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“Şimdi Sorun Çıkarma!” 
Dünyasında Yaşamak

Uğur Tanyeli ■ Birkaç gün önce pandemi 
koşullarında dünyanın halini biraz 
olsun kavramak için internette arama 
motoruna “pandemi ve mimarlık” gibi 
bir anahtar kavram yazıp sonuçlarına 
bakmayı denedim. Azımsanması zor 
700.000 kadar göndermeyle karşılaştım. 
Rastgele epeycesini okudum da. 
Gözlemim, çok ender istisnalar haricinde 
hep aynı meselelere değinildiği oldu. 
Metinler bıktırıcı bir kararlılıkla taze 
söz söylememekte ısrarlıydı. Bundan 
yola çıkarak varılabilecek ilk sonuç, 
kuşkusuz dünyanın pandemiyle ne denli 
sarsıldığı olabilir. Sürekli aynı korkular 
ve değişimler dile getirilip duruyordu. 
Dünya, Kara Veba’dan yaklaşık altı, 
İspanyol Gribi’nden bir yüzyıl sonra ilk 
kez bu denli ölümcül bir salgınla yüzyüze 
olduğuna göre, durum olağandı. Ne var ki, 
ilginç ve ufuk açıcı hemen hiçbir konuyla 
karşılaşmamış olmak sadece salgının neden 
olduğu bir sonuçtan ibaret olmasa gerek. 
Daha ciddi ve daha kapsamlı bir akıl 
tutulması ve zihin daralması döneminden 
geçtiğimizi farketmek zorundayız. Bunun 
yeni bir Karanlık Çağ’ın doğuşuna işaret 
edip etmediğini tartışmak anlamlı olur.

Bu çağa “Şimdi sorun çıkarma!” çağı 
demek yanlış olmayacak. Türkiye’nin bu 
açıdan pandemiden çok önce de böyle 
bir ortam olduğunu bilinir. Burada 
aykırı, daha önce gündeme getirilmemiş, 
hatta sadece muhalif argümanları ortaya 
koyanlara böyle karşı çıkılması “ahval-i 
adiye”dendir. Sorun çıkarılmamalıdır 
ki, çözmek de gerekmesin. Aynı nedenle, 
örneğin matematik aleminde Türkler 
tarafından ortaya atılmış ve sonra onyıllar, 
hatta yüzyıllar boyunca çözülemeyip dert 
olmuş problemlere rastlanmaz. Problemin 
icadının çözümünden bile daha yaratıcı 
ve önemli bir düşünsel etkinlik olduğu 
akla neredeyse hiç gelmez. Aslında 
mimarlık sorunları da böyledir. Ortamda 
hazır bulunmazlar, yoktan varedilirler. 
Olgular üzerinde gözlem yapılarak işe 
başlansa da, asıl yaratıcı etkinlik, dertleri 
saptamak değil, onlardan hareketle yeni 
sorunlar/sorunsallar üretmektir. Başka 
bir anlatımla, sorunlar hazır bulunmaz 
icat edilirler. Dünyayı çözümlerden çok 
sorunlar dönüştürür.

Ortaçağ’da üniversite: Laurentius de Voltolina, Bologna Üniversitesi’nde ders, İtalya, 14. yüzyıl.
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Şimdilerde tam da bundan, sorunsuzluktan, 
sorun formüle edememekten kaynaklanan 
bir dönüşüm tıkanması dünyasında 
yaşıyoruz. Sorunların besbelli olduğu inancı 
bunun en açık dışavurumu. Sorunları 
zaten biliyor, çözümleri arıyoruz. İşte asıl 
dert de bu. Oysa marifet, sorulmamış 
sorular sormak, henüz formüle edilmemiş 
problemler üretmektir. Örneğin, 
sürdürülebilir mimarlık yapma kaygıları 
böyle bir konu. Dünyanın ekolojik tahribi 
tabii ki bir gerçek. Eldeki kaynakların 
uçsuz bucaksız olmadığı aşikar. O 
kısıtlı kaynakları kullanma becerileri 
geliştirerek nüfus artışının neredeyse 
sınırsızca tırmanabileceği gibi iyimser 
bir inancın ayakta tutulması artık zor. 
Malthus’un (1766-1834) nüfus kuramının 
bir tıkanmaya doğru gidildiği şeklindeki 
argümanlarının giderek tartışmalı olmaktan 
çıkıp yeniden geçerli sayılmaya başlandığı 
bir dönemde yaşıyoruz. Hatta, Disraeli’nin 
daha 19. yüzyılın ilk yarısında dile getirdiği 
meseleyi de yaşıyoruz. İngiltere’nin 
yeryüzündeki tek endüstriyel toplum 
olduğu sırada, onun “gelecekte bütün 
ülkeler endüstrileşince durum ne olacak” 
diye sorduğunu hatırlayalım. Bu çoktan 
gerçekleşti bile denebilir. Öngörülebilir 
bir yakın gelecekte dünyanın en üretken 
ülkeleri Çin ve Hindistan olacak. Buna 
sevinmek de hayıflanmak da mümkün. 
Dünya coğrafi anlamda daha eşitlikçi 
olacağı için olumlu, ama topluca daha 
tahripkar ve kalabalık olacağı için de 
olumsuz gözle bakmak durumundayız. 
Kuşkusuz sürdürülebilirlik merkezli 
kaygılar tırmanacak, en genel anlamda az 
miktarda kaynağa çok büyük sayıda insan 
talep yönelteceği için de daha huzursuz 
bir dönem geçireceğiz. Ne var ki, bu 
sıraladıklarım bildik problemlere bildik 
yanıtlar vermek demek.

Oysa problematize edilmesi gerekli 
daha vahim meseleler var. Sözgelimi, 
“homojenleşen” bir dünyada salt pratik 
kaygılarla düşünmenin egemen zihin 
hali olmaya başladığını görüyoruz. 
Gerçek tehlike o. Örneğin, radikalizmin 
ölümünden söz edilebilir. Hedley Bull’un 
1977’de yayınlanan kitabı The Anarchical 
Society: A Study of Order in World 
Politics’te getirdiği “Yeni-Ortaçağlaşma” 
yorumu artık epeyce revize edilip 
genişletilmelidir belki de. Mimarlık da 
dahil bir kapsamda... Bull, devletin ve 
siyasal iktidarın ufalandığı, çok-odaklı 
bir anarşik dünyaya doğru gidildiğini 
anlatıyordu. Bugünse ondan konuşmak 
yerine, iktidarların ceberrutlaşması 

nedeniyle bir Ortaçağlaşma yaşandığından 
söz etmek daha kolay. İçeriksiz de olsa, 
1970’lerde bile demokrasi terimi sol-
sağ hemen her rejimin simgesel dilinde 
başköşeyi tutuyordu. Trump’ın, Putin’in, 
Çin Komünist Partisi’nin ve daha çapsız 
sefil benzerlerinin böyle konuşması 
artık gerekmiyor bile. Bu “doğru sözlü” 
ceberrutlaşma her alanda aynen geçerli. 
Üstelik, küresel ölçekte totolojik düşünme 
(eşsöz üretme) biçiminde tezahür eden 
durgunlukla eşzamanlı olarak egemenlik 
kuruyor. Dolayısıyla ceberrutlaşma 
yalnızca siyasal alanı değil, tüm epistemik 
rejimi değiştirdiği için vahim.

Mimarlık alanından bir örnek vereceğim: 
Genç kuşaklar bilmez. Bir zamanlar, erken 
19. yüzyıldan 1980’lere dek mimarlık 
alanında düşünce üretimi kitap merkezliydi. 
1920’lerden itibaren dergi, özellikle 
radikal avangart dergi ona eklendi. İlginç 
yeni sözler ve ürünler görmek için onlara 
başvuruluyordu. 1960’larda avangart dergi 
de çoktan piyasadan uzaklaşmıştı. Ama 
örneğin, İngiltere’de Architectural Design, 
Fransa’da André Bloc’un yönetiminde 
L’Architecture d’aujourd’hui, 1970’lerde 
ABD’de Assemblage ve Oppositions 
mimarlık alanında düşünselliğin denetimsiz 
üretim mecralarıydılar. Eski epistemik 
rejim, farklılaşma ve muhalefete çok 
daha fazla olanak tanıdığı için totolojik 
düşünmeye daha az fırsat sunuyordu. 
İddiaları o olmadığı için sözde-bilimselliğe 
prim vermiyordu. 

Bugün kolay erişilemeyen, ama “çok 
önemli ve saygın” akademik periyodikler 
dünyasına göz atılmasını önereceğim. 
Her ülkede böyle dergiler var. Öncelikle 
üniversitelerin akademik yükseltme 
ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılıyorlar. 
Böyle bir piyasa da var. Her akademisyen 
rütbe yükseltmek için bu dergilerde yazı 
yayınlamak zorunda. Dolayısıyla bir 
izdiham ortamı da oluşmuş durumda. 
Hatta her derginin bir “etki katsayısı” var. 
Orada makale yayınlamanın alıntılanmak 
(site edilmek) için ne kadar avantajlı 
olduğu o sayede saptanabiliyor. Sorun 
şu ki, oralardaki makalelerin önemli 
kesimi dipnotlu, yani adaplı yazılmış 
boş sözlerden ibaret. Üretimin niceliğiyle 
niteliği yaklaşık olarak bile buluşmuyor.

Yanlış anlaşılmasın, akademik olmayan 
dergilerin çok daha değerli olduğunu 
ileri sürmüyorum. Anlatmak istediğim, 
mimarlık dünyasının (ve genelde düşünce 
dünyasının) artık zorunlu hareketlerle 

tanımlı olmaya başladığı. Kurumlara ve 
jürilere yayın sunmak gerektiği için yayın 
yapılıyor. Akademik kimlikli olmayanlar 
da “yazan-konuşan mimar” olmak 
için ahkamlar kesiyor, sözler söylüyor. 
Bunu mimarlıkla sınırlı kalmayarak, 
genelde “düşüncenin bürokratikleşmesi” 
olarak adlandıracağım. Yukarıda çok 
kısaca özetlediğim eski rejimde böyle 
bir bürokratik düşünce için imkanlar 
kısıtlıydı. Dönemin kitap ve dergileri 
aynı bürokratik zemini paylaşmazlardı. 
1920’lerin Rus Konstrüktivistleri’nin 
sözlerinin bugünkü akademik yayınlarda 
yayınlanma talebiyle başvurulsa hangi 
tepkilerle karşılaşacağını tahayyül etmeyi 
deneyelim. Yayıncılar örneğin Ginzburg’a, 
öncelikle bu Üslup ve Dönem adlı kitabın 
dipnotları, görsel kaynakları, dizini nerede 
diye sorardı. Semper ETH’ya başvurduğu 
için Der Stil’i, Gropius Bauhaus’a müdür 
olmak için Bauhausbauten Dessau’yu, 
Behne akademisyenliğe transfer olmak için 
Eine Stunde Architektur’u, Le Corbusier 
Beaux-Arts hocalığına atanmak için Vers 
une architecture’ü yazmadı. Bugünse 
ağırlıklı olarak, onların özgür ve bireysel 
motivasyonunun tam aksi doğrultuda 
çalışan bir bürokratik motivasyon var. 

İşte bu durum Ortaçağ’a özgün terbiyeli, 
aykırı söz etmeyen, çünkü neredeyse görev 
bilinciyle yapılan disiplinli bir düşünce 
üretimini çağrıştırıyor. Weber’in anıtsal 
yargısını yineleyeyim: Bir yüzyıl kadar önce 
“Bürokrat gündelik rutinin egemenidir” 
demişti. Doğru söylüyordu. Modern 
bürokrasi işini tanımlı prosedürler ve 
konvansiyonlarla yapıp sorgulamamanın 
örgütüdür. Bürokrat sorun çıkarmaz; 
tanımı gereği çıkarmamalıdır. Dünya 
genelinde ve daha da fazla Türkiye’de 
üniversitelerin bürokratikleşmesini o 
bağlamda ele almak gerekiyor. Ancak, 
genelde yeni tıknefes mimari düşünsellik 
rejiminin akademik bürokratikleşmenin 
bir sonucu olduğunu söylemek de 
insafsızlık olur. Yukarıda belirttiğim 
gibi, akademisyen olmayanların da aynı 
bürokratik terbiyeyle konuştuğunu bir 
kez daha vurgulayayım. Dolayısıyla daha 
doğru bir saptama, Yeni-Ortaçağlaşmanın 
tüm alanlardaki yeni bürokratik 
disiplinden ayrı düşünülemeyeceği olabilir. 
Ortaçağ bir disiplin dünyasıydı. “Fincancı 
katırlarını ürkütmeden” yol almak 
gerektiğini öğrenmiş Nasrettin Hocalar’ın 
dünyasıydı. Ne var ki, disiplinsizlik yoksa 
modern düşünce de yoktur. Yeni-Ortaçağ 
böyle bir dönem olacak ve uzun da 
sürecektir. ■ Uğur Tanyeli
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Villeroy & Boch

AGT

İzocam Tekiz

BTicino

San Deco

Geberit

Değişen ihtiyaçları karşılayan 
banyo mekanları sunan 
Villeroy & Boch’un Loop 
& Friends serisinde yer alan 
lavabolar yuvarlak, oval, kare 
ve dikdörtgen 
olmak üzere  
4 formda, 
tezgah 
üstü ve altı 
alternatifleriyle 
üretiliyor. İç 
formu yuvarlak 
veya kare 
olarak tercih 
edilebilen, daha 
az yer kaplayan 
küvetler ise  

44 cm’lik derinliğiyle su 
tasarrufu yapılmasına olanak 
tanıyor.
villeroyboch-tr.com

Her mekana 
özel 
dekorasyon 
çözümleri 
sunan AGT’nin 
yeni panel 
koleksiyonu 
Supramat, 
aralarında İnci 
Beyazı, Ay 
Işığı, Pembe Papatya, Rustik 
Kırmızı, Makaron Yeşili, Buz 
Grisi’nin de olduğu 20 farklı 
renk seçeneğini barındırıyor. 

Supramat panellerin mat 
yüzeyi, yüksek çizilme 
dayanımı ile uzun ömürlü bir 
kullanım sağlıyor.
agt.com.tr

Tekiz Yalıtımlı Çatı ve 
Cephe Sistemleri bünyesinde 
kaset sistem profili, çatı ve 
cephe trapezleri, membranlı 
fibro panel gibi ürünler imal 
eden İzocam, sinüs desenli 
taşyünü cephe panelini satışa 
sundu. Farklı yapı türlerine 

uygulanabilen ve çeşitli renkte 
sac seçeneklerini barındıran 
Tekiz Sinüs Paneller gizli vida 
özelliği ile sanayi binalarının 
cephelerinde tercih ediliyor. 
Ürün yüksek yangın dayanımı 
da sağlıyor.
tekiz.com.tr

Ev otomasyonu 
ve interkom 
sistemlerinde 
yenilikçi 
çözümler üreten 
BTicino’nun 
yeni anahtar priz 
serisi Classia by 
BTicino, parlak 
beyaz ve satin 
siyah mekanizma 
renkleri ile 
uyumlu 16 farklı renkte çerçeve 
seçeneği sunuyor. Sade bir 
tasarıma, köşeli bir forma ve 
altın, krom ve nikel renkli 

kenarlık alternatiflerine sahip 
olan Classia by BTicino, tüm 
buat tipleri ile kurulabiliyor.
bticino.com.tr

Boya sektörüne fonksiyonel 
yaklaşımla geliştirdiği yenilikçi 
ürünler kazandıran San Deco; 
Chalkboard koleksiyonu 
ile kara tahta etkisini boya 
formunda 
duvarlara 
taşıyor. Su 
bazlı yapısı 
ve kolay 
uygulanması 
sayesinde 
çocuk 
odalarından 
mutfaklara, 
ofislerden 
toplantı 
odalarına 
kadar 

oldukça geniş bir kullanım 
alanına sahip olan Chalkboard, 
siyahın yanında, 4 farklı renk 
seçeneğini barındırıyor. 
sandeco.com.tr

Sıhhi tesisat üreticisi 
Geberit’in Preda pisuvar 
sistemi fotoselli, entegre 
deşarj kontrollü ve susuz 
çalışma özelliklerine sahip. 
Bakım kolaylığı, tasarımı ve 
tasarruf sağlamasıyla AVM, 
havalimanı gibi mekanlarda 
tercih edilen Geberit 
Preda pisuvar sistemleri, 
işletme maliyetlerini de 
düşürüyor. Geberit pisuvar 
deşarj kumandaları, 
montaj elemanları ve ara 
bölmeleriyle tamamlanan 
sistemin kontrol ünitesi, 
elektrikle veya pille 
çalışabiliyor; entegre 
jeneratör bağlantısıyla kendi 
enerjisini üretebiliyor. 
geberit.com.tr
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Kalekim SEREL
Balkon ve teraslarda mevcut 
kaplama üzerine su yalıtımı 
yapma imkanı sağlayan İzopur 
Trans, Kalekim tarafından 
geliştirildi. Seramik, granit ve 
mermer kaplı 
zeminlerde 
kolaylıkla 
uygulanabilen; 
UV ışınlarına, 
suya ve dona 
dayanıklı olan 
ürün sararma 
yapmıyor. 
Ürün şeffaf 
olmasının 
getirdiği 
avantajla 
cam tuğla, 

doğal taş, ahşap ya da bambu 
yüzeylerin korunması ve 
yalıtımında da kullanılıyor.
kalekim.com/tr

Köşeli hatların hakim olduğu 
SEREL Rita serisi; slim kenarlı 
tezgah üzeri, çift hazneli ve 
monoblok lavabolar, asma 
klozetler ve seriye uyarlanabilir 
SEREL Easy Release tak-
çıkar klozet 
kapaklarıyla ön 
plana çıkıyor. 
SEREL’in 
Pure Wash 
teknolojisini 
entegre ettiği 
Rita asma 
klozetler, suyu 
yönlendirebilme 
özelliği ile 
temizlikte 
kolaylık 

sunuyor. Rita serisi, 
inovatif gümüş iyon yüzey 
teknolojili SEREL Hygiene 
Plus uygulamasıyla da uyum 
sağlıyor.
serelseramik.com.tr

ORKA Banyo

DemirDöküm
Tepe Home

VMZINC
Mono serisi, ORKA Banyo’nun 
taş yüzeyli MDF-LAM ve 
tezgah üstü seramik lavabodan 
oluşan banyo tasarımı. Açık 
gri veya antrasit 
gri mermer desen 
olmak üzere  
2 renk alternatifi 
bulunan seride 
gizli çekmece ile 
geniş depolama 
alanı, MDF-LAM 
malzeme ile kolay 
temizlik imkanı 
sunuluyor. Çift 
veya tek lavabolu 
seçenekleriyle  
3 farklı alt modül 

ölçüsü bulunan seride ayna 
veya boy dolabı isteğe göre 
tercih edilebiliyor. 
orkabanyo.com/tr

Kompakt boyutları ve 4 farklı 
kapasite seçeneğiyle yer ve 
enerji tasarrufu sunan Kion, 
DemirDöküm’ün inverter 
klima ailesinin yeni üyesi. 
Kolaylıkla çıkarılabilen filtre 
ve ön panelleri ile bakımı hızlı 
şekilde yapılabilen ürünün 
Hızlı Soğutma, Çoklu Fan 

Hızı ve Doğal Rüzgar Etkisi 
özellikleri bulunuyor. Odada 
hava sirkülasyonunu ve 
havanın yenilenmesini sağlayan 
Kion, gösterge aydınlatmalı 
kumandasıyla kolayca 
kullanılabiliyor.
demirdokum.com.tr

Metal, ahşap, deri elemanların 
kullanıldığı Natura 
koleksiyonu ile Tepe Home, 
farklı büyüklükteki mekanlar 
için alternatifler sunuyor. 
Seride çoklu modül seçenekleri 
ile koltuk 
takımının 
yanısıra 
kitaplık ve 
sehpa olarak 
kullanılabilen 
ara modüller, 
UV Laklı 
siyah 
panellere 
sahip koltuk 
sehpası, 
zigon ve orta 
sehpalar, 

doğal ahşaptan üretilen 
yemek masası, siyah deri 
örme detaylar ve farklı renk 
kumaşları ile öne çıkan 
sandalyeler bulunuyor. 
tepehome.com.tr

Çatıda ve cephede farklı 
işlevlerde kullanılabilen 
perfore VMZINC® 
titanyum çinko paneller 
farklı desenler, çeşitli 
geometrik form ve 
boyutlarda deliklerle 
tasarlanabiliyor. Kullanım 
ömrü 100 yıl olan 
ürün, cephelerde güneş 
kırıcı olarak, görsel ve 
estetik bütünlük veya 
mahremiyet sağlamak 
amacıyla; iç mekanlarda 
ise bölücü panel işleviyle 
tercih ediliyor.
vmzinc.com.tr
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Artema

GF Hakan Plastik

Knauf

Silverline

Roca

TEPTA Aydınlatma

AquaSee özellikli 
Artema lavabo 
bataryaları, el 
değmeden hijyen 
sağlıyor. Fotoselli 
bataryalar, 
sensör 
teknolojisiyle 
otomatik olarak 
açılıyor. Su akışı 
başladıktan  
60 saniye sonra 
otomatik olarak kapanan 
bataryalar pratik, hijyenik 
ve güvenli kullanım sunuyor. 

AquaSee bataryalarıyla, toplu 
alanlarda %50’ye varan su 
tasarrufu elde ediliyor.
artema.com.tr

Korozyona dayanıklı yapısı 
ile kireçlenme ve paslanma 
gibi etkenleri ortadan kaldıran 
GF Aquasystem PP-R boru 
sistemi, PN 20-25 basınç 
sınıflarına uygun olarak sıcak 
ve soğuk su kullanımında 50 
yıllık çalışma olanağı sağlıyor. 

GF Aquasystem PP-R, içme 
suyu sistemlerinin yanısıra 
merkezi ısıtma, sıcak-soğuk su 
ve klima sistemleri ile güneş 
kolektörlerinde de tercih 
edilebiliyor.
gfps.com

Alçı bazlı ürün 
ve sistemleriyle 
öne çıkan Knauf, 
Alman teknoloji 
normlarına göre 
ürettiği 0,60 mm 
kalınlığındaki 
galvaniz profilleri, 
kendi Ar-Ge 
laboratuvarlarında 
yangın dayanımı, 
ses yalıtımı, statik ve sismik 
performans testlerinden 
geçirerek hizmete sunuyor. 
Knauf’un galvanizleme 
işlemiyle ömrü uzatılan ve 
dış etkenlere dayanıklılığı 

artırılan çelik sac profilleri, 
maliyet avantajının yanısıra 
hızlı uygulama özelliği ile proje 
sürelerini kısaltıyor.
knauf.com.tr

Kullanıcı konforunu 
fonksiyonellikle biraraya 
getiren Silverline’ın 
R12071X01 buzdolabı, 
parmak izi göstermeyen inoks 
yüzeyi, soğutma performansı 
ve geniş iç hacmi ile tercih 
ediliyor. Değiştirilebilir kapı 
yönüyle mutfaklara uyum 
sağlayan, “No Frost” özellikli 

buzdolabı; beyaz ışıklı ve güçlü 
led aydınlatmaya, ayarlanabilir 
“Nem Kontrollü Sebzelik” 
özelliğine, “Elektronik 
Kontrol” paneline ve 434 litre  
kapasiteye sahip. Geniş 
hacimli derin dondurucu ise 
buzdolabının alt kısmında 
konumlanıyor. 
silverline.com

Banyolar için 
yenilikçi çözüm 
önerileri geliştiren 
Roca’nın, Inspira 
serisi vitrifiye 
ve mobilya 
koleksiyonu, ürün 
çeşitliliği ile farklı 
nitelikteki banyo 
tasarımlarına 
entegre edilebiliyor. Seramiğin 
ağırlığını %40 oranında 
azaltan, dayanıklı ve pürüzsüz 
Fineceramic® materyalinden 
üretilen Inspira serisi lavabolar, 
uzun ömürlü ve hijyenik bir 

kullanım sunuyor. Serinin, 
gürültü ve darbeleri azaltan 
yumuşak kapanma özelliğine 
sahip klozet kapakları ise 
antibakteriyel bir reçine olan 
Supralit® içeriyor.
roca.com.tr

Türkiye temsilciliğini TEPTA 
Aydınlatma’nın yürüttüğü 
Masiero, açıkhava kullanımları 
için Drylight serisini sunuyor. 
Bahçe, teras ve havuz gibi 
alanlarda tercih edilen serinin 
cam ve polikarbon olmak üzere 
iki farklı versiyonu mevcut. 

