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Çok katmanlı yapısıyla kent; sosyal, ekonomik, kül-

türel ve politik etkenlere bağlı olarak stratejik ve 

taktiksel müdahaleler doğrultusunda mekânı sü-

rekli olarak yeniden üretir. Bu kavramsal çerçeve-

de makale, İzmir Darağaç örneğine yer oluşturma 

ilkeleri üzerinden odaklanmayı ve taktiksel sanat 

üretim pratiklerinin, kentsel mekânın yeniden 

üretimindeki etkisini tartışmayı amaçlamaktadır. 

Darağaç Kolektifi’nin Umurbey Mahallesi olarak da 

bilinen İzmir Darağaç Bölgesi’ndeki taktiksel sanat 

üretim pratikleri, 2017-2020 yılları arasında ger-

çekleştirilen saha gözlemlerinden elde edilen veriler 

ve kolektifin Lüzum isimli sergisi için oluşturulan 

rota üzerinden incelenmiştir. Darağaç’taki taktiksel 

müdahalelerin, demokratik bir söylem alanı olan ve 

toplumun ortak kullanımı için tasarlanan kamusal 

mekânın yeniden üretimindeki etkisi, yer oluşturma 

ilkeleri doğrultusunda (mekânın fiziksel özellikle-

ri, yerel ile etkileşim, katılımcılık, mekânın kolektif 

belleği, gündelik hayatın ritmi, mekânın tanınırlığı) 

incelenmektedir. Bu doğrultuda, kentsel mekânın 

“zaman”, “stratejik müdahaleler”, “kentsel taktikler” 

ve “yürüme eylemi”nden oluşan anlam katmanları, 

3 temel parametreye (yaşanan, tasarlanan ve algı-

lanan mekân) dayanan düşünsel altyapı bağlamında 

ele alınmaktadır.
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Tactical Art Production Practices 

in İzmir Darağaç through 

Placemaking Principles 

Urban space constantly reproduces itself with its 

multi-layered structure in line with strategic and 

tactical interventions depending on social, eco-

nomic, cultural, and political factors. Within this 

conceptual framework, this article aims to focus on 

the case of İzmir Darağaç also known as Umurbey 

District through the placemaking principles, and to 

discuss the effect of tactical art production prac-

tices on the reproduction of urban public space 

that allows free expression of thoughts and is de-

signed for the common use of society through in 

the principles of placemaking. These principles are 

physical characteristics, the interaction with lo-

cals, participation, the collective memory, rhythm 

of everyday life, and public recognition. Within that 

study, data is obtained from the field observations 

made during the visits between 2017-2020 and 

the route created for the exhibition, called Requisi-

tion. Within that context, the layers of urban space 

are discussed in the context of spatial triad (rep-

resentation of space, representational space, and 

spatial practices). 

Keywords: Strategy-Tactics, Placemaking, Urban 

Layers, Tactical Art Production Practices, İzmir Da-

rağaç

Yönetimi, toplumu ve bireyi kapsayan tüm üre-
tim ağlarını içinde barındıran kentsel mekân,1 
çeşitli müdahaleler ile sürekli olarak dönüşüme 
uğramakta, hareketliliği canlı bir organizma gibi 
içinde barındırmaktadır.2 Günümüz kent mekâ-
nı, çeşitli karar mekanizmalarının stratejik ve 
büyük çaplı müdahalelerine şahit olurken; sıra-
dan kentlinin gündelik hayattaki müdahaleleri 
ve kentsel taktikleriyle de değişim geçirmek-
tedir.3 Sanat üretim pratikleri ise küçük ölçekli 
eylemler aracılığıyla büyük dönüşüm potansiye-
lini içinde barındıran en etkin taktiksel müda-
halelerdendir.4 Taktiksel sanat üretim pratikleri, 
mekânı yeniden üreterek hem gündelik hayatı 
dönüştürme gücüne hem de kentsel sorunlara 
alternatif çözümler geliştirme potansiyeline sa-
hiptir.5 Bu kavramsal çerçevede çalışmanın ama-
cı, İzmir Darağaç örneğine yer oluşturma ilkeleri 
üzerinden odaklanarak, taktiksel sanat üretim 
pratiklerinin, kentsel mekânın yeniden üretimin-
deki etkisini tartışmaktır. Yer oluşturma süreci 
de içinde birçok dinamiği barındıran karmaşık 
bir süreçtir. Mekâna yapılan fiziksel müdahaleler, 
yerel aktörler ile etkileşim, mekânın hafızasının 
yorumlanarak yeniden üretimi, gündelik hayatın 
yorumlanması ve yeniden üretimi, katılımcı yer 
oluşturma süreci ve mekânın kamu tarafından 
tanınma süreci olarak belirlenen yer oluşturma 
ilkeleri ise Henri Lefebvre’in mekân üretimi üçle-
mesini temel alarak, yer oluşturma sürecini daha 

1  Henri Lefebvre, Modern Dünyada Gündelik Hayat, çev. 
Işın Gürbüz, 4. bas. (İstanbul: Metis, 2016), 35-47.
2  Michael Gardiner, Gündelik Hayat Eleştirileri, çev. Deniz 
Özçetin, Babacan Taşdemir, ve Burak Özçetin (Ankara: He-
retik, 2016), 25-38.
3  Michel de Certeau, Gündelik Hayatın Keşfi – I, çev. Lale 
Arslan Özcan (Ankara: Dost, 2009), 54-113.
4  Tim Hall, “Artful Cities,” Geography Compass 1, s. 
6 (Kasım 2007): 1383, https://doi.org/10.1111/j.1749-
8198.2007.00064.x.
5  Sarah G. Cant ve Nina J. Morris, “Geographies of art and 
the environment,” Social & Cultural Geography 7, s. 6 (Aralık 
2006): 859-60, https://doi.org/10.1080/14649360601055797.
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kapsamlı bir şekilde ele almayı amaçlar.6 Bu doğrultuda, kentsel mekânın çok boyutlu anlam kat-
manları, 3 temel parametreye7 (kentlinin zihninde oluşturduğu ve mekâna atfettiği öznel anlam, üst-
yapıların mekâna yaptığı müdahaleler, kentteki sosyopolitik gelişmelerin yarattığı kolektif mekânsal 
algı) dayanan düşünsel altyapı bağlamında ele alınmaktadır. Bu çoklu anlam katmanları, Lefebvre’in 
Mekânın Üretimi başlıklı eserindeki mekân üçlemesi8 ile ilişkilendirilmekte; “zaman”, “stratejik mü-
dahaleler”, “kentsel taktikler” ve “yürüme eylemi” gibi farklı boyutlarıyla İzmir Darağaç’taki taktiksel 
sanat üretim pratikleri üzerinden, yer oluşturma ilkeleri kapsamında irdelenmektedir. Yer oluşturma 
ilkelerinin Lefebvre’in mekân üçlemesi9 temeli çerçevesinde kurulmasıyla, bu temele de eleştirel bir 
bakış açısıyla yaklaşılması amaçlanmaktadır. 

