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Mim-Ahî Değirmeni  

Bu proje, mimarlık üretim sürecinin devamlı olarak farklı uzmanlıklar ile iletişime geçildiği, 

mimarlık ürününün ise direkt olarak toplumun deneyimine açıldığı, öğrenim gören bireylerin bir 

zanaatın veya sanatın yetkinliğini kazandığı, üretim alanlarının program içerisinde çeşitlenip 

farklılaştığı bir mimarlık ekolüdür.  

21. yüzyıl mimarlığı insan için tasarlamayı unutmuş; tutulabilir gerçeklikten, tarihsel 

değerlerden ve düşünsel bağlamından kopmuş; etkileşim halinde olması gereken diğer disiplinlerden 

ve toplumdan izole olmuş bir şekilde icra edilmektedir. Bunu kendi imzasını sürekli olarak yansıtma 

amacı gütmüş mimarlardan, aynılaşan ve yaratıcılıktan ziyade özentilik ve kopya ile derinleşemeyen 

fikirlerden rahatça gözlemleyebiliriz. 

Bu akıntının aksi yönünde, “21. yüzyılda, Türkiye’nin İstanbul şehrinde, bir mimarlık okulu 

nasıl olurdu?” diye sorarak, birleştirici bir tavır ile şu 3 temel prensip buluşturulmaya çalışılmıştır: (1) 

insan için üretmek, (2) bütünleyici disiplinler ile uzlaştırmak, (3) zanaatları -sanat ve el işleri- 

kazandırmak ve katmak. 

1-İnsan için üretim 

Günümüz mimarının izole olmuş haline bir çözüm olarak bu proje dahilinde öğrencilerin 

ürünlerinin toplum tarafından deneyimlenmesi ve kullanılması öngörülmüştür. Bunun sonucunda 

öğrenci sürekli olarak kamuda var olacak bir ürün oluşturacağının bilinci ile tasarım sürecinde bunu 

göz önünde bulunduracaktır. 

2-Bütünleyici disiplinler 

Mimarlığın etki alanın geniş bir ağaç olması hasebiyle farklı uzmanlıklardan beslenmeden ve 

köklerini yaymadan ayakta durması da pek olası gözükmüyor. Bundan yola çıkılarak bir mimarın 

bilmesi gerektiği ve eğitimine katkı sağlayacağı düşünülen Teknik (Malzeme, Statik ve Mukavemet 

vs…) ve Sosyal Bilimler (Psikoloji, Sosyoloji, Tarih…) bu proje içerisinde sabit mekanlarda yerini aldı. 

3-Zanaatlar 

Mimarlık eğitiminde unutulduğu düşünülen somut üretimin tekrar kazandırılması, mimarlık 

öğrencisinin yaratıcılığının ve özgünlüğünün geliştirilmesi ve ülkemizde olan, sadece biraz toz toprak 

altında kalmış değerlere dokunma ve geliştirme fikirleri, zanaatları bu projeye kazandırdı. Öneride  

Çırak-Kalfa ilişkisi güncel bir yorum ile karşılıklı ilişki içerisinde hem bir mimarlık öğrencisi bir sanat 

veya zanaat öğrenip kendisini geliştirmesi hem de zanaatların sürdürülmesi ve geliştirilmesi vardır. 

Konum 

Unkapanı Değirmeni’ni seçip eski bir yapıyı güncel şartlar ile tekrar işlevlendirmenin projede 

öngörülen mimarlık öğrenimi ve üretimindeki zanaatlar ve tarihsel değerler ile kurulacak ilişkiyi 

güçlendireceği düşünülmüştür.  

Turistik yerlere yakınlığı dolayısıyla değirmenin çevresinde otellerin yoğunlukta olmasının, 

proje içerisinde var olacağı düşünülen zanaatkârların karşılıklı bir fayda içerisinde yerli ve yabancı 

ziyaretçiler ile burada kendilerini devam ettirmeleri arzulanmıştır. 

Değirmen yakınındaki İMÇ’nin kamusallığı ve geçirgenliği beslemesi ayrıca İMÇ’nin içerisinde-

ki çeşitli disiplinlerin, proje içerisinde zanaatların bulunmalarını kolaylaştıracaktır. 
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Öğren ! 

Program içerisinde bulunacak bir mimarlık öğrencisi yapacağı üretimin ilk adımlarını 

atmasında yardımcı olacak, fikirsel olarak katkıda bulunacak, altyapısını oluşturmasında ve 

geliştirmesinde yardımcı olacak teorik bilgiyi bu proje içerisinde dersliklerde alır. Burada edineceği 

kuramsal bilgiler bir mimarlık öğrencisinin sahip olması gereken ve mimarlık üretiminde ihtiyaç 

duyacağı alanlardan olacaktır. Malzeme, statik ve mukavemet gibi teknik bilimlerin yanı sıra sosyal 

bilimler alanlarından psikoloji, sosyoloji ve felsefe gibi ilimler ile birlikte üretim sürecinde öğrencilerin 

projelerine bütünsel yaklaşmaları hedeflenmektedir. 

 

Çırağı Ol ! 

Mimarlık eğitimini her yönüyle ele almaya çalışan bu programda, mimarlık öğrencisi burada 

bir zanaat ya da sanat ile ilişki içerisinde de olması düşünülmüştür. Bu doğrultuda bilinen Çırak-Kalfa 

ilişkisini güncel bir yorumla karşılıklı faydayı da sağlayacak şekilde programa dahil edilmiştir. Bir 

yandan mimarlık öğrencisi bir zanaat öğrenip tasarım becerilerini geliştirirken bir yandan da 

kaybolacak zanaatların ve zanaatkârların korunması ve geliştirilmesi arzulanmıştır. 

 

Tasarla ! 

Mimarlık öğrencisi en nihayetinde üreteceği projenin sürecinin doğru ilerlemesi ve iyi bir 

sonuca ulaşması için bir yürütücünün gözetiminde olması ve ondan geri bildirim almalıdır. Bütünsel 

yaklaşmaya çalışılan bu öneride öğrenci, projesinde dahil edeceği farklı uzmanlıklardan bilgiler ile 

birlikte tasarım birimlerinde projesini tasarlayacak. Belli aralıklar ile yürütücüsünün gözetiminde 

bulunacak, son aşamada sunacağı somut ürünün sorunsuz, çalışır olduğundan emin olacaktır.  

 

Yap ! 

Projesini yapım birimlerinin içinde bir model, kent mobilyası ya da maket olarak sonuca 

vardırabilen öğrenci aynı zamanda birimin kendisini de şekillendirebilir. Hareket eden yapım birimleri 

katlanabilir ve toparlanabilir olduğundan proje, öğrencinin yaratıcılığına bırakılmıştır. Ayrıca öğrenci 

projesini ortak sunum avlusunda da birimlerden bağımsız olarak yapabilir. 

 

Sun ! 

Program dahilinde öğrenci en sonunda projesini toplumun deneyimine sunar. Yapım 

birimlerinde yaptığı projesini sunmak için hareketli raylardan duraklara indirir. Katlanabilir duvarları 

ve strüktürü ile birimler toparlanır ve proje sunum için hazırdır. 


