Yine ülkelerde yürütülen Çocuk ve Mimarlık çalışmalarının
kaynaklarının toparlanması, bilimsel makaleler,
ülkelerdeki durum tespitleri için çalışmalar başlatılmıştır. Üç yılda bir gerçekleşen UIA kongrelerinde, farklı alanlarda Yapılı Çevre Eğitimi çalışmaları
yürüten örnek uygulamalara UIA kongresinde, Altın Küp Ödüllerinin verilmesi süreci başlatılmıştır.
Ulusal ve Uluslararası kategorisi bulunan Altın
Küp Ödülleri, çalışmanın mimarların dışında da
yaygınlaşmasında önemli bir teşvik edici mekanizma haline gelmiştir. Üniversitelerle yapılan görüşmeler çerçevesinde Atılım Üniversitesi Mimarlık
ve Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde
tasarım süreçlerinde çocuk katılımının sağlanabilmesi için “Çocuk ve Mimarlık” dersi verilmektedir. Ders kapsamında Öğrenciler Mimarlar Odası
Ankara Şubesi ile işbirliği içerisinde okullarda çocuklara yönelik uygulamalar gerçekleştirmektedirler. Ulusal ve uluslararası ortamlarda, Ankara da
ve diğer kentlerde yürütülen çalışmalardaki deneyim ve birikim paylaşımı, UIA kapsamında ve akademik ortamlarda gerçekleştirilmektedir.

Görsel 16: Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi,
Kitap Kapakları ve Afişler
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Görsel 17: Çocuk ve Mimarlık Ulusal Buluşma Atölye Çalışması,
Ankara

Görsel 18: UIA Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu, Budapeşte

Görsel 19: UIA Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu, Ludantia Bienali, Pontevedra, İspanya

Görsel 20: UIA Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu, Arkki ,Helsinki
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ULUSLARARASI SUNUMLAR
“Dealing with Children in Corona Time”
Online Workshop in Pandemic: Storytelling and Visualization, Turkey UIA Çocuk ve Mimarlık Webinar 27 Kasım
2020, Online
“Children and Architecture Studies in Turkey: What, When, Why, Where, Who, How”
Uluslararası Yapılı Çevre Eğitiminde Yenilikçi Fikirler Konferansı, Mayıs 2019, Budapeşte, Macaristan
“Kentlerin Geleceği İçin Çocuk ve Mimarlık”
Turkey Children and Architecture Sharingand Experiences International Congress-TMMOB Mimarlar Odası, Kasım
2018, Kapadokya, Türkiye
“Children and Architecture for Healthy Cities Project in Turkey”
Ludantia International Bienal, Mayıs 2018, Pontevedra, İspanya
“Children and Architecture Practises in Turkey”
Room For Children in The City, Uluslararası Kongresi Bildiri Sunumu, Ekim 2016, Stockholm, İsveç
“A Social Project For the Future of Cities in Turkey: Child and Architecture”
DE-a Architectura Talks Kongresi Bildiri Sunumu, Kasım 2015, Bükreş, Romanya
“Children and Architecture Studies in Turkey”
11. Mimarlık Kongresi Bildiri Sunumu, Mayıs 2013, Kosta Rika, Latin Amerika
“Children and Architecture Project”
Turku Üniversitesi, Culture, Healthand Well-being Kongresi Bildiri Sunumu - Eylül 2011, Turku, Finlandiya
“Çocuk ve Mimarlık”
Uluslararası Mimarlığın Sosyal Forumu-1, Ekim 2010, Ankara
“Gelecek Projesi: Çocuk ve Mimarlık”
Uluslararası Archild Kongresi, Kasım 2009, Ankara
ULUSAL SUNUMLAR
“Çocuk Dostu Şehir Ankara”
Ankara Ticaret Odası Çocuk Kent ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ekim2015, Ankara
“Çocuk ve Kent”
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, “Çocuk, Kent ve Yerel Yönetimler” Kongresi, Ekim 2014, İstanbul
“Okul Kültürü”
The Best School in The World, 21. yüzyıl Finlandiya’sından Yedi Okul Semineri, Mart 2013, Ankara
“Okul Kültürü: Çocuk ve Mimarlık“
Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, 7. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Ocak 2012,
Ankara
“Çocuk Parkları ve Çocuk Oyun Alanları Dünya Örnekleri”
Ankara Lösev Okulları, Eylül 2011, Ankara
“Kentler İçin Gelecek Projesi: Çocuk ve Mimarlık”
İstanbul 2010 Kültür Başkenti, Çocuk Dostu İstanbul Sempozyumu, Mayıs 2010, İstanbul
“Geleceğe Yazılan Mektup: Çocuk ve Kent Duyarlılığı”
Mimarlar Odası Merkez Danışma Kurulu, Eylül 2009, Gaziantep
“Çocuk ve Mimarlık”
Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, 6. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Ocak 2008
Ankara
“Çocuk ve Mimarlık Projesi”
İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mart 2008, İstanbul
“Toplumsal Bir Eğitim Modeli: Çocuk ve Mimarlık” İçişleri Bakanlığı, UNİCEF Çocuk Dostu Kentler Projesi, Ekim
2007, Ankara
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2020-2025 yılları arasında yapılan dördüncü beş
yıllık çalışma çerçevesinde ise, Çocuk ve Mimarlık çalışmaları, Mimarlar Odası bünyesinde Ulusal mimarlık politikaları içerisinde, mimarlık kültürünün toplumla buluşmasında önemli bir işlev
üstlenmiştir. Bu kapsamda çalışmanın yaygınlaştırılması için 2018-2020 yıllarını kapsayan eylem
programında Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu
oluşturulmuştur. 2020-2025 planında çocuklara
yönelik okul ve okul dışında devam eden yapılı
çevre eğitimi çalışmalarının, hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Kültür Bakanlığı ile bir program
dâhilinde müfredat içerisinde yer alması, yerel
yönetimlerle işbirliği içerisinde, kent tarihi ofislerinin kurulması, Mimarlar Odası birimlerinde
çalışmanın bilimsel temellerle yaygınlaştırılması,
izleme değerlendirme, ölçme değerlendirme ile
Çocuk ve Mimarlık çalışmalarının kurumsal olarak
okullaşmaya kent enstitüsüne evrilmesi, yayınlarla
desteklenmesi hedeflenmiştir.
Sonuç
Toplumsal bir gelecek için, mimarlığın yaratıcılığının, aydınlanmaya dönüşümünün adım taşları
olan Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları, el birliği ile

geleceğimize yazılmış bir mektup aynı zamanda. Çocuklarla, mimarlarla, bu alana dair katkı
koymak isteyen herkesle yazılan bu mektubun
anlamı büyük ve henüz bitmemiştir, yazılmaya
devam ediyor. Her deneyimde, çocuklarla her
buluşmamızda, yaşama her dokunduğumuzda, satırların anlamı derinleşiyor. Mimarlığın yaratıcılığı
çocukların yaratıcılığı ile buluştukça, tıpkı Pekin
Şartı’nda ifade edildiği gibi, “ortak yollarımız olmasa da ortak geleceğimiz olabilir.”
Pandemi koşullarında, ortak geleceğimize ilişkin
yaşam alanlarımızın çoğaltılması ve sağlıklaştırılmasına dair kaygılarımızın arttığı ve yeni bir gelecek kurgulamanın yollarını aradığımız süreçte Çocuk ve Mimarlık çalışmaları ilaç gibidir. Başkentte
başlattığımız ve ülkenin her yanında mimarlık
ortamının ve toplumun kalp atışlarını hızlandıran
Çocuk ve Mimarlık çalışmaları daha iyi bir kentsel geleceğe, daha iyi bir dünyaya doğru umudun
adım taşıdır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde
18 yıldır yürütülen çalışmalarda kolektif bir emeğin ürünü olan biriktirdiklerimizle kentimizin üzerinde 50 bini aşkın çocuğun gözleri ve geleceğe
bırakılmış izlerinin çoğalması umuduyla.

Görsel 21: Çocuk ve Mimarlık Yaz Okulu, 2014, Haymana, Ankara
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yaratıcılığını buluşturan, tasarım ve planlama sürecinde çocuk katılımının sağlanmasını hedefleyen “Çocuk ve Mimarlık” dersi de bulunmaktadır. Yerel yönetimler, kentleşme, sosyal mimarlık, kamusal alanlar, kentsel toplumsal hareketler, yerel yönetim kampanyaları konusunda
çok sayıda makale ve proje üretmiştir. 2002 yılından bu yana Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Çocuk ve Mimarlık Çalışmalarının yürütücülüğünde yer almakta, UIA Çocuk ve Mimarlık çalışma grubunda Mimarlar Odası adına Türkiye’yi temsil etmektedir. Mimarlar Odasında Çocuk ve
Mimarlık, kamu hizmetinde mimarlığa tanıklık projesi kapsamında yayınlanmış yayınları vardır.
“Neoliberal Laboratuvar: Şili, Türkiye ile Benzerlikler, Farklılıklar, Kıyaslar” ve A. Hakkan ve G.
Bolat ile birlikte kaleme aldığı “Kaçak Saray” kitabı bulunmaktadır.

Toplumsal Bir Gelecek İçin, Mimarlığın Yaratıcılığının, Aydınlanmaya Dönüşümünün Adım Taşları: Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları
Mimarlık kültürünün toplumla buluşması ve yapılı çevre eğitimi farkındalığı yaratılması için
Uluslararası Mimarlar Birliği tarafından 18 ülkede yürütülen Çocuk ve Mimarlık çalışmaları,
kentlerin ve mekânın gelişiminde çocuk katılımının sağlanması açısından önemli bir deneyim
ve birikim oluşturmaktadır. Çocuk ve Mimarlık çalışmaları Türkiye’de 2002 yılında Mimarlar
Odası Ankara Şubesi tarafından düzenli olarak başlatılmış ve sonrasında diğer illere yaygınlaşmış, akademik ortamlarda, çocuk mekân ve kent çalışmalarına kaynak oluşturmuştur. Kurumlar
arası işbirliği ile gönüllülük temelinde gelişen çalışma, kentlerin ve mimarlığın toplumsal geleceği için önemli bir birikim yaratmaktadır.
Çocuk ve Mimarlık çalışmalarının yarattığı potansiyeller, mimarlık kültürünün çocuklarla paylaşılması süreci, işbirlikleri, çocuk katılımının sağlanmasındaki yaratıcı yöntemler toplumsal bir
sorumluluk olmuştur. Çalışmanın sonuçları itibari ile ülke bağlamında eğitim, çocuk, kent ve
gelecek politikasını da açığa çıkartan ve içeren yönleri ile önemli bir referans haline gelmiştir.
Çocuğun taşıdığı yaratıcılık ve zenginlik çalışmanın ruhunu oluşturarak, çalışmaya katılan her
kesimi üretim içerisinde yeni bir öğrenme süreciyle buluşturmuştur. Bu yazı çocuk ve mimarlık
kültürünün hemhal olmasında önemli bir deneyim limanı olan, birlikte oluşturulan aydınlanma
zenginliğinin adım taşları olarak değerlendirilen Çocuk ve Mimarlık çalışmalarını ele almaktadır.
Anahtar kelimeler: Çocuk, mekân, mimarlık, kent, çocuk hakları, katılımcı planlama, mekânsal
farkındalık, yapılı çevre eğitimi, mimarlık kültürü, toplumsal buluşma.
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abstract

The Steppingstones of the Transformation of
Architectural Creativity into Enlightenment for a
Communal Future: Child and Architecture
Studies
For meeting architectural culture with the society and creating awareness for the built environmental education, Child and Architecture studies, which are carried out by the International
Union of Architects in 18 countries, are creating an important experience and accumulation in
terms of achieving child participation in the urban and space development. In Turkey, Child and
Architecture studies were started methodically by the Ankara branch of the Chambers of Architects in 2002, which created resources for academia and urban and space-related child studies,
and later, was spread to other provinces. Developed through inter-institutional cooperation on
a voluntary basis, the studies have been creating important knowledge for the communal future
of cities and architecture.
The potentials created by Child and Architecture studies, the process of sharing architectural culture with children, collaborations, and creative methods for achieving child participation have
all become a social responsibility. Considering its results, the study has become an important
reference point through its aspects that both reveal and contain education, child, city, and future
politics within the country’s context. While the creativity and richness bore by the child is forming the spirit of the study, every party involved in the study was encountered with a new learning
process within production. Being an important harbor during the experience of integrating child
and architectural cultures, Child and Architecture studies, which is regarded as steppingstones
of the co-created richness of enlightenment, is been examined in this article.
Keywords: Child, space, architecture, city, child rights, participant planning, spatial awareness,
built environment education, architectural culture, social gathering.
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YAŞANILIR ÇEVRELER VE KENTLER BAĞLAMINDA
ÇOCUK KATILIMI

Tülin Şener, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Çocukların sağlıklı ve iyi koşullarda yaşamalarının
önemi uzun yıllardır birçok disiplinin çalışma
konusu olmaktadır. Bir toplumda iyileştirmeler
yapmanın çocuklara da etki edeceği bilinmektedir. Çocukları en çok etkileyen sorunların
çocukla ilgili çalışan kurum ve kuruluşlar
tarafından ele alınacağı düşünülmektedir. Özellikle eğitim, sağlık, barınma gibi konular öncelikli olduğundan eğitimcilerin, psikologların ya
da çocuk tıp doktorlarının uzmanlık alanıyla
sınırlıymış gibi görünür. Bu gruplar her düzeyde
çocukların yaşam kalitesini yükseltmek için çok
fazla şey yapmaktadırlar ancak yine de çocukları
etkileyen her türlü konuyu ele alamazlar ve genellikle barınma ve toplum kalkınması gibi konulara
değinmezler. Bu konular sadece çocukları değil
bütün yurttaşları ilgilendirdiğinden onlara “ayrı
ya da çocuklara özel” konular olarak değinmek
çok anlamlı olmamaktadır. Bartlett’e1 göre (1999)
bazı çocuk örgütleri gerçekten yaşam koşullarının
yükseltilmesi ile ilgili anlamlı yatırımlar
yapmaktadırlar. Örneğin “Save the Children”2
uluslararası koalisyonu çocuklara temel hizmetlerin sağlanması ile ilgilenmektedir. “Plan International”3 habitat programları çerçevesinde fiziksel çevre üzerine dikkat çekmektedir. UNICEF4
bütçesinin büyük bölümünü su ve sağlık koruma

konularına ayırmaktadır. Çocuklar için uygun
yaşam standartlarının sağlanması Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin5 (ÇHS)
bir maddesi olarak yer aldığı için birçok disiplini
ve çalışma konusunu da içinde barındırmaktadır.
Genellikle ailelerin çocukların sağlıklarının
temel koruyucuları oldukları varsayılmaktadır.
Ancak kentsel yoksulluk koşullarında en yakın
aile ilişkilerinde bile çocukların gereksinimlerini
yeterince karşılamaları zor olmaktadır. Anababalar çoğunlukla telafisi çok da mümkün olmayan seçeneklerle karşı karşıya gelmektedirler.
Çocuklarına kirli suyu mu içirsinler, yoksa susuz
mu bıraksınlar? Yoğun trafiğin olduğu sokaklarda
oynamalarına izin mi versinler yoksa evin içine
tıkarak hareket alanını mı kısıtlasınlar? Bütün bu
sorular ve daha fazlası anababaları oldukça zor
durumlara itmektedir.
Çocuklarla ilgili risklerin başında sağlıkla ilgili
konuların geldiği bilinmektedir. Özellikle yoksul
kentsel yerleşim bölgelerindeki çocukların çok fazla sorunla karşı karşıya geldiklerini gösteren sayısız
veri bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün
(DSÖ) 1995 Dünya Sağlık Raporunda6 beş yaşın
altındaki yaklaşık 12 milyon çocuğun yaşadıkları
çevreyle ilgili sorunlardan kaynaklı öldükleri be-
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lirtilmektedir. Bu oran ilerleyen yıllarda azalsa da,
DSÖ 2018 raporunda7 yaklaşık 1 milyon çocuğun
önlenebilir nedenlerle öldüğünün vurgulanması
çok çarpıcıdır. Raporda 2016’da dünya nüfusunun % 91’inin şehir nüfusundaki artışlar nedeniyle
DSÖ tarafından belirlenmiş olan standartların en
az 2.5 katı kadar kirli hava soluduğu belirtilmektedir. Beraberinde gelen içme suyu, hijyen ve sanitasyon yokluğu da bu ölüm oranlarının artmasına
neden olmaktadır. Ancak bu durum yalnızca
ölüm tehdidi ile karşımıza çıkmamaktadır. Burada asıl sorun, şehir planlaması ve mimarisinde
çocuklara nefes alacak yerlerin giderek yok
olmasındadır. Kent bahçeleri ve parkları yerlerini alışveriş merkezleri ve plazalara kaptırırken,
çocuklar daha fazla evlere kapanmakta8 ve
yalnızca duygusal-toplumsal yalnızlığı değil,
bilgisayar ya da televizyon karşısında atıştırma
ve hareketsizlik nedeniyle daha fazla obezite ve
diğer sağlık sorunları ile karşı karşıya gelmektedirler. Kuzeyde her on çocuktan biri beş yaşından
önce ölmektedir ve yoksul kent bölgelerinde bu
oran daha da artmaktadır. Dünya Çocuklarının
Durumu 2012 raporunda9 “Kentsel Bir Dünyada Çocuklar” teması ele alınmış ve çocuklara,
haklarını yaşama geçirmeleri ve potansiyellerini
gerçekleştirmeleri için gerek duydukları hizmetler
ve fırsatların sağlanması gerekliliği vurgulanmıştır.
Bu bağlamda öncelikli olarak çocukları etkileyen
kent-yoksulluğu ve dışlanma ile ilgili nedenlerin
ve yaygınlık oranlarının araştırılması önemlidir.
Dünyanın her yerinde giderek daha fazla sayıda
çocuk kentsel ortamlarda büyüyüp yetişmektedir.
Rapora göre 1965 yılında dünya çocuk nüfusunun
% 30’u kentlerde yaşarken, bu oran 2005’te % 43
olmuştur ve 2050 yılında her 10 kişiden 7’sinin
kentlerde yaşayacağı varsayılmaktadır. Raporda
yine “kentsel planlamanın, altyapı gelişiminin,
hizmet sunumunun ve yoksullukla eşitsizliği azaltmaya yönelik kapsamlı çabaların çocukların özel
ihtiyaçlarını ve önceliklerini karşılayacak içerikte
olmasının sağlanması” vurgulanmaktadır. Buna
göre kentlerde yoksul koşullarda yaşayan başta
çocuklar ve gençler olmak üzere yurttaşlar ile
hükümet arasındaki ortaklıkların geliştirilmesi gerekmektedir. Çocukların haklarından tam olarak
yararlanabilmelerini sağlamaya yönelik çabalara
destek vermek üzere uluslararası, ulusal, yerel ve
toplum düzeyindeki aktörlerin kaynak ve enerjilerinin bir araya getirilmesi önemlidir. Dünya Sağlık
Örgütü 2015’te yayınladığı temel sağlık hizmetlerinde çocuk hakları ile ilgili ölçme ve değerlendirme
el kitabında10 çocuk hakları temelinde çocukların
sağlıkları ile ilgili değerlendirme ve iyileştirmeler
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yaparken 8 temel standart belirlemiştir. Bu standartlardan dördüncüsü çocuk katılımı ve beşincisi
ise çocukların gereksinimlerini karşılayacak
güvenli çevre tasarımıdır.
Bütün bu verilere topluca bakıldığında, özellikle
kentlerde çocukların yaşamları ile ilgili ciddi tehlikeler ve risklerin varlığından endişe duymak zor
olmayacaktır. Temiz içme suyuna erişim, sanitasyon ve hijyen her raporda en temel kriter olarak
karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan yetersiz
beslenme de en az fiziksel koşullar kadar tehdit
edicidir. Ne var ki, iyi koşullarda yaşayan, düzenli beslenen ya da dezenfekte evlerde yaşayan
çocukların bile çevresel koşullardan ne denli etkilendikleri bilinmektedir. Evde, okulda ya da
toplumdaki ilgili yetişkinler bu fırsatların daha
uygun olabilmesi için birçok şey yapabilirler.
Çocukların hayatını bu kadar çok konu etkiliyorsa, onların evlerindeki ya da mahallelerindeki
koşulların da anlaşılması gerekmektedir. Bu konudaki bilgilerimiz özellikle Batı ülkelerindeki görece
avantajlı çocukların psikososyal sağlığı ve gelişimi
ile sınırlıdır. İlk çocuklukta ev çevresi yaşamın
merkezini oluştursa ve çoğu öğrenmeler bu çevrede
gerçekleşse de, çocuklar büyüdükçe dışarıdaki
dünya giderek daha önemli olmaya başlar. Kent
yaşamının sürekli daha karmaşık hale gelmesi ve
çeşitliliği de çocuklar ve gençlerde daha karmaşık
becerilerin gelişmesini gerektirmektedir. Her gün
yeni görüşler, yüzler ve karmaşa içinde geçen
şehir hayatı, çocukların dünyasında çelişkilerin
değil, çeşitliliğin benimsenmesine aracı olmalıdır.
Çocukluktan gençliğe doğru geçişte yeterlik ve
bağımsızlık duygularının gelişmesi için hareketlilik çok önemlidir. Aynı zamanda çocuklar için
sorumlu ve hoşgörülü yurttaş olmanın önemli bir
parçası olan farklılıkları anlama ve kabul duyguları
da bu çeşitlilik içinde gelişecektir. İdeal olan şehir
yaşamı ulaşılabilir yeterli olanaklar ile keyifli bir
görüntü sergilemektedir. Bu görüntü çocukların
günlük yaşamda güvenle oynayabilecekleri, okula
yürüyerek gidebilecekleri, arkadaşlarıyla dışarıda
buluşarak etkileşimde bulunabilecekleri yerler olan mahallelerde zamanlarını geçirmelerini
içermektedir. Mahalleler çocukların büyük kent
yaşamına geçişinde aracı rolü oynarlar; çocuklar
kentin bütün karmaşıklığıyla yüz yüze gelmeden
önce derece derece kendi yeterliklerini geliştirir
ve bunu mahallenin küçük ve güvenli alanında
test ederler. Toplumsal ilişkiler görünmez bariyerleriyle koruma sağlar.
Etrafımızı saran çevreyi incelediğimizde özellikle kentlerin çocuklar için tasarımlanmadığını ve

çocuklara dost şehirlerin çok az sayıda olduğunu
görmekteyiz. Yaşanabilir şehir kavramı bütün
sakinlerinin fiziksel, sosyal ve zihinsel olarak
sağlıklarını koruyan ve bunlara katkı yapan şehirleri
tanımlar. Kentin içinde ulaşım, iletişim, sanitasyon
gibi altyapı hizmetlerinin yeterince sağlandığı,
temiz gıda, su ve havanın bulunduğu, iyi okulların,
barınma ve sağlık hizmetlerinin ve iş ortamlarının
yer aldığı ve son olarak yeterli oyun, dinlenme
ve eğlence alanlarının ulaşılabilir olduğu kentler
yaşanabilir olarak tanımlanmaktadır (Thomas vd.,
2012).11 En önemli özellik ise sakinlerinin kentle
ilgili kararlara katılabilmeleri olarak karşımıza
çıkmaktadır. Oysa ki kentler çocukların gereksinimleri üzerine değil, neo-liberal politikaların artan
istekleri üzerine inşa edilmektedir. Küreseleşme
sonucu toplumsal ve ekonomik değişimlerle beraber kentlerde yaşayan çocukların hayatlarında
da büyük farklılıklar söz konusu olmuştur. Öncelikle çarpık kentleşme, trafik sorunu ve çevre
kirliliği gibi riskler artmıştır. Doğal çevreye ilişkin
bildiklerimiz ve deneyimlerimiz azalmaktadır.
Çocukların doğal çevre ile ilgili bilgileri kitaplarda gördükleri ile sınırlı kalırken, genç insanlara yönelik doğa eğitimi ve sürdürülebilir çevre
konusunda bilgi ve deneyim fırsatı sağlamak ancak çeşitli özel programların ya da sivil toplum
kuruluşlarının etkinlikleri ile gerçekleşmektedir.
Şehir planlamasında ve mimarisinde çocukların
beklenti ve gereksinimlerine eğilmeden tasarımlar
yapılmaktadır. Oyun, eğlence ve dinlenme
alanlarının azlığı kentleri çocuklar için daha
yaşanılmaz hale getirmektedir. Driskell’e göre
(2012)12 bir şehri genç insanlar için yaşanılır ve
iyi bir yer olarak tanımlamak için bazı gereksinimlerin karşılanmış olması gerekmektedir. Bunlar,
toplumsal bütünleşme, farklı türlerdeki ilgi çekici
etkinliklerin düzenlenmesi, güvenlik ve özgürlük
ihtiyacının yeterince karşılanması, buluşma yerlerinin olması, yerleşik bir toplum kimliği ve son
olarak yeşil alanlardır. Şener’in (2007)13 çocukların
kent algısı üzerine yaptığı çalışmada Ankara’daki
farklı sosyo-ekonomik düzeyleri temsil eden
ilköğretim öğrencilerine yaşadıkları kente ilişkin
imgelerini resmetmeleri ve resimler hakkında
hikayeler yazmaları istenmiştir. İçerik çözümlemeleri sonucunda çocukların hayallerinde “temiz
ve yeşil bir Ankara” beklentisi yatmaktadır. Benzer
biçimde Gökmen ve Taşçı’nın14 İzmir’de yürüttükleri çalışmada da Çocuk dostu şehir kavramının
en temel özellikleri içinde açık oyun alanları ile
spor olanaklarının ulaşılabilir yakınlıkta olması
vurgulanmıştır. Sosyo-kültürel farka bakılmaksızın
çocukların çoğunun yetersiz oyun alanlarına