Darağaç Kolektifi’nin ortaya çıktığı Umurbey Mahallesi, kent belleğinde yer alan adıyla Darağaç, 
İzmir Alsancak Liman Arkası Bölgesi’nde yer alan ve tarihi, Cumhuriyet öncesine dayanan, endüstri 
ve konut yapılarının iç içe geçtiği eski bir yerleşimdir. 1922’den önce Rumların yerleşim yeri olan 
bölge, Cumhuriyet Dönemi’nden 1970’lere kadar kentin yoğun endüstriyel bölgesi olarak varlığını 
sürdürmüştür.10 Umurbey Mahallesi’nin tarihinde yer alan birçok fabrika ve antrepo yapısı günümü-
ze ulaşmış, mahallenin mekân algısını büyük ölçüde değiştirerek endüstri mirası açısından zengin 
bir bölge olmasını sağlamıştır. Bölgede endüstri yapılarının yanı sıra, İzmir yangınından sonra inşa 
edilen tek veya çift katlı işçi evleri de yer almaktadır. Ayrıca günümüzde varlığını sürdüremeyen 
fakat mahallenin belleğinde önemli yer tutan yapılar arasında; 1910 yılında kurulan Alsancak Stadı, 
1975 yılında kurulmuş Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve 1950 yılında kurulan 
Sümerbank Basma Fabrikası bulunur (Fotoğraf 1). Endüstri mirası olan bu fabrika yapılarının ve ant-
repoların bir kısmı eğitim ve sanat etkinliklerini gerçekleştirmek amacıyla dönüştürülmüş, bir kısmı 
ise yıkılmaya yüz tutmuştur (Fotoğraf 2).   

6  Henri Lefebvre, Mekânın Üretimi, çev. Işık Ergüden, 4. bas. (İstanbul: Sel, 2016), 66-75.
7  Ibid., 67-68.
8  Ibid.
9  Ibid.
10  İlkim Kaya ve Rengin Zengel, “A marginal place for the Gypsy community in a prosperous city: Izmir, Turkey,” Cities 
22, s. 2 (Nisan 2005): 153-54, https://doi.org/10.1016/j.cities.2005.01.003.

Foroğraf 1. Sümerbank Basma Fabrikası.  

[Güleç Arşivi, 2017]

Foroğraf 2. Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü. 

[Güleç Arşivi, 2019]
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Darağaç Bölgesi, gelecekteki kentsel dönüşümün de odağındadır. İzmir’de yeni kent merkezi olarak 
anılan Bayraklı’nın yanı sıra, Alsancak Liman Arkası ve çevresi de 2011’de kabul edilen 1/5000 ölçekli 
nâzım imar planı kapsamında yeniden planlanmıştır. Yeni öneride bölge turizm, ticaret, kültür, sanat 
ve eğitim aktivitelerini kapsayacak şekilde çeşitli kullanımlara açılmıştır.11 Bu doğrultuda, Darağaç 
Bölgesi’nin çevresinde konut, ofis ve alışveriş merkezi gibi karma kullanımlara sahip yüksek yapıları 
barındıran projelerin inşaatlarının da başladığı görülmektedir (Fotoğraf 3). 

19. yüzyıldan itibaren yoğun dönüşüm geçirmiş ve günümüzde de dönüşmeye devam eden Darağaç 
Bölgesi, tarihten gelen belleği ve sosyo-mekânsal birikimi ile oluşan çoklu katmanlı yapısıyla, hetero-
jen karaktere sahip bir bölgedir.12 Bölgenin merkeze yakın bir konuma sahip olmasına karşın çoğun-
lukla merkez-dışı olarak deneyimlenmesi, Darağaç’ın melez karakterini oluşturmaktadır. Çevresinde-
ki kentsel dinamizme karşın mahallenin merkezinde, domestik bir mahalle hayatı süregelmektedir. 
Çocukların sokakta oynadığı, mahallelinin sokağı kendi açık alanı gibi kullanarak çamaşırını astığı, 
bitkisini yetiştirdiği ve sandalyesini koyarak kapısını sokağa açık bıraktığı geleneksel mahalle haya-
tının sürdürüldüğü görülmektedir (Fotoğraf 4). Mahallenin gündelik hayatını şekillendiren en önemli 
unsurlardan biri de mahalle esnaflarıdır. Umurbey Mahallesi’nin bakkal dükkânı, 1980’lerden kalma 
posterleri ve genel karakteri itibarıyle mahallelinin geçmişi ile bağlantı kuran bir mekân olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bakkalın yanı sıra, geçmişten bugüne gelen bir diğer mekân ise Simge Kahve-
hanesi’dir (Fotoğraf 5). “Darağaçlı” kimliğini günümüzde de yaşatmaya devam eden mahalleli, Simge 
Kahvehanesi’nde buluşmaya devam etmekte, bu da mekâna hissettiği aidiyetin canlı kaldığını göster-
mektedir.13 Dolayısıyla Darağaç Bölgesi, İzmir kent hayatı içinde kendine özgü karakteristik yapısıyla  
 
 

11  Özgün Tutar ve Eylem Bal, “Transformation of the Space in the context of Neoliberal Urbanization: The Case of Izmir 
New City Centre, Turkey,” ICONARP International Journal of Architecture & Planning 7, s. 2 (Aralık 2019): 436, https://doi.
org/10.15320/ICONARP.2019.94. 
12  Emre Zeytinoğlu ve Orhan Berent, “Mahalle ve Kültür Sanat İlişkisi,” Darağaç Konuşma Serisi, Darağaç, 8 Temmuz 
2019, söyleşi videosu, 1:31:26, https://www.youtube.com/watch?v=43Iwg29i1JQ.
13  Zeynep Yavuzcezzar, ed., Darağaç_Kitap (Özel Yayın, 2019), 120-21.

Fotoğraf 3. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ve Mahall Bomonti İzmir Projesi inşaatı. [Güleç Arşivi, 2020]
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öne çıkmaktadır. Umurbey Mahallesi’nin karakterini oluşturan bu melez mahalle kültürü, “çeşitlilik-
lerin yarattığı heterojen yapının oluşturduğu bütünlük” ile açıklanabilir.14 

Mahallenin geçmişten günümüze değin korunan heterojen yapısına katkıda bulunan bir diğer unsur 
ise Darağaç Kolektifi’dir. Darağaç Kolektifi, alternatif sanat üretimi arayışına yönelen birkaç sanatçı-
nın, 2016 yılında sanat üretimlerini gerçekleştirebilecekleri ekonomik bir yer araması sonucunda Da-
rağaç Bölgesi’ne yerleşmesi ile ortaya çıkmıştır. Başka sanatçıların da mahalleden haberdar olmasıyla 
bölgeye karşı yoğun bir talep oluşmuştur.15 Dolayısıyla mahalle, kendilerini Darağaç Kolektifi olarak  
 
 

14  Zeytinoğlu ve Berent, “Kültür Sanat İlişkisi.”
15  Dilara Altuğ, “Bakınız: Darağaç,” Plato Sanat Blog, 20 Mart 2019, https://platosanatblog.wordpress.com/2019/03/20/
bakiniz-daragac/.

Fotoğraf 5.  

Simge Kahvehanesi.

[Güleç Arşivi, 2020]

Fotoğraf 4.  

Umurbey Mahallesi 

sakinlerinden birinin 

kendi evi önünde 

yarattığı alan. 

[Güleç Arşivi, 2019]
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adlandıran sanatçılara ve onların 2016 yılından bu yana her yıl tekrarlanan sergilerine ev sahipliği 
yapmaktadır (Kroki 1). Sanatçılar da var olan melez yaşantıya mahallenin karakterini değiştirmeden 
dahil olmuştur. Kolektif, mahalleli ile bir yandan bir arada yaşamını sürdürüp diğer yandan birlik-
te çalışarak, açık kentsel mekânda sergi alanı oluşturma yönünde İzmir için önemli bir başlangıç 
yapmıştır. Yapılan sergiler ile tanınırlığı artan mahalle, kendiliğinden meydana gelen bir oluşumun 
kentsel mekânın dönüşümünde etkili bir unsur haline gelebileceğini gösteren iyi bir örnektir.

