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Pekin merkezli mimarlık ofisi TAO (Trace 
Architecture Office), mimar Hua Li’nin 
öncülüğünde 2009’dan bu yana faaliyet 
gösteriyor. Çağdaş mimarlık alanında hızla 
tüketilen moda biçimlere yönelik saplantıyı 

eleştiren Hua Li mimarlığı, “sadece biçimsel 
bir ifade olmanın ötesinde çevresiyle birlikte 
gelişen bir organizma” şeklinde tanımlıyor.
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Mimarlık Üzerinden Varlık Kazanan Sanat 
Nils Hommel mühendis, zanaatkar ve 
müzisyen kimliklerini biraraya getirerek 
mimari mekanı bir bütün olarak sanatsal 
objeye dönüştüren çalışmalar yapan 
otodidakt bir sanatçı. Ece Demir Bayrakçı, 
Hommel ile mimarlığın sanatla etkileşimine 
dair bir söyleşi gerçekleştirdi. 

54 Mimarlık 
Residenze Carlo Erba
Eisenman Milano’da
Milano’da yapımı tamamlanan Residenze 
Carlo Erba, Eisenman Architects’in İtalya’da 
gerçekleşen ilk konut projesi. Piazza Carlo 
Erba’nın eklektik yapı stoğu içine yerleşen 
9 katlı konut bloğu, yerel mimarlık firması 
Degli Esposti Architetti ve New York 
merkezli AZstudio’nun işbirliğiyle hayata 
geçirildi.

60 Dosya 
Dünyada Mimarlık Bienalleri  
ve Türkiye’den Katılım
Türkiye’nin uluslararası mimari görünürlük 
sicili 20. yüzyıl içinde bir başarı öyküsü 
değil. Ancak yavaş yavaş değişen bir şeyler 
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olmalı ki, 2014’te “şeytanın bacağını 
kıralı beri” yurtdışında görünmeyi deneyen 
Türklere rastlanabiliyor. Dosya’da böyle 
iki yeni denemeyi ve Venedik için yapılan 
seçmede finale kalan önerileri gündeme 
getiriyoruz. Belki de Türk mimarlığının 
“makus talihini” aşmayı başarmışızdır artık.

80 Mimar
H&P Architects
Vietnam’da Mimarlar Var…
H&P Architects, Vietnamlı mimarlar 
Doan Thanh Ha ve Tran Ngoc Phuong’un 
ortaklığında başkent Hanoi’de 2009 yılında 
kuruldu. Ha Noi Üniversitesi mezunu 
paydaşların üretiminde kentsel ve kırsal 
alandaki dezavantajlı gruplara yönelik sosyal 
projeler ağırlıklı bir yere sahip.

92 Koruma
Modern Şato “Villa Cavrois”: 
Bir 20. Yüzyıl Restorasyonu
Rob Mallet-Stevens 1920-1930 Fransası’nda 
Modernizm’in en önemli temsilcilerinden 
biriydi. İstanbul’da Mecidiyeköy Likör 
Fabrikası’nın da tasarımcısı olan mimarın 
en tanınmış yapılarından birinin, Villa 
Cavrois’nın restorasyonunu Hasan Çalışlar 
anlatıyor.
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Dünyada Mimarlık Bienalleri 
ve Türkiye’den Katılım

Sadece mimarlık bienallerine katılım bağlamında değil, diğer uluslararası mimarlık 
kurumlaşmaları, örgütleri ve etkinliklerine katılım açısından da Türkiye’nin epey 
kısa ve ilginçlikten uzak bir tarihi var. Bu alanda Türk mimarlık camiası o kadar 
deneyimsiz bir gruptu ki, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından mimarların uluslararası 
ana meslek örgütü UIA’ya ilk katılımını yaparken temsil heyetine Paul Bonatz’ı 
delege olarak ekleme gereğini duymuşlardı. Bu gibi işleri onun bizden daha iyi 
bildiğini düşünmüşlerdi. Ondan önce 1928’den kapanışına kadar ünlü CIAM’a 
(Uluslararası Modern Mimarlık Kongresi) Türk katılımı hiç yapılmamıştı. Yabancı 
ortamlardan özellikle kuşku duyan ve bulaşmamaya çabalayan bir ülkeydi Türkiye. 
Örneğin, 1930’larda Burhan Arif Ongun’a Paris’te Le Corbusier’nin bürosunda 
çalışırken tanıdığı bir Rus mimar aracılığıyla Moskova’da yapılacak bir uluslararası 
mimarlar kongresine katılım daveti geldiğinde, konu bir olaya dönüşecekti. 
Dönemin başbakanı İsmet İnönü Ongun’la bizzat görüştükten ve onu hafif yollu 
azarladıktan sonra izin çıkacaktı. 19. yüzyılın sonunda kurulan Venedik Bienali’ne 
de ilk Türk katılımı ancak 1956’da yapılabilmişti. Henüz ortada bir mimarlık 
bienali yoktu. Venedik’teki bir genel sanat sergisiydi. Milano Trienali’ne ilk ve tek 
Türkiye katılımıysa 1938’de Agnoldomenico Pica’nın davetiyle yapıldı. Bugüne 

dek oraya bir daha uğrayan olmadı. Venedik’teki 
Mimarlık Bienali’ne ilk resmi Türk mimarlık 

katılımıysa ancak 2014’te mümkün 
olacaktı. Anlaşılan, Türkiye’nin 

uluslararası mimari görünürlük 
sicili 20. yüzyıl içinde bir başarı 
öyküsü değil. Ancak yavaş yavaş 
değişen bir şeyler olmalı ki, 
2014’te “şeytanın bacağını 
kıralı beri” yurtdışında 
görünmeyi deneyen Türklere 
rastlanabiliyor. Bu sayfalarda 
böyle iki yeni denemeyi ve 
Venedik için yapılan seçmede 
finale kalan önerileri gündeme 
getiriyoruz. Belki de Türk 
mimarlığının “makus talihini” 
aşmayı başarmışızdır artık.
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“IPL - Informal 
Parking Lots of 
Istanbul”
Kerem Piker ■ Sao Paulo Uluslararası 
Mimarlık Bienali’nin bu yıl on ikincisi 
düzenleniyor. Küratörler Vanessa 
Grossman, Charlotte Malterre-Barthes ve 
Ciro Miguel tarafından belirlenen tema 
TODO DIA / Everyday (Gündelik, Her 
gün) bir tür modernite eleştirisi olarak 
görülebilir. Bu eleştiriyi Brezilya’da 
üretmek ve modernite ile gündelik hayatın 
karşılaşması üzerinden bir mimarlık sergisi 
kurgulamak son derece anlaşılır bir tutum; 
zira ülkesinin başkentini bir mimara hiç 
yoktan tasarlatacak kadar modernist 
düsturun peşine düşmüş olan bir ülkenin 
moderniteyi gündelik hayatla her seferinde 
yeniden test edip kendi özgün söylemlerini 
üretmesi son derece ilgi çekici. 

Kendileri de birer açık çağrıyla seçilmiş 
olan genç küratörler, tartışmayı 
olabildiğince genişletmek maksadıyla bir 
açık çağrı düzenlediler ve sergiyi dünyanın 
dört bir yanından mimarlarla birlikte 
oluşturma gayretlerini bu yılın başında 
uluslararası mimarlık basını vasıtasıyla 
duyurdular. Bizlerin de böylelikle haberdar 
olduğumuz açık çağrı metni1 ilham 
vericiydi. Çağrı metni beni üzerinde bir 
süredir kafa yorduğum kent içi otoparkları 
hakkındaki dağınık düşüncelerimi derleyip 
toplamaya ve fikirlerimi Vardiya Projesi2 
vesilesiyle tanışmış olduğum iki arkadaşım 
mimar Ekin Erar ve fotoğraf sanatçısı 
Emre Dörter ile paylaşmaya yöneltti. 
Modernite ve gündelik hayat konusunu 
otopark tasarımı üzerinden anlamlı bir 
polemik haline dönüştürebileceğimizi 
düşünüyordum. İşin içine İstanbul 
girdiğinde ise iş daha eğlenceli bir hal 
alabilirdi. Aklımdaki kurguya göre 
modernitenin gevşemeyen kalıplarına 
dökülmüş otopark mekanı tarihi kentte 
kendisine bir türlü yer bulamıyor ve olaylar 
gelişiyordu. Açık çağrı için aşağıdaki metni 
hazırlayıp arkadaşlarımla paylaştım:

Modernitenin planlanmış mekanı, 
modernin ortaya çıkışından bu yana hep 
bir gerginlik unsuru oldu. Konu salt yeni 
biçimler değildi şüphesiz; ev en bilinen 
ifadesiyle bir “yaşam makinesiydi” ve yeni 
hayat eskisinden olabildiğince uzaklaşmayı 
öğütlüyordu. Jacques Tati’nin Mon 
Oncle ile karikatürize ettiği ev, bütün 
gülünçlüğüne karşın bir arzu nesnesiydi 
şüphesiz; ancak mutlak teslimiyet öyle 
kolay kolay gerçekleşmiyordu.

Coğrafya, topografya, kültür, alışkanlıklar 
kendi sentezlerini üretti. Modernite, özgün 
ve çeşitlenen modernite maceralarına 
dönüştü. Modernlik sadece reddi miras 
anlamına gelmeyebilirdi, Le Corbusier 
vernakülerin rasyoneline övgüler 
düzmüyor muydu? Pekala başka türlüsü 
de yapılabilirdi. Yerel modernler hayranlık 
uyandıran bir beceriyle kendi maceralarını 
ortaya serdi. 

Bu süreç kolay gerçekleşmedi; bir 
yandan geleneksel yapıya ilişkin bütün 
alışkanlıklar yavaş yavaş çözüldü, mekan 
ve program en küçük hücrelerine kadar 
ayrıştırılıp yeniden tarif edildi. Öte yandan 
yeni kullanımlar, akla hayale gelmeyecek 
birliktelikler ile yepyeni sentezler türetti.

Bir tek mekan ilk günden beri her neyse 
öylece kaldı; otopark direndi.

Bir program olarak otopark beynelmilel 
mimarlığın en şaşmaz, sadık ve kimbilir 
belki de en muhafazakar mekanı. Otopark 

modernitenin öz evladı, öncülü yok. 

1920 yılında Fransız mühendis E. Freyssinet 
tarafından tasarlanan yapı, çok katlı 
otoparkın ilk örneği olarak kabul ediliyor. 
1969 yılında AJ Metric Handbook, 1970 
yılında ise BPA Technical Note#1 otopark 
ve araç ölçülerini standartlarına alarak 
bağımsız bir planlama bilgisi alanına 
dönüştürüyor. Ancak bu bir anlamda 
malumun ilamı; 1910’lu yıllardan bu yana 
arabaların manevra için ihtiyaç duyduğu 
park mesafeleri önemli bir değişiklik 
göstermiyor.

Otopark yapısı, mekan ekonomisinden 
bağımsız olarak planlanması akla bile 
gelmeyecek kadar rasyonelleşmiş bir yapı 
tipi. Bir arabanın manevra mesafeleri, 
optimize edilmiş park boyutları ve araçlar 
ile yolların yanyana gelme biçimleri o 

1-2 12. Sao Paulo Mimarlık Bienali’nde “IPL-
Informal Parking Lots of İstanbul”, 2019 

(Fotoğraflar: Emre Dörter).

1

2



62

D
O

SY
A

A
R

R
E

D
A

M
E

N
TO

kadar belirleyici ki, burada en küçük 
bir parametreyi değiştirmek, dünyanın 
her yanında aynı Toyota Corolla’yı 
kullanmanıza imkan sağlayan bir altyapıyı 
çöpe atıp yeniden kurmak anlamına 
geliyor. Standartlar salt plan düzleminde 
belirlenmiş de değil üstelik: Araç 
yükseklikleri, tırmanma açıları tarif edilmiş 
bir dünya içerisinde tasarlama becerisi, 
doğru şablonun seçilerek uygun zarfa 
adapte edilmesinden başka bir şey değil. 

