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Oyuncak Evi

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİNİ OYUNLAR 
KURGULAYARAK TASARIM SÜRECİNE DAHİL EDEN OYUNCAK EVİ 
PROJESİNDEN KATILIM, GELENEKSEL MİMARLIK VE İNADA DAİR NELER 
ÖĞRENİLEBİLİRİZ?

H. Cenk Dereli

atılımcılığa odaklanmış 

projelerin, kalıplaşmış 

yöntemlerle 

gerçekleştirilemeyeceğini 

Herkes İçin Mimarlık Derneği (HİM)’nin 

farklı kapsamlardaki projelerine 

katılanlar veya proje süreçlerini 

inceleyenler anlayacaktır. Her projenin 

amacı, kapsamı ve ortamı proje 

süreci boyunca izlenecek yöntemlerin 

özgün olarak geliştirilmesini gerektirir. 

Dünyanın dört bir yanında, katılımcı 

tasarım süreçlerini kullanan ekiplerin 

deneyimleri, herhangi bir projeye 

başlarken zihin açıcı olsa da projenin 

özgün koşulları ile örtüşecek yöntemler 

için nadiren birebir örnek alınabilirler. 

Katılımcı süreçlerle yürütülen 

projelerde katılımcılar süreçler içinde 

farklı oranlarda tasarlayan, yapan ve 

kullanan rollerinde yer alır. Tasarım 

alanından gelen profesyoneller için 

de bu geçerlidir. Tasarımcılar, bazen 

kullanıcı fikirlerinin mimari projeye 

aktaran bir tercüman, bazen kullanıcılar 

ile karar alıcılar arasında bir ara bulucu, 

bazen yapım sürecinin programını takip 

eden bir denetmen, bazense yapım 

süreçlerinde kullanıcılarla beraber 

üretirken öğrenen rolündedir.

 Derneğin çalışmalarına katılanlar, 

yukarıda bahsedilen özel rollerin 

yanında projeler için gerekli resmi 

görüşmelerin yapılması, projeler için 

gerekli bütçenin oluşturulması, maddi 

desteğin örgütlenmesi için destek 

duyurularına çıkılması, çalışmalara 

katılacak mimarlık öğrencilerinin 

koordinasyonunun sağlanması gibi 

işleri yürütme sorumluluğunu da alır. 

Her projeye özgü tasarım ve yapım 

süreçlerinin de kurgulanması onların 

görevidir. Derneğin Kadın ve Çocuk 

Mekanları projesindeki katılımcı tasarım 

ve uygulama süreçleri ile bir sinemanın 

yeniden canlandırılmasını konu alan 

Beyoğlu Sineması projesi süreçlerinin 

birbirlerinden farklı olması gerektiği 

kolaylıkla tahmin edilebilir. Ancak 

sadece tematik olarak birbirlerinden 

oldukça farklı bu gibi projelerin değil, 

ilköğretim düzeyindeki okulları konu 

alan benzer projelerin süreçlerinin de 

her seferinde tekrar kurgulanması, 

proje alanlarına yapılan ziyaretlerde 

mekânsal koşullar, yerel sorumlular ve 

potansiyel paydaşlara dair izlenimler 

doğrultusunda tasarlanması gerekir.

 İzmir’in Kemalpaşa İlçesi’nde 

bulunan Pakmaya İlköğretim Okulu’nun 

bahçesinde yapılmak istenilen Oyuncak 

Evi projesi kapsamında da öğretmenler 

ve öğrencilerden tasarım fikirleri 

toplamak için yukarıda bahsedildiği gibi 

özgün bir atölye çalışması kurgulandı. 

Proje süresinin kısıtlı olmasından 

dolayı, öğretmen ve öğrenciler tasarım 

sürecine bu atölye çalışması ve öneri 

projelerin değerlendirme toplantısı 

ile katıldı. Derneğin tüm projelerinde 

olduğu gibi Oyuncak Evi’nin mimari 

projesi derneğin yaptığı açık çağrıya 

yanıt veren mimarlar ve mimarlık 

öğrencileri tarafından tasarlandı.