vurgu yapması çarpıcıdır. Çocukların gözünden
dünyaya bakılmadığı sürece, onların isteklerini ve
ihtiyaçlarını anlama şansımız olmamaktadır. Bunu
anlamanın tek yolu vardır, o da genç insanların
bütün bu planlamalar içinde yer alması!
Küreselleşen dünyada çocuklarla ilgili en büyük
sorun çocuklara ayrılan oyun ve serbest zaman
etkinliklerindeki zamanın azalmasıdır. Dünyanın
neresinde olursa olsun, özellikle kentlerde
yaşayan çocuklar oyun alanları ile ilgili sıkıntı
yaşamaktadırlar. Yarışmacı eğitim sisteminin
dayatmaları sonucunda çocuklardan yüksek akademik beklentiler ve bunun sonunca çocukların
oyun, spor, sanat ya da serbest zaman etkinlikleri yerine tüm gün süren eğitim etkinliklerine
odaklanmaları bunun en temel nedeni olarak
görülebilir. Okullar artık mahalledeki yürüme mesafesinde yarım gün eğitim veren kurumlar olmaktan çıkmakta, yerini genelde servislerle gidilecek
uzaklıktaki kampüs okullara bırakmaktadır. Mahallesindeki mekanları görerek ve mahalle sakinleriyle etkileşimde bulunarak okula giden çocuk, kentin fiziksel ve toplumsal ögelerine temas ederken
etkin bir yurttaş olmanın yollarını da deneyimler.
Oysa çocuklar artık “en iyi” okula gidebilmek için
sabahın erken saatlerinden akşama kadar mesai
yaparcasına eğitim etkinliklerinde yer almakta,
dolayısıyla şehrin olası olanaklarından mahrum
kalmaktadır. Araştırmalar (Örn; Çok vd., 199715; Artar vd, 199816) çocukların mahallelerindeki spontan oyun fırsatlarından az ölçüde yararlandıklarını
ve bunun yetişkinler tarafından kısıtlandığını göstermektedir. Bunun yerine çocuklar, evlerinde
televizyon ya da bilgisayar karşına yerleştirilmekte
ya da daha ayrıcalıklı koşullara sahip olanlar
özel derslere ya da örgütlü spor ya da sanat etkinliklerine gönderilmektedirler17. Bu etkinlikler
tek başlarına ele alındıklarında değerlidirler, ancak çocukların mahalle kültürü içinde yaşıtlarıyla
yapılandırılmamış oyun oynamalarının yararlarını
içermezler. Aynı zamanda yerel mahalle yaşamına
aitlik duygusunun da yerini alamazlar. Kentlerdeki
çocukların oyun alanları ile ilgili sorun yaşamasının
bir diğer önemli nedeni de kalabalıklaşan şehir
hayatında oyun alanlarının azalmasıdır. Çarpık
kentleşme sonucunda boş arazilerin park ve dinlenme yerleri olarak tasarımlanması yerine, büyük
bir hızla yüksek binaların yanyana dizilmesi söz
konusu olmaktadır. Var olan oyun alanları ve
parklar da çocuklar için yüksek düzeyde riskler
içermektedir. Kullanılan malzemelerin çocuk
sağlığı açısından güvenliği ve düzenli bakım ve
onarımları da sağlanmadığı için yine tehdit edici olmaktadırlar. Ancak mahalleler tehlikeli ve
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tehdit edici olduğunda, çocuklar olanakları kullanma konusunda sınırlılıklar yaşayacaklar ya da
hem zihin hem de beden gelişimleri için uygun
olmayan riskler almak zorunda kalacaklardır. Bu,
dünyanın her yerinde kentlerde karşımıza çıkan
ve giderek büyüyen bir görüngüdür. Ev yaşamının
genellikle ortak alanlara ve sokaklara taşındığı
yoksul mahallelerde çocukların dış dünya ile
ilişkileri diğerlerine göre daha fazladır. Çocukları
özgürce sokaklarda koştururken, evin önünde
arkadaşlarıyla ya da akrabalarıyla sohbet ederken,
ya da mahalle ile ilgili ortak bir işi yürütürken
görmek şaşırtıcı değildir. Ancak burada da tehlikeli durumlar söz konusu olabilmektedir. Çocuklar trafikle çok fazla sorun yaşamasalar da, açık
çukurların, ortalıkta duran kazıkların ve boruların,
kanalizasyonların ya da riskli enkazların etrafında
oynuyor olabilirler. Büyük şehirlerdeki anababalar
şehirdeki bu karmaşık görüntü nedeniyle evdeki
dar ve sınırlı alanlarda çocuklarının koşmalarına
izin verdiklerini belirtmektedirler. Aynı zamanda anababaların şehirlerdeki suç oranlarının
yüksekliği nedeniyle de çocuklarının tek başlarına
sokaklarda olmalarını istememektedirler. Çocuklar
yetişkinlere göre bu olumsuz uyarıcıların daha az
farkındalardır ve onların güvenlik duyguları birçok
yönden baltalanmaktadır. Etnik şiddet, hırsızlık,
cinsel taciz, saldırganlık, okullardaki zorbalık,
madde kullanımı, istismar ve daha birçok sorun
çocukları her gün büyüyen oranlarda tehdit etmektedir. Bu nedenle ÇHS çocuklar ve gençler için
güvenli mahallelerin önemini vurgulamaktadır.
Çocukların ve gençlerin oyun ve serbest zaman
ile toplumdaki kültürel yaşama katılım haklarını
vurgulayarak, bilgi almak ve özgür bir toplumda sorumlu yurttaşlar olarak hazırlanmak için
başkalarıyla işbirliği yapma haklarını dile getirmektedir. Bu hakları desteklemek için ayrımcılık ve
her tür şiddetten korunmayı da ele almaktadır. Ne
var ki sözleşmeye imza atmış birçok taraf ülke, bu
koşulları sağlamakta yetersiz kalmaktadır. Sokak
trafiğini mahalledeki etkinliklere göre düzenleyen -aslında yavaşlatan- ve mahallelerde çocuklar
için oyun ve dinlenme alanlarının oluşturulmasını
amçlayan Woonerf18, Home Zone19 ya da ApRoch20
gibi uygulamalar ile kentlerin çocuklara daha dost
olması sağlanabilir.
Hart’a göre (2016)21 Avrupa ve Kuzey Amerika’da,
doğa kökenli çevrecilerin dışında çevre eğitimi
ve eylemi grupları içinde en büyük grup şehir
plancıları ve tasarımcıları, toplum plancıları
ve şehir eylemcileri grubudur: Bunların yan
gruplarına mimarlar, sanatkarlar ve başta yapılı
çevre olmak üzere çevrenin görsel özelliklerine
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önem veren ve çocuklarda bilinç geliştiren diğer
kişiler girmektedir. Benzer olarak gelişmekte olan
ülkelerde eğitim ve katılım yoluyla insanların
yaşam şartlarını iyileştirme konusunda toplumla
çalışan, bazen de çocukları konuya dahil eden ancak doğal çevre veya çevre hareketi ile ilgisi olmayan kuruluşlar vardır. Son yıllarda çocukların ve
ailelerinin kente ilişkin deneyimlerini belgeleyen
çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Çakırer Özservet22
(2015) Türkiye’de çocuk ve şehir ilişkisi üzerine
yapılmış akademik çalışmaların değerlendirildiği çalışmasında çocukların mekan planlama ve
kentsel yönetim süreçlerine katılımlarını gösteren
yayınların son yıllarda arttığını vurgulamaktadır.
Birçok çalışma (örn; Alanen,199523; Winters,
201024; Kaspar,201925) çocukların kendi haklarını
korumak ve seslerini duyurmada etkili bir güce
sahip olduklarını göstermektedir. Değişen çocukluk kültürü ve çocukluk algıları, araştırmalarda da
çocukların konumlarıyla ilgili büyük değişimlere
neden olmuştur. Araştırmalarda çocukları bir özne
olarak değil, araştırmanın yürütücüleri olarak ele
alma eğilimi de artmaktadır (Barry, 200526; Cross,
201227; Alderson, 200828)
Katılım gelişme ile ilgilidir. Gelişme, hem bireyin gelişimi ile hem de toplumun gelişimi ile
açıklanabilir. Bireyin gelişimi özellikle seçenekler
arasından tercihler yapma, karar verme, toplumsal duyarlılık ve işbirliği gibi alanlarda kendini
göstermektedir. Çocuklar her şeyi olduğu gibi
alan, onlara her şeyin sunulduğu ve kendilerinin
hiçbir şey eklemediği pasif durumlarda tam olarak
gelişemezler. Sadece aktif katılım uygulamalarıyla
kendilerine güven kazanır, yapabileceklerini
görür ve sonraki adımları için iç görü kazanabilirler. Katılım bir insan hakkıdır ve kendi başına
değerlidir. Birçok insan her bir bireyin değer ve
saygı görme, eşit davranılma, bir sesi olma ve kendisini saran dünyaya etki etme ve onu şekillendirme
hakkı olduğu konusunda hem fikir olacaktır. İnsan
haklarına saygı duymak herkes için eşit fırsat
yaratmaktır.29 ÇHS ve İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi bu düşünceyi yansıtmaktadır. Bu
nedenle katılım tamamen insan haklarına dayalıdır.
Şener (2004)30 çocukların yüksek düzeyde topluma katılımlarının temel insan haklarının genel bir
bakışaçısı olarak benimsenmesi gerektirdiğini belirtmektedir. Çocukların katılımı kavramı, genel
olarak çocukların kendilerini ilgilendiren konu
ve programlarda söz sahibi olmayı öğrenmeleri
için fırsat verilmesini tanımlamaktadır. Böylece
çocuklar yalnızca kendi hak ve sorumluluklarını
öğrenmekle kalmazlar, başkalarıya birlikte bir
işi yürütme, paylaşma, işbirliği, dayanışma gibi

olumlu toplumsal davranışları da deneyimlerler.
Bu noktada dikkat edilmesi gereken temel nokta
çocukların yer aldıkları projelerin oluşturulmasında
fikirlerinin alınmasına özen gösterilmesidir. Hart’a
göre (1992)31 katılım bir merdivene benzemektedir. Zorlama (manipülasyon), dekorasyon ve
maskotluk olarak adlandırılan ilk 3 basamak göstermelik katılımlardır ve sıklıkla yanlış katılım
uygulamaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgilendirilerek görevlendirme, danışarak görevlendirme ve yetişkinlerin başlattığı ve kararların
çocuklarla birlikte alındığı projeler merdivenin
izleyen basamaklarıdır ve tüm bu basamaklar
gerçek katılım olarak ele alınmalıdır çünkü bu
aşamadaki projeler her ne kadar büyükler tarafından
başlatılmış olsalar da karar verme aşamasında
çocukların fikirleri önemsenmiştir. Çocukların
başlattığı ve yönettiği projeler yedinci basamakken çocukların öncülük ettiği ve yetişkinlerle ortak alınan kararlar katılım merdiveninin en üst
basamağını oluşturmaktadır. Bu noktada en önemli nokta çocukların bu projelerin kendi projeleri
olduğunu bilmeleri ya da hissetmeleridir. Şehir
planlama ve mimarlık açısından bakıldığında,
çocukları yapılı çevre projelerine katmak çok zor
gibi görünse de, bunun yapılabilirliğini gösteren
çok güzel örnekler vardır. Hart32, dünyanın çok
farklı bölgelerinde çocukların çevresel ve kentsel katılımları ile ilgili sayısız projeyi anlattığı
kitabında, çocuklarla katılım çalışması yapmanın
yöntemlerini de anlatmaktadır.

birçok kuruluşun çocuk haklarını da temel alarak
çocukların katılımını sağladıkları yaklaşımdır. Ve
son olarak yedinci yaklaşımda çocuklara yetkinlik
kazandırma ve çocuk-merkezli spontan katılımlar
arasında bir denge kurmaya odaklanan çocuklarla
birlikte tasarım yer alır.
Sonuç olarak çocukların kente katılımları ile ilgili bakıldığında çocukların yaşadıkları çevreye
sahip çıkan, kent bilinci ve sorumluluğu gelişmiş
etkin yurttaşlar olabilmeleri için başta oyun ve
dinlenme alanları olmak üzere yapılı çevrenin
düzenlenmesinde fikirlerinin alınmasının önemli
olduğunu görmekteyiz. Çocuklar için yaşanabilir
çevrelerin düzenlenmesinde öncelikli olarak
barınma ve beslenme ile ilgili temel hijyen ve
sanitasyon koşullarının sağlanması gerekmektedir.
Temel insan hakları bağlamında ele alındığında
bu koşulların dünyanın bir çok bölgesinde
çocukların yaşamlarını olumsuz yönde etkilediği
görülmektedir. Temel hakların sağlanması çocuklara daha temiz ve güvenilir bir gelecek garantisi
sunmaktadır. Bu durumda onları yaşadıkları evlere,
sokaklara, mahallelere sahip çıkan, kenti sorgulayan, içinde aktif olarak sorumluluk alan bireyler
olarak görmek kolaylaşacaktır. Bu da ancak çocuk
katılımı projeleri ile olanaklı olmaktadır. Gelecekte yürütülecek çalışmaların ve uygulamaların bu
temel doğrultusunda gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

Merdivene ek olarak Francis ve Lorenzo’nun33
çocukların katılımları ile ilgili öne sürdükleri 7
yaklaşım, özellikle çocukların çevreleri ile ilgili planlamalar yaparken tarihsel olarak da nasıl
bir sıra izlendiğini göstermesi açısından önemlidir. Katılımdaki 7 yaklaşım 1960 ve 70’lerde ortaya çıkan romantik dönem ile başlar. Bu
yaklaşımda çocuklar yetişkin müdahelesi olmadan
kendi çevrelerini yaratırlar. İkincisi savunucu
yaklaşımdır ve projeler genellikle yetişkinlerin
savunuculuğunu yaptıkları çocukların gereksinimleri ile örtüşmektedir. Üçüncü yaklaşımda gereksinimler ön plandadır ve baskın olarak şehir
planlamacıların araştırma temelli görüşlerine
dayanmaktadır. Dördüncü yaklaşımda genellikle
öğretmenlerin ve çevre eğitimcilerinin araştırma
ve deneyimlerinin temel alındığı öğrenme
yaklaşımıdır. Beşincisi haklar yaklaşımıdır ve
çevresel gereksinimlerden çok Birleşmiş Milletler
ve ilgili uluslararası kuruluşların ileri sürdüğü
temel çocuk hakları çerçevesinde planlamalar
yapılır. Bu yaklaşımda çocukların aktif yurttaşlar
olarak ele alınması söz konusudur. Altıncı yaklaşım
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Yaşanılır Çevreler ve Kentler Bağlamında Çocuk
Katılımı
Bu makalede kentlerin çocuklar için daha yaşanılır olması için gerekli olan koşullar ele
alınmaktadır. Çocuk hakları bağlamında temel belgeler incelenerek, doğal ve yapılı çevrede
karşılaşılan sorunlar ile bunların çocukların yaşamındaki önemine vurgu yapılmaktadır. Bu
bağlamda kentlerde nüfusun artması ve çarpık yapılaşma nedeniyle çocuklara ayrılan oyun ve
dinlenme alanlarının azlığı önemlidir. Çocukların yaşadıkları kente sahip çıkan ve içinde aktif
olarak etkinlikte bulunan bireyler olabilmelerinin tek koşulu, onların fikirlerinin dikkate alındığı
gerçek katılım projelerinin olanaklı kılınmasıdır.

abstract

Anahtar kelimeler: Çocuk katılımı, kent katılımı, çocuk ve mimarlık.

Children’s Participation in the Context of the
Living Environment and Cities
This article discusses the conditions for cities to be more livable for children. Basic documents in
the context of children’s rights are examined and the problems encountered in natural and built
environment and their importance in children’s life are emphasized. In this context, due to the
increase in population and distorted construction in cities, the lack of play and recreation areas
reserved for children seem to be important. The only condition for children to be active in their
city is the real participation projects where their opinions are taken into consideration.
Keywords: Children’s participation, urban participation, children and architecture.
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OKUL DIŞI ÖĞRENME ÖRNEĞİ:
MÜZELERDE ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİKLER,
MÜZE EĞİTİMİ VE ÇOCUK MÜZELERİ

Özlem Dengiz Uğur, Mimar, Müze Eğitimcisi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çocuk Mimarlık Çalışma Grubu Üyesi

21. yüzyılda eğitim artık örgün eğitim kurumlarının dışına taşmış, örgün eğitim süreleri ile tamamlanmayan, öğrenmeye dayanan, yaşam boyu
devam eden bir süreçtir. Her ne kadar iletişim
imkânları sürekli gelişmekte ve bilgiye ulaşmak
gittikçe hızlanıyor olsa da deneyimlemek bilgiyi
kalıcı kılmak adına önemlidir. Trilling ve Fadel
(2009) hazırladıkları “21. Yüzyıl Becerileri” adlı
çalışmada, içinde bulunduğumuz yüzyılda hızla
değişen teknolojik gelişmeler, beraberinde oluşan
kişisel ve toplumsal değişikliklerle, eğitim alanında 20. yüzyılla kıyasladığımızda ne tür farklılaşmalar oluştuğunu tespit ederken, 21. yüzyılda sahip olunması gereken becerileri de sınıflandırmışlardır. Bu becerileri; öğrenme ve yenilik becerileri
(yaratıcılık, yenilik, eleştirel düşünme, problem
çözme, iletişim, işbirliği), bilgi, medya ve teknoloji becerileri (enformasyon okuryazarlığı, medya
okuryazarlığı ve teknoloji okuryazarlığı) ve yaşam
ve kariyer becerileri (esneklik, adapte olabilirlik,
girişkenlik, kendini yönetme, sosyal ve kültürlerarası beceriler, üretkenlik, sorumluluk, liderlik)
şeklinde ifade etmişlerdir. Çalışmada vurgulanan
birlikte öğrenme, deneyimleyerek öğrenme, okul
dışı öğrenme, disiplinler arası çalışmalar ve yaşam
boyu öğrenme kavramları bu yazının da temelini
oluşturacaktır.

Okul dışı öğrenme, okullardaki eğitim-öğretim
programı, müfredat ve derslerin yani örgün eğitim
programının dışında kalan etkinlikler diye tanımlanabilir. Bu etkinlikler zorunlu olmayan, kişinin isteğine bağlı olarak katıldığı çalışmalardır. Müzeler,
hayvanat bahçeleri, akvaryumlar, parklar, botanik
bahçeleri gibi çeşitli topluluk ortamları, kütüphaneler, kültür merkezleri gibi topluluk kuruluşları,
müzik ve kültür festivalleri gibi topluluk olayları,
izcilik ve gençlik örgütleri gibi gruplar okul dışı
öğrenme ortamlarıdır. Paris ve Hapgood’a (2002)
göre okul dışı öğrenme ortamlarında çocuklara
anlam oluşturmayı destekleyen ender nesneler ve
kültürel bilgi deneyimleri sunulur, çocuklar evde
ve okulda karşılaşamayacakları uzmanlarla, öğretmenlerle, sanatçılarla, zanaatçılarla ve rol modelleriyle karşılaşırlar. Bu ortamlar aile ile öğrenme,
kuşaklar arası öğrenme için doğal topluluk ortamları sunarken, okuldaki örgün öğrenme ve güdüleme kuramlarını tamamlayan kuramlar kurmak için
zemin sağlarlar (Onur, 2012).
Okul dışı öğrenme ortamları arasında söz ettiğimiz
müzeler, neredeyse müze kavramının var olmaya
başladığı ilk dönemlerden itibaren bilgilendirme,
öğretme işlevine her koşulda sahiptir. 1951 yılından itibaren müze tanımlarına öğretim ve eğitim
kavramlarını dâhil eden Uluslararası Müzeler Kon-
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seyi (ICOM, 2018), 2007 yılında tanımını “müze;
topluma ve gelişimine hizmet eden, halka açık,
eğitim, inceleme ve zevk için, insanlığın ve içinde
yaşadığı çevrenin somut ve somut olmayan mirasını edinen, koruyan, araştıran, anlatan ve sergileyen, kar amacı gütmeyen daimi bir kurumdur”
şeklinde yenilemiştir.
Tarihsel süreçte ülkelerin gelişmişlik seviyelerine
ve eğitim politikalarına bağlı olarak farklı tarih aralıklarında, hatta farklı yüzyıllarda pratiğe geçirilen
müzede eğitim çalışmaları ise günümüzde müze
eğitimi adıyla anılan bir uzmanlık alanını oluşturmuştur. Müze eğitimi; eğitim bilimleri, arkeoloji,
sanat tarihi, mimarlık, antropoloji, sosyoloji, psikoloji ve beraberinde ilgili birçok disiplinin bir
arada çalışabileceği disiplinler arası bir alandır.
Aynı zamanda müzeler, eğitim kurumları, bağlantılı kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve
gönüllülerin toplumsal konularda da ortak çalışmalar yürütebilecekleri bir yapıya sahiptir.
Müze eğitimi sadece çocuklar için değil, bebeklik
çağından her yaştaki yetişkine kadar farklı evrelerdeki insanların bireysel, aile veya grup katılımlarıyla müze koleksiyonlarından, somut nesnelerden, yeri geldiğinde somut olmayan değerlerden
deneyim kazanmalarını, kendi anlamlarını çıkarmalarını amaç edinen, beraberinde sergi, atölye
çalışmaları ve yayınları da içeren, ziyaretçi merkezli, yaşam boyu öğrenmeye katkıda bulunan dinamik, geniş kapsamlı etkinlikler bütünüdür.
Müze eğitiminin dünyadaki seyrine, temel ilklerinin en iyi uygulandığı çocuk müzeleri üzerinden
bakacak olursak; çocuk müzelerinin ortaya çıkışı
19.yüzyılın son çeyreği ile 20. yüzyılın başlarına
rastlar. 1900’lerin başında dönemin öncü eğitimcilerinden John Dewey’in öğrenmede kişisel deneyim ile yaparak ve deneyerek öğrenmeyi vurgulaması ve Maria Montessori’nin yetişkinlerin
çocuk eğitiminde rehber görevi görmelerini ve
çocuğun öğrenme sürecinde bağımsız olmasının
desteklenmesi gerektiğini savunan kuramları, ilk
çocuk müzelerine esin kaynağı olmuştur. Dewey
ve Montessori’nin fikirlerinin oldukça popüler olduğu yıllarda dünyanın ilk çocuk müzesi olarak bilinen Brooklyn Çocuk Müzesi, 1899 yılında New
York’ta ziyarete açılmıştır. Sırasıyla 1913 yılında
Boston Çocuk Müzesi, 1917 yılında Detroit Çocuk
Müzesi,1925 yılında Indianapolis Çocuk Müzesi
kapsamlı içerikleriyle açılmışlardır. Amerika’daki
çocuk müzelerinden farklı olarak Avrupa’da açılan ilk çocuk müzeleri genellikle farklı bir müzenin bir bölümü şeklindedir. Müze eğitimi konusunda en hızlı ilerleme kaydeden çocuk müzeleri,
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20. yüzyıldan itibaren Amerika Birleşik Devletleri,
Almanya ve İngiltere’de bulunan dünyanın önde
gelen çocuk müzeleri ve keşif merkezlerini örnek
alarak Çin, Rusya, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Meksika Hindistan ve İsrail gibi pek
çok ülkede açılmıştır (Karadeniz, 2010).
1962 yılında kurulan Çocuk Müzeleri Birliği
(ACM), çocuk müzelerini, “her türde müzenin sahip olduğu eser toplama, belgeleme, sergileme,
koruma ve eğitim işlevlerinin beraberinde, çocukların gelişimlerine uygun ve kaliteli öğrenme
deneyimlerine sahip oldukları, sağlıklı bir sosyal,
duygusal ve bilişsel gelişim için oyun ile öğrenme üzerine yoğunlaşan, çocuğun ailesi, çevresi ve
nihayetinde toplum ile birlikte değerlendirildiği,
eşitlik ve katılımın ön planda olduğu kurumlar”
olarak tanımlanmaktadır (Çocuk Müzeleri Birliği,
ACM, 2019). Günümüzde Çocuk Müzeleri Birliğine kayıtlı 21 ülkeden üç yüzün üstünde çocuk
müzesi ve müzelerin çocuk ile ilgili birimleri yer
almaktadır.
Dünya genelinde çocuk müzelerine ilginin artarak devam ettiği süreçte, çocukların okul dışında
aileleri ile birlikte nitelikli vakit geçirebilecekleri
benzer etkinliklere yer verilebilen teknoloji ve bilim merkezlerinin sayısında da aynı oranda artışlar
söz konusu olmuştur. Planetaryumlar, akvaryumlar, botanik parkları ve doğa merkezlerini de bu
kapsamda değerlendirmek mümkündür.
21. yüzyıla gelindiğinde çağdaş müzecilik anlayışıyla hareket eden tüm müzelerde türü ne olursa
olsun müze eğitimi önemli bir yer teşkil etmektedir. Çocuklar ve gençler için okullardaki örgün
eğitim müfredatları ile paralel, öğretmenlerin ve
müze eğitimcilerinin birlikte rol aldığı tüm eğitim
döneminin bütüncül olarak planlandığı farklı yaş
gruplarına göre düzenlenmiş eğitim programları,
kaliteli vakit geçirmek üzere planlanmış tekil etkinlikler, workshoplar, kamplar, sergiler ve seminerler, türleri ne olursa olsun çağdaş müzelerin çalışma alanlarında kapsamlı olarak yer almaktadır.
Türkiye’ye baktığımızda çocuk müzelerinin Amerika ve Avrupa’da tarihi yüz elli yıl geriye gitmesine rağmen henüz çocuk müzesi bulunmamaktadır. Günümüzde yeni yeni yaygınlaşmaya
başlayan müzelerdeki eğitim etkinliklerinin tarihçesine bakacak olursak; 1920 yılında Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı olarak mimari eserlerin ve ören
yerlerinin korunmasından sorumlu olmak üzere
Türk Asar-ı Atika Müdürlüğünün kurulmasının ardından, bakanlık bünyesinde yine Atatürk’ün isteğiyle eğitim ve kültür sorunlarını incelemek üzere
kurulan Heyet-i İlmiyenin 15 Temmuz-15 Ağustos