Her türlü dış etkene dayanıklı 
ürün, sarkıt veya dikey üniteler 
halinde ya da taşınabilir pilli 
birimler ile bağımsız olarak 
kullanılabiliyor. Ürün hafiflik, 
modülerlik ve kolay montaj 
avantajları ile öne çıkıyor.
tepta.com
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Pandemi Günlerinde 
Fotoğraf

İstanbul’da Bir Sürrealist: 
Salvador Dalí

Mahallenin Hafızası:  
Kale

Alexis Gritchenko: 
İstanbul Yılları

İstanbul Modern’in  
1 Haziran-15 Kasım 2020 
tarihleri arasında izleyicilere 
sunduğu “Pandemi Günlerinde 
Fotoğraf” isimli çevrimiçi 
sergi; kolay tarif edilemeyen, 
belirsiz ve tekinsiz bir zamanın 
içinde varoluşu anlamaya 
ve anlamlandırmaya 
çalışıyor. “Dört 
duvarın sınırlarına 
hapsolduğumuz 
günlerde, fotoğrafa 
dair neler yapabiliriz” 
sorusu üzerine beraber 
düşünebilmek amacıyla 
fotoğraf alanından 
aktörleri biraraya getiren 
projede, sanatçıların 
pandemi günlerinde 
gerçekleştirdiği yeni 
çalışmaları paylaşılıyor. 
Bu vesile ile fotoğrafik 
imgenin “şimdiye” 
tanıklığının ötesinde 
gelecekle olan güçlü 
ve sarsılmaz bağını 

hatırlatmak hedefleniyor. Farklı 
kuşaklardan 43 sanatçının  
katıldığı proje, İstanbul 
Modern’in çevrimiçi 
platformlarında incelenebiliyor.
istanbulmodern.org

Sakıp Sabancı Müzesi 
(SSM), 2008-2009 yıllarında 
Akbank’ın desteğiyle 
gerçekleştirdiği “İstanbul’da 
Bir Sürrealist: Salvador Dalí” 
sergisini dijital kanallarında 
paylaşıma açtı. DigitalSSM 
arşiv kaynaklarıyla hazırlanan 
ve SSM web sitesi, sosyal 
medya hesapları ile YouTube 
kanalından 
erişilebilen 
çevrimiçi 
sergide; 
Salvador 
Dalí’nin 
eserlerinin 
yanısıra el 
yazmaları, 
fotoğraflar 
ve çeşitli 
dokümanlar 
yer alıyor. 
Gala-Salvador 
Dalí Vakfı Dalí 
Çalışmaları 
Merkezi 
Yöneticisi 
ve İstanbul 

sergisinin küratörü Montse 
Aguer Teixidor’un yeni bir 
söyleşisiyle zenginleştirilen 
çevrimiçi sergi kapsamında; 
SSM’de gerçekleştirilen Dalí 
konferans serisi, sergi kataloğu 
ve resimli çocuk kitabı Ben 
Dalí de bulunuyor.
sakipsabancimuzesi.org

Kültür İçin Alan desteğiyle 
Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi 
tarafından yürütülen 
“Mahallenin Hafızası: 
Kale” sanat projesi, İzmir’in 
Bergama ilçesindeki Pergamon 
Akropolü’nün eteklerinde 
dört mahalleyi kapsayan, halk 
arasında “Kale 
Mahallesi” 
olarak anılan 
bölgeye 
odaklanıyor. 7 ay 
sürecek projede; 
mahallenin kent 
belleğindeki 
yerini 
psikocoğrafya, 
kentsel mekan, 
bireysel bellek, 
yaşam kültürü 
ve sözlü tarih 
kavramları 
etrafında 
şekillenen atölye, 

seminer, sunum ve sergiler yer 
alıyor. Proje sonunda ortaya 
çıkacak üretimlerin, web sitesi 
ve sergiler yoluyla paylaşıma 
açılması planlanıyor. 
saridenizalti.com/
birmahalleninhafizasikale

Meşher’in, Gritchenko’nun 
İstanbul’u ziyaretinden 100 yıl 
sonra, sanatçının o dönemde 
ürettiği 150’den fazla eseri, 
günlüğünün ışığında ilk kez 
biraraya getiren “Alexis 
Gritchenko-İstanbul Yılları” 
sergisi sosyal izolasyon 
sürecinde sanat izleyicileri ile 
dijital platformda buluşuyor. 
Gritchenko’nun gözünden 
100 yıl öncesinin İstanbul’u, 

küratörler tarafından bir video 
içerik serisiyle anlatılıyor. 
Sergi üretim süreci ve sergiye 
dair öne çıkan başlıkların ele 
alındığı podcast serisi sergiye 
eşlik ediyor. Meşher ekibi, 
Alexis Gritchenko’nun İstanbul 
deneyimlerini yazıya döktüğü ve 
sergiye bir izlek niteliği taşıyan 
İstanbul’da İki Yıl kitabından 
seçkiler de seslendiriyor. 
mesher.org
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Hyperloop Çöl Kampüsü 
Mimari Proje Yarışması

“Istanbul 
Unbound”:
Kente 
Çevresel 
Yaklaşımlar

First Light
Tasarım Koleksiyonu

Futüristik ulaşım aracı 
olan Hyperloop’un Nevada 
Çölü’ndeki ilk test merkezine 
yapılması planlanan karşılama 
merkezi, yönetim yapısı ve 
eğitim merkezi gibi ek binalar 
için bir mimari proje yarışması 
açıldı. Daha gelişmiş bir test 
ve çalışma merkezi ihtiyacını 
karşılamak amacı ile Yacademy 
tarafından düzenlenen 
Hyperloop Çöl Kampüsü 
Mimari Proje Yarışması’na 
tüm dünyadan 35 yaş altı 
mimarların tek başına veya 
bir ekiple katılımı bekleniyor. 
Yarışmanın jürisinde Kazuyo 

Sejima (SANAA), Winy Maas 
(MVRDV), Ben Van Berkel 
(UNStudio), Nicola Scaranaro 
(Foster + Partners), Carlo 
Ratti, Chad Oppenheim 
(Chad Oppenheim), Linna 
Choi (Oualalou Choi), Paolo 
Cresci (Arup), Italo Rota, 
Fedele Canosa (Mecanoo) ve 
Türkiye’den Hasan Çalışlar 
(Erginoğlu & Çalışlar) yer 
alıyor. 20 Eylül’e kadar 
web sitesi üzerinden kayıt 
yaptırılabilen yarışmada proje 
teslimi için son tarih: 23 Eylül 
2020.

İstanbul’un kentsel peyzajına 
yeni yaklaşımlar getirmeyi; 
çevre tarihi, politik ekoloji 
ve eleştirel sanat çalışmaları 
alanından interdisipliner 
katkılarla, İstanbul’un 
insanları, insan olmayanları 
ve yapısal çevresi arasındaki 
ilişkileri masaya yatırmayı 
hedefleyen “Istanbul Unbound: 
Environmental Approaches to 
the City” (Bendine Sığmayan 
İstanbul: Kente Çevresel 

Yaklaşımlar) isimli konferans, 
İstanbul Araştırmaları 
Enstitüsü ve Pera Müzesi 
ortaklığında, 8-11 Nisan 2021 
tarihlerinde Pera Müzesi’nde 
düzenlenecek. Heinrich Böll 
Stiftung-Türkiye işbirliğiyle 
ve birbuçuk, IstanbuLab, 

Occupy Climate Change! 
ortaklıklığında gerçekleşecek 
konferansta sunulan bildiriler 
arasından bir seçki, İstanbul 
Araştırmaları Enstitüsü’nün açık 
erişimli yayını olan YILLIK: 
Annual of Istanbul Studies’in 
özel sayısında yayımlanacak. 

Yerel ve uluslararası kolektif 
ve kuruluşların katkılarıyla 
4 farklı yuvarlak masa 
toplantısına evsahipliği yapacak 
olan konferansa bildiri özeti 
göndermek için son tarih:  
1 Eylül 2020.
iae.org.tr

In-Between Tasarım Platformu, 
yerleştirme, heykel ve tasarım 
objeleri üzerine çalışmalar 
yapan disiplinlerarası bir 
sanatçı ve tasarımcı olan 
Jordan Söderberg Mills’in 
camı kullanarak ışık 
kırılımlarını araştırdığı, sınırlı 
sayıda üretilen “First Light 
Tasarım Koleksiyonu”nu 
sergiliyor. Türkiye tasarım 
tarihindeki renk, ışık 
ve desen kullanımlarını 
araştıran koleksiyon; İstanbul 
mimarisindeki işlemeli ve 
renkli pencereler (revzen-i 
menkuş), vitray çalışmaları 
ve kündekari zanaatındaki 

geometrik desenleri referans 
alarak günümüze çağdaş 
bir tasarım dili ile tercüme 
etmeyi amaçlıyor. Aynalar ve 
masalardan oluşan 8 parçalık 
koleksiyonda, farklı desen ve 
formlarda cam üzerinde ışık 
kırılımları gözlemlenebiliyor 
ve objeler gün içerisinde ışığın 
farklı yansımalarıyla renk 
değiştiriyor. Sergi 30 Temmuz’a 
kadar, 12:00-18:00 saatleri 
arasında Tomtom Kaptan 
Sokak No:10A, Beyoğlu 
adresinde randevu alınarak 
ziyaret edilebilir.
in-between.online

youngarchitectscompetitions.com
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“Weird Sensation Feels Good”
ASMR ve “Tuhaf” Tasarım

İsveç’in ulusal mimarlık ve tasarım merkezi ArkDes, salgın 
sebebiyle kapalı olduğu Nisan ayında, açılış etkinliğini çevirimiçi 
gerçekleştirdiği “Weird Sensation Feels Good” başlıklı sergisinde, 
ASMR (Automonous Sensory Meridian Response) ya da Türkçe 
açılımıyla “Otonom Duyusal Meridyen Tepki”yi merkezine alan 
üretimleri biraraya getiriyor.

ASMR, görsel ya da sessel bir uyaran karşısında vücutta oluşan 
rahatlama, sakinlik, öfori, karıncalanma benzeri hisleri tarif 
etmekte kullanılan bir terim. Onyıl öncesine kadar, fizyolojik 
olarak kanıtlanmış bir tepki olmadığı gerekçesiyle bilimsel 
karşılığı sorgulanan bu terim, günümüzde dünya çapında 
akademik kurumlarca araştırılan bir olguya dönüştü. 

Küratörlüğü James Taylor-Foster’ın üstlendiği sergi, “dijital 
yakınlığın” evrimini ve ortaya çıkan kolektif duygu yapılarını 
anlamaya imkan veren ASMR dünyasını, fiziksel bir tepki, 
internet kültüründe bir devrim, teknoloji odaklı bir zanaat ve bir 
tasarım alanı olarak keşfe çıkıyor. İnternet ortamında kasıtlı ya da 
kasıtsız bu tepkiyi tetikleyen video paylaşımlarından, bu alanda 
üretim yapan ASMR sanatçılarının (ASMRtists) işlerine ve ASMR 
temalı tasarımlara uzanarak küresel ASMR kültürünün zengin 
içeriğinden bir kesit sunan sergide, aralarında Holly Herndon, 
Claire Tolan, Wang & Söderström, Marc Teyssier, David Bull ve 
Björk’un bulunduğu sanatçı ve tasarımcıların katkılarının yanında 
ünlü televizyon ressamı Bob Ross’un çalışmaları da yer buluyor.

Sergi, Haziran ayında yeniden ziyarete açılan ArkDes’te 1 Kasım 
2020 tarihine kadar gösterimde olacak. ■

1 Marc Teyssier, “Mobil Cihazlar için Yapay Deri” (Artificial Skin for Mobile 
Devices), 2019 (Fotoğraf: Marc Teyssier).
2 Anthony Wilks, “Taslağın Kayıp Sanatı” (The Lost Art of Paste-Up) 
videosundan bir kare, 2019 (London Review of Books’un izniyle).
3 Mikrofon ve ambalajı yanyana getiren ASMR: YouTube’un arama sekmesine 
sadece “ASMR” yazarak sayısız nesne ve malzemeyle üretilmiş zengin bir 
içerikle karşılaşmak mümkün (ArkDes’in izniyle).
4 Luca Iaconi-Stewart, tasarladığı “Boeing 777” uçak modelinin karton 
dosyalardan yapılmış maketiyle, 2008 (Luca Iaconi-Stewart’ın izniyle).
5 PBS kanalında 1983-1994 yılları arasında yayınlanmış “The Joy of Painting” 
adlı programıyla tanınan ressam Bob Ross’un bir manzara resmi (© Bob Ross 
Inc.).
6 Ukiyo-e sanatçısı David Bull’un baskı kalıplarını oyarken paylaştığı canlı 
videodan bir kare, Asakusa, Tokyo (Mokuhankan/David Bull’ın izniyle). 
7 The Slow Mo Guys, “Ağır Çekimde Sıvı Metal Dökümü” (Pouring a Liquid 
Mirror in Slow Motion), 2019 (Vegan Fire Media LLC’nin izniyle).
8 Sergiden görünüm: Arkada 1 km uzunluğunda yastık, önde “TV avizeleri”  
(TV chandeliers), ArkDes, 2020; tasarım: ĒTER (ArkDes’in izniyle).

1



19

G
Ü

N
D

E
M

 / TA
SA

R
IM

A
R

R
E

D
A

M
E

N
TO

2 3

5

86

7

4



20

G
Ü

N
D

E
M

 / 
M

İM
A

R
LI

K
A

R
R

E
D

A
M

E
N

TO

Jean-François Thomas de Thomon: 
St. Petersburg Çizimleri

Fransız mimar Jean-François Thomas de Thomon’nun 
Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin koleksiyonunda 
bulunan St. Petersburg çizimleri Berlin’deki Tchoban Vakfı 
Mimari Çizim Müzesi’nde sergileniyor. 

Neoklasisizmin en tanınmış temsilcilerinden Jean-François 
Thomas de Thomon (1760-1813) çalkantılı devrim yıllarında 
ülkesini terkederek imparatorluğun başkenti St. Petersburg’a 
yerleşti ve kariyerinin en bilinen işlerini burada ortaya koydu. 
Mimari ve çizim yeteneklerinin yanısıra sosyal becerileri ile 
Rusya’nın yüksek aristokrasi çevresine ve Çarlık sarayına 
kendisini kabul ettiren Thomon böylece Büyük Taş Tiyatrosu 
(Bolşoy Tiyatrosu) ve Borsa Binası ile birlikte Vasilyevsky 
Adası’nın doğu ucunun tasarımı gibi önemli ve yüksek ücretli işler 
alma imkanı buldu. 

Paris’te Académie royale d’architecture’da aldığı eğitimin 
ardından birkaç yıl İtalya’da klasik modeller üzerine çalışan,  
St. Petersburg Sanat Akademisi’nde ders veren Thoman her 
şeyden önce doğru zamanda doğru yerde oldu ve kısa sürede 
sadece mimar olarak değil parlak bir teknik ressam olarak da isim 
yaptı.

1
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1 Jean-François Thomas de Thomon, “Kazan Katedrali” kesiti, mimar: 
Andrei N. Voronikhin, yak. 1800 (Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu 

Berlin, ©Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek/Dietmar Katz).
2 Jean-François Thomas de Thomon, “Atlı Muhafız Biniş Konağı” 

(Horseguards’ Riding Hall) zemin planı, ön ve yan cephe görünüşleri, 
mimar: Giacomo Quarenghi, Saint-Petersburg, yak. 1800 (Kunstbibliothek 

- Staatliche Museen zu Berlin, ©Staatliche Museen zu Berlin, 
Kunstbibliothek/Dietmar Katz).

3 Jean-François Thomas de Thomon, Borsa Binası’nın kesiti ve yan cephe 
görünüşleri, Saint-Petersburg, 1804 (Kunstbibliothek - Staatliche Museen 
zu Berlin, ©Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek/Dietmar Katz).

4 Philipp Elsson, Su kenarında temsili bir yapı çizimi, 1816 
(Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin, ©Staatliche Museen zu 

Berlin, Kunstbibliothek/Dietmar Katz).
5 Giacomo Quarenghi, Sütunlu pavyon, plan ve kesit, yak. 1795 

(Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin, ©Staatliche Museen zu 
Berlin, Kunstbibliothek/Dietmar Katz).

Mimar tarafından, Çarlık çevresinden bir soyluya sunulmak üzere 
derlendiği tahmin edilen; askeri binalar (kışla, subay evleri vb.), 
hastaneler ve Kazan Katedrali’ni içeren temsili kamu yapılarına 
ait çizimlerin bulunduğu albüm Kunstbibliothek koleksiyonunda 
sergileniyor. Thomon’nun St. Petersburg’daki önemli yapılara 
ait çizimlerinin yer aldığı bu sergide mimarın yalnızca kendi 
tasarımları değil, Giacomo Quarenghi (1744-1817), Andrei 
Voronikhin (1759-1814) ve Luigi Rusca (1758-1822) gibi yakın 
çevresinden meslektaşlarının tasarımlarına ait çizimlerine de yer 
veriliyor. 

Sergi, 16 Ağustos 2020 tarihine kadar ziyaret edilebilir. ■
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Raimund Abraham:  
“Angles and Angels”
Açılar ve Melekler:  
Çizimler, Maketler, Prototipler

1 Raimund Abraham, “Evrensel Konut” (Universal House), 1967 (Özel koleksiyon; ©MAK/Georg 
Mayer).
2 Raimund Abraham, “10 Ev: Çiçek Duvarlı Ev” (House with Flower Walls. 10 Houses), 1972 
(Özel koleksiyon; ©MAK/Georg Mayer).
3 Raimund Abraham, “Venedik için 9 Proje: İki Vizyonlu Kent” (Nine Projects for Venice. City 
of Twofold Vision), 1980 (Özel koleksiyon; ©MAK/Georg Mayer).
4 Raimund Abraham, “Mega Köprü” (Megabridge), 1964 (Özel koleksiyon; ©MAK/Georg 
Mayer).
5 Raimund Abraham, “10 Ev: İkiye Bölünmüş Ev” (House with Two Halves. 10 Houses), 1972 
(Özel koleksiyon; ©MAK/Georg Mayer).
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Viyana Uygulamalı Sanatlar Müzesi (MAK), Mart ayı sonunda 
planlanan açılışı COVID-19 önlemleri kapsamında ertelenen 
“Raimund Abraham: Angles and Angels. Drawings, Models, 
Prototypes” başlıklı sergisini, 16 Haziran’da ziyarete açtı. 

Avusturya doğumlu ABD’li mimar Raimund Abraham’ın  
(1933-2010) sanat, felsefe, edebiyat ve filmle içiçe geçen 
kariyerine bakan sergi, gerçekleşen ve gerçekleştirilemeyen 
projelerinden eskiz, kolaj, maket ve mobilya prototiplerini içeren 
50 parçalık bir seçkiye yer veriyor. Müzenin kendi arşivinin 
yanısıra büyük çoğunluğu Una Abraham Arşivi’nden edinilen bu 
belgeler, mimarın kişisel çıkmazlarının yanında yaşadığı dönemin 
sosyopolitik dinamiklerine de ışık tutuyor.

Abraham’ın “Megabridge” (1964), “Continuous Building 
Project” (1967), “Universal House” (1967) ve “Moon Crater 
City” (1967) gibi “lineer kent” üzerine çalışmalarını örnekleyen 
bir yandan 60’ların devrimci mimarlığı ve manifestoları ile bağ 
kuran işlerinin görülebileceği serginin odağında, vizyoner mekan 
ve yapı tasarımları, ütopik kent modellerine ait eskiz, kolaj ve 
çizimlerle mimarın pratiğinde önemli yer tutan grafik çalışmaları 
bulunuyor.

Sergide, Raimund Abraham’ın, yaşamı boyunca Hermann Nitsch, 
Dieter Roth, Peter Kubelka, Walter Pichler, Hans Hollein, Vito 
Acconci, Peter Eisenman, Lebbeus Woods ve Jonas Mekas gibi 
pek çok sanatçı, mimar ve film yapıcısı ile kurduğu ulusal ve 
uluslararası ağlar da ele alınıyor. Mekas’ın mimara adadığı, 
“Scenes from the Life of Raimund Abraham” adlı belgeseli de 
sergi kapsamında izleyiciye sunuluyor.

Bärbel Vischer’in küratörlüğünü üstlendiği sergi, 18 Ekim’e dek 
izlenebilir. ■
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Uzaktan Yakına Arter

Tayfun Gürkaş ■ Dr. House, ilk sezon 
bölümlerinden birinde, yardımcılarına 
şöyle diyordu“(...) kendine hangi teşhisin 
koyulmasını istiyorsan o doktora gidersin”. 
Hepimizin evimize kapandığı ve yeni yeni 
dışarı çıkmaya başladığımız bu salgın 
günlerinde, derginin editörleri bu sayının 
“Opus Caementicium” başlıklı bölümünü 
benden yazmamı istediklerine göre bir 
bildikleri vardır diye tahmin ediyorum. Zira 
seleflerim gibi ne iyi birer tasarımcıyım ve 
tasarım pratiğinin içinde olmaktan kaynaklı 
detayları görebiliyorum, ne de akademik 
olarak bunun derslerini veriyorum. Ancak 
bir mimarlık tarihçisi gözü ile binaları 
inşa edildikleri toplumsallığın içinden 
kavrayarak anlatıyorum.

Evet, yeni yeni evlerimizden çıkmaya 
başladık ama benim gibi Anadolu 
yakasında oturan biri için Avrupa 
tarafına geçmek hala büyük bir cesaret 
istiyor ki bunun yanında yazı teklifi 
geldiğinde sözkonusu bina olan Arter 
müzesi bile henüz açık değildi. Ancak 
Haziran’ın üçüncü haftasında kapılarını 
ziyaretçilere açtı. Peki hiç açmasaydı? Hiç 
açmasaydı bu yazıyı nasıl yazabilirdim 
diye düşünmeye başladım, sonuçta inşa 
edildiğinden beri hiç görmediğim bir 
yapı, sadece sosyal medya haberlerinden 
biliyorum. Bir bina hakkında yazabilmek 
için binayı görmek gerekiyor mu? Bu 
soru mimarlık camiası için hala büyük 
bir tabu. “Görmeden olmaz, aksi kabul 

Arter, İstanbul’un kültür-sanat haritasına yeni katılan kurumlardan biri değil; 
ama binası çok yeni. Kentin yakın zamana kadar küçük imalat bölgelerinden biri 
olan Dolapdere’deki dönüşüm sürecinin bir bileşeni. Tayfun Gürkaş, aşağıdaki 
metninde pandemi günlerindeki olağan ev hapsinin bir yan-etkisiyle de kaçınılmaz 
olarak çakışan bir sorunsalı Arter bağlamında tartışmayı deniyor. Sorunsal şu: 
Ortamda bizzat görmeden, yerinde deneyimlemeden bir mimarlık ürünü üzerinde 
ne kadar konuşulabilir? Buna verilen olumsuz yanıt hemen herkesin bildiği ve kolay 
ikna olduğu bir “mimarlık önyargısı”. Neredeyse aksi düşünülemez hale gelmiş 
bir saptama. Ne var ki, Gürkaş’ın da dikkat çektiği gibi, mimarlık düşünmek 
için bedensel olarak deneyimlemenin dışında da yollar ve imkanlar var. O yollar 
diğerinden çok farklı ve en az onun kadar anlamlı fırsatlar tanımlıyor. Bu konuyu 
ciddiyetle ve açık zihinle tartışmadan yeni medya çağında mimarlık konuşmak bildik 
“meslek geyikleri”nin dışına çıkmayı çok zorlaştırıyor. Tartışmanın tam vaktidir!
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edilemez, hep bir şeyler eksik kalır”. Bu 
yazılı olmayan bir kural gibi hep işler. 
Bu nedenle mimarlık yarışmalarında 
bile, katılımcılar o yere giderler, çünkü 
büyük olasılıkla şartnamelere bu kuralı 
koyanlar mimarlık alanındaki temsil 
tekniklerinin yeterince çalışmadığını ve 
o yeri yeterince yansıtmadığını, oranın 
duygusunu yeterince veremeyeceğini 
düşünüyor olmalılar ki bu şartı ileri 
sürerler. Pandemi sanırım birçok şeyin 
yanısıra bu sorudan da kaçamayacağımızı, 
bize bu soru üzerine de düşünmek zorunda 
olduğumuzu hatırlatıyor. Hiç şüphesiz 
bu soru daha önce de soruldu ve çeşitli 
cevaplar üretildi. Ama tartışma zemini 
hiç bu kadar gerçek olmamıştı. Neredeyse 
16. yüzyıldan beri mimarlığın bir üretim 
kolu olan kuramsal üretimler, mimarlığın 
inşai ya da fiziksel gerçekliğinden farklı 
olarak mimarlık üzerine başka türlü 
de konuşulabileceğini hatırlattı hep. 
Çoğunlukla şık bir entelektüel faaliyet 
olarak görülen, ama işe yararlılığına her 
zaman biraz şüphe ile bakılan kuramsal 
üretimler ilk defa kendine bu kadar sağlam 
meşruiyet bir zemini bulmuş olmalı, en 
azından kamuoyunda. 

Bu türden bir okumanın da en azından 
belirli olanaklılıkları var. Örneğin yapının 
izlerini internet ortamından sürmeniz 
mümkün. Öncesini ve sonrasını bir 
zaman çizelgesine koyabiliyorsunuz. Yapı 
hakkında yapılan konuşmaları, yorumları 
takip edebiliyorsunuz. Müellifinin dışında 
proje ile ilgilenmiş, teklifler vermiş diğer 

ofislerin projelerini görebiliyorsunuz ki 
bu yapı özelinde epey ilginç sonuçlar 
verdiğini söylemek yalan olmaz. Yapımı 
uzun zamandır gündemde olan bu çağdaş 
sanat müzesinin projelendirilmesi için 
yedi ayrı mimarlık ofisi ile görüşmeler 
yapılmış. Bu diğer ofislerin önerilerine 
bakınca ilk göze çarpan şey aralarında 
belirli bir farkın olmaması. Buradan en 
azından çıkartılabilecek kestirme bir sonuç 
şöyle bir şey olabilir: Vehbi Koç Vakfı’nın 
zaten başından beri herhangi bir sürprize 
yer yermeyecek şekilde ne istediğini 
biliyor olması; kesintisiz ve her kottan 
birbirleri ile ilişkili mekanlar. Bu durumda 
Grimshaw ofisinin seçilmesi, daha iyi bir 
önerileri olduğu için değil, belli ki daha 
başka parametreler üzerinden gerçekleşmiş 
olmalı. Bunun izlerini Melih Fereli’nin 
yayınlanmış söyleşilerinden de takip etmek 
mümkün (Nicholas Grimshaw ile yaptığım 
ilk görüşmelerden birinde bana söyledikleri 
bir ders gibiydi: “Benim görevim kendi 
ünüme ün katacak gösterişli bir yapıdan 
ziyade sizin hayal ettiğiniz dünyanın 
gereksinimlerine cevap verecek mekanlar 
içeren bir yapıyı yaratmak. Bu sayede 
hep birlikte kazanan taraflar olacağız! 
İnanın kuru gürültüden çok daha iyidir 
böylesi...”*). Bu savı okumanın bir başka 
yolu da binaların öneri kullanımlarının ilk 
bakışta birbirinden ayırdedilememeleri; 
aralarındaki tek fark muhtemelen 
mimarların elinde kalan tek şey cephe 
tasarımları olmuş. Zaten işin ironik tarafı 
tüm ofislerin sözkonusu bina ile ilgili web 
sitelerine koydukları neredeyse tek görsel, 

binanın cephesi. Yapının içine dair çok 
az şey görebiliyorsunuz. Bu bile durum 
hakkında kafanızda bir fikir oluşturuyor. 

Kafamda bütün bu sorular oluşmuşken ben 
en sonunda yapıyı görmeye karar verdim. 
Taksim’den Tarlabaşı’na, oradan da 
yapının bulunduğu Dolapdere’ye ulaştım. 
Seçtiğim güzergah o bildik soylulaştırma 
anlatılarını yeniden canlandırdı. Aksini 
düşünmemiştim zaten. Binaları da 
tıpkı hastalıklarımızın semptomları 
gibi ne olmalarını, hastalığımızın nasıl 
sonuçlanmasını istiyorsak öyle okuyoruz. 
Ama sorun hem soylulaştırma kartını 
oynayıp hem de aynı yapının içinde olmayı 
seçiyorsam, durup düşünmekte yarar 
var. Vehbi Koç Vakfı müzesinin açılacağı 
haberinin bile birkaç yıl öncesinden bölgeyi 
hareketlendirmeye başladığını biliyoruz. 
Kısa bir yürüyüş sırasında etrafta sanat 
galerilerinin varlığının belirginleşmeye 
başladığını farkediyorum. Sanatın 
dönüştürücü etkisi burada ne ölçekte 
hissedilecek ya da bölgedeki değişimde 
topu göğüslemiş bir yapının strüktür ve 
malzeme tercihleri, peşinden gelen yapılar 
için bir tasarım girdisi oluşturacak mı, 
bunu zaman gösterecek. Şimdilik bu 
potansiyeli taşıdığını söyleyebiliriz en 
azından. 