Tanışma ve İlk Ziyaret:
16 Mart 2015 tarihinde HİM’e elektronik 

posta ile ulaşan Yasin Sancak, İzmir’in 

Kemalpaşa İlçesi’nde bulunan Pakmaya 

İlköğretim Okulu’nda görevli İngilizce 

öğretmeni Mehmet Ateş’in geleneksel 

oyun ve oyuncaklar vasıtasıyla 

iletişimin artırılmasına yönelik Avrupa 

Birliği projesi yürüttüğünü ve bu proje 

K

Kemalpaşa Pakmaya İlköğretim Okulu’nun caddeye 

göre konumu ve okulun sınırları.

(Resim 1)
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kapsamında doğal malzemelerle bir 

oyuncak evi yapmak istediklerini 

yazıyordu. Ateş bu konuyu görüşmek 

için Başka Bir Okul Mümkün 

Derneği’ne ulaşmıştı. Başka Bir Okul 

Mümkün Derneği de bu elektronik 

posta aracılığı ile kendisini HİM’e 

yönlendiriyordu. Mehmet Ateş kendisi 

ile yaptığımız yazışmada, okulda 

Ulusal Ajans tarafından onaylanan ve 

iki yıl sürecek Geleneksel Oyun ve 

Oyuncaklarla İletişim ve Barış adlı bir 

Avrupa Birliği projesi başlattıklarını 

belirtiyordu. Türkiye, Romanya, 

Portekiz ve Yunanistan’ı kapsayan bu 

proje kapsamında okulun bahçesine 

yerleştirilmek üzere bir

Oyuncak Evi inşa edilmesi proje 

amaçlarından birisiydi. Oyuncak 

Evi, AB projesi boyunca öğrenciler, 

öğretmenler, ilçede yaşayanlar ve 

proje paydaşı ülkelerden gelecek 

oyuncakların sergilendiği, minik bir 

atölyesi olan, 16-20 m2 büyüklüğünde 

bir yer olarak hayal ediliyordu.

 Mehmet Ateş, projeyi yürüten 

diğer öğretmenlerle beraber ortak 

paylaştıkları fikirleri dile getirirken, 

“evin sıra dışı bir tasarımının olmasını, 

mesela oyuncak şeklinde-Topaç, 

Oyuncak Bebek, Oyuncak Araba, vb. 

hayal ediyoruz. Aynı zamanda evin 

yapımında kullanılan malzemelerin 

doğal olması, doğadan elde edilebilir ve 

sürdürülebilir olmasını arzu ediyoruz. 

Evin içerisinde oyuncakların sergilenme 

biçimi de sıra dışı olacak.” diye 

yazıyordu. Avrupa Birliği projesinin 

sonunda Oyuncak Evi’nin müzeye 

dönüşmesini, “halka ve dünyaya açık” 

olmasını planladıklarını belirtiyordu.

 Elektronik posta ve telefon aracılığı 

ile gerçekleşen ilk görüşmelerden sonra 

derneğimizi temsilen Deniz Paçacı ile 

beraber Kemalpaşa’ya okulu görmeye, 

Mehmet Ateş ve diğer öğretmenlerle 

tanışmaya gittik. Okulun ana caddeye 

açılan girişinden uzakta, en küçük 

sınıfların dersliklerinin olduğu, arka 

bahçenin ağaçları arasında Oyuncak 

Evi için uygun gördükleri alanı 

gördük. (Resim1-2) Oyuncak Evi’nin 

ilçe sakinleri ile fiziksel ve görsel 

etkileşiminin oldukça sınırlı kalacağını 

öngördüğümüz bu yere alternatif bir 

yer bulmayı önerdik. Okul yönetimi ve 

öğretmenlerin önerisiyle, okul bahçe 

kapısının hemen yanında yer alan 

depoyu proje alanı olarak kullanmayı 

değerlendirmeye başladık. Deponun 

kapıları, okulun bahçe kotuna göre iki 

buçuk metre aşağıda kalan sokağa 

açılıyordu. Deponun üstünde, bahçe 

kotunda kalan alandan giriş alan, 

farklı kotlarla ilişki kuran, okula doğru 

yaklaşırken yolun her iki yönünden de 

görünür olan, okul bahçesinin sınırında 

sokaktan görülebilecek sergileme 

fırsatları yaratan bu alanı proje için 

uygun bulunduk. (Resim 3-4)