1923 tarihleri arası yaptığı ilk çalışmanın raporunda Ankara’da bir Millî Müze kurulması ve buna
bağlı olarak Türk Etnografya Müzesinin hemen
açılması kararını görürüz (Önder, 1989). Atatürk,
1 Mart 1923 tarihinde TBMM’nin dördüncü toplanma yılını açarken yaptığı konuşmada da eğitime özellikle geniş bir yer ayırırken, çağdaş kütüphaneler, botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri,
konservatuvarlar, müzeler ve sanat galerilerinin tesis edilmesi gerektiğini vurgulamıştır (Ata, 2000).
1926 yılındaki İlkokul Tarih Dersi Programında
“Mevcut olan yerlerde öğretmen öğrencisine müzeler ve eski eserleri gösterecektir. Müze mevcut
olmayan yerlerde öğretmen kale, sur ve su kemeri gibi eski eserleri gösterir ve bunların geçmişine ilişkin bilgi verecektir” şeklinde bir bilgi yer
alırken, 1929 yılında yayınlanan Yeni İlk Mektep
Talimnamesi’nde ise Pazartesi günü öğleden sonraki zamanın gezi işlerine, okul içinde konferans,
konser, temsil gibi sosyal eğlencelere ayrılabileceği yazmaktadır. 1932 yılında açılan Halkevleri
bünyesinde de müze ve sergi şubeleri oluşturulmuştur (Ata, 2002).
Cumhuriyetin kurucu seçkinleri müzeyi ulusal
eğitimin temel araçlarından biri olarak görürler.
Nitekim O yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı Kültür
Dairesinde çeşitli görevlerde bulunan, sonrasında
Etnografya Müzesi Müdürlüğü de yapmış olan arkeolog, halkbilimci ve dilbilimci Hamit Zübeyir
Koşay bir yazısında “bir antikacı dükkânında da
kültür eserleri bulunabilirse de, burada öğretim
gayesi eksik olduğu için müze sayılmaz” demektedir. Ona göre müzeler, “bütün beşeri tekâmülü
aksettiren müesseseler, bu meyanda arşiv ve milli
kütüphaneler ile koleksiyonlar üniversitenin cüzüdür” (Aydın, yay. haz: Cantek, 2017).
1962 yılında Uluslararası Müzeler Konseyi Türkiye Milli Komitesi tarafından müzelerin eğitimdeki
rolü hakkında UNESCO Bölge Semineri düzenlenmiş, müzelerden geniş çaplı olarak eğitimde sürdürülebilir biçimde nasıl yararlanılacağı etraflıca
tartışılmıştır. ICOM Türkiye Milli Komitesi 1963 yılında “Müzelerin Teşkilatlanması: Pratik Öğütler”
adlı kitabın Türkçe olarak basılmasını sağlamıştır.
1982’de düzenlenen Birinci Milli Kültür Şurasında
müzede eğitim vurgulanırken büyük müzelerde
çocuk bölümleri kurulması önerilmiştir (İlhan, Artar, Bıkmaz, Doğan ve Karadeniz, 2016). 1988
yılında düzenlenen 12. Milli Eğitim Şurasında müzelerle ilgili olarak, okullarda tabiat koleksiyonları, müzeler, sergiler, seralar ve hayvan yetiştirme
yerlerinin kurulması; öğrencilerin gözlem, araştırma ve uygulama yapmalarının teşvik edilmesi;
çevrede mevcut müzelerin ve benzer yerlerin gez-

dirilmesi ifadesine yer verilmiştir (Talim Terbiye
Kurulu Başkanlığı, 2018). 1990 yılında Antalya
Arkeoloji Müzesi çocuk birimi ve Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesinin kurulmasını 1995
yılında İstanbul Arkeoloji Müzelerinde çocuk bölümlerinin açılması izlemiştir. Ankara Anadolu
Medeniyetleri Müzesi kapsamlı atölye mekanları
ve eğitim etkinlikleri ile bir süre müze eğitimi çalışmalarını düzenli olarak devam ettirmiştir. MTA
Tabiat Tarihi Müzesi de çocuklarla etkinliklere yer
veren ilk müzeler arasında sayılabilir.
Türkiye’deki özel müzelere bakıldığında da müzede eğitim çalışmalarına ilk başlayan İstanbul’da
Sabancı Müzesi, Rahmi Koç Müzesi ve İstanbul
Modernin ardından Ankara Rahmi Koç Müzesi
çalışmalarını devam ettirmektedir. Ankara’da daha
sonrasında açılan Erimtan Müzesi, Gökyay Vakfı
Satranç Müzesi, Cin Ali Müzesi gibi özel müzeler
de başlangıçlarından itibaren eğitim departmanları ve atölyeleri ile birlikte ziyarete açılmışlardır.
Türkiye’de çocuk müzeleri olmamakla birlikte
Feza Gürsoy Bilim Merkezi, Ortadoğu Teknik
Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Müzesi, Eskişehir
Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, Konya
Bilim Merkezi gibi bilim, teknoloji ve keşif merkezleri çocuklar ve aileler tarafından ilgiyle takip
edilmektedir.
Sonuç olarak; oyun bebeklikten itibaren öğrenmede en etkili yöntemdir. Gander & Garnier’a (2015)
göre çocuklar oyun oynarken birçok bilişsel yeteneği de geliştirirler. Karar verme, bellek, strateji,
gözlem, mekânsal akıl yürütme, problem çözme
ve yaratıcı düşünce bu önemli bilişsel becerilerden bazılarıdır. Bu noktada müzelerin eğitim potansiyeli; özgür ortamlarda dokunarak, keşfederek, deneyerek ve kendileri yaparak öğrenmeye
fırsat tanımak, yeri geldiğinde oyunla öğretmek,
okullardaki örgün eğitimi desteklemek ve bilgiyi
deneyimleyerek kalıcı kılmak adına çok yüksektir. Türkiye’de okul dışı öğrenme ortamları olarak
müzelerin, örgün eğitiminle birlikte öğrenmeyi
destekleyici olarak planlanmasında geç kalınmış
olmakla birlikte, dünyada incelemeye açık çok
sayıda evrensel çalışma ve Türkiye’de akademik
olarak müze eğitimi konusunda gelinen düzey,
kaybedilen zamanı telefi edilebilir kılmaktadır.
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Görsel 1: Doğa Müzesi (Haus der Natur), Salzburg, Çocuklar yürüme
engellilerin koşullarını deneyimliyor (kişisel arşiv, 2015)

Görsel 4: Doğa Müzesi (Haus der Natur), Salzburg, Çocuklar ebeveynleri ile birlikte mekanik sistemleri oyunla deneyimliyor (kişisel
arşiv, 2015)

Görsel 2: Salzburg Oyuncak Müzesi (Spielzeugmuseum), Çocuklar
ebeveynleri ile oyun oynuyorlar (kişisel arşiv, 2015)

Görsel 3: Doğa Müzesi (Haus der Natur), Salzburg, Çocuklar model
üzerinde diş ve diş hastalıkları ile ilgili bilgi alıyorlar (kişisel arşiv,
2015)
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Okul Dışı Öğrenme Örneği: Müzelerde Çocuklar
için Etkinlikler, Müze Eğitimi ve Çocuk Müzeleri

Özlem Dengiz Uğur 1993 yılında Anadolu Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Bölümünü bitirmiştir. 2009 yılına kadar özel sektörde proje ve uygulama alanlarında çalışmış
olup, 2009 yılından itibaren çalışmalarını kendi firmasında sürdürmektedir. 2019 yılında Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müze Eğitimi Anabilim Dalında “Mimarlık Öğrencilerinin
Yaşadıkları Kentin Tarihi Mekanlarını Müze Eğitimi Bağlamında Deneyimlemelerine Yönelik
Eğitim Paketi: Ankara Örneği” isimli tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 9.
Ulusal Çocuk Kültürü Kongresinde (Ankara Üniversitesi ÇOKAUM, 3-6 Ekim 2017) sunduğu
“Çocuk ve Mimarlık: Sanat ile İç içe Toplumsal Bir Eğitim Modeli” başlıklı bildiri kongre kitabında yayınlanmıştır. 2008 yılından itibaren Mimarlar Odası Ankara Şubesinde çeşitli komisyonlarda çalışmakta olup, 2008 yılında Ankara Şubesinde başladığı Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu
üyeliğine, 2018 yılından itibaren Mimarlar Odası Genel Merkezi Çocuk ve Mimarlık Çalışma
Grubunda devam etmektedir. Çocuklarla yürüttüğü mimarlık, kültürel miras, okul dışı öğrenme
ortamları ve sanat odaklı projelerin yanı sıra farklı yaş ve profilde gruplarla müze eğitimi çalışmalarına devam etmektedir.

Örgün eğitim müfredatından farklı programlarla, müzeler, hayvanat bahçeleri, akvaryumlar,
parklar, botanik bahçeleri, kütüphaneler, müzik ve kültür festivalleri, izcilik ve gençlik
kampları gibi okul dışı ortamlarda gerçekleştirilen etkinliklerle sahip olunan deneyimler, çocuk
ve gençler için kalıcı bilgilenmenin gerçekleştiği çalışmalardır. Özellikle müzelerin, okul
dışı eğitim konusunda kökleri 19. yüzyılın son çeyreğine kadar uzanan bir geçmişi, süreçte
kazanılmış fevkalade bilgi birikimleri ve tecrübeleri söz konusudur. Gelişmiş ülkelerde hayat
boyu öğrenme ilkesiyle her yaşta bireyin bilgilenmesine hizmet eden müzelerin, Türkiye’de de
sistemli ve aktif olarak eğitim ve öğrenim hayatının bir parçası olabilmesi için çalışmalara hız
vermek gerekmektedir.

abstract

Anahtar kelimeler: Okul dışı öğrenme, müze eğitimi, çocuk müzesi.

A Case Study on Informal Education: Activities
in Museums for Children, Museum Education
and Children's Museums
The experiences gained with the activities that are performed in out of schools such as
museums, zoos, aquariums, parks, botanical gardens, libraries, music and cultural festivals,
scouting and youth camps, are the endeavors for children and young people for permanent
acknowledgement. Particularly the museums have a history dating back to the last quarter of
the nineteenth century on informal education, as well as their excellent wealth of knowledge
and experience. The museums already serve in gaining acknowledge for individuals of all ages
with the principle of lifelong learning, in developed countries. By taking this as an example, the
studies for participating the museums into education and training life in Turkey should speed up
in a systematic and active way.
Keywords: Informal learning, museum education, children museum.
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ÇOCUKLUK ÇALIŞMALARI

Bekir Onur, Prof. Dr., Emekli Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi

“Çocukluk çalışmaları”, çocuklukla ve çocuklarla
ilgili kuramsal ve uygulamalı bilimsel çalışmaların
genel adıdır. Sosyoloji gibi bazı disiplinlerde “çocukluk” kavramı tercih edilir; psikoloji ve eğitim
gibi disiplinlerde de genellikle çocuk ve çocuklar
kavramı kullanılır. Çocukluk çalışmalarını topluca
değerlendirmek için çocukluğa tarihsel yaklaşımlar, sosyokültürel yaklaşımlar ve politika oluşturma yaklaşımları ele alınabilir (Kehily, 2009). Tarihsel çalışmalar geçmişteki ve bugünkü çocuklar
ve çocukluk hakkında bilgi sağlar, karşılaştırmalar
yapar. Sosyokültürel yaklaşım, sosyal bilimlerde
ve kültürel çalışmalarda yer alan, büyük ölçüde
çağdaş çocukluğa yoğunlaşan yaklaşımdır.
Bu çerçevede psikoloji ve sosyoloji çocukluğu
anlamamıza en çok katkıda bulunan disiplinlerdir. Ancak psikoloji birey çocuğa odaklanırken,
sosyoloji çocuklarla toplumsal bir grup olarak ilgilenir. İki disiplin arasında önemli bir yaklaşım
farkı vardır. Psikolojide çocukluk Batı’ya özgü
bir bakış açısıyla yetişkinliğe hazırlanma ve geçiş
evresi olarak görülür. Buna karşılık sosyolojide
çocukluk kendine özgü özellikleri olan bağımsız
bir olgu olarak değerlendirilir. Özellikle “yeni çocukluk sosyolojisi” çocukluğun evrenselliği anlayışına karşı çıkar, çocukluğu toplumsal bir “inşa”
olarak görür, çocukların aktif toplumsal rolünü ve
eylemselliğini önemser. İngiltere’de A. James, C.

Jenks ve A. Prout’un (1998), Birleşik Devletler’de
W. Corsaro’nun (2017) temsil ettiği bu akım çocuk
gelişiminin evrenselliği anlayışını şiddetle eleştirir,
gelişimin sosyo-kültürel bir süreç olduğunu savunur. Son olarak, sosyal politika çalışmaları özellikle çocuk yoksulluğu, avantajsız çocuklar, şiddete
uğrayan, sömürülen, güvenlik gereksinmesi duyan
çocuklar üzerinde yoğunlaşır, küreselleşmenin çocukların yaşamına etkisini analiz eder.
Toplumsal çocuk çalışmalarının gereğini savunan
bilim insanları “yeni çocukluk paradigması”nı vurgularlar (Qvortrop, 2009). Bu yaklaşımda çocukların “eylemselliği” (agency) en önemli kavramdır;
geleneksel “toplumsallaşma” kavramı eleştirilir;
çocukluğu ve çocukları araştırmada -çocukların da
araştırmacı olduğu- yeni yöntemler önerilir. Çocukluk çalışmaları bir yandan çocukluğu yapısal
bir form olarak ele almasıyla, diğer yandan çocukların eylemliliğini vurgulamasıyla geleneksel toplumsallaşma çalışmalarından ayrılır.
Çocukluğu bağlam içinde değerlendirmelerin bütün bu gelişmelerin ortak noktası olduğu söylenebilir. Çocukların artık sokakta oyun oynayamaması, okula kendi başına gidememesi, eve kapanması, teknolojiye bağımlı olması gibi değişimler
günümüzün toplumsal bağlamlarının sonuçlarıdır.
Örneğin, geçmişte birçok dilde kullanıldığını gördüğümüz “çocuklar görülmeli ama duyulmamalı”
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sözü çocukların göz önünde olmasını ama ses çıkarmamasını belirtiyordu. Bugün durum değişmiş,
çocukların sesleri -istekleri, itirazları, eleştirileriduyulur olmuştur ama yine de yetişkinlerin hazırladığı ve denetlediği bağlamlar içinde olması bu
değişimin eksik kalan yönüdür (bunun en tipik örneği çocukların istekleri sorulmadan düzenlenen
oyun bahçeleri ve parklardır).
Çocukluğu ayrı ve farklı bir toplumsal kategori olarak görme düşüncesinin daha yeni yeni geliştiği
söylenebilir. Çocuklar hakkında tarih boyunca pek
çok görüş geliştirilmiş olsa da (bkz. Onur, 2007),
çocukları ve çocukluğu kendi başına değeri olan,
araştırılmayı hak eden bir gerçeklik olarak ele alma
düşüncesi çağımıza özgüdür. Bu değişimin temelinde aile yaşamının, çocuk yetiştirme uygulamalarının, ana baba - çocuk ilişkilerinin de değişmiş
olması olgusu yatar. Başka bir deyişle, çocukluk
anlayışları değişmiş, çocukluğu ele alan disiplinler ve çalışmalar da değişmiştir. Çocukluğu aile,
okul, topluluk, ulusal ve küresel bağlamlar içinde
ele alma yaklaşımı öne çıkmıştır. Çocuklar pasif
bir inceleme nesnesi olmaktan, kendi yaşamları ve
özel bağlamları içinde ele alınması gereken aktif
özneler olmaya yönelmiştir. Çocukların toplumsal aktörler olduğu, kendi kararlarını verebildiği,
topluma istemli olarak katılabildiği anlayışı gitgide
yerleşmektedir (Clark, 2010).
Türkiye’de bu gelişmelerin neresinde olduğumuz
sorulabilir. Kuşkusuz bu sorunun yanıtını bilimsel
çalışmalar verecektir. Ancak üniversitelerimizde
çağdaş çocukluk çalışmaları şemsiyesi altında yer
alan çocukluğun sosyolojisi, antropolojisi, tarihi,
coğrafyası, arkeolojisi ve felsefesi disiplinlerinin
bir an önce kurulması gerektiğini şimdiden söylemek yanlış olmaz.
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Çocukluk Çalışmaları

Bekir Onur 1944’de Adana’da doğdu. 1967 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin Felsefe Bölümünü bitirdi. 1969’da Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin akademik kadrosuna katıldı. Ankara Üniversitesinde Oyuncak Müzesini (1990), Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezini (1994),
Müze Eğitimi Anabilim Dalını (1997) kurdu. Çalışma alanları gelişim psikolojisi, çocuk kültürü,
çocukluğun tarihi, müze eğitimidir. Bu alanlarda telif ve çeviri birçok kitap ve makale yayımladı.

Çağımızda çocukluk sürekli değişim içindedir, bu nedenle çocukla ilgili bilimler de değişmektedir.
Yeni çocukluk çalışmaları disiplinler arası, çok-disiplinli bir alandır. Bu alanda çocukluğun tarihi, coğrafyası, antropolojisi, sosyolojisi, arkeolojisi, felsefesi yer alır. Türkiye’de bu tür çalışmaların ve yayınların yeterli olduğu henüz söylenemez.

abstract
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Childhood Studies
In our times, childhood is in constant change, thus sciences related with children are also
changing. New childhood studies are an interdisciplinary and multidisciplinary field. In this field,
the history, geography, anthropology, sociology, archeology and philosophy of childhood are
included. In Turkey, it cannot yet be stated that relevant studies and publications are adequate.
Keywords: Childhood, childhood studies.
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ÇOCUK SEVER BİR ŞEHİR MÜMKÜN

Behiç Ak, Mimar, Yazar, Karikatürist

Şehirlerimizin sokaklarındaki çocukların azalmasına o kadar alıştık ki, bunu neredeyse çağımızın bir
gereği gibi görmeye başladık.
“INDOOR GENERATION” gibi kavramları hızla
benimseyerek, çocukların sokağa çıkamayıp, evde
elektronik tabletlerinin karşısında pineklemesini
bir gelişme, çağdaşlık ölçüsü gibi algılamaya başladık. Uzunca bir zamandır, Çocuklara uygulanan
“sokağa çıkma yasağı” bize çok doğal geliyor.
Kendimizi gardiyan gibi hissetmiyoruz.
Evlerimizin alanları küçülürken, çocukların sokağa çıkamaması, yaşamın en güzel dönemlerini
beton bir hapishane içinde geçirmesi bizi çok da
etkilemedi. Otopark sorununu dert ettik ama çocuklarımızın sokağa çıkamamasının baş edilir bir
mesele olmadığına karar verdiğimizden “yapacak
bir şey yok” diyerek kabulleniverdik.
Nasıl olsa otomobilimize binip ailemizle şehrin
başka mekanlarına ulaşmamız olanaklıydı. Otoparkımızdaki otomobil, bizi dışarıya ulaştıracaktı.
Ayrıca otomobilimizi çok da seviyorduk.
Çocuğumuzun servisle okula ulaşmasını kafaya
takmadık, çünkü önemli olan eğitim kalitesiydi.
Mahallemizdeki okula gönderip, kötü bir eğitim
almasına neden olamazdık herhalde. Çocuğun

kısa bir sürede kendini oradan oraya taşınan bir
paket gibi hissedeceğine aldırmadık.
Bu durumu biraz olsun sorgulamaya niyetimiz
yok. Otomobillerin cirit attığı sokakları çocuklara terk etmeye başka insanların da pek niyetli olmadığını biliyoruz. Akıntıya karşı gitmenin alemi
yok. Eh, banka kredisiyle aldığımız otomobilimizden kolay kolay vazgeçecek değiliz.
Şehir hayatındaki çocukların, sıkışık evlerden otomobile bindirilerek, büyük bir olasılıkla yine kapalı bir mekana ulaştırılması bize normal geliyor.
Burası bir şehir. İncir ağacının tepesine çıkıp incir
yiyecek değil ya çocuk. Ya da altına çarşaf serdiğimiz dut ağacına tırmanıp, dallarını sallayacak
hali yok. Bir AVM’ye, ya da bir okula, ya bir kursa
ya da bir yüzme havuzuna götürülecek. Belki iyi
havalarda bir çocuk parkına ulaştırılabilir. Çocuk
parkları sıkıcı mı? Çocuklar şehrin başka yerlerini
kullanmasın diye uydurulmuş kısıtlı mekanlar mı?
Olabilir. Ama bizim zamanımızda doğru dürüst
bir çocuk parkı bile yoktu.
Ama yaz tatilinde açık mekanlara ulaşmak mümkün olacak. Bazen de şehrin otomobille ulaşılabilen parklarından birinde bir yürüyüş belki. Çocuklarımızın yürüyerek ilkokula gitmesi mi? Hayır, o
günler çok gerilerde kaldı. Kuzum siz çocuğumu-
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zun kaçırılmasını mı istiyorsunuz? Tabii ki onu biz
okula bırakacağız ve çıkış saati de biz alacağız. Ya
da servis... Hangi çağda yaşıyorsunuz siz?
Evet çocuğumuz eve kapağı atınca, bilgisayarının
karşısına geçip, siber alemde kayboluyor. Ama ne
yapsın evin içinde top oynayacak hali yok! Top
oynayacaksa onu futbol kursuna yazdırırız olur
biter. Off, biz de kafamızı dinleyelim biraz öyle
değil mi? İnternete girip biraz dolaşsın çocuk.
Bir tür sürgün hayatı bu. Siber alemden çıkamayan
kapalı mekan çocukları. Çocuklar SİBERYA’ya sürüldü. Sadece çocuklar mı biz de... O çok doğru...
Ama ne yapabiliriz ki?
Yukarıda yazdıklarımız gibi düşünüyorsanız. Kapalı mekanlardan kapalı mekanlara ulaşan çocukların ve büyüklerin yaşadığı bir kent karşı ütopyasına sahipsiniz demektir. Bu çağdaş bir yaşam
biçimi değildir şüphesiz.
Açık mekanların önemsizleştirilmesi, güvensizleştirilmesi sonucu tüketicinin her an kapalı mekanlarda hazır halde tutulmasını meşrulaştıran bir
yaşam biçimini kabullenmeye hazır mısınız?
Dünyanın giderek kapalı mekanlardan oluşan bir
yaşam tarzına doğru evrilmesini mi savunuyorsunuz?
Yoksa sizce dünya ilerde her tarafı kapalı mekandan oluşan bir uzay gemisine mi benzeyecek?
Merak etmeyin, deminden beri bahsettiklerimiz,
sadece bir karşı ütopya.
Değiştirilmesi çok zor değil. Önce şehirle ilgili taleplerinizi biraz gözden geçirmemiz yeter.
1. Mahallelerimizdeki bazı sokakların kullanımını belli saatlerde, belli günlerde otomobillerden arındırarak, çocuklara terk
etmek hiç zor değil.
2. Her mahallede ağaçlarla dolu bir park talebi hiç de gerçekleşmez değil.
3. Şehirde ‘çocuk sevmez’ alanları ‘çocuk sever’ hale getirmeyi düşününce yaratıcı ve
gerçekçi sonuçlara ulaşacağımıza eminiz.
Örneğin şehirdeki binalara öyle bakmayı
hiç denediniz mi? Çalıştığınız işyerine bir
çocuk geldiğinde iş yeri binanızın elinin
ayağına dolaştığını biliyoruz. “Çocuğun
işi ne orada?” diye düşünmeyin. Binanın
bazı mekanlarını çocuk sever hale dönüştürmek, hepimize çok şey kazandıracak.
Aktif olarak çalışan küçük bir kütüphane
kurmak da olabilir, kay kay alanı da...
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4. Mahalle okullarını küçümsemeyin. Oradaki eğitimin kalitesini yükseltmek için küçük bir fon oluşturabiliriz. Okul eğitimine
eklemlenmiş, ailelerin oluşturduğu küçük
fonlar okul içi ve dışı eğitim kalitesini bir
anda arttıracaktır. Sadece kafa dengi bir
kaç aileyle görüşmeye başlamak yeter.
İnanın servis+özel okul parası vs. gibi astronomik harcamalardan kurtulduğumuz
gibi, alternatif sosyal ilişkilere de sahip olmak zor değil.
5. Çocukların mahallede oynamasını, işyerlerinde, müzelerde, kültür kurumlarında, vakit geçirmesini, kültürel gelişimini sürdürmesini engelleyen her türlü yenilik, yaşam
biçimi, düşünce kalıbı eleştirilmeye değerdir. Yeter ki çocuk sever bir bina, bir sokak, bir mahalle, bir şehir oluşturabilmek
için yaratıcı önerilerimizi esirgemeyelim.
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Günümüzde çocuklar büyük şehir hayatından dışlanıyor. Şehirler çocuk sevmez şehirler haline
dönüşüyor. Çocuklar “indoor generation” dediğimiz ev içi çocuklarına dönüşüyorlar. Sokaklarda, mahallelerde ya da patikalarda dolaşmak yerine internette geziniyorlar. Çocuksuz sokaklar,
bir tür karşı ütopyanın içinde yaşadığımızın göstergesi... Bu değiştirilebilir mi? Yoksa “gelişmenin” “doğal” sonucu mu?

abstract

Anahtar kelimeler: Ev içi nesli, mahalle, çocuk sever şehir.

A Child Friendly City is Possible
In our times, children are being excluded from the big city life. The cities are transforming into
unfriendly places for children. Children also morph into indoor children as we call “indoor generation”. Instead of wandering around streets, neighborhoods or alleys, they are browsing on the
Internet. Streets without children are indicators that we live in a kind of counter utopia…Can this
be changed? Or is it the “natural” outcome of “development”?
Keywords: Indoor generation, neighbourhood, child friendly city.
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KENTSEL BİR İNŞA OLARAK ÇOCUKLUK:
SAN ANTONIO

Ela Tekkaya Poursani, Dr. San Antonio Sanat Enstitüsü

Çocukluk Nedir?
Çocukluk insan hayatının bir evresidir. Bu biyolojik ve psikolojik evre, “oyuncu” olarak tanımlanan
3-6 yaşlar arasındaki Erken Çocukluk, 6-8 yaşlar
arasındaki Orta Çocukluk veya “hayal gücü”, 9-11
yaşlarındaki Geç Çocukluk veya “yaratıcılık” ve
12-20 yaşlarındaki Ergenlik veya “tutku” gibi farklı
aşamaları içerir1.
Çocukluk aynı zamanda coğrafi bağlamlara dayanan kültürel ve toplumsal bir kavramdır; toplumsal
sınıf, cinsiyet, etnisite ve dine göre farklılaşır. Aile
(ya da gündelik ev-merkezli faaliyetleri paylaşan
bir grup insan), çocuklukta yaşamsal bir öğedir2.
Ailenin temel görevi sadece fiziksel, duygusal ve
bilişsel gelişimlerinde çocukları korumak, onlara
bakmak ve onları desteklemek değil, aynı zamanda toplumun sosyal yapılarına yani “kente” erişimlerini kolaylaştırmaktır.
Toplumsal Bir İnşa Olarak Çocukluk
Çocukluğun bir tarihi vardır ve Fransız tarihçi
Philippe Aries’e göre bu tarih, 17. yüzyıla kadar
uzanır3. Aries 1960’da çocukların toplum içinde
değişen yerini tartışan, “Çocukluğun Yüzyılları”
başlıklı etkili4 ve tartışma yaratan bir kitap yayın-
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ladı. Aries’in kitabı sosyolojide çığır açan bir kitap
oldu ve çocukluk çalışmalarını evrensel-biyolojik
odaktan toplumsal inşaya doğru kaydırdı.
Bu kitapta Aries, çocukluğu toplumsal bir inşa
olarak tanımlar ve bu tanımı da çocukluk düşüncesinin toplumsal parametrelerle belirlendiği ve
kültürden kültüre farklı anlamlara sahip olduğu
olgusuna dayandırır5. Aries ayrıca çocukluğu toplumsal inşa sürecinde üç temel aşamadan geçmiş
yakın zamanlı bir fenomen, bir modern inşa olarak
görür: Farkındalık yoksunluğu, yetişkinler için eğlence kaynağı olma ve yetişkinlik için eğitim (yani
disiplin)6. Önce ilk aşamaya odaklanalım.
Aries’e göre, ortaçağ toplumu çocukları bireysel
bir varlık olarak kabul etmediğinden, orta çağlarda
çocukluk hakkında bir farkındalık mevcut değildi.
Örneğin, ortaçağ ailesi çocukları yedi yaş gibi erken bir evrede koruma dışı bırakırdı7. Aries ortaçağ edebiyatına, yazışmalarına, felsefi ve dinsel
risaleler ve mektuplara, ortaçağ sanatındaki çocuk
portrelerine ve oyun tarihine dayanarak, çocuk hayatının başka yönlerini de kanıt olarak gösterir8.
Örneğin, Paolo Veneziano’nun “Madonna of the
Poppy” tablosunda olduğu gibi, çocukların çoğunlukla yetişkinler gibi veya giysiler bakımından
yetişkinlerden farksız resmedildiği ortaçağ sanat
eserlerini vurgular9. Yaşlı Pieter Bruegel’in dok-

sandan fazla oyunu resmettiği “Çocuk Oyunları”
(1560) tablosunda görüldüğü gibi, çocuklar yetişkinlerle sadece aynı giyim tarzını değil, aynı gelenekleri ve oyunları da paylaşırlar10.

Yeni Çocukluk Kavramları
1960’lardan bu yana Diana Gittens, William Corsaro, Adrian Wilson veya Linda Pollock gibi birçok
sosyal bilimci, Philippe Aries’in çocukluk hakkındaki kitabını eleştirdi. Eleştiriler temelde, Aries’in
kitabının şimdiki zaman-merkezciliğine ve sanat
eserleri ve mektuplar gibi dolaylı kanıtlara dayanmasına odaklanmıştır12.
Yine de Aries, çocukluk hakkındaki algıyı değiştirerek seksenlerde birçok yeni hareket, yaklaşım ve
çocuk istismarı gibi yeni kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hatta, çocuk gelişiminin
evrensel ve doğal değil, toplumsal ve kültürel bağlamlara dayalı olduğu söylenerek, toplumsal inşa
kavramı üzerinden Jean Piaget’nin kuramı bile sorgulanmıştır13.