Öyleyse otopark, en azından planimetrik 
olarak, neo modernlerin hep özlemini 
duyduğu, diagrama dönüştürülebilir 
mekanın ta kendisi. Böyle bakıldığında 
otopark mekanı katıksız bir program 
mimarlığından başka ne olabilir ki?

Bütün bunlar, bağlama çarptığı anda 
deformasyona uğrayarak kendi özgün 
sentezini oluşturan modern tasarlama 
pratiğinden farklı bir seyir izliyor.  
Araç-manevra-park ile koşullanan 
mekanın altyapısı, anlamlı bir büyüklüğe 
ya da geometriye sahip olmayan bir kent 
parçasına uygulanmaya çalıştığında ne 
olacak? Mekanik çözümlerin pahalı altyapı 
sistemleri, tarihi kentlerde yıkmadan 
yapmayı mümkün bırakmayacak kadar 
zorlayıcı bir otopark planlama politiğine 
yol açıyor. Kent, özellikle de tarihi 
kent, içerisinde otopark barındıracak 

şişmanlıkta boşluklara sahip olmayacak 
kadar değerli; bir başka deyişle otoparkın 
mekan ekonomisi bu kez kentin mekansal 
ekonomisine yenik düşüyor. 

Ancak beklenenin aksine, sözgelimi 
İstanbul’da gündelik hayat, irrasyonelin 
rasyonelleştirilebilmesi diyebileceğimiz 
özgün çözümleri üretmek konusunda 
son derece mahir. Sadece iki kişi ile 
yönetilen kahya otoparkları (INFORMAL 
PARKING LOTS _ IPL), kentin en kritik 
bölgelerinde yer alan parsel artıklarını 
içerisine rasyonel bir otopark sığdırmanın 
fiziksel olarak neredeyse imkansız, 
mekan ekonomisi açısından ise anlamsız 
olduğu noktalarda birer otopark vahasına 
dönüştürebiliyorlar. 

Hiçbir zaman otopark olarak tarif 
edilmemiş, planlanmamış, projesi dahi 
çizilmemiş bu şekilsiz parseller böylelikle 
gündelik hayatın ürettiği birer altyapı 
projesine dönüşüyorlar. Modernist 
planlama anlayışı içerisinde asla kendine 
yer bulamayacak bu alanlar, kentsel 
ekosisteme kolaylıkla uyum sağlamalarının 
ötesinde kendileri de birer sosyal odak 
haline geliyorlar.

Herhangi bir inşai faaliyet gerektirmeden 
salt zemine çakıl serilerek dahi 
uygulanabilen IPL’ler, kentin yeraltı su 

kaynaklarına yağmur suyunun erişimi 
konusunda son derece ideal çözümler. 
Giderleri salt çalışanların paylarından 
ve alanın kirasından ibaret. Ekonomik 
olarak karlılıklarını sürdürdükleri sürece 
bitişik nizam adaların arasında doğal hava 
akımlarının ve gün ışığının yayılmasına 
imkan veren birer boşluk olarak kalmayı 
da sürdürüyorlar.

Araçların boyutlarından bağımsız olarak 
kendilerine ayrılan standart ebattaki 
boşluklara park edildiği rasyonel otopark 
yapılarının aksine her aracın büyüklüğüne 
göre boşluğun yeniden tarif edildiği 
tampon tampona park biçiminden türeyen 
IPL, sonu gelmeyecek bir olasılıklar 
denizinde, kahyanın (parkeden bireyin) 
tecrübesi ile sınırlandırılmış bireysel bir 
hünerler sistemi. 

Peki bu otoparklar neredeler? Onları nasıl 
buluyoruz? Kaç taneler? Nasıl bir kapasite 
ile çalışıyorlar? Bir haritasını oluşturmak 
mümkün mü? Nasıl bir ağ oluşturuyorlar? 
Her şeyden önemlisi nasıl çalışıyorlar? 

Önermiş olduğumuz proje başvurusunun 
ve bu metinden kısaltarak hazırladığımız 
niyet mektubunun değerlendirilmesi 
epeyce uzun sürdü. Sonradan öğrendiğimiz 
kadarıyla 760’ın üzerinde başvuru 
gerçekleşmişti ve değerlendirmeler 

3 “IPL-Informal 
Parking Lots of 
İstanbul” , 2019 
(KPM Kerem Piker 
Mimarlık).
4 “IPL-Informal 
Parking Lots of 
İstanbul”, 2019 
(KPM Kerem Piker 
Mimarlık).
5 SESC 24 de Maio, 
São Paulo, Brezilya, 
2019 (Fotoğraf: 
Emre Dörter).
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küratörlerin sunduğu takvimden bir 
buçuk ay daha uzun bir sürede ancak 
tamamlanabilmişti. Sonuçlar Haziran 
ayının ortasından itibaren proje sahiplerine 
bildirilmeye başlandı. İlk anda seçilen 
35 projenin arasında yer aldığımızı 
öğrendiğimizde kalan iki aylık sürenin 
araştırmaya dayalı bir sergi projesi 
hazırlamak için epeyce sınırlı bir zaman 
olduğunun farkındaydık. Bütçe sınırlı, 
zaman dar, motivasyonumuz ise kabul 
etmeliyim ki epeyce yukarıdaydı. Sergileme 
araçları konusunda kafamız çok netti. 
Emre’nin oyuncaklarını kullanacak, drone 
çekimleri ile desteklenmiş iyi videolar 
hazırlayacak, zaman zaman göz hizasından 
çekilen fotoğraflar ile sergiyi destekleyecek, 
bir de haritalama çalışması yapacaktık. 
Bize bir oda vermeliydiler. Biz de odayı 
koca koca videolarla doldurmalıydık. 
Kurulumun kolaylığı açısından haritayı da 
videonun bir parçası yapmaya karar verdik 
ve büyük video projemizi küratörlere son 
derece resmi bir yazıyla sunduk. Elektronik 
mektuba aldığımız yanıt kısa ve netti, 
ertesi gün için video konferans yapmak 
üzere sözleştik. 

Ciro Miguel ile IPL takımını temsilen 
gerçekleştirdiğim video görüşmesi itiraf 
etmeliyim ki kafamdaki bütün sergi 
kurgusunu bir kenara koyup yeniden 
düşünmeme yol açacak kadar güçlü, 
keyifli ve zihin açıcıydı. Ciro serginin 
gerçekleşeceği CCSP binasının resimlerini 
benimle paylaştı. Resimlerle birlikte 
bienalin düşündüğümüz anlamda bir sergi 
olmaktan hangi yönlerden farklı olduğunu 
anlamaya başladıktan sonra bağlamla 
çarpışmamızı yaşadık ve deyim yerindeyse 
geri vites yaptık. Bienal uluslararası bir 
bienaldi; bu yıl on ikincisi düzenleniyordu 
ancak bir yönüyle hala bir tür gerilla 
etkinliği idi. Bütçesi sınırlıydı. Girişte 
bilet satılmayacaktı, aslına bakarsanız 
serginin bir girişi bile olduğu söylenemezdi. 
Sergi 1980’lerde bir metro istasyonunun 
çıkışında, meşhur göçmen mahallesi 
Liberdade’nin kıyısında Eurico Prado Lopes 
ve Luiz Telles tarafından tasarlanmış ve her 
nasılsa Centre Pompidou’dan etkilenerek 
yapıldığı söylenilen CCSP (Centro Cultural 
Sao Paulo) binasındaydı. Ciro seyircisiyle 
doğrudan iletişim kurmayı önemseyen bir 
sergi yapmak istiyordu. İçerik salt mimarlar 
tarafından anlaşılabilecek kavramsal bir 
çalışma olarak kalmamalıydı. Video elbette 
yapabilirdik, ancak halihazırda 20 tane 
video işi vardı ve projeksiyon cihazlarının 
çalınmayacağının garantisi yoktu. Karanlık 
bir oda yapmak gibi bir niyetleri olamazdı. 
Sergileme panolarla panolar arasındaki açık 
mekanlarda gerçekleşecekti, konu bu derece 
açık ve netti.

Telekonferans bittikten sonra bir süre 
CCSP binası üzerine düşünme imkanım 
oldu. Katları kocaman rampalar ile 
birbirine bağlanan, her düzleminde farklı 
bir etkinliğin gerçekleştiği ancak bu 
düzlemlerin arasında rampalarla sürekli 
bir akışın sağlanabildiği, içerisinde aynı 
anda pek çok serginin düzenlenebildiği, 
çatısındaki kocaman yeşil terasta insanlar 
spor yaparken girişindeki avluda günün 
her saatinde karnaval provası yapan 
gençlerin bulunduğu, kütüphanesinin, 
kafeteryasının hatta oditoryumunun 
dahi birbiri içerisine geçtiği bu epeyce 
iri, dışarıdan algılamanın son derece zor 
olduğu ancak cüretkar taşıyıcı sistemi 
sayesinde etkileyici kesitler sunan binanın 
gündelik hayatla kurduğu ilişkiden 
etkilenmemek mümkün değildi. 

Yapıların gündelik hayata katılma 
biçiminin Sao Paulo için hayati bir 
önem taşıdığını ancak çok sonra, sergiyi 
kurmak için gittiğimiz şehri gezme imkanı 
bulduğumuzda anladım. Bienalin ikinci 
mekanı olan SESC 24 de Maio yapısı 
mimar Paulo Mendes da Rocha tarafından 
tasarlanmış olan bir sosyal merkez. 2000 
yılında projelendirilmiş olan binanın 
hayata geçmesi 17 yıl sürmüş. İçerisindeki 
programda yok yok; yapının zemin katı, 
yukarıda yer alan programlar hakkında 
ipucu veren bir tür geçit olmanın dışında 
herhangi bir işleve sahip değil. Böyle 
olduğu için de tamamen açık tasarlanmış. 
Zemin katın içinden binaya girmek 
istediğinizde de girmeyip sadece geçip 
gitmek istediğinizde de karşınıza çıkan 
hiçbir engel yok. Bu açık yapı binanın 
en üst katlarına kadar devam eden yaya 
rampası ile sürdürülebilmiş. Mevcut 
bir yapının yeni bir program dahilinde 

dönüştürülmesine yönelik bir proje 
olmasına karşın, yapının tamamında yer 
alan programlar neredeyse binanın daha en 
başından beri bu işlevler için tasarlandığı 
izlenimini oluşturacak kadar ustalıkla 
çözümlenmiş. Aşağıdan yukarı rampalarla 
tırmanılan katlarda ise yok yok; spor 
salonları, dans salonu, aşevi, dişçi, 
kütüphane, kafeterya, seyir terası ve açık 
yüzme havuzu SESC üyelerinin tamamının 
kullanımına açık. 

SESC bir tür birlik; anlaşılan sanayiciler 
ile devlet arasında yapılan sözleşme 
gereği sanayi kuruluşlarının ödedikleri 
vergilerin bir kısmı mavi yakalıların 
sosyal ve kültürel hizmetlere ulaşmalarını 
sağlamak maksadıyla SESC’e aktarılıyor. 
SESC de kentin içerisindeki mevcut 
yapıları dönüştürerek bütün bu sosyal 
programları çalışanların kullanımına 
sunuyor. Sözgelimi Lina Bo Bardi’nin 
meşhur kırmızı pencereli brüt beton 
yapısı da SESC’in 1980’li yıllarda mimara 
dönüştürmesi için sipariş ettiği eski bir 
fabrika kompleksinin içerisinde yer alıyor. 
SESC Pompeia denilen bu proje de en az 
Rocha’nın yapısı kadar çarpıcı. Sadece 
mimari özellikleriyle değil, gündelik 
hayata, kamusal yaşantıya olan katkısıyla 
insanı etkiliyor. Bir cumartesi günü 
hayranlıkla gezdiğimiz yapı kompleksinde 
yer alan farklı atölyelerde düzenlenen 
kurslar, tiyatro, Bo Bardi’nin düşey yapısı 
içerisinde yer alan voleybol, futbol vb. spor 
sahaları, kapalı yüzme havuzu, çocuklar 
için düzenlenen etkinlikler, yaşlılar için 
hazırlamış programlar, aşevi ve bütün 
bu programların eski fabrika yapıları 
içerisinde ürettiği alçakgönüllü ancak 
yüksek neşeli mekanlar, mimarlığın doğru 
sosyal programlar ve bunu destekleyen 
organizasyonel yapılar ile neleri 
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becerebildiğini deneyimlemek açısından 
ufuk açıcıydı.