İlgili literatürde Darağaç Kolektifi’nin taktiksel sanat üretim pratiklerinin kentsel mekâna müda-
halesini çeşitli perspektiflerden ele alan çalışmalar bulunmaktadır. Kolektifin sanat temelli müda-
halelerini mütenalaşma kavramı ile birlikte alternatif tamirat pratiği olarak ele alan,16 taktik ve 
stratejik müdahaleler bağlamında inceleyen,17 soylulaştırma kapsamında inceleyen18 yaratıcı şehir 

16  Burkay Pasin, Güzden Varinlioğlu, ve Kıvanç Kılınç, “Alternatif Bir Kentsel Tamirat Pratiği Olarak Darağaç,” Ege Mi-
marlık, s. 108 (Ekim 2020): 78-79.
17  Ece Güleç, “Strateji-Taktik Ekseninde Yer Oluşturma ve Kentsel Küratörlük: Darağaç Kolektifi’nin Kültürel-Mekânsal 
Üretim Pratikleri” (Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2020), 1-10.
18  Kıvanç Kılınç, Burkay Pasin, ve Güzden Varinlioğlu, “Becoming One with the Neighborhood: Collaborative Art, Spa-
ce-Making, and Urban Change in Izmir Darağaç,” Space and Culture, 14 Eylül 2021.
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Kroki 1. Darağaç IV: “Lüzum” sergi krokisi. [Güleç Arşivi, 2020]
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bağlamında sanat üretim pratiklerinin mekâna etkisini19 vurgulayan çalışmalar arasında bu çalış-
manın özgün yanı; Darağaç Kolektifi’nin pratiklerini temel alarak yer oluşturma ilkelerini, altı temel 
ilke üzerinden ele alan özgün bir kurgu içinde sunuyor olmasıdır. Kolektifin yer oluşturma ilkeleri 
çerçevesinde irdelenen taktiksel sanat üretim pratiklerinin, mekânın mevcut anlam katmanlarının 
keşfi ve yeniden üretimindeki etkisi kapsamında, benzer eylem grupları için bir rehber niteliği taşıya-
bileceği de söylenebilir. Bunun yanı sıra, sanat üretim pratikleri ve kent arakesitinde gerçekleştirilen 
tüm üretimlerin, mekâna özgü biçimde gerçekleştirilmesi gerektiği savunulabilir. Üretim sürecine 
dahil olan aktörler, mekânın sosyokültürel birikimi, kentlinin mekâna dair geçmiş deneyimleri gibi 
girdiler, mekân üretiminde, sanat üretim pratiklerinin mekâna özgü nitelikleri yansıttığını gösterir. 
Bu çerçevede, bu makale Darağaç Kolektifi’ni odağına alarak yer oluşturma ilkeleri üzerinden bir 
izlek oluşturmayı amaçlarken, çeşitli müdahale biçimlerinin mekâna özgü şekilde gerçekleştirilmesi 
gerektiğinin de altını çizmektedir. Makalede, 27 Eylül - 2 Ekim 2019 tarihleri arasında mahallede en 
uzun süreyle gerçekleştilen Lüzum isimli dördüncü sergisine odaklanılmakta ve sergi, Darağaç yer 
oluşturma ilkeleri üzerinden yorumlanmaktadır. Yer oluşturma ilkeleri; mekâna yapılan fiziksel mü-
dahaleler, yerel aktörler ile etkileşim, mekânın hafızasının yorumlanarak yeniden üretimi, gündelik 
hayatın yorumlanması ve yeniden üretimi, katılımcı yer oluşturma süreci ve mekânın kamu tara-
fından tanınma süreci olarak altı ana başlıkta toplanmıştır. “Örnek olay incelemesi yöntemi” ile ele 
alınan çalışmanın veri toplama sürecinde, kişisel gözlemlerin yanı sıra, 23 sanatçı, 44 ziyaretçi ve 16 
mahallelinin görüşleri alınmıştır. 2020 yılının Mayıs ayında 14 mahalleli ile yapılan açık ve kapalı uçlu 
sorulardan oluşan yapılandırılmış görüşmeler, mahalleliyle telefon aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. İki-
si ziyaretçi, biri sanatçı ve biri mahalle muhtarı olmak üzere 2 mahalleli ile Umurbey Mahallesi’nde 
yüz yüze görüşmeler yapılmış, pandemiden dolayı diğer katılımcıların görüşlerine ise Google Forms 
adlı çevrimiçi anket uygulaması aracılığıyla ulaşılmıştır. Görüşme ve anketlerden elde edilen verilerin 
yer oluşturma ilkeleri temelinde oluşturulan kavramlar ile arasındaki ilişki irdelenmiş, bulgular bu 
ilkeler çerçevesinde oluşturulan kategoriler kapsamında değerlendirilmiştir.20

Yer Oluşturma İlkeleri Kapsamında  
Darağaç Kolektifi’nin Taktiksel Sanat Üretim Pratikleri 

Kentin belirli stratejilerle bir arada tutulmaya çalışılan parçaları, bir bütünü oluştururken; bütünü 
oluşturan her bir parça da kente dair olası müdahale alanlarını oluşturur. Bu müdahale alanları, 
halkın hâkim yapılara karşı kentsel mekânda var olma haline referans verir. Dolayısıyla kent, David 
Harvey’e göre bir hareket ve çatışma merkezi,21 Michel de Certeau’ya göre ise stratejik ve taktiksel 
müdahalelerin karşı karşıya geldiği, belirli güçler altında kontrol altında tutulmaya çalışılan, toplum 
müdahalesi ile hareketliliğin ve çeşitliliğin sağlandığı bir oluşum olarak tarif edilir.22 Strateji, de 
Certeau’ya göre, güç ilişkilerinin ve müdahalenin bir arada bulunduğu ve yalıtılmış bir deney alanı 
için yapılan kurguyu; taktik ise planlanan veya uygulanan küçük ölçekli tüm eylemleri, ifade eder. 
Dolayısıyla, strateji kavramı üstyapıların kurduğu sistemi niteler; taktik kavramı ise bu sistem içinde 
kentlinin, ihtiyaçlarını karşılamak veya varlığını görünür kılmak için sistemin çatlaklarının içine 

19  Simay Sarı ve Onur Mengi, “The Role of Creative Placemaking: Re-visiting Darağaç Art District, Izmir,” M/C Journal 
25, s. 3 (2022), https://doi.org/10.5204/mcj.2899.
20  Johnny Saldaña, Fundamentals of Qualitative Research (New York: Oxford University Press, 2011), 91.
21  David Harvey, Sosyal Adalet ve Şehir, çev. Mehmet Moralı, 5. bas. (İstanbul: Metis, 2016), 187-88.
22  De Certeau, Gündelik Hayatın, 100-4.
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sızma girişimini tanımlar. Bu nedensellik ilişkileriyle, kentin anlam katmanları zamanla daha da 
artar ve kentliler de kentsel mekânı bu anlam katmanları bütünlüğünde algılarlar. Lefebvre’e göre 
üstyapıların da üretiminde aktif bir aktör olarak yer aldığı mekân, tüm üretim ve tüketim ilişkilerini 
içinde barındırır, toplumsal belleği ve bireysel deneyimi yansıtır. Yönetimsel müdahaleler, toplumsal 
ilişkiler ve mekânın algılanması açısından üç aşamada incelenen mekânın üretimi, “temsil mekânları” 
(yaşanan mekân), “mekân temsilleri” (tasarlanan mekân), “mekânsal pratik” (algılanan mekân) kav-
ramları ile açıklanmaktadır.23 Bu çerçeveden ele alındığında, Darağaç her üç mekân türünü ve ilişki-
lerini de içerir. Yaşanan mekân, kentlinin kendi algısı üzerinden mekâna atfettiği öznel anlamı ifade 
eder. Kentlilerin zihninde farklı anlamlar kazanan mekânlar, zaman ile kentsel mekânda bir birikim/
katmanlaşma oluşturur. Tasarlanan mekân, stratejik müdahalelerin mekân üzerinde yarattığı kat-
manı ifade eder; üstyapıların alana tarih boyunca yaptığı müdahaleler işaret edilir. Algılanan mekân 
ise, mekânın kolektif imgesinde kentsel taktikler aracılığıyla gündelik hayattaki rutinlerden oluşan 
katmanı ifade eder; sosyopolitik gelişmelerle şekillenen taktiksel müdahaleler ile örtüşür. Bunun yanı 
sıra, yürüme eylemindeki kentli tesadüfler, karşılaşmalar, etki ve tepkiler ile mekânı yeniden üretir. 
Kentin çeşitli yönlerinin fark edilmesi ve mekânın yeniden üretilmesinde, zaman içinde silinmiş veya 
dönüşüme uğramış kentsel katmanların fark edilerek yeniden okunması ve kategorize edilmesi yer 
oluşturma sürecinin yorumlanması açısından önemlidir (Şema 1).  

