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K

Melis Varkal,

ent Bileşenleri projesi, gündelik
yaşama dair mekânları farklı
ölçeklerden referanslarla
aktarmayı amaçlayan açık
kaynak bir kayıt ortamıdır. Mekânsal bir
sözlük olarak da nitelendirebileceğimiz,
çoklu ve aynı zamanda çok katmanlı
kavramlar üzerinden şekillenen bu kayıt
ortamı, dijital bir platform aracılığıyla
üretilen içeriği görünür kılma ve
katılımcı bir kurguyla kullanıcının içeriği
deneyimlemesi ve derlemesi hedeflerini
taşır.
Bu genel hedeflere referansla, toplam
dört oturumda gerçekleşen atölye,
projenin pilot bir başlangıcı olmuş ve
hedefin uygulanabilirliğine dair bize bir
fikir geliştirme ortamı sunmuştur.
Projeye de adını veren “Bileşen”
başlığı, araştırma özelinde iki açılıma
karşılık gelir. Bunlardan ilki, kent teması
altında gerçekleşen tartışmalarda
planlama, mimarlık ve tasarım alanlarının
sıklıkla başvurduğu kavramları
dökümlemek, bu kavramların eylemsel,
mekânsal, algısal karşılıklarını taramak
ve kullanıcı deneyimi üzerinden
açmaktır. İkinci olarak ise, uzun vadede
proje ortakları itibariyle farklı disiplin
bileşenlerinin etkileşimini ve ortak
üretimini temel alarak bir arada üretimi
teşvik etmek ve alternatif bir pedagojik
ortam deneyimlemektir.
UrbanTank, Kent Bileşenleri projesine
önümüzdeki yakın dönemde devam
edecek olup, aynı zamanda bu metin
aracılığıyla da sürdürdüğümüz belgeleme
ve web platformu çalışmaları kapsamında
tasarım, medya ve iletişim işbirlikleri için
açık çağrıda bulunmaktadır.
Atölye alt başlığı olan Temaslı
Temassızlık, atölye çağrısı olan
“Temas” temasına paralel olarak içinde
bulunduğumuz pandemi sürecinin
kavramsal ve dijital ortamda ilerleyen
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atölye buluşmalarına vurgu yapar. Bir
anlamda atölye, içinden geçtiğimiz yeni
normal durumu saptamak, geleceğe
yönelik değişimleri kayıt altına almak ve
yakın geçmişimizi hatırlayarak yaşadığımız
dönüşümün altını çizmek üzerine
kurgulanırken, diğer anlamda ise belki de
olağan şartlar altında fiziksel ortamda bir
araya gelme şansı yakalayamayacağımız
farklı kentlerde yerleşik atölye
katılımcılarıyla, salgın vesilesi ile online
ortamda buluşabilmeye ve tartışma ortamı
deneyimleyebilmeye karşılık gelir.
Kent Bileşenleri açık kaynak bir projedir.
Araştırma sürecinin ve sonuç çıktılarının
birbirinden ayrışmadığı, devamlı olarak
içeriği genişleyen ve dönüşen esnek bir
platform, bir anlamda kullanıcı odaklı dijital
bir arayüzdür. Proje, açık kaynağı iki farklı
şekilde yorumlar. Birincil anlamda sürecin
açık kaynak üzerinden kurgulanması ve
ilerlemesidir. Toplamda internet üzerinden
gerçekleşen dört atölye oturum çıktılarının
yine çevrimiçi olan “Paper” arayüzünde eş
zamanlı olarak işlenmesi ve katılımcıların
bu bilgileri oturumlar esnasında ve
sonrasında geliştirmesi, derlemesi, yorumda
bulunması, görsel ve yazılı anlatılarla
desteklemesine karşılık gelir. İkinci olarak
ise orta vadede UrbanTank olarak uzun bir
süredir üzerinde çalıştığımız veri tabanının
kamuya açılması, internet arayüzünü
deneyimleyen kullanıcıların içerikler
hakkında bilgilenmesi ve bu içerikleri
görsel ve yazılı olarak geliştirmesidir. Bu
eksenden baktığımızda proje, hem atölye
katılımcıları hem de kamuya açılan yüzüyle
kullanıcı odaklı ve interaktif bir üretim
ortamı sunar. Kullanıcının dahil olmasıyla
içeriğin büyüyeceği bir platform olan
Kent Bileşenleri, bu metin özelinde atölye
anlatımı aracılığıyla platforma dair bir kesit
sunar; atölye süresince platformun nasıl
kurgulanabileceğine dair yapılan tartışmaları
ve ortaya çıkan düşünceleri açar.