 İlk ziyarette, projenin paydaşı olan 

öğretmenlerin ve okul yönetiminin 

Oyuncak Evi’ne dair görüşlerini 

dinlendik. Elektronik posta yazışmaları 

sırasında da dile getirilen, yapının 

biçimsel olarak oyuncak bebek, 

araba gibi bir şeye benzemesi 

önerileri bu görüşme sırasında da 

tekrarlandı. Yapının malzemesi 

konusunda oldukça farklı fikirlerin 

dile getirildiği toplantıda, geleneksel 

yapı malzemeleri kullanılması özellikle 

vurgulandı. Fikir belirten her öğretmen, 

kendi memleketi veya görev yaptığı 

diğer yerlerden örnekler vererek 

hangi malzemenin nasıl kullanılması 

gerektiğini düşündüklerini söyledi. 

Bu fikir paylaşımı ortamının zaman 

zaman inatlaşmaya dönüşmesi, 

öğretmenler arasında bu konunun 

bir süredir tartışılmasından ve belirli 

fikirlerin müzakereye kapalı şekilde 

savunulmasından kaynaklanıyordu.

 Dernek üyeleri olarak görüşleri 

ve izlenimlerimizi not edip alanı 

fotoğraflarla belgeledik. Öğretmenler 

ve okul yönetimi ile tasarım süreçlerine 

temel oluşturacak fikirlerin toplanması 

için gerçekleştirilecek atölye 

çalışmasının tarihini belirledikten sonra 

okuldan ayrıldık.

SOLDA Okulun öğretmenleri ve yöneticileri 

tarafından oyuncak evi için önerilen alan. 

(Resim 2)

ALTTA Okula yapılan ziyarette daha uygun 

olacağını tespit ettiğimiz alanın caddeden 

ve okul bahçesinden görünümü (Resim 3, 4)
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Açık Çağrı ve Atölye 
Çalışması
İlk ziyaretin dernek içinde 

değerlendirilmesinden sonra, her 

proje sürecinde olduğu gibi dernek 

üyesi olan olmayan herkese açık bir 

atölye çağrısı yaptık. Bu çağrıya cevap 

veren katılımcılarla, okul yönetimi ile 

kararlaştırılan 2015 yılının 21 Mayıs günü 

Kemalpaşa’ya gittik. Atölye çalışmasını 

Oyuncak Evi’nin öncelikli kullanıcıları 

olan öğrencileri ve öğretmenleri 

dikkate alarak tasarladık. Öğrenciler 

ve öğretmenlerin birbirlerinin fikirlerini 

etkileyebileceklerini düşünerek, onlarla 

ayrı ayrı buluştuk. Her iki grubun 

kullanım, malzeme ve biçime dair 

beklentilerini ayrı ayrı belgelemeyi, 

kullanıcıların tamamının görüşlerinin 

yapının tasarımına yansıması ve yaratıcı 

fikirlerin ortaya çıkması açısından 

önemsedik.

 Öğrencilerin ve öğretmenlerin 

fikirlerini toplarken iki ayrı yöntem 

kullandık:

Resim yapmak bahane, sohbet 

şahane (Öğrenciler): Atölye çalışması 

okulun her dönemden öğrencilerini 

temsil eden karma grupların 

katılımıyla gerçekleşti. Bu gruplar okul 

öğretmenleri tarafından birbirlerine 

yakın yaş grupları bir arada çalışacak 

şekilde kurgulandı. Malzemeler 

öğrencilere dağıtıldıktan sonra okul 

öğretmenleri sürece sadece düzen 

sağlayıcı gözetmen rolü ile dâhil 

oldu. Atölye katılımcısı mimarlar 

ve mimarlık öğrencileri, okulun 

öğrencileri ile doğrudan diyaloğa girdi 

ve süreci onlar yönetti.

 Bu çalışmada amaç öğrencilere 

“Bahçede ne olmasını isterdin?” diye 

sorarak bahçeye yapılacak yapıdan 

daha fazlasına dair görüş toplamaktı. 