23  Lefebvre, Mekânın Üretimi, 67-68.

Şema 1. Çalışmanın kavram ilişkisi diyagramı. [Güleç Arşivi, 2019]
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Yer oluşturma (Placemaking), odağına hem kentliyi hem de otoriteyi alarak, taktiksel ve stratejik 
müdahalelerin kentsel mekânın üretimi üzerindeki etkilerini incelemektedir. Yer oluşturma süreci yal-
nızca fiziksel müdahalelere değil, mekânın tarihsel süreç içinde kazandığı anlama da referans verir.24 
Bu düşünce ile aynı doğrultuda Tim Cresswell yer oluşturma kavramını, fiziksel durum, yerelle olan 
ilişki ve mekân algısı çerçevesinde kurgularken,25 Miwon Kwon da benzer şekilde mekânı fenomono-
lojik, toplumsal ve söylemsel olarak üç farklı açıdan ele almaktadır.26 Toplumsal oluşumlar, fiziksel 
müdahale, yerelin mekân ile etkileşiminden doğan gündelik hayatın ritmiyle birlikte kentsel mekânda 
meydana gelen yer oluşturma süreci, kültürel bir etkileşim alanı doğrultusunda yeni söylemler üre-
tebilecek nitelikte bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.27 Dolayısıyla kamu, mekân ve toplumsal 
ilişkiler arasındaki bağlar oluşturulamadığı sürece yer oluşturma süreci gerçekleşemez.28 Mekânda 
oluşturulacak tüm ilişkiler ağının, mekânın tarihsel ve toplumsal bağlamına uygun ve kentlinin hâli-
hazırdaki mekânsal deneyimlerini destekleyecek biçimde geliştirilmesi gerekmektedir.29 Yer oluşturma 
sürecinde hem kentlinin mevcut deneyimlerinin göz önünde bulundurulması, hem de mekânın kentli-
nin zihninde yeni anlam katmanlarını oluşturacak şekilde alternatif müdahalelere açık hale gelmesi,30 
bu sürecin, geçmiş ve gelecekle bağlantı halinde olması gerektiğini de göstermektedir. Bu bağlamda, 
sanat üretim pratikleri, hem kentlinin hem de tasarımcının yer oluşturma sürecinde aktif bir katılımcı 
olarak yer almasını sağlayan bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanat üretim pratikleri, mekân 
ve kentli arasında çeşitli etkileşimlerin oluşmasını sağlamakla birlikte, kentlinin mekâna müdahale 
edecek gücü kendinde bulmasını sağlayarak mekânı benimsemesine de olanak verir.31 

Bu çerçevede makalenin temel savı, mekân üretiminin taktiksel sanat üretim pratikleri ile birlikte ele 
alınarak yer oluşturma ilkeleri üzerinden irdelenmesinin, mekân üretim pratikleri alanına katkısının 
önemli olduğudur. Yer oluşturma ilkeleri, mekânın fiziksel ve yerel özelliklerinin, mekân ile mahalleli 
arasındaki etkileşimin, çeşitli aktörlerin üretim sürecine katılımının, tarihsel süreçte oluşan mekân 
belleğinin, gündelik hayatın ritmi ile oluşan toplumsal ve bireysel pratiklerin ve mekânın kamu ta-
rafından tanınırlığının yeniden üretimini kapsamaktadır. Bu ilkeler kapsamında yer oluşturma süreci, 
sanatın mekân ile bir araya gelmesiyle gerçekleşir. Lefebvre’in de vurguladığı gibi sanatın, duyularla 
algılanan toplumsal ölçekte mekâna ve zamana biçim vermesi, taktiksel sanat üretim pratiklerinin, 
taktiksel yer oluşturma süreci ile doğrudan ilişkilidir.32 Öte yandan, Darağaç Kolektifi, sanatçıların 
ekonomik sebepler ile alternatif sanat üretimlerini arama yolunda bir araya gelmesiyle, diğer sanat 
kolektiflerinden ayrı bir pozisyonda konumlanmakta; çeşitli üstyapı motivasyonları ile oluşan eylem 
gruplarından ya da kentlinin ortak kullanımı için tasarlanmış ve kendini özgürce ifade etmesine 
olanak veren kamusal mekânlardaki33 kısa süreli etkinlikler için bir araya gelen kolektiflerden farklı 

24  Cant ve Morris, “Geographies of art,” 859.
25  Tim Cresswell, Place: A Short Introduction (Malden, MA: Blackwell Publishing, 2004), 123.
26  Miwon Kwon, One place after another: site-specific art and locational identity (Cambridge, MA: MIT Press, 2002), 11-30.
27  Nina J. Morris ve Sarah G. Cant, “Engaging with place: artists, site-specificity and the Hebden Bridge Sculpture Trail,” 
Social & Cultural Geography 7, s. 6 (Aralık 2006): 878-80, https://doi.org/10.1080/14649360601055805.
28  Christopher Alexander vd., A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction (New York: Oxford University Press, 1977).
29  Emine Köseoğlu, “Kent Mekânına İlişkin Kuramsal Bakışlar: Rob Krier, Christopher Alexander ve Bill Hillier,” İdealKent 
3, s. 5 (Ocak 2012): 171-73.
30  Ronald Lee Fleming, The Art of Placemaking: Interpreting Community Through Public Art and Urban Design (Londra: 
Merrell, 2007), 28.
31  Hall, “Artful Cities,” 1380-83.
32  Henri Lefebvre, Gündelik Hayatın Eleştirisi I, çev. Işık Ergüden, 4. bas. (İstanbul: Sel, 2017), 103.
33  Lucia Capanema Alvares ve Jorge Luiz Barbosa, ed., Urban Public Spaces (Cham, CH: Springer, 2018), 91-107.
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özellik göstermektedir. Dolayısıyla, Darağaç Kolektifi taktiksel sanat üretim pratikleri odağında ele 
alındığında ise kent mekânı dönüşümünün, taktiksel müdahalelerin katkıda bulunduğu müdahalelere 
göre daha uzun vadede gerçekleştiği savunulabilir. 