Dolayısıyla kamusal motivasyonları bu 
derece yüksek, dolayımsız bir iletişim 
kurmanın peşindeki bienalin içerisinde 
kendi araçlarımızı gözden geçirdiğimde, 
projeyi bir grafik roman anlatısı içerisinde 
sunmanın hem bizim için hem de izleyici 
için en geçerli yol olacağı sonucuna 
varmam uzun sürmedi. Bu düşüncemi 
yalnız Emre ve Ekin ile değil, bu grafik 
romanı hazırlayacak olan KPM ekibi ile de 
paylaştığımda fikri tıpkı küratöryel ekip 
gibi coşku ile karşıladılar ve işe koyulduk.

Meraklıları bilir; özellikle Martin 
Mystere türü çizgi romanlarda sıklıkla 
kullanılan bir ikili anlatım yöntemi vardır. 
Öykünün konusu ilk bakışta epeyce 

yüzeyseldir. Yüzeydeki bu anlatı genellikle 
bir tür kaçma, kaçırma veya kovalama 
hikayesidir. Ancak bu hengamenin 
içerisinde baş karakter Martin Mystere 
genellikle yakın arkadaşları ile diyalog 
kurarak esasında paralel bir anlatı daha 
oluşturur. Bu anlatı zaman zaman  
2. Dünya Savaşı esnasında gerçekleşen 
bir hadiseye, zaman zaman Romalılar 
ile Galyalılar arasındaki mücadeleye, 
sıklıkla arkeolojiye, hatta Maya uygarlığı 
hakkındaki tezlere kadar uzanan kuramsal 
bir dünyanın ipuçlarını taşır. Kullanışlı 
bulduğumuz bu ikili anlatı yöntemini 
sergileme için kullanacağımız grafik 
romanın yapısına da taşımak istedim. 
Aramızdaki iş bölümüne uygun olarak 
storyboard’u hazırladım. Yüzeydeki 
hikaye Rio’da tanışan bir kadınla erkek 
arasında geçecekti. Adam kadını etkilemek 

için İstanbul’da edindiği servetinden ve 
sahip olduğu otopark işletmelerinden 
bahsedecek, biz de adamın ağzından 
IPL ile ilgili tezimizi sunma imkanı 
bulacaktık. Eşzamanlı olarak stüdyodaki 
arkadaşlarımız yollara döküldüler ve 
KPM’nin bugüne kadar ofis mekanı olarak 
kullandığı üç binayı odak alan 1,5 km’lik  
çemberlerde yer alan yaklaşık 50 kadar 
otoparkın yerlerini, büyüklüklerini, 
kullanım biçimlerini fotoğraflarla tespit 
ettik ve haritaladık. 

Belgeleme çalışmaları KPM3 stüdyosunun 
yöneticileri Duygu Bingül ve Baran 
Aybars’ın önderliğinde çoğu ile ilk kez 
çalışma imkanı bulduğumuz genç mimar 
adaylarının katılımı ile yavaş yavaş bir 
grafik romana dönüşmeye başladı. Emre 
Dörter’in hava fotoğraflarına Sinem 
Burhan ve Alev Nisa Işık’ın doğru kareyi 
yakalamak için defalarca ziyaret ettiği 
otopark ve otoparkçı fotoğrafları eşlik 
etti. Çekilen fotoğraflar Ahmet Berk 
Hot, Miray Türkoğlu ve Öykü Şimşek 
tarafından yeniden çizildi. Beynelmilel 
karakterleri Bilge Ceren Ay, öyküye özgü 
karakterleri ise Behice Özer kişileştirdi. 
İşler giderek anonimleşti, Duygu’nun 
başladığı yerden Alev devam etti, Miray 
Bilge’yi, Öykü Miray’ı, Behice Öykü’yü 
tamamladı. Ekin Erar ile İngilizce 
metni defalarca yeniden yazdık. Elif 
Simge Fettahoğlu Emre Dörter ile bizim 
grafik romanı sanal ortamda videolarla 
buluşturan bir uygulama hazırladı. Baran 
askere gitti geldi. Görüştüğümüz hiçbir 
firma sponsor olmaya yanaşmadı ve sergiyi 
kurmak üzere Sao Paulo’ya doğru yola 
çıktık.

Bütün bu yokluk içerisinde elini taşın 
altına koyan herkese bin teşekkür.
■ Kerem Piker.

Notlar:
1 Bienalin açık çağrı metnine şu bağlantıdan ulaşılabilir: 
[http://bienaldearquitetura.org.br].
2 Vardiya Projesi: Venedik Bienali 16. Uluslararası 
Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu’nda gerçekleşen ve 
küratörlüğünü Kerem Piker’in, yardımcı küratörlüğünü 
Cansu Cürgen, Yelta Köm, Nizam Onur Sönmez, Yağız 
Söylev ve Erdem Tüzün’ün üstlendiği proje.
3 KPM Kerem Piker Mimarlık IPL ekibi: Alev Nisa 
Işık, Baran Aybars, Behice Özer, Ahmet Berk Hot, Bilge 
Ceren Ay, Duygu Bingül Aydın, Ekin Erar, Emre Dörter, 
Kerem Piker, Miray Türkoğlu, Öyku Şimşek, Sinem 
Burhan.

6-7 12. Sao Paulo Mimarlık Bienali’nde  
“IPL-Informal Parking Lots of İstanbul”, 2019 
(Fotoğraflar: Emre Dörter). 
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“Secret 
Ingredient”:  
Gizli Bileşen 
Herkes İçin Mimarlık ■ Chicago 
Mimarlık Bienali, sermayenin en yoğun 
olarak toplandığı Kuzey Amerika’da 
henüz üçüncüsü yapılan bir bienal. 
Amerika kültür ve sanat dünyasının baş 
aktörlerinden biri olmasına rağmen, 
dünyanın diğer ülkelerindeki gibi bir 
bienal geleneğine sahip değil. Bunun 
çeşitli sebepleri tabii ki var. Belki de 
en görünür ya da tahmin edilebilir 
sebeplerden biri mimarlığın Kuzey 
Amerika kıtasında mesleki bir etkinlik 
alanına sıkıştırılmış hizmet sektörü olarak 

1 Anthony 
Overton 

İlköğretim 
Okulu, Chicago 

(Fotoğraf: 
Herkes İçin 

Mimarlık, 
2019).
2-4 İlk 

ziyaretten 
izlenimler 
(Fotoğraf: 

Sandra 
Steinbrecher).

1

3

4
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görülmesi. Chicago Mimarlık Bienali, 
mimarlık camiasına mimarlığın politik 
ve kültürel pozisyonlarını da ele alan bir 
anlatı sunuyor.

Bu seneki bienalin içeriği, kentle 
yüzleşmenin ve mimarlığa yeni bir 
perspektiften bakmanın peşine düşüyor. 
Bienalin küratörleri Yesomi Umolo, 
Sepake Angiama ve Paolo Tavares 
böyle düşünüyor olacak ki; artık başka 
hikayelere bakmak lazım diyerek 
dünyanın çeşitli yerlerinden mimarlığın 
içindeki yeni pratikleri ve onların taşıdığı 
küresel hikayeleri Chicago hikayeleriyle 
buluşturuyor.

Chicago, Birleşik Devletler’de suç 
oranının en yüksek olduğu şehir. İçinde 
dolaşırken şehrin cazibesine kapılmakla 
kimi zaman tedirginlik hissi arasında 
gidip geliyorsunuz. Yanlış ve ayrımcı 
konut politikaları, gettolar ve çeteler, 
gelir dağılımı ve bölgesel yatırımlardaki 
adaletsizlik, hala süregelen kurumsal 
ırkçılık gibi birçok önemli dert şehrin 
görünmez; ama bilinir olan sınırlarını 
görünür hale getiriyor. Kent dokusu, 
demografik ayrışmaları aşikar bir biçimde 
ortaya koyuyor. Chicago Mimarlık 
Bienali de şehirle kurduğu ilişki açısından 
tam da bu sebeple ilginç bir hal alıyor. 
Şehrin hikayelerini bir mekanın içinde 

yalıtarak bir takım panolar ya da başka 
arayüzler ile değil de şehrin kendisinde, 
yerinde deneyimlemeyi mümkün kılmaya 
çalışan ve haliyle şehir içinde çok sayıda 
konuma yayılmış halde bir sergiyle karşı 
karşıya kalıyorsunuz. Bienali gezerken 
beraberinde şehri de geziyor ve aslında bir 
yüzleşmenin izleyicisi oluyorsunuz.

Serginin ana mekanı, eski bir kütüphane 
olan Chicago Kültür Merkezi. Kapıdan 
içeriye ilk girdiğinizde karşılaştığınız 
“You are at an unceded land” (Zorla 
alınmış topraklardasınız) yazısı ise 
yukarıda bahsettiğimiz yüzleşmeyi 
izleyicinin gözüne sokuyor. Yerli 

5-7 “Secret 
Ingredient”, 
Uygulama süreci 
(Fotoğraf: 
Herkes İçin 
Mimarlık).  
8-10 Chicago 
Mimarlık 
Bienali’nde 
“Secret 
Ingredient”, 
2019 (Fotoğraf: 
Herkes İçin 
Mimarlık).  
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halktan zorla alınmış topraklarda 
olduğunu, kentin bu suç üzerinde inşa 
edildiğini itiraf ediyor. Bu yüzleşme ve 
itiraf bienalin genel tonunu/ruh halini 
oluşturuyor. 

Bienal bütününde bu ruh haliyle ortaya 
çıkan rahatsızlık hissi; sömürgeleştirme, 
ayrımcılık, soylulaştırma ve buna karşı 
direniş ve varoluş hikayelerindeki 
adaletsizlik, eşitsizlik ve şiddeti izlerken 
devam ediyor. Elbette bunlar karmaşık 
hikayeler ve haliyle sadece bir yüzeyi 
kazıyor. Ancak bir mimarlık bienalinin 
mimarlık hikayeleri anlatmasını 
beklerken mimarlığın sahne olduğu; 
şiddetle kaybolan hayatların detaylarını, 
terkedilen evlerin, okulların izlerini görme 
fırsatını buluyorsunuz. Bir diğer deyişle, 
bir mimarlık bienalinde mimarlığı (bu 
yapılı çevreye dair bir eğilim, gelecek 
tahayyülü ve/veya geçmişin arkeolojisi 
olabilir) görmeyi bekliyorken sergi, 
mimarlığın kendisini göstermek gibi bir 
dert edinmek yerine mimarlığın araçlarını 

başka hikayeleri açığa çıkarmak için 
kullanılmasını dert ediyor. Bizim bienal 
katılımımız da böyle bir hikayenin içine 
yerleşiyor.

Herkes İçin Mimarlık olarak, uzun 
yıllardır Türkiye’de Atıl Köy Okulları 
projesini yürütüyor; ülkenin farklı 
bölgelerinde taşımalı eğitim sistemi ile 
boş kalmış bu binaların potansiyelini 
oradaki halkla dönüştürürken, katılımcı 
süreçler geliştirerek bu binaların yeni 
fonksiyonlarına ulaşmasına dair projeler 
üretiyoruz. Chicago’da ise kapatılmış 
bir devlet okulu olan Anthony Overton 
İlkokulu’nun kamusal alanlarında 
çalışmak için davet edildik. Bronzeville 
mahallesindeki Anthony Overton 
İlkokulu, 1963 yılında Perkins & Will  
tarafından tasarlanan bir modern 
mimarlık örneği. Cam ve tuğla 
kullanılarak ortaya çıkan üç kütle 
birbirlerine cam koridorlarla bağlanarak 
Miesvari bir dile sahip okul yapısını 
oluşturuyor. Sonuç olarak doğal ışıkla 

farklı perspektifleri açığa çıkan şeffaf 
bir yapı, 2013 yılında özellikle siyahi 
yerleşimlerde kapatılan elli okuldan 
biri olarak özelleştiriliyor. Kamuya ait 
okullar, mahallelerin demografilerini 
değiştirmek ve soylulaştırma için 
araçsallaştırılıyor. 