İnternetteki fotoğrafların iyi çekildiği 
kuşkusuz, çünkü kendinden önce binanın 
imgesini iyi oluşturuyor. Bu anlamda 
şaşırtmadığını itiraf etmeliyim. Bunu 
binayı görünce tanıdım anlamında 
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söylemiyorum, evet ona da yaradı ama 
seçilen kareler, oluşturulan çerçeveler, 
kullanılan açıların niye öyle seçildiğini 
artık anlıyorsunuz. Binayı ikonik bir 
nesne olarak gösterebilmenin yolu 
mümkün olduğunca yakından, yere 
yakın kottan ve çevresinden bağımsız 
algılatmak. Ayrıca uzun pozlama süreleri 

ile bulunduğu yerin bir parçası kılmak 
da iyi bir seçim. Binanın çevresiyle ister 
istemez uyumsuz olacağı kesindi. Ama 
zaten sorun bu cümlenin kendinden 
menkul halini sorun etmek. Çevresine 
uymuyor dediğinizde bu bir mimarlık 
eleştirisi olmuyor. Sadece belli sayıda 
insanla uzlaşmış oluyorsunuz o kadar. 

Cephe, mevcut program ve müşterinin 
oldukça net istekleri göz önünde 
bulundurulunca, mimara maharet 
gösterebileceği bir alan olarak kalmış 
görünüyor. Bu nedenle tasarımcı ofis belli 
ki bunu önemsemiş ve binanın çevresine 
tezat masif kütlesini cephede kullandığı 
cam elyafı takviyeli beton (GFRC) prekast 
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cephe birimleri ile kırmayı denemiş. 
Betonun içkin özelliği olan kolay form 
alabilmesinden etkili şekilde istifade 
edilmiş. Cam elyafı katkılı beton cephe 
birimlerinin fonksiyonel ve strüktürel 
performansı mimarlara cephe tasarımında 
dilediklerini gerçekleştirmelerini 
sağlamış. Kendini tekrar eden hacimsel 

birimler, gün içerisinde değişen ışık 
ile bina kütlesine ziyaretçinin algısı ile 
oynayan ışık/gölge oyunları yaratıyor. 
Hacimsel açıklıklar ile tanımlanan görsel 
geçirimlilik ise yol kotundaki yaya ve 
araç kullanıcılarının hareketliliği ile bina 
cephesinin algılanmasındaki dinamizmi 
güçlendiriyor. Tekrar edilemez, sadece 

o bina için üretilmiş bir beton cephe 
var karşımızda. Yalnız, binanın dışarısı 
ile kurduğu ilişki burada kritik, 
çünkü cephenin şeffaflığı tek taraflı 
çalışıyor. Yani içeriden dışarısı ile ilişki 
kuruyorsunuz. Bu sayede çevre de içeriden 
izlenen bir manzaraya, çerçeve içine 
alınmış kurulu bir doğaya dönüşüyor. 
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Ana caddeden binaya tek girişin güvenlik 
kapısı olduğunu düşünürsek, önündeki 
havuzun da bir sınır olarak çalıştığını 
söylemek kolaylaşıyor. Belli ki elimizi 
kolumuzu sallayarak sokak kotundan 
yapıya dahil olmamız istenmiyor. 
Genellikle yapıya önden, basamaklarla ve 
tam ortasından girmek anıtsallığı arttırıcı 
bir etkiye sahip ve tarih içinde bu etkiyi 
mimarlar sıklıkla kullandı. Giriş aksını 
kırmak ise bu etkiye bir karşı çıkış olarak 
düşünüldü. Giriş kotu birkaç basamakla 
da olsa yüksekte olmasına ve karşından 

binaya gelen bir yol olmasına rağmen Arter 
güvenliği tercih etmiş gibi duruyor. 

Binanın kurgusu, mimarın değil daha çok 
ısmarlayanların tercihi gibi duruyor. Orta 
bir galeri sayılabilecek boşluğun etrafında 
kesintisiz olarak yükselmiş mekanlar. Bina 
akışı bozmayacak şekilde düşünülmüş. 
Size kesintisiz bir sanat alışverişi imkanı 
sunuyor. Bir serginin bitip bitmediğini 
anlamadan diğerine dahil oluyorsunuz. 
O sihirli kelime ile söylersek akışkan bir 
mekan Arter. Merdivenleri hariç hep bir 

serginin içindesiniz. O yüzden de izleyici 
kendi bağlamını kendi yaratabiliyor, 
sergiyi yeniden kurabiliyor, hangi işi hangi 
işe bağlamak isterse yapabiliyor. Bunu 
düşünürken aklıma yıllar önce Ferhan 
Şensoy’un o ünlü oyunu Kahraman 
Bakkal Süpermarkete Karşı’dan bir 
sahne geldi. Yoğurt reyonu ile makarna 
reyonunu yanyana koymanın mantığını 
kavrayamayan müdüre ekonomist 
Nejat Bey durumu şöyle açıklıyordu 
“...makarnaları yoğurtların yanına 
koyarsanız, makarna almaya gelen 
her üç kişiden biri, makarnaya yoğurt 
yakışacağı sapkınlığına kapılarak yoğurt 
da alacaktır. Bunlar denenmiş ve istatistik 
olarak kanıtlanmış şeylerdir. Yanyana 
dizildiğinde birbirinin satışını dürtüklüyen 
mallar vardır”. Bu kurgunun iyi mi kötü 
mü olduğuna ancak kullanıcısı karar 
verecek. Zihninde yeniden kurguladığı 
sergiler sayesinde kendi deneyini yapabilir 
ve kısa süreli de olsa küratörlüğü de 
deneyimleyebilir ya da oyuna katılmayıp 
sert bir eleştirmen de olabilir. Arter’in 
ilginçliği de burada yatıyor sanırım, mekan 
bütün bunlara izin veriyor.
■ Tayfun Gürkaş, Dr. Öğretim Üyesi, 
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi.

* Melih Fereli, İlkay Baliç, “Arter”, Dosya: 
Dolapdere’de Neler Oluyor? Sanatla Dönüşmek, 
Arredamento Mimarlık, 335, Ekim 2019, s. 62.
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Konum: Beyoğlu, İstanbul
Proje Alanı: 18.000 m2

Yapım Tarihi: 2019
İşveren: Vehbi Koç Vakfı: Nilüfer H. Konuk (proje koordinatörü), 
Mustafa Karataş (inşaat koordinatörü), Hasan Yelkenci (elektrik kontrol 
mühendisi), Hasan Vatansever (makine mühendisi), Mehmet Kaya (makine 
teknikeri), Orhan Işık (idari işler sorumlusu).
Mimarlar: Grimshaw Architects
Proje Sorumlusu: Kirsten Lees
Proje Ekibi: Londra Ekibi: Grimshaw Architects (mimari): Kirsten Lees, 
Uwe Frohmader, Jamie Pearson; Thornton Tomasetti (strüktür): Les 
Postawa, Lee Earl, Caroline Mills; Max Fordham (mekanik/elektrik): Henry 
Luker, Andy Hutton, Dan Cash; NWA (akustik ve tiyatro mühendisliği): 
Neill Woodger, Sam Wise. İstanbul Ekibi: Turgut Alton Mimarlık (mimari): 
Oya Ökmen, Ümit Türkcan, Ayşenur Sencar; ATeknik Design (strüktür): 
Ahmet Topbaş, Ahmet Demir, Mehmet Onur Öztepe; Dinamik Proje 
(mekanik): Zühtü Ferah, Hasan Özoğul, Barış Tankut, Justina Jurelyte, 
Melih Özoğul; Enmar (elektrik): Ertuğrul Ağaoğlu, Bora Ketenci, Yasin 
Kumcu, Reşat Felek; Etik Mühendislik (yangın): Kazım Beceren, Gökhan 
Balık; Duyal Karagözoğlu (akustik)
Proje İşbirliği: Abdurrahman Kılıç (yangın danışmanı)
Uygulama: ARK İnşaat: Bora Aşkın, Fatih Bozbek, Nalan Güner, Başar 
Ünsal, Handan Döngel, Hatice Aşıcıoğlu, Savaş Alkan, Müslüm Kırmiç, 
Necmettin Ünalp, Murat Gülmez, Serhat Can
Fotoğraflar: flufoto ve Cemal Emden
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Aslıhan Demirtaş:
Gözeten, Yetiştiren ve Doğasını 
Kollayan Bir Mimarlık

Aslıhan Demirtaş, pratiği tüm karmaşıklığı ile karşılar ve süreç içerisinde sadeleştirir. Her iş, yerine ve bağlamına 
göre ele alınır, bunları üreten paydaşlar, dinamikler ve aralarındaki ilişkileri anlamak üzere ölçek ve disiplinler 
arası/aşırı bağlantılar ortamla hemhal olarak, yerleşik kabullerden uzaklaşarak araştırılır ve buradan işin anafikri 
üretilir. Bu yüzden Demirtaş’ın üretimini belli bir ekol, dönem, yöntem dahilinde ya da tipolojiler ve formlar 
üzerinden takip etmek mümkün değildir. Bu, 1990 yılında Ankara Çinici Mimarlık’taki stajı ile başlayan, 
2000-2009 arasında New York’ta I.M. Pei’nin bürosunda proje yöneticiliğine uzanan ve 2011’de kendi ofisi 
ile İstanbul’a yerleşen 30 yıllık deneyimini bağlayan en önemli özelliktir. Bu çalışma tavrı içerisinde fikirleri 
demlendirme ve havalandırma süreçleri vardır; araştırma ve tasarım içiçe geçer. Bu tavır, “malzeme ile birlikte” 
yol alan, yapma sürecinin paydaşı olan herkesin süreçten ve birbirinden öğrendiği, bu sayede süreci formdan ve 
kullanıma hazır ürün beklentisinden kurtarmış bir tavırdır. 
 
Aslıhan Demirtaş’ın pratiği dert edindiği alanların sınırlarını (bound-ary) tutar: İnsanla nesne, fındık ağaçlarıyla 
insan, toprakla gökyüzü, dışarısı ile içerisi... İşleri birer müdahale olarak bu sınırlara yerleşir, kendileri birer 
aracı, müzakere alanı haline gelir, böylelikle de tasarım sorusunun, mekanın ve bağlamın potansiyellerini 
açığa çıkarır. Bunu yapabilmek için, müdahalenin hangi noktada ve ne derinlikte olacağını belirlemek gerekir; 
dolayısıyla yeterince geri gitmek, uzaklaşmak, oradan yakınlaşmaya başlamak ve bu gidip gelmeler sayesinde 
kabulleri ve beklentileri sorgulamak. Demirtaş, bu sayede işe özgü yöntemi kurgular; araçlarını buna göre seçer. 
Tek doğru yerine, yapılan her işe göre bir yaklaşım geliştirmeyi savunur. 
 
Özenli ve titiz bir araştırma ve yapma sürecini odağına alan bu pratiğin yoğunluğunu olduğu gibi sunabilmeyi 
hedefleyen Profil dosyasında işlerin teorik içeriklerini ve yapma yöntemlerini açmak amacıyla Demirtaş’ın 
pratiğini takip eden bir çevrimiçi toplantı gerçekleştirme; pratiğin yerini tayin etmek ve pratik dışından bakış 
açıları sunmak amacıyla da yazarlar/yazılar davet etme yolunu seçtik. Aslıhan Demirtaş’ın disiplin, tipoloji, yer ve 
dönem, ortaklık ve bunun gibi açılardan kategorize edemediğimiz, her işin kendi başına tanım, müelliflik, süreç 
ve sonuç anlamında farklı özellikleri olan bir portfolyosu var. Bu yüzden işler düşünme/araştırma ve yapım bilgisi 
üretiminin bağladığı şekilde, bazan kendi başına bazan bu süreçlerin parçası olmuş ya da tanıklık etmiş kişiler 
tarafından aktarıldı; örneğin Doha’daki İslam Sanatları Müzesi meslektaşı Nandini Bagchee’nin, Yürük Yayla Evi 
işveren Alp Tekin Ocak’ın gözünden sunulurken “Hep Bahar” ve “Nâkil” çevrimiçi toplantıda tüm katılımcılarla 
ele alındı. Sibel Bozdoğan, Yağmur Yıldırım metinleri Aslıhan Demirtaş’ın pratiğinin yerini tayin etmeye 
odaklanırken, çevrimiçi toplantı işleri teori ve uygulama açısından ele aldı. Profil çalışmasında yer verdiğimiz 
işlerin hatırı sayılır bir bölümü 2012’den bu yana varolan, Aslıhan Demirtaş ve Ali Cindoruk’un disiplinsiz 
pratikleri Khora Office tarafından tasarlandı. Adının anlamından menkul Khora Office, Ali ve Aslıhan’ın hem 
şahsi hem beraber ürettikleri ortamı, iklimi işaret ediyor. 

Kendisi yüksek perdeden ifade etmese de, pratiği ile bir modernite eleştirisi yapan Demirtaş, hakim ideolojilerin 
içine insanı yerleştirmenin önemini vurgular. İşlerinin diğer ortak özelliği de yapma/üretme deneyiminin işler ve 
insanlar arasında aktarılması ve paylaşılması, böylece kullanım sürecinin üretim sürecini doğallıkla takip etmesi. 
Dolayısıyla bu Profil çalışması, geniş anlamıyla ekolojik rasyonalite içerisinde “iş”le yaşamı ayırmayan ve aynı özen 
ve hassasiyetle devam edebilen, bu bakımdan da bugünün mimarlık ortamında ender bulunan bir pratiği ele alıyor.

■ Merve Bedir, Hong Kong Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi, Land and Civilization Compositions 
Ortağı.
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Ekolojik 
Düşünmenin 
Mimarı: Aslıhan 
Demirtaş

“Aynı zamanda hem ağaçlardan, hem de 
adaletten (içinde yaşadığımız zamanlarda 
ise, ağaçlar için adaletten) bahsetmek 
mümkündür”. 
Rebecca Solnit1 

Sibel Bozdoğan ■ Yukarıdaki alıntıyı, 
Aslıhan’ın, öğrenci-hoca ilişkimizden 
arkadaşlık, meslektaşlık faslına geçtiğimiz 
günlerde bana hediye ettiği bir kitaptan 
seçtim. Sadece “Politika için Peyzaj” 
(Landscape for Politics) başlığıyla bile 
Aslıhan’ın düşüncesine ve yaptığı işlere 
tam ortasından dokunan bu kitap, 
Amerikalı “doğa yazarı” Rebecca Solnit’in, 
coğrafya, çevre, yer (place) konularını 
politik gözlüklerle okuyan, “politikayı, 
yer aracılığıyla anlamaya” çalışan 
yazılarından derlenmiş ufuk açıcı bir 
kaynak. En başta da, doğal olanla, insan 
elinden çıkmış / inşa edilmiş / politika 
ve kültürün alanına girdiği varsayılmış 
şeylerin birbirini dışlayan karşıtlıklar 
olarak kavramsallaştırılmasına güçlü bir 
itiraz. Aslıhan’ın hem düşünce dünyasını 
hem de aktivist pratiklerini şekillendiren 
bu temel saptamanın, son yıllarda giderek 
genişleyen hatırı sayılır bir teorik ve 
eleştirel külliyatın parçası olduğunu hemen 
belirterek söze başlamak gerekiyor. En 
başta, doğanın da bir tarihi olduğunu, 
“peyzaj kavramının aslında bol miktarda 
beşeri tarih içerdiğini” söyleyen Raymond 
Williams var2. Keza, sadece insanların 

değil, hayvanların, bitkilerin, suyun, 
toprağın, madenlerin -kısacası insan 
olmayan aktörlerin de- tarihsel rolleri 
olduğunu, kolayca kabullenilmiş  
şehir-kır ayrımının terkedilmesi gerektiğini, 
şehir tarihi yazmak için şehir dışındaki 
kırsal hinterland’ın tarihine de bakmanın 
zorunluluğunu konu eden çalışmalarıyla, 
“çevre tarihi” (environmental history) 
disiplininde bir çığır açan William Cronon 
da bu bağlamda öncelikle zikredilmesi 
gereken bir isim3. Ve nihayet, konu 
doğal-yapay karşıtlığının eleştirisi olunca, 
Timothy Morton’un, türler arası içiçe 
geçmiş bağlantılar ve birlikte varolma 
(interconnectedness and coexistence) 
şeklinde tanımladığı “ekolojik düşünme” 
öğretisi de Aslıhan’ın feyz aldığı referanslar 
arasında4. 

Yukarıdakilerden ve benzer kaynaklardan 
beslenerek kendisine özgün bir çizgi 
tutturan Aslıhan’ın bütün işlerinde bu 
formatif okumaların izlerini görmek 
mümkün. ODTÜ mezunu, Ankara’da 
Behruz Çinici ve New York’ta I.M Pei gibi 
usta mimarların yanında çalışmış ve bu 
ofislerde çok başarılı işler yapmış olsa da, 
kendisini tanıyanlar Aslıhan Demirtaş’ın, 
alışılagelmiş mimar profiline hiç uymayan 
bir “mimar” olduğunu teslim edecektir. 
Ben de, yıldız mimar olmak ya da mümkün 
olan en fazla metrekareyi tasarlamak ve 
inşa etmek gibi hedefler peşinde koştuğunu 
hiç görmedim. Tasarımı keskin bir eleştirel 
araç olarak kullanıp ufacık müdahalelerle 
büyük şeyler söylemeye çalışan, çok yönlü 
ve çok renkli bir “düşünce provokatörü” 
olarak görüyorum onu. Tasarımcı, sanatçı, 
akademisyen ve aktivist kimliklerini 
böylesine harmanlamış, yaptığı her işe 
bunların hepsinden bir şeyler katmış 
birisine dair yazı yazmak ve hakkını 
vermek haliyle pek kolay değil. Öte 

yandan, 30 yıla yakın bir süredir, önce 
öğrencim, sonra meslektaşım ve arkadaşım 
olmasıyla, bazen yaklaşıp kesişen, sonra 
kendi yollarımıza gitsek de dönüp dolaşıp 
yine buluşan bazı ortak ilgilerimiz var ki 
ben de bu profil yazısını bunlar üzerine 
kurmayı deneyeceğim. Aslıhan’ın pek çok 
işine damgasını vurduğunu düşündüğüm, 
beni de kariyerim boyunca ziyadesiyle 
meşgul etmiş olan ve girişte zikrettiğim 
referanslarla da çeşitli noktalarda kesişen 
iki başlık altında, 1990’ların sonunda 
Boston’da başlayıp, sonra New York 
ve İstanbul’da, en son da Kadir Has 
Üniversitesi’nde devam ederek bugünlere 
uzanan bir entelektüel ahbaplığın 
hikayesini de anlatmış olacağım. 

Doğa, peyzaj ve milliyetçilik
“Topografyası haritalanmış, 
ayrıntılandırılmış ve ‘vatan’ olarak 
zenginleştirilmiş spesifik bir peyzajın 
cazibesi olmazsa, ulusal kimlik tahayyülü 
de büyüsünü önemli ölçüde kaybeder.” 
Simon Schama5

Kronolojiye sadık kalmak açısından, 
Aslıhan’la ortak ilgilerimizin tam 
ortasında duran milliyetçilik-peyzaj 
ilişkisinden başlamak isterim. 
MIT’de yeni ders vermeye başladığım 
yıllarda, Mimarlık Tarihi, Teorisi ve 
Eleştirisi Programı’na gelerek, master 
tezini, benimle ve William Porter’in 
eşdanışmanlığında yapan, bu yetenekli, 
yaratıcı ve düşüncesi hep biraz muziplik 
taşıyan Türk öğrencinin ondan sonraki 

1 Landscapes of Development’ın kapağında Atatürk 
Barajı (Ed.: Panayiota Pyla, Harvard University Press 
and GSD Aga Khan Program, Cambridge, MA, 2013. 

Fotoğraf: Aslıhan Demirtaş).
2 We Graft on Earth serisinden “Ballı” [Aslıhan 

Demirtaş, Graft, SALT (Graham Foundation bursuyla 
yayına hazırlanmakta olan e-yayın). İllüstrasyon: 

KHORA].

1 2



32

P
R

O
Fİ

L
A

R
R

E
D

A
M

E
N

TO

yıllarda izleyeceği mesleki güzergahı 
henüz bilmiyordum ama “Artificial 
Nature: Water Infrastructure and Its 
Experience as Natural Space” başlıklı 
tez ortaya çıktıkça ortak bir entelektüel 
güzergahta beraber yürüdüğümüzü 
gördük. Aslıhan’ın programda geçirdiği 
yıllar, benim de bir yandan “Teknoloji ve 
Modernite Projesi” dersini verdiğim, bir 
yandan da Modernizm ve Ulusun İnşası 
(2001) kitabımı yazdığım ve o çerçevede 
ulus-devletlerin doğaya müdahalesi, 
peyzajın bir ideolojik dönüştürme aracı 
olarak kullanılması gibi konularda kafa 
yorduğum yıllardı. Erken Cumhuriyet 
Ankara’sının inşasında, çorak bir doğanın 
teknoloji aracılığıyla ehlileştirilmesini 
Çubuk Barajı, Gençlik Parkı ve Atatürk 
Orman Çiftliği örnekleriyle çalışmış ve 
o vesileyle epeyce milliyetçilik tarihi ve 
teorisi okumuştum. 

Aslıhan kendi tezinde, bu konuya son 
derece ilginç ve teorik arka planı çok 
sağlam bir açıdan yaklaşmıştı. Erken 
Cumhuriyet’in bu epik altyapı projelerini, 
İstanbul’un sahil coğrafyasını ve plajlarını 
Ankara’ya nakletme tahayyülü olarak 
okuyup, onları sadece fonksiyonel 
birer mühendislik projesi olmanın 
çok ötesinde “sembolik peyzajlar” 
(symbolic landscapes) ya da “temsili 
mekanlar” (representational space) 
olarak yorumlamıştı6. Doğanın insan 
eliyle kontrolüne dayalı bu modernite 
projesinin Ankara’dan Anadolu’ya 
doğru genişlemesini ise, GAP Projesi ve 
Atatürk Barajı örneğiyle çalışmış, iki 
tarihsel dönem arasındaki süreklilik ve 
kopmalara işaret etmişti. Saha araştırması 
sırasında çektiği muhteşem baraj gölü 
fotoğraflarına beraber bakmış, barajın 
devasa beton duvarının, tam da o yıllarda 
David Nye’in ortaya attığı “teknolojik 
yücelik” (technological sublime) kavramını 

çok güzel örneklediğini konuşmuştuk7. 
Bu fotoğraflardan bir tanesi, daha 
sonra, içinde Aslıhan’ın da tezine dayalı 
bir yazısının yer aldığı Landscapes 
of Development kitabının kapağında 
kullanılacaktı8 (Resim 1). Konunun 
ikimizi de çok ilgilendiren bir başka yanı, 
peyzajın millileştirilmesi sürecinin, fiziksel 
olarak toprağın üzerini çizme, dağın 
taşın üzerine yazı yazma, sınır çekme ve 
böylece mülkiyet nesnesini tanımlama gibi 
tezahürleri olmuştu. Aslıhan’ın master 
tezinde yer alan, Atatürk Barajı’nın 
üzerindeki “Ne Mutlu Türküm Diyene” 
ve “Dağları da Çağları da Deldik” gibi 
yazılar ile, Amerika’da yedi eyalete 
yayılmış Tennesse Valley Authority 
barajlar sisteminin “Amerika Birleşik 
Devletleri halkı için yapılmıştır” sloganı 
arasındaki benzerlik ve farkları uzun uzun 
düşünmüştük. 

Aslıhan’ın, master tezinde sözünü ettiği 
“coğrafya kaymasını” bir zirai nakil 
metaforu kullanarak “transplantasyon” 
olarak tanımlaması, on iki sene sonra 
SALT Galata’da yapacağı “Aşı/
Graft” (2012) sergisinin de anafikrini 
oluşturacaktır (Resim 2). Sergi 
kataloğunda açıkladığı gibi, denizsiz 
Ankara’da, İstanbul’un sahil coğrafyasını 
yaratıp yeşertme projesi bir nevi “aşı”dır 
(yani bir bitkinin seçilmiş ve arzulanan 
özelliklerinin başka bir bitkiye aşılanması 
suretiyle bu özelliklerin birer “cultivar” 
olarak çoğalmasını amaçlayan prosedür). 
Zirai metaforlarla devam edersek, 
MIT’de akademik bir çalışmanın attığı 
tohumlar, on iki yıl sonra bir sergi olarak 
meyve vermiştir ki kanımca Aslıhan’ın 
bütün kariyerini belirleyen araştırma-
tasarım, düşünme-yapma, teori-pratik 
geçişkenliklerine de işaret eder. Arşivde ve 
kütüphanede araştırma yapmak, masada 
ve bilgisayarda çizim yapmak, atölyede 

model yapmak ya da arazide dolaşıp 
gözlem yapmak hepsi aynı derecede önemli 
soru sorma ve bilgi üretme biçimleridir. 
Benim bu sergiden aklımda kalan iki şey 
var: Birincisi Türkiye’nin baraj göllerini 
temsil eden pleksiglas enstalasyon ki 
bir serginin nasıl içerik ve araştırma 
kadar sergi nesnesinin estetiği üzerine de 
kurulduğunu düşündürmüştü bana  
(Resim 3). İkincisi ise Aslıhan’ın, “Barajlar 
Kralı” Süleyman Demirel ile yaptığı 
röportajın videosu ki (modernitenin 
“toplum mühendisliği” projesini eleştirsek 
bile), devlet adamlarının mühendis, 
doktor, bilim insanı olmasına tekrar 
özlem duyduğumuz şu günlerde sık sık 
hatırlarım bu röportajı. Nitekim, benim 
de serginin bir parçası olan “Barajlar 
Kitabı”na yazdığım metinde, 20. yüzyılın 
büyük hidrolik projelerinin (“New 
Deal” Amerika’sının Tennessee Valley 
Authority deneyi, faşist İtalya’nın Agro 
Pontino bataklıklarını kurutma projesi, 
Sovyetler’in Amerika’dan teknoloji 
transferiyle gerçekleştirdiği konstrüktivist 
Dinyeper barajı, Çin’in Yangtze nehrini 
sularını kontrol için inşa ettiği devasa 
Three Gorges barajı gibi) bizi nasıl çelişkili 
duygular içinde bıraktığı öne çıkan bir 
temadır (Resim 4). Bir yandan aklın, 
bilimin ve mühendisliğin doğayı alt etme 
gücüne duyulan hayranlık, diğer yandan 
böyle büyük müdahalelerin yarattığı 
çevresel ve toplumsal tahribat. Bütün 
mesele modernitenin, bu iki duygunun 
arasında kalmış (ambivalent) yanını 
unutmadan, hem bilim ve teknolojiye 
inanmak, hem de doğaya, insana, hayvana, 
bitkiye, taşa, toprağa saygılı çözümleri 
aramak ki bu da biraz Aslıhan’ın mesleki 
felsefesini özetliyor sanırım.