Görsel 3: Sosyal aktörler,
https://www.kidsmatter.edu.au/mental-health-matters/social-andemotional-learning/social-development
Görsel 1: Paolo Veneziano, Poppy'nin Madonnası, 1325
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paolo_Veneziano_-_Madonna_of_the_Poppy_-_WGA17012.jpg

1990’lardan bu yana ise, Konstrüktivist Model
ve Yorumsal Yeniden Üretim Teorisi gibi yeni
teoriler ortaya çıkmıştır. Bu teoriler çocukları,

.
.
.

Görsel 2: Yaşlı Pieter Bruegel, Çocuk Oyunları, 1560
https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_Games_(Bruegel)#/
media/File:Pieter_Bruegel_the_Elder_-_Children%E2%80%99s_
Games_-_Google_Art_Project.jpg

Aries, çocuğun 15. yüzyıla kadar yetişkin toplumuna ait olduğu, çocukluğun hayatın ayrı bir evresi olarak anlaşılmadığı ve ortaçağ toplumunda
“çocukluk fikrinin mevcut olmadığı” sonucuna
varmaktadır11. Belirtmek gerekir ki Aries bu namevcut çocukluk tezinde, çocukluğa-sahip-olmayan ve sınırlı-çocukluğu-olan çocukların tarihinden de söz eder. Toplumsal koşullar bağlamında
bu kavramlar, günümüzde evsiz çocuklar, sokak
çocukları veya özel-ihtiyaç sahibi çocuklar olarak
yankılanır.

.
.
.

dünyaya katılmak için mümkün olan her
türlü çabayı harcayan,
çevrelerinden etkin biçimde bilgi edinen
ve bu bilgiyi kendine mal eden ve dünya
yı yorumlamak için kullanan,
kendi toplumsal hayatlarını ve çevrelerin
dekilerin hayatlarını ve içinde yaşadıkları
toplumun hayatını belirleyen,
kendi sosyalleşmelerine katkıda bulunan14
sosyalizasyonda aktif rol alan ve
toplumsal bilgiyi ve kimliği birlikte inşa
eden15 üyeler olarak işlev gören toplum
sal aktörler16 olarak tanımlar.

O halde, bu teoriler çocukların topluma katılımlarının yenilikçi ve yaratıcı yönlerine atıfta bulunan
yeni bir yorumsal öğe önermektedir17.
Akran Kültürü
Günümüz teorileri çocukları ‘kültür’ yorumcuları
ve kültürel üretim ve değişimin aktif katılımcıları olarak da görür18. Çünkü, çocuklar çevrelerindeki kültürü müştereken gözlemler, benimser,
yorumlar ve yeniden icat ederler. Hangi kültürü?
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Bu öncelikle yetişkin kültürüdür ve çocuklar yetişkin kültürünü yeniden biçimlendirip yeniden inşa
ederler. Çocuklar ayrıca kendi kültürleri olan akran kültürüne de katılırlar.
Akran kültürü çocukların kolektif eylemleriyle yaratılır. Dil, oyun, etkileşim, beceri faaliyetleri, birlikte yapılan etkinlikler, el yapımı şeyler, değerler
ve kaygılar gibi çocukların ürettiği ve birbirleriyle
paylaştığı tüm faaliyetleri içerir. Üstelik, akran kültürü yalıtılmış değildir, yetişkin kültürünün dokusuyla ayrılmaz biçimde iç içedir19.

akran kültürlerine dair sürekli ve hep değişen bir
benimseme, içselleştirme, özümseme, yeniden
icat etme ve yeniden üretme sürecidir22. Çocukların sosyalleşmesinin başlıca aracıları23 aile, akran
grupları, okullu olma durumu, din, topluluklar,
mahalleler ve kitle medyası gibi toplumdaki sosyal
ve kültürel güçlerdir24. Sosyalleşmenin bağlamı ise
şüphesiz çevredir.
Çevre çocukluğun da bağlamıdır. Kentsel, varoş
veya kırsal, çocukların coğrafyası, çocukluğun
yaşandığı yerdir. Aslında, fiziksel koşullar artık
çocukluğun perde arkası olarak görülmemektedir. Günümüzde, mekan çocukluğun ayrılmaz bir
parçasıdır25 ve çocuklar üç anahtar faaliyet için
fiziksel-mekânsal koşulları kullanırlar:

.

Ev ortamları, yetimhaneler, evsiz çocuklar
örneğinde sokaklar ve siber mekân gibi ortamlarda- Yaşamak,

.

Kurumsal/eğitsel ortamlar (okullar, kütüphaneler), kültürel ortamlar (müzeler), oyun
alanları, çocuk bakım merkezleri ve kentsel ortamlar gibi ortamlarda- Öğrenmek, ve

.

Sokaklar, mahalle arsaları, oyun alanları, kamusal alanlar, ticari tesisler, açık alanlar ve doğal çevre gibi ortamlarda -Oynamak26
Görsel 4: Akran kültürü
https://en.wikipedia.org/wiki/Peer_group#/media/File:Children_marbles.jpg

O halde çocukların kendileri de toplumun ve kültürün, ama aynı zamanda çocukluğun ortak inşacılarıdır ve kendi kültürleri ve yetişkin kültürü
aracılığıyla çocukluğun toplumsal inşasında yer
alırlar. Bir başka deyişle, çocukluğun mikro (akran
kültürü) ve makro (yetişkin kültürü) düzeyleri içinde işlerler ve bu da onları aynı anda hem ailenin
parçası yapar hem de aileden ayrı kılar20.
Günümüzde sosyal bilimciler araştırmalarında
bu çocuk kültürü ve sosyalleşmesine daha fazla
odaklanmakta ve çocukluğu toplumsal koşullara
ve kültürel süreçlere bağlı bir toplumsal inşa olarak anlamaktadırlar. Dolayısıyla, toplumlar ve kültürler boyunca var olan birçok çocukluğu kabul
etmektedirler21. Günümüzün teorileri, ne kadar
sosyokültürel dinamik, bağlam ve düzen varsa… o
kadar çok çocukluk olduğunu ileri sürmektedirler,
yani kentlerin çeşitliğinde olduğu gibi.
Çocukluğun Kentsel İnşaları: Sosyalleşme ve
Oyun
Çocukların bakış açısıyla sosyalleşme (veya diğerleriyle sosyal anlamda kaynaşma), yetişkin ve
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Oyun, örneğin, çocukların hayal güçlerinin, değerlerinin, kimliklerinin ve davranışlarının zeminini kurar. Oyun çocukların yaratıcılığı, zihinsel sağlığı ve
mutluluğu için yaşamsaldır27. Ayrıca, oyun, tüm biçimleriyle28 çocukların sosyalleşmesinde de önemli bir role sahiptir. Akran kültürü oyunla yeşerir29.

Görsel 5: Çocukların sosyalleşmesi
https://opentextbc.ca/introductiontosociology/wp-content/uploads/
sites/12/2013/12/Figure_05_00_01a.jpg

Günümüzde, çocukların oyun arkadaşlıklarında,
oyuncaklarında ve oyun alanlarında kaymalar yaşanmaktadır. Örneğin, oyun arkadaşları artık aile
üyeleri değil, akran grubudur. Günümüzde, oyunun işlevi de değişmiştir: Oyun diğerleriyle pozitif

biçimlerde nasıl etkileşeceğini bilen “sosyal beyinler” inşa etmek demektir. Bu bakış açısından bakıldığında, oyun daha çok öz-yönlendirmeli, bağımsız ve açık-uçlu; daha az kurallı, yapılandırılmış ve
yetişkin denetimlidir30,31. Oyun artık daha çok özgürlüklere dairdir. “Yapılandırılmış” ve, örneğin,
tebeşirle duvarlara resim yapmak, oyun alanında
koşuşturmak veya suyla oynamak gibi “yapılandırılmamış” oyun biçimlerini dengelemekle ilgilidir.
Aynı zamanda, oyun artık çocukların “işi” olarak
tanımlanmamaktadır; oyun akran kültürü, dolayısıyla toplum bakımından yaşamsaldır. Çünkü,
günümüzün çocukluk koşullarına ve mekânlarına
uyarlanan oyun, çocukların sosyal anlamda daha
fazla ustalaşmalarına yardımcı olmaktadır32.

Görsel 7: Akran kültürü - Akranlar arası ilişki
https://www.naeyc.org/resources/pubs/yc/mar2017/culturally-appropriate-positive-guidance

Burada, çok yönlülük kavramı elbette ki oyun çevresi, ortamları, malzemeleri ve oyun tiplerini beraberinde getirir, ama aynı zamanda çocukların birlikte oynadıkları katılımcıların sayısını ve yelpazesini de içerir35. O halde, çocukların yaşamlarının
sosyal, siyasal veya ekonomik bağlamı tarafından
üretilen “koşullara” da atıfta bulunur.
Çocukluğun bu toplumsal inşasında mekân sınıfa,
cinsiyete ve diğer sosyo-ekonomik koşullara göre
bağlamsallaştırılır. Ancak, aynı zamanda, evsiz
çocuklar (çocukluğu olmayan çocuklar) ve engelli
çocukların erişimi (sınırlı çocukluğu olan çocuklar)
gibi örneklerde de görüldüğü gibi, sosyal koşullara
göre de bağlamlaştırılır. Dolayısıyla, çocukluğun
toplumsal inşası toplumsal eşitsizlikleri de içerir36.

Görsel 6: Akran kültürü ve kent
https://en.wikipedia.org/wiki/Peer_group#/media/File:Bolivian_children_1.jpg

Çocuklar akran kültürünü mahalleler, okullar veya
sokaklar gibi çeşitli ortamlarda üretir ve paylaşırlar. Kentler yapılandırılmış veya yapılandırılmamış
oyun faaliyetleri için birçok alan sunar. Çocukların
oyunlarına uygun kentsel mekânlar, motor ve bilişsel gelişimin ötesinde bir çocukluk için fırsatlar
yaratır. Kentsel mekânlarda oyun, sadece bir vakit
geçirme uğraşı, bir eğlence veya fiziksel mahareti
test etme veya fiziksel yetenekleri keskinleştirme
aracı değil, yüz yüze, kendi kendine işleyen akran kültürüne yönelik işlevsel bir ortamdır. Ayrıca,
çocukluğun mekânları artık çocukların kendi kamusal hayatları hakkında kararlar aldıkları alanlar
olarak görülmektedir33.
O halde, çocukluk artık sadece çocukları gelecek
için eğitmek ve hazırlamakla ilgili değildir. Aynı
zamanda akranlar arasında yeni ilişki biçimleri
kurmakla da ilişkilidir, ki bu durum çocukluğu
fiziksel mekânlara, mekânsal çeşitliliklere ve çok
yönlülüğe bağımlı hale getirir34.

Ve kent, artık sadece daha fazla oyun alanı inşa
etmekle değil, çocuklara ve çocukluklara yönelik
algısı ve tavrıyla kendini ayrıştırır. San Antonio
gibi kentler, çocukların sosyalleşmesinin ve kültür
görgüsü edinmesinin arenaları haline gelir37. Yani
artık çocukluk kentsel bir inşadır.
San Antonio’da Çocukluk İnşaları
San Antonio ABD’deki 7. büyük kenttir. 1,5 milyon nüfusu vardır ve nüfusunun yüzde 28’i çocukluklarını yaşayan 0-19 yaş arasındaki bireylerden
oluşur. San Antonio nüfusunun yüzde 64’ü İspanyol kökenli (yüzde 60 Meksikalı Amerikalı), yüzde
25’i Beyaz ve yüzde 7’si Siyahtır ve nüfusun yüzde
45’i evlidir. San Antonio’nun yoksulluk oranı yüzde 18,5’dir; ancak 18 yaş altındaki çocukların yüzde 27’si yoksulluk sınırının altındadır. Çocuklar,
yoksulluğun yanı sıra, ırksal gelir katmanlaşması,
gıda güvensizliği38, göçmen çocuk hakları ihlali39
veya çocuk tacizi, ihmal, ev içi/aile içi şiddet40,
madde bağımlılığı veya genç yaşta gebelik41 gibi
kaygı yaratan eşitsizlikler içinde yaşamaktadırlar.
Ayrıca, 2015 tarihli nüfus sayımı verilerine göre,
San Antonio nüfusunun tahminen yüzde 14’ü bir
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engelle hayatını sürdürmekte ve bu nüfusun yüzde 4’ünü 0-19 yaş arası engelli çocuklar oluşturmaktadır.
Ancak, San Antonio bu zor demografik koşullarıyla değil de Alamo Kalesi ve ünlü Nehir Yürüyüşü
ile bilinir42. Kültür ve miras turizmi sunan kent,
tüm yaşlardan ve demografilerden dinlence ve iş
seyahatleri yapanlar için cazip bir destinasyondur.
San Antonio ABD’nin en dinamik, otantik kentlerinden biridir; “ABD’de görülebilecek en beklenmedik heyecan verici yerlerden” birisi olarak dereceye bile girmiştir43.
San Antonio aynı zamanda kültürel bir destinasyondur. 2015’te, UNESCO San Antonio’nun 18.
yüzyıl İspanyol sömürgeci misyonlarını Dünya
Mirası Alanları’na dahil etmiştir, ki bu Teksas’da
bir ilktir. Kent ayrıca bir yemek destinasyonudur.
2017’de, San Antonio gene UNESCO tarafından
Yaratıcı Gastronomi Kenti olarak seçilen ikinci
Amerikan kenti olmuştur.
Ve, San Antonio bir aile destinasyonu, aslında
bir “çocukluk destinasyonu”dur. Kentin mikro ve
makro çocukluk düzeylerinde aynı biçimde iyi işleyen çeşitli ortamları mevcuttur. Burada çocukluk
mekânları Amerika’nın en eski çocuk eğlence parkı olan Kiddie Park gibi geleneksel oyun alanlarından Deniz Dünyası, Altı Bayrak ve Fiesta Texas
gibi en profesyonel düzeydeki eğlence ve turist
cazibe merkezlerine veya, San Antonio’nun yeniden-uyarlama kentsel mekanı Pearl’deki su oyunu
alanındaki gibi, yeni oyun alanı konseptlerine kadar uzanır.

2017’de açılan bu 10.000 metrekarelik enformel
eğitim mekânı, San Antonio belediyesi ve çeşitli
yerel vakıflar, iş çevreleri ve bireysel bağışçılar tarafından finanse edilmiştir45.

Görsel 9: DoSeum, San Antonio
https://www.wheretraveler.com/san-antonio/play/doseum

San Antonio’nun sosyal sorunları çözmek için ortak vizyon ve gündem geliştirmekte benzersiz bir
kültüre sahip olduğunu belirtelim; bu kentte yerel
yönetim, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, hayırsever bireyler ve iş çevreleri, kamusal ve özel ortaklıklar oluşturmak için kolaylıkla bir araya gelirler.
San Antonio kamusal amaçlar geliştirme, destek
hareketleri başlatma, ivme inşa etme ve bütün bu
çabaları sosyal projelere ve programlara yönlendirmesiyle bilinmektedir.
Kentin yakın zamanlı projelerinden ikisi bahtsız çocukluk kavramına odaklanmakta ve farklı
toplumsal koşullardaki farklı çocukluk biçimlerini ele almaktadır. Belki de daha önemlisi, benzersiz oyun arkadaşlıkları, oyuncakları ve oyun
mekânlarıyla, çocuklara yönelik bu kentsel inşalar
çok yönlülüğe atıfta bulunmakta ve çocuk olmanın San Antonio’da değişen yerini açığa çıkarmaktadır.
San Antonio’da “Çocukluğu Olmayan Çocuklar”

Görsel 8: Pearl su oyunu alanı, San Antonio
https://www.satxtravel.com/things-to-do/things-to-do-with-kids-insan-antonio/

Ancak, San Antonio aynı zamanda bir “hayırseverlik ortamıdır.” Dolayısıyla, çocukluğun toplumsal
inşası, belediye, kiliseler, hayır kuruluşları veya
STKlar gibi çeşitli aracılar tarafından desteklenir.
Kamusal, özel ve sivil toplum ortaklıklarının hayata geçirdiği - Say Si, Soutwest Sanat Okulu veya
DoSeum gibi, çok sayıda bağımsız eğitim kurumları mevcuttur. Örneğin, kar amacı gütmeyen bir
kuruluş olan DoSeum, interaktif çocuk müzesini
52 milyon dolarlık bir kampanyayla inşa etmiştir44.
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Şimdi, zorlu kent demografisine geri dönelim. San
Antonio’da yılda 25 bin kişi evsiz kalmaktadır. Evsiz ailelerin yüzde 47’si çocukludur ve evsiz çocukların yüzde 37’si ortalama olarak sadece 9 yaş
aralığındadır. Demek ki, San Antonio’daki evsizlerin çoğunluğu çocuklardır46.
Haven for Hope 2010’dan bu yana evsiz erkek,
kadın ve çocuklara barınma, sağlık ve iş edindirme desteği sağlayan ve benzersiz bir sistem sunan
yerel bir örgüttür. Haven for Hope’un kent merkezindeki 22 dönümlük tesisleri iki yerleşkeden
oluşmaktadır: Avlu (açık havada veya evcil hayvanlarıyla birlikte uyumak isteyen konuklar için
güvenli bir açık hava uyuma mekânı) ve Dönüştürücü Yerleşke (barınma, eğitim, danışmanlık ve
sağlık bakımı alan evsiz bireyler veya ailelere yönelik bir kompleks)47.

Haven for Hope sadece çocukluğun inşası için değil aynı zamanda sosyal koşullara bağlanan akran
kültürünün yaratılması için de bir bağlam sunmaktadır.
San Antonio’da “Sınırlı Çocukluğu Olan Çocuklar”

Görsel 10: Haven for Hope yerleşkesi, San Antonio
http://www.muni.org/Departments/Mayor/Documents/Haven%20
for%20Hope%20Impact%20Report.pdf

Morgan’s Wonderland (Morgan’ın Harikalar Diyarı) San Antonio’da bahtsız çocukluğa adanmış bir
başka çocuk mekânıdır. Burası fiziksel veya bilişsel özel ihtiyaçları olan çocuklar ve sinir, kas veya
iskelet bozuklukları veya yaralanmaları olan bireylere ayrılmış bir mekândır52. Kar amacı gütmeyen
bir organizasyon tarafından geliştirilen 69,5 milyon dolarlık bu kompleksin herhangi bir pazarlama bütçesi olmayıp yılda 1 milyon dolar sermaye
zararı mevcuttur. Ancak, Morgan’s Wonderland,
2010’dan bu yana 69 ülkeden ve 50 Amerikan
eyaletinin tamamından 1,3 milyon ziyaretçi kabul
etmiştir53.

Görsel 11: Havadan görünüş, Haven for Hope, San Antonio
http://ie-services.com/portfolio/haven-for-hope/

Bugün, Haven for Hope evsiz çocuklar, sokak çocukları, ailesi olan çocuklar veya ergen ebeveynlere bakım sağlamak ve koordine etmek için 184
kamusal ve özel örgütle işbirliği içindedir. Yerleşkenin düzenli olarak sunduğu hizmetler çocuk
sağlık ve koruma hizmetlerinden danışmanlık hizmetlerine, alkol ve madde-bağımlılığından arındırma ve detoksifikasyon hizmetlerinden, yemek
pişirme, robotik, mühendislik, sanat veya planlanmamış gebeliğin önlenmesi, hatta evcil hayvanlar
için yiyecek seçimine yardımcı olmak gibi eğitim
programlarına kadar uzanmaktadır48.
Herhangi bir zamanda Haven for Hope’da, ergen
gebelik nedeniyle aile korumasından çıkartılanlar
da dâhil olmak uzere49, yaklaşık 150 çocuk yaşamaktadır50. Bu refakâtçisiz çocuklar için, çocukluk çoktan ebeveynliğe dönüşmüş durumdadır.
Aries’in bakış açısıyla, bu grup “yetişkin dünyasında tek başlarına kalan varlıklar” veya çocuklukları
olmayan çocuklardır.
Çocuklukları-olmayan-çocuklar için Haven for
Hope birçok “çocukluk” deneyimi sunmaktadır.
Geleneksel oyun alanlarının ve oyuncakların yanı
sıra, arkadaşlarla vakit geçirmek, arkadaşa yatıya
gitmek, değerleri ve endişeleri paylaşmak, ev işleri yapmak, okul sonrası sporları, DoSeum ziyareti
veya mahalledeki çocuklarla oynamak gibi birçok
fırsat mevcuttur… evet mahalle çocukları da Haven for Hope’a kabul edilmektedir51. Dolayısıyla,

Görsel 12: Su oyunu, Morgan’s Wonderland, San Antonio
https://en.wikipedia.org/wiki/Morgan%27s_Wonderland#/media/
File:Will%27s_Hang_10_Harbor.jpg

Morgan’s Wonderland, dünyada konukların ister
tekerlekli sandalyeyle ister ayaklarının üstünde
engelsiz oyunlar oynayabildikleri “ilk” ultra-ulaşılabilir tematik parkıdır54. Kompleks tam erişimli su parkı, dönme dolap, atlıkarınca, ulaşılabilir
nehir gemisi gezisi, sekiz dönümlük yakala-bırak
balık tutma gölü, minyatür tren, macera oyun
alanları, ulaşılabilir salıncaklar, kum alanları, tekerlekle veya koltuk değneğiyle tırmanılacak rampalı yokuşlar ve bacakları dinlendirmek için altında rulmanlar olan oyun parkı asılma demirleri
gibi çeşitli atraksiyonlar sunmaktadır55. Morgan’s
Wonderland’de ayrıca çocuklara arkadaş edinme
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sanatını öğreten “Arkadaşlığın Sihri” gibi veya engelliliklerin nasıl “süper yetenekler” haline gelebileceğini gösteren “Wonder Squad” (Şahane Takım) gibi interaktif şovlar mevcuttur.56
Morgan’s Wonderland, eğlence ve fitnes gibi ilgi
alanları veya izci örgütlenmelerinde, ilkokul öğrencileri, özel ihtiyaçları olan ebeveynler, yaşlı
kent sakinleri gibi yerel halkla yakın işbirliği içinde çalışmaktadır57. Ayrıca, Toyota gibi bazı finansal sponsorlarla birlikte çalışmakta ve Microsoft
gibi bazı kurumlar ve şirketlerle işbirliği yapmaktadır. Örneğin, Pittsburgh Üniversitesi, Morgan’s
Wonderland58 için özel bir su geçirmez pnömatik
tekerlekli sandalye59 geliştirmiştir. Morgan’s Wonderland bu tür işbirlikleri aracılığıyla interaktif haritalar, Xbox One X’li oyun alanları, konukların
çocukları ve birbirlerini izlemesi için su geçirmez
bileklikler veya duyamayıp görebilenler için döner
sinyaller gibi yeni teknolojilerle donatılmıştır60.
Morgan’s Wonderland’in konuk profili de çarpıcıdır: Sadece dört konuktan birinin özel ihtiyaçları
vardır. Engelsiz çocuklarla oynamak isteyen engelli yetişkin konuklar da vardır, engelli bir baba ve
engelsiz çocukları gibi. Ayrıca, üç çalışandan biri
engellidir. Cosplay (kostümlü rol oyunu) aktörleri
gibi, çalışanların kendilerinin de fiziksel veya bilişsel özel ihtiyaçları bulunmaktadır61.

Görsel 14: Yan yana oyun, Morgan’s Wonderland, San Antonio
https://www.boredpanda.com/water-park-people-disabilitiesmorgans-inspiration-island/

Tüm yaşlara ve tüm becerilere göre bir yer ailelerin birlikte zaman geçirme biçimini de değiştirir.
Özel ihtiyaçları olan bir çocuğun annesi, “Onu
her yere taşımak zorunda kalmıyorum. Onu her
yere kaldırmak zorunda kalmıyorum. Burada gidip
oynama özgürlüğü var” demektedir65. Dolayısıyla,
Morgan’s Wonderland aileleri ve aile ilişkilerini
de değiştirmektedir.
Ayrıca, Hartman “parka özel ihtiyaçları olan bireylerle hiçbir ilişkisi olmayan birçok aile de geliyor”66 diye vurgulamaktadır. Bu da Morgan’s
Wonderland katılımcılarının yelpazesini göstermektedir: Çocuklardan yetişkinlere, engelli
bedenlerden engelsizlere, özel ihtiyaçları olan
ailelerden böyle ihtiyaçları olmayanlara. Bu durumda, Morgan’s Wonderland bir yandan da
akran kültürü koşullarıyla iç içe bir yetişkin kültürü ortamı da yaratmaktadır. Aslında bu, çocukları sosyal ve kültürel üretimin aktif katılımcıları ve sosyal aktörler olarak tanımlamaktadır.

Görsel 13: Cosplay aktörleri, Morgan’s Wonderland, San Antonio
https://www.expressnews.com/entertainment/music-stage/article/
Morgan-s-Wonderland-boosts-its-entertainment-7086798.php?t=50
b2db3ea58cc8482c&cmpid=email-premium#photo-9705175

Sonuç: Çapraz Bağlantılarda Kentsel Çocukluk

Morgan’s Wonderland engelli konuklar için serbest giriş sunan bir tesistir62. Burada, farklı yetenekleri olan çocuklar birbirleriyle oynar. 2005 yılında
Morgan’ın Harikalar Diyarı’nı başlatan Gordon
Hartman gözlemlerini, “Tekerlekli sandalyedeki
bir kızın özel ihtiyaçları olmayan başka bir kıza
gittiğini gördüm ve birlikte oynamaya başladılar”
diye aktarmaktadır63. Bunun hakkında düşünelim.

Evet… Kentler tüm çocuklar ve çocukluk kavramları için bir peyzaj oluşturur. Ama, San Antonio
gibi bazı kentler kentsel çocukluklar arasındaki
çapraz bağların eksikliğine hitap eder. Bu kentlerde, çocukluğun kentsel inşası sosyal bağlantılarla ilişkilendirilir. Bu bağlantılar, engellilik veya
evsizlikten kaynaklanan sosyal farklılıklara cevap
vermek veya bir çocuk müzesi inşa etmek için çok
geniş bir yelpazedeki paydaşları bir araya getirmek gibi çeşitli şekil ve seviyelerde kurulur.

Arkadaşlarla yan yana oynayabilmek64 sadece
eğlence değildir. Çünkü özel ihtiyaçları olan çocuklar için bu durum, çocukluklarının koşullarını
değiştirir ve sınırlı katılımdan dahil olmaya dönüş-
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türür. O halde, Morgan’s Wonderland’da, özel ihtiyaçları olan çocuklar sadece topluluğun parçası
olmakla kalmaz, aynı zamanda kendi inisiyatifiyle
işleyen akran kültürünün katılımcısı da olurlar. Bu
engelleri olan çocukların sosyalleşmesinde yaşamsal bir rol oynar.
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Bu “çapraz bağlantılı kentler” (bunları ÇBK olarak
kısaltalım) toplumsal koşullara pozitif farklılıklar
olarak yaklaşır. ÇBK’de çocukluklar yaşam kali-

tesi, gündelik özgürlükler ve kapsayıcılıkla daha
çok bağlantılı hale gelir. O halde, San Antonio
gibi kentlerde, sosyal koşullar daha fazla akran
kültürüne yönlendirilmektedir. Bu kentler, akran
kültürünün yetişkin kültürüyle birlikte sosyal ve
kültürel olarak zenginleştirilmesine yönelik teşvikleriyle öne çıkarlar.
UNICEF liderliğindeki Çocuk Dostu Kentler Girişimi (Child Friendly Cities Initiative -CFCI) aracılığıyla öne çıkan kentler de vardır. Bu kentler UNICEF bayrağını, çocuklar için kentte yapabildikleriyle kazanırlar; birkaç örnek sıralayalım:

.
.
.
.
.

sömürü, şiddet ve istismardan korunmak,
aile, kültür, kent/toplum ve toplumsal ha
yata katılmak,
oyun oynamak ve eğlenmek için yerlere
sahip olmak ve arkadaşlarla bir araya gel
mek,
etnik kökenlerine, dinlerine, gelirlerine,
cinsiyetlerine veya becerilerine bakılmak
sızın yaşamda adil bir şansa sahip olmak,
ve
kamu politikalarının, programlarının ve
kararlarının ayrılmaz bir parçası olmak67.

