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Sava!an Rusya; 
Yaratıcı Rusya

B!r devlet!n, artık o 
devlet!n mensubu 
!nsanları tems!l 

etmed!"!, devletler!n 
toplumlardan ayrı#tı"ı 

b!r ça"dayız. Devletler!n 
sava#ı, !nsanların sava#ı 
de"!l. Toplumlar sava# 
!stemez, l!derler !ster ve 
mutlaka kend!ler! !ç!n 
sava#acak b!r!ler!n! de 

bulurlar.

6 500’den fazla Rus 
m!mar, kentsel 
tasarımcı ve ürün 
tasarımcısı b!r araya 

gel!p, kend! devletler!n!n 
kom"u Ukrayna’ya ba"lattı#ı 
sava"ı !mzaladıkları b!r 
mektupla protesto ett!ler. 
Bu mektup Project Russ!a 
!s!ml! m!marlık derg!s!nde 24 
$ubat tar!h!nde yayınlandı. 
%mza sah!pler!n!n ço#u, 
Rusya’nın dı"ındak! bölgelerde 
ya"ıyorlar. Derg!n!n resm! web 
s!tes!nde duran mektup 2 gün 
sonra, 26 $ubat tar!h!nde "u 
mesajla yayından apar topar 
kaldırılıverd!:

“Maalesef bugün yürürlü"e 
g!ren yasa kapsamında, ceza! 
sorumluluk tehd!d! altında 
yazının metn!n! çıkarmak 
zorunda kaldık. Barı# !ç!n varız!”

Devlet!n yaptırımı !le 
kaldırılan bu mektuptak! bazı 
!fadeler "öyleyd!*:
භ S!yas! sorunlar özel olarak 

ve barı#çıl yollarla çözülmel!. 
Sava#, 21.yüzyılda s!yaset!n b!r 
aracı olamaz.
භ Kom#uların saygısı güç 

veya yıkımla kazanılamaz. 
Kend! ülken!z!, kend! ev!n!z! 
!y!le#t!rerek kazanılab!l!r. 
Sava#a hayır!
භ Sava#, !nsanların ya#ama 

hakkını, güvenl!kler!n!, 
manev! doygunluklarını, 
rahat ve sa"lıklı b!r 
çevrede ya#amalarını, yan! 
meslekler!m!z!n orta yer!nde 
duran tüm de"erler! tehd!t eder.
Sava#a Hayır!

Rusya sava"ıyor ama !nsanla-
rı bu sava"ı desteklem!yor. B!r 
devlet!n, artık o devlet!n men-
subu !nsanları tems!l etmed!#!, 
devletler!n toplumlardan ay-
rı"tı#ı b!r ça#dayız. Devletler!n 
sava"ı !nsanların sava"ı de#!l. 
Toplumlar sava" !stemez, l!der-
ler !ster ve mutlaka kend!ler! 
!ç!n sava"acak b!r!ler!n! de 
bulurlar. Tar!h boyunca aynı 
f!lm dönüp duruyor. Böyle 
b!r dönemde Rusya’ya kend! 
!ç!nden çıkan bu tepk!, cesur 
duru"u !le ku"kusuz tar!htek! 
d!ren!"ler arasında yer!n! ala-
cak. Bırakın ya"adı#ı devlet!n 
pol!t!kalarına kar"ı durma-
yı, meslek! ve son derece 
bas!t pek çok konu !ç!n b!le 
b!r metn!n altına !mza atma-
ya çek!nen ellerle doldu dünya. 
Kadınlar gününü kutlamak 
!steyen kadınları tartaklayan, 
Tıp Bayramı’nda doktorları 
yerde süründüren b!r z!hn!yet!, 
ekranlardan !zley!p “vah vah” 
çekenler, eller!n! ekran kaydır-
mak !ç!n kullandıkça, protesto 
cesaret! de toz bulutu olup 
kayboluyor gal!ba.

