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D‹KKAT! BÜZÜﬁÜYORUZ
Alman Mimarl›k Müzesi, 2002 y›l›ndan bu yana kentler üzerine
çeﬂitli araﬂt›rmalar ve çözüm önerileri sunan “Shrinking Cities”
(Büzüﬂen Kentler) projesi sergisine ev sahipli¤i ediyor. Do¤u
Almanya’da yap›lan kentsel analizlerle baﬂlayan projenin sergisi,
8 Aral›k 2007 - 17 ﬁubat 2008 tarihleri aras›nda görülebilir.
Enise B. Karaçizmeli

‹ngiltere, Belçika, Finlandiya, ‹talya,
Rusya, Kazakistan hatta Çin’de kentler
büzüﬂüyor. Geçti¤imiz 50 y›lda,
nüfusu 100.000’den fazla olan 370’in
üzerinde kent geçici ve kal›c› olarak
% 10 kayba u¤rad›. Bu kay›p, nüfus
aç›¤›n›n yan› s›ra ekonomik ve sosyal
etkileriyle birlikte de¤erlendiriliyor.
Alman Federal Kültür Vakf›’n›n
destekledi¤i Shrinking Cities Projesi
2002’den beri, 200’ün üzerinde
sanatç›, mimar, film yap›mc›s›,
akademisyen ve sivil inisiyatifin
bir araya gelerek sanayileﬂen
ülkelerde son y›llarda gözlenen
büzüﬂen kentlerin süreçlerini
araﬂt›r›yor. Yap›lan analizler üzerinden
üretilen projeler, Avrupa, Kuzey

Amerika ve Asya’da çeﬂitli sergilerde
gösterildi. Son olarak da Frankfurt’ta
Alman Mimarl›k Müzesi’nde
sergilenmeye baﬂland›. Sergi, kentlerin
büzüﬂmeyle, öncesinde ve sonras›nda
nas›l baﬂa ç›kabilece¤ine dair öneriler
sunan dokuz kent modelinden
oluﬂuyor.
Detroit, Halle/Leipzig,
Manchester/Liverpool, Ivanovo ve
Hakodate bölgeleri üzerinde yap›lan
analizlerden oluﬂan 20 çal›ﬂman›n
gösterildi¤i sergi, 20. yüzy›l›n kent
meselelerinde, “Büzüﬂen Kentler”
tart›ﬂmas›n›n bir sunumunu oluﬂturuyor. Kentlerde büzüﬂmenin sebepleri,
sosyal yans›malar›, müdahale yöntemleri ve üretilen projeler üzerine,
serginin küratörü ve projenin kurucular›ndan Philipp Oswalt’la bir söyleﬂi
gerçekleﬂtirdik.
ebk: Shrinking Cities projesi nas›l
baﬂlad›? Sürecin bugüne nas›l
geldi¤inden bahseder misiniz?

Ph›l›pp Oswalt: Shrinking Cities,
Do¤u Almanya’da gözlenen kentsel
dönüﬂüm sebebiyle baﬂlad›.1989’dan
beri kentler düzenli olarak nüfus
kayb›na u¤ruyordu. Hükümet,
2001’de tahribat için para yard›m›
sa¤layan bir program sundu. Böylece
konut piyasas›n› düzenlemek ve iskan
fazlal›¤›n› azaltmak amaçland›. Ancak
biz bu program› problemi çözmek
ad›na yeterli bir cevap olarak
görmedik. Bunun üzerine, Alman
Kültür Vakf›’n›n da deste¤iyle
çal›ﬂmalara baﬂlad›k. Projenin iki
amac› var. Birincisi, bu dönüﬂümü
yaln›zca konut piyasas›n›n bir problemi
olarak de¤il, daha geniﬂ bir kültürel
sorun olarak ele almak. Di¤er taraftan
da, büzüﬂmeyi, sadece Do¤u Almanya
kentlerinin istisnai ya da yal›t›lm›ﬂ bir
durumu olarak görmekten çok,
küresel bir fenomen olarak görmek.
Çünkü bu durum, sanayileﬂen
kentlerde art›k normalleﬂmiﬂ bir
kentsel geliﬂim tipine dönüﬂtü.
Proje, ﬂimdiye kadar 3 evreden oluﬂtu.
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önceki sayfada
Shrinking Cities sergi afiﬂi; © Tina Berning
bu sayfada
Frankfurt’taki Alman Mimarl›k Müzesi’nde yer alan
Shrinking Cities sergisinden kareler
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karﬂ› sayfada
üstte: FLAG/Bastien Aubry, Dimitri Broquard,
Zurich; No Title; grafik; 2005; ©FLAG
ortada solda: Ivanovo’da sanayi binas›
ortada sa¤da: Manchester/Liverpool’da konut
bölgesi
altta solda: Detroit kent merkezi
altta sa¤da: Halle/Leipzig’de kent park›