Amerika Birleşik Devletleri’nin CFCI altında tanınan bir şehri yoktur68. Ancak, CFCI’ye paralel biçimde kentsel çocukluk gündemlerini kucaklayan
birçok Amerikan kenti vardır. Örneğin, San Antonio kentsel çocukluktaki engelleri kaldırmak ve en
marjinal ve savunmasız çocuklar da dahil olmak
üzere talihsizlik döngülerini kırmak için çalışmaktadır. San Antonio elbette bir turist destinasyonu,
kültürel bir destinasyon, bir yemek, aile ve çocukluk destinasyonudur. Hatta, pop-up su çeşmeleri
ile bir eğlence destinasyondur, ancak San Antonio
aynı zamanda “çocuk dostu bir şehir” olarak adlandırılma potansiyeline sahip umut verici bir şehirdir.
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biyografi

Ela Tekkaya Poursani

özet

Kentsel Bir İnşa Olarak Çocukluk: San Antonio

Ela Tekkaya Poursani, 1992 yılından beri üniversite düzeyinde mimarlık, iç mimarlık ve gıda tasarımı eğitimi vermektedir. Mimarlık alanında doktora derecesine sahiptir ve bu mimarlık teorisi
üzerine kazandığı derece öncesinde on yıl boyunca mimari uygulama yapmış ve otuzdan fazla
konut, ticari ve kurumsal bina tasarlamış ve inşa etmiştir. Dr. Poursani ayrıca çocuk mekanları
alanında tasarımcı, araştırmacı, öğretmen, yönetici, danışman ve hibe müellifi olarak çalışmıştır.
Mimari tasarımları, akademik çalışmaları ve eğitmenliğiyle çeşitli ödüllere, burslara, hibelere ve
takdirlere layık görülmüştür.

Bu makale çocukluk ve çocukluğun kentsel inşası hakkındadır. Çocukluk, evsizlik veya engellilik
gibi, sosyo-kültürel bağlamlarla ve toplumsal koşullarla bağlantılıdır. Dolayısıyla, çocukluğun
olduğu, olmadığı veya sınırlı olduğu birçok çocukluk biçimi kentlerde aynı anda yaşanmaktadır.
Günümüzde, çocukluğun toplum içindeki yeri değişmekte ve artık çocuklar sosyal beyinler,
topluma aktif biçimde katılan, kendi çocukluklarına katkıda bulunan, akran ve yetişkin
kültürlerini ortaklaşa inşa eden sosyal aktörler olarak görülmektedir. Günümüzde, çocukluğun
kentsel inşası, akranlar arasında yeni ilişki biçimleri kurmaya, çocukların sosyalleşmesini teşvik
etmeye, yaşam, eğitim ve özellikle oyun ortamlarında kendi kendine işleyen akran kültürünü
yeşertmeye dönük tüm müdahil aracıları, gündemleri, sermaye ve girişimleri içermektedir.
Bugün, San Antonio gibi kentler çocukluğa sosyal bir algı içinde yaklaşmakta ve çocukluğun
kentsel inşasını oyun, oyun arkadaşları ve oyun alanlarındaki değişimlerin toplumsal koşullara
bağlı olduğu farkındalığıyla ele almaktadırlar. San Antonio gibi kentlerde, toplumsal engeller
ortadan kaldırılarak, bahtsız çocukluk koşulları aşılmaya çalışılarak, gündelik özgürlükler,
kapsayıcılık ve mekânsal çok yönlülük kavramları arasında çapraz bağlantılar kurularak, kentsel
mekan çocukluk için bağlamsallaştırılmaktadır.

abstract

Anahtar kelimeler: Kentsel çocukluk, sosyalleşme, akran kültüründe oyun, toplumsal koşullar,
çapraz bağlantılar.

Childhood as an Urban Construct: San Antonio
This paper is about the concept of childhood and its urban construct. Childhood depends on
socio-cultural contexts and social circumstances, like homelessness or disabilities. Thus, there
are many childhoods simultaneously lived in cities, including varieties like with, without, or
limited childhood. Today, childhood has a changing place in society. Children are now seen as
social brains, social actors who actively participate in society, contribute to their own childhoods,
and co-construct peer and adult cultures. Today, urban construct of childhood is about involving
agents, agendas, capital, and efforts towards establishing new forms of engagement among
peers, encouraging socialization of children, and flourishing self-initiated peer culture in
living, learning, and especially play environments. Today, cities, like San Antonio, approach to
childhood in social perception and recognize the shifts in play, playmates, and play spaces as tied
to social circumstances. In cities, like San Antonio, urban space is contextualized for childhood
by removing social barriers, breaking misfortunes of childhood, and establishing cross-linkages
between urban childhoods for everyday freedoms, inclusiveness, and spatial versatilities.
Keywords: Urban childhood, socialization, play in peer culture, social circumstances, crosslinkages.

58

çocuk ve mimarlık, gelecek

YAPILI ÇEVRE EĞİTİMİ – MISIR:
Örnek Olarak Liderlik Etmek

Heba Safey Eldeen, Prof. Dr., Mısır Uluslararası Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Giriş:
Mısır’da, mimari tarihimizi ve mirasımızı müfredat içinde öne çıkartmayı ihmal etmenin yanı
sıra, öğrencileri pratik/deneysel öğrenime hazırlamayan ve tasarım ve sanat eğitimini bütünüyle
marjinalize eden genel okul eğitimi temel sorunu
oluşturmaktadır. Yukarıdaki bütün bu öğeler, Mısır çapında genel bir yapılı çevre bozulmasına yol
açmaktadır. Bu tip olguları değiştirmek amacıyla,
mimarlık ve tasarım iletişimini bir kültürel yaklaşım yoluyla gerçekleştirmenin okul eğitiminin en
başından başlaması gerektiği ileri sürülmüştür. Bu
nedenle, çocuklara ve gençlere toplumumuzun,
kültürlerimizin ve buna uygun biçimde yapılı çevremizin sürdürülebilir gelişme ve refahı bakımından yaşamsal olan benzersiz vasıf ve yetenekleri
aktarmak bizim sorumluluğumuzdur. Rolümüz
daha ziyade etiktir; nihai amacımız kamunun korunması, daha güçsüz olanların ve genel sosyal
refahın gözetilmesi ve mimarlık mesleğinin çıkarlarının geliştirilmesidir. Özetle, başlangıç için en
temel sorun üç temel noktada özetlenebilir; birincisi, çocuklar ve gençlerle sürdürülebilir yapılı
çevreyi güçlendirdiği kanıtlanmış olan daha etkili
deneysel öğrenme yöntemlerine ışık tutacak toplumsal bir tartışmanın teşvik edilmesi ihtiyacıdır.
İkincisi mirasımızı ve kültürümüzü en başından

itibaren çocuklar ve gençler arasında güçlendirme
ihtiyacı; yani aidiyet ve onur duygusunu bir kez
daha yükseltmektir. Üçüncüsü, bir yandan kadınların kamusal çalışmalarda yer almaları için güçlendirilmesi öte yandan -çocukların ve gençlerin,
özellikle de genç kızların- toplumdaki rolleri ve
daha iyi bir Mısır için yapabilecekleri bakımından
onur, güven ve özgüvenle desteklenmesi ihtiyacıdır.
Önerilen Çözüm: Yapılı Çevre Eğitimi (BEE)-Mısır
Hayatını profesyonellik, doğruluk ve liyakate adamış 26 yıllık bir mimarlık ve tasarım eğitmeni olarak, rolümün daha ziyade etik olduğunu düşünüyorum; nihai amacımsa ülkemin kalkınması, daha
güçsüz olanların korunması, genel sosyal refahın
artması, kültürümüzün ve yapılı çevremizin çıkarlarının geliştirilmesi. Bu anlamda mimarlık ve tasarım iletişimi, mimarlık okullarının sınırlarını aşarak
toplumdaki herkese ulaşır. “Kültürel bir kavrayış”
yaklaşımına dayalı mimarlık ve tasarım iletişimi,
sadece “yapılı çevrenin bozulmasına” yönelik bir
tepki veya basit bir “daha iyi mimarlık ve tasarım
eğitimi” arayışı değildir. Daha ziyade bu, Mısırlı
çocukları “daha iyi yurttaşlar” olmaya hazırlama
meselesidir. Küçüklerin kendi gelecek umutlarını ve hayallerini belirlemek ve en baştan bunları
gerçekleştirmeye çalışmaları için uyanmaları me-
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selesidir. Bu, çocuklar için -özellikle egemenlik
altına alınmış kız çocukları için- sahici değerlerini
ve kendilerinden beklenen rolleri ve sorumlulukları aramalarını sağlayacak güçlendirici bir araçtır.
Bunun içinse derin bir kültür yaklaşımı elzemdir.
Tespit edilen sorunların ele alınması, önerilen inisiyatif dahilinde her bir sorunun doğrudan bir yanıtı olacak şekilde tasarlanmıştır.
Buraya kadarki tartışma bakımından, bazı sorunlardan söz edebiliriz, bunların ilki yolumu bulmak, yapabileceğime inanmak, erkek egemen toplumun meydan okumalarıyla yüzleşebilmek, inanılmak, güvenilmek ve yardım görmekti. Bununla
paralel ikinci sorunum inisiyatifimi uygulayabilecek alanlar bulmak oldu. Üçüncü sorun gençleri
eğitecek ve güçlendirecek bir programı geliştirmekti. Dolayısıyla, inisiyatifi gönüllü biçimde uygulamak için cesaretle okulların, çocuk ve topluluk
merkezlerinin, kamu kütüphanelerinin ve kültürel
merkezlerin kapısını çaldım. Bu şekilde, aidiyet ve
gurur duygumuzu yükseltmeyi amaçlayan kültürel
kimliğimize hitap edilmesi için bir başlangıç oldu.
Mısır’ın mirasının ve tarihsel öncüllerinin tasarım
faaliyetleriyle bağını kurmak; çağlar boyunca ve
hala uygarlığımızı biçimlendiren kişiler ve yerler
hakkında düşünmek yeni ortaya çıkan “çocuklar
ve gençler için yapılı çevre eğitimi” programının
merkezinde yer alıyordu. Bu anlamda, çocuklar
ve gençlere yönelik bir güçlendirme aracı ortaya
çıktı. Birkaç yıllık ağır çalışmanın ardından, ortaya
çıkan mütevazi sonuç, inisiyatifin kurucuları olarak mimarlar ve mimarlık öğrencilerinden oluşan
bir ekip oldu. Ekip çalışmasıyla geçen birkaç yıl
inisiyatifimize kucak açan, bize ve eğitimdeki üstünlüklerimize inanan çeşitli toplumsal grupların
ortaya çıkmasıyla sonuçlandı.
İnisiyatif:
“Çocuklarla ve gençlerle mimarlık ve tasarım iletişimi” inisiyatifi, mimarlık komitesinin, benim de
üyesi olduğum, yüksek kültür konseyinin, 20112013 dönemindeki hedeflerinden biriydi. Amaç
topluluk kalkınması alanında eğitsel bir amaç
olarak ele alınan yeni bir düşünce paradigmasına
doğru eğitsel bir değişimin başlatılmasıydı. Sadece
çocukların zihinlerine değil, aynı zamanda ebeveynlerin ve kurumların zihin setlerine de “bazı”
kavramların yerleştirilmesine ihtiyaç duyduğumu
anladım. Bu amaçla, inisiyatif daha bütünsel bilgiyi geliştirmek ve toplum tarafından daha fazla
kabul zemini bulmak için, diğer disiplinlerle birlikte çalışan bir işbirliği ve ekip çalışmasına dayanmalıydı. Bütün çocuk/ eğitim/ kadınlarla ilgili
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kurumların meclislerinin ve halka açık günlerinin
kapısını çalmak yaratıcı bir yaklaşım gerektiriyordu. Okul toplantıları, festivaller, sosyal ve spor
kulüpleri, çocuk ve topluluk merkezleri bilimsel
olmayan, daha ziyade duygular ve hisler üzerine
oynayan duygusal bir yaklaşımı gerektiriyordu.
Bugünkü Mısırımızı toplumumuzun sanatı, mirası ve kültürü okul müfredatlarının merkezi saydığı
günlerdeki halimizle karşılaştırmak ve çocuklarımızın ne olmak istediklerine ve nerede yaşayacaklarına dair hayallerimizi çizmek gerekiyordu.
Dolayısıyla giriş sunumları çocukların zihinlerini, bedenlerini ve çevrelerindeki dünyayı doğru
biçimde anlayabilme yeteneklerine olan güvenlerinin geliştirilmesi merkezinde belirlendi. Toplumsal, siyasal ve ekonomik, ekolojik ve kültürel
gerçekleri yansıtacak bilgiyi eylem ve etkileşimle
edinmek. Daha sonra, tasarım yeteneklerine ve yeteneklerin kişiliği ne ölçüde biçimlendirip geliştirdiği konusuna dalmak. Buna paralel olarak, çeşitli
bağımsız atölyelerin tasarlanması; tasarım nedir?
Mimarlık nedir? Tasarımcılar ve mimarlar kimdir
ve ne yaparlar? Tasarım ve mimarlık tarihi bizim
için ne anlama gelir? Dünyanın önemli tasarım ve
mimarlık öncülleri nelerdir? Bu tür atölyeler program için reklam gibiydi. Hepsi belgelendi ve farklı
sosyal medyalarda paylaşılarak inisiyatife yönelik
oldukça büyük bir merak uyandırılmasını sağladı.
Ne şanstır ki hem sunuşlar hem de atölyeler son
derece sıcak karşılandı. Sonra Kahire’nin içinde ve
dışında yayılabilmek için bir ekibin oluşturulması
son derece önem kazandı. İnisiyatifin kayda değer
yenilikçi ve yaratıcı yönü özgün yerelleştirilmiş
içeriği ve katılımcı uygulaması oldu (her çocuk ve
yetişkinin ifade ettiği üzere).

Stratejik Eksenler:
BEE-Mısır’ın karşısındaki meydan okuma genç kuşakla; muhakkak resmi mimarlık okullarına başvurması gerekmeyen on sekiz yaş altı çocuklar ve
gençlerle iletişim kurmaktı. Her iki cinsiyetten çocuklara da ulaşma hedefinin kendisi başlı başına
bir meydan okumaydı. İkinci büyük meydan okuma Mısır çapında onlara ulaşmaktı. Üçüncü en
büyük meydan okumaysa farklı kültürel arka planlara, toplumsal ve ekonomik farklılıklara sahip çocuklara hitap etmekti. Aynı zamanda ve çeşitli modülleri aracılığıyla program, çocuklara ve gençlere
Uluslararası Mimarlar Birliği’nin (UIA) öngördüğü
ve oluşturduğu yapılı çevre eğitimini (BEE kılavuzları) sunacaktı. Hem kılavuzlar hem de UIA Altın
Küp Ödülleri değişim savunucuları, araştırmacı-

lar, öncüler, müşteriler, uzman danışmanlar, yaratıcı esinleyiciler, ortak tasarımcılar, yapıcılar ve
mekân kurucular olarak çocukların rolüne yönelik
beklentileri vurgulamaktadır. Dolayısıyla stratejiler, tek günlük dersler ve atölyelerden oluşan bir
dizisinin temelini oluşturacak şekilde geliştirildi.
Daha sonra, daha uzun kamplar ve dersler başladı.
Bu pratikler eğitim programlarına yardımcı olabilecek araçları ve ortamları geliştirmeyi amaçlayan
deneme ortamları olarak ele alınacaktı. Bu deneme ortamları aracılığıyla amaç aşağıdaki yaklaşımlardan biri veya daha fazlası aracılığıyla çocuklarla
mimarlık ve tasarım iletişimi kurmaya yönelik çeşitli yaklaşımları araştırmaktı:
- Mimarlık, tasarım ve yapılı çevre kültürünün bağımsız iletişimi.
- Mimarlık, tasarım ve yapılı çevre kültürünün sanat ve tasarım yoluyla iletişimi.
- Mimarlık, tasarım ve yapılı çevre kültürü sohbetlerinden, temel bilim eğitimlerinin öğretilmesi
amacı için faydalanılması.
- Mimarlık, tasarım ve yapılı çevre kültürü sohbetlerinden, yaratıcılık ve eleştirel düşüncenin geliştirmesi amacı için faydalanılması.
“Tarih”, “Miras”, “Topluluk”, “Uygulama” ve “Tasarım Süreci” ile ilgili farklı program pratikleri kültür, mekân kimliği ve kentsel sosyolojinin kılavuz
yaklaşımlar olduğu bir öğrenim çıktıları hedefi listesinin belirlenmesindeki kilit sözcükler oldular.
Uygulamalar dört ana kategoriden oluştu: saha gezileri ve yürüyüşler, kampanyalar, tasarım-yapım
projeleri, tasarım, sanat ve tarih atölyeleri ve dersleri.
•

Saha Gezileri ve Yürüyüşler:

Farklı yaş gruplarından çocuklar ve ebeveynlerle,
sokaklarda anıtları ziyaret ederek, tarih ve kültür
hakkında öykü anlatarak, çizimler ve fotoğraflarla
rehberli yürüyüş turları. Bu pratikler çocukları (ve
birçok ebeveyni) şehri tamamen farklı bir perspektifle tecrübe etmeye yöneltti. Şehrin ruhuyla temas
ettiler.
•

Kampanyalar:

Farklı yerel ve uluslararası kuruluşlarla çalışılması,
popüler, tarihsel ve enformel alanlarda katılımcı
kampanyalar yürütülmesi; yapılı çevrenin farklı
yönleri ve konularına ve bunların kültür ve gündelik hayat üzerindeki etkilerine ışık tutulması.

•

Tasarım-Yapım Projeleri

Enformel alanlarda çocuklar için oyun alanları geliştiren katılımcı tasarım-yapım projeleri aracılığıyla, güven ve saygıyı geliştiren gerçek hayat uygulamaları, farklılıklar arasındaki uçurumlara köprüler
kurulması ve iletişimin güçlendirilmesi. Mimarlık
öğrencilerinin çocuklar ve diğer paydaşlarla el ele
çalıştığı projeler tüm katılımcı süreçlerle projelerimizde yer aldı.
•

Tasarım, Sanat ve Tarih Atölyeleri:

Tasarım, sanat ve tarih atölyeleriyle eleştirel ve hayal gücüne dayalı yetenekleri geliştirerek kültürel
öncüller hakkında eğitim vermek. Ürünler yerel
ve/veya uluslararası yarışmalar ve/veya sergilerde
sunuldu.
Paydaşların Rolü:
Her iki cinsiyetten çocuklar bir numaralı paydaşlardır. Akademik uzmanlardan oluşan bir
konsorsiyuma ek olarak, “Yapılı Çevre Eğitimi
Laboratuvarı’nın (BEE-Mısır) geliştirilmesine yardımcı olan mimarlar ve gönüllü mimarlık öğrencileri de paydaşlardır. Mimarlık Komitesi, Yüksek
Kültür Konseyi (Kültür Bakanlığı, Mısır) temel paydaşımızdır. Mısır Mimarlar Birliği (SEA-NGO), Mısır’daki Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) temsilcisi olduğundan dolayı paydaşlarımızdan biridir.
Uluslararası Mimarlar Birliği, Mimarlık ve Çocuk
Çalışma Programı mevcut ortak-direktörü olarak
ben de bir paydaşım. Diğer paydaşlar ebeveynleri, okulları, kamu merkezlerini ve çocukları içeriyor. Mekânlar da paydaş olarak rol alıyorlar: Mısır Mimarlık Evi, Kültürel Kalkınma Fonu (Kültür
Bakanlığı, Mısır) programın genel merkezi olarak
çalışıyor, kamusal faaliyetlerin çoğunu örgütleyip denetliyor ve yıllık ulusal bir ödül olan “Altın Küpler-Mısır”ı düzenliyor. Ödül, çocukların
ve gençlerin tasarım, tarih ve mimarlık kültürüyle
yapılı çevre konusundaki farkındalığını artıran her
türlü faaliyet veya ürünü geliştiren okulları, kurumları, grupları ve bireyleri dikkate alıyor. “Güzellik değerlerini korumak için birliktelik” üzerine
bir kampanyasıyla Kentsel Uyum Ulusal Örgütü
de bir paydaştır. Topluluk merkezleri, spor ve Al
Zohour Klübü gibi toplumsal kulüpler de diğer
paydaşlar arasındadır. Mısır Kültür ve Kalkınma
Derneği (ESCD- STK) bir paydaştır. Mısır Uluslararası Üniversitesi (MIU) bir paydaştır. Yakın zaman
önce, Bibliotheca Alexandrina’daki Planetaryum
Bilim Merkezi de mekânlardan biri ve Mısır Amerikan Üniversitesi (AUC) ile birlikte paydaş haline
gelmiştir. Bazı okullar da aynı zamanda bu listeye
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katılmıştır. Paydaşlar inisiyatife katılma tiplerine
göre sınıflandırılmaktadır; çocuklar eğitim ihtiyaçlarını dile getirmekte, ebeveynler ve öğretmenler
geri bildirimlerini yansıtmaktadır. Bazı paydaşlar
mekân temin etmekte ve/veya gerekli malzemeye
sponsorluk sağlamaktadır. Diğer kurumlar müzakereler ve değerlendirmelerle rehberlik etmektedir. Son olarak biz de ekip olarak öneriyor, geliştiriyor, uyguluyor, gözlemliyor ve iletişim kuruyoruz.
Kaynakların Kullanımı ve Yönlendirilmesi:
İnsan kaynakları inisiyatifin temel taşları olmuştur. En başta gönüllülük çağrılarına yanıt veren
birkaç mimarlık öğrencisi vardı. Kendilerini yetenekleri ve ilgilerine göre örgütlediler ve yönettiler.
Planlama, araştırma ve geliştirme, öykü anlatma,
saha gezilerine eşlik etme, tasarım dersleri, sanat
eğitimi, izleme, raporlama ve değerlendirme vs.
Faaliyetlerin uygulandığı mekânlar da potansiyel
kaynaklardı. Otorite sahibi kişilerle kurulan kişisel
bağlantılar inisiyatifin başlangıcında birçok resmi
iznin üstesinden gelinmesini sağladı. Finansal konular başta öz sponsorlukla yürüdü (hala da çoğu
buna dayanıyor). Ancak iyi niyetli yaklaşımların
da faaliyetleri kısmen destekleyen bağışların toplanmasında yardımı oldu. Çalıştığım üniversitede,
topluluk hizmetleri sorumluluk bölümü malzeme
yardımı sundu ve gönüllü öğrencilere teşvik ödedi. Çalışma Programı üyesi (UIA) ve Mısır Mimarlar Evi direktörü olarak pozisyonum da başlangıçta
programı harekete geçiren kaynaklardan olmuştur
ve böyle olmaya da devam etmektedir. Mimarlar
ekibi yakın zaman içerisinde inisiyatif/programın
araştırma ve geliştirmesi için en güvenilir kaynak
haline gelmiştir. Finansal kaynaklar hala oldukça
belirsiz, çünkü fon bulmak veya her bir olay/etkinlik/uygulama için yapılacak harcamaların talep
edilebileceği kurumları aramak durumunda kalıyoruz.
Tartışma:
İnisiyatifin başarısını gösteren birçok kanıt mevcuttur. Çocuklardan ve gençlerden katılımcı ve
başvuran sayısındaki artış, gelecek faaliyetlere ilişkin ebeveynlerin durmaksızın ilettikleri sorular,
gönüllü sayısındaki artış, çeşitlenerek artan faaliyetler sadece birkaç göstergeyi oluşturuyor. Diğer
göstergeler sosyal medya takipçilerindeki artış ve
yaklaşan faaliyetlerle ilgili olarak paylaşılan gönderilerin yoğunluğu olarak görünmektedir. Bir
başka gösterge programa ve faaliyetlerine ışık tutan gazeteler, radyo ve televizyon programlarının
(medya ilgisi) artan sayısıdır -birçok sosyal, kültürel
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ve akademik etkinlikte artmakta olan seminerler,
sempozyumlar ve sergilerden hiç söz etmiyorum.
Bir başka gösterge; Rotary gibi bazı STK’lar ve çeşitli kamu ve özel okullara ek olarak, Bibliotheca
Alexandrina ve Kentsel Uyum Ulusal Örgütü gibi
kurumlardan gelen, bu faaliyetlerin kendi tesislerinde yürütülmesi yönünde artan taleplerdir. Diğer bir gösterge ise ulusal Altın Küp Ödüllerine’ne
artan başvuru sayısıdır. Anket ve envanterlerden
elde edilen sayısal rakamlar da inisiyatifin başarısını göstermektedir. Eğitsel bir değerlendirme yoluyla inisiyatifin amaçlanan öğrenim çıktılarına ilişkin
kazanımları açığa çıkmaktadır.
İlerlemenin Takibi:
BEE-Mısır’ın amaçladığı öğrenim çıktıları faaliyete,
çocuk yaş grubuna, eğitsel ve kültürel arka plana
göre değişmektedir. Belirlenen hedefler ışığında
amaçlanan öğrenim çıktılarının kazanımlarını garanti altına almak için farklı değerlendirme teknikleri düzenli olarak uygulanmaktadır. Bunlar arasında, öz değerlendirme ve yönergeler, çocuklara
ve ebeveynlerine yönelik anketler, araştırma ve
mülakatlar vardır. Değerlendirme sonuçları Kültür
Bakanlığı, Yüksek Kültür Konseyi, Mimarlık Komitesi tarafından yerel ölçekte düzenli olarak analiz
edilerek tartışılmaktadır. Değerlendirme sonuçları,
geri bildirim ve tavsiyelerle birlikte, UIA Uluslararası Mimarlık ve Çocuk Çalışma Programı’nda,
Fransa Paris’teki UIA koordinatörleri ile birlikte,
direktörlerin altı aylık toplantılarında ve düzenli
altı aylık program toplantılarında raporlanıp tartışılmaktadır. Ayrıca, uygulamalar sürekli olarak
uluslararası eğitim forumları, seminerler, kamusal
tartışmalar ve çeşitli ulusal ve uluslararası yayınlarda sunulmaktadır. Faaliyetlerin ilerlemesinin takibi ve değerlendirilmesi Mısır’daki farklı üniversitelerdeki farklı eğitim, sanat, tasarım, mimarlık ve
kentsel tasarım okullarındaki çeşitli lisans ve lisansüstü çalışmalar için de bir çekim merkezi haline
gelmiştir. Ancak faaliyetlerin gelişimi ve değerlendirmesine dair en önemli izleme sistemi 2016’da
başlamıştır. Bu da Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne (SDG’ler) katılımıyla olmuştur. İlk başarı göstergelerinden sonra ve
daha sofistike önemli düzeylere ulaşma ısrarıyla
birlikte; BM SDG’lerine yapılacak bir ziyaret kaçınılmaz olmuştur. Üç özel hedef değerlendirmeye
alınmıştır: Hedef #4: “Kaliteli Eğitim: kapsayıcı ve
eşitlikçi kalitedeki eğitimin temin edilmesi ve yaşam boyu öğrenimin desteklenmesi, Hedef #11:
“Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar: Şehirleri
ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, esnek
ve sürdürülebilir kılmak”. Hedef #17: “Hedefler

