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Mimari Tasarım Stüdyosuna Feminist Bakış: 
Öğrencinin Yolculuğunu Anlamaya Çalışmak 

Gülşah Aykaç1 

Öz 

Mimarlık eğitiminin en önemli parçası olan mimari tasarım stüdyosu, 1960’lı yıllardan bu yana 

hem toplumsal hem de mekânsal sorunlara eğilmeye çalışıyor. Özgürleştirici bir mekân olarak 

kurgulanmaya çalışılan mimari tasarım stüdyosu, Türkiye’de çoğunlukla stüdyo yürütücüsü 

olan eğitmenin konumsallığı bağlamında tartışılıyor. Bu tartışmalarda stüdyo genellikle salt 

eğitimci perspektifinden, öncesi ve sonrası olmayan, kendi içine kapalı, üniversiteye ait bir 

mekân ve zaman aralığı olarak ele alınıyor. Makalede alternatif bir rotadan ilerlemeye, feminist 

pedagojinin sunduğu araçlar vasıtasıyla öğrencinin katılımını öne çıkarmaya ve yürütücünün 

konumsallığının ötesine geçmeye çalışıyorum. Bunu yapabilmek için de Türkiye’de mimari 

tasarım proje stüdyosunda mimarlık öğrencisinin yolculuğunu anlamaya çalışmayı 

öneriyorum: Güncel yerel bağlamlar içinde, mimarlık öğrencisi mimari tasarım stüdyosu 

öncesi, sırası ve sonrasında ne gibi tahakküm ilişkileri deneyimliyor? Otobiyografik 

hikâyelerimi irdeleyerek, mimari tasarım stüdyosunda deneyimlenen fakat dillendirilmeyen bir 

ayrışma ve ayrımcılık zemini üretildiğini tartışıyorum. Sınıfsal boyutu ağır basan bu zemin eril, 

elit ve Batılı aktörlerce baskılanan mimarlık alanında sürekli olarak yeniden üretilen 

modern/geleneksel, Batılı/Batılı olmayan, taşra/büyükşehir ikilikleriyle kesişebiliyor. 

Türkiye’de stüdyo eğitiminde daha kapsayıcı bir tutum yaratabilmek için öğrencilerin farklı 

kimliklerini ve deneyimlerini stüdyoya davet etmeyi; benzer bir yaklaşımla, stüdyo sonrasında 

 
1 Dr., ODTÜ Mimarlık Bölümü, gulsahaykac@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6003-2704.  
Makale Geliş Tarihi: 15/11/2020. Makale Kabul Tarihi: 20/12/2020. 
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mimarlıkta maruz kalınması muhtemel kırılganlıklara ilişkin sorgulamaları stüdyodaki eleştirel 

düşünmenin bir parçası haline getirmeyi öneriyorum. 

Anahtar Kelimeler: Feminist Pedagoji, Mimari Tasarım Stüdyosu, Eleştirel 

Düşünme, Kesişimsellik, Ayrışma ve Ayrımcılık 
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Looking at the Architectural Design Studio with a 
Feminist Eye: Understanding the Journey of the 

Student 

Abstract 

The architectural design studio, which is the most important part of architectural education, has 

been striving to deal with both social and spatial problems in Turkey since the 1960s. The 

design studio is usually discussed in the context of the studio instructor’s position. In these 

discussions, the studio is mostly looked at from the educator’s perspective only, as an enclosed 

space and time owned by the university with no past and future. In this article, I try to take an 

alternative route to emphasise the participation of the student and to go beyond the positionality 

of the educator by using the tools and inquiries offered by feminist pedagogy. To do this, I 

suggest that we need to understand the journey of the architecture student - the student that we 

try to liberate through critical thinking: What relations of domination does the architecture 

student experience before, during and after the architectural design studio in the current, local 

context? How do these relationships intersect with architecture? By examining my 

autobiographical stories and observations, I argue there is a ground of segregation and 

discrimination experienced but not articulated in the architectural design studio. This ground, 

which is dominated by a class dimension, can intersect with constantly reproduced dichotomies 

(modern/traditional, Western/non-Western, provincial/metropolitan) of architectural fields that 

are suppressed by masculine, elite and Western actors. In order to create a more inclusive 

approach in the studio education in Turkey, I want to emphasise the importance of inviting 

different identities and previous experiences of the students to the studio; with a similar 

approach, possible vulnerabilities can be faced while practicing the architectural profession 

and should be discussed as part of the critical thinking in the studio. 

Keywords: Feminist Pedagogy, Architectural Design Studio, Critical Thinking, 

Intersectionality, Segregation and Discrimination 
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Giriş2 

Mimarlık birinci sınıf öğrencisiydim. Mimari tasarım stüdyosu sırasında, stüdyo hocamız 

çizimlerimi yırtıp yüksek sesle ve kızgınlıkla, “Keşke (üniversite tercihlerinde) mimarlık 

yazmasaymışsınız.” diyerek masamdan kalktı ve seri hareketlerle stüdyodan ayrıldı. Geride 

derin bir sessizlik kaldı. Eşlik eden anlarda buna tanık olan arkadaşlarım ne yapacaklarını 

şaşırdılar. Ben de ellerimi kollarımı nereye koyacağımı, ne yapacağımı bilemez bir hâlde 

kalakalmıştım. Gözlerim dolmuştu, neden mimarlık için yetersiz olduğumu anlamamıştım. 

Yerimden kalkarak stüdyomuzdan uzaklaştım. Başka bir birinci sınıf stüdyosuna gidip 

stüdyoyu izlemeye karar verdim. Bölümümüzde mimari tasarım birinci sınıf stüdyoları 

yaklaşık yirmi kişilik gruplara bölünmüştü. Her grubun bir hocası3 vardı. Tüm birinci sınıf 

mimarlık öğrencileri ortak bir mimari tasarım stüdyo mekânını paylaştığı için başka bir 

stüdyoyu izlemek doğal bir durumdu. Z. Hoca’nın stüdyosuna gittim. Öğrencilerle toplu olarak 

ve tek tek konuşmalarını dinledim. Buradaki öğrencilerin de yüzlerinde artık tanıdık gelen 

endişeli bir ciddiyet vardı; bizim stüdyomuzdaki gibi henüz bilmedikleri araçlarla, 

kestiremedikleri süreçlere doğru yol almaktan kaynaklanan bir endişe. Fakat Z. Hoca’nın 

stüdyodaki öğrencilerle iletişiminden, bu endişenin farkında olduğunu ve öğrencilerin 

endişeleri hakkında açıkça konuşabildiğini, bu durumu stüdyonun bir dinamiği olarak 

gördüğünü anlamıştım. Z. Hoca öğrencilerin mimar olup olamayacakları ile ilgili yorum 

yapmıyor, mekân hayallerinin ve bu hayallerin çeşitli araçlarla oluşturulan temsillerinin 

eleştirilmesinin hayat boyu devam ettireceğimiz bir düşünme pratiğinin parçası olduğunu 

açıklıyordu.  

 
2 Bu makaleyi yazma cesaretini metinler aracılığıyla temas ettiğim feminist yazarlardan ve kent inisiyatifleri 
sayesinde temas ettiğim Zeynep Alica, Özgür Ceren Can ve Hülya Demirdirek’ten aldım. Hülya Demirdirek 
ayrıca metni yakından okuyarak bu yazma ve düşünme yolculuğuna eşlik etti. Hepsine sonsuz teşekkürler. 
3 Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde eğitimde eğitimcilere sesleniş biçimi hoca olduğu için, yazının pek çok 
yerinde eğitimci yerine hocayı kullanıyorum. Türkçenin dil özellikleri sayesinde bu hocaların kadın mı erkek mi 
olduğu anlatı sırasında gizli kalabiliyor. Hâlbuki yaşananlar sırasında bu çok önemli bir fark yarattığı gibi, 
öğrencinin de kadın mı erkek mi olduğu da ilişkileri çok etkiliyor. Bunların stüdyo içindeki dinamikleri 
etkilediğini çok farkında olsam da burada stüdyo eğitimine daha yapısal bir şekilde yaklaştığım için bu ayrımların 
yaşanması konularını mercek altına almıyorum. 
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Başka bir stüdyoyu izlediğimde bir şeyden emin oldum: Kendi stüdyomda bana karşı 

doğru olmayan bir davranış sergilenmişti. Üstelik bu kişisel olarak benimle, kişisel yetilerimin 

eksikliğinin stüdyo hocasını öfkelendirmesiyle ya da benim mimarlık tercihi yapmamın bir 

hata olmasıyla ilgili bir durum değildi. Bizim stüdyomuzda ters giden başka şeyler de vardı. 

Öncelikle hocamız mimari tasarım konusunu eleştirel bir biçimde ele almıyordu, bize katı ve 

sınırlı yollar gösteriyordu. Stüdyoda bizi pasif hale getiren, otoriter bir tavrı vardı. Bu tavır 

onunla bizim aramızda bir duvar oluşturuyordu. Peki, beni bu deneyimde bu kadar sarsan şey 

neydi? Bir çeşit şiddet içeren bu davranışın kişiliğimle ilgili olmadığını bu kadar erken fark 

etmeme rağmen beni neden bu kadar sarsmıştı? Yıllar geçtikten sonra farklı deneyimleri ve 

birinci sınıf deneyimimi yeniden gözden geçirdiğimde, sadece eleştirel düşünme ve hocanın 

hiyerarşik konumlanışı değil hakkında konuşulduğunu hiç duymadığım gizli bir ayrışmanın ve 

ayrımcılığın stüdyodaki hâlleri üzerine düşünmeye başladım. 

