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 Sorgulanan 

‘Müşterek’ i farklı tanımlamalarla tartışmaya açabilir 
miyiz? 

 Müşterekliği artistik ve hactivist çalışmalar üzerinden 
okumanın ve tartışmanın daha farklı yolları var mıdır?  

Free Softwareler’den, copyleft hareketinden, 
peer2peer sistemlerden, open source - open 
knowledge mantığından, creative commonlardan bu 
bağlamda neler öğrenebiliriz?  



 Paratactic 

para- + taxis From Ancient Greek παράταξις 
(parátaksis, “placement side by side”), from 
παρα- (para-) + τάξις (táksis, “taxis”). 
 
 
from Greek for 'act of placing side by side'; 
from para, 'beside' and tassein, 'to arrange' 

https://en.wiktionary.org/wiki/para-#English
https://en.wiktionary.org/wiki/taxis#English
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek_language
https://en.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%82#Ancient_Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1-#Ancient_Greek
https://en.wiktionary.org/wiki/%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B9%CF%82#Ancient_Greek


Müşterekler 

- 1600 İngiliz İç Savaşı  
- 1893-97 ABD ekonomik 

Krizi 
- 1. Dünya Savaşı  
- 2. Dünya Savaşı 
- Endüstri Devrimi (Fransa) 
- Şimdiler Suriye 15. Bahçe  

Kent Bahçeleri  



Cultural Theorists & Works of Art 
 
 
- Collages of the Dadaists  
 
- Robert Rauschenberg 
 
- Çağdaş müzik videoları 
 
 



Müşterek :  
 
paylaşıma açık 
özelleştirilmemiş,  
bir kişinin, grubun kurumun 
erişilebileceği halde; 
 
 
- Wikipedia 
- Free Software 
- Open-Source Hardware 
- Creative Commons 
- Copyleft 
- Patentleft 
 
etc. 
 
 











Text 

Hacking The Commons  
https://docs.google.com/document/pub?id=1SGcfQz13ce4FfB-
QHKF3WLwxHoCRGBouuvZn-3aoX0k 

https://docs.google.com/document/pub?id=1SGcfQz13ce4FfB-QHKF3WLwxHoCRGBouuvZn-3aoX0k
https://docs.google.com/document/pub?id=1SGcfQz13ce4FfB-QHKF3WLwxHoCRGBouuvZn-3aoX0k


2012 yılında Sandy 
Kasırgası’nın ardından 
ortaya çıkmıştır.  

Gönüllü Hackerlardan 
meydana gelmiştir 

MIT Media Lab’ de 
gerçekleşmiştir.  

TRACKING COLLECTING CATEGORIZING 
ANALYZING TRANSLATING SHARING DATA IN 
VIRTUAL SPACE 

DNS sunucuları kontrol 
edilerek farklı lokastonlarda 
‘blanket’ battaniye kelimesi 
taranmıştır 

Kasırgada hayatını 
kaybedenlerin verilerinin 
girildiği platformlar 
oluşturmuşlardır. 

Birçok eylemden daha az 
maaliyetli olmuştur  



Text 

Mapping The Commons 
hackitectura.net 

http://hackitectura.net




Hackitectura: Büyük şehirlerin, kamuya malolmuş ortak sorunlarını 
videolarla kayda alıp bunları haritalandırıp paylaşılmasını, 
görülmesini ve müdahale edilmesini sağlayan ve amaçlayan bir 
platform. 
 Hackitectura İstanbul: 31 Ekim 2012 
 
16 Teorisyen, Sosyoloj, Akademisyen ve bir çok farklı katılımcıdan 
oluşan 1 günlük konferansın ardından 
 
25 mimar, aktivist, sanatçı, film yapımcıları ve sosyal bilimciler   
yakşalık 10 günlük bir çalışmayla, farklı kamusal alanların problemlerini 
aktaran 8 video hazırladılar.  
 
Fener- Balat- Ayvansaray: Dönüşüm kanunları engellendi 
Taksim Meydanı: Yıkım kararı durduruldu 
Tarlabaşı: Göçmelerin varlığı desteklendi / Kürt düğünü- sofrası 
Galata Kulesi: Toplumsal bir mesaj ve uyarı çoğaltıldı 



Sorgulanan: 

Müşterekler ve yeni medya teknolojileri, başka bir ekonomi, ekoloji ve 
sosyal iletişim için olası bir temel oluşturabilir mi?  

İklim değişimine, çevrenin yok olmasına, kaynaların ve örneğin balıkların 
tükenmesine engel olabilir mi? Taktikler geliştirilebilir mi?  

Kaynakları saklamak, tüketmek yerine, bu kaynakların paylaşıldığı ve 
üretildiği başka alanlar da açılabilir mi?  

İyi niyet- kötü niyet senaryolarında parataktiksel eylemler nasıl izlenebilir, 
engellenebilir?  

Bir yandan politik bir duruş gibi görünse de bir yandan aslında genelin 
hayat kalitesine hizmet eden bu eylemler nasıl çoğaltılabilir, sınırları 
nelerdir?  





http://amberplatform.org/tr/conference/2012/10/19/amberkonferans12,11/theme 

http://geertlovink.org/texts/tactical-media-the-second-decade/ 

http://www.tacticalmediafiles.net 

https://www.tacticaltech.org 

http://criticalengineering.org 

https://waag.org 

http://amberplatform.org/tr/ 

http://www.labkultur.tv/node/9147 

http://www.arkitera.com/files/etkinlik/940/mtc-program.pdf 

https://www.youtube.com/channel/UCNXvS-Qx9DVQA4jtQJFiUBQ 

http://hackitectura.net/ 

http://www.rtuk.org 

http://www.alimiharbi.com/work/rtuk/ 

http://mulksuzlestirme.org 

https://www.academia.edu/3470332/Paratactic_Commons_Reappropriating_Commons_by_Ne
w_Media 

http://amberplatform.org/tr/conference/2012/10/19/amberkonferans12,11/theme
https://www.tacticaltech.org
http://criticalengineering.org
https://waag.org
http://amberplatform.org/tr/
http://www.labkultur.tv/node/9147
http://www.arkitera.com/files/etkinlik/940/mtc-program.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCNXvS-Qx9DVQA4jtQJFiUBQ
http://hackitectura.net/
http://www.rtuk.org
http://www.alimiharbi.com/work/rtuk/
http://mulksuzlestirme.org
https://www.academia.edu/3470332/Paratactic_Commons_Reappropriating_Commons_by_New_Media
https://www.academia.edu/3470332/Paratactic_Commons_Reappropriating_Commons_by_New_Media
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