Ancak atölye sırasında öğrencilerin 

çoğunlukla bir ev, kulübe veya bina 

çizdiklerini gördük. Bunun sebebini 

sorunca, öğretmenlerin öğrencilere 

atölye günü Oyuncak Evi’nin resmini 

yapacaklarını söylediklerini öğrendik.

 Bu çalışmada esas amaç, öğrencilere 

bir yapının resmini çizdirmek değil, 

resim çizmeyi bir araç olarak kullanıp 

atölye katılımcısı mimar ve mimarlık 

öğrencilerinin ilköğretim öğrencileriyle 

sohbet etmesini sağlamaktı. Bu 

sohbet sırasında atölye yürütücüleri 

ilköğretim öğrencilerinin çizdiklerinden 

yola çıkarak sohbeti yönlendirerek, 

öğrencilerin nasıl oyunlar oynadıklarını, 

okulu ve bahçeyi nasıl kullandıklarını, 

okulun ve bahçenin fiziksel ortamının 

hangi özelliklerini sevip sevmediklerini, 

okul saatleri dışında da okula gelip 

gelmediklerini, okul dışında en 

çok nerede ne yaparak oynamayı 

sevdiklerini öğrendiler. Ayrıca 

öğrencilerin kişisel meraklarına ve okul 

yaşantısına dair anekdotları toplayarak 

öğrencilerin okul deneyiminin kapsayıcı 

bir tarifini yaptılar. (Resim 5,6,7,8)

Kim? Kiminle? Nerede? Nasıl? 

(Öğretmenler): İlk ziyarette 

öğretmenlerin okulun şekline, 

malzemesine ve kullanımına dair kişisel 

SOLDA Atölye katılımcısı mimarlar 

ve mimarlık öğrencileri, ilköğretim 

okulu öğrencileri gruplar halinde 

resimler yaparken onlarla konuşarak 

okula, okul bahçesine, oyuncak 

evine ve oynadıkları oyunlara dair 

sorular soruyor. (Resim 5, 6)

ALTTA İlköğretim okulu 

öğrencilerinin okul bahçesi ve okul 

yaşantısına dair gruplar halinde 

çizdikleri resimler (Resim 7, 8)

SAĞ ÜSTTE İlköğretim okulu 

öğretmenleri ile oynanan oyun 

sonunda onların verdikleri 

cevaplarla oluşan tablo (Resim 9)
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görüşlerini müzakere edilebilir fikirler 

olarak değil, kesin kanılar olarak ortaya 

konduklarını görmüştük. Bu yüzden 

öğretmenlerin alışkanlıklarını bozan, 

sözel olmayan fikir toplama yöntemi 

olarak onlarla bir oyun oynamaya 

karar verdik. “Kim, kiminle, nerede, 

nasıl, ne yapıyor” diye bilinen oyunun 

sorularını toplamak istediğimiz 

bilgiler doğrultusunda değiştirdik. Bu 

oyunda her bir sorunun cevabı farklı 

oyuncu tarafından yazılır. Tüm sorular 

yanıtlandığında, cevaplar bir cümle 

kuracak şekilde okunur. Mantıksız ama 

kurduğu sıra dışı ilişkiler dolayısıyla 

ilginç ve komik cümleler, basit sorulara 

verilen basit cevapların alışıldık 

anlamlarını yıkar. Yeni anlamlar ve 

kavrayışlar kuran cümleler yaratır. Bu 

oyunu atölye çalışmasında kullanma 

amacı, öğretmenlerin kesin bir dille 

savundukları fikirlerini müzakere 

edilebilir hale getirmekti. Başkalarının 

kelimeleri ile kendilerininki yan 

yana geldiğinde ortaya çıkan yeni 

bağlantılar içinden Oyuncak Evi’ne dair 

temel soruları yeniden tartışmalarını 

sağlamaktı.

 Öğretmenler “Kimler Kullanıyor? 