Mimari tasarım stüdyosunun4 yürütülüşü üzerine, toplam dört yıldan oluşan üniversite 

eğitim hayatımızda karşılaşacağım olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olmak için öğrenciyken 

düşünmeye başladım. Öğrenciyken veya dışarıdan bir gözlemciyken -yani not veren, karar 

alan, kararları uygulayan özne değilken- kendimi görece daha rahat hissediyordum. Son 

yıllarda eğitimci konumuna yavaş yavaş adım atarken daha sorumlu bir noktada durduğumu 

biliyorum ve mimari tasarım stüdyosu üzerine daha sistemli düşünmeye çalışıyorum. Çünkü 

eğitim tek başına yürütülen bir alan değil; çoklu kararlar, eylemler, kolektif süreçler 

gerektiriyor. Ortak ders verdiğim stüdyo hocalarından “öğrenciler konusunda fazla hassas” 

olduğumu söyleyen, “sert davranışın” da pedagojik bir araç olduğunu, özellikle de mimarlık 

eğitiminde sert davranmak gerektiğini belirten hocalar oldu. Benim deneyimim ve gözlemlerim 

ise, mimarlık öğrencilerine onları motive etmek için sert davranmak veya toplumsal cinsiyet 

 
4 Bir genelleme yapmaktan ve grafik, kentsel tasarım, planlama, iç mimarlık, ürün tasarımı gibi sanat ve mimarlık 
fakültelerinin alt disiplinlerinin tasarım stüdyoları üzerine eğilmekten bilinçli olarak kaçınıyorum. Çünkü kişisel 
deneyimlerim mimari tasarım stüdyosu ve onun ayrılmaz bir parçası olan mimarlık meslek pratiği ile sınırlı. Yine 
de yazının hem sınıflarını stüdyo -ya da başka bir kelimeyle atölye- gibi kurgulayan ve ders içeriklerini birlikte, 
birbirini de görerek yapma üzerinden oluşturan üniversite hocalarının, hem de diğer sanat ve tasarım alanlarında 
çalışan kişilerin ilgisini çekebileceğini düşünüyorum. 
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normlarınca kadın eğitimcilere atfedilen “fazla hassas”5 davranmak dışında bir yerde duruyor. 

Bu gizli ayrımcılığın farkındalığı ise bu duruşun ağırlık noktasını oluşturuyor. Bu bağlamda, 

mimari tasarım stüdyosunu otobiyografik hikâyeler ve gözlemlerle irdeleyerek6 alternatif bir 

bakış açısı geliştirmeye çalışacağım.7 Otobiyografik hikâyeler üzerinden ilerlerken 

akademisyen ve öğrencilik deneyimlerimin yanı sıra üniversite sınav tercihleri, mimarlık 

bölümünden mezuniyet, mimari tasarım ofislerindeki deneyimler ve stüdyolarda eğitimci 

konumuna uzanan tüm hikâyemi kullanacağım. On beş yıla yakın bir süre içinde kimi zaman 

stüdyoda bir öğrenci, kimi zaman tasarım ofislerinde inşaat sektörünün koşullarıyla yüzleşen 

genç bir kadın mimar, kimi zaman eğitimci konumlarından ses veriyor olacağım.8 Anlatılanın 

tarihselliğini ortaya koymanın ötesinde feminist otobiyografi kişisel olanın politik olduğundan 

başlayarak, tek tek ama aynı zamanlı yaşam deneyimlerini bilgi üretiminde, öznelliğin, 

farklılıkların, ötekiliğin ve gücün eleştirel bakışının geliştirilebildiği bir kaynak olarak 

görülüyor (Marcus, 1994; Skeggs, 1995). Jane Gallop’un Anektod Teorisi (2002) ışığında 

bakıldığında feminist otobiyografik anektodlar paylaşıldıkları zaman farklı sınıflar ve farklı 

kurumlar arasında beklenmedik bireysel deneyimlerin dayanışmasına sebep olabiliyorlar.  

Mimari tasarım çok karmaşık ve çok katmanlı süreçlerden oluşuyor. Bu süreçlerde 

stüdyoyu mümkün olabildiğince verimli, özgürleştirici, katılımcı bir mekân haline getirmek 

 
5 Sara Ahmed (2014) bir yazısında feminist düşüncenin (sanıyorum ki en çok üniversite gibi kurumlar içinde ve 
akademik bilgi üretiminde) fazla hassas, fazla kişisel, fazla hoşgörülü, fazla duyarlı olmak iddialarıyla 
değersizleştirilmeye çalışıldığının altını çizer; oysa hassas, kişisel, hoşgörülü ve duyarlı olarak mevcut kurumsal 
yapıların kolektif, eril, baskılayıcı, sömürücü dolayısıyla sert ve duyarsız mekanizmalarına karşı politik bir karşı 
duruş sergilenebilir. Öte yandan bu iddialarla çelişen bir şekilde ve Türkiye’de de sık karşılaştığımız bir durum 
olarak tacizin ifşası söz konusuysa bireysel beyanlara örgütlü bir komplonun parçaları gibi davranılmaktadır. 
6 İlknur Meşe’nin de (2018) aktardığı gibi Türkçe feminist pedagoji literatüründe deneyim üzerine oldukça az 
sayıda üretim bulunuyor. Bununla birlikte bu literatürün eğitim bilimleri, sosyoloji gibi alanlar içinden üretildiğini 
ve ağırlık noktasının yükseköğretimde toplumsal cinsiyet dersleri olduğunu not etmek isterim (a.g.m.).  
7 Birçok alana uygulanabilecek kesişimsel feminist düşünme biçiminin eğitim alanına da uygulanabileceğini kendi 
deneyimlerim ile yaşayıp fark ettikten sonra bu makalenin sonuna geldiğimde D'Ignazio ve Klein'in (2020a, 
2020b) veri bilimini irdelerken kullandıkları ilkeleri okumak, deneyimin ifade edilmesi, irdelenmesi konusunda 
beni daha çok ikna etti. Onların önerisi şu: Gücü inceleyin, gücü sorgulayın, duygu ve somutlaşmayı yükseltin, 
ikililik ve hiyerarşileri yeniden düşünün, çoğulculuğu kucaklayın, bağlamı düşünün ve emeği görünür kılın. 
8 Sadece akademisyen olarak deneyim kazanmış olsaydım bu yazı biraz eksik kalırdı. Öte yandan akademi ile 
hem öğrenci hem de eğitimci konumlarından temasım iki büyükşehirde (Ankara ve İstanbul’da) bulunan devlet 
ve vakıf üniversitelerine bağlı birden fazla mimarlık bölümüyle sınırlı.  
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için eğitimcinin konumsallığı (positionality) üzerine, doğrudan konumsallık kavramını 

kullanmasa da, Türkiye’de mimarlık eğitimi alanında önemli çalışmalar bulunuyor (Aydınlı, 

2014; Sökmenoğlu, 2020; Sönmez ve Şenel, 2020; Yürekli, 2007; Yürekli ve Yürekli, 2000; 

2001; 2004). Fakat bu uzun yılların deneyimine dayanan kıymetli çalışmalarda mimari tasarım 

stüdyosu salt eğitimci perspektifinden ele alınıyor; bazılarında stüdyo, öncesi ve sonrası 

olmayan, kendi içine kapanmış, üniversiteye ait bir evren olarak kalıyor. Genel olarak, mimari 

tasarım stüdyosunu feminist pedagoji üzerinden tartışmaya açan çok az çalışma bulunuyor; 

Türkiye bağlamı dışında, ABD’de, feminist pedagoji ve kesişimsel feminizm üzerinden sanat 

ve mimarlık eğitimini tartışan bildiğim bir kolektif grup bulunuyor (The Feminist Art and 

Architecture Collaborative (FAAC), 2017; 2018). 2017 yılından bu yana ürettikleri çevrimiçi 

içerikler ve makalelerini takip ederek çok uluslu feminist sanatçı ve mimarlardan oluştuğunu 

anladığım FAAC, 2018 yılında Harvard Desing Magazine’de yayımladığı manifestoda, sanat 

ve mimarlık eğitiminde müfredatın kolektif olarak üretilmesi ve baskın kanonların 

sorgulanması; kurumlardaki güvencesiz iş sözleşmeleri ve eğitimciler üzerindeki yayın yapma 

baskısına karşı kurumlardan hak talep edilmesi; tahakküm ilişkilerinin yeniden üretilmediği 

sınıf ve stüdyo ortamlarının sağlanması gibi konulara değiniyor. FAAC’ın (2018) genel olan 

(yere ilişkin referans taşımayan) bu metninde verdiği kaynak metinlere bakarak dünyada 

feminist bilgi üretimi ile mimarlık eğitimi arasında köprü kuran bir literatürün henüz 

oluşmadığını anlıyorum. 

Eleştirel düşünme pratiğini içkinleştirmeye çalışan mimari tasarım stüdyosunu feminist 

pedagoji üzerinden tartışmamak, sistemli düşünmeyi, ırk/cinsiyet/sınıf eksenlerinde köklenen 

ayrımcılıkları keşfetmeyi ve çoğulcu bir tutum önermeyi zorlaştırıyor ve stüdyo dinamiklerine 

ilişkin özdüşünümsellikleri (self-reflexivity) hassaslık gibi etiketlemeler içinde kısıtlayabiliyor. 

Birbirine ışık tutan, tarihsel olarak birbiriyle konuşan ve birbirine eklemlenerek kuvvetlenen 

feminist bilgi üretiminin sorgulama olanaklarının mimari tasarım stüdyosu ile 

ilişkilendirilmemesi hem eğitim hem de devamındaki mimarlık meslek pratiği açısından çok 

önemli bir boşluk oluşturuyor. Bu boşluk stüdyoda Türkiye bağlamı ve Türkiye’deki farklı 

yerel ve mekânsal bağlamlarla ilişki kurma olanağı da barındırıyor.  