Chicago’da kapatılan devlet okulları 
yatırımcılar tarafından satın alınıyor, 
bazıları yıkılıp konut projelerine 
dönüşürken bazıları ise bölgenin değer 
kazanmasını bekliyor. Bu kapatılan 
okulların farkında olan Borderless 
Studio’dan Paola Aguirre, kendi 
kişisel girişimiyle bulabildiği tüm satın 
alınmış okulların yatırımcılarına ulaşıp, 
okul için ne yapmayı düşündüklerini 
sormuş. Hiçbirinden düzgün bir 
geri dönüş alamamışken, Anthony 
Overton İlkokulu’nun yatırımcısı geri 
dönüyor ve beraber bu okulun neye 
dönüşebileceğine dair oradaki halk ile 
çalışmaya başlıyorlar. Konjuktürleri 
farklı gözükse de eğitimin özelleştirilmesi, 
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yerel toplulukları daha büyük merkezlere 
yönlendirme gibi açılardan benzerliklerin 
olduğu Türkiye ve Amerika’daki bu 
durum Sepake Angiama’nın bizi davet 
etme nedenlerinden biri oldu.

2019 Temmuz ayında Romanya’dan 
studioBASAR ve Berlin’den Zorka Wollny 
ile beraber Bronzeville mahallesine bir 
araştırma ziyareti gerçekleştirdik. Bu 
ziyaret sırasında, daha önceki projelerde 
de çalıştığımız yemek konusunu tekrar 
gündeme getirip, hiç tanışık olmadığımız 
bu mahallede ortak hikayeler toplamaya 
başladık. Modern yüksek yapılarının 
yanısıra Chicago, sosyal ayrışmanın çok 
hissedildiği bir kent, şehrin kuzeyinden 
güneyine kadar bu ayrışma hissediliyor. 
Bronzeville, özellikle de siyahların yoğun 
yaşadığı bir bölge olduğundan “Black 
Metropolis” olarak da anılıyor. Bu 
tanımla birlikte oluşan şehrin güvensiz 
noktalarından biri olarak anılması 
durumunun, mahallenin içine girince 
aslında bir önyargıdan kaynaklandığını 
gözlemledik. Yemek ise oradaki topluluğu 
birbirine bağlayan en önemli bileşenlerden 
biri; “Soul Food” diye anılan bu mutfak, 
artan hayvan parçalarının neredeyse 
tamamını kullanılarak yapılan, farklı 
kültürleri ve lezzetleri biraraya getiren, 
oradakilerin deyimiyle bir hayatta kalma 
yiyeceği. Özellikle geçmiş dönemlerde 
siyah topluluğun hakları ve ulaşabildikleri 
kısıtlıyken ortaya çıkmış bu mutfak ve 
mahallenin yemek kültürü hakkında, ilk 
ziyaretimiz boyunca Soul Food’u bugün 
temsil eden isimlerle, orada yaşayanlarla 
ve öğrencilerle görüşüp hikayeler 
topladık. Bunu yaparken de, yemeklerin 
tariflerini sorup gizli kalmış bileşenlerini 
ortaya çıkarmanın yollarını aradık.

İlk ziyaretimizdeki izlenimlerimiz 
ve görüşmelerimizden sonra okulun 

bahçesinde ziyaretçileri yemeğin 
etrafında biraraya getirecek birimler 
oluşturmaya karar verdik. Bronzeville’de 
de çokça karşılaştığımız tipik piknik 
masalarından yola çıkarak, farklı 
kotlarda birbirini takip eden büyük 
piknik masaları tasarladık. Bu piknik 
masalarının insanların yanyana 
gelebildiği, hikayelerini paylaşabildiği 
alanlara dönüşmesini hayal ettik. Tasarım 
ve uygulama aşamasından itibaren 
birliktelikler kurmanın ortaklaşma, 
sahiplenme için önemli olacağını 
düşündüğümüzden BlackSpace Chicago 
ekibi ile işbirliği yaptık. BlackSpace 
Chicago yerel bir ağ ve özellikle siyahların 
uğradığı hak ihlalleri üzerine çalışıp, 
adaletsizlik ve eşitsizlik olan noktalara 
yoğunlaşıyor. Bize hem kurulum 
sürecinde gönüllüleri ile dahil olarak 
hem de topluluk yemeği etkinliğinin 
organizasyonu için destek verdiler.

Uygulama sürecinde SAIC’e bağlı Arts 
Incubator’dan Gabriel Moreno’nun 
katkısıyla inşa ettiğimiz strüktürün, 
biter bitmez yakındaki bir başka okulun 
öğrencileri tarafından ders gezisi sırasında 
kullanıldığını gördük. Bienal açılışından 
sonraki haftasonuna rastlayan 21 Eylül’de 
ise topluluk yemeği (community potluck) 
adıyla bir etkinlik gerçekleştirdik. 
Bronzeville mahallesinde Soul Food’un 
önemli temsilcisi Miss Lee’nin pişirdiği 
ve mahallelinin getirdiği yemeklerin 
paylaşıldığı, serbest kürsü konuşmalarının 
yapıldığı ve dj performansının olduğu 
etkinlik, mahalleliler ile bienal 
organizasyonu, katılımcı ve ziyaretçileri 
buluşturdu. “Gizli Bileşen” projesi 
içerisinde Kolektif Halı adını verdiğimiz 
strüktürün, ilerleyen yıllarda okulun 
bahçesinde başka işlevlerle kullanılıp, 
insanların yemek ve anılarının etrafında 
buluşmasını sağlamasını umuyoruz. 

Chicago Mimarlık Bienali’nde, 
Kadıköy’de bir han odasında şekillenip 
farklı yerlere yayılan hikayemizi, benzer 
diğer hikayelerle beraber anlatma fırsatını 
bulduk. Başka bir coğrafyada farklı 
dinamiklerle metodoloji değiş tokuşu 
yaparken, bu deneyimlerin ortak noktaları 
üzerine kafa yorduk. İlk günden beri 
üyelerin, kullanıcıların ve katılımcıların 
emeği ve desteğiyle, Türkiye’nin dört bir 
yanında gerçekleştirdiğimiz projelere, 
özellikle geçtiğimiz son bir yılda dünyanın 
farklı yerlerinde yenilerini ekleme ve 
paylaşma fırsatını bulmayı önemsiyoruz. 
Chicago Mimarlık Bienali özelinde, bienal 
katılımımıza destek olup, bu deneyim 
değiş tokuşunu mümkün kılan sevgili 
Nevzat Sayın’a, İsak Antika’ya ve Pulver 
Kimya’ya da teşekkür ederiz.
■ Herkes İçin Mimarlık.

Not:
“Secret Ingredient” Proje Ekibi: Beril Sezen, Emre 
Gündoğdu, Erdem Tüzün, Hayrettin Günç, Merve Gül 
Özokcu, Sarper Takkeci, Yelta Köm.

11-12 Görüşmelerden “Soul Food” alıntıları ve etkinlik 
gününde yazılanlar (Fotoğraf: Herkes İçin Mimarlık).   

11 12
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[Intensive] Care
[Intensive] Care Collective ICC ■  
“[Intensive] Care”1 sergi önerisi, 
dünyamızın iklimsel, ekonomik ve 
siyasi bağlamda güncel durumunu ele 
alıyor. Venedik Bienali 17. Uluslararası 
Mimarlık Sergisi’nin ana temasına ve 
Türkiye Pavyonu çağrısına cevaben 
geliştirilen proje, mimarlığa ve mekansal 
uygulamalara yönelik bakım kavramı 
üzerine temellenen bir çerçeve öneriyor. 
“[Intensive] Care”, özenli ve dikkatli 
[care(full)] mimari ve mekansal pratikleri, 
bunların bileşenlerini; yeni ilişkiler, yeni 
ağlar geliştirme potansiyelleri ile dünyamızı 
ve yaşam biçimimizi değiştirme gücünü 
araştırıyor. Öneri, Bienal’in “Birlikte 
Nasıl Yaşayacağız?” çağrısı vesilesiyle 
oluşturulan kolektifin ilk ortak üretimi. 
Mimari ve mekansal uygulamaların 
üretiminde ve korunmasında “bakım” 
(care) kavramı üzerine çalışan ICC 

ekibi üretimleri, araştırmaları ve diğer 
bağlantıları aracılığıyla Türkiye ile derin 
bir ilişkisi olan akademisyen, eğitimci, 
araştırmacı ve uygulamacılardan 
oluşuyor. Bireysel liderlik modelleri 
yerine değer bütünlüğünü benimseyen 
ICC, karar alma süreçlerinde feminist 
metodolojilerden yararlanıyor. ICC 
olarak biz; mimarlık ve mekansal 
üretime dair güncel sorunların, sürekli 
müzakere temelinde geliştirilen (ihtiyaçlar, 
kaynaklar, öncelikler, çatışmaların 
sürekli müzakeresine dayanan) özenli bir 
yaklaşımın -ancak kolektif üretim yoluyla 
gerçekleştirilebilecek- yatay hiyerarşiyi 
gerektirdiğine inanıyoruz. Bu bağlamda, 
dikkatimizi, mimarlık ve mekansal 
üretim pratiklerinin ilişki ve ağ kurma 
potansiyelleri üzerine yoğunlaştırıyor, 
dünyayı ve yaşayışımızı değiştirme gücüne 
yöneltiyoruz. 

Bu proje kapsamında, “bakım” kavramını 
Fischer ve Tronto’nun tanımından ödünç 

alıyoruz. Buna göre bakım; “dünyamızı 
içinde en iyi koşulda yaşayabilmemizi 
sağlayacak biçimde korumak, sürdürmek, 
onarmak için yaptığımız her şeyi kapsayan 
bir tür etkinliğidir. Bu dünya, karmaşık 
yaşamsal bir ağa dahil etmeye çalıştığımız 
bedenlerimizi, benliğimizi, çevremizi 
içine alır”2. Sınırları kasıtlı biçimde geniş 
bırakılmış bu tanımı takiben “yaptığımız 
her şey”, mimarlığın da dahil olduğu 
mevcut üretim ağlarında bakım pratiğinin 
dönüştürücü bir müdahale olmasına 
imkan veren evrensel ve yerel nitelikleri 
de kapsamaktadır. Köklü bir feminist 
gelenekten beslenen bakım, koruma ve 
onarımı, en olası ilişkilerin ve bugüne dair 
eleştirel bir bakışın yeniden yaratılabilmesi 
için uygulamalı ve devam eden bir süreç 
olarak görebiliriz3. Dolayısıyla bakım 
etiği ve pratiği de, bir dizi normatif ahlaki 
zorunluluk olmaktan ziyade belirli bir 

1-2 “[Intensive] Care” sergi önerisi, 2019 ([Intensive] 
Care Collective ICC).

1

2
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yanıtı ve uygulamayı araştıran bir mimari 
pratik için kapsayıcı bir sorudur: “Nasıl 
bakım yapılır?”.
 
ICC “bakım” kavramını; bizleri, 
uygulamacıları, eğitimcileri bakım odaklı 
işleyen kolektif mekansal bir uygulamaya 
yönelten temel soruların merkezine 
getiriyor:

Mimari tasarım ve uygulama kriz sürecine 
nasıl katkıda bulunabilir ve bu süreci 
tersine çevirmek için mimarlık alanında ne 
tür değişimlere ihtiyaç duyulmaktadır?
Mimari ve mekansal tasarım bağlamında 
uygulamacılar, düşünürler ve/veya 
eğitimciler, vatandaşlar olarak biz, bakım 
pratiklerinden ne öğrenebiliriz, nasıl 
yararlanabiliriz?
 