‹lk olarak, Detroit (Amerika),
Manchester/Liverpool (‹ngiltere),
Ivanovo (Rusya), Halle/Leipzig (Do¤u
Almanya) olmak üzere dört ayr› kentte
yo¤unluk araﬂt›rmalar› yap›ld›. Çal›ﬂ›lan
her bölgede, yerel çal›ﬂma gruplar›
oluﬂturduk. Daha sonra bu bölgelere,
Hakodate (Japonya) ve Ruhr Vadisi (Bat›
Almanya) eklendi. Projenin ikinci
evresinde ise, bu sorunlar karﬂ›s›nda ne
yap›labilece¤i üzerinde duruldu. Bir
yandan, son y›llardaki müdahale
pratiklerinin eleﬂtirel analizini yaparken,
di¤er yandan da mimar, sanatç› ve baﬂka
disiplinlerden insanlar› yeni fikirler
üretmeleri için davet ettik. Üçüncü
aﬂamada, çal›ﬂmalar›m›zla Avrupa,
Kuzey Amerika, ve Asya’da çeﬂitli sergiler
düzenledik ve etkinliklere kat›ld›k. Bu
sayede, çok farkl› insanlarla iﬂbirli¤i
yapma ﬂans›m›z oldu ve farkl› bölgesel
içerikleri çal›ﬂmam›za katm›ﬂ olduk.
ebk: Bu uluslararas› iﬂbirli¤inin
oluﬂturdu¤u çal›ﬂma a¤› nas›l iﬂliyor? Bu
tip bir çal›ﬂman›n bölgesel

projelerdeki geri dönüﬂümünden
bahseder misiniz?
po: ‹çinde bulundu¤umuz koﬂul ve
anlay›ﬂ için ayr›nt›l› bir bilgi birikimi
büyük önem taﬂ›yor. Dolay›s›yla bizim
için baﬂ›ndan beri, ilgilendi¤imiz kentsel
bölgelerden destekçiler bulmak zorunda
oldu¤umuz gayet aç›kt›. Her bölgede
mimarlar, sanatç›lar, sosyal bilimciler,
co¤rafya uzmanlar›, kültür
araﬂt›rmac›lar›, yerel eylemciler ve
gazetecilerden oluﬂan gruplar
oluﬂturuldu. Farkl› bilgi birikimine sahip
olan bu alanlar› bir araya getirmek bazen
zor oldu. Fakat bu çal›ﬂma biçimini
kentsel koﬂullar› anlamak ad›na gerekli
bulduk. Her biri ayr› s›n›rlara sahip bu
disiplinlerin farkl› bak›ﬂ aç›lar›ndan
yap›lan de¤erlendirmeler projeyi
geliﬂtirdi.
ebk: Shrinking Cities Projesi’nin as›l
amac›n›n toplumu bu kent gerçe¤i
konusunda bilinçlendirmek oldu¤unu
söyleyebilir miyiz?
po: As›l amaç toplumu bilinçlendirmek

ve bunu yaparak uzun vadede kullan›ﬂl›
bir etki yaratmak. Projenin toplumdaki
baz› önemli sorulara -mülkiyet, göç vbde¤indi¤ini düﬂünüyoruz. Bu
yüzden de, mevcut politik ve planlama
araçlar›yla bir denge içerisinde olmak
önemliydi. Tart›ﬂmal› öneriler sunmak
için gereken özgürlük, ancak bu tip bir
dengede mümkün oluyor.
ebk: Pierre Bourdieu’nun “Sosyal mekan
fiziksel mekana dönüﬂüyor” al›nt›s›n›
kullan›yorsunuz. Kentlerin büzüﬂmesi
bu dönüﬂümde görülen bir kopukluktan
m› ileri geliyor?
po: Demek istedi¤im, kentsel meselelerin, yal›t›lm›ﬂ ya da sadece kentsel
geliﬂimin s›n›rlar› içerisinde görülemez
oldu¤u. Kentsel meseleler toplumdaki
genel sorunlar›n bir d›ﬂavurumu olarak
baﬂ gösteriyor. Bu durumu, do¤ru analiz
ve müdahaleleri yapmak için iyi anlamak
zorunday›z.
ebk: Kentte büzüﬂmeyi getiren faktörler
neler? Bir kent büzüﬂmeyi durdurabilir