Bulgular ve Değerlendirmeler

Kentin sanat hayatında ses getiren ilk üç sergisinin ardından Darağaç Kolektifi’nin dördüncü sergisi, 
interaktif deneyim sürecine daha çok izin veren üretim ortamı, mahallede kalıcı olması hedeflenen 
müdahaleleri, organize ettiği konuşma serileri ve etkinlikleri ile Darağaç’ta, kentte ve hatta uluslara-
rası sanat ortamında görünür olmuştur. Sanat üretimlerinin mahallenin tamamına dağılan yerleşimi, 
yürüme eylemini temel alan interaktif bir süreci vurgular. Darağaç’ta sanatçılar ile yapılan görüş-
melerde sanatçılar, üretimlerinin mahallede yürüyerek deneyimlenmesini özellikle hedeflediklerini, 
mahallenin kendine has ruhunun bu şekilde daha iyi keşfedilebileceğini ifade etmiştir. Mekânın 
yürüyerek keşfedilmesi, yer oluşturma ilkeleri üzerinden düşünüldüğünde, kentsel katmanların kav-
ranmasına olanak verir. Yürüme sürecinde kentli, mekân üzerindeki bağlantısız noktaları zihninde bir 
araya getirerek kendine özgü bir izlek oluşturur ve her gelişinde mahalleyi farklı bir rotada gezerek 
keşfedebilme olanağı bulur; bu da, mekânın her seferinde kentlinin zihninde farklı bir biçimde yeni-
den üretilmesini sağlar. 

Yer oluşturma sürecinde yürüme eylemi ile mekâ-
nın yeniden üretilmesi, diğer ilkelerin de gerçek-
leştirilmesine bağlıdır. Bu aşamada “mekâna ya-
pılan fiziksel müdahale”, yer oluşturma sürecinin 
en önemli ilkelerinden biri olarak karşımıza çıkar. 
Nato Thompson’a göre birey, içinde yaşadığı maddi 
dünyanın etkisiyle fikirlerini üretir.34 Bireyin, karar-
larını şekillendiren dış dünyayı kavraması, kentin 
fiziksel özelliklerini algılamasıyla başlar. Cresswell 
ise, mekânın fiziksel özellikleri doğrultusunda 
anlam üretiminin gerçekleştiğini, bireysel ve top-
lumsal ilişkilerin oluştuğunu ifade eder.35 Mekâna 
yapılan fiziksel müdahale kapsamında kentli, çok 
yönlü bir kavrayışa ulaşır. Bu anlamda, Darağaç’ta 
yapılan duvar resimlerinin, mahallenin karakterini 
yeniden üreterek sosyal yaşantıya katkı sağladığı 
görülmüştür. Mahallenin hafızasını ele alan bir anıt 
niteliğinde tasarlanan Dikilitaş isimli çalışma ve 
mahallenin en eski sakinlerinden biri olan muhta-
rın ofisinin yeniden canlandırıldığı üretim, mahalle-
ye yapılan fiziksel müdahalenin olumlu sonuçlarını 
ortaya koyan örneklerdendir (Fotoğraf 6). Ziyaret-

34  Nato Thompson, İktidarı Görmek: 21. Yüzyılda Sanat ve Aktivizm, çev. Erden Kosova (İstanbul: Koç Üniversitesi Yayın-
ları, 2018), 57.
35  Cresswell, Place, 123.

Fotoğraf 6. Mahallenin hafızasını konu alan ve bir 

anıt niteliğinde tasarlanan Dikilitaş isimli çalışma.                                                                                                                                        

[Güleç Arşivi, 2019]
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çiler de bu çalışma hakkındaki ifadelerinde, mekâna yapılan fiziksel müdahaleler ile mahalledeki yapı 
tipolojisinin keşfedildiğini, sanat pratikleri ile kentsel mekândaki işlevsiz alanların çeşitli amaçlar 
kazandığını, mahalledeki unutulmaya yüz tutmuş tarihi doku özelliklerinin değerlendirildiğini belirt-
miştir (Fotoğraf 7).  

Mekânın yeniden üretilmesinde “yerel aktörler ile etkileşim”, mahallenin yerel özellikleri ve günde-
lik hayatındaki çeşitliliğin kaynağı olan, mahalleli ile kurulan bağlantıyı ifade eder. Yerel aktörlerin 
mekâna dair sahip oldukları bilgi ile sanat üretimine katılımıyla, mekânın bilgeliği paylaşılır kılınır.36 
Bu sayede, bir taraftan mahallenin sosyo-mekânsal özelliklerinin irdelenerek sanat aracılığıyla üre-
timi diğer taraftan ise mahallelinin sanat üretimlerine katılımıyla, mekânın kolektif olarak yeniden 
üretimi gerçekleşir. Bu noktada, yerel ile etkileşim, yalnızca mahalleliyi odağına almaz; enstitüler, 
sanatçılar ve yerel yönetimleri de kapsayan tüm aktörlerin bir araya gelme sürecini ve mahallelinin 
bu ilişki ağındaki pozisyonunu ön plana çıkarır. Bu etkileşim içinde mekân, tüm bu aktörler arasında 
oluşan yeni arayüzler sayesinde yeniden üretilir. Bu dinamik etkileşimde mahalleli ile kurulan ilişki, 
sanat üretimi için bir kaynak haline gelir. Sanatçı, üretimini gerçekleştirirken, yerel ile kurduğu ilişki 
doğrultusunda üretimine referans verir, mahalleliden ilham alır. Diğer aktörler ise hem sanat üretimi 
hem de mekân üzerinden mahalleli ile iletişime geçer, mekânın kimliğini oluşturan etkenleri tanır. 
Dinamik etkileşim ağı, bir yandan sanat üretiminin meydana gelmesini sağlayan kaynağı oluşturur-
ken, diğer yandan toplumsal etkileşimi de yeniden üretir. Bu şekilde sanat üretim pratikleri, mekâna 
mahalleli aracılığıyla nüfuz ederek, mahallelinin de yaşadığı alana dair hissettiği aidiyetin artmasını, 
mekân hakkında söz sahibi olduğunun bilincinde olmasını ve yaşadığı alanı değiştirebilecek gücü 
kendinde hissedebilmesini sağlar. 

Bu kapsamda, Darağaç Kolektifi, mahallelinin hayat hikâyelerini konu alarak çeşitli üretimler ger-
çekleştirmiştir. Bu süreçte mekâna dair eski fotoğraflar kullanılmış, mekânın hafızası edebi metinler 
aracılığıyla sunulmuş ve mahallenin gündelik hayatına dair eskiz çalışmaları yapılmıştır. Bunun yanı 
sıra, mahallenin karakterini oluşturan araba tamircilerinden alınan araba parçalarıyla veya fabrika 
yıkıntılarından elde edilen parçalarla üretilen çalışmalar, malzeme üzerinden de mahallenin yerel 
özellikleri ile ilişki kurulduğunu gösterir. Sanatçılar, üretimlerinde mekânın sosyal yaşantısına ve 
belleğine referans vermeyi önemsediklerini vurgulamışlardır. Buna ek olarak ziyaretçiler ise yerel 
ile etkileşime verilen önem sayesinde, mahallenin rutin aktivitelerini deneyimleyebildiklerini ifade 
etmişlerdir. Genel olarak Darağaç Kolektifi, bölgedeki mahalleliyle mahalle dışındaki kentli ve sanat-
çılar arasındaki çapraz iletişimin kurulmasını sağlamıştır. 

36  Thomas Ermacora ve Lucy Bullivant, Recoded City: Co-creating Urban Futures (Abingdon, UK: Routledge, 2016), 99.

Fotoğraf 7.  

Mahalleye yapılan 

sanat içerikli fiziksel 

müdahalenin, 

sokaktaki sosyal 

yaşantıya etkisi.