 
 

 

Feminist Tahayyül, Şubat 2021 | 16   

Mimari tasarım stüdyosunu deneyimlerim ve feminist pedagoji üzerinden düşünürken 

temel olarak, bell hooks’un (1994, 2010) feminist düşünce ile yeniden açılımladığı eleştirel ve 

katılımcı pedagojiden (engaged pedagogy) faydalandım. bell hooks’un bakış açısı mimari 

tasarım stüdyo derslerinin pedagojik sorgulanışını eğitimcinin konumsallığı ve öğrenciyi 

özgürleştirecek olan eleştirel düşünmenin ötesine taşımama yardım ediyor ve öğrencinin 

yolculuğuna odaklanmamı sağlıyor. Carolyn M. Shrewsbury’nin (1993: 166-167) değindiği 

gibi, feminist pedagoji en basit anlamda baskılama ve ayrımcılık mekanizmalarına karşı 

mücadele verir. Özellikle kendi yolculuğumu daha incelikle kazıdığımda, üzerinde sesli olarak 

çok durulmadığı için ifade etmekte zorlandığım bir ayrışma ve bazen doğrudan uygulanan, 

bazen ders içerikleriyle üretilen ayrımcılık ile yüzleşiyorum. Yazının ilerleyen bölümlerinde 

detaylı olarak açıklanacağı gibi, bu ayrışmanın sınıf temelli olsa da mimarlık disiplininde 

yeniden üretilen modern/geleneksel, Batı/Doğu, hatta taşra/büyükşehir ikilikleriyle kesiştiğini 

düşünüyorum. 1970’li ve 1980’li yıllardan bu yana feminist düşüncenin altını çizdiği ve 

2000’li yıllardan bu yana da bir kavram olarak irdelenen kesişimsellik (intersectionality) farklı 

ayrımcılık ve baskılama eksenlerinin birbiriyle kesişerek karşılıklı olarak birbirlerini üretmesi 

olarak tanımlanabilir (Anthias ve Yuval-Davis, 1983; Yuval-Davis, 2007: 564-566). Kendi 

mimari tasarım stüdyosu ve muhtelif mimarlık deneyimlerimden bugünün Türkiye’sinin 

mimarlık üretimi dinamiklerine baktığımda sınıf, cinsiyet ve etnisitenin birbiriyle kesiştiği bu 

gizli ayrışmanın dillendirilmesi ve buna karşı stüdyoda pedagojik bir tutum geliştirilmesi çok 

önemli görünüyor.  

Bu çerçevede, Türkiye’de mimari tasarım proje stüdyosunda eleştirel düşünme ve 

stüdyonun diğer sosyomekânsal dinamikleriyle özgürleşmesini umduğumuz, mimarlık 

öğrencisinin yolculuğunu anlamaya çalışmayı öneriyorum. Güncel yerel bağlamlar içinde 

öğrenci, mimari tasarım stüdyosu öncesinde, sırasında ve sonrasında ne gibi tahakküm ilişkileri 

ile yüzleşiyor? Bu ilişkiler mimarlık ile nasıl kesişiyor?  

Makalede bu soruları üç bölümde tartışıyorum. İlk bölümde kendi gözlemlerime 

dayanarak lise eğitimini tamamlayan öğrencinin mimari tasarım stüdyosu ile tanışmasına ve 
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karşılaştığı stüdyo dinamiklerine değiniyorum. İkinci bölümde, mimari tasarım stüdyosunda 

eleştirel düşünmeye davet edilen mimarlık öğrencilerinin kimler olabileceklerini, Türkiye’de 

mimarlık eğitiminde öncesi ve sonrasıyla nasıl bir yolculuk yaptıklarını sorguluyorum. Bu 

bölümde amacım, öğrencilerin farklı kimliklerinin, aile profillerinin, deneyimlerinin ve 

karşılaştıkları/karşılaşacakları tahakküm ilişkilerinin mimarlığın baskın ikilikleriyle kesişerek 

ayrışma ve ayrımcılık durumları ürettiğinin altını çizmek. Üçüncü ve son bölümde, öğrencinin 

yolculuğunu stüdyonun eleştirel düşünme pratiğine dahil etmek için sorulabilecek soruları 

tartışmaya açıyorum. 

Stüdyo ile Tanışma: Bir Özgürleşme Mekânı Deneyimi 

Hakkında pek bilgim olmayan mimarlık ve eğitiminin benim için bir özgürleşme alanı 

yaratabileceğini 2005 yılında, mimari tasarım stüdyo dersleri başladığında anladım. Bu 

özgürleşme öncelikli olarak üniversite öncesi eğitimde pratik edemediğimiz eleştirel 

düşünmeyle, dolayısıyla zihnin özgürleşmesiyle ilgiliydi. Erken 1960’lı yıllardan bu yana, 

dünyada pek çok mimarlık okulunca eleştirel düşünme, mimari tasarım stüdyosuna ve 

mimarlık disiplinine içkin bir eylem olarak benimsenmektedir. Bu noktada mimarlık ve 

Türkiye bağlamında eleştirel düşünme pratiğinin mimarlık eğitimine nasıl içkin hale geldiğini 

kısaca açmak faydalı olabilir. Türkiye’deki mimarlık okullarının önemli bölümü (bilhassa 

teknik okullar) 1960’lı yıllardan beri, 20. yüzyılda modernleşmenin başlangıç kabullerinden 

biri sayılan Bauhaus ekolünün etkisiyle mimarın yaratıcılığını odağına alan tasarım 

metodolojileri geliştirmiştir (Artun ve Aliçavuşoğlu, 2014 [2009]). Örneğin Y. Yeşim Uysal 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mimarlık eğitiminin tarihini aktarırken 1961 ve 1968 

yılları arasını bir dönem olarak tanımlar. Uysal, 1961 anayasasının özgürlükçü ortamı ve 

ekonominin özgürleşmesiyle mimarlığın iki uç arasında konumlandığını belirtir. Bu uçlar salt 

bir tüketim nesnesi olarak ya da teknik bir bina üretim modu olarak mimarlık ile yerel ve 

toplumsal bağlamları gözeten mimarlık arasındadır. 1968-1980 yılları arasında yerel ve 

toplumsal bağlamların eleştirisinin tasarım metodolojilerine yansıtılması arayışı üzerinde 
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yoğunlaşılmış, mimarlık eğitiminde Türkiye bağlamına eğilen bilimsel referanslı bir sistem 

kurulmaya çalışılmıştır (Uysal, 2014 [2009]: 375-392).  

Türkiye bağlamı kendi özgül dinamiklerini oluşturuyorsa da mimarlığın iki tezat uç 

arasında ele alınışı küresel bir ekonomik işleyişte ulusaşırı, ortak bir sorunsal olarak 

tanımlanabilir. 1980’li yıllardan sonra yükselişe geçen bina endüstrisi, 1960’lı yılların ilerici 

mimarlık teorisini ve kurumlardan sokağa taşan dinamikleri yeniden baskılamıştır (Rykwert, 

1988). Materyalist feminizm üzerinden ev mekânını tarihsel, politik ve mimari olarak ele alan 

Dolares Hayden’in de vurguladığı gibi mimarlığın nesnesi de tarihi de salt nesnel değildir; aynı 

zamanda sosyaldir. Örneğin ev mekânını aile kurumu ve toplumsal cinsiyet rollerinin ev içi ve 

ev dışı dinamikleri belirler (Hayden, 1981). Bu yüzden mimarlık üretim sürecini ve mimarlık 

ürününü yalnızca tasarım nesnesi olarak tanımlamak yetersizdir. Mimarlık sosyal ilişkileri 

yeniden üreten, kentin ve kentsel mekânın bir katmanı olarak tartışılmaktadır. Eleştirel düşünce 

tam da bu noktada hem mimarlık disiplinine hem de mimarlık eğitimine içkin bir eylem 

olmalıdır. Sosyopolitik ve sosyoekonomik boyutlar mimari tasarım problemlerini daha 

karmaşık bir kavrayışla ele almayı gerektirir. 2000’li yıllardan itibaren daha çok tartışılmaya 

başlanan zorunlu yerinden edilme, küresel salgınlar, önüne geçilemeyen kentleşme, ulusaşırı 

soylulaştırma (transnational gentrification), felaketler gibi evrensel ölçekteki mekânsal 

krizler, hem mimarlığın bina üretim hızını düşürmüş hem de mimarlıkta eleştirel düşünmeyi 

daha da elzem hale getirmiştir. 

Bir mimarlık öğrencisinin eleştirel düşünce ve eleştiri yapmak üzerine bir fikri 

olmayabilir, toplumsal meseleler içinde yaşantıları ve mekânı hiç düşünmemiş olabilir; fakat 

mimari tasarım stüdyosuyla karşılaştığında şunları çabucak fark edecektir:9 Mimarlık 

eğitiminde, mimari tasarım ya da mimari proje olarak adlandırılan stüdyo dersi, diğer tüm 

derslere göre hem ders kredisi bakımından hem de çalışma yoğunluğu açısından önceliklidir. 

 
9 Türkiye'de mimarlık eğitimini kurumsallaştıran teknik üniversite kategorisindeki okulların ikisinde lisans, 
yüksek lisans ve doktora yaptım. Burada mimari tasarım stüdyosunu bu okullarda edindiğim, kendi son on beş 
yılı kapsayan deneyimlerime dayanarak detaylandırıyorum. 
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Diğer derslerin sorgulanması, uygulanması stüdyoya yansır. Mimari tasarım stüdyosu 

öğreten/öğrenen hiyerarşisini kıran mekânsal dinamikleri barındırır. Örneğin stüdyo mekânı 

amfi ya da tahtanın bulunduğu bir sınıfa benzemez, fiziksel olarak benziyorsa bile o kısıtlılıkta 

deneyimlenmez.10 Stüdyoda geçirilen zaman haftada en az sekiz ila on saattir; stüdyo kullanımı 

ders saati dışına uzayabilir, hatta gözlemlediğim pek çok örnekte uzaması da beklenir. 

Stüdyoda çeşitlenen araçlarla (fiziksel model yapmaya yarayan araçlar, çizim araçları, dijital 

araçlar gibi) çalışılır. Stüdyoların kapıları dışarıdan dinleyicilere açıktır, dönem sonu sergileri 

stüdyonun önemli bir parçasıdır ve stüdyo üretimlerinin ve süreçlerinin yeni izleyicilerle 

buluşmasını sağlar. Staj, iş, yüksek lisans başvuruları gündeme geldiğinde her öğrencinin, 

başvurusuna kabul alabilmesi için, bireysel olarak portfolyosunu sunması gereklidir. 

