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‘Baﬂka Bir Okul Mümkün’*e ‹nanmak...
DÜNDARALP BU YAZISINDA, TÜRK‹YE’DEK‹ E⁄‹T‹M SORUNUNU KEND‹NE
DERT EDEN “BAﬁKA B‹R OKUL MÜMKÜN (BBOM)” G‹R‹ﬁ‹M‹NE VE
BBOM’UN M‹MAR‹ TASARIM ‹LKELER‹NE DE⁄‹NMEKTED‹R

Bo¤açhan Dündaralp

G

ÜSTTE BBOM Mimari Çal›ﬂtay-Bodrum
Tasar›m Ana ‹lkelerinin Oluﬂturulma süreci, 03.2012

E⁄‹T‹M HAYATA
“
HAZIRLIK DE⁄‹LD‹R.
E⁄‹T‹M HAYATIN TA
KEND‹S‹D‹R John Dewey

”
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ün geçtikçe hayat karﬂ›s›nda
seçeneklerin darald›¤›; sosyal
ve ekonomik adeletsizli¤in
artt›¤›; gezegen kaynaklar›n›n giderek
tüketildi¤i; de¤erlerin mu¤laklaﬂt›¤› bir
dünyada; gezegenimizin gelece¤inin
bir parças› olacak ‘çocuklar›m›z’ ve
onlar›n ‘e¤itimi’, kuﬂkusuz hayat
karﬂ›s›ndaki en büyük önceliklerimizden
biri. Bizi giderek yutan, parças› haline
geldi¤imiz, düﬂünmeden normlar›na
uydu¤umuz, kendi ellerimizle
kurdu¤umuz bu medeniyetin içinde,
onu sürdürecek yeni kuﬂaklar›n
jeneratörü zorunlu e¤itim sistemlerinin
aksine; hayat karﬂ›s›nda farkl›
kavray›ﬂlar üretebilen, geliﬂtirdi¤i
duyarl›l›klar ve de¤erler üzerinden
kendi iradesini geliﬂtirebilen ve adaletli
davranarak, gerekli iletiﬂim olanaklar›n›
yaratan kuﬂaklar nas›l bir ortamda
yetiﬂir? Böyle bir ortam kurmak
mümkün mü; hele gelece¤in
yöneticilerini yetiﬂtirece¤ini iddia eden
ana okullar›n›n oldu¤u, h›zl› kalk›nma
ad›na co¤rafyas›n› bozan, do¤as›n› yok
eden, toplumsal ve sosyal hayat›n›
ayr›ﬂt›ran, tepeden inme kararlarla
yaﬂam alanlar›n›n gün be gün de¤iﬂti¤i,
de¤erler ve e¤itim sisteminin
tektipleﬂtirildi¤i, insanlar›n birbirine
ﬂüphe ve güvensizlikle bakt›¤› bir
co¤rafyada? Bunu bilmiyoruz. Ama
içindeumudu olan, çaresizlikten kendi
yolunu inﬂa eden, say›lar› gün geçtikçe
artan bir avuç insan; tamam›yla gönüllü
emekle iﬂleyen, eﬂitlikçi, demokratik bir
yap›lanma üzerinde, kendi yaratt›¤› öz
kaynaklar üzerinden bu hayali 4 y›ld›r
inﬂa etmeye çal›ﬂ›yor. Önce ‹stanbul’da,
sonra Bodrum’da, ﬂimdilerde Ankara,
Antalya ve ‹zmir’de... Bu insanlar› bir