ATÖLYE

39
ATÖLYE

mekan [esneklik]
.
#sınırlamaesneklik 1 Daha çok konaklama için kullanılan
.
#evdesosyalleşme
evin, yaşanan bir mekana dönüşümü.
.
#değişim #esneklik (2.8’e bakınız.)
.
2 Sıkışıp kalma ve kısıtlanma hissi
.
nedeni ile evin sınırlarını zorlamak/
.
evi yeni bölümlere ayırmak/her köşeye
.
farklı anlamlar yüklemek #sınır
.
.
.
[ANONS]
[DİJİTALLEŞME]
Yeni Medya
Müze Ev
İlişkiler
Dijital Ofis
HES
Eğitim
Açık Kaynak
Görsel Hafıza
[ERİŞİLEBİLİRLİK]
Kurye
EvdeKal
Kentteki Ayak İzi
mekan [kentsel dönüşüm]
[ESNEKLİK]
1 İnsan popülasyonunun çevresinde
Salon
ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen
Balkon
kentlerde pandemi döneminde yaşanan
Teras
el ayak çekilmesi ve farklı türlerin
[EŞİK]
yeniden yer buluşu.
Kaldırım
Antre
#doğanınuyanışı
[TEMAS]
#terkedilenkentmekanı
Hazırlık
Yıkamak
Dokunmak
İlişkiler
Yemek
Dijital Ofis
mekan [standartlar]
Kent&Sanat
1 Dışarısı ile en çok etkileşim
Spor
kurabildiğimiz mekanlar olarak
.
#standart
salon kullanım alışkanlığımızın ve
.
#balkon
#sınır
standartlarımızın değişmesi.
.
#etkileşim
2 Kamusal alanlarda sosyal mesafe için
.
#çember
düzenlenen sınır çizgileri.
.
#temas
#sosyallik
3 Sosyal mesafe kuralı gereği
.
#sosyalleşme
kaldırımlarda beliren kuyrukların ve
.
#grup
#bireysel
bekleme alanlarının, kaldırım kullanım
.
#kamusal
standartlarını değiştirmesi.
.
#kaldırım
4 Toplu taşıma kullanımındaki
.
#sosyalmesafe
#sıra
sınırlamalar ile kendi kendine
.
#mahalle
yeten mahalleler oluşması. Yürüme
.
#toplutaşıma
#ulaşım
mesafesindeki ev-iş-sosyalleşme
.
#güvenlik
mekanlarının arasında oluşan
.
#mesafe
üçlemeler.
.
#yürüme
#ev
5 Güneşe yönelmek ve salona taşınmak.
.
#çatı
6 İzole alan ihtiyacı ile çatıların anlam
#balkon
kazanması.
#ev
#sıkışmak
7 Sıkışıp kalma ve kısıtlanma hissi
#mekan
nedeni ile evin sınırlarını zorlamak/
evi yeni bölümlere ayırmak/her köşeye
farklı anlamlar yüklemek.
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Mekânsal Bir Sözlük
Kent Bileşenleri, gündelik mekânlara
ait kavramların kayıt altına alındığı
dijital bir altlık olarak düşünülebilir.