Kimler Ziyaret Ediyor? Kimler Göz 

Kulak Oluyor? Oyuncaklar Nasıl 

Sergileniyor? Ne Zamanlar Açık? Hangi 

Malzemeden? Renkleri Ne? Neye 

Benziyor?” sorularını, dağıttığımız 

kâğıtların en üstüne yazdı. Her bir 

soruyu diğerinden bir çizgiyle ayırarak 

kâğıt boyunca kolonlar oluşturdular. 

Herkes ilk kolonun sorusunun altına 

cevabını yazdıktan sonra, kâğıdı sadece 

o kolonu kapatacak şekilde katladı 

ve yanındaki kişiye uzattı. Böylece 

farklı görüşler içeren yirmi tane cümle 

elde edildi. Bu cümleleri kullanarak 

yaptığımız tartışmalar öğretmenlerin 

malzeme, biçim ve işletmeye dair kesin 

kararları müzakere edilebilir bir zemine 

taşındı. (Resim 9)

 Yerelde seferber edilebilecek 

imkânlar değerlendirilerek 

öğretmenlerin ve öğrencilerin fikirleri 

bir bütün oluşturacak şekilde bina 

programına dâhil edildi.

 Bina programı içinde, daha önce 

elektronik posta üzerinden yapılan 

yazışmalarda geleneksel oyuncakların 

öğrencilere ve kentliye sergileneceği 

alanlar, geleneksel oyuncakların 

yapılabileceği mini bir atölye, çocuklar 

için oyun alanı, toplantı mekânı, arşiv 

ve depo işlevlerinin olması istenmişti.

 Öğretmenlerle yapılan atölye 

çalışması sırasında öne çıkan 

bazı tercihler bina programının 

yapısallaşması için gerekli fikirlere 

eklendi. Bu fikirler, “ahşap, cam ve 

diğer doğal malzemelerden yapılmış, 

rengârenk, geleneksel oyuncak – 

geleneksel ev – geometrik şekil – ağaç 

– güneş – ay – araba – gemi- verandalı 

Karadeniz evine benzeyen, raflarda-

asılarak- içinde, dışından görülebilir- 

tavandan sarkan sergileme imkanlarına 

sahip bir yapı olması” gerektiği şeklinde 

özetlendi. Öğrencilerin resimlerinden 

ve öğrenciler resim yaparken 

anlattıklarından süzülen fikirler “güneş, 

merdivenle girilen ev, renk, bayrak, 

renkli kaydırak, oyun alanı, bulut, oyun 

sarayı, merdiven, araba, yeşil alan, 

park, bisiklet / tekerlekli araç” olarak 

listelendi. (Resim 10-11-12-13)

Oyuncak Evi Önerisi ve 
Değerlendirme
Atölye katılımcısı mimar ve mimarlık 

öğrencileri iki ayrı ekip halinde 

yukarıda tarif edilen bina programına 

sahip yapının tasarlanması için 

çalıştılar. Süreç sonunda proje alanının 

özelliklerini ve kullanıcıların fikirlerini 

ÜSTTE İlköğretim okulu öğrencilerinin 

çizdikleri resimlerden ve mimar ve mimarlık 

öğrecilerinin onlarla yaptıkları sohbetlerde 

aldıkları notlardan süzülen fikirlerin başlıkları 

(Resim 10,11,12,13)
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dikkate alan iki farklı tasarım önerisi 

ortaya çıktı. Her iki tasarım da proje 

alanının sokak cephesinde şehirle 

yarattığı karşılaşma yüzeyini sergileme 

işlevi için kullanıyordu. Farklı kotlarla 

kurulan ilişkiler, sokak kotunda 

görsel olarak etkili, görünür bir yapı 

yaratırken, okul bahçesi kotunda, daha 

küçük ölçekte, renkleri ve kitlesel 

kararları dolayısıyla oyuna davet eden 

bir yapı yaratmaya odaklanıyordu. 

Önerilerden birinin kitlesel etkisi 

dikdörtgenler prizmasının bütüncül 

geometrisine dayanıyordu. (Resim 14)

 Diğer öneri ise temel geometrileri 

parçalayan, özellikle okul bahçesinden 

bakıldığında farklı boydaki 

prizmalardan oluşan parçalı bir etkiye 

sahipti. Sıklıkla vurgulanan geleneksel 

yapı malzemelerinin kullanılması 

talebini ahşap kullanarak, geleneksel 

yapı biçimi taleplerini de bir cumba 

yorumu olan çıkması ile karşılıyordu. 