[Güleç Arşivi, 2019]
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Sanatçıların, mahallelinin anılarını sanat üretimlerine dönüştürmesi, kentlinin zihninde, mahallenin 
geçmişinin imgesini yaratır ve “mekânın hafızasının yorumlanarak yeniden üretilmesi”ni sağlar. Bu 
durum, mekânın sosyokültürel tarihine sıkı sıkıya bağlı olan mekân algısının oluşturulmasında bü-
yük önem taşır.37 Mekânın hafızası, tarihsel süreç içinde toplumsal veya bireysel deneyimlerin, kentli-
nin belleğinde bıraktığı etki ile oluşur. Yer oluşturma sürecinde, sanat üretim pratikleri, hafızanın yo-
rumlanarak görünür hale gelmesini ve yeniden üretilmesini sağlar. Böylece kentli, mekânın geçmişi 
ve günümüzdeki durumu arasında bağ kurarak, anılarını yaşatma fırsatını elde eder. Ronald Fleming, 

mekân belleğinin hayal gücü ile yeniden canlandırılması ge-
rektiğini, böylece kentlinin mekânı çok katmanlı bir kavrayış 
ile deneyimleyebileceğini ifade eder.38 Bu açıdan bakıldığında, 
mahallenin eski sakinlerinden biri olan Mini’nin tasarımcısı 
Sir Alec Issigonis’in anısına yapılan ve Vivienne Noir adıyla 
tanınan sanatçı Vedia Karaoğlu’nun mahalle ile kesişen hayat 
hikâyesini konu alan çalışmalar, mekânın belleğini korumak 
için üretilen çalışmalardandır. Görüşmelerdeki ifadelerden 
anlaşıldığı üzere geçmişe referans veren çalışmalar, mahalle 
sakinlerinin ve ziyaretçilerin ilgisini çekmiş, mahallenin bu 
sayede hem bugünü hem geçmişi barındıran daha renkli, sa-
mimi ve yaşayan bir yer haline gelmesini sağlamıştır. 

Sanatçının mahalleli ile bir arada oluşturduğu sanat üretim-
leri, ziyaretçilerde mahallelinin gündelik hayatına dair fikirle-
rin oluşmasına, mahallenin içinde gizlenmiş, fark edilmeyen 
sıradan özellikleri sanatçı ve mahalleli arasındaki ilişki ağını 
fark edebilmesine olanak verir. Gündelik hayatın yorumlan-
ması ve yeniden üretimi kapsamında, toplumun her gün şahit 
olduğu görünür olmayan özelliklerinin temelinde barındırdığı 
anlam ve bunların mekân ile ilişkisi irdelenir. Bu açıdan, sanat 
üretim pratikleri, mekândaki gündelik eylemlerin bir parçası 
haline gelmeye başladıkça, gündelik hayata da etki etmeye 
başlar. Sanat, mekânın ve zamanın biçimini değiştirerek, im-
gesel düzeyde oluşturduğu söylem ile gündelik hayatı yeni-
den üretir. Darağaç örneğinde de, mahalledeki birçok üretim 
arasından gündelik hayata en çok sızan müdahalelerden biri 

olan “Darağaç Tabela Atölyesi” ile uzun yıllardır mahallenin 
bir parçası olan bakkal veya çay ocağı gibi işletmelerin tabe-
laları yeniden üretilmiştir. Benzer etkinliklerde, mahalleli de 

yaşadığı mekânın gündelik hayatın rutini içinde fark edemediği bazı özelliklerini yeniden keşfetmiştir 
(Fotoğraf 8). Görüşmelerde ifade edildiği üzere, gündelik hayatın sanat aracılığıyla yeniden üretilmesi, 
kentliyi gündelik hayata eleştirel bir açıdan bakmaya yönlendirmiştir. Dolayısıyla “gündelik hayatın 
yorumlanması ve yeniden üretilmesi”, kentlinin gözünde mekâna özgü karakterin oluşmasını ve gün-
delik hayatın eleştirisi bağlamında, toplumun özelliklerinin dile getirilmesini ifade eder. 

37  Morris ve Cant, “Engaging with place,” 878.
38  Fleming, Art of Placemaking, 17-19.

Fotoğraf 8. Darağaç Tabela Atölyesi’nde üretilen ve 

Sir Alec Issigonis’in anısına yapılan çalışma görselleri. 

[Güleç Arşivi, 2019]
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Yer oluşturma sürecine tüm kentliyi dahil etmek, yeni ilişki ağlarını üreten müşterek bir kurguyu 
oluşturur. Bu süreçte “katılımcılık”, mekândaki tüm aktörlerin, kentin dönüşümünde aktif bir rol 
almasını olanaklı kılar.39  Böylece, güven ve iletişim ortamının yaratılabileceği nitelikte bir toplum 
oluşabilir. Güvenli bir iletişim ortamı, mekâna dair demokratik karar verme sürecinin meydana gel-
mesinin de önünü açar.40 Yanı sıra, toplumsal aktivizmin uyumlu sosyalleşme ile yeni fikirler doğ-
rultusunda daha ilerici biçimlerde, kentsel mekânda gerçekleşmesi sağlanır. Antonio Negri, Mekân 
Meselesi kitabının “Çokluğun Mekânı: Metropol” adlı bölümünde, katılımcı sürecin geçirgen ve kendi 
varlığını görünür kılabilecek nitelikte güçlü ve demokratik olan açık toplumu oluşturduğunu ifade 
eder.41 Sanat üretim pratikleri de katılımcı sürecin oluşmasını sağlayacak en etkili araçlardan biridir. 
Sanat kente müdahale edecek katılımcıların bir araya gelmesini ve eyleme geçmesini sağlayarak, 
toplumsal ilişkilerin ve mekânın yeniden üretilmesine olanak verir. Bu süreç kentsel mekânın potan-
siyellerinin ve sorunlarının keşfedilmesini, gündelik hayattaki rutinlerin yorumlanabilmesini, kimi 
zaman da bu sorunların çözülebilmesini sağlar.42 

Ulusal ve uluslararası örnekler de yer oluşturma sürecinin, gündelik hayatta çeşitli biçimlerde ger-
çekleştirildiğini göstermektedir. Özellikle Avrupa’da Jeanne van Heeswijk’in ilki 2008’de, sonuncusu 
da 2019’da olmak üzere belirli aralıklarla 13 kez farklı ülkelerde gerçekleştirilen Halk Fakültesi (Public 
Faculty) atölyeleri43 (Fotoğraf 9) ve Jekaterina Lavrinec’in, Laimikis.lt adlı inisiyatifinin gerçekleştirdiği, 

39  Ermacora ve Bullivant, Recoded City, 95-96.
40  Paul Chatterton, “Seeking the urban common: Furthering the debate on spatial justice,” City 14, s. 6 (Aralık 2010): 625, 
https://doi.org/10.1080/13604813.2010.525304.
41  Andy Merrifield vd., Mekân Meselesi, çev. Soner Torlak ve Önder Kulak, 2. bas. (İstanbul: Tekin, 2016), 57-69. 
42  Jekaterina Lavrinec, “From a ‘blind walker’ to an ‘urban curator’: initiating ‘emotionally moving situations’ in public 
spaces,” Limes: Borderland Studies 4, s. 1 (2011): 57-59, https://doi.org/10.3846/20290187.2011.577176.
43  “Public Faculty No. 1,” Jeanneworks, Typologies & Capacities, Erişim Tarihi: 20 Eylül 2022, https://www.jeanneworks.
net/projects/public_faculty_no._1/.