Nicelik ve nitelik sınırlamasına tabi
olmayıp, kavramların içeriklerini,
aralarındaki örtüşmeleri ve ayrışmalarını
içinde bulunduğumuz döneme ait
olay örgüleri içinde nedensellik bağı
kurarak analiz eder. Bu anlamda,
projenin arayüz kurgusu sözlüğe
referans vermekle birlikte, kavramların
değişen-dönüşen çağrışımlarıyla
sözlükten ayrışır. Bir sözlükte
kavramların karşılıkları sabitlenirken,
proje, yaşadığımız dönemde
yoğunlukla gözlemlediğimiz biçimde
kavramların dönüşümüne odaklanır.
Bu dönüşümlerin öznel ve ortak
deneyimler ile algısal ve mekânsal
karşılıklar üzerinden tartışıldığı projede
çıktılar, yapısal ve içerik olarak bir
sözlük gibi alfabetik dizinde açılmasıyla
birlikte daha çok kavramların birbiri
ile ilişkilendiği bir haritalama olarak
değerlendirilebilir. Farklı mecralardan
içerik çekerek dolaylı; imgesel
ve metinsel temsillerle doğrudan
kavramlar üretir.
Örneğin, “kentsel dönüşüm” kavramı
neoliberal düzende kapital odaklı
yapılaşma olarak ifade bulurken, içinde
bulunduğumuz pandemi sürecinde
sınırlandırılan kentsel erişimi, diğer bir
deyişle, daralan psikolojik ve gündelik
fiziksel sınırları vurgular. Bir anlamda
kentsel dönüşüm, artık yapılaşmayla
ya da büyüyen altyapıyla çeperleri
genişleyen kentlere değil, yaşadığımız
mahallelerle bağımızın güçlenmek
durumunda kalması sonucu içi boşalan
alışveriş merkezleri, iş merkezleri ve
hatta kent merkezlerinin atıllığına,
dolayısıyla “tersine bir dönüşüme”
referans verir. Bu açıdan bakıldığında
proje, doğanın uyanışıyla beraber
haberlerde izlediğimiz geyik, ayı
sürüleri gibi vahşi hayvanların kent
merkezlerini doldurması kadar da ironik
bir okuma olarak tanımlanabilir.
Atölye sürecinde uzunca tartışılan
bir diğer kavram da “standartlardır”.
Özellikle mimarlık eğitiminde sıklıkla
başvurduğumuz, yapıların mekânsal
organizasyonları ve tipolojik kimliklerine
karşı katı olan Neufert standartlarının
pandemi sürecindeki dönüşümüne
odaklanır. İnsanın hareketini ve bu
hareketlerin mekânsal karşılıklarını
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merkezine alan Neufert standartları
bu süreçte Covid-19 standartlarına
mı evrilmektedir? Bir başka deyişle,
örneğin Neufert standartları virüsü
merkezine alarak yeniden mi
tariflenecektir? Henüz net bir cevap
için çok erken olsa da, kamusal
alanlarda çizilen sosyal çemberler;
kamusal yapılarda aktif iklimlendirme
yerine pasif iklimlendirmeye geçişle
değişen mekânsal düzen; banka ve
postane gibi yerlere insanların içeri
sırayla alınması sebebiyle uzayan
kuyruklarla kaldırımların geçiş değil
durma noktalarına dönüşmesi;
kapalı toplu alanlara alınırken ateş
ölçme zorunluluğuyla kurgulanan
kontrol noktaları, kapalı kamusal
mekânlarda koltuklar arası mesafeler,
dezenfektasyon alanlarının ortaya çıkışı;
özetle, önlem amacıyla insan başına
düşen metrekarenin artması bunun en
büyük göstergesidir.