“[Intensive] Care”, dijital ve analog 
bileşenler olarak bu ve benzeri sorulara 

figüratif ve metaforik anlamda yanıtlar 
öneriyor. Sergi alanı, geridönüştürülmüş 
ipliklerin uzamsal boşluğu tekrarladığı 
mekansal bir çözgü olarak düşünüldü. 
Çözgü, boşluğu sarmalayarak Sale 
D’Armi’nin iç mekanını özenli, hafif 
ve dokunsal bir alan olarak yeniden 
yapılandırıyor. İplikler, Rubia cordifolia 
bitkisinin köklerinden elde edilen ve 
eski bir boyar madde olarak Anadolu’da 
yüzyıllardır yaygın biçimde kullanılan 
kökboya ile renklendirildi. Mekansal 
çözgü, birbiri ile örtüşen iki amaca 
hizmet ediyor: İlk olarak -bizim herhangi 
bir insan müdahalesi için muhafaza 
edilmesi ve korunması gereken yabani 
ya da el değmemiş topraklar şeklinde 
tanımladığımız- düşeyde dokunmuş alanı 
sınırlıyor. Ayrıca; ortak düşünme ve 
üretmeyi teşvik eden taşıyıcı bir strüktür 
görevi de görüyor.
 

Çözgüyü birarada tutacak gerilimi 
sağlayan unsurlarsa, ilinitili “nesneler” 
(kinship objects) ve aralarındaki 
bağlantılar. Bu nesnelerin kolektifleri, 
inisiyatifleri ve dayanışma ağlarını bakım 
çatısı altında biraraya getiren mekansal 
pratiklerle ilişkili olarak toplanması 
planlandı. Dokuma tezgahı bakım, 
koruma ve onarıma odaklanan alternatif 
mekansal tasarım pratiklerinin veritabanını 
barındıran dijital etkileşimli bir içerikten 
oluşuyor; Türkiye’den bir grup sosyal 
ve mekansal pratiği bakım bağlamında 
deşifre ediyor. Ayrıca tartışma yemekleri, 
atölyeler, söyleşiler gibi çeşitli formatlarda 
bir dizi programatik bileşene de evsahipliği 
yapmak üzere tasarlanan dokuma 
tezgahının, sergi boyunca kullanıcıların 
katkısına, katılımına, müdahalesine açık, 
melez arayüzler oluşturması amaçlandı.
■ [Intensive] Care Collective ICC.
 
* Türkiye Pavyonu’nda yer alacak projenin belirlenmesi 
ardından Intensive Care Collective, “[Intensive] Care” 
önerisinden hareketle farklı sergileme formatları ve 
kamusal programlar oluşturmak için çalışmalarını 
sürdürüyor.
 
Notlar:
1 Bu öneri, Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık 
Sergisi Türkiye Pavyonu için yapılan değerlendirmede 
ikinci aşamaya kalan projeler arasında yer aldı. Projenin 
kavramsal çerçevesi ve tasarımı Intensive Care Collective 
(Bilge Kalfa Doğan, Gözde Şarlak-Krämer, Aslıhan 
Demirtaş ve Evren Uzer) tarafından ve Ali Cindoruk, 
Seçkin Maden, Dilşad Aladağ, Hüseyin Kuşçu, Alen 
Mevlat, Emre Kalfa, Gülçin Aksoy, Merve Ünsal, Sezai 
Ozan Zeybek, Efe Ünal, Özge Ersoy, Rosario Talevi, 
Yağmur Yıldırım’ın değerli katkılarıyla gerçekleştirildi.
2  J.C. Tronto, B. Fischer, “Toward a Feminist Theory 
of Caring”, Circles of Care, ed.: E. Abel ve M. Nelson, 
SUNY Press, Albany, NY, 1990, s. 40.
3 M.P. de la Bellacasa, Matters of Care: Speculative 
Ethics in More than Human Worlds, University of 
Minnesota Press, Minneapolis, 2017, s. 6.

3-4 “[Intensive] 
Care” sergi 

önerisi, 2019 
([Intensive] 

Care Collective 
ICC).

3
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Kaleydoskop: 
İçeriden Manzara
İpek Türeli, Gökçe Kınayoğlu ■ 
“Kaleidoscope: The View from Within” 
(Kaleydoskop: İçeriden Manzara) başlıklı 
sergi önerimiz toplu konut algısını 
irdelemeyi ve toplu konutun geleceğini 
sorgulamayı hedeflemektedir. Bu öneri 
ile toplu konut olgusuna, süregelen 
konut krizi ve konutun finansallaşması 
bağlamında yaklaşmak istedik. Öneri 
çerçevesinde “toplu konut” ifadesi, 
Türkiye gibi gelişen ekonomilerde “yeni 
kentseli” tanımlayan, geniş bir coğrafi 
ve ekonomik ölçekte inşa edilen çok 
katlı apartman bloklarından oluşan yeni 
yerleşim alanları için kullanılıyor. 

Kavramsal çerçeve
Toplu konut projelerini halihazırdaki 
sanatsal ve akademik eleştirilerden 
muaf tutmamaya özen göstererek, sergi 
ziyaretçileri ile beraber şu soruları 
gözlemlemek istedik: Toplu konut 
projelerinin içinden manzara nasıl? 
Burada yaşayanlar kendi mekanlarını 
nasıl görmekte ve kentsel çevrelerini 
nasıl yorumlamaktalar? Buradaki 
araştırma etnografik olmaktan çok 
deneyimsel bir nitelik taşıyor; çünkü 
“algısal” bilmenin alternatif yollarının 
bilişsel rasyonalizasyondan daha etkili 
olabileceğini düşünüyoruz.

Projemiz, küratör Hashim Sarkis 
tarafından Venedik Bienali 17. Uluslararası 
Mimarlık Sergisi için belirlenen “Birlikte 
Nasıl Yaşayacağız?” temasına toplu 
konuta ve bilhassa çok katlı apartman 
bloğu tipolojisine odaklanmasıyla karşılık 
arıyor. Türkçe’de doğrudan “apartman” 
olarak anılan bu konut tipolojisi aslında 
toplu yaşama yönelik bir buluş. Yine de 

kelimenin apart (“ayrı”) kökünden geliyor 
oluşu apartman binasının paradoksudur: 
Etimolojik kökeni itibaryla anlamı ayırmak 
olsa da aslında bu tip yapı bir grup farklı 
insanı aynı çatı altında toplar. Dünyanın 
pek çok yerinde, nüfusun büyük çoğunluğu 
apartman binalarında yaşamaktadır. Bu 
özellikle Türkiye için geçerlidir. 

Son yıllarda, konutun finansallaşması, 
erişilebilirliği olumsuz etkileyerek ciddi 
bir konut krizi yarattı1. Bir taraftan gün 
geçtikçe daha fazla konut inşa edilirken, 
uygun fiyatlı konut bulmak giderek 
daha zor hale gelmekte. Gayrimenkul 
geliştiricileri, inşaat firmaları ve 
müteahhitlerin, ölçek ekonomileri 
nedeniyle bu süreçte en çok tercih ettikleri 
tip, çok katlı apartman blokları.

Finansallaşma sürecine mimari form deva 
olamayacaktır. Bu konut politikaları 
düzeyinde çözüm aranması gereken bir 
meseledir: Örneğin, konut finansman 
(ipotekli kredi) sistemi ve özel konut 
mülkiyeti yerine müşterek mülkiyet 
ve kooperatif örgütlenme teşvik 
edilebilir. Fakat bu, mimarlığın ya da 
mimarların sözkonusu sürece müdahale 
edemeyecekleri ya da sorumluluk 
taşımadıkları anlamına gelmez. Tam 
tersine, mimarlar daha kapsayıcı konut 
modellerine duyulan ihtiyacı görünür 
kılabilirler. En etkili şekilde müdahale 
edebilmeleri için, yalnız, mimarların 
finansallaşma da dahil olmak üzere tüm 
konut süreçlerini anlaması gerekir. 

Sergi önerimiz kapsamında, geçmişte 
yapılmış formel ya da avangart 
deneylerden örneklerin incelendiği 
nostaljik bir döngüye girmekten kaçındık. 
Bienalde daha önce konut üzerine 
yapılmış geçmiş sergilerin aksine, belirli 
mimari projeleri desteklemeyi, öne 
çıkarmayı veya incelemeyi amaçlamadık. 

Sarkis’in de tavsiye ettiği üzere, “özgün 
deneyimlerimizin evrenselliğini öne 
çıkarmayı” hedefledik. 

Küratörler olarak rolümüzü, 
yabancılaştırmadan (defamiliarization) 
yararlanan edebiyatçılarınkine yakın 
buluyoruz. Yerleştirme önerimizde 
binaların bilişsel olarak anlaşılması 
değil, algılanışı üzerinden ziyaretçilerin 
duyuşsal ve duygusal olarak bir şeyler 
hissetmesini sağlamayı hedefledik. 
Kurgusal bir teknik olarak yabancılaştırma 
izleyiciyi “gerçeğe” ulaştırmayabilir 
fakat alışıldık görme biçimlerine yönelik 
eleştirel bir bakış benimsemesine imkan 
verir. Yabancılaştırmanın entelektüel 
hedefi izleyicilerin bir şeylerin, süreçlerin 
halihazırda oldukları gibi olmaları 
gerekmediğini idrak etmelerine önayak 
olmaktır. 

Projemizde, fazlasıyla aşina bir formu 
kullanıyoruz ve yerleştirmemizin 
gerektirdiği algıdaki yoğunluk ile izleyiciyi 
konuta bir daha bakmaya, daha uzun 
bakmaya zorluyoruz; onu neredeyse ilk 
defa yeni bir biçimde görmeye davet 
ediyoruz.

Sergi projemiz, farklı bağlamlara yönelik 
geçmiş bir çalışmayı yeniden sunmak 
yerine, bu sergi alanı ve bu etkinlik 
için özel olarak tasarlanmış bir mimari 
yerleştirme niteliği taşıyor. 

Yabancılaştırma etkisini sağlamak için 
kullandığımız formel yöntemler örnekleme 
(sampling) ve döngülemeye (looping) 
dayanmakta. Hem ses temelli sanatlarda 
hem de mimarlıkta örneklemeden 
faydalanan birçok eser var. Kendine  
mal etmenin (appropriation) bir yolu 

1 “Kaleidoscope: The View from Within” sergi önerisi: 
“Posta Kutuları”: 100 posta kutusundan oluşan bir 

yerleştirme, 2019 (Proje ekibinin izniyle).

1
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olarak görülen örnekleme, ideoloji 
karşısında bir referans noktası olarak 
işlev görebilir; ayrıca meta kültürünün bir 
eleştirisini sunar. Örnekleme yeni anlamlar 
yaratırken orijinal olanın anlamını 
başkalaştırır. Projemizde yalnızca bir tip 
planın, bir tip binanın örneğini almakla 
kalmıyoruz, aynı zamanda katılımcıların 
girdileri üzerinden temellenmiş bir 
kurguyu da yapılandırıyoruz. Toplu 
konutlarda yaşayan sakinlerini “içeriden 
manzaralarını” sergiye katmaya ve sergi 
ziyaretçilerini ise kendi deneyimlerini 
düzenlemeye ya da “yeniden 
örneklendirmeye” davet ediyoruz.

Konunun güncelliği 
Finansallaşmanın sonucu olarak konut 
artık bir hak olarak görülmemekte. Bunun 
yerine, konut projeleri giderek daha 
fazla, büyük ölçekli “kentsel dönüşüm” 
tasarılarının bir parçası, bir meta olarak 
üretiliyor; konut üreticileri ise sermayenin 
getirisini toplumsal ihtiyaçların üstünde 
tutuyor. Bu konutların planlandığı 
alanlarda yaşarken yerlerinden edilen 
gruplar çoğu zaman yeni yapılan binaların 
maddi külfetini karşılayamazken, 
toplu konut üretim ve sunum süreçleri 
toplumun geneli tarafından kanıksanmış 
durumda. Yeni konut inşaatları muazzam 
bir ölçekle gerçekleşirken bir yandan 
erişilebilir konut sıkıntısı daha da 
belirginleşmekte. Dolayısıyla toplu konut 
projeleri akademisyenler ve sanatçılar 
tarafından genellikle yersiz mimariler 
olarak eleştiriliyor ve yabancılaştırıcı 
(alienating) ortamlar olarak resmediliyor. 
Konutun finansallaşması çeşitli sosyal 
bilim dallarında, planlama ve ekonomi 
disiplinlerinde birçok çalışmaya konu oldu 
ve olmakta; sadece akademisyenlerce veya 
konut aktivizminde çalışan sivil toplum 

örgütlerince değil Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Konseyi gibi kurumlarda da 
tartışılmakta. 