(Resim 15) İlköğretim öğrencilerinin 

çizimlerindeki bazı estetik unsurlar 

doğrudan bazıları da yorumlanarak 

dolaylı olarak tasarımlarda yer aldı.

 25 Haziran 2015 tarihinde okulda 

yapılan toplantıda, Dünya’daki ve 

Türkiye’deki çocuk mekânlarının 

örnekleri gösterildi. Oyuncak Evi 

tasarım kararlarının Kemalpaşa’da 

yapılan atölye çalışmasından nasıl 

süzüldüğü anlatıldı ve hazırlanan öneri 

projeler sunuldu. Sunum sonrasında 

öğretmenlerin eleştirilerinin temel 

noktası, Oyuncak Evi’nin bir oyuncağa 

benzerliğinin bulunmaması ve yeterince 

geleneksel olmaması üzerinde 

yoğunlaştı. Özellikle geleneksellik 

vurgusunun, tasarımın duvarlarında 

bezeme şeklinde uygulanmasına 

yönelik tavsiyelerde bulunuldu. 

Avrupa Birliği Projesinin sonlanmasıyla 

Oyuncak Evi’nin bir sergileme mekanı 

olarak kullanılacak olması dolayısıyla, 

iç mekandaki sergileme imkanlarının, 

sergileme deneyiminin dış mekanla 

ilişkisinin güçlendirilmesi için bahçe ile 

etkileşim biçiminin gözden geçirilmesi 

önerildi. Bunun yanında özellikle 

tasarım önerilerinden birinin bahçe 

kotundan oldukça yükseliyor oluşu 

olumsuz bulundu, yapı maksimum 

yüksekliğinin azaltılması istendi.

 Toplantı sonunda Ağustos 

ayına kadar proje revizyonunun 

gerçekleştirilip metraj listelerinin 

hazırlanması ve Eylül’de başlaması 

öngörülen yapım sürecinin planlanması 

karara bağlandı. Proje revizyonu 

sırasında, projelerden bir tanesine 

odaklanılmasına karar verildi. Bu 

projenin maksimum yüksekliği 

azaltıldı. En önemli değişiklik iç mekân 

organizasyonunda gerçekleştirildi. 

Projenin tamamlanmasından sonra, 

sergileme odaklı kullanım için yeniden 

ele alınan iç mekân, farklı izleme ver 

sergileme imkanlarını sağlayarak, kot 

farkının hacimsel etkisini güçlendirecek 

şekilde yeniden ele alındı. (Resim 16-17-

18)

 Bu paylaşımlardan sonra, okul 

öğretmenlerinden, okulun kentsel 

dönüşüm kapsamına girdiği ve bu 

yüzden Oyunca Evi projesinden 

vazgeçildiği haberi geldi.

Oyuncak Evi’nin Sonu
1. Ortak bir karara varmak, çoğu 

zaman katılımcı süreçlerin nihai 

hedefi gibi anlaşılır. Ancak ortak karar 

oluşturmak farklı fikirleri çarpıştırarak 

tek bir galip fikir yaratmaktır. Katılımcı 

süreçler bu yüzden ortak karara 

varmaktan öte, çatışmalı müzakere 

ortamları yaratmalıdır. Bu süreçte 

ortaya saçılan görüşler çoğulcu ve 

doğurgan ihtimallerden oluşur. Katılımcı 

süreçleri kurgulayanlar bu ihtimalleri 

toplamak ve seçmek için koşullara 

göre değişen yöntemler geliştirmek 

zorundadır.

 Oyuncak Evi proje süreci, 

kullanıcılardan fikir toplamak için 

oyunlar kurgulamanın nasıl işleyeceğine 

dair denemeler yapma fırsatı sağladı. 

Proje özelinde, öğretmenlerle oynanan 

oyun, öğretmenlerin kanıksanmış 

görüşlerini, oyun içinden çıkan 

ihtimalleri kullanarak müzakere 

edilebilir hale getirdi.