Aslıhan’ın peyzaj üzerinden yaptığı 
milliyetçilik eleştirisi her şeyden önce, 
“ulus”un aslında çok yeni, kurgulanmış 
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(invented) veya tahayyül edilmiş 
(imagined) tarihine karşın, insan-hayvan-
bitki-toprak-suyu da kapsayan bir çevre 
tarihinin her daim varolan dinamiklerini 
anlamaktan geçer. Böyle bir bütünsel 
çevre tarihi çerçevesinde kavranan peyzaj, 
hiç kimseye ait olmayan ya da bütün 
canlıların ve cansız maddelerin ortak 
malı olan bir peyzaj anlamına gelir, 
doğadan ve ziraattan kopmuş, dışlayıcı 
bir ulusal kültür tanımını reddeder. 
Aslıhan, “Silence of the Lands” (2010) 
yazısında, Doğu Anadolu’da otlarken 
Türkiye sınırının ötesine geçen koyunların 
yarattığı diplomatik ve askeri krizin 
komik hikayesini anlatırken, aslında 
ulus-devletin de eleştirel bir okumasını 
yapar9. Yüzyıllar boyunca varolmuş, 
sınır tanımayan, akışkan ve sürekli 
peyzajların nasıl parsellenip, sınırlarının 
çekilip, temellük edildiğini ve anlam 
değiştirdiğini anlatır. Ben de son yıllarda 
verdiğim “Ulusal Peyzajlar” (National 
Landscapes) başlıklı dersimde tam bu 
konuyu; yani “toprağın” (land), hangi 
tarihsel süreçler sonunda “vatan” (patria) 
olduğunu, peyzajın nasıl millileştirildiğini 
işler, hem ulus-devletlerin doğayı ve 
peyzajı temsil etme biçimlerini ve ardında 
yatan ideolojik kabulleri hem de o doğayı 
dönüştürmek, ehlileştirmek, kontrol 
altına almak adına yapılan altyapısal ve 
mühendislik projelerini anlatırım. Tabii 
Aslıhan’ı da hep hatırlarım. 

Aslıhan ve ekibinin mansiyon aldığı, 
benim de danışman olarak bir ucundan 
bulaşmış olduğum “Gelibolu Milli Park 
Yarışması” (2014) projesi, yukarıdaki 
bütünsel çevre tarihi düşüncesinden yola 
çıkmış bir proje olarak ilginçtir. Toprağın 
ve yerin uzun dönem tarihini (long-duree) 
esas alan bu tasarım, aynı zamanda toprağı 
her türlü milliyetçi aidiyet ve mülkiyet 
göndermelerinden de arındıran bir strateji 
olarak benimsenmiştir. Kırılmış taşların 
tarla gibi sürülmesiyle elde edilen peyzaj 
ile, Aslıhan’ın deyişiyle, “mevsimlerin 
ve zamanın ritmini hissettirmeyen… 

taş ve toprak ile jeolojik tarihe atıfta 
bulunan bitkisiz bir dil” amaçlanmıştır. 
Doğrusu ben de ulusal kimliğin 
tarihselliğini, kurgusallığını ve göreliliğini 
bize hatırlatmak açısından Gelibolu 
yarımadası kadar öğretici bir başka peyzaj 
düşünemiyorum. Hemen hatırlayalım 
ki, son yıllarda giderek dozu artan 
bir milliyetçi hamasetle sahiplenilen o 
peyzajdan, aslında birden fazla milli kimlik 
tahayyülü doğmuştur. Peter Hoffenberg, 
o toprakların neden Avustralyalılar 
için de en az Türkler için olduğu kadar 
kutsal olduğunu, Aslıhan’ın çok sevdiği 
“sembolik peyzaj” kavramıyla açıklar10. 
18. yüzyılda mahkumların sürgüne 
gönderildiği bir koloni (penal colony) 
olarak başlayan Avustralya tarihinde öyle 
anlı şanlı savaşlar, “bir millet doğuyor” 
hikayeleri yoktur. Gelibolu Savaşı bir 
anlamda bu sembol eksikliğini gidermiş, 
savaşmak için gönüllü yazılan gençlere 
bir ulusal doğuş mitolojisi sunabilmiştir. 
Burada peyzajın rolü özellikle ilginçtir: 
Tarihte ilk mahkumlar Avustralya kıtasına 
ayak basarken, kendilerine saldıran 
yerlilerin konuşlandığı dik tepelerin 
kolektif bellekteki izleri, bir “coğrafya 
kayması” ile Anzak Koyu’nun tepelerine 
yansıtılmış, bu tepeler Avustralya ve 
Yeni Zelandalılar için de “milli peyzaj” 
statüsü kazanmıştır. Üstelik, Anzak 
gençleri binlerce kilometre öteden 
gelerek bu topraklarda ölmüştür ama 
ölen Türk gençlerinin geldikleri yerlere 
bakınca, onların da pek çoğunun, Selanik, 
Kudüs gibi savaş bittiğinde artık “milli” 
sınırlar içinde olmayan imparatorluk 
vilayetlerinden geldiklerini görürüz  
(Resim 5, 6). Kısacası sınırlar çizilir, 
bozulur, yeniden çizilir, aidiyetler 
değişir, savaşlar olur biter, peyzaja 
verilen anlamlar değişir ama toprak 
ve hayat devam eder. Bugün Milli 
Savaş Müzelerinin arşivlerinde kalan 
siper planları kadar, toprağın üzerinde 
otlayan koyunlar, büyüyen ağaçlar ve 
ekilen tarlalar da Gelibolu’nun tarihidir, 
kültürüdür, kolektif belleğidir. Aslıhan ve 

ekibinin projesi, çok basit bir tasarımla 
bütün bu düşüncelere gönderme yapmayı 
becermiştir.

Teknoloji, ekoloji ve küçük 
mimarlıklar
“Doğal olan her şeyde bir ölçü vardır 
-büyüklüklerinde, hızlarında, şiddetlerinde. 
Bu nedenle, insanın da bir parçası 
olduğu doğa sistemi, kendini dengeleyen, 
ayarlayan ve temizleyen bir sistemdir... Bu 
hassas sistemin içinde, modern dünyanın 
süper teknolojisi, yabancı bir madde 
gibidir ve günümüzde doku uyuşmazlığının 
işaretlerini görüyoruz”. 
Ernst Friedrich Schumacher11

Aslıhan’la paylaştığımız bir başka ortak 
ilgi alanı da 1960-1970’lerin radikal, 
“counter-cultural” gençlik hareketleri ve 
bunlara ilham veren, mimarlık kültürünü 
de hatırı sayılır biçimde etkileyen 
eleştirel teoriler. Birkaç yıl önce beni 
kendi dersine davet edip bu dönemi 
anlatmamı istediğinde farketmiştim ki 
ben, sözkonusu eleştirel kültürün içinde 
yaşamış, mimarlıktaki formatif yılları bu 
düşüncelerle geçmiş birisi olarak, Aslıhan 
ise dünyanın son yirmi-otuz yıldaki gidişatı 
karşısında bunları yeniden keşfedip 
önemseyen, bütün naifliklerine karşın ne 
kadar öngörülü olduklarını teslim eden 
daha genç bir neslin temsilcisi olarak zaaf 
duyuyorduk bu döneme. Bugün eğer, 
örneğin Ernst Friedrich Schumacher’in 
Small is Beautiful’u (1970), Ivan Illich’in 
Tools of Conviviality’si (1973) ya da 
Andre Gorz’un Ecology as Politics’i (1975) 
gibi kitaplar bize yeniden anlamlı geliyorsa 
ya da John F. Turner’in, enformel  
yerleşmeleri alternatif bir mimarlık 
anlayışı için kaynak olarak gören 
Housing by People (1977) başyapıtı, 
günümüzde Spatial Agency olarak 
tanımlanan mimarlık pratiklerinin teorik 
temelini oluşturuyorsa, bunun nedeni, 
artık tedavülden kalktığı varsayılan bu 
çalışmalarda dile getirilmiş olan temel 
kaygıların, günümüzde katlanarak ve yeni 

3 “Aşı/Graft” sergisi, SALT 
Galata, 2012 (Fotoğraf: 

Serkan Taycan).
4 Tennesse Valley Authority 

baraj sistemi için afis 
(Kaynak: Wolfsonian 

Institute).
5 Gelibolu Anzak Koyu’nda 
mezartaşı (Fotoğraf: Sibel 

Bozdoğan).
6 Gelibolu Türk şehitliğinde 

mezartaşı (Fotoğraf: Sibel 
Bozdoğan).
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şekillerde ortaya çıkıp dünyayı ve yaşamı 
tehdit eder hale gelmesi12. İklim değişikliği, 
doğal afetler, yoksulluk ve eşitsizlik, 
göçler ve pandemiler öyle bir tablo çiziyor 
ki, artık içinde yaşadığımız zamanlar, 
ilgili bütün disiplinlerin, en başta da 
tasarım disiplinlerinin (mimarlık, peyzaj 
ve planlama) bunlar karşısında kayıtsız 
kalamayacağı yepyeni bir jeolojik dönem 
“Anthropocene” olarak adlandırılıyor. 

Yukarıdaki ve benzeri kitaplarda temsil 
edilen eleştirel dönemin ilk önemli yanı, 
hiç şüphesiz bugünkü sürdürülebilirlik 
(sustainability) söylemlerinin de 
temellerini atmış olması. Frankfurt 
Okulu’nun teknoloji eleştirişinde dile 
getirildiği gibi “teknoloji eşittir ilerleme” 
kabulünün kökünden sorgulandığı, 
faydacı rasyonalitenin (instrumental 
rationality) hem insanı mekanikleştiren 
hem de doğayı tahrip eden etkilerinden 
kurtulmadıkça gerçek bir özgürleşmenin 
mümkün olamayacağının düşünüldüğü 
bir dönemden söz ediyoruz. Benim için 
bu dönemin sembolü olan imaj, dünyanın 
aydan çekilmiş o ünlü ilk fotoğrafıdır ki 
aslında sonsuz evren içinde yerkürenin 
ne kadar küçük, kaynaklarının ne kadar 
sınırlı olduğuna dair farkındalık yaratmış, 
ekolojik yaklaşımlara ve alternatif 
teknoloji arayışlarına ilham vermiştir. O 
yılların alternatif ve deneysel mimarlıkları 
için bugün bile önemli bir kaynak teşkil 
eden ve “hippi rehberi” ya da “1960’lar  
‘counter-culture’ının kutsal kitabı” olarak 

da hatırlanan Whole Earth Catalog’un ilk 
sayısının kapağında bu fotoğrafın yer almış 
olması son derece anlamlıdır (Resim 7).  
WEC’nin temel mesajı, limitlerini ve 
kırılganlığını hiç unutmamız gereken 
dünyamız için alternatif bir teknoloji 
felsefesine, doğal enerji kaynaklarına, 
sürdürülebilir ziraata, dönüşebilir 
malzemelere, hafif, esnek ve herkesin 
kolayca ulaşabileceği tekniklere ihtiyaç 
olduğudur. O yıllarda mimarlık eğitimi 
alan bizler de haliyle bugünün yapı 
yapmaya odaklı star mimarlarının marjinal 
bulacağı sayısız konuyla uğraştık: Herkesin 
kendi sebzesini yetiştirmesi ve atıklarını 
değerlendirmesinden, pahalı HVAC 
sistemleri yerine doğal havalandırma, 
rüzgar ve güneş enerjisi kullanılması, 
vernaküler inşa pratiklerin ardında yatan 
hikmet, eldeki malzemeyle, hatta hurdadan 
kurtarılanlarla yapılan ad-hoc mimarlıklar, 
jeodezik strüktürler ve göçebe çadırları 
dahil. 

LEED sertifikalı Aslıhan’ın, aktivist-mimar 
olarak tarihi Yedikule Bostanları’nın 
korunması için mobilize olan girişimde 
yer alması yukarıdaki bağlamda çok 
önemli gelir bana. Örneğin Bilgi 
Üniversitesi öğrencileriyle yaptığı 
“Bostanity Workshop” (2014) Fatih 
Belediyesi’nin park yapmaya niyetlendiği 
bu bostanı görünür kılma ve üretken bir 
peyzaj olarak koruma çalışması olduğu 
kadar, “doğa” diye geçtiğimiz toprağın 
nasıl farklı aktörler için farklı anlamlar 
taşıdığı üzerine (ekili bostan, çiçekli 
park, boş arazi, yeşil alan, manzara 
vb.) yerinde öğrenilen “hands-on” bir 
derstir. Aslıhan’ın Kadir Has Üniversitesi 
öğrencilerine ödev olarak yaptırdığı plastik 
su şişeleri içindeki minyatür bostanlar da 
[ki aynı fikir Studyo-X’te yaptığı “Neden 

Olmasın Bostanı” (2015) sergisinde 
de görülür] bu konuda farkındalık 
yaratma amacı güderken (Resim 8), son 
yıllarda dünyanın ileri gelen mimarlık 
okullarındaki stüdyoları ziyadesiyle 
meşgul etmekte olan kentsel tarım (urban 
agriculture) ve taktik planlama (tactical 
urbanism) gündemleriyle de örtüşür 
(Resim 9). İstanbul gibi, tarih boyunca 
kentsel tarıma sahip olmuş, sayısız bostan 
ve bahçe ile nüfusu beslemiş bir şehirde, 
son yılların inşaat furyasının tahribatını 
geriye döndürmek mümkün olmasa da 
bir yerlerden başlanacaksa bu, küçük 
müdahalelerle ve çevre konusuna farklı 
gözlüklerle bakmakla olabilir. 

Çok uzun yıllar önce, doktoramı yaparken 
aldığım bir teknoloji felsefesi dersinde, 
Aristo’nun, iki farklı tarz üretme / 
ortaya bir şey çıkarma biçiminden söz 
ettiğini hatırlıyorum (Metaphysics ya 
da Nichomachean Ethics kitaplarında 
olmalı): Birincisi “güç” içeren ve maddeye 
form empoze eden, zanaata dair bir 
konstrüksiyon faaliyeti (construction); 
diğeri ise gözetme, yetiştirme, doğasını 
kollayarak büyütme gibi yan anlamlar 
taşıyan daha “zirai” bir faaliyet 
(cultivation). Eğer bunları mimarlık 
için birer metafor olarak düşünürsek, 
belki “inşaat”tan ziyade, “ziraat”e 
benzeyen bir mimarlık tahayyül etmeliyiz. 
Aslıhan’ın böyle bir tahayyülle çalıştığını 
düşünüyorum; belki de “toprak” 
konusunun kariyerinde çok önemli bir yer 
tutması da bu yüzden. Toprağa atfedilen 
tarihsel, politik ve kültürel anlamları 
(mülkiyet, ulusal kimlik, kültürel varlık 
vs.) sorgulayarak başladığından daha 
önce söz etmiştim. Son sıralarda yaptığı 
işlerde ise toprağı hem faydalı (utilitarian) 
-üzerinde üretim yapılan, sebze meyve 

7 Whole Earth Catalog, Güz 1968.
8 “Neden Olmasın Bostanı”, Studyo-X, 2015 (Fotoğraf: 
Sahir Uğur Eren). 
9 Harvard Üniversitesi Graduate School of Design’da 
“Tactical Urbanism” sergisi (Fotoğraf: Sibel Bozdoğan).
10 Sıkıştırılmış toprak, Kış Bahçesi, SALT Beyoğlu, 2018 
(Fotoğraf: Ali Taptık).
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yetiştirilen- bir madde olarak kentin 
hayatına ve kolektif belleğine mal etmiş 
(Yedikule Bostanları çalışmalarındaki gibi) 
hem de kullanılırlığından arındırılmış bir 
sanat nesnesi olarak sergileyip görünür 
kılmayı denemiştir (2018’de, sıkıştırılmış 
toprak kullanarak yaptığı “Kaide” 
enstalasyonunda ve “SALT Beyoğlu 
Kış Bahçesi” projesindeki gibi). Bu çifte 
bakış Adolf Loos’un fonksiyonellikle 
(utility) sanat (art) arasında yaptığı ünlü 
ayrıma da ilginç bir gönderme yapar: 
Toprak da mimarlık gibi esas olarak 
fonksiyonel kategoride olmakla birlikte, 
ancak fonksiyondan arınmış bir sanat 
nesnesi olduğunda (ki Loos için bu sadece 
anıtlar ve mezarlar için böyledir) üzerinde 
düşünmeye davet eder (Resim 10).

Aslıhan’ın mimarlığa bakışı ile 
1960-70’lerin eleştirel ve deneyimsel 
pratikleri arasında gördüğüm bir 
başka bağ ile devam edeyim. Aslıhan, 
yakınlarda yayınladığı ve birkaç ay önce 
kaybettiğimiz Yona Friedman’a ithaf ettiği 
“Taş Çorbası” yazısında, nihai üründen 
çok, birlikte üretmenin ve bu süreci 
paylaşmanın önemini vurgular13. Ana 
akım mimarlığı, her malzemesi ve ölçüsü 
önceden tanımlanmış, mutlaka aşçıbaşının 
direttiği yöntemlerle yapılması gereken 
detaylı bir çorba tarifine benzetirken, 
hikayedeki taş çorbası, sadece süreci 
kurgulamaya dayanan bir çeşit oyundur: 
İçine bir taş yerleştirilmiş bir kazan su bir 
yandan kaynarken, köylüler ellerinde kalan 
ya da bulabildikleri malzemeleri birer birer 
ekleyerek oyuna katılır ve böylece çorbayı 
keyifle yapmış, süreci paylaşmış olurlar. 
Oyun benzetmesinin işaret ettiği merak 
uyandırma, yeni bir şeyler deneme, katılım 
sağlama gibi anlamlar için Aslıhan’ın 
referansı Johan Huizinga’dır ama, Herbert 

Marcuse’un, 1960’ların radikal gençlik 
hareketlerine rehber olmuş kitabı One 
Dimensional Man de hemen akla gelebilir: 
Orada da oyun, faydacı rasyonalitenin 
dayattığı toplumsal normları reddedip 
kendine farklı ve özgür bir alan açma, 
çocuklar gibi şen olma yöntemi olarak 
görülür14. Taş çorbası hikayesinin kıssadan 
hissesi, mesleğin bitmiş tasarım nesnesi ve 
mimar-müellif saplantısını sorgulamak, 
onun yerine esnek, ucu açık, önceden 
en ufak detayına kadar belirlenmeyip, 
çok çeşitli aktörlerin katılımıyla süreç 
içinde şekillenen bir tasarım anlayışının 
mümkün olabileceğini düşündürtmektir. 
Böyle bir anlayış, pek çoklarımıza hemen, 
1960’ların anahtar kelimesi “belirsizliği” 
(indeterminacy) mimarlık söylemimize 
kazandıran Cedric Price’ı hatırlatacaktır15.

Her şeyin önceden sabitlenmediği, süreç 
içinde paylaşılarak şekillenen ve mimarı, 
bitmiş objeyi tasarlayan bir deha değil, bir 
olanak-açıcı/ortam-hazırlayıcı (enabler/
facilitator) olarak gören böyle bir anlayış, 
mimarlık mesleğini radikal biçimde 
yeniden sorgulama potansiyeli de taşıyor. 
Bu anlayışta, müelliflik (authorship) ve 
bitmiş tasarım nesnesi hiçbir öncelik ve 
ayrıcalık taşımaz: Esas olan insanları 
kendi çevrelerini kurgulamakta söz ve 
rol sahibi yapmak (empowering), eldeki 
kaynaklarla ve varolan koşullarla bunun 
nasıl yapılabileceğini kurgulamaktır. 
Mimar ille de her şeyi sıfırdan tasarlayan 
yaratıcı bir deha olmak zorunda 
değildir; gerekirse zaten mevcut olanı 
olduğu gibi ya da biraz modifiye ederek 
kullanmakta beis görmez. Aslıhan’ın da 
“SALT Araştırmacıları Ofisi” (2018) için 
Tahtakale’de bir imalatçıdan tedarik edip 
kullandığı ahşap sandalyeler ya da Kadir 
Has Üniversitesi’ndeki öğrenci sergisi 

için kullandığı ahşap kasalar, ipler, teller 
ve sıradan malzemeler, tasarımdan çok 
bir brikolaj ya da küratörlük anlayışına 
işaret eder (Resim 11). Bu anlayış bana 
biraz da, Steiner Evi’ne katalogdan seçip 
satın alınabilecek bir tabure yerleştirerek, 
o sıralarda Viyana’da her objeyi en 
ince ayrıntısına kadar tasarlamak 
hevesindeki Gesamkunstwerk hareketiyle 
alay eden Adolf Loos’u hatırlattı (Bu 
yazıda epeyce andık Loos’u). 1960’ların 
provokatör mimarı Cedric Price da, 
bence bütün felsefesini özetleyen, benim 
de derslerimde çok sık tekrar ettiğim, 
“mesele köprü yapmak değil suyun karşı 
tarafına geçmektir” deyişiyle aslında aynı 
düşünceyi ifade eder. Bugün Alejandro 
Aravena ya da Teddy Cruz gibi mimarlar, 
enformel pratiklerden esinleniyor, süreç 
kurgulamakla yetinen, kullanıcıları 
ve içinde yaşayacak insanları “oyuna 
katan” işler yapıyorsa ve dünyanın her 
yerinde genç mimarlar bundan ilham 
alıyorsa, belki de Aslıhan’ın arzuladığı 
yönde epeyce mesafe katedilmiş diye 
sevinebiliriz.

Bitirirken...
“Mekan yapma pratiğinde cansız nesneleri 
ve hatta insan ötesi varlıkları, toprağı, 
kayayı, yağmuru, kuşu birer müellif olarak 
görmeye başlayarak tasarım tanımını 
ferahlatıp hafifletirsek, mesleği ne şekilde 
dönüştürebiliriz?”
Aslıhan Demirtaş16

COVID-19 virüsünün dünyayı allak 
bullak edip hepimizi evlerimize kapattığı 
şu günlerde, ben de Aslıhan’ı ve ekolojik 
düşünme felsefesini hatırlayıp, doğanın 
adeta öç alırcasına gözümüze soktuğu 
iki gerçeği tekrar derinden hissediyorum. 
Birincisi, “doğa” dediğimiz ve nedense 

9 10
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insan eli değmemiş bir yabani peyzaj 
(wilderness) olarak düşünmeye alıştığımız 
şey, aslında insanı ve inşa edilmiş çevreyi 
de içeriyor; insan, hayvan, bakteri, virüs, 
ağaç, bitki, mineral, taş, toprak, hava, 
su, altyapı ve üstyapı, hepsi birbirinden 
ayrı düşünülemeyecek biçimde içiçe 
geçmiş halde. Bunun unutulması ise bedeli 
çok büyük olan bir kolektif çılgınlık: 
Habitatları yok edilen hayvanların başka 
canlılara geçirdiği virüslerin yarattığı 
kaostan, yükselen su seviyelerinin ve 
şiddeti artan kasırgaların kıyı şehirleri 
için oluşturduğu tehdide kadar pek 
çok işaretini gördük ve görüyoruz son 
sıralarda. Üstelik, “doğa” ulusal sınırları 
tanımayan bir akışkanlıkla, herkesi ve 
her yeri etkiliyor: “Tedbirini alırsak ne 
virüs ne küresel ısınma ne de başka bir 
tehdit bizim sınırlarımızdan içeri giremez” 
diye düşünmek mümkün değil. Global 
sorunlar global yaklaşımlar ve işbirlikleri 
gerektiriyor. Hal böyle iken, mimarın 
da “ben binamı yaparım, gerisi ilgi ve 
uzmanlık alanımın dışında” diyebilme 
lüksü de olmasa gerek. “İnşaat”tan ziyade 
“ziraat”e yaklaşan bir mimarlık felsefesi 
gerçekten çok lazım. 

Son günlerde Aslıhan’ı çok anmamın 
ikinci nedeni ise benim de, onu hep 
meşgul etmiş bir madde ile, toprakla 
uğraşmaya başlamam ve bu vesileyle 
üretim yapılan peyzajların (productive 
landscape) değerini bir kere daha 
hissetmem. Pandemi ortamında, tedarik 
zincirlerinin sıkıntıya gireceği ve olası 
yiyecek sıkıntıları gündemdeyken ben 
de pek çokları gibi yeni (ve tabii çok 
geç kalmış) bir merak edindim: Bahçesi 
olmayan, pek güneş de almayan evimizin 
pencere önlerine saksılar yerleştirip, 
internetten güç bela bulup satın aldığım 

tohumlarla (evet Amerika’da şu anda 
bir tohum bulamama durumu da var) 
maydanoz, fesleğen, kişniş vs. ektim. 
İki aydır, tuhaf bir şekilde sabah uyanır 
uyanmaz ilk iş olarak bu minyatür 
bahçeleri gözden geçiriyor, toplu iğne başı 
kadar küçücük yeşilliklerin topraktan 
çıktıktan sonra her gün biraz daha boy 
atmalarını büyük zevkle seyrediyorum 
(Resim 12). Toprakla tanışmam aslında 
yeni değil: Kardeşimin Saroz’daki 
çiftliği sayesinde domatesleri sırıklara 
asmaktan, plastik kaplı tarhlara çilek 
fidelerini dikmeye kadar epeyce konuda 
bilgilenmişliğim var ama ancak şimdi, 
amansız bir virüs, toprağı bu kadar 
hayati, bu kadar mucizevi kılıyor 
benim gözümde. Aslıhan’ın sıkıştırılmış 
toprakla yaptığı enstalasyonlar ya da 
bostanlarda yaptığı çalışmalar nasıl bir 
farkındalık yaratma amaçlıyorsa, ben de 
ilk defa saksılarımdaki toprağın bu denli 
farkındayım. Toprağın rengi, kuruluğu, 
yaşlığı, dokusu vb. beni yakından 
ilgilendiriyor. ■ Sibel Bozdoğan, Prof.Dr; 
Boston Üniversitesi, Sanat ve Mimarlık 
Tarihi Bölümü.
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Ground, W.W. Norton, New York, 1995.
4 Timothy Morton, The Ecological Thought, Harvard 
University Press, Cambridge MA, 2010.
5 Simon Schama, Landscape and Memory, Vintage 
Books, New York, 1996, s. 15.
6 Denis Cosgrove, Social Formation and Symbolic 
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Blackwell, Oxford ve Cambridge, 1998.
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Small is Beautiful: Economics as if People Mattered 
(1970), Harper & Row, New York, 1973; Ivan Illich, 
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Agency: Other Ways of Doing Architecture, Routledge, 
Londra ve New York, 2011.
13 Aslıhan Demirtaş, “Taş Çorbası”, Betonart, 64, 
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14 Johan Huizinga, Homo Ludens: a Study of the Play 
Element in Culture (1938), Beacon Press, Boston, 1971 
ve Herbert Marcuse, One Dimensional Man: Studies in 
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16 Aslıhan Demirtaş, a.g.y., 2020, s. 26.
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11 SALT Galata Araştırmacı Ofisleri ve Toplantı 
Salonu (Fotoğraf: Ali Taptık).