Türkiye özelinde 2000’li yıllardan bu 
yana konut sektörünün finansallaşmasıyla 
birlikte, kamu, konut ve finans sektörleri 
daha önce görülmemiş biçimde içiçe geçti. 
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine  
göre, geçtiğimiz on yıllık süreçte, senede  
1 milyonun üzerinde apartman dairesi 
satıldı ve bunların yaklaşık yarısı 
yeni inşaatlardı. Buna ek olarak, 
finansallaşmayla tırmanan toplu konut 
üretimi siyaset sahnesinde bir seçim 
yatırımı olarak tercih edilmeye başlandı. 
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), istimlak 
ve finansman konusundaki ayrıcalıkları 
sayesinde yalnızca inşaat sektörüne hakim 
olmakla kalmadı, ülke ekonomisinin en 
önemli aktörlerinden biri haline geldi. 
Kurumun kendi verilerine göre, TOKİ 
1984’te kurulduğundan AKP’nin işbaşına 
geldiği 2002’ye değin, 18 yılda yaklaşık 
43 bin civarında düşük gelirli konut 
birimi üretirken 2002’den beri gecen 17 
yılda bu miktar 800 bini aştı. TOKİ’nin 
başını çektiği kentsel planlama ve konut 
üretimindeki deregülasyon, gecekondu 
mahallelerinde yaşayanların yerinden 
edilmeleri gibi toplumsal ve çevresel 
olumsuz etkileri derinleştirdi. 

Bu yeni üretilen toplu konut stoku, 
sadece düşük gelirli değil, muhtelif sosyo-
ekonomik gruplara hitap etmekte. Arzın 
ciddi boyutta oluşu kentsel bağlamdan 
kopuk yerleşim alanlarına ait belirli bir 
görsel kültür oluştururken bir yandan 
da buna muhalif sanat ya da “direniş” 
sanatının ortaya çıkmasına yol açtı. 
Örneğin Nar Photos fotoğraf kolektifi, 
üyelerinin kentsel dönüşüm temalı 

çalışmalarını “Milyonluk Manzara” başlığı 
ile sergiledi. Bu çalışmalarda toplu konut 
blokları tipik olarak uzaktan fotoğraflanıp, 
kaybolmakta olan yaşam tarzlarına 
ve bozulmakta olan çevreye distopik 
arkaplanlar olarak sunulmakta. 

Konsept ve anlatım 
Türkiye’de konut üzerine yürütülen saha 
temelli çalışmalardan (örneğin; Tahire 
Erman, Burcu Hatipoğlu Eren, Ayşe 
Çavdar’ın çalışmaları) esinlendiğimiz 
önerimizde, izleyiciyi binalarla ve 
sakinleriyle kurulacak bir dizi empatik 
ilişkinin içine sokarak toplu konut 
deneyimi üzerine derinlemesine düşünmeyi 
hedefledik. Saha temelli çalışmalarda toplu 
konut sakinlerinin mülakat ile elde edilmiş 
anlatımları mevcutsa da, kelimelerle  
ya da hikayelerle ifade edilemeyecek daha 
pek çok şey olduğundan, biz projede 
deneyim odaklı, bedenselleşmiş güçlü bir 
ifadeye ulaşmayı hedefledik. Metinsel 
açıklamalara mesafeli yaklaştık. Güncel 
çalışmalarda toplu konutun etkilerine 
dair akademik argümanlar üzerinden inşa 
edilmiş duyuşsal bir etkileşime ulaşmayı 
amaçladık. Öte yandan, açıklayıcı 
çerçeveleri dayatmak yerine, ilgimizi 
ölçekler ve mekanlar boyunca devam eden 
dinamik bir ilişki ağı üzerine açık uçlu 
gözlemlere yönelttik. 

Bienalde ve mimari söylem içinde 
toplu konut
Konut, Venedik Bienali’ndeki çeşitli 
sergilerde merkezi bir rol üstlenmiştir 
ki bu da araştırma temelli küratöryel 
çalışmaların konuya süregelen ilgisini 
gösteriyor. Örneğin, Letonya Pavyonu 
2018’de, ülkenin konut stokunun 
mimari bir incelemesi aracılığıyla “son 
100 yıldaki ideolojik dönüm noktaları 

2
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ışığında apartman yapılarının toplumu 
nasıl şekillendirdiğine” baktı. Öte 
yandan, modern konut tarihine, geçmiş 
ve güncel sıradışı formel denemelere 
yönelik küratöryel ilgiye rağmen toplu 
konutun bugünün tasarımcı mimarları ve 
eğitimcileri için popüler bir konu olduğu 
söylenemez. Mimari söylem bir etki alanı 
olarak toplu konuta yönelik inancını 
kaybetmiş görünüyor. 

Mevcut konut stokuna yönelik üretilen 
taktiksel kentleşme çözümlerine de ihtiyatlı 
yaklaşıyoruz. Türkiye’de mimari tasarımın 
TOKİ bloklarıyla son dönemde girdiği 
etkileşimler bu niteliktedir (Örn.: Selva 
Gürdoğan ve Gregers Tang Thomsen 
/ Superpool’un atelier d’architecture 
autogeree işbirliğiyle gerçekleştirdiği 
“KITO” başlıklı 2015 tarihli MoMA 
sergisi ve Boğaçhan Dündaralp’in  
1. İstanbul Tasarım Bienali için 2012 
yılında ürettiği “Tokigiller Yaşam 
Mücadele Rehberi”). Konutu bir 

süreç olarak radikal biçimde yeniden 
düşünmenin yerinde olduğuna inanıyoruz. 
Bu radikal yaklaşımın illa yalnız bir 
mimar tarafından tasavvur edilmiş 
retrofütüristik vizyonların hayaleti/büyüsü 
ile şekillenmesi gerekmez; işe mimarların 
çeşitli gruplarla etkileşime girmesiyle, 
konut süreçlerine ve konut sakinlerine dair 
bilinç oluşturulmasıyla başlamak gerekir. 
Sergi projemizle, bu anlamda bir diyalog 
başlatmayı hedefledik. 

Serginin betimlemesi
“Kaleydoskop”, Sale d’Armi sergi alanını, 
“Posta Kutuları”, “1:1” ve “Aynalı Kutu” 
başlıklı bölümlerle üç ölçek ve kurgudaki 
“triptik” şema içinde yeniden düzenlemeyi 
öneriyor.

“Kaleydoskop” terimini optik ve estetik 
anlamlarından ziyade, tip yapıların 
yinelenmesi ile ortaya çıkan döngüsel 
etkinin yarattığı yeni kentin bir metaforu 
olarak kullandık2. Aynı zamanda ancak 

2 Sergide ziyaretçilerin doğrudan bir mimarın çizimine 
“girmeye” davet edildiği alan: “1:1”, 2019 (Proje 

ekibinin izniyle).
3-4 Yan duvarları, tavanı ve zeminindeki aynalarla 

kaleydoskopik bir yansıma yaratması için tasarlanmış 
optik bir düzenek: “Aynalı Kutu”, 2019 (Proje ekibinin 

izniyle).

3

4
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etkinleştirildiğinde güzelliği görünür kılan 
o oyuncak-nesnenin gösterişsiz doğasına 
dair bir analoji kurmayı da amaçladık.

Proje, üç bölümlü şema içinde, bir tip planı 
ve bu planın formel operasyonlarla ürettiği 
tip binayı (TOKİ - B1, 2+1 daire) çelişen 
ölçek ve imgelerle örnekliyor: Kentsel, 
mimari ve iç mekanlar. Bu ardışık ama 
geçirgen alanlarda farklı karakterlerdeki 
yerleştirmeler -Henri Lefevbre’nin 
Mekanın Üretimi başlıklı çalışmasında 
önerdiği mekansal üçlüye gönderme 
yaparak- (yaşanan) temsil mekanı, 
(tasarlanan) mekanın temsili ve (algılanan) 
mekansal pratikler üzerine, ziyaretçilerin 
derinlemesine düşünmesine olanak tanıyor. 

Posta Kutuları
Ziyaretçiler sergi alanına, “Posta Kutuları” 
bölümünden giriyorlar. Bir giriş holü işlevi 
de gören bu orta bölümden komşu iki 
kanatta yer alan “Aynalı Kutu” ve “1:1”e 
erişim sağlayabiliyorlar. “Posta Kutuları” 
adı üstünde, 100 posta kutusundan 
oluşan bir yerleştirme. Bu bölüm, yaygın 
aydınlatmanın da yardımıyla bir apartman 
binasının giriş holünü çağrıştırıyor. 
Mekan, posta kutularının tam karşısında 
hem ziyaretçilerin ve sergi çalışanlarının 
kullanması için hem de sergiye dair bilgi 
kitapçığı teşhir etmek için bir banko ve 
hemen arkasında sergi isminin basılı 
olduğu yüksek ve geniş bir metal ağ perde 
ile tanımlanıyor.   

Sergi önerimizde sergi öncesi hazırlık 
sürecinde toplu konut sakinlerini 
evlerine dair görüşlerini kitle kaynak 
(crowdsourcing) yöntemiyle sunmaları 
için davet etmeyi öngördük. Bu görsel ve 
işitsel katkılardan bir seçki oluşturulmasını 
ve yerleştirme için seçili bazı kısımların 
deşifre ve tercüme edilmesini planladık; her 
bir posta kutusunu bir apartman sakininin 
ses kaydına tahsis ettik. 

Ziyaretçiler numaralandırılmış 
anahtarlarla posta kutularının kapaklarını 
açarak bu kutuları etkin hale getiriyorlar. 
Belirlenmiş bir anahtarla posta kutusunu 
açmak, ilk bakışta basit ve mütevazı bir 
eylem olarak görünse de serginin nesnesiyle 
kurulan duygusal etkileşimin nükteli bir 
“başlatma ritüeli” görevini üstleniyor. 

Ziyaretçiler kapakları açarken posta 
kutularının sesleri çalmaya başlıyor. Sergi 
alanında birbirlerine harmanlanmak üzere 
dikkatlice seçilmiş ve seviyelendirilmiş 
bu sesler mekansal bir kompozisyon 
oluşturuyor. Ziyaretçiler, bir adım geri 
çekilip üst üste binen sesleri dinleyebiliyor 
ya da bir hikayeye odaklanmak için 
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tek bir kutuya yakınlaşabiliyor. Ses 
kayıtlarını tamamlayıcı şekilde, posta 
kutusunun içine yerleştirilen İngilizce ve 
İtalyanca’ya çevrilmiş metin bölümlerine 
ve apartmandan bir iç mekan görüntüsüne 
ulaşabiliyorlar. Türkçe konuşmayanlar 
için ses yalnızca müzikal bir nesne işlevi 
görüyor. 

Bu sürekli değişim halindeki etkileşimli 
yerleştirme çok katmanlı çalışmakta. 
Türkçe konuşan ziyaretçi için yeni kentteki 
yaşamın bir anlatısı ve yaşayan hafızası 
olarak anlamlanacak; Türkçe konuşmayan 
ziyaretçi için ise kolektif ve üç boyutlu 
deneyimlenen, farklı sesler ve tonlardan 
oluşan büyük ölçekli bir insan sesi peyzajı 
(human soundscape) olarak algılanacaktır 
ki bu da çağdaş şehirde yaşamın bir 
metaforudur.

1:1
Posta kutularının bir yanındaki kanatta, 
1:1 ölçekteki plan sergileniyor. Bu alanda, 
ziyaretçiler doğrudan bir mimarın çizimine 
“girmeye” davet ediliyorlar. Yalnızca 
duvarlar ve sabitlenmiş donatı değil, ev 
eşyaları ve taşınabilir mobilyalar da yere 
mimari çizim olarak yansıtılıyor; beyaz bir 
ışıkla loş aydınlatılmış sergi alanın içinde 
parlıyorlar. 