araya getiren bir amaç, bir hedef de¤il;
çaresizlik, alternatifsizlik, ihtiyaç... Ne
istedi¤inden çok, ne istemedi¤inden yola
ç›karak birbirini bulan insanlar
toplulu¤u...
Ortak dertleri olan-e¤itimciler,
akademisyenler, sosyal bilimciler,
avukatlar,mimarlar, mühendisler gibi pek
çok farkl› disiplinden gelen- bu insanlar;
hayata bak›ﬂlar› ve de¤erlerinin ötesinde,
dünyay› biçimlendiren güçler karﬂ›s›nda
temel de¤erlerin peﬂine düﬂmüﬂ ve
egemen e¤itim sistemleri karﬂ›s›nda 100
y›l› aﬂk›n bir süre içinde farkl›
co¤rafyalarda deneyimlenen demokratik
okullar, özgür okullar ve alternatif e¤itim
sisteminlerini, mekanlar›n›, araçlar›n›
araﬂt›rarak kendi yaﬂad›klar› co¤rafyaya
özgü bir model geliﬂtirdiler. Ortak ilkeler
ve öncelikler belirlediler. Zamanlar›n›,
emeklerini birleﬂtirdiler, dayan›ﬂt›lar. Bir
dernek yap›lanmas› içinde iﬂler bir yap›
kurdular.
Eﬂitlik, toplumsal adalet, özgürlük
(düﬂünce, ifade, hareket, seçim),
dayan›ﬂma,ço¤ulculuk,toplumsal
duyarl›l›k, ﬂiddet karﬂ›tl›¤› (fiziksel, sözlü,
psikolojik), ayr›mc›l›k karﬂ›tl›¤› (milliyet,
›rk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim,
ekonomik, sosyal, fiziksel), ekolojik
düﬂünce,yarat›c›l›k, üretkenlik, dürüstlük,
öz denetimcilik, eleﬂtirellik, fark›ndal›k,
empatigibi ortak ilkeler üzerine inﬂa
ettikleri bu yap› 4 Temel eksen üzerine
oturuyor: Alternatif E¤itim, Demokratik
Yönetim, Ekolojik Duruﬂ,Özgün
Finansman.
Bu gönüllü insanlar toplulu¤u “Baﬂka
Bir Okul Mümkün Derne¤i” olarak
varl›¤›n› “Çocuk Haklar› Sözleﬂmesi’nde
belirlenen temel haklar› hayata geçiren,
çocuklar›n kendilerini
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gerçekleﬂtirmelerini sa¤layan, kat›l›mc›
demokrasiyle yönetilen, ekolojik
dengeye sayg›l› ve kar amac›
gütmesizin uygulanan bir e¤itim
modelinin geliﬂtirilmesi ve
yayg›nlaﬂt›r›lmas›na” adam›ﬂ
durumdad›r. Bu do¤rultuda, aileler ile
gönüllülerden oluﬂan inisiyatifler
taraf›ndan kar amac› gütmeksizin
kurulacak ve yürütülecek bu e¤itim
modeline sahip okullar kurma çabas›;
ﬂimdilerde bir taraftan araﬂt›rma,
geliﬂtirme bir taraftan da hayata
geçirme ad›na emek yo¤un müzakere
ve mücadele içinde sürdürülüyor.
2013-2014 e¤itim y›l› için haz›rl›klara
baﬂlayan ‹stanbul ve Bodrum
oluﬂumlar›nda dernek yap›lanmas›n›n
yan›nda her okul ba¤›ms›z bir
kooperatif yap›lanmas› üretti. Bu
geliﬂmeler di¤er iller için de süreci
h›zland›ran etkenler oldu.
Bu sürecin içinde yaklaﬂ›k 2 y›ld›r Berna
ile mimar anne-baba olarak bu oluﬂum
içindeki mimari konular› gönüllü olarak
çal›ﬂ›yoruz. Bir taraftan alternatif
e¤itim mekanlar›n›n araﬂt›rmalar›; bir
taraftan da hedeflenen okul yap›lar›n›n
kendi ba¤lamsal durumlar› üzerinden
BBOM e¤itim modelinin mekanlar›n›
araﬂt›r›yoruz. Araﬂt›rma ve tasar›m
temelli bu iki çal›ﬂma ekseni iki temel
soruya odaklan›yor: 1.BBOM e¤itim
mekanlar› nas›l olmal›d›r? 2. Bu
mekanlar› tasarlaman›n, hayata
geçirmenin yöntemi ne olmal›d›r?