için Ortaklık: Sürdürülebilir kalkınma için uygulama araçlarını güçlendirmek ve ortaklıkları canlandırmak”. Daha sonra, hedeflerin, düşüncelerin
ve endikasyonların bir kontrol listesi, ilerlemenin
takibi için kılavuz olarak kabul edilmiştir.
Tekrarlayan Engeller:
Başlangıçta, çocuklarla bir yapılı çevre yaklaşımlı eğitim modeli üzerinden yapılacak mimarlık ve
tasarım iletişimi toplumsal bir şaka gibi görünüyordu. 2012’de, inisiyatifin başladığı zamanlarda,
bağımsız ve bireysel olarak çalışmak delice ve
gerçekçi olmayan bir şey gibiydi. Aynı zamanda,
yardım ve ortaklık aramak ve bu fikrin geçerliliğine inanmak da gökyüzünde pasta aramaya benziyordu. İnisiyatifin karşısına dikilen en temel engel davaya yönelik inançsızlık bir yana, öncelikle
bana olan inançsızlıktı. Birçok insan için, eğitimi
geliştirmek okulda sunulan teorik temel bilimleri
geliştirmek demekti ve faaliyetlerimizin çocukların herhangi bir yeteneklerini geliştireceğinden
kuşkuluydular. Bu tür uygulamaların zaman harcamaya veya aylaklığa uygun bir lüks olduğunu ileri
sürüyorlardı. Sadece şahsen finanse ettiğim birkaç
bireysel atölyelerden sonra ebeveynler çocuklarındaki anlık değişiklikleri kendileri gözlemleyebildiler. İkinci engel insan kaynaklarıydı. Genç
kuşaktan eğitimli bir ekibe ihtiyaç duyuyorduk.
Bu engel başlangıçta, bana inanan ve beni bir rol
modeli olarak kabul eden kendi mimarlık öğrencilerime dayanarak aşıldı. İnisiyatif, program olarak
gelişmesi sürecinde mimarlar ve öğretmenler arasındaki gönüllüler üzerinden sürdürüldü. Üçüncü
engel finansal kaynaklardı: sponsorluk. Bu engel
de ilk önce bütünüyle öz finansmanla ve aşamalı
olarak inançlı ebeveyn ve meslektaş mimar bağışçılarla aşıldı. Dördüncü engel kurumsal ve resmi
kabuldü. Bu engel programa ev sahipliği yapıp
destekleyen Kültür Bakanlığı, Kültürel Kalkınma
Fonu’nun parçası olan “Mısır Mimarlık Evi” yaratıcı merkezinin açılmasıyla aşıldı. Son olarak yıllık
Mısır Altın Küp Ödülleri’nin resmi propaganda ile
çevrelenerek başlatılması geldi. Bu da programa
yönelik kamusal kabulün önünü ciddi biçimde
açan bir durum oldu.
Başlıca Karşılaşmalar:
Başlangıcından itibaren inisiyatif/program, tarihsel
ve popüler alanlardaki saha gezileri, daha düşük
imkanlı kentsel alanlarda farkındalık ve bilgilendirme kampanyaları, enformel alanlardaki katılımcı tasarım-yapım ve topluluk kalkınma projeleri
ve mümkün olan her yerde tasarım, sanat ve tarih
atölyeleri gibi başlıca ortak katılımcı uygulama-

ları geliştiriyordu. Bildiriler, yayınlar, interaktif
CD’ler, medya klipleri, web siteleri de süregelen
iletişim ve promosyon malzemelerini oluşturdu.
Program Haziran 2016’da okullar, kurumlar, yayınlar ve görsel-işitsel medyada çocuklar ve gençler için yapılı çevre eğitimi alanındaki en iyi uygulamalara yönelik Altın Küp Ödülleri’nin ilk ulusal
evresini başlattı. Ödüllerin 2017 Nisan ayında
Fransa’da yapılacak olan uluslararası evresinde
yarışmak (ne şans ki Mısır’dan yapılan bir başvuru özel mansiyonu kazandı) ve daha sonra Eylül
2017’de Kore’de yapılacak olan üç yılda bir kez
yapılan UIA kongresinde sergilenmek üzere, Kasım 2016’da jüri oluşturuldu. İşbirliğine ve katılıma dayanan faaliyetler yoluyla, çocukların “öteki”
algıları değiştirildi; bu da çocukları kavram oluşturma süreçlerine çeşitli grupların tepkilerini anlamaya yöneltti, sosyo-kültürel merkezli süreçlere
girmelerini sağlayarak, topluluğun gereksinimlerini anlamalarına olanak verdi. Sonuç olarak, artık
çocukların sürece sundukları her türlü katkının
içerdiği değer yargılarının farkında olmaları bekleniyor; şimdi veya gelecekte. Şaşırtıcı biçimde,
farklı uygulama ve faaliyet değerlendirmelerinin
sonuçlarını karşılaştırmak ve bunları kuramsal
bazda konuyla ilişkilendirmek bazı olağanüstü
bulguları açığa çıkartmaktadır. Daha fazla çıktı
daha fazla karşılaşma açığa çıkartmıştır; bunlardan
ilki etkileşim yoluyla gerçekleşmesi nedeniyle yapılı çevre eğitiminin sosyal olmasıdır. İkinci olgu
topluluk kalkınması hakkında düşünmenin duygularla zekâ bağlantısını harekete geçiren yansıtıcı
bir deneyim olmasıdır. Üçüncü olgu soyut fiziksel
kuramların (gerçek karşılaşmaların değerlendirilmesi) gerçek ortamlarda tecrübe edilmesidir. Ve
hepsinin içinde en şaşırtıcı olan olgu, dördüncüsü, bütün bu yukarıda belirtilenlerin çocuklara
çok küçük yaşlarda sunulabileceğidir. Bir başka
perspektiften bakıldığında, çocukların yapılı çevre eğitimi inisiyatifine/programına (BEE-Mısır) dahil edilmesi, toplum gelişiminin üç temel çabanın
ortaya çıkmasını gerektirdiğini göstermiştir; yerel
öncelikler, kaynaklar ve kapasiteler hakkında bilgi; katılan taraflar arasındaki uçurumlar arasında
köprü kuran güven inşası. Sürecin geçerliliğine
duyulan inançla birlikte, “ekip çalışmasının” güvenirliği ve paylaşılan bilginin merkezi önemi harekete geçirilecektir. Bu gibi hususlar, yapılı çevre
tasarımcıları ve insan hayatlarının biçimlendiricileri olarak bizim mesleğimizin itibarına ve doğa
hakkındaki farkındalığa ilişkin önemli temel taşları olarak öne sürülmektedir. Bu baştan itibaren
çocukların kavramsallaştırmalarına işlenebilecek
olan bir inançtır.
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İnisiyatifin Sürdürülebilirliği:
Başlamış olan inisiyatif stratejisinin(lerinin) sürdürülebilirlik ve aktarılabilirliğini sağlamak için,
öncelikle stratejilerimize işaret etmek gereklidir:
her şey önce bir davayla ve “yapabilirim”e olan
inançla başladı. Strateji davanın yaygınlaştırılmasıydı. Bunu erkek egemen toplumda güçlü biçimde durmak izledi. Strateji mümkün olan her yerde
uygulamalar ve sunuşlar için kapıları çalmak oldu.
Bunu, yerel ve uluslararası düzeydeki tanınmış kuruluşlara ulaşma stratejisiyle, ait olmak izledi. Bir
sonrakine ekibin oluşturulması eşlik etti. Strateji
gönüllüler olarak öğrencilerime dayanmaktı. Bir
sonraki inisiyatifin sistemleştirilmiş bir program
olarak geliştirilmesi ve güçlendirilmesi oldu. Strateji mimarların ve eğitimcilerin bir araya geldiği
bir araştırma laboratuvarının geliştirilmesiydi. Şimdiki hedef programın hükümet tarafından tanınarak teyit edilmesidir. Strateji uluslararası teyit/üyeliktir. Ve işte yola devam ediyoruz. Aslında bu, bir
yandan girişimcilik konumundan kurumsallaşmaya aktarılabilen, öte yandan bir gruptan diğerine
aktarılabilen sürdürülebilir bir stratejidir.
İnisiyatifin/programın kendisine gelince, psikolog
ve eğitimci Howard Gardner şöyle yazmıştır: “Çocuklarımın dünyayı anlamasını istiyorum, ama sadece dünya büyüleyici ve insan zihni de meraklı
olduğu için değil. Dünyayı daha iyi bir yer haline
getirebilecek konumda olmaları için anlamalarını
istiyorum”. Bu alıntı temelinde, aslında, kültürlerarası konuların mekân ve mimarlığın tanınması
yoluyla anlaşılmasının mümkün olduğu ileri sürülmektedir. Sonuç olarak yapılı çevre eğitimi aracılığıyla, sosyal anlamda önemli meselelere yanıtlar
bulmanın mümkün olduğu açıktır. Öğrenmenin
kendisi çocukların uygulamalı tecrübeleri daha
hızla ve derinden edinmelerini sağlayan bir toplumsal faaliyet haline dönüşmüştür. İfade edilen
stratejiler ve yöntemlerle sürdürülen yapılı çevre,
tasarım ve mimarlık iletişiminin, bir toplumu değiştirmenin parametrelerini belirlemek için en başarılı yaklaşımlardan biri olduğu yeniden kanıtlanmıştır. İnisiyatif, çakıl taşı etkisi gibi, kabul edilen
bir programa dönüşmüştür.

çalışmalar çocukların belirli bir çocukluk çağında
ebeveynlerine bağlanmasının, onları ebeveynlerine ve yaşlılara farkında olmadan bilgi aktarmaya
yönelttiğini gösterdi. Yapılı çevre eğitimi programı
ve araştırma laboratuvarı “BEE-Mısır”, çocukların
bilincinin madalyonun bir yüzü, ebeveynlerinin
bilincinin diğer yüzü gibi görüldüğü faaliyetleri
kullanıyor. Dolayısıyla, program toplum çapında
bir bilgi aktarım aracı oluyor.
Uygulama ufkunda, bu program Mısır’daki karar alıcılara ve planlamacılara çeşitli düzeylerde fayda sağlayacaktır. Bunlardan biri Planlama
Bakanlığı’nın toplumumuzdaki farklı kesimler ve
alt kültürler arasında yapılı çevre farkındalığını artıracak program ve faaliyetler arayışı için olacaktır. İkincisi kuramsal derslerden gerçek yaşamdaki
uygulamalı tecrübelere uzanan okul eğitimleri ve
proaktif eğitim uygulamaları geliştirmenin araçlarını arayan Eğitim Bakanlığı’dır. Dahası, program
mimarın toplumdaki zorunlu hesap verebilirlik
rolünün güçlenmesini, mesleğin katılım yoluyla
topluma hizmet etmedeki kredibilitesinin ve mesleğe güven ve saygının yeniden kazanılmasını teyit ediyor.
Bu makaleyi sonuçlandırırken, öğrenilen en önemli dersin ülkemiz için sürdürülebilir bir geleceğin
kadınların konumu ve yeteneklerine ilişkin genel
kültürel paradigmada paradoksal bir değişimi zorunlu kılması olduğunu bir kez daha vurgulamak
isterim. Bu, kişisel olarak bir kadın olarak ele geçirdiğim güçlenmeyle ve birlikte çalıştığım yeni
mezun kadınlar ve mimarlık öğrencilerime aktardığım, eğittiğimiz çocuklara ve gençlere aktardığımız güçlenme ile pekiştirilmiştir. Örnek olarak
liderlik ediyoruz; bu daha iyi bir yaşam kalitesinin
oluşturulması için atılan bir adımdır.

Öğrenilen Dersler:
Aslında, son yedi yıl boyunca programın uygulanmasından bir dizi tecrübe edinildi. Genç kuşaklar
arasında kültürel kavrayış ve topluluk kalkınmasını popülerleştirmenin önemli bir aracı olarak, çocuklara yapılı çevre eğitiminin sunulması yoluyla
sürdürülebilir bir düşünsel yaklaşıma erişilebilir.
Ek olarak, altı yıl boyunca yapılan çeşitli ampirik
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Görsel 1: Archibank Monopoly Kart Oyunu

Görsel 3: Tarihi Kahire’de Mimari Eskiz Atölyeleri

Görsel 2: Mimari Tasarım Atölyeleri (Bibliotheca Alexandrina)

Görsel 5: Temel Tasarım Atölyeleri

Görsel 4: Çocukların Sıfır-Enerjili Yapı Tasarım Sunumları (Bibliotheca Alexandrina)

Görsel 6: Tarihi Kahire’de Rehberli Yürüyüşler

çocuk ve mimarlık, gelecek

65

Görsel 10: Kahire’nin tarihi hakkında sokakta hikaye anlatımı

Görsel 7: UN 17 SDG’ye Çocuk Tasarım Atölyelerinin sunumu (Bibliotheca Alexandrina)

Görsel 11: Kentsel Tasarım Atölyeleri

Görsel 8: Mısır’ın bölgelerini ve unik mimarlığını öğrenmek üzere
atölyeler

Görsel 9: Düşük gelirli kentsel mekanlarda kentsel müdahalelere katılım
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Görsel 12: Kent Eskizleri Yürüyüşleri

Görsel 13: Yerel malzeme ile geleneksel mimarlık üzerine tasarım atölyeleri

Görsel 14: Tarihi Kahire’de yürüyüş turları
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biyografi
özet

Heba Safey Eldeen
UIA, Mimarlık ve Çocuk Programı ortak-direktörü. Mimarlık ve tasarım profesörü. Mısır, Kahire, Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun oldu, lisansüstü ve doktora programlarına katıldı. Mimarlık eğitimini geliştirme konusunda doktora sonrası derece yaptı. Şu anda Mısır Uluslararası
Üniversitesi (MIU) Topluluk Katılımı ve Çevresel Kalkınma Birimi Başkanı. Mısır Kültür Bakanlığı, Kültürel Kalkınma Fonu, “Mısır Mimarlık Evi” direktörü. Mısır Mimarlar Birliği, Mimarlık
Komitesi, Yüksek Kültür Konseyi ve Mısır Kültür ve Kalkınma Birliği üyesi. Yapılı Çevre Eğitimi
Laboratuvarı “BEE-Mısır” kurucusu. Sergilere katıldı, uluslararası ve ulusal konferanslarda, dergi
ve sempozyumlarda çeşitli araştırmalar sundu ve yayınladı. Çeşitli yerel ve küresel kurum ve
STK ile sayısız çocuk katılımlı tasarım ve topluluk kalkınma atölyeleri ve projelerine katıldı ve
yürüttü.

Yapılı Çevre Eğitimi – Mısır: Örnek Olarak
Liderlik Etmek
Elinizdeki makale, bir paradigma değişimi yaratmayı başarmış olan göreli bir yapılı çevre eğitimi
yaklaşımıyla yedi yıl önce başlamış olan bir Mısır inisiyatifini anlatmaktadır. İnisiyatif, Uluslararası
Mimarlar Birliği’nin Yapılı Çevre Eğitim Kılavuzlarını takip etmektedir ve Mimarlık ve Çocuk
Çalışma Programı’nın üyesidir. İnisiyatif ayrıca, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri 2030; Kaliteli Eğitim (Hedef #4), Sürdürülebilir Kentler ve Topluluklar (Hedef #11) ve
Hedefler için Ortaklık (Hedef #11) hedeflerine de bağlıdır. Ayrıca ve son zamanlarda, “Avrupa
için yüksek kaliteli bir Yapı Kültürüne (Baukultur) doğru” 2018 Davos Deklarasyonu, kültürün
halkların yaşam kalitesindeki kilit rolünü vurgulamakta; yapının kamu yararının gözetilmesine
yardımcı olan kültürel bir eylem olduğunu hatırlatmakta ve merkezinde kültür olmayan hiçbir
demokratik, barışçıl ve sürdürülebilir kalkınmanın olmayacağını açıklamaktadır. Makale, daha
iyi bir Mısır için merkezi sorunlar olduğu öne sürülen, Mısır’daki okul eğitimindeki kalıcı sorunlar
ve yapılı çevredeki bozulmayı vurgulayarak, stratejik eksenlere, farklı paydaşların rollerine,
seferberlik ve kaynakların kullanımına değinerek inisiyatifin gelişimini gözden geçirmektedir.
Bu tartışma engeller ve sınırlara karşı ilerlemeyi izleyerek, gelişmekte olan ülkeler için bir önsöz
olarak kabul edilmektedir. Makale, başka yerlerdeki inisiyatiflerin sürdürülebilirliğini temin
etmek üzere bir epilog olarak öğrenilen derslerle sonuçlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Mısır, mimarlık ve tasarım iletişimi, yapılı çevre eğitimi, çocuklar için
sürdürülebilir kalkınma hedefleri.
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abstract

Built Environment Education – Egypt: Leading By
Example
The article at hand showcases an Egyptian initiative that has started seven years ago. A relatively
built environment education approach that is thriving to create a paradigm shift. The initiative
follows the International Union of Architect’s Built Environment Education Guidelines, and is
a member of the Architecture and Children Work Program. The initiative also adheres to the
United Nations Sustainable Development Goals 2030 on Quality Education (Goal #4), Sustainable Cities and Communities (Goal #11) and Partnerships for the Goals (Goal #17). Moreover,
and more recently, the 2018 Davos Declaration “Towards a high quality Baukultur for Europe”;
emphasizing the key role of culture in the quality of people’s lives; recalling that building is a
cultural act that helps to pursue the common good and explains that there can be no democratic,
peaceful and sustainable development without culture at its heart. The article reviews the development of the initiative through highlighting the persistent problems of school education and
the built environment deterioration in Egypt, argued as the core challenges for a better Egypt.
Passing by the strategic pivots, and the roles of different stakeholders and the use of mobilization
and resources. The discussion is regarded as prologue for developing countries, monitoring the
progress against obstacles and encounters. The article concludes by the lessons learned as an
epilogue to ensure the sustainability of alike initiatives elsewhere.
Keywords: Egypt, communicating architecture and design, built environment education, sustainable development goals for kids.
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DÜNYA ÇAPINDA OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARININ
YAPILI ÇEVRE EĞİTİMİ İÇİN ALTIN KÜP
ÖDÜLLERİ - 2011, 2014 VE 2017 DÖNEMLERİ
ÜZERİNE DÜŞÜNCE VE DEĞERLENDİRMELER

Suzanne de Laval, Mimar, Mimari Analist

1. Arka plan
UIA Mimarlık ve Çocuk Altın Küp Ödülleri, çocukların ve gençlerin mimarlığı anlamasına yardımcı
olan kişileri ve kuruluşları onurlandırmak için kuruldu. UIA Mimarlık ve Çocuk Çalışma Programı,
2007 yılında dünyanın dört bir yanındaki istekli kişilerin Yapılı Çevre Eğitimindeki Çocuklar ile yaptıklarını toplamak ve bu çalışmaların duyurulmasını sağlamak için bir ödül başlatmaya karar verdi.
Katılımcılar okul öncesinden 18 yaşına kadarki çocuklara ve gençlere mimari tasarımı ve çevremizi
oluşturan süreçleri anlamayı öğretmek üzere tasarlanmış etkinlikleri veya ürünleri tarif eden başvurular yaptılar. Ulusal bir seçim sürecinin ardından,
katılımcı ülkeler dört kategoride adaylarını sundular: Okullar, Kurumlar, Yazılı Medya ve Görselİşitsel Medya. İlk seçmeler 2010-2011 yıllarında
yapıldı, ikinci dönem 2012-2014’de tamamlandı,
üçüncü dönem ise 2016-2017’de gerçekleştirildi.

Görsel 1: Ödüllerin Logosu
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2. Altın Küp Ödülleri’nin üç dönemi toplam 33
ülkeden yüz binlerce çocuğa ulaştı
2010-2011’de dünya çapındaki ilk Altın Küp
Ödülleri’nde, ulusal jürilere toplam 276 başvuru
yapıldı. 18 katılımcı ülkenin her biri maksimum
dört aday sundu ve uluslararası jüri son olarak 50
kadar başvuruyu değerlendirdi. Altın Küp Ödülleri ikinci dönemi 2012-2014’de gerçekleştirildi.
Ulusal jürilere toplam 128 başvuru yapıldı. 18 katılımcı ülkenin her biri maksimum dört aday gösterdi ve uluslararası jüri son olarak 46 başvuruyu
değerlendirdi. 2016-2017’deki üçüncü dönemde
23 katılımcı ülkeden ulusal jürilere toplam 159
başvuru yapıldı. Uluslararası jüri 51 başvuruyu
değerlendirdi.
İlk seçimde, dünya çapındaki 50 aday projenin tümünde ulaşılan toplam çocuk ve genç sayısı yaklaşık 375.000 idi, ancak bu toplama yayınları ulus
çapındaki her okula ulaştığı için İsviçre ve Finlandiya’daki tüm okulları eklemelisiniz. Ayrıca aday
gösterilmeyen 225 başvuruyu da unutmamalıyız.
İkinci dönemin buna denk düşen sayıları yaklaşık
147.000 kişi, artı toplam 42.500 kopya basılan kitaplar ve yardımcı eğitim malzemeleridir. AMAG
web sitesine 88.000 ziyaret yapılmış ve İsviçre'nin

uygulaması 1.735 kez indirilmiştir. Basılan her
kopya, ziyaret ve indirme GH (gerçek hayat) kişisel etkinlikleriyle özetlenecek olursa, ulaşılan toplam çocuk ve genç sayısı olarak yaklaşık 279.000
elde ederiz. Tıpkı ilk seçimde Finlandiya ve
Almanya’nın yayınlarını ve yardımcı eğitim malzemelerini ulus çapındaki tüm ilkokullara yaymalarında olduğu gibi. Slovenya, Velenje’den elde
edilen mimari rehber Velenje’deki tüm hanelere
dağıtıldı.
Üçüncü dönem 51 aday başvurusu ile yaklaşık
124.000 kişilik toplam sayıya ulaştı. Ayrıca bilinmeyen sayıdaki çocuğa ulaşan yaklaşık 108 aday
gösterilmemiş başvuru vardı. Katılan çocukların
sayısındaki düşüşün nedenlerinden birisi, aday
gösterilen projelerin çoğunun çok nitelikli olması
ancak yüksek sayıda katılımcıya ulaşmaması olabilir.
Aşağıdaki tabloda Altın Küp Ödülleri’nin üç dönemindeki tüm ulusal başvurular özetlenmektedir.
Bazı ülkeler her üçüne de katılmış, bazıları ise bir
veya iki kez katılmıştır. Üçüncü dönemde, sekiz
yeni katılımcı ülkemiz olmuştur. Başvuru sayısı da
bize hangi ülkelerin YÇE konusunda daha ilerlemiş ve yaygın bilgi sahibi olduğuna dair ipuçları
vermektedir. Fransa, Almanya, Japonya ve Rusya
gibi büyük ülkeler her defasında birçok başvuruyla istikrar sağlamaktadır. Açıkça görüldüğü üzere

bu ülkelerin YÇE etkinliklerine yönelik altyapıları
mevcuttur. Ayrıca Birleşik Krallık ve ABD’nin de
YÇE açısından oldukça ileri bir altyapıya sahip olduklarını biliyoruz, ancak sadece birer kere katılım sağlamışlardır. Kolombiya, Hırvatistan Finlandiya, Slovenya ve İsveç gibi diğer ülkelerse YÇE
açısından daha mütevazı bir ölçekle istikrar göstermektedirler.
En aktif kategori, Kurumlardır. Müzeler, vakıflar,
üniversiteler, ulusal merkezler, STK’lar ve mimarlık dernekleri gibi kurumlar YÇE projelerini
sunmakta heveslidirler ve çok sayıda çocuğa ulaşmaktadırlar. Birçok okul da katılıma ilgi göstermiştir. Hatta bazı üst ortaokullar ve liseler Altın Küp
Ödülleri resmi başvurularında öğrencilerin kendi
projelerini sunmalarına izin vermiştir. Yazılı Medya başvuru sayıları bakımından daha mütevazıdır.
Burada öğrenciler, öğretmenler ve üniversite öğrencileri tarafından üretilen kitapları bulabiliriz.
Ayrıca basılı oyunlar ve YÇE araçları da bulunabilir. Görsel-işitsel Medya en zayıf kategoridir ancak
gelişmektedir ve kendi önündeki diğer kategorileri
muhtemelen yakalayacaktır. Bu kategoride, filmler, videolar, radyolar, podlar, bilgisayar oyunları
ve telefon uygulamalarını bulabiliyoruz. Farklı teknoloji biçimlerinin kullanımı okullarda yaygınlaşmaktadır ve fiziksel deneyimle mimari araştırmaları ile dijital deneyim ve mimarlık gelişimi arasında
bir tür çakışma mevcuttur.

Tablo 1: Her üç yılda (2011, 2014 ve 2107) Altın Küp Ödülleri için tüm kategorilerde toplam başvurular
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3. Yapılı çevre eğitimi hakkında bilgi oluşturmak,
akademik araştırma

4. AKÖ 2017 ödüllerinin sonucu ve özel mansiyonlar

Ödüllere eş zamanlı olarak bu kadar çok ülkenin
katılması ve başvuruların oldukça benzer biçimlerde sunulması, sonuçların özetlenmesi ve gelişme seviyesinin yansıtılması çabalarını ilginç hale
getirmektedir. Mimarlık ve Çocuk veya Yapılı
Çevre Eğitimi akademik dünyada hala küresel bir
tanınırlığa sahip değildir. Mimarlık ve Çocuk Çalışma Grubu Altın Küp Ödülleri ilk iki dönemi için
iki değerlendirme raporu yayınlamıştır (de Laval,
2012 ve 2015). Altın Küp Ödülleri hakkındaki tüm
bilgiler ve belgeler ile raporlar, UIA Mimarlık ve
Çocuk internet sitesi https://www.architectureandchildren-uia.com adresinde sürekli olarak yayınlanmaktadır. İnternet sitesi resimlerle zenginleştirilmiştir. Altın Küp Ödülleri üçüncü dönemi hakkında kapsamlı rapor 2019 sonbaharında internet
sitesinde yayımlanacaktır.

Sadece ödül kazanan projelerin başlıklarını, özel
mansiyonları ve jürinin yorumlarını okuyarak bile
Altın Küp Ödülleri’nin kapsadığı Yapılı Çevre Eğitimi inisiyatifi türlerinin çeşitliliğine dair bir ipucu
elde edebilirsiniz. İsveç’teki küçük bir anaokulundan Kolombiya’daki bir üniversitenin araştırma
projesine, Fransa’daki basılı kartlarla oynanan bir
oyundan Almanya’daki bir radyo projesine kadar...