 Önerilen projenin, bu görüşlerin 

yarattığı proje ihtimalleri arasından 
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en ideali olma iddiasında olmadığı, 

yalnızca proje süresi ve koşullarında 

görünür olan ihtimallerden bir tanesi 

olduğu unutulmamalıdır.

 2. Atölyeye katılan mimarlık 

öğrencileri ile ilköğretim öğrencilerinin 

diyaloğu, farklı yaş grupları arasında 

iletişim imkânlarını sorgulamak için iyi 

bir deneyimdir. Kâğıtlar ve kalemler 

bu diyalogda ara bulucu görevindedir. 

Resimlerdeki çizimlerden başlayarak 

çocukların belleğine doğru çıkılan 

yolda, öğrencilerin kendilerine, okulu 

nasıl deneyimlediklerine ve hayallerine 

dair hikâyelere ulaşılır. Bu bilginin 

çizimin ve sözcüklerin imkânları ile 

sınırlı olduğu açıktır. Ancak proje 

görsellerinde gerçeğe biraz daha 

yaklaşan ve öğrencilerin çizimlerinden 

kimi zaman birebir, kimi zaman da 

yorumlanarak projeye taşınan fikirler, 

anlatma ve anlama süreçlerinin 

sınırlarını aşma potansiyeline sahiptir. 

Çocuklar için büyükler tarafından 

tasarlanan ortamlar yerine, çocukların 

fikirlerinin büyükler tarafından tasarıma 

tercüme edilmesi ile yaratılmış 

ortamların inşa edilmesi hem estetik 

hem de yapım yöntemleri açısından 

zorlayıcı ve yaşamı zenginleştirici 

deneyimler yaratacaktır. Bunun için 

farklı yaş gruplarını içeren tasarım 

ekiplerinin yaratılması kadar, bu 

yöntemlerle tasarlanmış ortamların inşa 

edilmesi öngörüsüne sahip karar verici 

kişi ve kurumlara da ihtiyaç vardır.

 3. Öğretmenlerin önerilen 

projelerin “bir oyuncağa benzerliğinin 

bulunmaması ve yeterince geleneksel 

olmaması” üzerine eleştirileri, tasarım 

değerlendirme toplantılarındaki 

tartışmaların ana çerçevesini oluşturur.

 Bugün geleneksel olarak işaret 

ettiğimiz yapılar, yapıldıkları 

zamanın çağdaş malzemelerini, 

yapım yöntemlerini ve mekânsal 

fikirlerini yansıtan yapılardır. Onları 

önemsememizi sağlayan karakterleri, 

yapıldıkları dönemin mimarisine 

ve yaşantısına etkileri, kendinden 

öncekiler ve kendinden sonrakilerle 

kıyaslandığında durdukları yerdir. 

Geleneksel olandan referans 

alınabilecek en önemli şey, döneminde 

diama çağdaş ve yerel koşullarla 

etkileşim halinde olduğudur. Bu 

anlayış bizi gelenekseli bugün yeniden 

yorumlarken tarihi biçimsel referanslar 

verme tutsaklığından kurtarır.

 Eğer gelenekselin amacı biçimsel 

referanslar vermek olsaydı, bugün 

önemli diye işaret ettiğimiz tarihi 

yapıların, en derin köklerdeki yapı 

biçimlerini yansıtması beklenirdi. Ancak 

tarihi konutların göçebe çadırlarına 

biçimsel olarak benzemediği, kubbenin 

imkân verdiği az kolonlu merkezi planlı 

önemli büyük camilerle, İslamiyet’in 

ilk yıllarındaki çok kolonlu camilerin 

benzemediği ortadadır.

 Tavuğa benzeyen tavuk restoranı 

gibi içindeki hizmete doğrudan 

referans veren bina fikri ya da sadece 

biçimi önemseyerek yapılan tapınak 

şeklinde, ayakkabı şeklinde, top 

şeklinde, ördek şeklinde bina fikrinin 

ise geleneksel değil Post-Modern bir 

düşünce olduğunu biliyoruz. Dennis 

Scott Brown ve Robert Venturi, 

Learning From LasVegas kitabında, 

kumarhaneler şehrinin gösteri 

mimarlığının öğrettiklerini bu kapsamda 

değerlendiriyordu.