Proje planıyla karşılaştıktan kısa bir 
süre sonra izleyici projeksiyonun sabit 
olmadığını farkediyor. Üstten (planda) 
görünen insan figürlerinin olduğu bir dizi 
kısa animasyon bu çizili bölüme hayat 
verirken; 1 dakikalık 8 kısa hikayede, 
bir ailenin sabah ya da akşam rutinleri 
ya da uzak akrabaların yaptığı bayram 
ziyaretleri gibi gündelik olandan sıradışı 
olana uzanan farklı yaşam senaryoları 
anlatılıyor. Animasyonlar arasında, 
yansıtılan karakterler gözden kaybolarak 
ziyaretçileri planı deneyimlemeye ya da 
kendi kısa oyunlarını canlandırmaya davet 
ediyor.
Lefebvre’in mekanın temsili olarak 
adlandırdığı sürece dair teknik bir unsur 
olan mimari plan, bir tasarım aracı ve 
iletişim aygıtı görevi görür. Bir mimar, 
bir plan üzerinde çalışırken mobilya 
düzeni ve işlevsel tanımlamalarla bu 
mekanın yaşamsal deneyimin geleceğine 
dair bazı öngörülerde bulunabilir. 
Tasarlanan mekan, olsa olsa yaşanmış 
deneyimi dayatmaya çalışan soyut bir 
rasyonalizasyondur ve çoğunlukla da 
öngörülemeyen biçimlerde bu deneyim 
tarafından hükümsüz kılınır. Kullanıcıların 
planı 1:1 ölçeğinde deneyimlemelerine 
imkan tanımak ve kelimenin tam 
anlamıyla “üzerinde yürümelerine” (walk 
through) izin vermek bu süreci aynı anda 

hem sahneliyor hem de esprili bir biçimde 
bozuma uğratıyor. “Tasarlanmış” ve 
“yaşanmış” olanın üstüste konulması, 
mekanın bu iki modalitesi arasındaki 
zıtlıktan gücünü alan oyunsal etkileşim 
olanakları sunuyor. 

Aynalı Kutu
Posta kutularının öteki kanadındaki 
bölümde tamamen karanlık bir izleme 
odası ve izleme odasından, pencere gibi 
dikdörtgen bir açıklıktan deneyimlenen 
Aynalı Kutu konumlanıyor. 

Aynalı Kutu yan duvarları, tavanı ve 
zeminindeki aynalarla kaleydoskopik bir 
yansıma yaratması için tasarlanmış optik 
bir düzenek. Bu “kutunun” içinde aynı 
ünitenin yatay düzlemde kopyalanmasıyla 
yaratılmış sadece üç adet 1:20 ölçeğinde 
apartman bloğu maketi yer alıyor. 
Apartman modelleri çatı çizgileri ya da 
giriş katlarına sahip değil; doğrudan ayna 
zemine oturuyor ve yine ayna tavana kadar 
uzuyorlar. Bu sebeple, maket sonsuz bir 
yansımayla gökyüzüne ve yere doğru daha 
da uzarken, sola ve sağa doğru yayılıyor 
ve sonsuz bir derinliğe ulaşarak izleyicinin 
önündeki görsel peyzajı bütünüyle 
kuşatıyor. 

Arka duvar ise illüzyonun çalışmasını 
sağlayan bir gökyüzü sahnesi, böylece 
izleyici kendi yansımasını görmüyor. 
Kutunun içinde ise bir başlangıç ya da bitiş 
noktasıyla sağlanabilecek bir rahatlamanın 
olmadığı sonsuz bir görsel döngüye 
sabitlenmiş sıralı kuleler yer alıyor: 
Apartmanlar zeminde durmuyor; bir çatı 
çizgisinde nihayete ulaşmıyorlar. İzleyiciye 
yeni kentin durumundan damıtılmış yüce 
(süblim), yersiz, beden dışı bir deneyimi 
aktarıyorlar. Görsel tekrar, konutun 
finansallaşmasının bariz bir metaforu 
olarak işlev görüyor. 

Dolayısıyla, projemizin başlığına esin 
veren Aynalı Kutu, yerleştirmemizin zirve 
(climax) noktasını oluşturuyor. İzleyici, 
oransal olarak bir oturma odasının camına 
benzeyen bir açıklıktan bakarak uzamda 
gözlemlediği binalardan birine duyuşsal 
biçimde kendini konumlanmış oluyor. 
“Ayna evresi”ni çağrıştıran bu dönüştürücü 
karşılaşma sonrasında, izleyici istemsizce 
de olsa kendini bu diyalektik denklemin 
parçası olarak buluyor. 

Tesir itibarıyla, bu üç bölümün tamamı 
görsel paradigmalarla birlikte çalışırken 
bir yandan da onları sınıyor. Özellikle 
projemizin tasarım sürecindeki başlığı 
“kaleydoskop”a ilham veren kentsel 
bileşen, soyutlama/örnekleme (abstraction/

sampling) ve tekrar/döngü (repetition/
looping) aracılığıyla “yersiz mimarilerin” 
olgusal etkisini araştıran görsel bir 
yanılsamaya dayanıyor. Önerimizde 
sürekli tekrarladığımız mimari “örneklem” 
olan TOKİ’nin B1 tipi planı; tekil, döngü 
halindeki bir nesne. Yüksek hızlı inşaat 
teknolojisinin (tünel kalıp sistemi) hem 
bir sonucu hem de kolaylaştırıcısı; ahlaki 
ve ekonomik anlamda normatif modern 
çekirdek aile düzenini ve kabul edilebilir 
asgari zemin alanına yönelik anlayışı temel 
alıyor. 
■ İpek Türeli, Gökçe Kınayoğlu.

* İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) 
koordinasyonunu yürüttüğü Venedik Bienali  
17. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu 
için 2019’da duyurulan iki aşamalı açık çağrı 
sürecinde finale kalan bu sergi önerimizde fikirlerinden 
faydalandığımız takım arkadaşlarımıza, grafik tasarımcı 
Tamzyn Berman’a, ses sanatçısı Sara Lenzi’ye, mimar 
ve aydınlatma tasarımcısı Conor Sampson’a, medya 
eksperi ve akademisyeni İsmail Hakki Polat’a ve çizimler 
üzerinde çalışan asistanımız Ankit Gongal’a teşekkür 
ederiz. Bu çalışmayı sayfalarına taşıyan Arredamento 
Mimarlık editörlerine de teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Notlar:
1 Finansallaşma terimi, varlık piyasaları ile ilişkili 
olarak şu yayına atıfla kullanıldı: Dietrich Domanski ve 
Alexandra Heath, “Financial investors and commodity 
markets”, BIS Quarterly Review, Mart 2007,  
s. 53-67. Konut çalışmaları ve konut politikasında bu 
terimin güncel ve yaygın kullanımı, konut piyasalarının 
bozulmasında ve konutun sosyal işlevini yitirmesinde 
finansın güncel rolüne karşılık gelir.
2 Kaleydoskop veya çiçek dürbünü; stereoskobun 
geliştirilmesinde önemli role sahip İskoç bilimadamı Sir 
David Brewster tarafından icat edilerek 1817’de patenti 
alınmış çoklu yansıtıcı yüzeye sahip optik bir aygıttır. 
Döndürme eylemi, aygıt içindeki parçacıkların hareket 
ederek sürekli değişen görüntüler ortaya çıkarmasını 
sağlar. Aygıt, çocuk oyuncağı olarak yaygınlaşmış ve 
ünlenmiştir.
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“before use  
after life”: 
90’lar Sonrası 
Türkiye 
Mimarlığında 
Birlikte Yaşamın 
İzleri
Sevgi Türkkan ■ Venedik Bienali  
17. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye 
Pavyonu için tasarlanan “before use 
after life” sergisi mimari fikirlerin yaşam 
içindeki karşılıkları üzerine çok katmanlı 
ve çok sesli bir okuma önerisidir. Başka bir 
deyişle sergi, birlikte yaşam senaryosuyla 
kurgulanmış yapı ve çevrelerin, çeşitli 
“kullanım” katmanları, zamansal, sosyal, 
iklimsel, ekonomik, kültürel vb. dinamikler 
ile etkileşim haline girdiklerindeki 
yaşamlarını konu ediniyor.

Bu öneri ile şimdiye kadar Venedik 
Mimarlık Bienali’nde Türkiye’yi temsil 
eden pavyonlardan farklı olarak güncel ve 
nitelikli mimarlık üretimlerini doğrudan 
merkeze yerleştiren, fakat bu üretimlere 
yalıtılmış nesneler ve onların statik 
temsilleri üzerinden değil, kullanım, 
deneyim ve yaşamsal dinamikler 
karşısında geçirdikleri öngörülen 

ve görülmeyen, radikal veya olağan 
dönüşümler, tetiklenen yeni yaşam, 
etkileşim, direnç, başarı, başarısızlık ve 
kazanımlar ile bir bütün olarak bakmayı 
amaçladık. Bu anlamda pavyonun çok 
sesli, çok mecralı, çoğaltılabilir anlatıları 
izleyiciyi de dahil ederek biraraya getiren 
etkileşimli bir platform oluşturması 
hedeflendi.

Kitlesel hareketliliğin artan bir hızla 
çoğaldığı, yerel ve küresel baskıların 
çeşitlendiği, aidiyet, birliktelik gibi 
ihtiyaçların önem kazandığı günümüzde 
mekan üretiminin etiği ve birlikte yaşamın 
geleceği üzerine düşünmek için tasarım 
aracılığıyla üretilmiş mekansal stratejilere, 
onların etki ve potansiyellerine dikkat 
çekmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Temel olarak serginin, “Türkiye’de 
1990 sonrası kamusal yaşam mimarlık 
aracılığıyla nasıl tasarlanır ve nasıl 
yaşanır?” sorusunu sorarak tasarlanmış 
yapı ve çevrelerin yaşam-sonrası 
hikayelerini incelemesi, üretmesi ve 
paylaşması amaçlandı.

Bu bağlamda Bienal’de sergilenmek üzere 
Türkiye’nin çeşitli coğrafi noktalarından, 
1990 sonrası tasarlanıp inşa edilmiş, 
yarışma veya ulusal/uluslararası seçkiler 
tarafından ödüllendirilmiş, tipik ve 
evrensel bir kamusal kullanıma karşılık 
gelen (eğitim yapısı, belediye binası, 
tuvalet, spor tesisi, toplu konut vb.) farklı 
ölçekte 6 adet mimari yapı ve çevre seçildi. 

Bu seçkideki farklı “birlikte yaşam” 
senaryolarını tasarlandığı -before 
use- ve yaşandığı -after life- hikayeleri 
incelemek, belgelemek ve anlatılar 
oluşturmak için mimari temsil ve 
anlatıların ötesinde, disiplinlerarası bir 
yaklaşım benimsendi. Toplanan yaşamsal 
hikayelerin; mimarlığın kamusal 
mekan üretmedeki rolü, iyi mimarlık, 
değerlendirme ve ödül mekanizmaları, 
yerel ve küresel etkiler altında 
mimarlığın etkisi ve yaşam döngüleri 
gibi yine mimarlığın güncel ve evrensel 
tartışmalarına yerel örnekler üzerinden 
dahil olması hedeflendi.

Ödüllü yapıların seçimi, aynı zamanda iyi 
mimarlık tartışmasının da yaşam-sonrası 
boyutu ile ele almayı içeriyor. Bu noktada 
“kullanım” kavramı, tasarlanmış mekanlar 
ve yaşam arasındaki uzlaşma, çatışma, 
uyum ve etkileşimleri inceleyebilmek için 
kapsamlı bir çerçeve sunuyor.