BBOM E¤itim Mekanlar›
BBOM mekanlar› belirli bir e¤itim
metodolojisinin arac›s› olmaktan çok;
alternatif ve farkl› kullan›mlara olanak
yaratacak, kullan›c›lar›n›n
dönüﬂtürebilecekleri bir ortam›n arac›s›
olarak düﬂünülebilir. Beden ölçe¤inde
beden-mekan-ölçek-malzeme-detaykullan›m ile baﬂlayan; do¤a-çevre-fiziki
ve sosyal yap›ya kadar geniﬂleyen; her
iliﬂki biçiminin ö¤renme temelinde
karﬂ›l›klar›n› üretebilme olanaklar›n›
araﬂt›ran bir kavray›ﬂ ile ele al›nmaya
çal›ﬂ›l›yor. Mekan çal›ﬂmalar› sadece
mimarlar taraf›ndan ele al›nacak mimari
bir konu olarak de¤il; baﬂta e¤itimciler
olmak üzere BBOM e¤itim modeli
üzerinde çal›ﬂan, düﬂünen, sürece dahil
olan farkl› disiplinlerdeki gönüllülerle
birlikte içinde bulundu¤u ortam ile bir
bütün olarak araﬂt›r›l›yor.

Mimari Çal›ﬂma/ Tasar›m
Yöntemi
Gönüllü çal›ﬂma, demokratik yap›lanma,
farkl› bilgi alanlar› ve uzmanl›klar›n bir
arada karar alma mekanizmalar›
üretmesi; mimari konularda ve BBOM
mekanlar›n›n tasarlanmas›nda kendi
‘kat›l›mc› tasar›m modeli’mizi üretme
konusunda bir yaklaﬂ›m geliﬂtirmemizi

eden mimarl›k ortam›m›z için de önemli
olabilir. Çocuklar› anaokulundan
baﬂlayarak ö¤renmekten çok teste ve
yar›ﬂmaya haz›rlayan e¤itim sistemini
tekrar eden bir model yerine alternatif
mimari süreçler üretilebilece¤ini de
deneyimlemek, gösterebilmek; bizim
aç›m›zdan heyecan verici olmaktan çok
umut vericidir. Bu konuda denemeye

GEZEGEN‹M‹Z‹N GELECE⁄‹N‹N B‹R PARÇASI
“
OLACAK ‘ÇOCUKLARIMIZ’ VE ONLARIN
‘E⁄‹T‹M‹’ KUﬁKUSUZ HAYAT KARﬁISINDAK‹ EN
BÜYÜK ÖNCEL‹KLER‹M‹ZDEN B‹R‹

”

sa¤lad›. E¤itim konusunda oldu¤u
kadar ‘Kat›l›mc› Tasar›m’ üzerine
yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar ve deneyimler
bize bu konuda epey yard›mc› oldu. Bu
yöntemle somut bir proje elde etme
ad›na Bodrum ekibi ile yapt›¤›m›z
çal›ﬂma bu konuda önemli bir deneyim
üretmemizi sa¤lad›. Hem süreç olarak
hem de ürün olarak Da¤belen köyü için
haz›rlanan bu proje ‘BBOM okullar›
tasar›m›’ için bir deneyim
oluﬂturmaktan öte; ﬂu ana kadar
Türkiye’de örne¤ine rastlamad›¤›m›z bir
proje elde etme yöntemi olarak da
oldukça farkl› bir model sunmaktad›r.
Hele umudunu ‘f›rsat eﬂitli¤i’ ad›na
ancak müellif seçme konusunu
çözebilen ‘yar›ﬂma’lara ba¤lam›ﬂ;
projelerini kollektif bilgi birikimi ve
empati yoksunu süreçlere mahkum