Fotoğraf 9. Halk Fakültesi No. 1 atölye çalışmasından bir kare. [“Public Faculty No. 1,” Jeanneworks, Typologies & Capacities, Erişim 

Tarihi: 20 Eylül 2022, https://www.jeanneworks.net/projects/public_faculty_no._1/.]
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Vilnius’ta 2012’den 2015’e kadar ele alınan etkinlikleri kapsayan projesi,44 sanat üretim pratikleriyle 
kentsel mekânda bir değişim sağlar (Fotoğraf 10). Türkiye’deki güncel örneklere bakıldığında, İz-
mir’de Bir Mahallenin Hafızası: Kale sanat projesinin ön plana çıktığı görülmektedir.45 Heeswijk’in 
Halk Fakültesi adlı projesinde kamusal mekânın gündelik hayata etkiyen fonksiyonlarını ön plana 
çıkaracak atölyeler düzenlenmiş, kamusallık ve kimlik kavramlarına odaklanan bu atölyelerde top-
lumsal etkileşimi engelleyen problemlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.46 Lavrinec’in gerçekleş-
tirdiği projede, sanat üretim pratikleri aracılığıyla kent ile ilgili araştırmaların bir araya getirilmesi 
amaçlanmış, kentsel kamusal mekânda yapılan atölyelerde katılımcı bir kent kültürünün oluşturul-
ması hedeflenmiştir. Kentsel kamusal bu etkinliklerde inisiyatif toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi 
ve toplumu bir araya getirmenin önemini vurgulamıştır. Yurtdışındaki sanat üretim pratiklerinin yanı 
sıra 2020 yılının Haziran ayında başlayan Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi tarafından yürütülen Bir 
Mahallenin Hafızası: Kale sanat projesi kapsamında, çeşitli göç hikâyelerine şahitlik etmiş Bergama 
ilçesinde 7 ay boyunca 4 mahalle üzerinde yaşam, bellek, mekân kavramları çerçevesinde kurgula-
nan sözlü tarih çalışmaları yapılmış, çalışmalardan elde edilen veriler sanat üretimlerine dönüştürü-
lerek sergilenmiştir.47 Bu sergilerde, sanat üretim pratikleri ile birlikte mekânın, gündelik hayattan 
gelen alışkanlıklar ve belleğinden gelen deneyimlerle birlikte anlam kazandığı, katılımcı bir süreç 
içinde eylemlerin yürütüldüğü görülmüştür.48 

Uluslararası ve ulusal bu örneklerde olduğu gibi, Darağaç’ta da sanatçılar taktiksel sanat üretim 
pratiklerine mahalleliyi dahil ettiği; mahallelinin bazı sanat üretimlerinin gerçekleşmesinde etkin 
olarak yer aldığı görülmüştür. Hem fikir üretme hem de uygulama sürecinde, sanatçı ve mahalleli 
birlikte çalışmış ayrıca sanatçılardan bağımsız olarak mahalleli de ürettiği çalışmaları sergiye dahil 
etme imkânı bulmuştur. Bir duvar resminin mahalleli ile birlikte boyanarak tamamlanması, diğer 
bir çalışmanın ise araba tamiri yapan esnafın eşi tarafından oluşturularak atölyede sergilenmesi, 

44  “Toolbox for neighbourhoods,” Laimikis.lt, Erişim Tarihi: 20 Eylül 2022, http://laimikis.lt/tools-for-neighbourhoods-re-
generation/.
45  “Bir Mahallenin Hafızası: Kale,” Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi, Erişim Tarihi: 20 Eylül 2022, https://www.saridenizalti.
com/birmahalleninhafizasikale.
46  “Public Faculty No. 1.”
47  “Kale.”
48  Ibid.

Fotoğraf 10.  

Sokak Mozaiği atölye 

çalışmasından bir kare.  

[“Šnipiškės: Street 

Mosaic Workshop (pt. 2),” 

Laimikis.lt, Erişim Tarihi: 

20 Eylül 2022, http://

laimikis.lt/wp-content/

uploads/2013/09/

Street-Mosaic-Workshop-

Snipiskes-Vilnius_

participants4.jpg.]
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katılımcılığın somut örneklerindendir (Fotoğraf 11). Ziyaretçiler, sanat üretimlerinin mekâna yalnızca 
fiziksel olarak değil, sosyal açıdan da dahil olmayı sağladığını belirtmiş; mahalleyi, iletişimi sağlayan 
bir özgürlük ortamı olarak nitelendirmişlerdir. Bu açılardan, üretimlerin yarattığı atmosferin, açık bir 
toplum yaratmakta olumlu katkıları olduğu anlaşılmaktadır.

Yer oluşturma sürecinde oluşan tüm bu ilişkilerle, “mekânın kamu tarafından tanınırlığı” da artar. 
Sanat üretim pratikleri, mekân, kentli ve yerel yönetimler arasındaki iletişimi sağlayan bir araç 
haline gelir. Yer oluşturma sürecinde, mekâna özgü sanat üretim pratikleri, mekânın keşfedilmesini 
ve kentlinin mahalleli ile ilişkisinin yeniden kurulmasını sağlar. Mekânın tanınırlığının artmasıyla 
mahalleli, mekânın içindeki potansiyeli fark edip yaşadığı alanı daha çok sahiplenerek, kentli ve 
mekân arasında yeni bir ilişki ağı oluşturur. Buna bağlı olarak, Darağaç’ta sanatçılar, sanatın farkın-
dalık uyandırarak, mahallelinin yaşam alanına dair karar verebilme yetisini artırdığını ifade etmiştir. 
Mahalleli ise, mahallede yeni oluşan sosyal çevrenin, samimiyet ve güven ortamını sağladığını ve 
ziyaretçi sayısının artmasının mahalledeki hareketlilik için bir avantaj olduğunu belirtmiştir. Örneğin, 
mahallenin muhtarı, sanatçıların önayak olduğu tüm gelişmeleri olumlu karşılamış ve sanatçıları 
desteklemiştir. Buna karşın, bölgenin cazip bir rant alanı olma tehlikesi de başlıca dezavantajlar 
arasındadır. Mahalleli ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler doğrultusunda İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer’in de bölgeyi ziyaret ettiği görülmektedir. Bu anlamda taktik-
sel sanat üretim pratiklerinin mekânın özelliklerini yeniden üretmesi bir yandan mahalleli, kentli ve 
yerel yönetimler arasındaki ilişkiye dair çeşitli avantajlar sunarken, öte yandan mekânın tanınırlığını 
artırarak soylulaşma ile birlikte dezavantaja sebep olabilir. 

Fotoğraf 11. Araba tamiri yapan esnafın eşi tarafından oluşturulan atölye çalışması. [Güleç Arşivi, 2019]
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Sonuç 