“Kullanım” 1970’ler itibarıyla mimarlık 
gündeminde daha çok tartışılmaya 
başlanmış (kulanım sonrası-değerlendirme, 
eylem-mekan vb.), fazlasıyla insan odaklı 
olması, hesaplanabilir, öngörülebilir, pasif 
bir eylem olarak tarif edilmesi ve mimarın 
otoritesine bir tehdit olarak görülmesiyle 
sorunlaştırılmış, güncelliğini koruyan 
bir konudur. Hill (2003) kullanımı 
“yapılar ve kentlere dair yaşanan her türlü 
etkileşim ve deneyim” olarak tarifler ve 
kullanımın tasarım ile birlikte mimarlığı 
oluşturduğunu öne sürer. 

1
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Bu tarif mimarlığın kullanıcılarını mal 
sahibi, müşteri, hedef kullanıcı vb. gibi 
alışılagelmiş figürlerden öte, anonim 
bireyler, geçici kitleler, kalabalıklar, diğer 
canlılar (bitkiler, hayvanlar, böcekler), 
fiziksel ve sanal ortamdaki karşılaşmalar, 
sembolik kültürel imgesel kullanımlar 
(sosyal medya, tv, filmler, reklam), 
iklim, algoritmalar, yapay zeka gibi 
etkileşimleri kapsayacak şekilde genişletir. 
Enformasyon teknolojilerinin 21. 
yüzyıldaki emsalsiz gelişimi imge üretimi, 
tüketimi ve etkileşim gücünün daha önce 
hiç olmadığı kadar çeşitlendirmiş ve 
“kullanıcılık” (usership) kavramına yeni 
boyutlar kazandırmaya başlamıştır. 

Mimarlığın sonraki yaşamları ve 
kullanım tartışmaları gündemde giderek 
daha çok yer kazanırken, Türkiye’deki 
güncel mimarlık üretimleri bu gözle 
yeterince ele alınmamıştır. Bu öneri bir 
yanıyla Türkiye’de 90 sonrası güncel 
mimarlık pratiğinin kamusallık, kullanım, 
deneyim ve tetiklediği yerel ve küresel 
ilişkiler üzerinden belgeleyen alternatif 
bir kataloglama ve mimarlık eleştirisi 
imkanı sağlıyor. Bir diğer yanıyla da 

mimarlık disiplininin yaşam ile uzun 
soluklu ilişkisini yeniden düşünmek için 
disiplinlerarası, çok katmanlı, sesli ve 
mecralı anlatıları mimarlık alanına katkı 
sunmaya davet ediyor.

Yöntem
Tasarlanmış mimari mekanların 
yaşam içindeki karşılıklarını mimarlık 
disiplininin kısıtlı perspektif ve temsillerin 
ötesinde okuyabilmek için etnografik, 
sanatsal ve disiplinlerötesi yaklaşımlardan 
ilham alan yeni üretim biçimleri bu 
önerinin araştırma eksenini oluşturuyor. 
Çeşitli uzmanlık alanlarında birikimleri 
olan ekip üyelerinin seçili projelere dair 
farklı formatlarda “görüşmeler” yaparak 
birinci elden ürettiği bilgilerin dijital 
ve fiziksel çoklu medya katmanlarıyla 
biraraya getirilmesiyle çoğulcu bir anlatı 
kurgulandı. Bunlara ek olarak dijital 
arayüzler ve uygulamalar aracılığıyla 
canlı belgeleme, dinamik geri bildirim 
ve katılıma açık bir kurgunun sergiye 
entegre edilmesi ve dijital bir arşiv 
oluşturması önerildi. Mimarlığın yaşam 
içindeki halinin belgelenmesi, temsili ve 
değerlendirmesinde çok sesli yeni biçimler 

bir yandan bu yapılar üzerine alternatif 
bir kullanım-sonrası-değerlendirme 
denemesi olarak da yorumlanabilir.

Sergi, içinden yürünecek etkileşimli bir 
katalog olarak tasarlanırken, altı farklı 
kamusal programa sahip altı yapıyı, 
kullanım ve mimarlığın yaşam içindeki 
halleri üzerine yaklaşımlarımızı göstermek 
üzere biraraya getiriyor: GAD Mimarlık 
tarafından 1997’de tasarlanan Kadıköy 
Parkı Kamusal Tuvalet Projesi; Merih 
Karaaslan tarafından 1998’de tasarlanan 
Şanlıurfa Tarihi Kent Merkezi Projesi; 
Özgür Bingöl ile İlke Barka tarafından 
2009 ve 2012’de tasarlanan Kayabaşı 
17. Bölge Konut Yerleşmesi ve Kayabaşı 
24. Bölge Sosyal Konut Yerleşmesi; ddrlp 
Mimarlık tarafından 2014’te tasarlanan 
Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi; 
Uygur Mimarlık tarafından 2016’da 
tasarlanan Diyarbakır Yenişehir Belediye 

1 “before use after life” sergi önerisi, 2019 
(Proje ekibinin izniyle).

2 Serginin “conception/fikir” yüzü (Proje 
ekibinin izniyle).

3 Serginin “life/yaşam” yüzü (Proje ekibinin 
izniyle).

2
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Binası ve Teğet Mimarlık tarafından 2016 
yılında tasarlanan Konya Yaşam Merkezi.

Türkiye’nin çeşitli yerlerinden seçilen bu 
ödüllü yapılar, cinsiyet, biyo-politika, 
ayırımcılık, ötekilik, aidiyet, katılım, 
erişilebilirlik, güç, miras, kitle hareketleri 
ve çevre bilinci üzerinden, “iyi mimarlık” 
ve “kamu için mimarlık” kavramlarını 
irdelemek için iyi bir olanak sunar. Bu 
kavramlara ek olarak, her yapı, Bienal’in 
kavramsal çerçevesini de oluşturan birlikte 
yaşamak hipotezine dair belirli bir eleştirel 
meseleyi irdelemek üzere birer soru ileri 
sürer.

1990’lar itibarıyla Türkiye’deki kamusal 
mekan anlayışı, yapılı çevre ve mimarlık 
pratikleri neo-liberalleşme süreçlerinin 
getirdiği hız, küresel sermaye akışının 
dinamikleri, politik ve sosyal dürtüler 
ve gündelik yaşamın kültürel eğilimlerin 
etkisinde görünür şekilde dönüşmeye 
başlar. Aynı dönemi incelemeye 
değer kılan diğer önemli gelişme ise 
sistematik ödül mekanizmalarının ortaya 
çıkmasıdır. Mimarlar Odası tarafından 
Ulusal Mimarlık Ödülleri’nin 1988’de 
kuruluşu ve benzer sistematikleştirilmiş 
ödül mekanizmalarının kamuya “iyi 
mimarlık”ın ne olabileceğine dair yeni bir 
iletişim kanalı olarak açmayı amaçlayan 

bir adımıdır. Her iki veri de bienalin 
kamusallık ve iyi mimarlık ilişkisini ele 
almak için kuvvetli birer altlık sağlar.

Sergi tasarımı
Türkiye pavyonu için önerilen bu projenin 
tasarım ve yaşam ilişkisine dair sorusunu, 
serginin tasarımında mekanının kurgusu, 
kullanımı ve belgelenmesi üzerine 
düşünmek için bir fırsat olarak gördük. 
Bu sebeple, bu sergi, yapılar arasında 
kurduğu diyalog kadar, izleyicilerle 
kuracağı etkileşimle de biçimlenecek 
şekilde tasarlandı. Serginin kendisi de 
seçilen yapıların hikayelerini izleyen bienal 
ziyaretçilerini mimari ile yaşam arasındaki 
etkileşim üzerine düşünmeye ve tasarım 
ve kullanımın anlamları üzerine bir oyun 
kurmaya davet ediyor.
“before use after life” başlığındaki 
kelimeler arasındaki karşıtlık ve ikilikler 
sergiye karakteristik özellikler katıyor. 
before-after (önce-sonra), life-use (yaşam-
kullanım) ikilikleri gerilimli bir zıtlıktan 
çok geçişken ve sürekli bir ilişkide 
varoluyor. Kullanıcı ve mimar, temsiller 
ve yaşanmış hikayeler, donmuş tasarım 
fikirleri ve yaşamın olasılıkları arasındaki 
çekişme ve çatışmaların hem serginin 
içeriğini hem de sergi süresince organize 
edilmesi planlanan panellerin tartışma 
odağını oluşturması düşünüldü.

Öneride sergi mekanı, uzun kenarlara 
paralel uzanan asılı bir duvar ile iki asimetrik 
parçaya bölündü. Bu görünüşte katı sınır, 
aslında ziyaretçilerin içinden dolanabileceği 
panellere parçalanarak, diğer tarafa dair 
anlık görüntüler ve geçişler ile iki tarafı 
birbirine bağlıyor. Bu ayırıcı asılı yüzeyler, 
birçok dijital, analog, etkileşimli anlatı 
katmanın üst üste gelmesiyle mekansallaşan 
sergileme elemanlarına dönüşüyor. 

Mekanın ayrışan iki karakterinden biri ana 
girişten yaklaşılınca algılanan beyaz, geniş 
ve görece sakin olan “fikir” (conception) 
tarafı. Bu alan izleyiciyi yalın bir anlatı, 
tasarlanan projenin yalın bir adet maketi 
ve birlikte yaşama dair tasarım niyetini 
işaret eden bir soru ile karşılıyor.
Asılı yüzeylerin içinden geçilerek erişilen 
“yaşam” (life) tarafı ise dokunmatik 
ekranlar, sensör ile aktive edilen  
ışık-kutuları, makaralı sistem ile hareket 
eden sergi yüzeyleri gibi etkileşimin 
yoğunlaştırıldığı elemanlarla çok 
katmanlı bir karakter sergiliyor. Yapıların 
hikayeleri, yaşam ve yaşam-sonrası 
döngüleri, farklı kullanıcılık imkanları, 
multi-medya kolaj olarak temsillerinin 
yer aldığı yüzeyler içinden yürünüp farklı 
açılarda üst üste çakıştırılarak algılanıyor. 
Aynı taraftaki dokunsal ekranlar dijital 
açık arşive erişim imkanı sağlıyor.

4
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Asılı sergileme elemanlarına ek olarak, 
sergi mekanının bir bölümünü kaplayan 
“canlı” zemin anlatıya yatay bir boyut 
katıyor. Folyo kaplı “canlı” zemin, seçilmiş 
yapılara ait ölçeklendirilmiş çizimlerinin 
üzerinde yürünerek deneyimlendiği ek bir 
etkileşim sağlarken, aynı zamanda basınç 
sensörleri ile düşey sergileme yüzeyleriyle 
etkileşime geçen interaktif noktalar 
içeriyor. Ayrıca mekana yerleştirilen film 
izleme alanları, oturma düzenleri ve “bar” 
ile sosyal etkileşim ve tartışma imkanlarını 
tetiklemeyi amaçladık.
■ Sevgi Türkkan.

*“before use after life” Proje Ekibi: Küratör: Sevgi 
Türkkan; Yardımcı Küratörler: Hayriye Sözen, Neşe 
Doğusan Alexander; Sergi Tasarımı: Ceren Balkır Övünç, 
Elif Kendir B., Hazal Seval; Araştırma & Üretim: 
Buse Özçelik, İpek Avanoğlu; Görsel Kimlik: Didem 
Ateş; Maket Tasarımı: Naz Koyunlu, Barış Taş, Tayfun 
Barutçu; Alan Çalışması Yöneticisi: Özlem Ünsal; Video 
Yöneticisi: Özden Demir, Ali M. Demirel; Ses Yöneticisi: 
Barkın Engin; Görüntü Yöneticisi: Sena Özfiliz; Dijital 
Uygulama Geliştirici & Web Tasarımı: Nil Tuzcu; Maket 
Fotoğrafları: Sena Özfiliz.

Not:
Bu metin Sevgi Türkkan ve İpek Avanoğlu tarafından 
Türkçeleştirildi. Ayrıca önerinin projelendirilmesi 
sürecine değerli yorum ve görüşleri ile katkıda bulunan 
Arzu Erdem, Alexis ve Murat Şanal, Cevdet Erek’e çok 
teşekkür ederiz. 

4-9 “before use after 
life”, 2019 (Proje 
ekibinin izniyle).

10 Lüleburgaz 
Yıldız Futbolcular 

Akademisi için 
kavramsal kullanım 

kolajı (Proje ekibinin 
izniyle).
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