Çoğunlukla mimari proje derslerinde üretilen projelerden oluşturulan portfolyo, lisans eğitimi 

sonrasında kişinin kimlik kartı gibidir; öğrencinin bir birey olarak nasıl bir mimarlıkla 

ilgilendiğini, nasıl bir eğitim aldığını, düşüncelerini, yapma becerilerinin sınırlarını ve 

potansiyellerini yansıtır. Başka bir deyişle portfolyo, üniversite giriş sınavının ya da sonrasında 

karşılaşılabilecek yeterlik sınavlarının tam tersi nev-i şahsına münhasır bir anahtardır. 

İlk yıldan itibaren fark edilen bu dinamikler dışında, özgürleşme imkânı sunan bir 

mekân olarak stüdyoda gerçekleşen/gerçekleşmesi beklenen en önemli eylemler sohbet etmek 

ve eleştiri yapmaktır.11 Stüdyoda eleştiri yapmak, projeler üzerine karşılıklı diyalog 

geliştirmek, birlikte çok katmanlı boyutları ele alarak düşünmek -eleştirel düşünmek- için 

hâlihazırda bir araçtır. Hem stüdyoya rehberlik eden yürütücü hoca ya da hocalar, hem de 

katılımcı öğrenciler için eleştirel düşünmeden ve bu düşünceleri birbirleriyle12 paylaşmadan 

mimari proje konusunu yorumlamak ve özgün bir tasarım süreci deneyimlemek oldukça 

 
10 Sadece stüdyo mekânı üzerine ayrı bir yazı yazılabilir. Türkiye’de mevcut yükseköğretim mimarlık 
bölümlerinin stüdyoları mimarlık eğitimi için yeterli değildir. Dışarıdan katılıma açık olduğu için katılabildiğim, 
2019 yılında Ankara’da gerçekleştirilen Mimarlık Bölüm Başkanları toplantısında bu konu bir kez daha gündeme 
getirilmiş “dershane gibi stüdyolar”dan bahsedilmiş, mimarlık bölümlerinin Mimarlık Eğitimi Akreditasyon 
Kurulu (MİAK) tarafından akreditasyonunda stüdyo mekânının mimarlık eğitimine uygunluğunun bir kriter 
olması gerektiği belirtilmişti. 
11 Bir diğer sık kullanılan fakat benim kullanmayı tercih etmediğim tabiriyle “kritik verme”. 
12 Burada “birbiriyle” ile yalnızca hoca-öğrenci arasındaki paylaşımı kastetmiyorum. Tek hocaya göre daha az 
hiyerarşik bir ilişkilenme yaratması muhtemel çoklu hocalar arası ve öğrenciler arası paylaşımları kastediyorum.  
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zordur. Bu noktada stüdyo hocasının, öğrencileri eleştirel düşünme eylemine bir topluluk 

(komünite) olarak davet etmesi, kritik ve not veren hiyerarşisi kurmamak için kendi 

konumsallığını sürekli olarak sorgulaması, öğrencilere verdiği mimari proje tasarım konusunu 

eleştirel bir perspektifle kurgulaması gibi ayrı ayrı değinilebilecek durumlar bulunuyor. 

Türkiye’de bu hususlara birikimlerini paylaşarak değinen eğitimcilerin (Aydınlı, 2014; 

Sökmenoğlu, 2020; Sönmez ve Şenel, 2020; Yürekli, 2007; Yürekli ve Yürekli, 2000; 2001; 

2004) altını çizdiği önemli bir tespit; yürütülüş şekli ve tasarım problemi/konusu eleştirel 

olarak ele alındığında mimari tasarım stüdyosunun hâkim öğrenme biçimlerinden öğrencileri 

ve eğitimcileri özgürleştiren sosyomekânsal olanaklara sahip olduğudur. 

Birinci sınıfa başlayan mimarlık öğrencileri, mimari tasarım stüdyosunda herhangi bir 

bağlam olmadan “bir ev tasarlamanın hayalini kuruyorken,”13 mimarlık eğitimi boyunca 

oldukça karmaşık yerel ve materyal bağlamlara karşı eleştirel düşünmeleri gerektiği gerçeği ile 

yüzleşiyorlar. Dahası, farklı araçlar kullanarak ve yaparak düşünmenin ve ifade etmenin 

olanaklarıyla henüz tanışmamış oluyorlar. bell hooks (2010) eleştirel düşünmeyi çocuklukta 

bilinen fakat eğitim hayatının başlamasıyla yasaklanmış, baskılanmış ve dolayısıyla çocuk 

tarafından unutulmuş bir eylem olarak tanımlıyor. hooks (a.g.e.), henüz eğitime maruz 

kalmayan çocukların ardı ardına “nasıl?”, “ne?” gibi sorular sorduklarını, fakat bu soru sorma 

ve cevap alma ilişkisinde cevaplardan daha çok düşünme biçimlerini öğrendiklerini belirtiyor. 

hooks’a (a.g.e.) göre bu tutkulu düşünmeyi öğrenme hâli eğitimin dayattığı uyum sağlama ve 

itaat etme ile sonlandırılıyor. Türkiye’de lise eğitimi sonundaki yükseköğretime giriş 

ölçme/değerlendirme sınavları da müfredatı soru tiplerine sıkıştırarak öğrencileri ilkokuldan 

itibaren sürekli bu nihai sınava hazırlıyor. Irk, sınıf, cinsiyet ayrımcılıklarıyla pedagojiyi 

sorgulayan ve katılımcı pedagoji ile eleştirel pedagojiye feminist açılımlar getiren hooks’un bu 

çıkarımları benim kendi üniversite öncesi eğitim deneyimlerimle ve yakından izleyebildiğim 

çocuklar üzerindeki gözlemlerimle örtüşüyor. Stüdyoya üniversite sınavını atlatarak gelen 

 
13 Bir sohbet sırasında, mimari tasarım stüdyosunun deneyimli eğitimcileri özellikle ikinci sınıf öğrencilerinin 
kentsel bağlam olmadan, bir obje tasarlar gibi ev tasarlamak istediklerini aktarmıştı. Annem de bana mesleğin 
beşinci yılında “Sen şimdi ev yapabiliyor musun?” diye sormuştu. Her insan doğduğundan itibaren kendi 
mekânını kurar, kurgular. Bu yüzden mimarlıkla en çok ilişki kurulabilen eylem belki de bir ev tasarlamaktır.  
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öğrenci müfredat, işleyiş, katılımcılık ve hocanın konumu açısından yeni bir öğrenme mekânı 

deneyimliyor; bir anlamda düşüncenin ve bedenin mekânda özgürleşmesi deneyimi yaşıyor. 

Ancak öncelikle hooks’un (a.g.e.) da değindiği gibi bu bir gecede gerçekleşecek bir dönüşüm 

olamıyor. Öğrenciyi stüdyoda birlikte eleştirel düşünme ve yorumlama pratiklerine motive 

etmek için onun bir anda dönüşemeyecek olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu kabule ek 

olarak, özgürleşmeye davet ettiğimiz öğrencinin kim olduğu, nasıl yollardan geldiği, Türkiye 

bağlamında gerçekleşen yolculuğu üzerine de düşünmek gerekiyor. 

Stüdyonun bir özgürleşme mekânı olma potansiyeline mimarlık öğrencisinin 

yolculuğunda derinleşerek yeniden bakmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bunu 

yaparken coğrafi ve tarihsel bağlamdan, başka bir ifadeyle Türkiye üzerinden —Türkiye’de 

doğmuş, büyümüş, mimarlık öğrencisi ve eğitimcisi olmuş bireysellikler ve çoğulluklar 

üzerinden— bakmaya çalışmayı eleştirel düşünmenin de bir gerekliliği olarak görüyorum. 

Giriş bölümünde sorduğum soruları çoğaltarak cevaplar aramaya çalışacağım: Özgürleşen 

stüdyo dersi katılımcıları olarak mimarlık öğrencileri kimler? Üniversite eğitimi öncesinde ne 

gibi toplumsal baskılama ve tahakküm ilişkilerine maruz kalmış olabilirler? Bu baskılanma 

öğrencinin stüdyo katılımına etki ediyor mu? Bu baskılanma stüdyonun üretim ortamında 

stüdyo yürütücüsü olan hocanın özdüşünümselliğiyle birlikte düşünülebilir mi? Ve belki de en 

kritik sorunsallardan biri olarak, pratik ve eğitimi ayırmaksızın mimarlık alanı, bu 

baskılamalardan hangilerini yeniden üretmeye eğilim yaratıyor olabilir? 

Mimarlık eğitimi alan öğrencilerin kim olduklarına ve üniversite eğitimi öncesi 

hikâyelerinin nasıl olabileceğine tek bir yanıt vermek mümkün görünmüyor. Öncelikle 

üniversite öğrencilerinin farklı üniversitelerde farklı aile profillerinden geldiğini söyleyebiliriz. 

Türkiye’de pek çok ilde hem devlet hem de vakıf üniversiteleri bulunuyor. Aile profili 

açısından devlet ve vakıf üniversiteleri ve de üniversitenin bulunduğu kentler arasında önemli 

farklılıklar olabilir. Örneğin Mardin ve İstanbul’da bulunan üniversitelerin mimarlık 

öğrencilerinin aile profilleri birbirinden çok farklı olabilir. Ya da İstanbul’da bulunan bir vakıf 

üniversitesi ile ücretsiz eğitim veren bir devlet üniversitesinin mimarlık bölümü öğrencilerinin 
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aile profilleri arasında fark olacaktır. Yazının devamında bağlı bulunduğu mimarlık bölümünde 

çoğunluğu oluşturan aile profili ne olursa olsun, karşılaşılması muhtemel öğrenciler ve onların 

deneyimlemiş olabilecekleri toplumsal mekanizmalar üzerinden, 2000’li yılların başına denk 

gelen kendi öğrenciliğimi de sorgulayarak ilerlemeye çalışıyorum. Bu bağlamda pek 

değinilmeyen mimarlık eğitiminde sınıf ayrımcılığının taşra/büyükşehir, geleneksel/Batılı 

dolayısıyla oryantalist/modern ve toplumsal cinsiyet ikiliği ile kesiştiğini öne süreceğim.14  

Stüdyodan Önce ve Stüdyodan Sonra: Öyleyse Özgürleşen Mimarlık Öğrencisi 

Kim? 