12 Toprak ve fesleğenler (Fotoğraf: Sibel 
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“Kurda, Kuşa, 
Aşa”: Feminist  
Bir Mekansal 
Pratik Olarak 
Aslıhan Demirtaş

Yağmur Yıldırım ■ 

- Aslıhan, senin pratiğinin feminist 
bir pratik olarak tartışılabileceğini 
düşünüyorum. Ne dersin?
- Bu, bu hafta duyduğum en güzel şey!

Güneşli bir öğleden sonra, bahçede kahve 
içerken sohbet arasında geçiveren bu 
konuşma, feminist mekansal pratikleri 
incelediğim tez çalışmamın vaka 
incelemelerinden birinin Aslıhan Demirtaş 
olduğu uzun hikayenin başlangıcına 
tekabül ediyor. Sayısız konuşma, tartışma, 
öğle yemekleri, kahve araları, dedikodular, 
ders hazırlıkları, ofis baskınları, Facebook 
yorumları, proje sunumları, tarif ve öneri 
alışverişleri, dertleşmelerle dolu geçen 
zamanda, Aslıhan’ın dünyaya bakışını 
ve yapma biçimlerini daha yakından 
görme, kendisinin cömertliğiyle üzerine 
birlikte düşünme imkanım oldu. Kendisini 
“feminist” olarak kimliklendirmese de, 
Aslıhan Demirtaş’ın pratiğinin, feminist 
bir mekansal pratiğin hassasiyetlerini 
ve araçlarını keşfetmek için çok zengin 
bir dünyası olduğuna inanıyorum ve bu 
yazıda, yerimin elverdiği ölçüde bunları 
paylaşmayı amaçlıyorum. 

“Başka türlü” yapmak, feminist bir 
anlayışın ana içgüdülerinden. İçinde 
yaşadığımız karmaşık ve köklü tahakküm 
mekanizmalarıyla mücadele etmek, 
farklılıkları keşfetmek ve bilgi üretimi, 
eleştirel düşünce ve aktivizm yoluyla 
ekonomik, toplumsal ve ekolojik adaleti 
inşa etmek için politik bir talep olan 
feminizm, tam da bu sebeplerden “başka 
türlü”ye inanır. “Objektif” gerçeklikleri, 
“tipik” kavrayışları dert edinmenin, yeni 
olasılıkları mümkün kılacak başkalıkların 
peşine düşmenin, yaşanabilir gelecekler 
tahayyül etmenin feminist araçları 
olduğunu söyleyebiliriz. Feminizm ve 
mimarlığın birlikteliği üzerine ilk geniş 
çaplı toplantılardan olan, 1999 yılında 
Paris’te gerçekleşen konferans da ismini 
bundan alır: Latince “başka” anlamına 
gelen alter sözcüğünden türeyen Alterities 
(Başkalıklar). Burada biraraya gelen 
kadınlar, ikilikleri, atanmış rolleri ve 

baskıcı normları tersine çevirmek için 
praksisin çoklu olasılıklarını araştırmış, 
bu olasılıkların olumlayıcı ve eleştirel 
bir dağarcığını oluşturmaya çalışmıştı1. 
Kendilerini feminist olarak ifade eden 
ve tarihyazımından geçici mekansal 
müdahalelere, toplumsal cinsiyet odaklı 
pedagojilerden temsil stratejilerine, mekana 
ilişkin çok çeşitli alanlarda çalışan bir grup 
kolektifin, bu konferanstaki tartışmalardan 
ilham alarak biraraya geldiğini anmak 
gerekir. 

Aslıhan Demirtaş’ın bir bina, bostan, 
meydan, performans, yerleştirme, geçici 
oyun alanı, stüdyo pedagojisi, sergi, marul 
bayramı, metin ya da kilim olarak vücut 
bulabilen, kendi deyişiyle “yapmanın 
periferisi ya da sınırlarında gezinen” 
pratiği, ona göre “mimarlığa, bu sorunlu 
alanda kalmayı tercih ederek muhalefet 
etme”nin bir biçimi2. Bugünün anaakım 
mimarlık pratiğini, sonsuz büyümeyi 
ve yaşadığımız gezegenin sömürülecek 
bir kaynağa indirgenmesini teşvik eden 
bir sistem olarak gören Aslıhan, bunun 
içinde bulunduğumuz iklim krizindeki 
sürdürülemezliğini sık sık dile getiriyor3. 
Anaakım mimarlığın hegemonik 
paradigmalarına direnmenin bir aracı 
olarak “öğrenmeme”yi (unlearn) öneriyor 
ve bir yıldız mimarın bürosunda proje 
yöneticisi olarak çalıştığı (I.M. Pei), 
mesleğinin erken yıllarındaki deneyimi 
ile bunu örnekliyor4. Kendi pratiği, ona 
göre bu deneyimden “öğrenmeyişleri” 
üzerine temelli; malzeme, yer, mimar, 
tasarımcı gibi kavrayışlarını yeniden 
tanımlamak, tüm eylemlerini ve kararlarını 
gezegende varolan herkesin ve her şeyin 
farkındalığıyla yeniden düşünmek, bu 
“öğrenmeme” sürecinin getirdiklerinden 
kimileri olmuş5. Öğrenmemenin 
yanısıra “onarım”, “muhafaza” ve 
“yeniden kullanım”, mimari üretimin 
anaakım dağarcığında bulunmayan 
kavramlar olarak Aslıhan’ın benimsediği 
diğer araçlar6. Bir terzi olan ve evde 
çalışan annesi sayesinde bu pratiklerle 
tanışıklığının çocukluğundan geldiğini 
belirten Aslıhan, bu pratiklerin domestik 
üretim mekanının karmaşıklığıyla olan 
ilişkisine de dikkat çekiyor7. Tüm bu 
kavramların, feminist literatürde ihtimam/
bakım ve yeniden üretim ilişkileri ile olan 
güçlü bağlarını bu noktada anımsamakta 
fayda var. Öte yandan, baskın mimarlık 
anlayışlarının kutsadığı kalıcılık, 
hijyeniklik, sonuç odaklılık, mimarca 
tanımlanmış somut ve değişmez işlevler 
taşımak gibi olgulara zıt düşen araçlar 
bunlar. Bir kültür kurumu olan SALT 
Beyoğlu’nda örülmüş iplerden geçici bir 
kamusal alan oluşturmak, Prizren’deki 

Lumbardhi Sineması ve bahçesini bölgede 
yaşayanlarla birlikte yeniden canlandırmak 
ya da Yedikule Bostanları Koruma Girişimi 
bünyesindeki aktivizmi, bu kavramların 
Aslıhan Demirtaş’ın pratiğinde 
dönüştükleri arasında örneklenebilir8. 

Feminist bir anlayış, pratiğe bireysel bir 
edim olarak değil, işbirliği ve takas yoluyla 
üretilen interaktif ve refleksif bir süreç 
olarak yaklaşır. Bu anlamda, feminist 
kolektifliğin ileri kapitalizmin yıldız ve 
yalnız -ve erkek, heteroseksüel, kentli, 
beyaz, bedensel engelsiz…- mitik mimar 
figürünün karşısında konumlandığını 
söylemek mümkün olur. İşbirliği, uzlaşma 
ve müşterekler, Aslıhan Demirtaş’ın 
üzerinde yoğunlaştığı kavramlardan. 
Yedikule Bostanları Koruma Girişimi ve 
Lumbardhi Sineması örneklerinde olduğu 
gibi, farklı paydaşlardan topluluklar 
bünyesinde ve sözkonusu yerde yaşayanlar 
ile işbirliğiyle karar alıp yapmak, kamusal 
alanın kamusallığını birlikte “yolda” 
oluşturmak, feminist kolektifliğin 
Aslıhan’ın pratiğindeki karşılıkları olarak 
izlenebilir. Öte yandan, kendisinin işlerine 
yakından bakan göz, kimi karakterlerle 
(bu bir ses tasarımcısı, arkeolog, bostancı, 
toprak sıkıştırıcısı ya da topluluk olabilir) 
sıkça karşılaşacaktır; bu ağı incelemek, 

1

1 Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
evsahipliğindeki “Critical Urban 

Practice” atölye çalışmasından görüntü, 
Aslıhan Demirtaş ve Ali Cindoruk, 

Yedikule, İstanbul, 8-9 Ekim 2016 
(Fotoğraf: Aslıhan Demirtaş).
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Aslıhan’ın kolektif yapma süreçlerine dair 
fikir verici olacaktır. 

Günümüzün bireyselliği yücelten 
baskın sistemlerine karşılık, feminist 
bir dünya görüşüne göre her şey 
karşılıklı ve birbirine bağlı karmaşık, 
dinamik ve duyarlı bir oluş halindedir. 
Bu anlamda, feminist bir anlayışın 
kişiyi diğer dünyalara ve diğer 
öznelliklere bağladığını, böylece yeni 
kesişimselliklere ve endişelere kapı 
açtığını söylemek yerinde olur. Donna 
Haraway ve Rosi Braidotti, feminist 
öznelliği günümüzün politik, ekonomik, 
teknolojik ve ekolojik bağlamlarında 
yorumlayan rehber iki isim; ikisi de, 
ileri kapitalizmin tahakküm biçimlerine 
karşı tekçi olmayan kimlikler ve çoklu 
ittifakların bir birleşimi olan özneler 
tasavvur eder9. Radikal ilişkiselliğe, 
yani insan-olmayan ve yeryüzüne ait 
başkaları da dahil olmak üzere, benlik ve 
başkaları arasındaki kapsamlı karşılıklı 
bağlantıya dikkat çeken Braidotti gibi, 
Haraway de doğa, kültür, teknoloji, 
organizma, dil ve makine ayrımlarının 
ortadan kalktığı, varlıkların birbirine 
bağlı olduğu bir çoktürlü ittifakta olası 
geçmişlerin, şimdilerin ve geleceklerin 
pratiğine vurgu yapar10. İkisi için de, 
yeni bir tekno-bilimsel demokrasi, içinde 
bulunduğumuz iklim krizinde acildir ve 
feminist öznelliğin yaratacağı ittifaklar, 
toplulukların yeniden inşası ve etik aidiyet 

biçimleri için yeni imkanlar yaratacaktır.  
Aslıhan Demirtaş’ın, krizdeki bir 
gezegende birarada varoluş biçimleri 
üzerine temellenen pratiğinin, Haraway 
ve Braidotti’nin feminist öznelliği 
bağlamında incelikle donatılmış bir 
dünyası var. Örneğin, İstanbul’un 
en yoğun bölgelerinden olan İstiklal 
Caddesi’ne yerleşen “Kış Bahçesi”, 
insan ziyaretçilerdense bitki sakinlerinin 
konforu gözetilerek yapılmış, insanlar 
için kimi zaman oldukça konforsuz bir 
mekan11. Spekülatif bir iç mekan bahçesi 
olan “Hep Bahar” yerleştirmesi ise, 
modern tarımda tohumların hep uyanık 
tutularak sürekli bir uykusuzluk haline 
maruz bırakılışını sorgulayarak, insan 
ziyaretçileri benzer bir deneyim yaşamaya 
davet ediyor12. Modernizmin insan ve 
insan olmayan, doğa ve kültür, doğa 
ve kent ayrımlarını sorunsallaştırışını, 
Aslıhan’ın pek çok işinde farklı biçimlerde 
izlemek mümkün. Tez çalışmasından 
gezici bir sergiye ve kitaba evrilen uzun 
soluklu “Aşı” projesi, baraj projeleri 
üzerinden, nehirlerin özelleştirilmiş bir 
kaynak olarak tahakküm altına alınışını 
tarihsel olarak inceliyor13. “Nâkil” ve 
“Kaide”de, Yedikule Bostanları’nın bin beş 
yüz yılı aşkın geleneğiyle yapılmış tonlarca 
ağırlıkta sıkıştırılmış toprak kütleler, 
mülkiyet, miras, müşterekler, insan yapımı 
olan, doğal olan gibi kavrayışları yeniden 
düşünmeye davet ediyor14. Yedikule 
Bostanları’ndaki bostancıların tohumları 

“kurda, kuşa, aşa” diyerek toprağa 
savurmasını sık sık anan Aslıhan için, 
kendimizi sürdürmek amacıyla yaptığımız 
her eylem, dünyada birlikte varolduğumuz 
herkes ve her şeyin gözetilmesini 
gerektiriyor15. Kurda, kuşa, aşa yapmak, 
feminist bir pencereden, hasar görmüş bir 
gezegende umudu elden bırakmadan yarını 
düşünmenin yolunu çiziyor. 

Yeni olasılıkları mümkün kılacak 
başkalıkları düşünmek için, derinlemesine 
görüşmelerimizde Aslıhan’ın sorduğu bir 
dizi soruya yer vererek bitirmenin anlamlı 
olacağına inanıyorum:

“Bir bahçe gibi işleyen bir mimarlık 
yapabilir miyiz? Ya da inşa edilmiş 
değil, örülmüş bir mimarlık yapabilir 
miyiz? Mimarlık ‘dünyamızı koruyabilir, 
onarabilir ve sürdürebilir’ mi16? Yağmurla, 
bitkilerle, hayvanlarla birlikte yapmak için 
ne yapılabilir? Arkeologlar gibi çalışabilir 
miyiz -yavaşça eksilterek mekanı ortaya 
çıkarabilir ya da mekan yapabilir miyiz?”
■ Yağmur Yıldırım, Mimar.

Notlar:
1 Doina Petrescu (Ed.), Altering Practices: Feminist 
Politics and Poetics of Space, Routledge, Londra, New 
York, 2007, s. VII ve 3.
2 Aslıhan Demirtaş, Yağmur Yıldırım ile derinlemesine 
görüşme, 4-9 Aralık 2019 (İngilizce’den çeviriler yazara 
ait).
3 A.g.y.
4 A.g.y.
5 A.g.y.
6 A.g.y.
7 A.g.y.
8 “Örgü Duvar”, SALT Beyoğlu, İstanbul, 2014, 
Lumbardhi Sineması ve Bahçesi Yeniden Kullanım 
Projesi, Prizren, Kosova, 2018, Yedikule Bostanları 
Koruma Girişimi, İstanbul, 2013’ten beri.
9 Rosi Braidotti, The Posthuman, Polity Press, 
Cambridge, 2013. Donna Haraway, Staying with 
the Trouble: Making Kin in the Chthulhucene, Duke 
University Press, Durham, 2016.
10 Rosi Braidotti, a.g.y., 2013, s. 48-49; Donna 
Haraway, a.g.y., 2016, s. 31.
11 “Kış Bahçesi”, SALT Beyoğlu, İstanbul, 2018. 
Aslıhan Demirtaş ve Meriç Öner, Açık Mimarlık 
radyo programı, Açık Radyo, 10 Mayıs 2018: [http://
acikradyo.com.tr/acik-mimarlik/salt-beyoglu-kis-bahcesi-
acildi-acik-mimarlikta-konugumuz-meric-oner-ve-
aslihan] Erişim: Mayıs 2020.
12 “Hep Bahar”, 13. Sharjah Bienali, Abud Efendi 
Konağı, İstanbul, 2017.
13 “Modern Denemeler 5: Aşı”, SALT Galata, İstanbul, 
2012, SALT Ulus, Ankara, 2013.
14 “Nâkil”, TÜYAP Sanat Fuarı, İstanbul, 2016, 
Kaide, collectorspace, İstanbul, 2017.
15 Aslıhan Demirtaş, a.g.y., 2019.
16 Aslıhan burada Tronto ve Fisher’ın ihtimam tanımına 
gönderme yapıyor: Joan C. Tronto ve Bernice Fisher, 
“Toward a Feminist Theory of Caring”, Circles of Care, 
ed.: Emily K. Abel ve Margaret K. Nelson, SUNY Press, 
New York, 1990, s. 40.

2 Aslıhan Demirtaş, “Kaide”, collectorspace, 2017: 
Sergi bitiminde Roma Bostanları’na taşınmadan önce 
(Fotoğraf: Ali Taptık, ONAGÖRE).
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Modern Denemeler 5: Aşı

1930’lar Ankara’sında çıkan gazeteler, sık 
sık “yeni başkentin modern rekreasyon 
alanları” olarak kentin “deniz” ve 
“kıyı”larını kutlayan makale ve fotoğraflar 
yayımlıyordu. O dönemde tarıma 
elverişsiz, kurak bir bozkır olan kent, 
bu “kıyı” ve “deniz”lerle aşılanmıştı. 
Bu aşılar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
modernleşme projesinin bir parçası olan 
hidrolik altyapı tesisleriydi: Atatürk 
Orman Çiftliği’nin sulama amaçlı 
rezervuarları (Karadeniz ve Marmara 
Denizi) ile içme suyu temini için yapılan 
ve “Ankara’nın Boğaziçisi” olarak bilinen 
Çubuk Barajı.

“Modern” coğrafyanın modern projeleri, 
aynı zamanda Anadolulu anaçlara 
aşılanan Osmanlı kalemleriyle çoğaltılmış 
kültivarlar, yani Ankara’nın kıraç 
topraklarına nakledilen İstanbul’un kıyı 
coğrafyasıydı. Geçmişle bağları kesilmiş 
bu peyzajlar, öte yandan, eski başkentin 
kentsel pratiklerinin yeni başkentte 
yeniden üretimini sağlamıştı. Ankara 
kültivarını çoğaltan 1930’ların münferit 

Nafıa Vekaleti, 1950’ler boyunca bölgesel 
kalkınma planlarını geliştirecek birden 
çok bakanlık ve devlet kurumundan 
oluşan karmaşık bir makine üretti. Ankara 
kültivarı tüm ülkeye aşılandı. Bunun 
sonucunda, Anadolu ve Doğu Trakya’daki 
nehir yataklarında devasa ölçekte çoğalan 
kültivarlar, yayılıcı ve yabani bir türe 
dönüştü.

Bugün Türkiye’de 700’ün üzerinde baraj 
gölü ve bir o kadar da aşı bulunuyor. 
Bu bağlamda hazırlanan “Modern 
Denemeler 5: Aşı”, Cumhuriyet’in hidrolik 
altyapı tesislerini, modernitenin doğa ile 
kurduğu ilişkiyi sorgulamak üzere ele 
alan bir sergi projesi. Uluslarötesi bir 
modern peyzaj ögesi olan su yapılarını 
biraraya getiren bir albüm, Ankara’daki 
ilk örneklerin fotoğrafları, Fırat ve Dicle 
havzalarındaki baraj göllerinin maketleri 
ile sunulan sergi içeriği, Türkiye’deki 
tüm baraj göllerinin kurumsal arka planı 
dahilinde incelenebildiği bir veritabanıyla 
tamamlandı.

“Modern Denemeler 5: Aşı”, SALT Ulus, 
2013 (Fotoğraf: Cemil Batur Gökçeer).
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Baraj Modelleri: Sağda “Atatürk 
Barajı”, solda “Keban Barajı”.

Konum: SALT Galata, İstanbul ve 
SALT Ulus, Ankara

Yapım Tarihi: 2012 ve 2013
İşveren: SALT

Tasarım: KHORA / Aslıhan Demirtaş, 
Ali Cindoruk, Seçkin Maden, 

Yuvacan Atmaca (araştırma, sergi 
tasarımı ve grafikleri)

Proje İşbirliği: Çağdaş Arpaç 
(aşıcı video kurgusu), Mustafa 

Hazneci (kültivatör video kurgusu), 
Göksel Oktay (kültivatör kamera); 

Veritabanı: Kakare (interaktif 
veritabanı uygulaması), Filika 
Tasarım (interaktif veritabanı 

görselleştirmesi); Barajlar Kitabı: 
Sibel Bozdoğan, Aslıhan Demirtaş 

(metin), Pelin Derviş (çeviri), Başak 
Çaka (editör), Ali Cindoruk (tasarım)

Çizimler: KHORA
Fotoğraflar: Cemil Batur Gökçeer

Sergiden görünüm, SALT Ulus, 2013 (Fotoğraflar: Cemil Batur Gökçeer).
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Kaide
“Kaide” günümüz Türkçe’sinde taban, 
temel, esas, kural gibi toprakla farklı 
ilişkiler çağrıştıran anlamlarda kullanılıyor. 
Sıkıştırılmış topraktan oluşan “Kaide” 
(2016) isimli yerleştirme, boyut olarak 
Tarihi Yedikule Bostanları’nda kullanılan, 
elle şekillendirilen toprak düzenlemelerine 
işaret ederken mülkiyet, miras ve kültürel 
miras konuları üzerinden toprağa atfedilen 
değerleri tartışmaya açıyor. 

“Nâkil” sergisinde toprak, “adımlarımızı” 
üzerine “hafif basmayı” öğrendiğimiz 
ve Yedikule Bostanları’nda yaşandığı 
gibi durduğu yerde göçmenleşebilen bir 
zemin iken collectorspace’te salt tarım, 
yatırım ve sahip olma arzusuna dayanan 
işlevselliğinin sorgulandığı performatif bir 
yerleştirmeye dönüşüyor. 1,5 ton toprak, 
kil, keten lifi, küfeki ve tuğla tozundan 
oluşan yerleştirmenin modül boyutları 
1x1,5x0,5 m. Son gösterimi, aralarında 
sanatçı, koleksiyoncu, düşünür ve 
çiftçilerin bulunduğu farklı pratiklerinden 
davetli katılımcıların “Kaide” ile diyaloğa 
giren katkılarıyla gerçekleşti. Serginin 
sonunda yerleştirmeyi oluşturan toprak, 
Roma Bostanları’na emanet edildi.
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Konum: Arkeologlar Derneği ve 
collectorspace, İstanbul
Yapım Tarihi: 2016 ve 2017 
İşveren: Arkeologlar Derneği ve 
collectorspace 
Müellif: Aslıhan Demirtaş
Belgeleme: Ali Taptık
Uygulama: Nazım Can Cihan, Sadık Atar 
(toprak sıkıştırma)
“Kaide” Misafirleri: Ali Taptık, Nardane 
Kuşçu, Ayşe Umur, Sarkis, Uwe Fleckner, 
Banu Cennetoğlu, Leyla Pekin, Tansa 
Mermerci Ekşioğlu, Hale Tenger, Tolga 
Tüzün, Saruhan Doğan, Emrah Altınok, 
Ali Cindoruk
Fotoğraflar: Ali Taptık
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Kış Bahçesi ve Ofisler

Kış Bahçesi killi toprak, kum, mıcır 
ve kireçten oluşturulan, katmanlı ve 
yekpare bir kütle olarak gayretli ve 
azimli tokmaklama işlemiyle yerinde 
şekillendirilen, 30 ton ağırlığında ve 
15 cm derinliğinde bir platform, onu 
çerçeveleyen alçak duvarlar ve toprağı 
çerçeveleyen bitkilerden oluşan kamusal 
bir mekan. Bir dayanak ve mahsul kaynağı 
olan toprağın, megapolün en yoğun 
mahallelerinden birindeki bir yapının 
dördüncü katına aktarımıyla ortaya çıkan 
bu ortak zemin, önceliği ve önemi kendi 
türümüze biçmediğimiz bir denklemde 
“birlikte nasıl varolabiliriz?” sorusunun 
mütevazı bir tatbikatı. Toprakla, bir 
kent yapısı içerisinde mümkün olan en 
katkısız ve yalın karşılaşma alanı olarak 
Kış Bahçesi’nde, teknolojik müdahale 
ve endüstriyel altyapı gereksinimini 
minimumda tutarak, kamusal alanın 
getirdiği yüksek trafiği karşılayabilecek 
dayanıklılığı sağlayabilmek için 

sıkıştırılmış toprak yöntemi kullanıldı. 
Sıkıştırılmış toprak, kalıp içerisine yığılan 
toprak karışımının elle tokmaklanarak 
şekillendirilmesinden ibaret olan, 
Neolitik çağdan beri kullanılan bir yapı 
yapma pratiği. İstanbul’dan temin edilen 
toprak ile kireç, kum ve mıcır ile yerinde 
harmanlanarak 10 haftaya yayılan bir 
süreçle şekillendirildikten sonra, zeminin 
periferisindeki bitkilerin bir kısmı İstanbul 
Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik 
Bahçesi, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi 
ve Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nden 
emanet olarak alındı.

Kış Bahçe’sinin devamında yer alan ofisler, 
misafir araştırmacılar için tasarlanmış 
yarı kamusal mekanlar. Kış Bahçesi’nde 
de kendini gösteren robotik kesim ile XPS 
(ekstrüzyonla imal edilen polistiren köpük) 
malzemesinden üretilen ve phyllotaxis 
prensibine dayalı geometrik ve floral 
motifler ofis mekanlarında koridor, tavan 

ve çeşitli yüzeylerde varyasyonlarla tekrar 
ediyor. Bu motifler modern öncesi dönem 
yapılarında neredeyse mutlaka varolan, 
Antik Yunan’da Korint kolonlar üzerindeki 
akantus yapraklarına kadar uzanan bir 
gelenek olarak doğa referanslı süslemelerle 
(ornament) bir akrabalık kuruyor. Misafir 
odaları her gelen araştırmacının kendine 
özgü çalışma biçimlerine cevap verebilmek 
niyetiyle esneklik içeren bir sistemle 
tasarlandı. 
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Konum: SALT Beyoğlu, İstanbul
Yapım Tarihi: 2018 
İşveren: SALT
Tasarım: KHORA / Aslıhan Demirtaş, 
Ali Cindoruk, Dilşad Aladağ, Seçkin 
Maden, Ayçıl Yılmaz
Uygulama: Can Cumalı, Nilgül Özgür 
(toprak uygulama); FABB / Burcu 
Biçer Saner, Efe Gözen (robotik 
kesim)
Görselleştirme: KHORA
Fotoğraflar: Ali Taptık
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Uşak Camisi
Uşak Camisi önerisi tuğlanın istife dayalı 
tabiatı ve tekrar kavramıyla ortaya çıktı. 
Tuğla ve sırlı tuğla yüzeyler, tekrar eden 
dikey geometrik bir dizininin farklı 
aralıklarla istiflenmesiyle bir örüntü 
sonucu oluşturuyor. Lineer ve çok yüzeyli 
kütle yine aynı geometrik dikey hacimlerin 
tekrarından meydana geliyor. Kadın 
cemaati özellikli ve geniş düşünüldü; 
namaz vakitleri dışında da sosyalleşme, 
dinlenme, düşünme ve dayanışma mekanı 
olarak kullanıma elverişli ve teşvik eden bir 
şekilde tasarlandı. Projenin dahil olduğu 
Kent Park yeşil alanlarının camiye yakın 
kısımlarında ise, Uşak halkına bahçecilik, 
bostancılık dersleri verilebilecek, halkın 
aktif olarak da rol alabildiği eğitim, 
rekreasyon ve terapi mekanı olarak 
kullanılacak üretken peyzaj alanları 
planlandı. Konum: Uşak

Proje Tarihi: 2015
İşveren: Uşak Belediyesi

Tasarım: KHORA / Aslıhan Demirtaş;  
Seçkin Maden (parametrik örüntü tasarımı)

Çizimler/Görselleştirme: KHORA
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Deneyi, 
Malzemeyi, 
Olağandışı 
Canlıları Pratikte 
İçermek

Merve Bedir ■ Aslıhan Demirtaş’ın 
hem araştırma odaklı hem de mimarlık, 
öğrenme/eğitim, sanat aralıklarına 
yerleşen pratiğini olanca yoğunluğu 
içinde sunabilmek adına geçtiğimiz 
Mayıs ayında Ali Taptık, Meriç Öner, 
Özge Ersoy, H. Sinan Omacan ve Tansel 
Korkmaz’ın katılımıyla çevrimiçi bir 
toplantı gerçekleştirdik. 