 Geleneksel referans ile anlatılmak 

istenen, tarihte aidiyet ilişkisi 

kurulan bir kültür alanına referans 

vermek ise malzemeler ve biçimsel 

benzerlik açısından doğrudan işlevinin 

kavramlarına benzeyen, geleneksel 

olduğu için beğenilen ve işaret edilen 

bir yapı bulmak mümkün müdür? Ne 

İstanbul’daki Tophane binası bir top 

şeklindedir, ne de İç Anadolu’daki 

herhangi bir Selçuklu Kervansarayı 

sedir ya da sofra biçiminde… Bu 

bağlamda oyuncak evinin hem 

geleneksele hem de biçimsel olarak 

oyuncaklara referans vermesi 

beklentisini gelenekselin temsiline dair 

kafa karışıklığı kapsamında tartışmak 

gerekir. Geleneksel bina ve kent 

vurgusunun yapıldığı bu dönemde 

tarihi kentsel ve kırsal alanların o 

söylemi savunanların doğrudan 

ya da dolaylı kararları ile ne kadar 

zarar gördüğü de bu tartışmada 

değerlendirilmelidir.

 4. Oyuncak Evi projesi, dernek 

üzerinden sürece katılanların gönüllü 

olarak yürüttükleri bir süreçtir. Süreç 

boyunca, imkânları kısıtlı bir devlet 

okulunda kendilerine verilen görevlerle 

yetinmeyip daha fazlasını yapmaya 

çalışan öğretmenlere destek olmak, 

öğrencilerin okul deneyimlerine ve 

eğitimlerine olumlu katkı yapmak için 

emek sarf edilmiştir. Öğretmenlerin 

girişimi ve sorumluluğundaki Avrupa 

Birliği projesi kapsamında, derneğin 

gönüllü katkısıyla Oyuncak Evi gibi 

alternatif bir iş birliği ve uygulamanın 

başka devlet okullarında da benzer 

girişimlerin artmasını teşvik edeceği 

umut edilmiştir. Okul ve Avrupa 

Birliği arasında protokoller ve karşılıklı 

kurumsal sorumluluk ilkelerine dayanan 

Avrupa Birliği projesinin aksine Oyuncak 

Evi projesi, tamamen gönüllülük esası 

ve bireysel sorumluluk duygularının 

bağlayıcılığı üzerinde temellenir. 

Bu yüzden projenin, okulun kentsel 

dönüşüm kapsamına girdiği söylenerek 

iptal edilmesi, sarf edilen emeğin ve 

kurulan hayallerin Oyuncak Evi’nin 

üstünde oynayan çocukların coşkulu 

seslerine dönüşmemesi cesaret kırıcıdır. 

Ancak gönüllülük esasına dayanan 

ve alternatif süreçleri deneyimlemeyi 

amaçlayan pek çok sürecin buna 

benzer şekilde sonuçlanabileceği de 

unutulmamalıdır.

 Alışılmadık şeyler tüm imkânsızlıklara 

rağmen inatla sürdürülen süreçler 

sonunda yaratılır. t

H. Cenk Dereli, Dr. Mimar

SOL ÜSTTE Dikdörtgenler prizmasının bütüncül 

geometrisine dayanan önerinin caddeden görünüşü 

(Resim 14)

Temel geometrik formları parçalayan ve ilköğretim 

okuu öğrencilerinin çizimlerindeki estetik ögeleri 

doğrudan kullanan önerinin caddeden görünümü 

(Resim 15)

SOL ALTTA Öğretmenler ve okul yönetimine projelerin 

sunulmasından sonra yorumlar doğrultusunda yeniden 

ele alınan önerinin farklı bakış yönlerinden görünüşü 

(Resim 16,17,18)

ÜSTTE Yeniden ele alnın önerinin okul bahçesi ve cadde 

ile farklı kotlarda kurduğu ilişkiyi ve oyuncak evinin 

iç ve dış alanlarının kullanımsal organizasyonunu 

gösteren kesit (Resim 19)