Sava", yapılı çevre, !n"a 
ed!lm!" meden!yet ve kurulmu" 
ya"amlar adına vah"! ve 
orantısız b!r yıkım b!ç!m!. 

mesajda, tems!l ett!#! kurum 
adına, Ukraynalıların yanında 
oldu#unu sam!m!yetle 
!fade ett!. Allford, Rusya’nın 
!"gal!n!n toplumlar üzer!ndek! 
korkunç etk!ler!ne d!kkat 
çekerek, ya"ananların 
m!marlı#ın esnek, !"b!rl!kç! 
ve kapsayıcı toplumlar !n"a 
etmedek! rolünü kesk!n b!r 
"ek!lde ortaya koydu#unu 
bel!rt!yor. Gerçekten de öyle. 
Bu bakı" açısı !le, sava"lara 
hayır demes! gerekenler!n 
ba"ını yaratıcı endüstr!ler!n 
çekmes! gerekl!. 

Sava"lar yaratıcı üret!m! yerle 
b!r ed!yor. Yaratılanı yıkıyor ve 
yok ed!yor.

RIBA, sadece kuru b!r mesaj 
yayınlamakla da kalmadı. 
Bu açıklama !le b!rl!kte, tüm 
sava"zedeler !ç!n !" !mkanları 
sunan, üyeler!n deste#! !le 
çe"!tl! ac!l yardım fonları 
ve destekler öneren b!r d!z! 
aks!yonu da yayınladı. 

Üret!m! yıkıldı#ında !nsanlık 
da yok olur, da#ılır. N!tek!m 
evler!n!, ya"amlarını terk 
ederek çevre ülkelere göçmen 
olarak sı#ınmak durumunda 
kalan tüm sava"zedeler!n 
arasında, Ukrayna’da çalı"an 
m!marlar, tasarımcılar, yaratıcı 
!nsanlar da var. Tüm meslek! 

prat!kler! !nsanların ve 
dünyanın ya"am kal!tes!n! 
arttırmak olan, gelece#! 

yaratan bu !nsan prof!l!, 
"!md! k!m b!l!r nerede, 
hayatta kalma end!"es! !le 
yen!den, sıfırdan ya"ama 
ba"lamak durumunda. 

Sah!p oldukları yaratıcı 
de#erler dü"ünüldü#ünde, 
kar"ıla"tıkları bu acı gerçek, 

onları herkesten daha fazla 
yaralıyor olmalı.

Türk!ye’den sava"a M!marlar 
Odası %stanbul $ubes!’n!n 
ses! yükseld!. B!rle"!k 
Krallık’ta, RIBA ba"kanı 
S!mon Allford yayınladı#ı 

Rus tasarımcı Dina Logino!’a ait Nostalgia sarkıt aydınlatma, LODES

Elektrikli 
semaver/ 

K.M. SOBAKIN.
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Kurulu", Avrupa M!marlar 
B!rl!#! (ACE) !le de !" b!rl!#!nde 
bulunaca#ını bel!rt!yor. ACE 
ba"kanı Ruth Schagemann 
!mzası !le yayınlanan 
açıklama da benzer !fadelerle 
Ukraynalılara destek sa#lıyor; 
Rusya’yı "!ddetle kınıyor.

Bu tavrı Rus m!lyarder 
mü"ter!ler!ne !" ve h!zmet 
sunan pek çok m!marlık 
stüdyosu da serg!led!. Kend!ne 
güvenen cesur kurulu"lar, 
tek b!r otor!ten!n hükmü !le 
ba"latılan bu sava"a kar"ı 
dururken, kaybedecekler! 
!"ler!n ve !l!"k!ler!n hesabını 
yapmadılar.

”Neyse, b!z "!md! sess!z 
kalalım, !ler!de yapılacak 
!"lerde, !halelerde b!z!m 
üzer!m!z! ç!zmes!nler” d!ye 
dü"ünmed!ler. Aks!ne, yaratıcı 
güç Rusya’nın ve tems!l 
ett!#! süper gücün üzer!n! b!r 
hamlede ç!z!verd!. “Sen!n 
zeng!nl!#!ne !ht!yacımız yok” 
mesajı, tüm dünyadan güçlü 
b!r b!ç!mde Put!n’!n üzer!ne 
ya#maya devam ed!yor.