Merve Bedir: Dilerseniz “Aşı” ve “Hep 
Bahar” ile başlayalım. Her ikisi de insan, 
teknoloji ve ekoloji arasındaki ilişkileri 
ele alıyor. Bunların ilişkisinde nasıl bir 
sibernetik denge vardır? Nasıl bir (ölçek) 
ekonomisi vardır? 
 
Aslıhan Demirtaş: Öncelikle belirtmeliyim 
ki bugün burada olan ve ayrıca pratiğimle 
ilgili yazan kişiler beni ve işlerimi 
şekillendirmiş kişiler. Her bir projeyi 
ve işi, kişilerin, yerlerin ve mekanların 
birbirine dolandığı ilişkisel bir yumak 
olarak görüyorum.

“Aşı” ile başlamak anlamlı zira benim 
için İstanbul döneminin başladığı 
proje. 2011’de Türkiye’ye Denizli’de 
bir proje yürütmek üzere gelmiştim 
ve kısa bir süre sonra Meriç Öner’den 
Sibel Bozdoğan yönlendirmesiyle gelen 
bir e-posta ile “Modern Denemeler 5: 
Aşı”ya başladık. “Aşı”, 1998-2000 
yılları arasında MIT’de Sibel Bozdoğan 
ile çalıştığım yüksek lisans tezim 
üzerine kurulu bir sergi. Modern bakış 

açısının doğa ile ilişkisini sorgulamak 
üzere Türkiye’de baraj yapma pratiğini 
merkeze alan bir çalışmaydı. Sergi 
sürecinde Meriç ile beraber çalışmak, 
yaptığım araştırmayı sergi mecrasında 
yeniden oluşturmaktı; hangi soruları, 
ne şekillerde ve neden soralım, nasıl 
paylaşalım gibi sorgulamalarla açılan 
yeni bir dünya bakışı idi. “Aşı”, 2012 
yılında İstanbul’da SALT Galata’da, 
2013 yılında da SALT Ulus’ta revize 
edilerek ve biraz da dönüştürülerek 
açıldı. 
 
“Aşı”nın başladığı Çubuk Barajı, 
Ankara’ya içme suyu sağlayan çok 
katmanlı bir mekan: Bir altyapı, kamusal 
mekan, peyzaj ve sosyal mühendislik 
projesi. Baraj, su kenarında yemek 
yenilen ve dans edilen bir gazino, kuyruk 
suyunda fıskiyelerin arasında yapılan 
kayık gezintileri, ağaçlandırılmış tepeleri 
de içeriyor. Tüm ülkenin havzalara 
ayrıldığı 1950’lerde, devlet kurumları 
vasıtasıyla nehirlerin bir su rejimi 
yönetimine indirgendiğini görüyoruz. 
Yani altyapı ve planlamanın ölçeği 
büyüdükçe teknoloji ve onun şiddeti de 
artıyor.
 
Teknoloji ve içerdiği şiddet konusunda 
“Hep Bahar” benzer bir çizgide. Zeynep 
Öz küratörlüğünde Sharjah Bienali’nin 
İstanbul ayağı için ısmarlanmış bir 
iş ve bitki üretme floresanlarından 
oluşturulmuş bir enstalasyon. Toprağı ve 
tohumu her daim çalıştırıyor olmamızla 
bir karşılaşma yaşatmak istedim: Kendi 
döngüsünde kış uykusuna yatan tohum 
ve toprak, üzerine inşa ettiğimiz seralar, 
fertilizasyon ve buna benzer teknolojik 
müdahalelerle kendimizi beslemenin en 
doğal aracı olarak gördüğümüz tarım 
aktivitesi yoluyla müthiş bir zorlamaya 
tabi.

M. Bedir: Aşılamada Saskia Sassen’ın 
doğaya delege etmek olarak bahsettiği 

şey var, yani insanın müdahale ederken 
doğanın kendi süreçlerini kullanarak 
bir dönüşüme yol açması. Barajlar ve 
yüksek teknolojili tarım, tümü insan 
tarafından tasarlanmış, hesaplanmış 
süreçler ve şiddetleri de bu yüzden 
başka bir seviyede. Ölçek ekonomisi ise 
müdahalenin hızı ve ölçeği değiştikçe artık 
çevresine etkisinin başka bir seviyede 
olmaya başlaması ile ilgili.
 
Meriç Öner: Öncelikle birlikte 
düşünme ve çalışma pratiği ile ilgili 
bir şeyler söyleyebilirim. Bir kültür 
kurumundan gelen davetin şöyle bir fark 
sağlayabildiğini düşünüyorum: Bir iddiayı 
değil bir soruyu ortaya koyabilmek. Ben 
“Aşı”nın nesneler olarak sergi dahilinde, 
graftonline.org sayfası ile başka bir 
mecrada ve sonrasındaki e-yayında, 
üstten ve nihai bir söz söylemenin 
ötesinde elindeki ortamla soru çoğaltan 
bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Her 
adım aslında diğerini getiriyor. Özellikle 
SALT Ulus’a taşındığında “Aşı”nın 
üzerine eklenenler, bir sorunun üzerine 
vakit oldukça neler eklenebildiğini 
gösterir. Aslıhan’ın söylediği gibi, Sibel 
Bozdoğan’ın yönlendirdiği bir buluşmayla 
bir yüksek lisans tezi etrafında başlıyor 
ama şu anda düşününce, teknolojiye 
ve ölçeğe dair konuştuklarınız örneğin, 
birbiri üzerine eklendikçe kendini yeni 
bir mecra sayesinde başka şekillerde ifade 
edebiliyor. Zaten nihayetinde bununla 
uğraşıyoruz, hem disiplinler hem merak 
edenler anlamında yaptıklarımızın daha 
çoğuyla buluşabilmesi.
 
Teknoloji sorusu bana kurumlar 
tarihi bağlamında graftonline’daki 
kurumların birbirini doğurduğu haritayı 
düşündürüyor. Bu “Aile Ağacı”, Çubuk 
Barajı’nı, hatta Osmanlı döneminde 
yapılmış barajları da inşa eden yönetici 
yapılar ile en son noktada bugün 
geldiğimiz yerde barajları üreten yönetici 
yapıları gösteriyor. Bu, yüzyıldan 

1 Merve Bedir, 
Özge Ersoy, Aslıhan 
Demirtaş, Sinan 
Omacan, Meriç Öner, 
Tansel Korkmaz ve 
Ali Taptık; Çevrimiçi 
toplantı, 23 Mayıs 
2020.
2 Karakaya Barajı, 
1999 (Fotoğraf: 
Aslıhan Demirtaş).
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fazla bir sürede Türkiye tarihini çeşitli 
katmanlardan okumak için mükemmel 
bir araç. Her şeyden çok bununla 
ilgileniyorum: Önümüzdeki nesnelere, 
birtakım olaylara, tekrarlayan durumlara 
bakarak topluma yorum getirebiliyoruz, 
literatüre bakarak bir şeyleri başka bir 
şeylere benzeterek irdeleyebiliyoruz. “Aile 
Ağacı” bu bakımdan “Aşı”dan tekrar 
tekrar başka şeylere dönüşmeye uygun en 
özgün üretim. Bu ağacın kendisi üzerinden 
dil konuşabilirsiniz, bir bakanlığın belli 
bir dönemdeki isimlendirmesine bakarken 
belki beklenmedik ilişkiler ağı ortaya 
çıkabilir, bunun üzerinden devletin üretici 
yapılarından nasıl bir ölçeğe varıldığını 
tartabilirsiniz. “Çubuk Barajı öyleydi”den 
“Atatürk Barajı böyle”ye katettiğimiz bir 
zaman ve düşünme süreci var, bu “hadi 
sergi yapalım” deyince çıkan bir şey değil, 
sergi yapmak da o değil dolayısıyla.
 
Serginin pleksiden nesnelerini 
hatırlarsınız, o da o düşünmenin bir 
parçası. Onları yapmayı sağlayan 
topografya eğrileri her bir baraj için tek 
tek elle çizildi. Onlara bu vakti ayırmak, 
barajı üreten dinamikleri düşünmeye vakit 
yaratıyor. Zaten Aslıhan’ın düşünme 
şekli buna yakın olduğu için, ayrıca 
bu vakti birbirimize sorular sorarak 
genişlettiğimiz için ortaya “Aşı” çıkıyor; 
“sergi” dediğimiz bunlara aracılık ediyor 
neticede. “Aşı”yı düşündüğümde hem 
narin birer nesne hem de ölçeklendirme 
araçları olan pleksiglas barajlardan 
çok daha önce bahsettiğim soyağacına 
gidiyorum ama, özellikle üzerine sürekli 
eklenebilecek yeniden okuma, öğrenme ve 
düşünme alanları sağladığı için.
 
Bir de Aslıhan’a sormak istiyorum, 
bugün olsa açılış seremonisindeki gerçek 
aşılamayı yapacak mıydı? Biz serginin 
İstanbul’da Mayıs ayındaki açılışında bir 
bahçıvanla canlı bir aşılama seremonisi 
yaptık. Şu anda başka sergileri yaparken 
gelen çeşitli tekliflerde özellikle hayvanlar 
sözkonusu olduğunda, onları dahil 
etmeye yönelik bir tartışmayı dahi 
açmıyorum. Belki o zaman ağaç o kadar 
canlı değildi gözümde. Biz bunu elbette 
şiddeti yansıtmak için herkesin gözünün 
önünde yaptık ama şu anda yapamazdım 
diye düşünüyorum. Aslıhan’ın ne 
düşündüğünü merak ediyorum.
 
A. Demirtaş: Dünya üzerindeki her canlı 
çevresini kendisine göre dönüştürüyor. 
“Kendine göre”nin ne kadar olduğu 
ise bir soru. Kayayı ufalayarak toprak 
oluşturmaya başlayan likenden sonunda 
orada oluşan ahlat ağacına dek ekolojide 
süksesyon dediğimiz zincirleme süreçler 

var. Toprağın ve ortamın kimyasını, 
nemini, mantar ağlarını, gölgesini 
dönüştüre dönüştüre eviren döngülerin 
bizler de bir parçasıyız. Ölçek burada 
devreye giriyor, ağacın aşılanması ile 
Türkiye’deki bütün nehirlerin üzerine 
baraj yapılması arasındaki teknolojik 
dönüştürme aksiyonunda köklü bir fark 
var. Ölçeği çok büyüdüğünde, şiddeti 
arttığında artık iki benzer teknoloji aynı 
faaliyet olmamaya başlıyor.

Tansel Korkmaz: Genç Cumhuriyet’in 
başardığı barajlar, fabrikalar ve 
sanayileşme hiç sorgulamadığımız hep 
gururla anlattığımız ve öğrendiğimiz 
şeylerdi, ilkokulda. Aslında çağın ruhu 
da oydu galiba, kalkınmacı zihniyet tam 
anlamıyla. Ama daha sonra yavaş yavaş 
bakışımız değişti: Arendt’in İnsanlık 
Durumu kitabında1 söylediği gibi, insanın 
doğa ile karşılaştığı ve müdahale ettiği her 
durum şiddettir. Şiddet tabii ama bunun 
kararı nerede, çünkü aslında her canlı 
habitatını oluşturuyor hem adapte oluyor 
hem çevresini kendisine adapte ediyor. 
Soru şu, bunun sınırı nereden geçiyor; 
nerede karşılıklı adaptasyon nerede 
zarar verme oluyor; yani biz nasıl Çubuk 
Barajı’ndan GAP projesine geldik?

Herhalde doğaya yabancılaşma (alienation) 
bunu anlamak için kilit kavram. Diğer 
canlılar kendilerini doğanın bir parçası 
hissederek habitatlarını oluşturuyorlar, 
kendilerini merkeze alarak, doğayı 
nesneleştirerek değil. Bizim dışımızdaki 
canlılar yeryüzünü terbiye ve kontrol 
etmek yerine onun bir parçası olarak, 
uzlaşarak yaşıyorlar. Modern insan -ki 
bunun başlangıcını Rönesans’a çekebiliriz, 
giderek doğayla ilişkisini daha çok meydan 
okuma olarak görüyor. İnşa etmek her 

zaman doğayı dönüştürmek anlamına 
geliyor tabii ama bunu doğanın suyuna 
giderek yapmayı unuttu modern insan, 
ona meydan okumaktan haz alır oldu. 
Doğaya yabancılaşmaya başladığımız ve 
bütün yeryüzünü bize sunulmuş bir rezerv/
kaynak olarak görmeye başladığımız an 
dönüştürme zarar verme oluveriyor ve 
bunun dozu da her geçen gün artıyor. 

M. Bedir: İki son notum var burada: 
Birincisi Tansel Korkmaz’ın bahsettiği 
kırmızı çizgiler, kendi pratiğimiz ve 
yapabileceklerimizin limitleri açısından 
kırmızı çizgiler çizilebilir mi merak 
ediyorum. İkincisi de Süleyman 
Demirel’in, Aslıhan Demirtaş’ın kitabının 
giriş bölümünde okuduğum “Su boşuna 
akmaz” sözü. Böyle bir yorum barajlar 
konusunu mülkiyet, işgal ve haklar 
üzerinden tartışılabilecek bir zeminden 
uzak tutuyor. Çünkü aslında suya bir 
görev atfetme sözkonusu.
 
Sonraki sorum için önce Meriç Öner’in 
barajların soyağacı ile açıkladığı, 
modernitenin yapma ve yönetme 
biçimlerinin bir yandan değişirken bir 
yandan sürekli olma halini, sonra Tansel 
Korkmaz’ın bahsettiği yabancılaşma 
kavramını vurgulamak istiyorum. 
Yabancılaşma sadece doğaya değil yapma 
ve üretme süreçlerine de yabancılaşma, 
vatandaş olarak ya da pratisyen olarak. 
Bu yabancılaşma nedeniyle bağlam 
algımız sürekliliğini yitirmeye başlıyor; 
okumalarımız, eylemlerimiz kırılmalar 
üzerine oturmaya başlıyor.
 
Bağlamın sürekliliği ve yapma pratiği ile 
ilgili Aslıhan bir mülakatında malzeme 
ve nesnelerin sürekliliğini kaybettiğinden 
bahsediyor, “ucuz-kolay-çabuk 

2
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üçlüsü”nün hayatımızın olmazsa olmazı 
haline geldiğini söylüyor. Aynı kelime 
oyunu ile gidersem, aslında Aslıhan’ın 
işlerinde “yavaşlık, malzeme, bağlamla 
hareket etme” üçlüsünün öne çıktığını 
iddia etmek isterim. “Nâkil”, “Kaide” 
ve “Kış Bahçesi” üzerinden yapma süreci 
ile ürünün ilişkisini bu ikinci niteleme 
açısından tartışmak mümkün mü?
 
A. Demirtaş: Pratiğimde, projeler kendi 
başına kendi parametreleriyle tasarlanıp, 
yapılıp sonlanmıyor: Başka projeler 
benzer sorular ve mevzularla devam 
ediyor. “Nâkil”, TÜYAP’ta Arkeologlar 
Derneği İstanbul Şubesi için Yiğit Ozar 
küratörlüğünde yaptığımız bir sergi. 
Sergi tasarımının yanısıra “Kaide” 
isimli işi üretmiştim ve 1600 yıllık tarihi 
Yedikule Bostanları ve göç kavramları 
bağlamında ortaya çıkmıştı. Daha sonra 
Özge Ersoy’un davetiyle “Kaide”yi 
collectorspace’te yeniden ziyaret ettik. 
Müzisyen, sanatçı, tasarımcı, tohum 
toplayan koleksiyoncu kişiler ile birlikte 
biriktirmek ve mülkiyet konularını 
açtığımız bambaşka formatta ele aldık. 
Daha sonra sıkıştırılmış toprak tekniğini 
SALT Beyoğlu Kış Bahçesi’nde kullandım. 
 
“Kaide” insanın malzeme ile dürüst, 
asimetrik olmayan bir ilişki kurarak yani 
kolaylaştırıcı veya hızlandırıcı herhangi 
bir araç kullanmadan 1x1,5x0,5 m’lik bir 
kütleyi yapabilmek için ne kadar fiziksel 
gayrete, zamana ihtiyaç duyduğunu 

yapma sürecinde bedensel tecrübe ile 
sorgulayan performatif bir işti. Gündelik 
hayatımızda sıradan, sembolik olarak 
ise kutsal olan bir “malzeme”, toprak ile 
yaparak beraber yürümekti. 

Bu yürüyüş sonrası Kaz Dağları 
eteklerinde Hacıaslanlar Köyü’nde 
Nirva ve Alen Mevlat’ın İkizçam Evi’nde 
ve Giresun’da Yürük Yayla Evi’nde 
Alp Tekin Ocak’ın dedesinin yüzyıl 
önce toplama taşlarla inşa ettiği evin 
büyümesi için yaptığımız projelerde emek, 
malzeme ve yapmaya dair birikimlerimi 
kullanıyorum. Yani aslında “Nâkil” 
yahut da “Kaide”deki sorular sadece soru 
olmakla kalmıyor ama kendi pratiğimi 
besleyen, sınayan bağlamlara dönüşüyor. 
 
M. Bedir: Peki, collectorspace’in durduğu 
yerden “Kaide”nin derdi neydi?
 
Özge Ersoy: Meriç, Aslıhan’ın işlerinin 
nihai bir şey söylemekten ziyade 
sergilendiği ortamla soru çoğalttığından 
bahsetti. Ben de buradan başlamak 
isterim. 2016’da gerçekleşen ve göç 
kavramı etrafında şekillenen “Nâkil” 
sergisindeki “Kaide” ile 2017’de 
collectorspace’te sergilenen “Kaide”nin 
sorduğu soruların teşhir edilme 
bağlamına göre değiştiğini düşünüyorum. 
“Kaide”nin “Nâkil” sergisindeki temel 
sorusu şuydu: Yerinden edilen toprak 
hangi hafızayı, hangi bilgiyi aktarıyor, 
naklediyor? “Kaide”, collectorspace’e, 
koleksiyonculuk pratiklerine odaklanan 
bir sanat inisiyatifine misafir olduğunda 
bu soru farklı bir yöne evrildi. Kalıcı bir 
nesne olmaya çalışmayan, malzemesi, 
toprağı sadece sergi dönemi için 

ödünç alınan “Kaide” alışılageldik 
koleksiyonculuk anlayışına dair 
ne söyleyebilir? Koleksiyonculuğu 
biriktirmekten ziyade emanetçilik 
üzerinden tanımlamaya nasıl katkıda 
bulunabilir? Aslıhan’la sohbetimiz bu 
sorularla başladı.
 
collectorspace 2011-2017 arasında Haro 
Cümbüşyan ile beraber yürüttüğümüz,  
20 m2’lik bir camekanda faaliyet gösteren, 
kar amacı gütmeyen bir sanat inisiyatifi 
idi. Amacımız, güncel sanat alanındaki 
özel koleksiyonları kamuya açma yolları 
aramak, koleksiyoncuların sanatçılara, 
sanat işlerine ve kültürel müştereklere 
dair sorumluluklarını tartışmaya açmaktı. 
Koleksiyoncu, “bitmiş” nesneleri satın 
almanın ötesinde ne yapabilir, sanat 
üreticisini ve üretim sürecini nasıl 
destekleyebilir, sanat işine sahip olma 
fikrini yeniden nasıl yorumlayabilir 
soruları bizim için merkezdeydi.
 
collectorspace’te düzenlediğimiz son 
sergi “Kaide”ye evsahipliği yaptı. 
Aslıhan’ın söylediği gibi, “Kaide”nin 
sorduğu soruları çoğaltmak amacıyla 
içinde tohum koleksiyoncularının, 
sanat koleksiyoncularının, sanatçıların, 
müzisyenlerin ve şairlerin bulunduğu 
bir grubu “Kaide”yi yorumlaması, ona 
eşlikçiler getirmesi için davet ettik. 
“Kaide” sergi boyunca değişmeye, 
dönüşmeye devam etti.
 
Malzeme konusuna da değinmek 
istiyorum. “Kaide”nin 1,5 tonluk 
toprağı bir bahçeden collectorspace’e 
taşındı. Bizim mekana yerleştiği üç ay 
boyunca “Kaide”yi her gün sulama spreyi 

3 KHORA Ofis çalışırken.
4 KHORA Ofis Merak Hazinesi.
5 I.M. Pei ve Aslıhan Demirtaş Doha İslam 
Sanatları Müzesi projesine çalışırken, 
2006 (Fotoğraf: Perry Chin).
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kullanarak ıslattık, toprağı nemli tutmaya 
çalıştık. Tabii ki toprak zaman içinde 
kurumaya, etrafa saçılmaya başladı; 
kenarları aşındı. “Kaide”, form olarak 
da değişmeye devam etti. Sıkıştırıldıktan 
ve üç ay boyunca sergilendikten sonra 
toprağı yeniden çuvallara doldurduk ve 
yakındaki bir bostana götürdük. Toprağı 
toprağa iade ettik. collectorspace’in 
web sayfasına bakarsanız “Kaide”nin 
“bitmiş” halinden ziyade “yapılış” 
fotoğraflarını göreceksiniz2. “Kaide”nin 
yapım aşamasını belgeleyen hızlandırılmış 
bir videoyu sergide de göstermiştik. 
Ali’nin çektiği bu videoyu sergiye dahil 
ederek veya web sayfasında “kurulum” 
aşamasına dair fotoğrafları göstererek 
“Kaide” için verilen insan emeğini öne 
çıkarmak istedik. Aslıhan da toprakla 
kurduğumuz ilişkiden şöyle bahsetmişti: 
Toprağı kutsallaştırmadan ve toprağı 
sömürmeden onunla nasıl ilişki 
kurabiliriz?
 
M. Bedir: “Kaide”yi bugün tekrar 
değerlendirdiğinde bu toplantıya 
getireceğin soru olur mu?
 
Ö. Ersoy: Sergi için yazdığımız metinde 
“Kaide, müşterek mülkiyete dair sorular 
soruyor” diye bir ifade kullanmışız. Metni 
bugün yeniden yazsam “Kaide, kullanım 
ve katılımla mülkiyetin nasıl dönüştüğüne, 
müşterekleşebileceğine dair sorular 
soruyor” gibi bir ifade kullanırdım. Bu 
noktada aklıma mimar, sanatçı ve eğitmen 
Sandi Hilal ve Alessandro Petti’nin 
tartışmaya açtığı al-masha kavramı 
geliyor. Bu kavram Osmanlı döneminde 
tarım arazilerinin bunları işleyen kişilere 
ait olma fikrine işaret ediyor; toprağı 
işlemeye devam ettikleri sürece geçerli 
olan bir tür müşterek mülkiyet fikrini 
içinde barındırıyor. Belki de 1,5 ton  
toprağı collectorspace’e taşımak, 
eşlikçilerle beraber onu “işlemek” bizi bu 
tür bir kavrama yaklaştırabilir.
 
Bu soruları Gezi Parkı’na üç yüz metre 
uzaklıkta, sokakla sürekli ilişkide 
olan camekan bir sanat inisiyatifinde 
sorduğumuzu hatırlatmak isterim. Gezi 
döneminde benim için parkı kamusal hale 
getiren parkı “işgal” etmemiz değil, Gezi 
Bostanı örneğinde olduğu gibi, parkı uzun 
vadede kolektif şekilde dönüştürmeyi 
hayal eden önermeler idi.
 
Ali Taptık: “Nâkil”den bahsederken ve 
özellikle de “Kaide”de bu çok görünüyor. 
“Nâkil”de “Kaide”nin aslında sergi 
tasarımı diye başlayıp işe dönüşmesi, 
sergilenen işlerin onunla ilişkilenmesi 
ve bu sınırların muğlaklaşması onu çok 

etkili yapmıştı. Sonra collectorspace’de 
aynı yöntemin başka bir şekilde 
cisimleşerek ve yeni sorularla kullanılması 
sonra da SALT’ta “Kış Bahçesi”nde 
mekansallaşması. Bunların içinde işin 
kentte, bir binanın içerisinde, iç mekanda 
gerçekleştirilmesini önemli buluyorum. 
Bu yöntemin tekrarlanarak kullanılmasını 
bir nevi mimari araştırma olarak 
görüyorum. Nasıl üretilecek, projesi nasıl 
hazırlanacak, lojistiği nasıl hesaplanacak, 
basit görünseler de değiller; herhalde 
SALT’ta çok ciddi statik bir çalışma 
yapılmıştır bununla ilgili. Genellikle işler 
arasındaki sınırları çok keskin çizmeyi 
sever daha alışılmış anlamda sanatçılar, 
farklı pratiklerdeki sınırsızlaşma bana 
ilginç geliyor.
 
Ucuz-kolay-çabuk üçlüsüne dair bir 
şeyler söyleyeyim: Ucuzluk olarak 
düşük maliyetten bahsediyorsak video 
göstermek ya da sticker’lı baskılarda sergi 
düzenleri kurmak çok ucuz üretimler 
olabilir ama sonuçta sergi tasarımının 
bütçesinin, Arkeologlar Derneği’nin 
TÜYAP tarafından verilen bütçesinin 
nasıl harcandığını, kimlere gittiğini 
düşünmeliyiz. “Kaide” ve “Nâkil” için 
restorasyon uzmanları ve ustaları büyük 
emek verdiler. Burada ucuz olmaktan 
daha çok etkili bütçe kullanımı gibi bir 
düşünce olduğu kesin. Keza SALT’ta da 
benzer bir yaklaşım var. Emeğin, hem 
de fiziksel emeğin göz önünde olması 
iki işte de çok kritik; hani ben süreçleri 
fotoğrafladığım için söyleyebilirim, bugün 
kentte emeğin ne kadar az görünür hale 
geldiğini, özellikle virüs zamanında 
daha da belirgin bir şekilde görüyoruz, 
hissediyoruz.
 
M. Bedir: “Kaide”yi satın almak isteyen 
oldu mu?
 
Ö. Ersoy: Satış yapan bir galeri değildik 
dolayısıyla kimse bize gelip satın alma 
teklifinde bulunmadı. Ancak Aslıhan’a 
sorduğum bir soruydu bu. Varsayalım bir 
koleksiyoncu “Kaide”yi koleksiyonuna 
dahil etmek istedi. Buradaki üretici ile 
emanetçi/koleksiyoncu ilişkisini nasıl 
düşünebiliriz?
 