Yaklaşık olarak on beş yıl önce, üniversite eğitimi almak için muhafazakâr bir İç Anadolu 

şehrinden İstanbul’a taşınmıştım. Bu benim için sıradan bir taşınma değildi. Ailenin, gözlerini 

hep üzerimde hissettiğim küçük şehrin, üniversite sınavının gerilimine sıkışmış lise 

öğrenciliğinin ve ezbere dayalı öğrenme/ölçme biçimlerinin tahakkümünden kurtulmuş bir 

genç kadındım artık. Aynı zamanda yaklaşık olarak ülkedeki 35 mimarlık fakültesinden15 

birinde ve büyükşehirde eğitim almaya hak kazanmış, heyecanlı bir birinci sınıf mimarlık 

öğrencisiydim. Tercih yaparken mimarlık eğitiminden ne bekliyordum emin değilim. Geriye 

dönüp düşündüğümde öyle sanıyorum ki severek yapamayacağım meslekleri eledikten sonra 

geriye kalan az seçenekten biri olduğu için mimarlık bölümünü tercih etmiştim. O dönem 

büyük kentlerdeki mimarlık fakülteleri giriş puanları ile tıp, eczacılık gibi sağlık bilimleri 

fakültelerinin giriş puanları birbirine yakındı. Annem, istihdam sorunu yaşamayacağım bir 

meslek seçmemi çok önemsiyordu ve biraz aile ekonomisini zorlayacağı, daha çok da “kız 

 
14 Türkiye’deki üniversitelerde sınıf ayrımcılığıyla karşılaşılması olası görünüyor. Bu sadece, ücretli ve burslu 
seçeneklerin olduğu vakıf üniversitelerinde aynı mekânı paylaşan farklı gelir gruplarına mensup ailelerin 
çocukları için geçerli değil. Farklı gelir gruplarından öğrenciler eğitimin özelleştirilmesi ve bir anlamda 
şirketleştirilmesiyle ilkokul seviyesinden itibaren mekânsal olarak ayrışıyor. Bu ayrışmayı deneyimleyen farklı 
gelir gruplarından öğrencilerin, üniversiteye giriş sınavında görece yüksek puanlar alarak iyi düzeydeki devlet 
üniversitelerinde sınıf ayrımcılığı ile yüzleşmeleri, ayrımcılığı uygulayan özneler ve ayrımcılıkla baskılananlar 
olmaları da mümkün görünüyor. 
15 2019 yılı itibariyle, bir kısmı henüz eğitim faaliyetine geçmemiş 131 adet mimarlık bölümü bulunuyor. Staj 
zorunluluğu eğitim süresine dahil edilen dört yıllık mimarlık eğitimi sonunda öğrenciler mimar olarak proje 
müellifi olma, şantiye denetimi yapma gibi yetkiler kazanıyor (YÖK, Yüksek Öğretim Bilgi Sistemi, 2020, 
https://istatistik.yok.gov.tr/). 
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çocuğu” olduğum için metropol bir kent olan İstanbul’a gitmem onu tedirgin ediyordu. 

Öncelikle küçük şehirlerde tıp okumam, olmuyorsa İç Anadolu’da bulunduğumuz için daha 

yakın ve tanıdık bir büyükşehir olan Ankara’da diş hekimliği ya da eczacılık okumam 

konusunda ısrarcıydı. Annem ve babam, aile ekonomileri üniversite eğitimini karşılamaya 

yetmediği için lise eğitimi sonrası sınava girerek bankalarda memur olarak çalışmaya hak 

kazanmış bir kuşaktandı. Banka memurluğu ile kendi ailelerini, 1980’li yılların dinamiklerini 

göz önünde bulundurarak hem kültürel hem de ekonomik olarak orta sınıfa yükseltmişlerdi. 

Aile bağı ile iletişimde kaldığımız diğer akrabalarım ise çoğunlukla memurlardan ya da 

Almanya’ya göç etmiş işçilerden oluşuyordu. Anne ve babamın üniversite ve bölüm tercihi 

konusundaki baskıları endişelerini azaltmamla sonlandı ve ben tercih ettiğim üniversiteyi ve 

bölümü kazandım. 

Genel olarak, üniversitede hem akademisyenler hem de öğrenciler arasındaki sınıfsal 

ayrışmalardan, aile zeminlerinin etkisinden çok az söz edilir.16 Ücretsiz okunan bir devlet 

üniversitesinin öğrencisi olarak ben de ancak üniversiteden mezun olduktan sonra, eğitim 

hayatımız boyunca aramızda pek de açık edilmeyen bir ayrışma ve bununla ilişkili bir 

ayrımcılık ekseni olduğunu fark ettim. En basit farkındalık, birbirine daha yakın olan küçük 

bir grubun oldukça yüksek gelir grubuna dahil ailelerden geldiğini ayırt etmemle oluştu. Daha 

karmaşık düzeydeki farkındalık ise mimarlık üretimine dair. Bu, benim de dahil olduğum 

mezun olur olmaz çalışmak zorunda olanlar ve çalışma zorunluluğu olmayan, bir süre 

çalışmasa da ailesi tarafından desteklenebilecek olanlar arasında eğitim sırasında ve özellikle 

mezun olduktan sonra bir ayrışma olduğuydu. Eğitimin vaat ettiklerini vermeyen sektörde 

 
16 16 Mart 2020 tarihinden itibaren yükseköğretime uzaktan devam etmemize neden olan KOVID-19 küresel 
salgınıyla birlikte eğitime erişimde eşitsizlik konusu gündeme geldi. Benim o sırada verdiğim mimari tasarım 
stüdyo dersine katılan tüm öğrencilerin bilgisayarı vardı, fakat bazı öğrencilerin internete erişimi ya hiç yoktu ya 
da sınırlı ve verimsiz bir internet erişimi ile haftada iki gün beşer saat süren stüdyo dersine bağlanmak zorunda 
kaldılar. Ev içi koşullardan ya da ailenin yükseköğretime verdiği önem gibi konulardan kadın öğrenciler daha 
olumsuz etkilendi. Örneğin stüdyomuzdaki bir kadın öğrenci ailesiyle birlikte iki hafta boyunca internete zorlukla 
girebildiği köylerine gitmek zorunda kaldığını söyledi. Salgının daha da kırılganlaştırdığı ve görünür kıldığı bu 
gibi durumların tartışılmaya başlanmasına kadar yükseköğretimde sınıfsal farklılıkların ayrışma ve eşitlik 
ekseninde ele alındığına çok az rastladım. Konuyu salgın öncesinde ABD’deki işçi sınıfı kökenli akademisyenler 
üzerinden dillendiren ilgi çekebilecek bir haber için bkz. Wilby (2019). 
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2009-2010 yıllarında mezun olduğumuzda istihdam olanakları oldukça fazlaydı. Fakat 

istihdam koşullarının kırılganlığı, daha açık bir ifadeyle, geçici süreli iş sözleşmeleri, düşük 

ücretler, fazla mesai, etik olmayan, toplumsal fayda ya da yerel bağlam düşünülmeyen 

projelerde rol alma gibi ekonomik, toplumsal ve bireysel olarak yıpratıcı durumlarla karşı 

karşıyaydık.  

Annemin endişe duyduğu istihdam kısıtlılığı mimarlıkta 2016 yılına kadar gündemde 

değildi. Fakat yine de Türkiye’de 2005 sonrasında gitgide otoriterleşen, hızlı süreçler hâlinde 

yürütülen, demokratik olmayan kentsel ve mekânsal üretim süreçleri mimarlığın yeni mezun 

genç “işçileri” için oldukça zorlu koşullar yarattı.17 Okulda deneyimlenen eleştirel düşünme 

ortamı mimarlık ofislerinde yerini hızlı, son derece hiyerarşik ve cinsiyetçi üretim süreçlerine 

bıraktı.18 Eleştirel düşünme ile yerel bağlamların irdelenmesi bir yana, genç mimarlara karşı 

kentsel ve mekânsal üretim süreçlerinde ve de üründe söz sahibi bileşenler gibi değil, üründen 

bağımsız, mekanik ve her an değiştirilebilir parçalar gibi davranılıyordu. Mimarlık bölümü 

mezunları bilhassa genç insanlar, yüzer gezer ekonominin bina endüstrisiyle ilişkilendiği için 

en göze çarpan ve en kırılganlaşan öznelerinden birine dönüştü. Bu tezatlık özellikle geçtiğimiz 

on yılda akademi ile eğitim arasında ciddi bir yarılma yarattı. Mimarlık eğitimi sonunda 

çalışma zorunluluğu olmayanlar, inşaat sektörünün kırılgan mimarlık ortamı ile çok daha az 

temas etti ya da hiç temas etmeme ayrıcalığına sahip oldu. Benim gibi ailesi tarafından 

büyükşehirde kalmak için yeterli ekonomik destek alamayacak olanlar geçici burslar bulmak, 

 
17 Dünyada 2008 krizi sonrasında belirginleşen mimarlıkta güvencesizleşen çalışma koşulları hakkındaki 
yazısında Peggy Deamer mimarlığı bir iş (work) ve mimarı işçi olarak tanımlar. Mimarların hizmet işinin bir 
parçası olduğunu vurgulayan Deamer, örneğin bir bina projesinin tasarımına hizmet ederken, emek, boş zaman 
eksikliği, emeğin esnekleşmesi ve makineleşmesi gibi durumlara değinir. Mimarlar da tıpkı endüstrileşmenin 
erken dönemlerindeki işçiler gibi süreci ve ürünü şekillendirme konusunda özerklik ve otorite eksikliğinden 
mustariptirler. Bu koşullar aynı zamanda işçinin sömürücü koşulları olarak da tanımlanmaktadır. Dahası, Deamer, 
ister beyaz yakalı ister mavi yakalı, profesyoneller veya el işçileri olsun, çevrenin üretim süreçlerinde çok sayıda 
emekçinin sömürülmesinin paralel ilişkilerini ve birbirleriyle olan bağlantılarını resmetmektedir. Bu anlamda 
“işçi olarak mimar” kavramsallaştırması, bu sömürü süreçlerinin farklı aktörlerini ortaklaştırır (Deamer, 2015).  
18 UİMF (Ücretli ve İşsiz Mimarlar Forumu) 2017; MDTH (Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi) 2018 
yılında çeşitli platformlar kurmaya, bu duruma maruz kalan mimarlarla haklarını tartışan ve savunan etkinlikler 
düzenlemeye başladı. http://mimarliktadayanisma.org, https://uimfblog.wordpress.com (Erişim tarihi 01 Kasım 
2020). 
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ancak bir ofiste zorlu çalışma koşullarında çalışırken yüksek lisans yapmak gibi çetrefilli 

yollardan gitmeye devam etti.19  

Benim mezun olduktan sonraki yaşantım, piyasanın sunduğu etik olmayan projeler 

üreten ve emeği sömüren süreçlerin dışına çıkabilmeye çalışmak, bu yüzden mimarlık ofisleri 

arasında sürekli iş değiştirmek, lisansüstü eğitimi için kısa aralıklarla işi bırakmak ve sonra 

yeniden iş bulmak, dönem dönem burs bulmaya çalışmak gibi sürekli bir arayış ve ayakta 

kalma çabasına dönüştü. Zira henüz üniversite tercihleri zamanında küçük şehirden tek başıma 