RUSYA’YI NASIL 
B!L!RS!N!Z?

Bu sava" önces!nde 
dünyanın en zeng!n 6.ülkes! 
konumundak! Rusya’yı, 
m!lyarderler! ve onların 
göster!"l! ya"amları, son 
dönemde gündeme ta"ınan 
ol!garkları, zeng!n ve acımasız 
mafyası, votkası, karlı ve so#uk 
havası, göster!"l! sarayları, 
hatta göster!"l! olan her "ey! !le 
tanıyoruz. Kurulu"undan bu 
yana, dönem! ve !sm! ne olursa 
olsun otokrat!k ve monar"!k b!r 
yapıda olan bu ülken!n, halkı 
!le devlet mensupları arasında 
her bakımdan büyük b!r 
uçurum oldu#u da b!ld!#!m!z 
b!r gerçek.

Baskı altında yaratıcılı#ın 
arttı#ına hemen her fırsatta 
!"aret ederken, belk! de 
Rusya’yı bunun en öneml! 
co#rafyası olarak da 
eklemel!y!m. S!ze Rusya’nın 
e"s!z sanat üret!m!nden söz 
etmek yer!ne sadece b!rkaç 
örnek !le tasarıma dayalı 
yaratıcılı#ından örnekler 
vereb!l!r!m belk!.

Rusların yaratıcılı#ı, 
adanmı", güçlü, tutkulu 
b!r yaratıcılık. 1971 yılında 
Salyut 1 !s!ml! dünyanın !lk 
uzay !stasyonunu kuran b!r 
toplumdan bahsed!yoruz. 
%lk cep telefonu da (Leon!d 
Ivanov!ch Kupr!yanov!ch), !lk 
nakled!leb!len tümüyle yapay 
kalb! de yaratanlar (Vlad!m!r 
Dem!khov) Ruslar.
%skand!nav ve Avrupa 

bu çalı"maları sunan Vened!k 
serg!s!ne SPEECH tarafından 
!-c!ty/!-land !sm! ver!lm!"t!. 
Aynı serg!y! b!r Avrupa kent! 
sunsa bu kadar !lg! çek!c! 
gelmezd! de, Rusya’nın tems!l 
ett!#! tüm de#erler ve g!zem, 
bu projey! b!zlere merak 
ett!r!yordu !"te.

Vened!k B!enal!’nden söz 
etm!"ken, son olarak "unu 
da not dü"mek !ster!m. Sanat 
dünyasının en öneml! ortamı 
olan ve önümüzdek! ay 
kapılarını açacak 59.Vened!k 
B!enal!’ndek! Rus Pavyonunu 
hazırlayacak küratör ve 
sanatçıları bu görevden !st!fa 
ett!ler. Sanat ve tasarım 
çevreler! bu haber! alır 
almaz bu yapının Ukraynalı 
göçmenler!n barınmasına 
açılmasını !sted!. Tekn!k olarak 
Rusya devlet!ne a!t olan bu 
b!nada böyle b!r g!r!"!m!n 
yapılması zaten mümkün 
de#!l; zaten bunu akla get!rmek 
ya büyük b!r saflık ya da 
göçmenler! b!r sanat teması 
hal!ne get!rmekte sürekl! fırsat 
kollayan te"h!rc! Avrupalı 
z!hn!yet!n b!r tezahürü. Bu 
f!kr! !lk okudu#umda b!r an 
bunun gerçek oldu#unu ve 
sanat serg!ler!n! gezerken 
Rusya pavyonunda sı#ınmı" 
Ukraynalılara acıyan gözlerle 
bakarak geçen sanat el!tler!n! 
hayal ett!m ve tüyler!m d!ken 
d!ken oldu!

