
İnsanlıkİnsanlık tarihine baktığımızda göçün bir anlamda 
durdurulamaz ve kaçınılamaz doğal bir fenomen 
olduğunu,  Avrupa tarihinin göçler tarihi olduğunu 
görebiliyoruz. İnsan her zaman göç etmiştir, bu 
yeni bir şey değildir. Tarih bize göçün çok kültürlü 
toplumların oluşmasını sağladığını göstermekte-
dir. Yan yana yaşayan çok sayıda kültürlerin 
olmasıolması mümkündür. Göçü siyasi ve sosyal olarak 
kontrol edilemez hale getiren ve bir trajediye 
dönüştüren savaşlardır.

Proje, 5 bölümlük bir kısa film ile temsil ile sunul-
muştur. İlk 4 bölüm mevcut durumlara odaklanıp 
iiktidariiktidar ve toplum ilişkilerini sorgularken, son 
bölüm ‘’çözüm önerisi’’dir. Çözümün kapitalist 
üretimin mekansallaşmasına karşı sürdürülen 
dirençler ile mümkün olabileceği fikriyle, özne 
olarak düşünülen ‘’toprak’’ Lefebvre’in devrimci 
praksisin elemanlarını açıklarken boş bıraktığı 
geniş alanı doldurmaya yönelik eylemlilikler 
içine girecektiiçine girecektir.

Bölümler kısaca şu şekilde özetlenebilir: 



savaş durumu ve savaşın yıkıcılığı tasvir edilir.
yerinden edilen kişi, sınırı geçmek üzere sonunu
bilmediği bir yolculuğa doğru ilerler.

sınır aşılır ve savaş geride bırakılır. bu bölümde 
mültecinin ülkesinden çıktıktan sonra ilk aşamada
karşılaşma olasılığının yüksek olduğu çadır kampları 
tasvir edilmiştir. bölüm sonunda ise tasarım 
dünyasını temsilen mimar ortaya çıkar.

bu bölümde mültecilerin kentlerdeki güncel 
durumu anlatılmıştır.
iyi niyetle üretilen pek çok somut proje, kentsel 
alan içerisinde pek çok sosyal ve fiziksel engelle
karşılaşır.

karşılaşılan tüm problemlerin ve çözümsüzlüğün 
sebebi aitlik, sahiplik ve mülkiyet kavramlarına 
dayanmaktadır. yoksulluğun nedenselliği tartışılır,
 ve gerçek bir çözüm olabilecek olan ‘’toprak 
mülkiyetinin kalkması ve her yerin kamusal alan 
olma düşüncesi’’sürreal bir temsil ile ifade edilmiştir.

yeryüzünün ve gökyüzünün, ve hatta hatta şu an
erişemediğimiz için sahibi olamadığımız dünya 
dışı mekanın mülkiyeti sorgulanmıştır.

‘’toprak mülkiyetinin
kalkması ve her yerin kamusal alan olma düşün-
cesi’’ni hayata geçiren üzerinde tahakküm kurulan
yeryüzü olur. toprak yarılır, yırtılır, yoğrulur, sarar, 
zedeler veya korur, yıkar ve yeniden yapar. belli bir 
yöntemi yoktur, duruma ve yere göre çözümler üretir.
dünyanın herkes için bir yer olması için, bir kez dünyanın herkes için bir yer olması için, bir kez 
harekete geçtikten sonra asla durmaz. 