çıkmış olmam, bana ailemin gururlu tabiriyle çoktan “kendini kurtaracak kız çocuk” olma 

yükünü yüklemişti. Aile bağları ve ağları sayesinde belirli şirketlerde çalışmaya başlamak, 

memleketine dönerek mimarlık ya da başka meslekler yapmak, büyükşehirde ofislerde 

deneyim kazanıp kendi işini kurmak ya da mimarlık dışında meslekler edinmek gibi muhtelif 

yollardan gidenler de oldu. Ancak benim dönemime büyük resimden baktığımızda, mezun 

olduğunda eğitim sırasında kurulmaya başlanan iş ve kültürel ağları sunan büyükşehirde 

tutunmak, ailenin kurduğu çeşitli tahakküm biçimleri altına yeniden dönmemek, genç bir kadın 

olarak ayakta kaldığını aileye ispatlamak için çalışmak zorunda olanlar ve çalışmak zorunda 

olmayanlar, bu sayede kendine alternatif üretim alanlarını daha kolaylıkla açabilenler arasında 

bir ayrışma oldu. Bu durum, aslında pek de açık edilmeyen sosyoekonomik bir eleme. 

Elemeden geçerek inşaat sektöründen uzak kalabilen, kendisini eğitim ortamının vadettiği 

eleştirel mimarlık alanında geliştirebilenlerin akademisyen olma ve tekrar mimarlığın eğitim 

tarafında kendine alan açma ihtimali daha yüksek oldu. Başka bir deyişle, eğlenceli ve 

“yaratıcı” işlerin, çoğunlukla daha ayrıcalıklı ve sayıca dar kesim tarafından üstlenilmesi 

durumu aynı disiplin içinde olsa da mimarlık için de geçerli. Mimarlık bölümlerindeki 

 
19 Elbette bundan yaklaşık 10 yıl önce mezun olmuş, inşaat sektörünün ani yükselişi ve düşüşüne tanıklık etmiş 
hem işsizlik söz konusu değilken hem de söz konusuyken emek sömürüsüne maruz kalmış, ofisler arasında sürekli 
iş değiştirmiş kendi kuşağım mimarlar adına yazıyorum. Aynı ofiste çalıştığımız Esra Sert ile giriştiğimiz 
araştırmalarda kendi kuşağımız adına bir çerçeve oluşturmaya çalıştık. Daha yakın zamanda mezun olmuş 
mimarlarınsa farklılaşan deneyimleri olabilir (Aykaç ve Sert, 2018).  
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akademisyenlerden kaçının kadın ve alt gelir grubundan ailelere mensup olduğu sorusu 

şüphesiz buradaki ayrışmayı açık edecektir. 

Sınıf temelli ayrışma mimarlık eğitimi sırasında ve sonrasında bir grup mimarın daha 

güvencesiz ve kırılgan koşullara maruz kalması şeklinde deneyimlenirken, mimarlıkta üretilen 

baskın ikiliklerden beslenen bir ayrımcılık durumuyla da kesişir. Türkiye’de eleştirel 

düşünceden beslenen, dolayısıyla yerel bağlama odaklanarak alternatif bir tasarım pedagojisi 

geliştirmeyi amaçlayan mimarlık eğitimleri kurumsallaştırılmaya çalışılmış olsa da (Artun ve 

Aliçavuşoğlu, 2014 [2009]) mimarlık hem elit hem eril hem de Batılı aktörlerce baskılanmış 

bir disiplin. Mimarlıkta baskın tarihin kanonu yüzyıllar içinde ezici çoğunluğu erkek, elit ve 

Batılı olan mimarlardan oluşuyor. Küçük şehir/büyükşehir, geleneksel/modern, Batılı olan ve 

olmayan ikilikleri altında yatan mimarlığın bu eril tarihi, kadın, küçük şehirden gelen, görece 

düşük gelir düzeyli ailelere mensup öğrenciler için çok daha sert deneyimlenebilecek bir 

baskılanma, dışlanma ve ait hissetmeme deneyimine dönüşebiliyor. 

Batılı olan ve Batılı olmayan mimarlık üzerine tartışma, Türkiye’nin yaklaşık son yirmi 

yılındaki politik gelişmelerde ve kentlerin yeniden üretilmesinde farklı bir yer tutmaktadır. 

Türkiye mimarlık, modernleşme ve kentleşme bağlamında merkez dışında kalan, küresel 

ekonomi bağlamındaki konumu itibarıyla çeper bir ülke. Tıpkı çeperde kalan pek çok ülke gibi 

Türkiye’nin de farklı toplumsal, materyal etkilerle ulusaşırı süreçler içinde üretilmiş, modernle 

iç içe geçen kendi özgül mimarlıkları var. Güncel hükümetin yapılı çevreye ve mimarlığa 

söylemsel yaklaşımı, ağırlıklı olarak Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’yı işaret eden ve özellikle 

İkinci Dünya Savaşı sonrası ekonomik gelişme ile özdeş olarak algılanan Batılı ve dolayısıyla 

ekonomisi Batı’ya bağlı modernizm20 ile geleneksel mimarlık arasında ikilik kurmakta; 

Türkiye’de geleneksel olana şimdiye kadar az önem verilmiş gibi göstermektedir.21 Bülent 

 
20 Konu ile ilgili Begüm Adalet, Hotels and Highways: The Construction of Modernization Theory in Cold War 
Turkey (2018) başlıklı kitabında, modernleşme teorisinin Batı merkezli büyüme/gelişme anlamında nasıl 
üretildiğini Türkiye’deki örnekler üzerinden tartışıyor. 
21 Örnek olarak “Mimarinize sahip çıkmazsanız, betonarme binalara mahkûm olursunuz” başlıklı haber not 
edilebilir (Anon, 2016).  
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Batuman’a göre (2018) bu söylem Türkiye’ye özel değildir, kolonyalizm sonrası dünyada daha 

geniş bir coğrafyanın ve tarihselliğin bir parçasıdır. Türkiye’de bu söylem, iktidarın politik 

gücünü sürdürmesini sağlayan yapılı çevreye ilişkin politikalarının bir parçasıdır. 

Modernleşmeye karşı önerilen geleneksel mimarlık ise totaliter süreçlerle üretilen, taklitçi ve 

formal bir Osmanlı-Selçuklu mimarisi yorumlaması olarak nitelendirilebilir (Aykaç, 2019; 

Batuman, 2018). Yaklaşık olarak son iki on yıldır Batılı olan ve olmayan arasında kurulan bu 

ikilik, eğitim tarafında da yankı buluyor olabilir; Batılı diye kategorize edilen mimarlığın 

geleneksel diye kategorize edilenin karşıtı olarak yüceltilmesi ve geleneksel diye kategorize 

edilenin dışlanmasına neden olabilir.22 Bu durum mimarlık eğitimine, etnik, politik, dini ve 

sınıfsal kimliklerin ya da örneğin küçük bir şehirde büyümenin geleneksel, Doğulu, oryantal 

olarak kodlanması ve dolayısıyla bazı öğrencilerin ayrımcılığa maruz kalmasının zemininin 

kurulması şeklinde yansıyabilir. 

Bu perspektiften stüdyoya yeniden baktığımızda farklı kimlikler ve geçmişlere sahip 

öğrenciler görürüz.23 Mimari tasarım stüdyosunda karmaşık tasarım problemleriyle, eleştirel 

düşünmeyle ve farklı araçlarla ilk kez karşılaşan öğrencinin yaşadığı endişenin altında yatan 

nedenler salt lise ve öncesinin sığ eğitim deneyiminden eleştirel süreçlerin özgürleştirici 

deneyimine aniden geçmek olmayabilir.24 Üniversite öncesi maruz kalınan aile ve toplumdaki 

baskı süreçleri, yerini mimarlığın sınıfsal temelli ve bununla birlikte Türkiye’deki bağlamla 

keskinleşen eril ve baskılayıcı dinamiklerine bırakıyor olabilir.  