ve deneyimlemeye devam edece¤iz.
Baﬂka Bir Okul Mümkün giriﬂimi, pek
çok okulun aksine; e¤itim ve çocuklar
için ne bir formül sunuyor, ne de bir
hedef için garanti veriyor ya da bir
model pazarl›yor. Sadece ortak
kayg›lar›n tetikledi¤i, ortakl›klar ve
farkl›l›klar›n dengesi üzerine kurulmuﬂ;
çocuklar›n kendi kiﬂiliklerini inﬂa
edebilecekleri, zengin imkânlar sunan
e¤itim ortam› peﬂinde koﬂuyor.
BBOM; kar amac› gütmese de bir
finansmana, hayata ve do¤aya temas
edebilecek bir mekâna ya da
mekanlara,”Baﬂka Bir Okulun Mümkün”
olaca¤›na inanan iradeli, sorumluluk
sahibi,güven duyulabilecek insanlara
ihtiyaç duyuyor.
Ve ﬂimdilerde de daha çok
deste¤e...
EGE M‹MARLIK MART 2014
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BBOM Mimari ‹lkeleri
Bu ilkeler BBOM okullar›n›n; ‘Yer’e
ba¤l›; bölge, iklim, topografya, yerleﬂim
ve parsel ölçe¤indeki de¤iﬂkenlere;
farkl› sosyal çevre, finansman, imkan ve
kullan›mlara göre farkl› mimari yap›sal
oluﬂumlar olmas›na izin verirken, ortak
bir ‘anlay›ﬂ’ ve‘de¤er’ dünyas›nda
tutmay› hedefler.
Bu nedenle;
1. BBOM okulunun tip projesi yoktur.
Tip okul anlay›ﬂ›n› de¤il, ortakl›klar›n›
mekan anlay›ﬂ›ndan alan özgün okullar
anlay›ﬂ›n› benimser.
2. BBOM okulu mekanlar› e¤itim için
tan›mlanm›ﬂ duvarlar içine s›k›ﬂm›ﬂ kutu
mekanlardan oluﬂmazlar. Okul, aç›kkapal› tüm alanlar›, içinde bulundu¤u
çevreyle bir bütün olarak ö¤renme
mekanlar› olarak kullan›l›r.
3. BBOM okulu mekanlar›
e¤itimcilerin müfredatlar›n›
uygulad›klar› alanlar de¤il, çocuklar›n
bireysel ilgi ve ihtiyaçlar›na yan›t
üretebilen; birarada ve tek tek
ö¤renebilme imkanlar› sunan; sadece
ö¤retmen odakl› de¤il, okulun parças›
olan herkesin birbirinden
ö¤renebilece¤i etkileﬂim ve iletiﬂim
EGE M‹MARLIK MART 2014

imkan› sunan mekanlardan oluﬂur,
çocuk merkezlidir.
4. BBOM okulu, içinde e¤itim verilen
bir bina de¤il, ayn› zamanda ö¤renimin
arac›s› ve kayna¤›d›r.
5. BBOM okulu mimarisi, biliﬂsel
ö¤renimi, duyuﬂsal ö¤elerle de
birleﬂtirmiﬂ, gerçek yaﬂam modelini
içine alm›ﬂ, etkileﬂime ve iletiﬂime
dayal›; sadece okul alan s›n›rlar› içinde

7. BBOM okulu mimarisi esnekli¤i
sadece mobilya hareketlerine ba¤l›
kullan›m esnekli¤i olarak tan›mlamaz.
Yap›m aﬂamas›ndan baﬂlar, tüm yap›n›n
kullan›m hayat› boyunca sürer.
Kat›l›mc›l›kla paralel geniﬂler. Bu
yüzden BBOM okullar› kendi özgün
finansman yap›s› ile etaplanabilir bir
mimari sunar; yap›n›n zaman içindeki
de¤iﬂkenliklerine, eklere izin verir;

BBOM, ALTERNAT‹F VE FARKLI
“
KULLANIMLARA OLANAK YARATACAK,
KULLANICILARININ DÖNÜﬁTÜREB‹LECEKLER‹
B‹R ORTAMIN ARACISI OLARAK
DÜﬁÜNÜLEB‹L‹R