Malzeme ve fikir itibarıyla koleksiyona 
bitmiş, kalıcı bir nesne olarak giremezdi 
“Kaide”. Geçici sanat işi fikrine 
açık bir koleksiyoncunun “Kaide”ye 
sergilenme daveti geldiğinde üretim/
yapılış masraflarını karşılayabilecek, 
“Kaide”nin geçici olarak sergilenmesini 
ve dolaşımını sağlayabilecek bir aracı 
olabileceğini hayal etmiştim ben. Daha 
önce işbirliği yaptığımız, performans işleri 

satın alan koleksiyoncular aklımdaydı. Bu 
koleksiyoncular satın aldıkları performans 
işleriyle yaşamıyorlar ancak bu tür üretim 
yapan sanatçıları destekliyor ve fikrin 
yayılmasına yardımcı oluyorlardı.
 
2017’de konuştuğumuzda Aslıhan’ın 
bu soruya “katiyen olmaz” diye cevap 
verdiğini hatırlıyorum. Aslıhan, zaman 
içinde fikrin değişti mi? Yoksa cevabın 
hala aynı mı?

A. Demirtaş: Hala zor bir soru bence, 
dolanıp geleyim cevaba. I.M. Pei’nin 
yanında New York’ta 9 yıl, iki tane 
çok büyük projesinde baş tasarımcısı 
olarak çalıştım. Katar İslam Sanatları 
Müzesi ve Miho Şapeli. Katar İslam 
Sanatları Müzesi’nin içi ve dışı taş kaplı. 
I.M. Pei’nin Magny kireçtaşı ocağını 
neredeyse tekeliyle tükettiği biliniyor, 
bunun bir gurur olarak konuşulduğu 
ortamlarda mimarlık yaptım. Amerika’da 
yaşarken Katar’da inşa edilecek bir 
projenin Çin’de görselleştirmeleri ile 
uğraştım. Bugün konuştuğum yerden 
yerellik, malzeme, doğa hakkı diyorsam 
mesleğin ana akımının bu konularda 
ne kadar zıt pozisyonda olduğunu 
tecrübemden bilerek konuşuyorum. 
Sabit kalmıyor, dönüşüyoruz. Pratiğimizi 
sorgulayarak gidiyorum. Kendimi sanatçı 
ve sanat piyasasının parçası olarak 
görmüyorum, yaptıklarıma düşünce 
parçası demeyi tercih ediyorum. Sanat 
ortamında kıyısında durduğum için 
ortamı gerekli nüanslarla görmemiş olup 
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sert genellemelerle çalışmış olabilirim. 
Hatırlarsan “Kaide”yi inşa ettiğimiz 
günden itibaren herkes ona sürekli bir 
şey yapmak istedi: Ben bunun içinde 
maydanoz yetiştirmek istiyorum, delik 
açmak istiyorum, üzerine çırılçıplak 
uzanmak istiyorum, ben bunu tekmeleyip 
yıkmak istiyorum gibi. İstisnasız etken 
davranışlardı ve herkes kendini hak 
sahibi görüyordu ve toprak ille de bir işe 
yaramalıydı. Bir koleksiyoncunun satın 
alması belki de naif kalıyordu bile, bu 
gelen istekler arasında. Dolayısıyla tepkim 
buna idi, toprak yani bu dünya kimsenin 
malı değildi.

Bu minvalde işlerle uğraşma sebebim ise 
basit: Konvansiyonel anlamıyla gelen 
bir işveren bir mimara “sorularıma soru 
ekle, kafamı daha da çok karıştır” diye 
gelmiyor, “benim derdime çare ol”, “bu 
binayı eski sinemadan kültür merkezine 
dönüştür”, “ihtiyaçlarım bunlar, 
mekanını tasarla” diye geliyor ve biz 
işimizde çözümlenmiş bir duruma doğru 

gidiyoruz, sonunda da bir şekilde tecrübe 
edilecek bir mekana doğru gidiyoruz ama 
mekanda ürettiğimiz şeyin daha da fazla 
soru sorması birincil dert değil. Ben bu 
işlerle sanat ortamında kendi pratiğime 
dair soru sorabilme özgürlüğünü kendime 
tanıyorum ki pratiğim nefes ala ala 
yaşasın.
 
Sinan Omacan: Aslıhan’ın sanat 
ortamında yaptıkları üzerine çok fazla 
konuşmayacağım esasen, ama bir şeye 
değineyim. Az önce kendi yaptıklarına 
bakışını tarif ederken, adeta “sanat 
ortamına dalmış bir fil olarak mimar” 
profili canlandı gözümde. Kötü anlamda 
değil, tersine, pek çok şeyi araştırıp 
bakmasına, onlardan da etkilenmesine 
rağmen, kendi yapmaya çalıştığı şeye olan 
odaklanışını kaybetmemesi anlamında 
söylüyorum. Ben bu üretimleri, Aslıhan’ın 
“yapma”ya dair araştırmalarının birer 
parçası olarak görüyorum. “Aşı” 
sergisini düşününce örneğin, mimarlık 
üretimleri üzerinden okunması çok 
da kolay olmayacak şeyleri, çok daha 
büyük ölçekteki “yapma”lar üzerinden, 
daha kolay okunabilir hale getiriyor. 
Dere, göl, vadi gibi coğrafi ölçekteki 
inşai müdahaleler üzerinden, Tansel’in 
bahsettiği, insanın doğa ile ilişkisindeki 
dönüşümler, müdahalelerin ve şiddetin 
dozundaki ya da türündeki dönüşümler 
örneğin, çok daha kolayca görünür hale 
gelebiliyor. Bunları yaparken mimar olarak 
kendi pozisyonunu açıklığa kavuşturmaya, 
kendi durduğu yeri tarif etmeye çalışması, 
bunun farkındalığına sahip olması da iyi 
bir şey bence. Aslıhan daha pratik şekilde 
açıkladı; müşteri ya da işveren sorulara 
yanıt vermemizi bekler, birtakım soruları 
öylece ortaya bırakıp gitmemizi değil, dedi. 
Sadece bu pratik anlamda değil, ama bu 
araştırmalarının ve buradan gördüklerinin 
kendisine yüklediği sorumlulukların da 
farkında olması, bunlar üzerine düşünmesi 
iyidir anlamında diyorum. Kişi kendi 
konumu üzerine düşünmediğinde zira, 

böyle şeyler kolaylıkla boşlukta yapılıp 
söylenen, kimseye de hiçbir sorumluluk 
yüklemeyen sözler haline gelebiliyor 
kolaylıkla. Kendine bir konum edinmeye 
çalışmaktan değil, sorumluluklarının 
farkına varmaya çalışmaktan 
bahsediyorum.
 
M. Bedir: İlk referansımın Süleyman 
Demirel sonraki referansımın Karl Marx 
olması ilginç olacak ama söylemeliyim: O 
zaman burada acaba kullanım değerinden 
mi bahsediyoruz? Yani kullanıcı ile 
kurduğu ilişkiyi gözeten (sanat da olsa 
mimarlık da) bir yapma biçimi. 

M. Öner: “Kış Bahçesi”ni kapsamlı 
bir örnek olduğu için konuşmak lazım. 
Ben de olan biteni mimarlık içinden 
değerlendiriyorum. Tansel Hanım’ın 
demin söylediği: Modernizmin ezberciliğe 
dönüştüğü an. “Ucuz-kolay-çabuk 
üçlüsü” bunun içine giriyor. Yapılırken 
işliyormuş gibi görünebilir ama “ucuz-
kolay-çabuk”un bir hayal olduğunu 
düşünüyorum. Ucuz ve çabuk yapılan 
bir şey görmedim içinde bulunduğum 
projelerde ama ezbere yapılan çok şey 
gördüm. Yavaşlık bunun antidotu mu onu 
da bilmiyorum çünkü o bir hedef olursa 
aynı döngünün içine düşüyorsunuz işte; 
hedefler, gelişmecilik ve modernin bir 
halini yaşatıyorsunuz.
 
“Kış Bahçesi” özelinde şunu söyleyeceğim: 
Genel olarak Aslıhan’ın düşünme ve 
araştırma biçiminin birbiri ucuna eklenerek 
yapmaya döndüğüne katılıyorum. 
Yapmanın düşünmeyi içermesi çok 
değerli çünkü düşüncelerin kendi başına 
bir yerde büyütüldüğü, hikayeleştirildiği 
ve anlatıldığı durumun tersine, pratik 
içerisinde düşünmenin sonucunda ortaya 
çıkan (nesne demeyeceğim) gerçek bir 
şey (Kış Bahçesi). “Kaide”de ayrıca ona 
müdahil olmak isteyenlerle bu yapma 
biçimi tamamlanıyor, başkalarının hikayesi 
haline geliyor. “Kış Bahçesi” ise bir 

6-7 Aslıhan Demirtaş, “Hep Bahar”, Sharjah 
Bienali İstanbul, 2017 (Fotoğraf: Ali Taptık).
8 Aslıhan Demirtaş, “Kaide”, collectorspace, 2016, 
Saruhan Doğan katkısı: Tapu (Fotoğraf: Ali Taptık).
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mekan; kullanan, beğenen, beğenmeyen, 
üzerine oturan, oturmayan... Bunun 
deneyi, malzemeyi, olağandışı canlıları 
pratikte içeren çok iyi bir mimarlık 
olduğunu düşünüyorum. Arkası bilgi 
dolu ama sonuçta kendi başına sessiz ve 
tam durabiliyor. Bir hikaye anlatarak 
bir nesneyi varetmeye çalışmaktan daha 
değerli.
 
M. Bedir: “Kış Bahçesi” fikri nasıl ortaya 
çıktı?
 
M. Öner: Çok net söyleyeyim, Aslıhan 
“Kış Bahçesi”ni şu anda olduğu haliyle 
yapmak için davet edilmedi. “Kaide” 
benim için bir “support structure”dır3 
ve bu sanat alanında tartışabileceğimiz 
çok değerli tutum ama SALT o mekanı 
“Kaide”den türeterek değil, her şeyden 
önce yine “ucuz-kolay-çabuk” olmayan 
bir üretime niyet ederek elde etti. “Kış 
Bahçesi” SALT ekibinin sipariş etmediği, 
yapının imkanları dahilinde onlara Han 
Tümertekin tarafından hediye edilmiş 
bir alan. Bizim için buranın bir toplantı 
için iklimlendirilmesi fikri o kadar 
irkilticiydi ki en başından beri kendine 
uygun haliyle kullanmaya çalıştık. İlk 
ayağında “Yenilebilir Mülk” uygulaması 
için sanatçı Fritz Haeg davet edildi. Bu 
halinde çok heyecan vericiydi çünkü bir 
şeyler yetiştirmek içindi. Ama gerçekleri 
çok güzel yüzümüze vuracak şekilde 
işledi. Birincisi şehir içindeki yetiştiricilik, 
o dönem bizim hayal ettiğimiz gibi 
revaçta değildi. Sonrasında, bunu birkaç 
kere “Kış Bahçesi” ile ilgili konuşurken 
özellikle altını çizdim, Gezi’nin ardından 
herkes bostanları, mahalleler köşeleri 
ele geçirmişken SALT’ta 2011’de küçük 
ölçekli bu deneme anlamsız bir jeste 
dönüşmüştü. Dolayısıyla yapıda yeni 
düzenlemeler yapılırken benzer bir 
kullanımı inatla tatbik etmeye çalışmak, 
hatta bu açıdan süren dalgaları sömürmek 
ve sadece gösteri amaçlı kullanmaktan 
uzak duracağımız için Aslıhan’la “Burası 
bir kış bahçesi ama bugün oraya ne 
koymak gerekiyor, bugün orayı nasıl 
yaparız?” diye bitkiler üzerinden 
konuşmaya başladık. Yani mekanda 
“Kaide”nin ölçeklendirilmesi fikriyle 
konuşmaya başlamadık. Hakikatlere, 
bağlama, koşullara, sohbete dayanarak 
gelişti, bence altının çizilmesi gerek.
 
Dolayısıyla bu bir müşteri siparişi 
değildi ama bir mimari projeydi. Mimari 
proje yaparken denemek yanılmak 
güzel ve kesinlikle yavaş da değil. Öyle 
bir imkan yok, yapan insanın birikimi 
ile koşullara uyabilecek hızda olmayı 
gerektiriyor; seri olmayı gerektiriyor. 

Böylelikle örgütlenebildi, yavaş değildi. 
Hani modern ezberi karşısına yavaş 
ezberi gelmesin. Diğer taraftan hikaye 
bir ezber olarak gelmesin. Nesne bir 
ezber olarak gelmesin. Hepsinin yerine 
ölçüsü ile oturduğu bir yer “Kış Bahçesi” 
benim için, Lumbardhi de öyle. “Aşı”da 
ve “Kaide”de yine düşünme ve yapma 
hali yerli yerine tam ölçüsünde oturuyor, 
bir tek “Hep Bahar”da bunu net 
sezemiyorum.

T. Korkmaz: Özge’nin “Kaide” satın 
alınabilir mi, herhangi bir koleksiyoncu 
bununla ilgilenir mi sorusu benim ilgimi 
çekti. Biraz açmak isterim. Bu işin kıymeti 
sanatı meta olmaktan özgürleştirmesi. 
Toprak nesneleşmeye müsait olmayan 
bir şekilde “kendi haline” bırakılıyor, 
odaya “yer”leşiyor ve bizi hatırlamaya 
çağırıyor; dolayısıyla alınıp satılacak 
bir şey değil. Bunun sebebi de bence 
Aslıhan’ın mimar olarak sanat yapıyor 
olması değil. Ben bu duruşun disiplinden 
bağımsız olduğunu düşünüyorum. 
Aslıhan’da en çok takdir ettiğim ve beni 
heyecanlandıran tarafı, onun “şey”lere 
yakınlaşmasını, onlarla çerçeveleyen ve 
çerçevelenmiş zihnimizi aradan çıkarıp 
doğrudan ilişki kurmasını kolaylaştıran, 
çok etkileyici bir premodern tavrı olması. 
Kendi premodernini unutmuş, ondan 
kopmuş modern bakış, “şey”leri hep bir 
mesafeden inceliyor, onları çerçeveliyor, 
nesneleştiriyor; zaman zaman premoderni 
hatırladığında da geçmişin bir işaretine 
indirgeyip nostaljinin alanına hapsediyor, 
unutsa daha iyi dedirtiyor insana. Çok 
nadir anlarda premodern ve modern 
birbirleriyle dans ediyor, birbirlerinin 
çağrılarına kulak veriyor ve tam da o an 
zamanın akışının dışında asılı kalıyor… 

M. Bedir: Önceki sorularla ile birlikte 
düşünerek, Aslıhan’ın işlerinde insanı 
çevresi ile eşitleyen mekanlardan ve 
süreçlerden bahsedebilir miyiz ve 
dolayısıyla bunun Aslıhan’ın pratiğindeki 
yerinden? Örneğin Aşı kitabında4 Aslıhan, 
nehirden izin almaktan bahsediyor ya da 
diğer işlerde “tekrar”ı bir çeşit eşitlenme 
ritüeli olarak görüyor diyebilir miyiz? 
“Kaide”de toprağı tekrar tekrar ziyaret 
ediş ve sıkıştırma eylemi bir eşitlenme ya 
da “Kış Bahçesi”nde toprağın varlığını 
kente kabul ettirme gibi.
 
A. Taptık: Bir kere tekrar ve yeniden 
ziyaretin arasındaki fark burada kritik. 
Aslında özellikle “Nâkil”, “Kaide”, 
“Kış Bahçesi” arasında tekrar eden tek 
şey malzeme, burada Meriç de sorular 
bağlamında iyi açıkladı; aslında ne kadar 
aynı yöntem, aynı malzeme kullanılsa 

da metafor ve ilişkilendiği konuya göre 
dönüştürülebilir olması. Mimarlık ve 
sanat, iş ve proje denirken bu aradaki 
sınırların bu yuvarlak masada bile bu 
kadar keskin görülmesi beni şaşırtıyor, 
ben “Aşı”da “Hep Bahar”da “Kaide”de 
hep muğlaklaşan bir çizgi görüyorum. 
Ama burada o çizgiyi tekrar tekrar inşa 
ediyoruz gibi geliyor. Meriç başında sordu 
oradan da tekrarla bağlayabileceğim diye 
umuyorum; “Aşı” performansına gerek var 
mıydı, yapılır mıydı yapılmamalı mıydı, 
onun nasıl değerlendirileceği tartışılabilir. 
Benzer bir şey “Hep Bahar”da var diyelim, 
orada o işin aslında pedagojik çok farklı 
bir etkisi var, bir farkındalık yaratmakla 
ilgili bir derdi var. Bir empatiye zorlamaya 
çalışıyor, kendinizi mevsimlerinizin 
değişmediği yapay ışıkla büyütülen bitki 
yerine koyun diyor. Böyle hani net ifade 
edilebilecek bir tavrı var. Bu anlamda 
çok ekolojik bir perspektif ama tonla 
elektrik harcıyor yani kendi içinde bir 
çelişkisi var ya da “Aşı” çok şiddetli bir 
eylemi mevsimsiz bir şeklide yapıyor. Yani 
o zor cevabı da vermek, belki o şiddeti 
de işin parçası haline getirmek böyle 
bir Brechtyen bir yere gitmeye başlıyor. 
Tekrar eden bir şey en azından dünyada 
konunun aciliyetinin çok ortada olduğu bir 
zamanda gerekirse de belli riskleri alarak 
bu (doğa insan ikileminden uzaklaşacak) 
ters empatiyi çağırmak belki... Mimarlık, 
sanat, araştırma, bir iş mekana dönüşür; 
mimarlar kendilerine şimdi sanat şimdi 
mimarlık diye alan ayırmayı severler 
ama ben Aslıhan’ın o ayrımı yapmadan 
çalışmasını seviyorum.
 
M. Bedir: Son olarak Lumbardhi’den 
bahsedelim. Geriye kalandan 
kaçınmamak, onu kullanışlı hale getirmek 
ve birlikte yaşamaya başlamak; miras 
dediğimiz soyut uzak ve anıtsal yerden, 
formdan kurtarıp sürece odaklanmak. 
Bu çerçevede Lumbardhi’yi konuşabilir 
miyiz?
 
A. Demirtaş: Lumbardhi Sineması, 
Kosova’da yapmaya devam ettiğimiz bir 
iş. Ortağım Ali Cindoruk ile yaptığımız 
işleri ve ettiğimiz tartışmaları içeren bir 
iklimimiz var: KHORA. Bugün burada 
yaptığım işlerin 2012’den itibaren 
olanları KHORA ikliminde, hem kişisel 
hem kolektif kişiliklerimizle üretilmiş 
işler. Dolayısıyla biz dediğim zaman 
en başta Ali Cindoruk ve akabinde 
tüm işbirliklerimizden bahsediyorum. 
Lumbardhi KHORA işlerinden bir tanesi.
 
Prizren’de bulunan Lumbardhi Sineması 
1950’ler Yugoslavya’sında devletin, 
propaganda aygıtı olarak birtakım 
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olarak hafif müdahalelerle iç mekanı 
kullanılır kıldık, onarım ve bakım yaparak 
mekanın potansiyellerini ortaya çıkarttık. 
Bu sayede Lumbardhi Vakfı geliştirmekte 
oldukları kamusal programları organize 
etmeye başladı ve kullanıcıların istekleri 
ve arzuları da şekillenmeye başladı. Şu 
anda elimizdeki iş, Lumbardhi’nin eski 
bir devlet propagandası makinası olan 
sinema salonunun özellikle gençlerin 
kullanabileceği, sinema ile birlikte çeşitli 
aktivitelere evsahipliği yapabilecek bir 
mekana dönüştürülmesi işi. İnisiyatifin 
binayı kurtarabilmek için yaptığı 
hareketlerden bir tanesi binayı hafıza 
mekanı olarak tescil ettirmekti. Nice 
babaannelerle dedeler orada tanışmış, ilk 
sevgililerin eli tutulmuş. Prizren’in güncel 
tarihi içinde büyük bir yer teşkil eden bir 
mekandan bahsediyoruz.

Lumbardhi’nin dönüşümü içerisinde, 
mekanın ve fizikselliğinin ne anlama 

geldiğini düşündüğümüzde, baki olan 
(Merve’nin güzel katkısı bu laf, yani 
bakiye) toplumsal anlamda bir biraraya 
gelme mekanı olması. Duvarının sıvası 
veya kapısının kenarının oymasındansa, 
Lumbardhi Vakfı’nın biraraya gelmiş 
olması, binayı tescil ettirmiş olması, 
toplumsal hareketin ve kullanımlarının 
kendisi bu binanın kıymeti. Projeye 
Burçin Altınsay koruma mevzusunda 
danışmanlık yapıyor, onun katkısı 
da azımsanmayacak derecede. Çeşitli 
toplantılarda söylediği bir cümleyi 
hatırlıyorum, “Koruma değişimin 
yönetimidir” demişti. 

Bahçede CHWB Heritage Lab 
kapsamında 20 öğrenci ile bir açık 
mutfak ve çeşme inşa ettik. UNDP ve 
EU bütçeleriyle açıkhava sinemasının 
sert zeminini su geçirir hale getirip 
29 ağaç daha diktik. Şu aşamada 
da yapının yenileme projesinin avan 
projesini bitirmiş, devamı için bütçenin 
onaylanmasını bekliyoruz.

M. Öner: Aslıhan’ın ilgilendiğini bildiğim 
“onarmak” meselesi aklıma geldi. 
Lumbardhi benim gözümde bununla 
özdeşleşen bir süreç. Müdahale de önemli 
bir kavram belki. Bir şeyi yok etmeden 
sürmesini sağlamak, devamlılığını 
sağlamak bana hep onarmakla yakın 
geldiği için, varolan şeylerin yerine yeni 
şeyler konmasına karşılık çok basit, çok 
kişisel, çok net bir tavır olarak gördüğüm 
için hep oradan dinledim.
 
Ö. Ersoy: Son söz olarak, sanat ve 
mülkiyet ilişkisine dair bir ekleme yapmak 
istiyorum. “Kaide” ve “Kış Bahçesi” 
sanatı mülkiyetten özgürleştirmekten 
veya bu kavramlara direnmekten ziyade, 
kullanım üzerinden mülkiyete dair sorular 
sordurduğu, bu tartışmalara koyduğu 
katkı yüzünden değerli benim için. Bir 
şeyi kullanarak, katılıma açarak mülkiyet 
fikrini nasıl değiştirebiliriz sorusunu sadece 
sanat işleri üzerinden değil, (özel girişimle 
kurulanlar ve özel finansal destekle 
faaliyet gösterenler de dahil olmak üzere) 
tüm kültür sanat kurumları üzerinden 
de düşünebiliriz. Kültür kurumunu 
kamusal yapan kapısını kullanıcılara 
açması ya da faaliyetlerine dair hesap 
verebilir olmasından ziyade, kullanıcıları 
tarafından dönüştürüldüğü anların 
toplamı bana göre. Bu tür bir mülkiyet 

9 KHORA, Performans alanı tasarımı “Maldoror”, 
yönetmen/oyuncu: Fulya Peker, 2019 (Fotoğraf: 
Aslıhan Demirtaş).
10 “Kaide”, Nâkil sergi mekanında, Tüyap Artist 2016, 
Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi, Küratör: Yiğit 
Ozar (Fotoğraf: Ali Taptık).

9

10

kasaba ve şehirlere ektiği sinemalardan 
biri. Mimari olarak aşık olacağınız 
bir yanı yok, binayı hafıza mekanı 
olarak gören Prizrenliler dahi binayı 
cazip bulmayabiliyorlar yapı olarak. 
2014’te Lumbardhi İnisiyatifi bir sivil 
toplum hareketi olarak devletin yapıyı 
özelleştirme ajansına vermesine itiraz 
ile oluşuyor. Binanın yıkılıp yerine bir 
alışveriş merkezi ya da bir otopark 
yapılması çok muhtemel. Lumbardhi’nin 
açıkhava sinemasında Dokufest belgesel 
festivalinin açılış performansı olarak 
bütün devlet protokolünün önünde çok 
şiirsel bir protesto gerçekleşiyor. Bunun 
üzerine özelleştirme süreci askıya alınıyor. 
2015’te Lumbardhi Vakfı kuruluyor. 
2015’te güzel bir tesadüfle Vasıf Kortun 
tarafından tanıştırılıyoruz. 2016’dan 
beridir hareketin parçasıyız. Lumbardhi 
Vakfı binayı özelleştirmeden kurtardı, bina 
kamuya aktarıldı, topluluk yola çıktığı 
hedefini gerçekleştirdi. Bu süreçte KHORA 
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başlayarak Faustvari bir enerjiyle bir yeri 
dönüştürmek yerine, kendini bırakarak 
iki adım ileri bir adım geri giderek, 
varolanın seni dönüştürmesi ve senin 
onu dönüştürmen -araştırma dediğimiz 
de böyle bir şey: Her defasında şüphe 
ile başlamak ve bulduğun şeyi alıştığın 
bir kalıba dökmeye çalışmaktansa 
onun çağırdığı o biricik yere gitmeye 
cesaret etmek ve dolayısıyla kendinden 
memnun bir şekilde yaklaşımını bir 
pozisyona dönüştürmektense kırık dökük 
varoluşumuzun farkında olup endişesi 
kadar heyecanını da kaybetmemek.

A. Taptık: 2014’ten beri arkadaşlığımız 
boyunca gözlemlediğim, bilmediği bir 
konuyu kendi kendine öğrenmesi, kendi 
kendine anlamak üzere hırs etmesi ve 
paylaşarak bunu birlikte yapması. Aslında 
“deneyselliğin” bana sıcak gelen tarafı 
da bu, deneysel adına işlevsiz harcamalar 
yapmak değil. Bütün işlerindeki pedagojik 
yaklaşım, örneğin Yedikule Bostanları’nı 
öğrenmesi sürecinin bir master stüdyosu 
olması ve bunu bu şekilde kurguluyor 
olması, bunu her projede yaklaşık aynı 
cesaretle kurguluyor olması pratiğinin 
tekrar eden bir özelliği. Burada da belki 
tekrar yerine ısrarlı demeliyiz.
■ Merve Bedir, Hong Kong Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi, Land 
and Civilization Compositions Ortağı.

* Burada dökümü sunulan çevrimiçi 
toplantı 23 Mayıs 2020 tarihinde 
gerçekleştirildi.
Moderatör: Merve Bedir.
Katılımcılar: Aslıhan Demirtaş (KHORA, 
Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım 
Fakültesi Öğretim Görevlisi), Özge 
Ersoy (Küratör, Asia Art Archive 
Kamu Programları Yürütücüsü), Tansel 
Korkmaz (İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi), 
H. Sinan Omacan (Atölye Mimarlık 
Kurucusu), Meriç Öner (SALT Araştırma 
ve Programlar Direktörü), Ali Taptık 
(Sanatçı, Mimar). 