 
22 Emine Erdoğan ve Nehir Gündoğdu (2020) derledikleri Türkiye’de Feminist Yöntem başlıklı kitabın “Niçin -
Türkiye’de- Feminist Yöntem” başlıklı giriş metninde Türkiye’de bulunmanın yarattığı çelişkilere ve özgül 
dinamiklere değiniyor. Özellikle bu paragrafı kitabın önemli katkıları sayesinde yazabildim.  
23 Farklı ülkelerden öğrencilerle temas etmeye son yıllarda başladım. Bu yüzden yüzeysel kalabileceğini 
düşünerek bu yazıya dahil edemiyorum; fakat özellikle İran, Suriye, Irak, Arnavutluk gibi ülkelerden gelen 
öğrenciler stüdyo ve ayrışma kapsamında yazılacak farklı çalışmaların kapsamında olmalı.  
24 Ücretli lise ve öncesi özel okullar, kuşatılmış ve kısıtlanmış müfredatı müfredat dışı öğrenci etkinlikleri ve 
kulüplerle, sosyal ve mekânsal donatılarla aşmaya çalışıyor olabilir. Bu okullardan yükseköğretime gelen öğrenci 
eleştirel düşünmeye daha yatkın olabilir. Eleştirel düşünmeye yatkınlık sınıfsal ayrışma ile bu yüzden ilişkili 
olabileceği gibi; kendisini eleştirel düşünmeye yatkın sanan fakat kısıtlı bir pencereden dünyaya bakabilen 
öğrenciler de olabilir. 
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Görece alt gelir grubundaki ailelerden, küçük şehirden gelmek ve bunlarla kesişen bir 

durum olarak kadın olmak ya da mimarlığın ayrıcalık atfettiği kimlikler dışında bir kimlik 

taşımak stüdyodan önce ve sonra çeşitli ayrımcılıklara maruz kalmaya neden oluyor. Öncelikle 

ailesinin gelir grubu nedeniyle mimarlardan ayrıştığını hisseden ya da ayrımcılığa uğradığını 

düşünen iki arkadaşımın deneyimini aktarmak istiyorum. Ankara’da eğitim bilimlerinde 

akademisyen olarak çalışan ve mimar olmayan bir arkadaşım, küçük şehirden büyükşehre 

gelmiş “kendi ayakları üzerinde duran” bir kadın öğrenci olarak kendisini mimarlık 

fakültesinde son derece rahatsız ve dışlanmış hissettiğini anlatmıştı. Nedenini sorduğumda 

fakültenin mekânsal tasarımını değil, çoğunlukla iyi giyimli ve yine çoğunlukla daha ayrıcalıklı 

ekonomik ailelerden gelen kişileri işaret etti. Sohbetimizin ilerleyişinde kendimi “mimarlığın 

doğası elit” derken buldum. Elbette hiçbir disiplinin, alanın, mesleğin bir doğası yok; hepsi 

toplumsal olarak sürekli yeniden üretim hâlinde olan beşerî kurumlar. Söylemek istediğim bir 

kurum olarak mimarlığın mimarları ayrıcalıklı kişiler gibi temsil etmesiydi. Babası otobüs 

şoförü olan mimarlık mezunu, kadın bir ofis arkadaşım başından geçen bir olaya benzer bir 

vurgu yaparak değinmişti. İyi geçen bir iş görüşmesi sırasında kendisine “Babanızın mesleği 

nedir?” sorusu sorulmuş, arkadaşım babasının mesleğini tereddütsüz söylemiş. Fakat cevap 

verdikten sonra soruya çok öfkelenmiş ve hemen ardından “Neden sordunuz?” diye eklemiş. 

Soruyu soran işe alımdan sorumlu, aynı zamanda ofis sahibi mimar “Genelde mimarların 

çocukları mimar olur ya ondan merak ettim.” demiş. Bu anlatıyı, anne ya da ailedeki diğer 

kişilerin mesleklerinin değil özellikle babanın mesleğinin sorulmasından, mimarlığın babadan 

çocuğuna devredilen —ki bir şey devredilseydi bu yetenekten ziyade müşteriler olabilirdi— 

bir meslek gibi tanımlanmasına kadar oldukça yabancılaştırıcı detaylar barındıran, fakat 

şaşırtıcı bulmadığım bir iş görüşmesi deneyimi olarak karşıladığımı anımsıyorum.  

Bir mülakat sırasında ben de pek unutamadığım benzer bir deneyim yaşamıştım. 

Mülakatın gerçekleştirildiği odaya girer girmez vesikalık fotoğrafımın bulunduğu başvuru 

dosyasını inceleyen mimar kafasını kaldırarak “İyi ki fotoğrafınıza benzemiyorsunuz.” dedi. 

Mülakata girdiğim dönemde bu gibi durumlara karşı bilinç düzeyim oldukça yüksekti, bu 

yüzden tereddüt etmeden özgüvenli bir yanıt vermem gerektiğini düşündüm ve “Hiçbir 
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fotoğrafım da birbirine benzemez.” diyerek gelen yorumun üzerimde ve odada bulunan diğer 

kişilerin üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi dağıtmaya çalıştım. Bir yandan politik bir yanıt 

veremediğime üzülmüştüm, çünkü aslında görünüşüm üzerine yapılan bu yorumun ne anlama 

geldiğini hemen anlamıştım. Mülakattan sonra bir arkadaşıma durumu anlattım ve fotoğrafımı 

göstererek yorumun ona göre ne anlama geldiğini sordum. Arkadaşım, “Fotoğrafta yeterince 

mimar gibi çıkmamışsın demek istemiş herhalde.” dedi. Sadece yüzün göründüğü bir kadın 

fotoğrafının mimarlık için yeterli bulunmayışının ima edilmesi, bu ima ile özgüvenimin ve 

özsaygımın sorgulandığını düşünmem ve durumu sesli sorguladığımda arkadaşımın aklına 

gelen ilk şekliyle verdiği cevap, mimarlık alanlarının dayattığı tek boyutlu kimliği ve sınıf 

temelli ayrımcılığı iyi özetleyen bir örnek diye düşünüyorum. 

Eleştirel düşünmenin motive edileceği bir stüdyo eğitimi için en önemli koşullardan 

biri öğrenciyi anlamaya, tanımaya çalışmak; ne gibi süreçlerden geçtiğini ve geçeceğini kendisi 

ve çevresi ile ilişkilendirerek tahayyül etmektir (hooks, 2010). Aksi halde eleştirel düşünme ne 

derece gerçekleştiriliyor olabilir? Mimari tasarım stüdyosu kimin için özgürleştirici bir 

deneyim olacaktır? Toplumsal olarak ezilenlerin tarafında bulunmamış eğitimcinin geçmişi, 

kimlikleri, başka bir ifadeyle kendi yolculuğu öğrencileri anlamaya el vermeyebilir. Fakat 

ayrımcılığın üretilmesi konusunu dert edinebilecek bir eğitimci, özellikle kadın eğitimciler, 

mimarlığın elit, eril, Batılı hallerine karşı uyanık davranabilir, bu hâlin farkındalığını stüdyoya 

taşıyabilir. Yazının devamında mimarlığın kendisinin ayrımcılığın uygulanabileceği bir zemin 

üretmemesi için mimari tasarım stüdyosunda, stüdyonun tüm bileşenlerine sorulabilecek olası 

soruları dökmek istiyorum. Bu soruları bugünün güncel durumlarından türettim. Bu yüzden 

sorular değişebilir, mutlaka çoğaltılabilir. Bu sorgulama hâlinin kendisi mimari tasarım 

stüdyosu için öğrencinin yolcuğunu anlamak üzere bir bakış açısı öneriyor. 

Yolculuğa Rehber (Olası) Sorular 

Stüdyoda çalışılan mimari proje konularında sokakla, güncel ve dolayısıyla politik olanla 

ilişkilenmek hem eleştirel düşünme pratiğini motive etmek hem de stüdyonun kendi içine 
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kapalılığını aşmak için önemlidir. Bu, stüdyo sonrasında kendini yaptığı işle anlamlandıran 

genç mimarın yaşamında eleştirel düşünmenin sürekliliğini yaratma potansiyeli de taşır. Bu 

sebeple yürütücüler, bilhassa birinci sınıftan sonraki sınıflarda, kentsel ve yerel bağlamları 

irdeleyen heyecanlı sorular sormaya çabalar. Katılımcılar ve stüdyo yürütücüleri tasarım 

sorularına birlikte cevaplar üretir; mimari proje bu süreçlerin ürünlerinden bir tanesidir.  

Kişisel olanla bağ kurmak ve bu bağın stüdyoya yansıtılması cevap arayışlarının bir 

parçası olabilir. Feminist pedagoji kişisel olanın sahiciliğine ve gücüne, özdüşünümselliğe 

vurgu yapar (Shrewsbury, 1993). Mimari tasarım stüdyosunda, eğitimci hep oradaymış ve 

öğrenciler birdenbire o mekâna katılmış, stüdyo öncesinde bir yaşamları yokmuş fakat hep 

beraber kente ilişkin sosyomekânsal durumlar sorgulanıyormuş gibi davranmak eleştirel 

düşünme ile yeni tanışan öğrencinin mimarlık ve stüdyo ile sahici bir şekilde ilişkilenmesini 

zorlaştıracaktır. Mimari tasarım stüdyosunda eğitimci ve öğrenci katılımcılar stüdyoyu her 

seferinde yeniden kurarlar. Hem kentsel, politik, coğrafi dinamikler hem de stüdyonun 

katılımcıları her seferinde değişir. Stüdyo katılımcılarının kişisel olanla bağ kurabilmesi için 

her öğrencinin içinde yetiştiği mekânsal bağlam ya da bağlamların stüdyonun içine taşınması 

motive edilebilir. Bilhassa özel ve kamusal mekânın keşfinde, mekânın sosyal ilişkileri yeniden 

üretmekte bir gücü olduğu, öğrencilerin yaşamlarına yansıyan sorularla irdelenebilir: Nasıl bir 

evde doğdun? Hangi kentlerde yaşadın? Evde yemeği kim yapardı? Sokakta arkadaşlarınla 

oyun oynar mıydın? Komşularını tanıyor musun? Yaşadığın kentte tiyatro var mıydı? Buna 

benzer sorular yaşamımızdaki sosyomekânsal dinamikleri, kamusal ve özele ilişkin 

deneyimleri, ortaklıkları ve farklılıkları keşfetmeye olanak tanıyabilir. Özdüşünümselliğin 

tasarım süreçlerinin bir parçası oluşu stüdyoya, üniversiteye, eleştirel düşünme eylemine ve 

mimarlığa karşı aidiyet duygusunu pekiştirebilir. Farklılıkları görmezden gelmek yerine onları 

özdüşünümsellikle görünür kılmak mimari tasarım stüdyosunun bir olanağıdır. Böyle bir 

yaklaşım, farklı kentleri, evleri, kimlikleri, özellikle geleneksel olarak kategorize edilebilecek 

olanı çok daha akışkan bir şekilde stüdyoya çağırır. 
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Eğitim ve mesleki pratik arasındaki yarılma sebebiyle stüdyo öncesi kadar sonrasının 

da öğrencinin yolculuğunda önemli bir yeri var. Henüz eğitim görüyorken bazı hocalarımız 

mimarlığın meslek olarak icra edilemeyeceğini söylerdi ya da bunu ima ederdi. Bu bir 

anlamıyla “mimarlık öldü” diyen oldukça olumsuz bir tutumdu. Benim gibi ailesi tarafından 

orta sınıf bir işi ve büyükşehirde kendini idare ettirebilecek geliri olması beklenen kişiler için 

meslek olarak sürdürülemeyecek bir mimarlık eğitimi almak, onarılması güç, hayatın geri 

kalanında tortu bırakacak bir mezuniyet travması yaratabilir. 