Farklı ülkelerde öncülük yapan bazı üniversiteler
ve kurumlar mevcuttur ancak araştırma ve araştırmacılar arasında daha fazla işbirliğine büyük bir
ihtiyaç vardır. Altın Küp Ödüllerinin üç döneminin sonuçları öncü üniversitelerin ve kurumların
kendi ülkelerinde önemli etkilere sahip olduklarını göstermektedir. Öğretmen Eğitimi ve Mimarlık Eğitimi ile üniversiteler arasındaki işbirliğinin
verimli bir bileşim olduğu görülmektedir. İlginç
Yapılı Çevre Eğitimi örnekleriyle ilgili doktora çalışmaları Oslo’da, Hodneland (2007) ve Tokyo’da,
Taguchi (2014) tarafından yayımlanmıştır. Araştırmacılar Almanya’da Reicher ve ark. (2006) örneğindeki gibi antolojiler yayımlamıştır. Kuzey ülkelerinde, çocuk katılımı için metotların bir kılavuzda sunulduğu 2010-2012 REBUS Trip to a Better
School Environment (Daha İyi bir Okul Çevresine
Yolculuk), Cassel, E. (2012) başlıklı bir AB projesi
gerçekleştirilmiştir. Sheffield Üniversitesi’nde Designing with Children (Çocuklarla Birlikte Tasarlamak) isimli bir araştırma projesi, dünya çapındaki
projeleri bir veri tabanında toplamakta ve bir dizi
YÇE projesi ile birlikte http://designingwithchildren.net/db internet sitesinde görselleri ile sunmaktadır. Rosie Parnell’in çocukların tasarım süreçlerindeki ve Yapılı Çevre Eğitimi’ndeki rollerine dair
tanımlamaları Altın Küp Ödülleri değerlendirmeleri için ilham kaynağı olmuştur. Dokuz rol tanımlamaktadır: değişim savunucuları, araştırmacılar,
öncüler, müşteriler, uzman danışmanlar, yaratıcı
ilham vericiler, (ortak) tasarımcılar, yapıcılar ve
mekân üreticiler.
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Görsel 1-2: İsveç

Okullar Altın Küp Ödülü:
İsveç “Çocuklar Kentleriyle Buluşuyor”. Djaknebergets Anaokulu.
Jürinin yorumu: ”Gerçek dünyayla bağlantılı olarak çeşitli ve değişik etkinliklere sahip, çok açık bir
proje. Proje stratejileri diğer yaş grupları için daha
soyut bir eğitim modeli haline getirilebilir”.

Görsel 3-4: Atölyelerden

Kurumlar Altın Küp Ödülü:
Fransa “Yeniden Keşfedilen Şehir / Minicitylab”.
Territoires Pioniers (öncü bölgeler) Normandiya
Mimarlık Evi.
Jürinin yorumu: “Minicitylab, öğrenmek için bir
örnektir. Çocukları ulusal ruhun yeniden canlandırılması sürecine dâhil ediyor. Mimarlığın ve kentsel tasarımın kendine has özelliklerini vurguluyor.
Bu model tüm dünyadaki belediyeler tarafından
benimsenebilir”.
Özel Mansiyon:
Kolombiya “Çocuklar: Cartagena de Indias kentinde mimarlık ve şehirle ilişkileri (Araştırma Projesi).
ARKalamar: çocuklar, mimarlık, şehir ve oyun”.
Bogota Üniversitesi. Jorge Taoko Lozano, Karayipler Kampüsü UJTL - SC
Jürinin yorumu: “Mimarlık ve Çocukları, kendi
bedenlerinden günlük yaşamlarına ve ötesine, çocukların duyusal ve kavramsal deneyimlerini göz
önünde bulundurarak ele alan bir girişim. Yapılı
çevre eğitiminde pedagojik yenilik olanakları yaratan çok ilginç bir araştırma”.

Görsel 5-6: Örnekler

Yazılı Medya Altın Küp Ödülü:
Fransa “Temel Mekân”. EKSTRA.
Jürinin yorumu: “Modüller küçük çocuklar için
mekân kavramını eğlenceli bir şekilde ortaya koyuyor. Çok esnek, hayal gücünü ve keşfi teşvik
ediyor. Harika bir eğitim aracı”.
Özel Mansiyon:
Mısır “Ülkeni Tanı”. Master Crafter.
Jürinin yorumu: “Duyusal deneyimleri olan duygusal bir el yapımı proje. Mimarlık, tarih ve kültür
arasında güzel bir kombinasyon sağlıyor”.
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5. Sonuç – mimarlık ve pedagoji
Görsel 7: Almanya, Münih

Görsel 8: Almanya, kayıt anından

Görsel İşitsel Medya Altın Küp Ödülü:
Almanya “Münih’in Sesi” Şehri Keşfetmek - Radyo
Projesi Sport trifft Kunst e.V.
Jürinin yorumu: ”Yapılı çevre eğitimi yoluyla sosyo-kültürel katılım için özgün ve ilham verici bir
yaklaşım. Bu çok katmanlı projenin konusu günümüzde giderek daha da güncel hale geliyor”.
Özel Mansiyon:
Fransa Archip’tits / Artplatform (Sanat platformu)
Jürinin yorumu: ”Eğlenerek öğrenme kaynaklarına
ilişkin ilginç modüller; çocuklara mimarlık yoluyla
kendilerini keşfetmeleri ve ifade etmeleri için çoklu fırsatlar sunuyor”,
Tüm 2017 başvurularının YouTube sunumuna bağlantı için https://www.youtube.com/
watch?v=NoeZXIf_gS8
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Pedagogların ve öğretmenlerin kendi başlarına
veya mimarlarla işbirliği içinde Yapılı Çevre Eğitimi verdikleri çok sayıdaki okul ve kurumda gerçekleştirilen etkileyici ve ilham verici çalışmalar
Mimarlık ve Pedagojinin iyi bir birleşim olduğunu
göstermektedir. Başkalarının da deneyimlerinden
öğrenebilmelerini sağlamak için bu tür uygulamaların belgelenmesi önemlidir. Bu Altın Küp
Ödülleri girişimi, bilgi ve deneyimlere katkıda bulunmak ve yayılmalarını sağlamak açısından mütevazı bir girişimdir. Üniversiteler veya Mimarlık
ve Pedagoji fakülteleri arasında işbirliği gelecekte
akademik bir platformun inşa edilmesi bakımından verimli olacaktır. 2010-2011 dönemindeki
ilk sürümünde, Almanya/İsviçre’den yapılan bir
başvuruda, hem pedagojik hem de mimari araştırmaya dayanan ve Graus-Hegner, E. ve ark. (2009)
reform pedagojisi teorisini temel alan Raum erfahren-Raum gestalten isimli bir eğitim kitapçığında
bunun başarılı bir örneğini gördük.
Özet olarak Altın Küp Ödülleri’nin, 2011, 2014
ve 2017’deki her üç dönemi de çok ilgi çekici ve
ilham verici olmuştur. Birçok girişim son derece
iddialıdır ve onlardan birçok şey öğrenmek mümkündür. Daha fazla üniversite ve fakültenin de
yüksek lisans veya doktora düzeyindeki öğrencilere Mimarlık ve Çocuk veya Mimarlık ve Pedagoji
ile Yapılı Çevre Eğitimi’ne daha fazla ışık tutacak
çalışmalar yapma imkânı sağlamasını umabiliriz.
Ayrıca dünya çapındaki daha fazla kurumun da
işbirliği içinde Yapılı Çevre Eğitimi – Mimarlık ve
Pedagoji uygulayan projeler oluşturması beklentilerimiz arasındadır.
Altın Küp Ödülleri, Eylül 2017’de Seul’daki UIA
Kongresi’nde sunuldu ve kazananlara ödül töreninde ödülleri verildi. Aynı zamanda AKÖ Seul’de
bilimsel bir seminerde bilimsel bir makale ile sunuldu, Seul Kongresi’ndeki sergide Altın Küp
Ödülleri sergilendi.

Mayıs 2018’de Altın Küp Ödülleri, İspanya Pontevedra’daki Ludantia Bienali’nde sunuldu ve sergilendi. Daha sonra da 2018’de Bogota’da sergilendi. Youtube sunuşu Pontevedra’daki sergi için
hazırlandı.
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Suzanne de Laval
Mimar, Stockholm’deki Kraliyet Teknoloji Enstitüsünden (Royal Institute of Technology) 1977
yılında mezun oldu (KTH, 1977). 1997 yılında Mimarlık: Dizayn Metodolojisi üzerine doktora derecesini tamamladı (KTH, 1997). 2001 yılından beri Arkitekturanalys isimli bağımsız bir
araştırma kuruluşunu yönetmekte, yapılı çevre eğitimi, okul planlama araştırmaları ve kullanım
sonrası değerlendirme ile ilgili AR&GE projeleri yürütmektedir. Okul eğitiminde mimarlık, yapılı çevre eğitimi ve gözden geçirme değerlendirmesi hakkında kitaplar yayınlamaktadır ve yakın
zamanda okul planlama araştırması hakkında bir kitap yayınlamıştır. Bazı değerlendirme projeleri hakkında filmler yapmıştır. Filmlere www.arkitekturanalys.se üzerinden erişilebilir.

özet

1977 yılından beri İsveç Mimarlar Birliği (eski adıyla SAR) üyesidir. İsveç Mimarlar Birliği içerisinde yapılı çevre eğitimi için ARKİS (Architecture in School) isimli çalışma grubunda kurul
başkanı olarak 20 yıldır gönüllülük esasıyla görev almaktadır. İsveç Mimarlar Birliği Çocuk ve
Mimarlık Kurulu üyesidir. Kuzey Avrupa ülkelerini temsilen, Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA)
Mimarlık ve Çocuk Çalışma Programı’nın eş başkanlığını yapmaktadır. 2011 ve 2014 yılındaki Altın Küp Ödülleri’nin özetlerini Uluslararası Mimarlar Birliği Mimarlık ve Çocuk Çalışma
Programı’nın internet sitesinde yayınlamıştır. İsveç Okul Yapım Topluluğu’nun bir üyesi olup,
okul yapımı hakkında araştırma ve profesyoneller arasında daha iyi bilgi birikimi için çalışmaktadır. Arkus isimli Mimari AR&GE projeleri yürüten bir kurum ve kuruluşun yönetim kurulu
üyesidir. Stockholm’deki Mimarlık Müzesi yönetim kurulunun eski üyesidir.

Dünya Çapında Okul Çağı Çocuklarının Yapılı
Çevre Eğitimi İçin Altın Küp Ödülleri - 2011,
2014 ve 2017 Dönemleri Üzerine Düşünce ve
Değerlendirmeler
UIA Mimarlık ve Çocuk Çalışma Programı, Altın Küp Ödülleri’nin üçüncü turunu tamamladı.
Yüzlerce başvuru aldık ve bir dizi ülkeden yapılan katılımlarla belgelenen etkinliklere yüz
binlerce çocuk katıldı. İlk iki turda 18 katılımcı ülke vardı. Üçüncü dönemde 23 katılımcı ülke
ile toplam 31 farklı ülkeden katılım sağlandı.
Katılımlar farklı Yapılı Çevre Eğitimi (YÇE) düzeylerine işaret ediyordu. Bazıları küçük ölçekli
mimari çalışmalar ile ilgiliydi, çocuklar LEGO, saman, kâğıt, ahşap, zencefilli çörek ve şekerleme
gibi malzemeler kullanarak basit modeller inşa ettiler. Diğerleri okul çevresiyle ilgiliydi ve
çocuklar iyileştirme önerilerinde bulunuyordu. Bazı projeler sonrasında çocuklar fiziksel
değişimlerin gerçekleştirilmesine katılmaya, bazılarında ise planlamacılar ve mimarlarla birlikte
gerçek kent planlama süreçlerine katılmaya davet edildiler. Ülkelerin kültürünün YÇE’nin
niteliği üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu görebiliyoruz. Ancak aynı zamanda UIA
Mimarlık ve Çocuk Çalışma Programı ağımızın ve bununla ilgili duyumun yayılmasının, Altın
Küp Ödülleri’ne katılım sağlayan ve bu ağa dahil olan ülkelerde büyük gelişmelere yol açtığını
da izleyebiliyoruz. Birbirimizden öğreniyoruz.
Anahtar kelimeler: YÇE, Yapılı Çevre Eğitimi, Altın Küp Ödülleri, değerlendirme.
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abstract

Golden Cubes Awards for Built Environment
Education for Schoolchildren Worldwide – a
Reflection and Evaluation of Three Rounds 2011,
2014 and 2017
The UIA Work Programme Architecture & Children has completed the third round of Golden
Cubes Awards. We have had hundreds of entries and several hundreds of thousands children
have participated in activities that were documented in the entries from a number of countries.
In the two first rounds we had 18 countries each participating, in the third round we had 23
countries, in total 31 different countries.
The entries show different levels of BEE, Built Environment Education. Some are about architecture in the small scale, the children build simple models in LEGO, straw, paper, wood, ginger
bread, sweets etc. Others are interested in the school environment and the children are making
suggestions of improvement. In some projects the children are then invited to participate in making the physical change. In other projects the children are invited to participate in the real town
planning process with planners and architects. We can see that the culture in the countries has
a great impact on the character of the BEE. But we can also see that our UIA WP network and
spreading of the word has led to great development in countries that join the network and participate in the Golden Cubes Awards. We learn from each other’s.
Keywords: BEE, Built Environment Education, Golden Cubes Awards, Evaluation.
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YILLAR SONRA ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN…

Duygu Aslan, Belin Çapraz, Barış Karakuş, Emre Kaya, Pınar Kaya, Nehir Kılıç, Eda Kirişçioğlu, Hasan Alp Uz, İpek Uz

2002 yılından itibaren sistematik olarak çalışmalarını sürdüren TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu kreşlerden
üniversitelere kadar geniş bir yelpazede öğrencilerle buluşmaktadır. Bugüne kadar “1000 Mimar
1000 Okulda” projesi, meslek tanıtımı, yaz okulları, kış okulları, şenlikler, kongreler ve yarışmalarla
binlerce çocuğa ulaşan etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu etkinliklere katılan çocuklarla
yıllar sonra tekrar görüşüldüğünde, o günlere dair
hissettikleri, akıllarda kalanlar ve yaşantılarına etkileri açısından ifade ettikleri, bu sistemli çalışmaların çocukların hayatlarına dokunabilmiş olmaları
noktasında önemlidir. Mekanları çok iyi hatırlıyor
olmaları tesadüf değildir; bu hatırlayışlarda mekanlardan sadece gelip geçmeyip, deneyimleme
imkanına sahip olmalarının büyük payı vardır.
Paylaştıkları düşünceler, yapılan çalışmaların çocuk yaşta farklı pek çok konuda farkındalıklarının
artırılmış olduğu yönündedir.
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EDA KİRİŞÇİOĞLU (26 yaş)
Bundan 16 yıl önce okulumuza gelen “mimar abi ve ablaların” bizlere ne hayaller kurduracağından
habersiz bir şekilde oturduğumuz sıralardan hayranlıkla bakmıştık TMMOB’un dost canlısı ve en sıcak mimarlarına... Her hafta sınıfımızda misafir ettiğimiz mimar ablalar bizlere bir yandan onlardan
biriymişiz gibi davranırken bir yandan da onlar bizden biriymiş gibi davranarak bizlerle hayal gücümüzün sınırlarını zorlamamız için aktiviteler yapmaya başlamışlardı. İlk kez birileri “çocuk aklı”
demeden bizlere kentte yasadığımız deneyimleri sormuş ve mahallemizden başlayarak mekânsal
deneyimlerimizi konuşma fırsatı bulmuştuk. 11-12 yaşlarındaki bir çocuk için bu hayal ettiğinin de
ötesinde bir süreçti. Bir çocuk olarak kent üzerinde bu kadar söz sahibi olabileceğim ya da sadece
bir çocuk olarak haklara sahip olduğumun ilk kez farkına varıyordum. Şimdi dönüp o yaşıma, yetişkin bir birey olarak baktığımda yaşadığım deneyimin hayatımda bıraktığı izleri çok daha net görebiliyorum. Çevresine, kente, doğaya, geri dönüşüme, sıfır-atık felsefesine veya doğaya saygı ilkesini
içeren her bir eyleme saygılı bir birey olmaya çalışmamda bu deneyimin izlerini görüyorum. Bütün
bu ilkelerin değerini bir çocuğa anlatmak tam da bu yüzden önem kazanıyor, çünkü bir çocuk öğrendiği bir ilkeyi belki de hayatının sonuna kadar bağlı kalmayı kolayca amaç edinebiliyor. İşte bu
yüzden, “mimar abi ve ablalarıma” hep minnettar kalacağım.
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BARIŞ KARAKUŞ (26 yaş)
Mimarlık; yapılar tasarlayan ve yapımını
planlayan bir mesleki yeterliliğin dışında;
düşünebilen her zihnin, hayal gücünü somut ve kendinden emin bir şekilde ifade
etme sanatıdır. Özellikle günümüz dünyasının sanallaşmış ortamında, gelişmekte
olan yeni nesile; ifade özgürlüğünün farkına varabileceği, farklı düşüncelerle fikir
birliği sağlayabileceği, sosyal iletişimin
yüksek olduğu bir ortama sahip olabileceği, inandığı ve hayal ettiği değerlerini geliştirip doğru bir şekilde anlamlandırmasını
güçlendirici öğretiler edinebileceği bir ortam hayırlayan ‘Çocuk ve Mimarlık' çalışmalarının, bunların yanı sıra bireye; hayata
ve olaylara karşı pozitif tutum sergilemeyi,
karşısına çıkan zorluklarda mücadele etme
isteğini ve paylaşımcı yapısıyla değerlere
saygılı olmayı öğrettiğini, uzun yıllar aktif
olarak katılım gösterdiğim ‘Çocuk ve Mimarlık çalışmalarının bir öğretisi olarak görüyorum. Doğru fırsatların bir çocuğa emek
ve istekle sunularak gerçek potansiyelini
ortaya çıkarabileceği, ebeveynlerini ve çevresindeki diğer yetişkinleri etkileyebileceği
iletişim yeterliliğine sahip, erken yaşta hem
toplumda hem de aile ortamında bir birey
olarak kendini ifade edebileceği en büyük
fırsatı sunan bu çalışmalar, yeni nesillerin
gelişmesine katkıda bulunmak isteyen gönüllülerin, coşkuyla yürüttüğü uğraşların
sonucunda, bulunduğumuz toplumda yetişen gençlerin ve çocukların başarısına ve
geleceğine bir dokunuşta bulunmuştur.
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BELİN ÇAPRAZ (25 yaş)
2001 yılında okuma yazmayı öğrendikten sonra okulumun adını okuduğumda mimarlık kavramı
ile tanıştım. Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yapıları arasında olan adını mimarından alan Mimar Kemal
İlkokulu. Ablamın mimar olması mesleğin tanımını o yaşta anlamamı biraz daha kolay hale getiriyordu. Büyüleyici bir binada okumak herhalde hayatımdaki şanslarım arasındaydı. Mimarlık mesleğinin
ve mimarlığın ne olduğunu 2004 yılında sınıfımıza gelen Can Ablamızdan yaşayarak öğrenmiştik.
Aslında hepimizin de birer mimar olduğumuza inancı tamdı. Hayal gücümüze çok inandı ve bize
gerçekten aklımızdan ne geçiyorsa bunu rahatça söylediğimiz bir ortam yarattı. İlk başta büyük merdivenlerin birbirine kenetlendiği perspektifle çizilen bir eskiz göstermişti. Resimde neler gördüğümüzü ve neyi çağrıştırdığını sormuştu. Benim için o resimde her şey “kambakarışık”tı. İkinci çalışmamız da sınıfımızda bir şey değiştirmek istesek neyi değiştirirdik ve nasıl olmasını isterdik üzerineydi.
Askılıklarımız hep kırılıyordu ve kırılan askılar yüzünden montumuzu asacak yer bulamıyorduk. Bu
o yaşta bizim için önemli bir sorundu. Askılıklarımızı iki kollu ahtapota benzetirdim. Kırılan askılıklar ise yardım çağrısında olan ahtapotlar gibiydi. Bu sorunu o yaşta çok içselleştirmiş olacağım ki be
sefer dört kolu olan ahtapot gibi askılık çizmiştim. Hayatımda ilk defa bir mekan içerisindeki işlevsel
bozukluğa karşı ürettiğim bir çözüm olmuştu. Artık yavaştan kendimi Can Abla gibi, ablam gibi ben
de gerçekten mimarmışım gibi hissediyordum. İlk tasarımımdı. Kitaplardan, toplama çıkartmadan
ve hayat bilgisinden çok başka bir şeydi. Bir öğretiydi ama o güne kadar hiç deneyimlemediğimiz
bir yöntemleydi. Devamında Can Abla ile hayalimizdeki sınıfı tasarladığımızı hatırlıyorum. Tüm
sınıf beyin fırtınası ile hayalimizdeki sınıfın özelliklerini tahtaya yazmıştık. Bulunduğumuz mekanı
sorguluyorduk. Kullanım ergonomisi açısından bize fazla ve eksik gelen her şeyle alakalı kendi fikirlerimiz ortaya koyuyorduk. İlk defa yaşadığımız çevreye dönüp bir bakmıştık ve kendi isteklerimizi,
hayallerimizi söylemekte özgürdük. Kural yok, zorlama yoktu. Bir çocuğun isteyebileceği her şey
o sınıfta vardı. Sonra hayallerimizde sınıfın maketini ve panosunu yapmıştık. Artık hayalin ötesine
geçmiş ve gözle görülür haldeydi. O heyecanı hiç unutmadım. Can Abla yaptığımız maketle beraber
fotoğraflarımızı çekmişti. Derslerde arada panomuza bakar, o hissiyatla derslerimize geri dönerdim.
Bu olanları ablamla paylaştığımda artık o da Mimarlar Odası’nda Çocuk ve Mimarlık çalışmalarının
bir parçası olmuştu. Can Abla giderken bir internet adresi yazdı ve çalışmalarımızı oraya koyacağını
söylemişti. Aklıma geldikçe internet sitesini ziyaret eder, gerçekten bir şeyleri tasarlamaktan duyduğum heyecanı hissederdim. Hala o bize gösterdiği perspektif oyunları olan eskize baktığımda; ilk
tasarımımdan duyduğum heyecanı hiç kaybetmeden mimarlık bölümünden mezun olsam da hep
aynı yorumu yaparım. Her şey hala “kambakarışık”. Teşekkürler Can Abla.
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DUYGU ASLAN (23 yaş)
Çocuk Sesli Sinema
Anneannemin ve annemin anılarını dinlerken
hayalimde canlanan bir yazlık sinema vardı.
Bizim gittiğimiz sinemalardan farklı olmalıydı! Sandalyeler mi konmuştu acaba insanlar
otursun diye, yoksa sabit oturaklar mı vardı?
Tavan yerine yıldızlı bir gökyüzünün altında
neler hissederdi insanlar? Anıların içinde bekleyen bu sinemayı merak ediyordum. Derken
yaz tatili başladı ve bir şey oldu! Daha önce
de katıldığım çocuk mimarlık yaz okulu etkinliğinin Mamak’ta eski bir yazlık sinemada
yapılacağını öğrendim. Önceki etkinlikte özgürce çimlerde yuvarlandığı için çok mutlu
olan yeşile hasret ben, bu defa bir yazlık sinema göreceğim için heyecanlandım.
O koca alanda bir sürü çocuk, unuttuğumuz
mahalle oyunlarını oynadık, ayak izlerimizi
bıraktık otlar bürümüş zeminde. Bir ritim atölyesi yaptık. Sessizliğin içinde “Kentin Sesi”ni
ürettik. Şehrin binlerce insanı, aracı barındıran o yoğun trafiği çocuk ağzından, dilinden,
bedeninden dökülünce filmlerdeki anların
sesleri gibi yayıldı sinemaya. Seslerimizi kentin sesleriyle oraya fısıldadık. Enstrümanlarımızı yaratıp şehrin insanlarını orada yürüttük,
koşturduk, konuşturduk, bağırttık; müziğimizle! Kendi sloganlarımızı bulup duyurduk
çocuk seslerimizi. Ayak izlerimizin yanında
filmlerdeki repliklerin takıldığı boşluğa kendi
seslerimizi, kahkahalarımızı, duygularımızı
ve hayallerimizi ekledik.
Akşam olduğunda sinemanın gün görmüş duvarlarına resimlerimizi, fotoğraflarımızı asıp
bir sergi yaptık. Yıldızları görecek kadar kalamadık ama anılarda saklı bir mekânı çocuk
olarak keşfetmenin güzelliğini yaşadık...
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EMRE KAYA (16 yaş)
Çocuk ve Mimarlık Yaz Okulu’nun benim
için birçok önemi var çünkü orada benim
anılarım var. Yaz okulunda yeni ve farklı insanlarla tanıştım, eski arkadaşlarımla ki hala
arkadaşız çok güzel anılar biriktirdik. Farklı
etkinliklerle hep birlikte çok eğlendik. Bu yaz
okuluna girerek yeni bir maceraya atıldık ve
burada harika, bitmek bilmeyen günler geçirdik. Annem beni zar zor götürdüyse de iyi ki
götürmüş ve iyi ki beni dinlememiş. Orada
kerpiçler bizim için sadece kerpiç değildi,
her biri bizim için ayrı bir anıydı ve o anıları
birleştirerek sadece ev yapmayı hedeflemedik ayrıca yeni anıları birleştirerek hayatımıza yeni şeyler katmayı öğrendik. Evi yağmur
nedeniyle tamamlayamadık. O zaman da hayata karşı zorluklara direnmeyi öğrendik. Yaz
okulunun hayatıma ciddi etkileri oldu empati
kurmayı ve sabırlı olmayı örendim. Bir gün
yoğurt kaplarıyla davul yapmıştık ve bu da
benim çok hoşuma gitmişti. Buradan sonra
da bateri dersleri almaya başladım. O gün bugündür hala bateri çalıyorum ve çalarken çok
eğleniyorum. Bir de o unutulmaz ve eğlenceli dev Mehmet Amca. Mehmet Amca olmasa
belki yarısı kadar bile eğlenemezdik. Güreşinden, taş atmasına kadar her şeyi birlikte
yaptık. Kendisi tek başına halat kapışmasında hepimizi yenerdi. Tabi o zaman küçüktük
şimdi yapsak ne olur bilemem. Bana fotoğrafçılığı öğreten adamdı. kendisini her zaman
sevdim ve seveceğim de. Şimdi burada olsa
yine bizi güldürmeyi bilirdi.
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PINAR KAYA (15 yaş)
Mimarlar Odası’yla ilk tanıştığımda 8 yaşındaydım. Çocuk ve Mimarlık Yaz Okulu için çok heyecanlıydım ve ne yapacağımızı çok merak ediyordum. En çok aklımda kalan tişört boyamaydı. Hepimiz
kendimize ait tişörtler boyadık ve onları giydik. İlk defa kendim için tişört tasarlamıştım. O günleri
düşününce aklıma huş ağacı gelir. Bir öğretmenimiz bize ağaçları tanıtıp ağaçların yapraklarını taşıdığımız defter hazırlattı. O defteri hala saklıyorum. Ağaçların arasındaki baykuşu da unutmuyorum.
Orada geçirdiğimiz günlerin birinde kiraz bahçesine gitmiştik. Hayatımda bu kadar çok kiraz ağacı
gördüğümü ve yediğimi hatırlamıyorum. Arkadaşlarımla beraber ağaca tırmanmanın zevkini hiç bu
kadar tatmadım. Burada geçirdiğimiz günlerde yanımızda asla unutamadığım Mehmet Amca da vardı. Bize fotoğraf çekmeyi, güneş saati yapmayı ve daha birçok şeyi öğretti. Ama benim onda gördüğüm en güzel özellik çocuklarla eğlenmenin mutluluğuydu. Daha sonraki günlerde üç gruba ayrılıp
kediler, kuşlar, karıncalar için yuva yapmıştık ve bu yaptıklarımızı Mimarlar Odası’nın bahçesinde
sergilemiştik. Burada çok eğlendiğim için 1 yıl sonraki Çocuk ve Mimarlık Yaz Okulu’na da katıldık.
Bizi Dikmen Vadisi’ne götürdüler. İlk yaptığımız çıplak ayaklarımızla kerpici karıştırıp hazırlamaktı.
Hatta çok yağmur yağdığından dolayı kalıpları içeri taşımak için çok hızlı hareket ediyorduk. Kendi
uçurtmalarımızı yapıp yokuş aşağı uçurduk. Kendi yaptığımız parkurda güle oynaya vakit geçirdik.
Oradaki günleri ve dağ gibi Mehmet Amca’yı asla unutmadım ve unutmayacağım...