B!enal organ!zasyonu 
bu “as!l” davranı"larından 
dolayı onların kararlarının 
yanında oldu#unu ve bu ves!le 
Ukraynalılarla da dayanı"ma 
!ç!nde olduklarını bel!rtmekle 
yet!nd!. Küratör Ra!mundas 
Mala&auskas, çevr!m!ç! olarak 
yayınladı#ı mesajında "öyle 
d!yor:

“Bu sava# pol!t!k ve duygusal 
olarak dayanılmaz. Sovyetler 
B!rl!"!’n!n b!r parçası oldu"u 
zaman L!tvanya’da do"dum 
ve orada büyüdüm. 1989’da 
Sovyetler B!rl!"!’n!n da"ılmasını 
ya#adım ve o zamandan ber! 
ülkem!n gel!#!m!ne tanık oldum 
ve bundan key!f aldım. B!r Rus 
veya ba#ka b!r !mparatorluk 
altında ya#ayarak ger!ye veya 
!ler!ye g!tme f!kr! kes!nl!kle 
dayanılmazdır!”

Öz cümle: Yaratıcı Rusya, 
sava"an Rusya’yı !stem!yor, 
tanımıyor ve kabul etm!yor. 
Akıllı toplulukların sava"ı 
kabullenmes!, ve sess!z 
kalması artık mümkün de#!l.

(*) Bu "fadelere ula#mamı sa$layan 
Dezeen ‘e te#ekkürler"mle

uzanıyor.1962 yılında Yur! 
Solov!ev tarafından kurulan 
VNIITE (All-Un!on Sc!ent!f!c 
Research Inst!tute of Techn!cal 
Aesthet!cs) !ncelemeye 
de#er b!r olu"um. Sovyet 
Rusyası’nın bu gen!" tasarımcı 
a#ı, dönem!nde yen!l!kç! 
ve deneysel tasarımların 
ortaya çıkmasını sa#lıyor. 
Tasarım adına yen! teor!ler 
ve kavramlar gel!"t!ren bu 
topluluk gelecek temasını 
fazlaca dertlen!yor. Bu akımın 
tems!lc!ler! V!n!!t!anlar olarak 
da b!l!n!r.

Ça#da" Rus tasarımcılarından 
tak!p ett!#!m D!ma Log!noff 
dünya tasarımına !sm!n! 
yazdırmı" b!r !s!m. Hatta ben 
her gün kend! !"!mde onun 
tasarımları !le ba" ba"ayım.

Serge! Tchoban and Sergey 
Kuznetsov tarafından kurulan 
SPEECH m!marlık of!s!, 
belk! hafızalarımıza en çok 
2012 yılında gerçekle"t!r!len 
13.Vened!k B!enal! M!marlık 
Serg!s!’ndek! Rus pavyonu 
tasarımı !le kazınmı"tı. M!mar 
Dav!d Ch!pperf!eld’ın Common 
Ground (Ortak Zem!n) teması 
!le ortaya koydu#u ve bende 
en çok !z bırakan serg!lere 
yer veren bu b!enaldek! Rus 
pavyonu jür! özel ödülüne layık 
görülmü" e"s!z b!r projeyd!. 

B!nlerce QR kod mekanda 
"!!rsel b!r b!ç!mde 
konumlanmı"tı. %lk g!rd!#!mde 
büyülenerek “QR’ın "!!r!!” 
dem!"t!m. Daha da açmam 
gerek!rse h!sler!m!, Qu!ck 
Response (hızlı tepk!) 
anlamına gelen QR’ın bu 
serg!dek! tanrısal etk!s!, 
yepyen! b!r ça#a g!rd!#!m!z! 
bana “hızlıca” dank ett!rm!"t!. 