mi, e¤er öyleyse, bu müdahale için
uygulanan yöntemlerden bahseder
misiniz?
po: Büzüﬂmeye sebep olan çeﬂitli
nedenler saptad›k: banliyöleﬂme
(insanlar› kentten banliyöye ötelemek),
metropolleﬂme (nüfus ve insan
faaliyetini s›n›r bölgelerinden büyük kent
y›¤›nlar›na ötelemek), sanayisizleﬂme
(sanayi üretiminin, iﬂ piyasas› ve kentli
kimli¤i üzerindeki öneminin azalmas›),
demografik yaﬂlanma (azalan ve
yaﬂlanan nüfus) ve post sosyalizm
(sosyalist ekonomiden kapitalist
ekonomiye geçiﬂ biçimi). Yerel
aktörlerin, yeni politikalar›n oluﬂumunda
(büyük ölçekten belirlenmesi gereken
baz› temel kanunlar d›ﬂ›nda) çok önemli
bir rolü oldu¤una inan›yorum. Ancak
önemli olan, e¤ilimleri döndürmeye
çal›ﬂ›rken enerjisini kaybetmemesi.
Bunun yan›nda, meydana gelen
süreçleri nitelendirmesini ve oluﬂacak
yeni koﬂullar›n en iyi çözümlemesini
yapmas›n›, yerel hareketin yarar› olarak
görüyorum.
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ebk: Kentlerde büzüﬂmenin bir s›n›r›
var m›?
po: Büzüﬂme (büyüklük olarak) zaman
k›s›tlamas› olan bir dönüﬂüm
biçimidir. Yaln›zca k›sa bir dönem
içersinde meydana gelebilir ya da
y›llarca devam ederek kentin yok
olmas›yla son bulabilir. Öte yandan,
nüfusta önemsiz bir küçülme yaratan
k›sa bir zaman dilimiyle k›s›tl› kalmas›
da mümkün. Bu tip geliﬂmeler için
genel bir tan›m yok.
ebk: Baz› metropoller sürekli büyüme
gösteriyor ve nüfuslar› taﬂ›yabilecekleri
kapasiteyi aﬂ›yor. Bu bak›ﬂ aç›s›yla
büzüﬂme bir tehdit mi, yoksa f›rsat m›?
po: ‹lk bak›ﬂta dezavantajlar bask›n
ç›ksa da, hem tehdit hem de f›rsat.
Ancak baz› insanlar, aﬂ›r› yo¤un
kentlerde büzüﬂmenin avantajlar›
oldu¤unu ve nüfusun belli bir
yo¤unlu¤a sahip olmas› gerekti¤ini
düﬂünüyorlar. Bu yüzden problemler,
belirli boyutlardan çok dönüﬂüm
süreciyle iliﬂkili.

ebk: Büzüﬂen kentlere yerel ve küresel
ölçekte nas›l çözümler üretilebilir?
“Bilbao Etkisi” bir çözüm olabilir mi?
po: Kentlerde büzüﬂmeyle baﬂ etmek
için çeﬂitli yaklaﬂ›mlar var. Kent için yeni
kimlik ve imaj yaratmak amac›yla yap›lan
ikonik yap›lar›n kullan›m›, çok göze
çarpan bir müdahale tipi olmakla birlikte
yaratt›¤› etki oldukça k›s›tl›. ‹konik yap›n›n
deneyimsiz turizm piyasas› teﬂvik edici
olabiliyor, fakat di¤er ekonomik bölümler
bundan etkilenmiyor ve yaratt›¤› bu k›s›tl›
etki, her zaman arzulanan, üç misli bir
geliﬂimi gerçekleﬂtiremiyor.
ebk: Projeler analizlerin ötesine geçerek
uygulanacak m›? Gelecek planlar› neler?
po: Projenin en büyük amac›, düﬂünme
biçimini etkilemek ve büzüﬂen kentler
üzerinde araﬂt›rmalar yapmakt›.
Planlama sürecine dahil olmak için ne
kayna¤›m›z ne de gücümüz oldu ama
yerel giriﬂim ve profesyonel çevrenin
bilincini etkilemeye çal›ﬂt›k. Uygulaman›n
etkisi daha uzun vadede gerçekleﬂecek
ve de¤erlendirmesi daha zor olacak.