”

de¤il, çevresindeki yaﬂamla da dinamik
ve üretici iliﬂkiler kurabilen bir yap› ve
mekan anlay›ﬂ› sunar. Mekanlar›
s›n›rlay›c› de¤il, kat›l›mc›d›r.
6. BBOM okulu mekanlar› hiyerarﬂik
ve tan›mlay›c› de¤il, demokratik ve
kat›l›mc›d›r. Dayatmaz, yönlendirmez,
olanak yarat›r. Kat› ve statik de¤il,
esnek ve dönüﬂtürülmeye aç›kt›r.

kullan›m olanaklar›n› ço¤altacak yönde
yap›sal evrilme esnekli¤i taﬂ›r.
8. BBOM okulu gerçek hayat›n
içerdi¤i tüm mekanlara; kamusal
mekan, özel mekan, yapay mekan,
do¤al mekan, buluﬂma, tart›ﬂma,
ö¤renme, ö¤retme,üretim,
tüketim,düﬂünme, araﬂt›rma, çat›ﬂma,
uzlaﬂma,uyum, kaç›ﬂ mekanlar›n› kendi
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iletiﬂim dinamiklerini yok saymadan
bar›nd›r›r.
9. BBOM okulu mimarisi yap›y›
‘kat’ya da ‘katl›’ yap› anlay›ﬂ› içinde
düﬂünmez, çevresi ile etkileﬂimli iç-d›ﬂ
mekanlarla iliﬂkili; mekan olanaklar› ve
onun ergonomisi ile düﬂünen
‘hacim’lerden oluﬂan bir yap› anlay›ﬂ›n›
benimser.
10. BBOM okulu mekanlar› içerdi¤i
hayat ile gerçek hayat› birbirine katar;
onun simülasyonunu üretmez. Bunun
için do¤ald›r. Bunlar› üretmeye kalkmak
yerine üretilmesine olanak verecek
imkanlar sunar.
11. BBOM okulu etiketlenmiﬂ ekoloji
anlay›ﬂ›n› de¤il, elinde varolan
kaynaklar› farkeden, bunlar› bencilce
kullanmayan, tüketim dengesini
üretimle destekleyerek kullanan; bunu
yaparken de sürdürülebilirlik ad›na
do¤ay› yeniden bir sömürü nesnesine
indirgemeyen, onun döngülerine kat›lan
ve bunu da teﬂhir etmek yerine
yaﬂayan ‘derin ekoloji’ anlay›ﬂ›n›
benimser.
12. BBOM okulu içinde bulundu¤u
do¤aya ne kadar eklendi¤inden, onu ne
kadar dönüﬂtürdü¤üne; malzeme

seçimlerinden, yap›m sürecine; kullan›m
sürecindeki enerji kullan›m›ndan, sa¤l›k,
hijyen gibi faktörleri de iﬂin içine katan,
yap› fizi¤i ve yap› kimyas›na kadar pek
çok detay› bu derin ekoloji kavram› ile
sorgulayan bir içerik taﬂ›r.
13. BBOM okulu mimarisi araziyi
üzerine inﬂa edilecek yap› olarak
görmez; çevresi, sosyal yaﬂant›s›,
do¤as› ile bir bütün olarak alg›lar. Onun
tüm imkanlar›n›, olanaklar›n› ve
potansiyelini kendi ‘de¤er’ sistemi
içinde araﬂt›r›r.
14. BBOM okulu mimarisi okul
saatleri d›ﬂ›nda kullan›lmayan bir yap›

de¤il, sadece bir e¤itim yap›s› hiç
de¤ildir. ‹çinde bulundu¤u sosyal ve
do¤al doku ile birlikte yaﬂayan, farkl›
zamansal döngülerde içinde sürekli
hayat bulunan ve o hayat›n içinde
katt›¤› her yaﬂtan insan›n birlikte
ö¤rendi¤i bir yaﬂam alan›d›r. t
Bo¤açhan Dündaralp, Mimar

D‹PNOT
* http://www.baskabirokulmumkun.net/