Okuttu#umuz kodlarda, 
daha önce h!ç görmed!#!m!z 
ve Rus devlet! tarafından 
yaptırılmı" yen! b!r kent!n 
projeler!ne er!"!yorduk. G!zl! 
Rus kentler!ne ve üsler!ne da!r 
"eh!r efsaneler!nden sonra, 
aslında tüm süreçler! bunca 
açık olan b!r t!caret ve fuar 
merkez!n!n projeler!ne b!le 
ula"mak heyecan ver!c!yd!. 
Ku"kusuz tüm detaylara 
er!"mek !mkansızdı serg!y! 
gezerken, okuyup anlamak 
da. Sadece neler yapıldı#ına, 
ne çok yapıldı#ına, k!mlerle 
(!) !" b!rl!#! kuruldu#una ve 
ayrılan paranın çoklu#una 
hayret edeb!l!yordunuz. 
Bu projeler, Moskova’ya 
çok da uzak olmayan b!r 
bölgede konumlanan ve 
devlet tarafından fonlanan 
Skolkovo %novasyon $ehr! !ç!n 
üret!lm!"t!; gelece#e da!r her 
ölçekte tasarımın yer aldı#ı 

!le !ç !çe olan kültürler!, 
uzun ve güçlü !mparatorluk 
yılları ve co#raf! bakımdan 
yaygınlıkları !le, do#al olarak 
!ç!nde çok fazla çe"!tl!l!k 
barındıran Rusya’nın !sm! 
Ukrayna, Belarus ve Rusya 
topraklarının ço#unu yönet!m! 
altına almı" olan Kev!an Rus 
hanedanlı#ının m!rasından 
gel!yor. Rus kel!mes! esk! 
%skand!nav d!l!nde “kürek 
çeken” anlamında. Tar!h 
ans!kloped!ler! bu nedenle 
Rusya’nın V!k!nglerce 
kuruldu#unu yazar. Put!n’! 
ve davranı"larını dü"ünürken 
haklarında pek çok efsane 
bulunan V!k!ngler! de 
dü"ünmeden edem!yorum.

Hr!st!yanlıktan önce Pagan 
olan Rusya’nın yapılarında 
!mparatorluk önces! Pagan 
kültürüne da!r detaylar 
görülüyor. Yapılar derken 
d!n! ve devlete a!t yapılardan 
söz ed!yorum. Rus halkı o 
dönemde ço#unlukla ah"ap 
kulübelerde ya"amlarını 
sürdürüyor. 18.yüzyılda 
!mparatorluk dönem!nde 
batı dünyasına öykünen b!r 
”yen!lenme” sürec! ya"anıyor. 
%mparator 1.Petra, ba"kent! 

Moskova’dan yen!den 
!n"a ett!rd!#! b!r kente, St. 
Petersburg’a ta"ıyor. Bu 
kent, !mparatorun zevk! 
do#rultusunda Avrupa’dan 
es!nlenen tüm ö#eler!n b!r 
araya get!r!lmes! ve elbette 
çok daha göster!"l! b!r b!ç!mde 
!n"a ed!lmes! !le ortaya 
çıkıyor. Bu kenttek! m!marlık, 
kend!ne özgü bu yorumlaması 
!le Petravar! Barok (Petr!ne 
Baroque) olarak anılıyor.

1917 yılından sonra devr!mle 
b!rl!kte, esk! yapı anlayı"ına 
da!r ne varsa redded!lerek 
konstrükt!v!zm!n temeller! 
atılıyor. Bu yapılar gen!", 
büyük, yalın ve tekn!k 
bakımdan üstün yapılar. 
B!r öncek! dönem!n st!l!ne 
gönderme yapan detayların 
görüleb!lece#! ama b!r o kadar 
da farklıla"mı", form ve estet!k 
arasındak! ba#ları ara"tıran 
bu  tarzda üret!len pek çok 
yapı, !lg!nçl!kler! !le ça#ımızın 
m!marlık gündem!nde de 
kend!ne hala yer buluyor. 

RUSYANIN 
TASARIMCILARI

Avangart sanatı ve 
graf!k tasarım anlayı"ı 
!le öne çıkan Rusya’da 
e"yaya yönel!k üret!mler 
ço#unlukla bu sanatsal 
yakla"ımın !zler!n! ta"ıyor. 
Ça#da" ürün tasarımının 
kökler! Rusya’da 1950’lere 
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