Mimarlığın illaki bina endüstrisi ile baskılanmış bir mesleki pratik olmadığını 

söylemek, mimar olarak mezun olduktan sonra para kazanılan işin mimarlık olmayabileceğini 

anlatmak, mimarlığı “entelektüel bir enerji alanı” (Yürekli ve Yürekli, 2004) olarak yeniden 

konumlandırmak gerekiyorsa da, bunlar öğrenciyi anlamak ve yolculuğuna eşlik etmek için 

yeterli değil.25 Benzer bir perspektiften, mimarlığın vadettiği üretim süreçlerinin stüdyo 

dışında olmadığını, maaşlı bir meslek olarak mimarlığın hiçbir potansiyeli olmadığını 

söylemek stüdyoyu ve eğitimin tümünü kendi içine kapatan bir tutum. Bunun yerine, 

öğrencinin stüdyodan çıktığında karşılaşacağı durumlar ile ilgili sorgulamanın stüdyoya ve 

stüdyo dışındaki derslere dahil edilmesi bu yarılmayı bir nebze onarabilir. Stüdyodan sonraki 

iş ve çalışma koşullarını eğitim boyunca sorgulamamak, emek süreçlerinin çelişkili 

gerçekliklerini ve bir ofiste mimarlık yapmak zorunda kalan ile kalmayan arasında 

oluşabilecek toplumsal/sınıfsal ince ayrışmayı görmezden gelmektir. Bu görmezden geliş 

henüz eğitim sürerken bir ayrımcılık zemini de yaratır. Oysa hangi işte çalışılırsa çalışılsın, 

eğitimin vadettiği özgürleşme deneyiminden öğrenilenler ve eleştirel düşünme pratiğinin 

sürekliliği potansiyel bir mücadele alanı yaratır. Mücadele her öğrencinin süregiden 

yolculuğudur; parçacıklar halinde sürer, birbirinden ayrışmazsa birleşir, dağıldığında kendi 

gücünü yeniden üretme cesareti bulur, farklı koşullarda bambaşka insanlara, mekânlara ve 

canlılara temas eder. Peki bu temaslar, farklı süreçlerin deneyimi, mimarlık eğitimine geri 

 
25 2018 yılında bir araya gelerek etkinlikler düzenlemeye başlayan Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar Forumu’nun 
Türkiye’nin en çok takip edilen mimarlık platformlarından biri olan XXI’de yayımlanan Bize Yalan Söylediler 
başlıklı kolektif yazısı eğitim ve meslek pratiği arasındaki ilişkisizliğin yarattığı hayal kırıklığına değiniyor 
(Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar Forumu, 2019). 
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dönebilir mi? Örneğin henüz açılan bir alan olarak demokratik süreçler örgütlemeye çalışan 

yerel yönetimlerde meslek icra edenlerin deneyimleri stüdyoya neler öğretebilir? 

Mimarlık sadece mimarlar tarafından üretilmez, çoklu aktörlerce ve çok bileşenli 

süreçler içinde üretilir. Yıldız mimarların ve onların gölgesinde yetişen, bazılarının emek gaspı 

konusunda yıldız mimarlardan geri kalmadığını gözlemlediğimiz ofis sahibi daha genç kuşak 

mimarların, işsiz ve işçi mimarlardan gitgide koptuğu bir dönemdeyiz. Tam da bu noktada, şu 

soruyu stüdyoda yüksek sesle sormayı son on yılın mekânsal haklarını talep eden sivil toplum 

deneyimlerinin ardından önemli buluyorum: Çoklu aktörlerden oluşmuş melez mekân üretim 

süreçleri nasıl örgütlenebilir? Çünkü belki de mimarlık değil de eril, elit, Batılı bir mimarlık 

ölmüş; tek bir müellifi olmayan çoklu mimarlıkların arayışı doğmaya başlamıştır (Aykaç, 

2020; Sert, 2019).26 

Sonuç  

Eleştirel düşünmenin pratik edildiği özgürleştirici bir mekân olarak mimari tasarım stüdyosu, 

eleştirel ve katılımcı pedagojileri özellikle yürütücünün (eğitimcinin) konumsallığı bağlamında 

tartışmak için olanaklı görünüyor. Çünkü mimari tasarım stüdyosu 1960’lı yıllardan bu yana 

mimarlıkta yaşanan kırılmayla birlikte hem yerel ve toplumsal hem de mekânsal sorunlara 

eğilmeye çalışıyor. Bu yazıda bu başlangıç noktasından hareketle farklı bir rotadan ilerlemeye 

ve feminist pedagojinin sunduğu araçlar ve sorgulamalarla öğrencinin katılımı ve yürütücünün 

konumsallığının ötesine geçmeye çalıştım. Yöntem olarak, kendi deneyimlerimden, kendi 

mimarlık yolculuğumdan yola çıktım; bu yolculuğa farklı stüdyoların ve meslek ortamlarının 

 
26 Bu minvalde düşünürken yeni karşılaştığım Tasarım Adaleti (Design Justice) hareketi ve ondan etkilenenlerin 
yaptıkları, aynı başlıkla bu yıl MIT Press’ten çıkan Sasha Costanza-Chock’ın (2020) kitabı heyecan uyandırıyor. 
Tasarım adaleti elbette mimari, grafik ve endüstriyel tasarım ile kısıtlı olmayan daha geniş bir alanda tasarlama 
sürecini daha katılımcı ve özgürleştirici kılabilmek üzere feminist perspektif ile yapılabilecek ne çok şey olduğunu 
gösterdi bana. 
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gözlemleriyle yaklaşmaya çalıştım. Böylelikle mimari tasarım stüdyosunda sessiz kalınan, 

deneyimlenen fakat dillendirilmeyenin izinden gitmeyi denedim. 

 İlk olarak, mimari tasarım stüdyosu öncesine bakarak, mimarlığın katı disipliner 

sınırlarında yeniden ve yeniden üretilebilen elit, eril ve Batılı bir mimarlık anlayışının stüdyoda 

ayrışma ve ayrımcılıklar üretebileceğini öne sürdüm. Türkiye’de alt gelir düzeyinden ailelere 

mensup, kendi içine daha kapalı görece küçük yerleşimlerden büyükşehre gelmiş kadın 

öğrenciler için bu ayrışma ve ayrımcılık düşey ve yatay ilişkilenmelerde daha yaygın biçimde 

deneyimlenebiliyor. İkincil olarak mimari tasarım stüdyosu sonrasına bakmaya çalıştım. 

Mimarlık eğitimi ve Türkiye’de son iki on yılda politik ekonominin ağırlık merkezini oluşturan 

bina endüstrisinin baskıladığı mimarlık mesleği pratiği arasındaki yarılma, mimari tasarım 

stüdyosu öncesi kadar sonrasına ilişkin sorgulamaları da çok önemli hâle getiriyor. Bu yüzden 

yazıda, stüdyo sonrasının emek koşullarına dikkat çekmeye, stüdyoyu kendi içine kapalı bir 

mekân ve zaman aralığı gibi değerlendirmemeye vurgu yapıyorum. Mimari tasarım stüdyosu 

sonrasında da sınıf temeli ağır basan fakat etnik, politik, dini kimlikler ve cinsiyet kimlikleriyle 

kesişen toplumsal ayrışma ve ayrımcılık, emek koşullarının kırılganlığında sürdürülebiliyor. 

Çalışmak zorunda olarak emek koşullarının kırılganlığıyla aniden yüzleşen ve çalışmak 

zorunda olmayarak kendisine mimarlık eğitiminin vadettiği alanı açabilen mezun mimarlar 

arasında kendiliğinden bir ayrışma yaşanıyor. 

Farklı pek çok ülkeden göçle ve zorunlu yerinden edilme ile gelen mimarlık 

öğrencilerine bu yazı kapsamında değinmedim. Onlarla stüdyolarda çok az temas etmiş olsam 

da ekonomik zorluklara ek olarak daha kırılgan bir yerde durduklarını gözlemliyorum. Bu 

değinememe durumunu yazının bir kısıtlılığı ve önemli bir araştırma alanı olarak not etmek 

isterim. Hangi yollardan stüdyoya gelmiş olursa olsun tüm öğrenciler için, öğrenciyi ve kendini 

tanımak ve de öğrenciyi ve kendini sevmek (hooks, 2010), bunun için eğitimci olarak kendi 

yolculuğunu ve öğrencilerin yolculuklarını anlamaya çalışmak yazı boyunca irdelemeye 

çalıştığım çelişkileri konuşmaya başlamamıza ve çoğulcu bir tutum geliştirmemize katkıda 

bulunabilir. Öğrencilerin stüdyo öncesi ve sonrasını da kapsayan yolculuklarını stüdyoda 
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eleştirel düşünmenin bir parçası olarak kurgulamak gerekiyor. Öğrenciler stüdyodan önce ve 

meslek ehliyeti edinerek üniversiteden ayrıldıkları bir eşik olarak mezuniyetten (stüdyodan) 

sonra çeşitli toplumsal tahakküm ilişkileri içinde kalıyor. Son olarak, bu yazının mimari 

tasarım stüdyosunu feminist pedagojinin araçlarıyla tartışmak konusunda bir başlangıç 

olmasını umduğumu belirtmeliyim. Çoğulcu bir tutum geliştirmek için önerdiğim ve 

öğrencinin yolculuğunu stüdyonun bir parçası hâline getirmeye çalışan olası soruların 

tartışılmasını ve çoğalmasını diliyorum. 
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