Ortaya çıkan tüm kavramları metne
sığdırmak her ne kadar mümkün
olmasa da yukarıda kabaca özetlenen
“kentsel dönüşüm” ve “standartlar”
gibi mimarlığa ve tüm mekânsal
bilimlere içkin daha birçok nosyondan
anlaşılacağı üzere, kavramlar kendi
içlerinde birden fazla çağrışım
barındırır. Dijital arayüzde sunduğumuz
kavram açılımlarına karşılık gelen alt
çağrışımlar, hashtag sembolü üzerinden
hem kavramın içinde gömülü hem
de dikey bir yazılı anlatıda sözlük
sıralamasını takip ederken, atölye
sonucunda çıkan deneysel kavram
haritası bu anlamların aslında birbiriyle
ne kadar kompleks ve girift bir ilişkide
olduğunu gösterir.

Dijital Bir Arşiv
Bilginin dijitalleşmesinin özellikle de
içinden geçtiğimiz pandemi süreci
ile ivme kazandığı günümüzde Kent
Bileşenleri, atölyede derinlemesine
irdelenen “dijitalleşme” kavramını
aynı zamanda bir araştırma yöntemi
olarak projeye entegre eder (Görsel
6). Pandemi sürecinde müzeleşen
evler, çalışma hayatının, sergi, konser,
söyleşi gibi etkinlikler ile sosyal ve
kültürel yaşantının sığdığı sanal
bir topluluk ile buluşma mekânına
dönüşürken; pandemi, bilginin erişimi
ve üretimi için de bir nevi tetikleyici
bir unsur hâline geldi. Bu proje
özelinde de oluşturulacak dijital arşiv,
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benzer şekilde, pandemi sürecinin
kaydının tutulduğu bir yer ve hatta
medya referanslarıyla materyallerin
saklandığı bir arayüz olacaktır. İlk
bakışta, yakın gelecekte geriye
dönük bir okumaya imkân sağlayan
yapısıyla bir arşiv olarak düşünülebilir.
Her ne kadar arşivin içeriği pandemi
süreciyle oluşturulmaya başlanmış
olsa da, değişen dünya ile içeriğin
de dönüşmesi söz konusu olacak,
oluşturulacak arayüz gündelik hayata
dair mekânların kaydını tutmaya devam
edecektir.
Araştırma süresince atölye
katılımcılarıyla başlangıç yaparak
kayıt altına alınan kavramların imgesel
ve yazılı bir mecra üreterek pasif
kalmaması projenin ana hedefidir.
Oluşturulacak açık kaynak mecrasında
her geçen gün mevcut içeriğe
eklemlenecek yeni kavramlar söz
konusu olabileceği gibi, tartışmaya
açılmış kavramların algısal ve mekânsal
dönüşümlerini de takip edebileceğimiz,
içerik kadar anlatım araçlarının
da çeşitlendiği bir veri tabanı
geliştirilecektir.
Projede kent, mahalle ve ev
olmak üzere 2 ölçek üzerinden
tartışmaya açılmış bu kavramlar ilk
aşamada mimari görseller, teknik
veya hikâyeleşen anlatılar ve metinler
aracılığıyla anlatılıyor olsa da kısa
vadede proje, bu anlatıların farklı
disiplinlerin (edebiyat, sinema, grafik
tasarım, medya çalışmaları, fotoğraf
vb.) katkıları ile çeşitleneceğini ve
gelişeceğini öngörmektedir.
• Atölyede projenin geliştirilmesine
katkıda bulunan katılımcılar Yiğithan
Akçay, Ferya Alkan, Gökçe Çakır,
Süleyman Burçak Çıkıkçı, Gülsüm
Katmer, Yağmur Morçiçek, Ilgım Tur,
Esmanur Yavuz ve Tubanur Yavuz’a
çok teşekkür ederiz. Yalnızca atölye
süresince değil, bu metinde yer alan
görsel içeriğin düzenlenmesinde
emeği geçen Gülsüm Katmer’e,
indeks revizyonuna katkıda bulunan
Esmanur Yavuz ve Ilgım Tur’a ayrıca bir
teşekkürü de borç biliriz.
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