Darağaç’ta taktiksel sanat üretim pratikleriyle meydana gelen yer oluşturma süreci, hem etkin olduğu 
bölgedeki kamusal mekânın alternatif oluşum biçimlerini gözler önüne sermekte hem de İzmir’deki 
kentsel mekânların tümünde etkin bir yöntem olarak kullanılabilecek sanat temelli taktiksel müdaha-
leler için bir ilk niteliği taşımaktadır. Darağaç örneği kapsamında taktiksel sanat üretim pratiklerinin, 
yalnızca mekânı yeniden üretmediği, aynı zamanda mekândaki aktörler olan sanatçı, mahalleli ve 
mahalle dışında yaşayan kentlinin mekânsal algısının derinleşmesine olanak sağladığı görülmektedir. 
Bu süreçte yer alan aktörlerin her biri, farklı biçimde bu sürece katkıda bulunmuş aynı zamanda, 
bu süreçten kazanım elde etmiştir. Özellikle, yerel ile etkileşim sürecinde sanatçı, mahalleli ile yo-
ğun bir ilişki kurmuş, mahallenin yerel özelliklerini, mahallelinin çeşitliliğini ve sosyal birikimini de 
sanat ile yeniden üretmiştir.  Kolektif, yereldeki nitelikleri ve yerelin sosyo-mekânsal özelliklerini ön 
plana almış, mahalle ve mahallelinin ana aktör olduğu bir üretim sürecini desteklemiştir. Bu durum, 
yalnızca sanatçı ve mahallelinin kurduğu ilişki çerçevesinde değil, bölgedeki mahalleli ile mahalle dı-
şındaki kentli ve sanatçılar arasındaki çapraz iletişimin ve bağlantıların kurulmasıyla da oluşmuştur. 
Ziyaretçi de mekânın yerel özelliklerini keşfederek, mekânı yeniden üretmiştir. Dolayısıyla sanatçılar 
ile kurulan diyaloglar, karşılıklı öğrenme sonucu oluşan şenlik havası, sanatçılar ile olduğu kadar 
ziyaretçiler ile de iletişim kurulması, mahalleli, sanatçı ve ziyaretçi arasında iletişim ağının başarılı 
bir şekilde oluştuğunu göstermektedir. Sanatçılar, çeşitli aktörler arasındaki bu iletişim ağını kurmayı 
başarmış; mahalleliyi, üretime sürekli olarak dolaylı ya da doğrudan dahil ederek bu katılımcı süreç 
ile sahip olunan ortak bilginin, sosyal olarak yeniden üretilmesini sağlamıştır. Bu bağlamda, Darağaç 
örneğinde, çoklu iletişim ağlarının kurulmasına olanak sağlayan mekânın, mahallede sanat aracılı-
ğıyla, farklı biçimde yorumlanarak yeniden üretildiği görülmektedir.  

Darağaç Bölgesi’nde yapılan müdahalelerin kente dair eleştirel bakış açısı oluşturulabilmesi için de 
etki yaratabildiği görülmektedir. Kolektif sanat üretimiyle mahallede yaratılan kamusallık, yeni eleş-
tirel yaklaşımlara da zemin hazırlar niteliktedir. Günümüzde, neoliberal stratejiler kapsamında rant 
geliri elde etme amacıyla üretilen kentsel mekânlar, kullanıcıdan bağımsız, kentlinin birikimini ve 
kendini ifade etme biçimini hiçe sayarak ürettiği mekânlara yabancılaşmasına ve mekân ile etkileşi-
minin yok olmasına neden olmaktadır. Darağaç Bölgesi de yürürlükte olan imar planı doğrultusunda 
yeni yapılan projelerle bir dönüşüm sürecine girmiştir. Bu bağlamda, Darağaç Kolektifi, yalnızca Al-
sancak Bölgesi için değil, İzmir kentinin tamamı için alınan kararların uygulanma süreçlerinde etkin 
olabilecek bir konuma ulaşmıştır. Özellikle, Alsancak Liman Arkası Bölgesi için köklü bir dönüşümün 
hedeflendiği yeni imar planı kapsamında, Darağaç Kolektifi’nin müdahaleleri, rant temelli tasarlanan 
homojenleşmiş ve sıradanlaşmış kentsel mekânlara karşı alternatif bir üretim biçiminin de mümkün 
olduğunu göstermektedir. Darağaç Kolektifi, bölgenin geçmişteki karakteri ile bağlantısı olmayan ve 
kamusallığı hiçe sayan projelere karşı eleştirel bir bakış açısı da oluşturur. Darağaç Kolektifi kentliye, 
kente müdahale edebilme fırsatı sağlayarak, kentte üstyapısal stratejiler dışında da dönüşüm yarata-
bileceğini hatırlatır. Kolektifin oluşturduğu katılımcı süreç ve taktiksel sanat üretim pratikleri, yöne-
timin meydana getirdiği stratejik müdahalelere karşı direniş alanlarının ortaya çıkmasını sağlar. Bu 
noktada kentli, neoliberal ekonomik sistemin rant kaygıları doğrultusunda üretilen tekdüze mekânlar-
dan ziyade, çeşitli deneyimleri içinde barındıran mekânlara sahip olur. Böylece, taktiksel sanat üretim 
pratikleri ile kentli yalnızca mekânı değil, gündelik hayatı da değiştirebilecek bir unsur haline gelir. De 
Certeau’nun ifadesiyle, kentteki gündelik hayatın sirkülasyonunu oluşturan pasif “sıradan” özne ile bu 
sirkülasyonu uzaktan deneyimleyen aktif “okuyucu” özne arasındaki kesin ayrım ortadan kalkar. Böy-
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lelikle, “sıradan insan” gündelik hayatı hem oluşturan hem de dönüştürme gücüne sahip bir aktöre 
evrilir.49 Bu bağlamda, taktiksel sanat üretim pratikleri, sıradan olarak tanımlanan özneye kendini ifa-
de etme hakkı tanır ve kendi kararını hâkim erkin yönlendirmesinden çıkarak uygulama imkânı verir.  

Taktiksel sanat üretim pratikleri, kentlinin mekân ile ilişkisine çeşitli yönlerde katkıda bulunabilir. Öte 
yandan da, imar planı ile oluşturulan strateji ile taktiksel girişim arasındaki gerilim, kentin geleceği-
ne dair olumsuz ihtimalleri de ortaya çıkarabilir. Bu açıdan, Darağaç Kolektifi, bir yandan mahalleliye 
alternatif mekân üretim pratiklerinin potansiyellerini göstererek kentliyi ranta karşı bilinçlendirir ve 
kentlinin mekânı okumasını sağlarken; diğer yandan mahallenin tanınırlığını artırarak çeşitli aktör-
lerin yatırım taleplerinin oluşması riskine ve bölgenin soylulaştırılma tehlikesine de sebep olabilir. 
Dolayısıyla, mekânın taktiksel sanat pratikleriyle yeniden üretilmesinin, hem bir tehdit hem de bir 
kurtuluş yolu olma ihtimali vardır. Bu tür sanatsal müdahaleler, bir taraftan soylulaşmanın başlangıcı 
olma tehlikesini ortaya çıkarırken, diğer taraftan soylulaşmaya karşı duruşun simgesi olabilir. 

Sonuç olarak, Darağaç’taki taktiksel sanat üretim pratiklerinin, teorik olarak Lefebvre’in algılanan, 
yaşanan ve tasarlanan mekân üçlemesi ile ilişkilendirilen, “kentlinin zihninde oluşturduğu ve mekâna 
atfettiği öznel anlam”, “üstyapıların mekâna yaptığı müdahaleler” ve “kentteki sosyopolitik gelişme-
lerin yarattığı kolektif mekânsal algı” kurgusunun tümüne cevap verebilen bir müdahale bütünü 
olduğu söylenebilse de, yer oluşturma ilkeleri çerçevesinde, kentsel mekân üretiminin yalnızca üçlü 
bir çerçeve üzerinden değil, çoklu bakış açısıyla ele alınması gerekliliği görülmüştür.50 Bu bağlamda, 
yer oluşturma ilkelerinin, mevcut mekân üretimine dair oluşturulmuş kuramsal altyapıya daha kap-
samlı ve eleştirel biçimde yaklaştığı görülebilir. Darağaç Kolektifi’nin sanat üretim pratikleri, mekânın 
yeniden üretim sürecinde, yer oluşturmanın her ilkesine örnek verilebilecek unsurlarıyla hem her öl-
çekte mekân üretim pratikleri hem de sanat üretim pratikleri alanları için örnek teşkil eder ve zengin 
bir tartışma zemini sunar. Mekân üçlemesi temeli çerçevesinde kurulan ve aynı zamanda bu temele 
eleştirel bir bakış açısıyla geliştirilen yer oluşturma ilkeleri gelecekte yapılacak yeni araştırmalar için 
de zemin hazırlamaktadır. 

49  De Certeau, Gündelik Hayatın, 187.
50  Lefebvre, Mekânın Üretimi, 67-68.
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