İPEK UZ (16 yaş) ve HASAN ALP UZ (16 yaş)
Biz İpek ve Hasan Alp Uz 2014 Haziran ayında yaz tatiline girmiştik, koskoca şehirde beton yığınlarının arasında ne yapacağımızı düşünürken bir yakınımız Mimarlar Odası’nın yaz etkinliği olduğunu
söyledi. Mimarlar Odası’nın düzenlemiş olduğu yaz okulu etkinliklerine katıldık. İyi ki de katılmışız,
çok eğlenceli, unutamayacağımız güzel anılarımız oldu. Yaz etkinlikleri 1 haftaydı. Bu sürede çok
keyifli etkinlikler yaptık, bunlardan bazıları; kedi yuvası yaptık, tişört boyayarak kendi tişörtümüzü tasarladık, meyve suyu fabrikasına gittik, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin kiraz bahçesine gidip,
ağaçlara çıktık, kiraz topladık, kiraz toplarken arkadaşlarımızla şakalaştık. Ziraat Fakültesi’nden bir
hocanın eşliğinde ağaç türleri ve kuş türlerini tanıdık, ağaç yapraklarından albüm oluşturduk. Bir gün
adını hatırlayamadığım bir yere gittik orada birçok kaya vardı, hangi dönemden kalma ise kayalara
çeşitli şekiller ve yazılar kazımışlar. Hatta orada her birimize birer fotoğraf makinası verdiler, doğanın
fotoğrafını çekmiş olduk. Ayrıca her gün toplanacağımız yere giderken bile yollarda arkadaşlarımızla
şakalaştık çok eğlendik. Oradaki arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz çok iyi, çok sıcakkanlıydı. Hepsine çok teşekkür ederiz, kısa sürede bir çok deneyim ve bir çok güzel anı kazandırdıkları için.
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NEHİR KILIÇ (16 yaş)
Şimdi 16 yaşındayım. Daha önce iki kere
Çocuk ve Mimarlık atölye çalışmalarına
katıldım. İkisi de birbirinden güzel ve keyifliydi. Çok şey öğrendim, çok eğlendim.
Özellikle kerpiç atölyesi çok güzeldi. Ama
yağmur yüzünden kerpiçleri bir türlü kurutamamıştık. Survivor yarışması efsaneydi.
Kamyon lastiklerini boyamakta çok güzeldi.
Önceki katıldığımda da süt ve meyve suyu
fabrikalarına gitmiştik. Haymana’da ağaçları tanımıştık. Her ağacın birer yaprağını
defterime yapıştırmıştım. Daha önce görmediğim bir sürü ağacı gördüm. Çam ağacının ne çok çeşidi varmış! Bir köye gitmiştik. Mehmet Hoca bana fotoğraf makinesini
vermişti. Onlarca fotoğraf çekmiştim. En
unutamadıklarımdan biride kiraz bahçesiydi. Birçok çeşit kiraz ağacı vardı, hepsinden
yemiştik. Ağaçlara tırmanıp kiraz topladık,
birazda babama getirdik. Evde baktım ki,
kurtluymuş ama olsun çok güzeldi… Emeği
geçen herkese çok teşekkür ederim.
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özet

Yıllar Sonra Çocukların Gözünden…
2002 yılından itibaren sistematik olarak çalışmalarını sürdüren TMMOB Mimarlar Odası Ankara
Şubesi Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu kreşlerden üniversitelere kadar geniş bir yelpazede
öğrencilerle buluşmaktadır. Bugüne kadar “1000 Mimar 1000 Okulda” projesi, meslek tanıtımı,
yaz okulları, kış okulları, şenlikler, kongreler ve yarışmalarla binlerce çocuğa ulaşan etkinlikler
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu etkinliklere katılan çocuklarla yıllar sonra tekrar görüşüldüğünde, o günlere dair hissettikleri, akıllarda kalanlar ve yaşantılarına etkileri açısından ifade ettikleri, bu sistemli çalışmaların çocukların hayatlarına dokunabilmiş olmaları noktasında önemlidir.
Mekanları çok iyi hatırlıyor olmaları tesadüf değildir; bu hatırlayışlarda mekanlardan sadece gelip geçmeyip, deneyimleme imkanına sahip olmalarının büyük payı vardır. Paylaştıkları düşünceler, yapılan çalışmaların çocuk yaşta farklı farklı pek çok konuda farkındalıklarının artırılmış
olduğu yönündedir.

abstract

Anahtar kelimeler: Çocuk ve mimarlık, yaz/kış okulları, atölyeler, farkındalık.

Years Later Childrens Perspective…
The Chamber of Architects of Turkey Ankara Branch, Children&Architecture Working Group,
which has been working systematically since 2002, meets a wide range of students from nurseries to universities. To date, “1000 Architects in 1000 Schools” project, vocational presentation,
summer schools, winter schools, festivals, congresses and competitions, activities have been realized with thousands of children. It is important that these systematic studies have been able to
touch the lives of children when they are interviewed with the children participating in the said
activities after years, when they are interviewed again. It is no coincidence that they remember
places very well; these recollections do not only come from places, but have the opportunity to
experience a large share. The thoughts they share are that the studies have increased their awareness on many different subjects at different ages.
Keywords: Children and architecture, summer/winter schools, workshops, awareness.
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MİMARLIK MESLEĞİ DIŞINDAKİ ALANLARDAN
ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMALARINA
KATKIDA BULUNAN KATILIMCILARIN
DEĞERLENDİRMELERİ

Yusuf Kenan Beysülen, Ahmet Demirtaş, Erdal Duman, Mehmet Özer, Esra Tekin, U. Gülçin Uysal

SEVGİ YALNIZCA SEVGİYLE
Mehmet ÖZER, Fotoğraf sanatçısı, Şair
Anadolu Medeniyetler Müzesi’nin koridorlarında, Anadolu tarihiyle yüzleşiyorum.
Taşları dinliyorum, sesler geliyor. Yaralanmış insanların, ağıt insanların sesleri. Bu sesler arasında oyun oynayan çocuk seslerini de
duyuyorum. Sevinçlerini, gülüşlerini, oyun
seslerini duyuyorum. Hitit Kralı’nın çocukları topaç çeviriyor, beştaş oynuyor. Tarih
gelip mahalle aralarında çocuk oyunlarımızda buluyor bizi. Körebe, mendil kapmaca
oynuyorduk ya da çember çeviriyorduk.
Sonra yarattığımız kentler çocuklarımızın
ellerinden, düşlerinden aldı oyunlarını. Steril ortamlarda, sanal oyunlarının büyüsünde
unuttular çocukluklarını. Mimarlar Odası Ankara Şubesi çocuklara oyunlarını geri
verdi. Çocuklar ağaçlara tırmanıp, kuşların
peşinden koşuyorlar, topraktan evler yapıyorlardı, bahçeler sevinciydi çocuk sesleri.
Ben de katıldım o sevinçlere. Odanın bana
sunduğu bir ayrıcalıktı. Sonra çocuklar yer-

yüzünün en büyük ödülü ile ödüllendirdiler
beni. Sevgi ve güven. “Sevgi yalnızca sevgiyle, güven yalnızca güvenle değiş tokuş”
edilebiliyordu, bunu yeniden ve çocuklardan öğrendim.
Öğrendim ki yeryüzünde en güzel şey çocuklara yenilmekti. Yenen mutluydu, yenilen de.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin “Çocuk
Mimarlık Yaz Kampı”nda ne güzel şeydi çocuk olmak.
Ben bir kez daha çocuk oldum.
Teşekkür ederim.
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ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMALARI, MİMARLIĞIN KAYNAĞINA DÖNME ARAYIŞIDIR
Yusuf Kenan BEYSÜLEN, Yönetmen, Yazar
‘‘Sırf kendi iyiliğini, yakınlarının iyiliğini filan düşünüyor. Yani hiç çevreyi filan düşünmüyor. Ve hem
çevreye hem de bize zarar geliyor. Yani insanlığın sonu gelecek, çevrenin de; böyle devam ederse...’’
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2008 yılında, Mimarlık Şenliği kapsamında bir de panel
düzenlenmişti. Panelistlerin çocuklar olduğu o salonda dinleyiciydi. Söz almış ve çocukluğunun
dürüstlüğüyle olanlar, olabilecekler konusunda düşüncelerini paylaşmış ve uyarmıştı… Bu sözlerin
sahibi, ismi ile müsemma olan 10 yaşındaki Umutcan idi…
Çocuk ve Mimarlık çalışmalarının içeriğini anlatmak, daha görünür kılmak, kamu ile paylaşmak için
bizden de belgeselinin yapılması istenmişti. Yaşar Kanbur ve Gülşen Gülgün Bilican ile hazırlayacağımız belgeselin araştırmasına büyük bir keyifle yoğunlaşmıştık...
Konu çok güzeldi, ama kapsamı büyüktü.
‘‘Nasıl yapalım, nasıl anlatalım?’’, tartışmalarına yoğunlaştığımızda videosunu izlediğimiz Umutcan
bize can suyu oldu…
Çocuklar ne istediklerini biliyordu. Sorguluyor, tartışıyor, eleştiriyor ve öneriyorlardı.
Engellerle dolu kentler istemiyorlardı,
Daha yeşil kentler, daha fazla park istiyorlardı,
Okullara yürüyerek gitmek ve bisiklet yolları istiyorlardı,
Sosyalleşmek istiyorlardı, katılım istiyorlardı ve güvenli kentler istiyorlardı,
Çocuklar özgürlük istiyordu…
Mimarlar Odası Ankara Şubesi de ne yaptığını biliyordu. Çocuk ve Mimarlık çalışmalarıyla gün
geçtikçe büyüyen adımlar atıyordu. Bu adımlar, birbirinden öğrenen, birlikte tasarlayıp hep beraber
yeniden geleceğin toplumsal yaşamını kurma hayaliydi. Bu hayal, mimarları ve mimarlık kültürünü,
çocuk ruhuyla buluşturuyordu...
Geleceğin sağlıklı kentlerini, çocuk dostu kentlerini ve yaşanabilir çevreleri yaratmayı hedefliyordu...
Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları kötü giden her şeye bir karşı duruştu...
Çünkü Çocuk ve Mimarlık çalışmaları, toplumsal ve yaşamsal ihtiyaçların kaynağından doğan ve
günümüz dünyasında çok katlı bir birikimin ifadesi olan mimarlığın kaynağına dönme ve yeniden
kaynaktan beslenme çağrısıdır. Ve, bugüne kadar yapılan çalışmaların tümüne bakıldığında görülüyor ki bu çağrı başarıya ulaşmıştır.
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YAZ OKULUNDA AĞAÇLARI TANIDIK
Ahmet DEMİRTAŞ, Orman Mühendisi,

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi geçmiş yıllarda bir dizi etkinler düzenlemişti. Bu etkinlerden bir tanesi de çocuklara yönelik olarak yapılan yaz okuluydu. En büyüğü 12 yaşında olan, 20-25
çocuğun katıldığı; yapraklarına, çiçeklerine, meyvelerine, kabuklarına bakarak ağaçları tanımak ve
tanıtmak amacıyla yaptığımız çalışmalar eğlenceli geçmişti. Bu çalışmaların ilki 2014 yılında Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi İkizce Uygulama Bahçesi’nde yapıldı. Başlangıçta yapılan kısa açıklamadan sonra 20 dolayında ağacın yanına giderek yakından tanıdık. İkinci aşamada ise her çocuğa
bir ağacın adı verilerek ağacı bulması istendi. Çocukların ağaçlara olan ilgileri ve öğrenme istekleri
gönülden ve üst düzeyde olduğundan hepsi başarılı oldu. Ağaç gezisi yaparken ılgın ağacını tanıtırken, çocuklardan bir tanesi ağacın tepesinde sessiz duran puhu kuşunu fark etmiş, hepimiz yakından
görüp sevinmiştik.
İkinci ve son etkinlik ise 2015 yılında Dikmen Köyü Vadisi içinde yapıldı. Günümüzde mahalle statüsüne dönüştürülmüş olan Dikmen Köyü’nün yüksek noktasından başlayıp vadinin aşağı bölgesindeki gecekondulara doğru yürüyerek ağaçları yakından tanıdık. Evlerde oturanların da ilgisini çeken
bir geziydi. 8-12 yaşlarında olmalarına karşın çocukların ağaçlara olan ilgisi yoğun olduğundan, yol
boyunda gördüğümüz ağaçları çabucak öğrendiler. Doğrusunu söylemek gerekirse, böyle ilgili ve
sevimli çocuklara ağaçları, bitkileri kısaca doğayı anlatırken hiç sıkılmadım. Onların anlatılanları
öğrenmiş olmalarından mutlu oldum.

çocuk ve mimarlık, gelecek

89

SANAT VE MİMARLIK ÜZERİNDEN ÇOCUK
Erdal DUMAN, Sanatçı, Heykeltıraş
Mimarlar Odası’nın, çocuklarla gerçekleştirdiği atölye çalışmalarının neye karşılık geldiği sorusunu
sormanın hem çocuklar açısından hem de gelecek açısından çok büyük bir öneme sahip olduğunu
düşünüyorum. Bu atölye çalışmaları, Mimarlar Odası’nın kent ve sosyal projelerinin yanında yürüttüğü ve gönüllülerin katkısıyla ilerleyen projeler.
Bugüne kadar farklı mahalle ve kentlerde farklı tematik çalışmalarla çocuklarla bir araya gelen çocuk
ve mimarlık atölyeleri, çocuklara sanat pratiği üzerinden kazandırmaya çalıştığı bilgiye ulaşma ve
yapma eylemi açısından düşünüldüğünde, sadece sanat pratiği içinde kalan bir eylemden ziyade bireyin tüm sosyal, düşünce, davranış, politik alanına yayılan çalışmalara dönüşür. Bu yanıyla bakıldığında çocuk ve mimarlık atölyelerinin çocuklar için resim, heykel, seramik gibi sanat aktivitelerinin
asıl fonksiyonu, yeni bir bakış açısı geliştirmek ve ilerde her ne ile meşgul olacaksa o mesleğe sanatçı
bakış açısı katmaktır. Bu bakış açısını kazandıkları atölyede, nesne ve bilgi üzerinden hareketle,
nesnenin olabilirlikleri ve bilginin çoğalmasıyla devam eden süreçte, nesne dönüştüğü gibi çocuk
da yeni bakış açılarına sahip olur. Bu farklı düşünme biçimi sanatın özünde olan bir durum olduğu
gibi bu eylemin içinde olan çocuğun pratiğinde ve yöneliminde kendiliğinden kazanılan bir hal olur.
Atölye çalışmaları olarak bakıldığında, tema ve malzemeler üzerinden bir düşünceyi ifade etmeye
başlamak çocukta bir durumun ya da nesnenin olasılıklıları üzerinden birçok fikrin ortaya çıkmasına
neden olmaktadır. Konusu ya da nesnesinin etrafında olasılıkları üzerinden gezinirken üç boyutlu bir
düşünme pratiğiyle kavrayışa varır ki bu kavrayış sonunda empatiye varan bir duyuyu ortaya çıkarır.
Dolayısıyla kazanılan bu empati bir sonraki aşamada, kişinin eylemlerinde-üretimlerinde bir başka
hayatı, canlıyı, çevreyi, inancı, kültürü duyumsamasına anlamasına dönüşür.
Sonuç olarak çocuk ve mimarlık atölyeleri, tek özne içinde birçok öznenin de olduğu bir özne modelini yaratır ki bu birbirini yok eden bir çağda ve coğrafyada birbirini anlayabilen ve sevebilen bir
bireyi amaçlar. Meseleye bu yanıyla bakıldığında bu atölyeler, boş zaman değerlendirmesi ya da el
becerisi arttırmanın ötesinde, hayati önemi olan ve gereklilikten çok zorunluluğu olan bir alandır.
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“ÇOCUK DOSTU ŞEHİR ANKARA” PROJESİ VE
MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ İŞBİRLİĞİ
U. Gülçin UYSAL, Eğitimci, Çocuk Dostu Şehir Ankara İl Koordinatörü (2011-2016)
Ankara Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

2011 yılında Ankara Valiliği’nce başlatılan “Çocuk Dostu Şehir Ankara” çalışması, küçük adımlarla
uzun bir zaman diliminde hak temelli çalışmalar yaparak, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kent düzeyinde hayata geçirilmesi çabasıdır.
Bu doğrultuda hedeflenen; çocukların karar alma süreçlerine katılımlarını güçlendirmek, çocuğun
katılım hakları konusunda toplumun duyarlılığını artırmak, konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü sivil toplum kuruluşları, üniversite ve odaların temsilcilerinin katılımı ile çocuklar adına
yapılan tüm çalışmaları bir şemsiye altında toplamaktır.
Bu süreçte TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, gönüllü olarak çalışmaların başladığı ilk günden itibaren, mimarlığın toplumla buluşması, kentin çevrenin ve doğanın çocukların ellerinde şekillenmesi ve aydınlık bir gelecek kurgulamanın çocuklardan başlayacağı ilkesiyle;
•

“Çocuk Dostu Şehir” çalışmalarına;

•

Konu ile ilgili kitaplar, senaryolar, çizgi filmler, kısa filmler hazırlanması,

•

Park, oyun alanları, spor tesisleri planlanması süreçlerinde çocuk katılımına ilişkin atölye çalışmaları,

•

Okullarda 1000 Mimar 1000 Okulda projesi ile çok sayıda çocuğa ulaşılması,

•

Düzenlenen şenliklere, meclis ve komisyon çalışmalarına katılarak farkındalık oluşturulmasına katkı sağlanması,

•

Çocukların yanı sıra, eğitimciler ve diğer meslek grupları ile ortak çalışmalar yürütülmesi,
bilgilendirilmesi konularında çok değerli katkılar sunmuşlardır.

Bu birliktelikte, bilimsellik, yaparak-yaşayarak öğrenme, disiplinler arası çalışma örnekleri hayata
geçmiş, beklenen hedeflere ulaşılması anlamında kayda değer bir yol katedilebilmiştir.
Bu yolculukta her zaman yanımızda olan, bizlerle aynı duyarlılığı paylaşan ve nitelik katan Mimarlar
Odası’na, Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan’a, değerli mimarlara, Çocuk ve Mimarlık
Çalışmaları Merkezi görevlilerine teşekkür ediyorum.
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ÇANKAYA BELEDİYESİ ETÜT MERKEZLERİ VE GÜNDÜZ
BAKIMEVLERİNDE SÜRDÜRÜLEN “ÇOCUK VE MİMARLIK”
ATÖLYELERİNE DAİR…
Esra TEKİN, Çankaya Belediyesi Nusret Fişek Etüt Merkezi Sorumlusu
Sosyal Yardım İşleri Sosyal Projeler Koordinatörü

Çocukların mekan algısı yetişkinlerinkinden daha sezgiseldir ve sanıldığının aksine erken gelişim
dönemlerinden itibaren çocuklar, mekan algısına ve kendi dünyalarına ilişkin bir görüşe sahiptirler.
Piaget, çocuklarda mekânsal algının gelişimini, çocuk ve çevre arasında doğal bir karşılıklı etkileşim
ve denge kurma süreci olarak açıklar. Çocuklar kendi yarattıkları mekan içerisinde bulunmaktan zevk
alırlar. Küçük oyun kulübelerinde ya da minderler ve çarşaflardan evin ortasına kurdukları çadırlarında kendilerini güvende hissetmeleri, kendi ölçeklerinde bir mekan içerisinde olmalarından ileri gelir.
Haziran 2017’ye kadar faaliyetini sürdüren Çankaya Belediyesi Etüt Merkezleri’ni düzenlerken çocukların mekânsal ihtiyaçlarını çocuklarla birlikte belirlemek ve ortak kullanım alanlarını çocukların
katılımı ile şekillendirmek bizim için hep öncelikli olmuştur. Çocukların kendilerini farklı biçimlerde
ifade etmelerini sağlayacak, sezgi ve becerilerini geliştirecek drama, müzik, resim, seramik etkinlikleri yıl boyunca uygulanmış, her türlü sınamadan, sınırlamadan ve müdahaleden uzak, özgür ve
yaratıcı üretimleri desteklenmiştir. Çocuklar bu etkinliklerde ürettikleri ürünleri yine etüt merkezleri
içerisinde diledikleri gibi yerleştirebilmiş, sergileyebilmişlerdir.
Kullanıcının kendi yapılı çevresi hakkında söz söyleyebilmesi “kent hakkı” bağlamında değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Ancak katılım anlamında dezavantajlı gruplar arasında sayabileceğimiz
çocuklar için kentsel tasarım süreçlerinde kendilerini temsil edebilecekleri, talep ve ihtiyaçlarını doğrudan dile getirebilecekleri bir platform bulunmamaktadır. Oysaki ortak yaşam kültürünün simgesi
olan kent, özünde her bireyin kendi yaşam alanını etkileyen karar süreçlerine katılabildiği bir ortamdır.
Çocuklar çevrelerinde olan her şeyle ve onları keşfetmekle içten bir biçimde ilgilenirler ve süreçte, tüm duyularını kullanırlar. Mimarlık eğitimi yoluyla bu duyuları üst düzeyde uyarılan çocuklar,
merak ederek ve yaratıcılıkları desteklenerek, içinde yaşadıkları çevre ile derinlemesine ve duyarlı
ilişkiler geliştirebilirler.
Çocukların yaşadıkları çevreye nasıl baktıklarını anlamak, yapılı çevreyi anlamalarına ve doğru algılamalarına, yaşamlarındaki mimarlığın ve tasarımın önemini kavramalarına yardımcı olmak üzere,
Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
işbirliği ile Çankaya Belediyesi Etüt Merkezleri’nde Kasım 2016’da “Çocuk ve Mimarlık” çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. İki farklı etüt merkezinde 7-12 yaş grubu çocuklarla, yapılı çevre, mahalle, kent
yaşamı, doğal yaşam, koruma, kültürel miras ve barınma kavramlarının paylaşıldığı çalışmada, çocukların katılımcı bir süreçle, yaşam alanlarına yönelik fikirlerini ifade etmelerine ve tasarlamalarına
olanak veren üç haftalık atölye çalışmaları yürütülmüştür.
Bu çalışmalarda çocukların, bedenlerini kullanarak mekanı hissetmeyi, çevrelerini keşfetmeyi ve onu
eleştirel olarak analiz etmeyi deneyimledikleri gözlemlenmiştir. Yapılı çevreye karşı kişisel ilgilerinin artmasının yanı sıra, katılımcı yönlerini de geliştirme imkânı bulmuşlardır. Çocukların, yapılı
çevrenin kendileri üzerindeki etkileri ve kendilerinin yapılı çevre üzerindeki etkilerini düşünmelerine yönelik fırsatlar oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında, hem çocukların profesyonel mimarlar ve
tasarımcılarla birlikte çalışmalarına ortam oluşturulmuş, hem de eğitimcilere, kendi çalışmalarında
ihtiyaç duydukları yaratıcı destek sağlanmıştır.
Çankaya Belediyesi’nde Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi işbirliği ile sürdürülen “Çocuk ve Mimarlık” çalışmaları 2016 yılında 4
gündüz bakımevinde ve 2017 yılında ise 11 gündüz bakımevinde 6 yaş grubu toplam 319 çocukla,
çocuklar için kültürel miras farkındalığı sağlayan “Hazine Sandığı” projesi ile devam etmiştir.
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özet

Mimarlık Mesleği Dışındaki Alanlardan Katkıda
Bulunan Katılımcıların Değerlendirmeleri
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi olarak, on yedi yıllık bir geçmiş içerisinde emek, hayal, tecrübe, deneyim,
paylaşım, yaratım biriktirdik. Bu uzun ve verimli süreçte mimarlık mesleği haricindeki çeşitli
alanlardan destekçilerimiz bizlerle birlik olup bu birikime kıymetli katkılarını sundular. Eğitim,
doğa, çocuk gelişimi, görsel, plastik ve dramatik sanatlar gibi alanlarda çalışmalar yürüten pek
çok kişi ve kurumla işbirliği yaptık, onların destekleri ile sorguladık, yarattık, ürettik, büyüdük
ve geliştik.
Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları’nın mimarlık, kent ve çevre kültürünü çocuklarla paylaşırken,
bir yandan da onların algılarının ve hayal güçlerinin önünü açarak çocuklara farklı bakış açıları
kazandırma amacıyla, titizlikle üzerinde durduğu disiplinlerarası yaklaşımı doğrultusunda emek
veren paydaşlarımızın katkıları, çocukların saf merak ve yaratıcılıklarını harekete geçirerek hayatı, mekanı, kenti, çevreyi anlama ve anlamlandırma olanaklarını araştırma yolunda yeni pencereler açtı.
Bu katılımcılarımızdan, dahil oldukları süreç içindeki tecrübelerini ve değerlendirmelerini bizlerle paylaşmalarını istedik. Çağrımıza yanıt vererek Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları’na katkılarını bu yolla sürdürmeye devam eden katılımcılarımızın yazıları paylaşılmıştır.

abstract

Anahtar kelimeler: Ağaçlar, sanat pratiği, etüt merkezleri, atölyeler, çocuk dostu şehir, oyun,
umut.

Remarks of the Contributors from Fields of Study
Other than Architecture
As the Children and Architecture Centre, operating within the UCTEA Chamber of Archıtects
of Turkey Ankara Branch, we have accumulated seventeen years of endeavor, imagination,
experience, practice, communion and creation. In this long and productive period, our supporters from various fields other than the architectural profession have collaborated with us and
presented their invaluable contributions to this accumulation. We have collaborated with many
individuals and institutions conducting studies in various fields such as education, nature, child
development, visual, plastic and dramatic arts. We have questioned, created, produced, grew
and evolved with their support.
In line with the meticulously emphasized interdisciplinary approach of Children and Architecture Studies, with the aim of giving children different perspectives while sharing architectural,
urban and environmental culture with them, at the same time opening way to their perception
and imagination, the contributions of our stakeholders introduced new vista to the exploration
of the possibilities of understanding and interpreting life, space, city, environment by stimulating
children’s pure curiosity and creativity.
We asked our contributors to share their experiences and remarks with us. The articles of our
participants who carry on contributing to Children and Architecture Studies by responding to
our call are presented.
Keywords: Trees, arts practice, study centers, workshops, child friendly city, play, hope.
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