Notlar:
1 Hannah Arendt, İnsanlık Durumu, çev.: Bahadır Sina 
Şener, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003.
2 “Kaide”, collectorspace, 2017: [http://collectorspace.
org/?p=5349&lang=tr].
3 Céline Condorelli, Support Structures, Sternberg 
Press, Berlin, 2009.
4 Aslıhan Demirtaş’ın 1998 yılında yüksek lisans 
tezi çerçevesinde başladığı ve SALT’ın “Modern 
Denemeler” serisi kapsamında geliştirdiği “Aşı”, 
süregelen bir araştırma projesidir. Aynı bağlamda 
ayrıca, SALT bünyesinde Graham Foundation bursuyla 
bir e-yayın hazırlanmaktadır.

tartışmasını, kullanımı, sınırları ve 
dolayısıyla anlamı sürekli değişen kamusal 
alan üzerinden de yorumlamak mümkün. 
“Kaide”nin sorduğu sorular buraya kadar 
uzanıyor. Aslıhan’ın işlerine dair beni 
heyecanlandıran nokta tam da bu.
 
S. Omacan: Aslıhan, üzerinde çalıştığı iş 
her neyse onun etrafında bazen ilk bakışta 
ilişkisiz gibi de görülebilecek detaylı 
araştırmalar yapıyor, ama her seferinde 
bu araştırdıklarının nihayetinde yapmaya 
dair birtakım inceliklere dönüştüğünü 
de görüyoruz. Lumbardhi örneğinde 
koruma, kullanmaya devam etme, onarma, 
nelerin değişmesi gerektiğine karar verme 
gibi bahsettiği şeyler, mimaride zaten 
gündemde olan tartışmalar. Mimari 
korumanın artık sadece nesne korumadan 
ibaret olarak görülemeyeceğini biliyoruz. 
Aslıhan tüm bunları araştırırken, aslında 
bir yandan inşa edeceği şeye etki edecek 
verileri topluyor. Mimari üretimine 
baktığımız zaman bir yandan yapılan 
nesneye önem veriyor, ama o nesne ya da 
yapının biçimlenişine etki edecek, etmesi 
gereken şeyleri de araştırıp buluyor. Doğa, 
yapmak, inşa etmek, yaptığı, müdahale 
ettiği yere dikkat kesilmek, araştırıp 
tartışmak, beraber yapmak, düşünce 
pratiğine alışkın olmadığı insanlarla da 
birlikte tartışarak bir şeyler yapmak. 
Bunlar aşağı yukarı yaptığı tüm işlerde 
gördüğümüz nitelikler gibi geliyor bana.
 
Burada bir tek Tansel, Aslıhan’ı 
Amerika’ya gitmeden önce tanıyor 
sanırım. Ben de Aslıhan’la Bilgi’de 
stüdyo projesi yaptım, Türkiye’ye yeni 
dönmüştü sanırım, sonra başka bir iki 
şey daha yaptık. Türkiye’de mimarlık 
eğitimi alıp, sonra yurtdışında uluslararası 
tanınan bir mimarlık ofisinde epeyce 
bir süre çalışıp Türkiye’ye dönmüş bir 
dizi mimar tanıyorum ama onlar içinde 
Aslıhan gibisini pek tanımıyorum. Yani 
çoğunlukla o izleğin sonu orada yapılan 
pratiği buraya taşımak ya da o pratiğin 
buradaki bir ayağı gibi devam etmek 
oluyor ama Aslıhan bununla ilgilenmemiş 
gibi duruyor. Dönerken ya da yol 
boyunca az önce bahsettiğim temaları 
içeren oldukça farklı bir mimarlığa 
ilişkin belli belirsiz bir niyetle gelmiş 
sanki kafasında. O anlamda Aslıhan’ın 
buradaki üretiminde oldukça farklı bir 
yere yönelmiş olması da onun ayırdedici 
bir tarafı sanırım. 

Toprakla yaptığı şeyler örneğin; 
sanat galerisinin içinde ya da “Kış 
Bahçesi”nde kerpici görünce -ikincisini 
gördüğümde onun yaptığını bilmiyordum 
yanlış hatırlamıyorsam- olsa olsa 

Aslıhan yapmıştır diye düşündüğümü 
hatırlıyorum. Yadırgatıcı bir şey çünkü 
ilk bakışta, SALT gibi bir yerin diğer iç 
mekanlarını ve malzemelerini düşününce, 
onlara göre üretim tekniği açısından son 
derece basit, her türlü sofistikasyondan 
uzak. Allah allah, buraya bu kadar toprak 
getirip kerpiçten -ya da sıkıştırılmış 
topraktan- setleri ve düzenlemeleri kim 
niye yapar diye düşündürüyor ister 
istemez. Ama hemen arkasından, kendi 
yadırgayışınızı yadırgatıyor asıl, ya da 
benim için öyle olmuştu en azından. 
Çünkü hem malzemesi, hem de kullanılışı 
açısından -oturmak, uzanmak, yaslanmak 
gibi- son derece basit ama çeşitli, yakın 
ve sıcak. Yani orayı bahçe haline getiren, 
orada bir parça “doğa” olarak ortaya 
çıkan şey, ilginç bir şekilde bitkilerden 
ziyade o toprak setler oluyor. Tüm 
bunları da illa öyle ağır kavramsal 
sorgulamalara girmeden, her koşulda 
basitçe hissettirip geçiyor. Bunu örneğin, 
az önce bahsettiğim, Aslıhan’ın uğraştığı, 
kafasını meşgul eden, araştırdığı şeyler 
yumağının orada ortaya çıkışı olarak 
görüyorum; bazen alışılmadık gelse de, 
doğadan bir şeylerle, basitçe yapmanın 
yollarını arayıp bulmak gibi.

T. Korkmaz: Aslıhan yönetmek dediğinde 
yadırgıyorum zira işlerine yönetmek 
çerçevesinden yaklaşmadığını düşünüyor 
ve tam da bu yanını çok takdir ediyorum. 
Yönetmek, bir şeyi kaynak olarak görüp 
ondan asgari olarak nasıl faydalanabiliriz 
diye düşünmek, çok basitleştirerek 
söylersek. İster “Kaide” işini düşünelim 
ister Lumbardhi bunların hepsinde orada 
bulduğu “şey”ler var, yani halihazır; bir 
de bu “şey”lerin içinde açığa çıkmamış, 
aktüalize olmamış bir sürü potansiyel 
var. Aslıhan işlerinde bu karanlıktaki 
potansiyelleri ortaya çıkarıyor. Gerçek 
yaratıcılığın da böyle bir süreç olduğunu 
düşünüyorum. Lumbardhi’ye dair 
yaklaşımını okuduğum yazısının gücü 
de orada yatıyor. İlk önce kendini oraya 
bırakmaktan bahsediyor: Zihinden 
başlamak, parlak bir fikir ortaya atmak 
yerine orayı anlamak; yalnız zihinle değil 
bütün duyularla gövdeyle kavramak ve 
keşfetmek; karanlıkta kalanı günışığına 
çıkarmak; premodern derken kastettiğim 
de bu şekilde bir varoluş. Sıfırdan 
başlayan, silip süpüren ve oraya yepyeni 
bir şey bırakan cin-fikirli bir yaratıcılık 
değil de varolandan başlayan bir 
yaratıcılık; oraya bir imza atmak yerine 
oraya katılmak ve şenlendirmek. Bir sürü 
işinde de aslında bence ortak olan şey o.
Aslıhan’ın nezaket derken de böyle 
bir şeyi kastettiğini düşünüyorum. 
Kendi zihninin yumurtladığı bir fikirle 
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Lumbardhi Sineması
Lumbardhi Sineması, 1950’ler 
Yugoslavya’sında yapılmış sade bir 
sinema binası ve açıkhava sinemasından 
oluşuyor. 2015 yılında devletin binayı 
özelleştirme kararına karşı çıkan inisiyatif 
tarafından kolektif hafıza mekanı olarak 
tescil ettirilerek korundu. 2016 yılında 
inisiyatifin Lumbardhi Vakfı’nı kurmasıyla 
ve yapıyı kamuya tekrar maledebilmesiyle 
birlikte yeniden işlevlendirme projesine 
başlandı. Bu süreçte açıkhava sinema 
bahçesinin peyzaj uygulaması tamamlandı. 
Bahçede kurumun karbon ayakizini ve 
bahçedeki ısı adası tesirini azaltmak üzere 
sert zemin geçirgen betona dönüştürüldü 
ve 30’a yakın yeni ağaç ekildi. Ahşap 
strüktürden oluşan açık mutfak ve 
çeşme tasarlanıp CHWB Heritage Lab 
kapsamında öğrencilerle birlikte inşa 
edildi. Yeniden işlevlendirme projesi 
çerçevesinde mevcut yapıya mutfak, yemek 
holü, depolar ve müzik stüdyosundan 
oluşan yeni bir yapı eklenmesi planlandı. 
Projede, varolan mekanları destekleyen 
atölyeler, araştırma merkezi, araştırmacı 
odaları, ofisler eklendi ve binanın koruma 
projesi hazırlandı. Yapının tasarımı devam 
ederken Lumbardhi Vakfı’nın kurumsal 
kimlik çalışmaları da paralel yürütülüyor.
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Konum: Prizren, Kosova
Yapım Tarihi: 2016 (kısmen tamamlandı)

İşveren: Lumbardhi Foundation
Tasarım: KHORA / Aslıhan Demirtaş, Ali 
Cindoruk, Seçkin Maden, Gözde Çelebi
Proje İşbirliği: CHWB (Kosova), UNDP 

(Kosova) ve EU
Danışmanlar: Burçin Altınsay (koruma), 

Claudia Taborda (peyzaj), Gören 
Hattatoğlu (mekanik), Arton Dautaj 

(strüktür)
Görselleştirme: KHORA

Fotoğraflar: Aslıhan Demirtaş ve 
Elmedina Arapi.

Kafe mutfağına dönüştürülen bilet gişesi 
(Fotoğraf: Elmedina Arapi).
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Eyüp Sultan Meydanı 
ve Yakın Çevresi 
Kentsel Tasarım Yol 
Haritası
“Bu fevkalade bir sessizliğe gömülmüş 
aristokratik bir mahalle gibi uhrevi bir 
hüzünle beraber dünyevi bir hürmet hissini 
ilham eden bembeyaz, gölgeli ve şahane 
bir güzelliğe sahip bir mezar şehridir… 
Mezarlık bahçelerindeki yeşilliğin çelenkler 
ve demetler halinde sarktığı ve üzerinden 
akasya, meşe, mersin dallarının yükseldiği 
beyaz duvarların ve parmaklıkların 
içine geçiyor ve türbelerin kemerli 
pencerelerini örten demir dantellerin 
arasında, tatlı bir ziya içinde, ağaçların 
yeşil gölgeleri ile boyanmış mermer 
lahitleri görüyoruz. İstanbul’un başka bir 
yerinde, ölüm tasvirini güzelleştiren ve 
korkmadan seyrettiren Müslüman sanatı 
bu kadar zarafetle gözler önüne serilemez. 
Dudaklarda hem dua, hem tebessüm 
uyandıran hüzün ve zarafet dolu bir 
kabristan, bir saray, bahçe, bir mabettir 
bu.” Edmondo de Amicis (İstanbul, 1874)

Eyüp Sultan’a yaklaşımı, yukarıda 
Edmondo de Amicis’in betimlemesi 
ile birlikte birçok edebiyat eserindeki 
tasvirler oluşturdu. Bu tasvirlerin çoğu 
Eyüp’ü bir bahçe hatta Yahya Kemal’in 
değişiyle dünyanın en güzel ölüm bahçesi 
olarak niteliyordu. Eyüp Belediyesi’nin 
fikir üretmek üzere davette bulunduğu 
çalıştayda Eyüp Sultan, cami ve çevresi için 
bahsedilen prensipler doğrultusunda içiçe 
geçmiş ve yanyana bahçelerden oluşan bir 
doku olarak ve yapılan müdahalelerse bu 
bozunmuş dokunun onarımı olarak ele 
alındı. Eyüp Sultan Cami Meydanı’nın 
kapasitesini bir yeraltı namazgahı ile 
çözmeyi öneren projede Arasta, Zal 
Mahmud Paşa Çiçek Pazarı, Cafer Paşa 
Çocuk Mekanları, Sultan Center ve 
Feshane özelinde kentsel ve mimari ölçekte 
tasarımlar önerildi.

Öneri tasarımlar ve kentsel strateji Tarihi 
Kentsel Peyzaj (Historic Urban Landscape) 
kavramı çerçevesinde üretildi. UNESCO 
tarafından geliştirilen bu “peyzaj” anlayışı, 
tarihi alanları içinde bulundukları geniş 
kentsel çevre ve fiziki formu, mekansal 
düzenlemeleri, doğal özellikleri ve 
sosyo-kültürel ve ekonomik varlıkları ile 
karşılıklı ilişkisi bağlamında ele alır.
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Konum: Eyüp, İstanbul
Proje Tarihi: 2015
İşveren: Eyüp Belediyesi
Tasarım: KHORA / Aslıhan 
Demirtaş, Ali Cindoruk, Seçkin 
Maden, Hüma Şahin, Sedat Arda
Danışman: Daniele Pini (koruma)
Çizimler/Görselleştirme: KHORA
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İkiz Çam Evi
İkiz Çam Evi, Kaz Dağları’nın eteklerinde 
bir çiftliğin içinde yer alıyor. Mevcut 
zeytin ve çam ağaçlarının arasına ve 
anıtsal bir ikiz çamın karşına 35 m2 
taban alanıyla yerleşiyor. Toplam 45 
m2’den oluşan, çiftçi ve öğretmen bir 
çiftin birincil konutu olan yapı, doğada 
kolay geri çözünür ponza taşı bloklar 
ve ahşaptan, yapının kullanıcıları ve 

marifetli bir marangoz tarafından inşa 
edildi. İnşa sürecinde konvansiyonel çizim 
mecrası yerine üzerinden ölçü alınabilecek 
ve detaylı üçboyutlu model üzerinden 
çalışıldı. Bu süreç işverenlere üçboyutlu 
modelleme programını basit seviyede 
öğretmekle mümkün oldu. Böylece 
eldeki modelden malzeme, ölçü ve detay 
bilgilerini kendileri alıp uygulayabildiler.

Konum: Hacıaslanlar Köyü, 
Edremit
Yapım Tarihi: 2016
İşveren: Nirva ve Alen 
Mevlat
Tasarım: KHORA / Aslıhan 
Demirtaş, Hüma Şahin, 
Seçkin Maden
Çizimler: KHORA
Fotoğraflar: Alen Mevlat
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Aslıhan Demirtaş: 
New York Yılları
Nandini Bagchee ■ Ne zaman Aslıhan 
Demirtaş’ın burada, New York’ta 
olduğunu ve buradaki işlerini düşünsem, 
gülümsüyorum. Bu duygunun kaynağı 
ise genç ve kadın bir mimarın erkek 
egemen bir alanda hiç de alışılagelmedik 
şekilde kendine nasıl yer açtığını ve 
tasarım tartışmasına özgün bakış 
açısından katkısını duyurduğunu 
hatırlamak. Bahsettiğim bakışı açısını 
saptamak kolay değil, Çubuk Barajı’nın 
direngen betonarme kavisi üzerinden 
Yedikule Bostanları’nın yıllarca işlenmiş 
topraklarındaki solucanın bakış 
açısına konar. Aslıhan’ın algısındaki 
bu eşzamanlılık, gündelik olanı 
insan ve insan-dışı/ötesi ağların içine 
yerleştirmesini sağlar.

Ticari ve stilize tasarımlar üreten “star 
mimar” kültüne karşılık, Aslıhan 
Demirtaş’ın pratiği incelikli değişim 
yaratmak amacıyla, yaşayan çevrenin 
mevcut dokusunu adapte etmek için esner. 
Sosyal, ekolojik ve materyal boyutları 
tasarım stratejisine yerleştirdiği işlerini 
ürün değil süreç yönlendirir.

Aslıhan Demirtaş, kariyerinin erken 
zamanlarında New York’ta I.M. Pei ile 
yakın çalışmaya başladı. Tüm ofisin saygı 
ile hitap ettiği Bay Pei, 90’lı yaşlarına 
kadar seçtiği işlerde, güvendiği çalışma 
arkadaşlarından oluşan küçük bir ekiple 
pratiğine devam etti. Yolu Cambridge 
Massachusetts’ten geçmiş Ankaralı genç 
tasarımcı hemen Bay Pei’nin ilgisini çekti 
ve Aslıhan Doha’daki İslam Sanatları 
Müzesi’nin baş tasarımcısı oldu. Bu 
özel proje, Bay Pei’nin yeni tanıştığı 
bir kültürel ve çevresel ortamda yaptığı 
bilinen son müzesi, form ve malzeme 
kavramlarına yeni bir araştırma zemini 
sundu. Mimarlık hayatı boyunca 
ilgilendiği primordiyal geometriler -küp, 
küre ve prizma- etrafında geliştirdiği 
projede Bay Pei varolan takıntılarını 
onun için tanıdık olmayan bir bağlamda 
yorumlaması için Aslıhan’a teslim etti. 

Bu projede “İslami” prototip olarak 
referans gösterilen “Cairene” kubbelerin 
stereometrik geometrisi, Aslıhan için 
hiç de bilindik topraklar değildi. Aynı 
şekilde, Bay Pei’nin tasarım metodolojisini 
oluşturan matematiksel oranlama 
sistemi de Aslıhan’ın daha önce kendi 
tasarım sürecinin parçası olarak gördüğü 
bir yöntem de değildi. Buna rağmen 

Bay Pei’nin disiplinli geometrisindeki 
incelikleri ve nüansları keşfetmek genç ve 
yerinde duramayan mimara şaşırtan bir 
deneysellik ortamı sağladı. Proje yapım 
aşamasına geçtiğinde tasarım direktörü 
rolünü alan Aslıhan, tüm dünyadan 
zanaatkar ve imalatçılarla çalıştı. 
Doha’nın kıyı alanındaki enigmatik 
heykelsi varlığıyla İslam Sanatları 
Müzesi’nin nihai hatları bu nesiller ve 
kültürler arası işbirliğinin sonucudur.

Bu anıtsal müzeyi tasarlama ve inşaatını 
koordine etme işi yanında, spektrumun 
diğer ucunda Aslıhan’ın kişisel ilgileri 
görünmez ekosistemlerin ve küçük ölçekli 
tasarım müdahalelerinin kentte gündelik 
hayatı nasıl etkilediğini tahayyül etmek 
üzerineydi. Parsons Tasarım Okulu’nda 

1 I.M. Pei, Katar İslam Sanatları 
Müzesi, kubbeden görünüm, Doha, 

2009 (Fotoğraf: Keichi Tahara).
2 SLO Architecture, Bronx River 

Crossing, 2009 (Fotoğraf: Andreas 
Symietz).

1

2
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ders veren ve 2009’da kendi ofisini açan 
Aslıhan, tasarımın değişimi uygulamak 
için araçsallaştırılmasını incelemek üzere 
aktivistlerle, mimarlarla ve öğrencilerle 
birlikte çalışmaya başladı. Kolektif 
olarak mimari bir asamblajı yapma/
inşa etme eylemi Bronx Nehri Geçişi 
projesinde görülebilir. Bu işte mimar, 
akademi ile bir grup lise öğrencisinin 
birarada üretmesini kolaylaştırarak, 
evleri denebilecek Bronx Nehri havzasını 
keşfetmelerini sağlamaktı. Bir grup 
üniversite öğrencisi, mimarlık hocaları ve 
demir ustasıyla birlikte geridönüştürülen 
metal, plastik ve diğer atıklardan bu 
değişken arazinin modelini yaptılar. 
Bir sal şeklinde inşa edilmiş bu yayvan 
asamblaj, Bronx Nehri boyunca 
kanolarla çekilerek yol aldı. Girişilen bu 
işin kırılganlığı -kocaman bir salın nehir 
boyunca yol alması- lise öğrencilerinin 
unutulmuş bir nehir ve kirlenmiş 
havzadaki hayatı ile ilişkileniyordu. Bu 
bilgi yakın angajmanı esas alan tasarım 
sürecinde birlikte öğrenilmişti.

Aslıhan Demirtaş’ın ekolojik süreçlere 
olan ilgisi ve “Kültür”ün ayrıcalıklı 
haline eleştirisi, pratiğinde okunabilir. 
Ani kalıntıları üzerine yazıları ve çizimleri 
bu gerilimi gösterir. Orada koyunların 
özgürce dolaşmasına izin verilmesini; aynı 
şekilde bu derin ve etkileyici peyzajın 
önemine kafa yormak üzere savaş ve 
kimlik projesinin bir anlığına kenara 
çekilmesini savunur. Kültürün (geçmiş 

ve gelecek) korunması ile tartışmalı 
(contentious) tarihsel anlatıların 
somutlaştırılması ihtiyacı arasındaki 
gerilim, mimarlığın asıl görevi olan 
daha büyük ve sürdürülebilir bir şeye 
dönüşmesi ve bundan sorumlu olması ile 
dağıtılır.

Sonuç olarak, Aslıhan Demirtaş  
hassas/kıymetli kabul edilen alanlara 
dönmekten ve anlatılarını uzun etki 
sürelerini anlayarak yönlendirmekten 
çekinmez. Gelibolu Yarımadası projesinde 
tam olarak bu yüzden yüzlerce ziyaretçiye 
“ortak bir zemin oluşturmak ve savaş 
kalıntılarını kavuşturmak için” jeolojik 
kayaç alanları arasından yürümeyi önerir. 
Ziyaretçilerin bu muhteşem öneriyi kabul 
etmelerini umuyorum.

New York’ta hareketsiz duran vinçler, boş 
caddeler ve meydanlar arasında el yapımı 
bez maskemle gezerken, mimar ve eğitimci 
olarak bizlerin geçerliliğimizi korumak 
için kendimizin ve piyasa taleplerinin 
ötesini değerlendirmemiz gerektiğini 
düşünüyorum. Aslıhan Demirtaş’ın pratiği 
üzerine düşünmek, daha cömert bir ortak 
zemini aramaya ve araştırmaya olan 
ilgisiyle, nasıl devam edebileceğimize dair 
potansiyel bir yol gösteriyor.
■ Nandini Bagchee, Bagchee Architects; 
City College of New York, Spitzer School 
of Architecture Öğretim Üyesi.

Çeviri: Merve Bedir

Karşılaşmalar
Ares Shporta ■ Lumbardhi’nin 
gelişimi içinde dönüştürücü bir nokta 
olan Aslıhan’la olan karşılaşmamızı 
ve sonrasındaki yolculuğu, İstanbul ile 
olan ilişkimin dışında, kurumun sancılı 
sürecinden veyahut çalıştığımız Kosova 
bağlamından ayrı tutmam mümkün değil. 
Temelinde sıkı bir dostluğu, dinamik bir 
topluluğun aktif birer parçası olmayı, 
öğrenci-mentor ve belli noktalarda da 
mimar-işveren ilişkisini de barındıran 
bu birliktelikten bahsederken, kişisel bir 
dil kullanmak ve hikayemsi bir şekilde 
anlatmak kaçınılmaz oldu. 

***

2014 senesinde, Bilgi Üniversitesi’ndeki 
eğitimim ve İstanbul dönemimin altıncı 
yılında, ilk ve son defa gittiğim Dolapdere 
spor tesisi ve yüzme salonun soyunma 
odasında önceki yıl DokuFest’te tanıştığımı 
hatırladığım Köken Ergun ile karşılaştım. 
Oradan Tophane’deki mahalleme kadar 
yaptığımız yürüyüşten aklımda kalan, 
Vasıf Kortun’un DokuFest ve Prizren’i 
seveceği bilgisiydi. Eve girerken, kaldığım 
dairenin 50 metre ötesinde, her gün 
oturduğum kafenin karşısındaki binada 
Aslıhan’ın çalıştığını bilmiyordum. 

Bundan haftalar sonra Kosova’ya kesin 
dönüş yaptıktan iki ay sonra Lumbardhi 
geçici kültürel miras listesine girmiş 
ve üç kere yıkımın eşiğinden dönen 
sinemanın özelleştirilmesi resmi olarak 
durmuştu. Hemen ardından, Lumbardhi 
Koruma İnisiyatifi olarak binanın 
idarecisi özelleştirme ajansı ile bir yıllık 
kullanım anlaşması yapıp, anahtarları 
aldık, inisiyatifi devam ettirmek için 
Lumbardhi Vakfı’nı kurduk. 23 yaşımda 
ilk işime başladığımda görev tarifim 
aşağı yukarı “sinemayı çokamaçlı ve 
sürdürülebilir çağdaş bir kültür kurumuna 
dönüştürmek”ti ama neyse ki üzerime 
aldığım yükümlülüğün ne anlama geldiğini 
tam olarak anlamamıştım. Aynı hafta 
soluğu İstanbul’da aldığımızda, Vasıf Bey 
ile kısaca tanıştık, yazın festivale jüri üyesi 
olarak gelmeyi kabul edip, sinemamıza göz 
atacağına söz verdi. Kendisi 6 ay sonra 
Prizren’e gelene kadar tüm imkansızlıklar 
karşısında işin zorluğunun farkına 
varmıştım, enerjim halihazırda tükenmiş, 
vakıf iflasın eşiğine gelmişti ve ben aslında 
bu macerayı bırakmaya hazırlanıyordum. 
Fakat o noktadaki sohbetler bir dönüm 
noktası oluşturdu; sonbaharda karşılıklı 
İstanbul ve Prizren buluşmaları ve 
atölyeleri ile kurumun planlamasına 

3

3 Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Odak Alanları 
Fikir Projesi Yarışması Önerisi, Mansiyon Ödülü, 2014.
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koyulduk, ben de işe tekrardan inanmaya 
başladım. Taslaklar yapılıp bize ev 
ödevleri verildikten sonra, benzer süreçleri 
deneyimlemiş, konumumuzu anlayacak 
ve bize destek olabilecek bir mimari 
danışman bulmamız gerektiğinde karar 
kıldık. İki hafta sonrasında Vasıf Bey’den 
gelen spektaküler bir e-posta yoluyla, 
bambaşka rastlantılar zinciri sonucu yolu 
Kosova’ya düşecek olan Ali ve Aslıhan ile 
tanıştık. İlk bakışta İstanbul ve New York 
adresli mimarın yeniyıl tatili için Prizren’i 
seçmesi fikrine şaşırıyor, sonrasında da 
arkadaşlarla kahkahalar atıyorduk, zira 
korkunç derecede sıkıcı kışları ile ufak 
bir sahil kasabasını andıran şehrimizdeki 
etkinliksiz yeniyıl tatillerini ortaokuldan 
beri Prizren’de geçirmiyor, sürekli başka 
yerlere kaçıyorduk. 

Tanışmamız biraz ertelense de serüven 
2016’ın başında gerçekleşti ve bu 
Aslıhan’ın üç yıl içinde 15’i bulacak 
Prizren ziyaretlerinin ilki oldu. O günlerde 
kurumda benim haricimde bir muhasebeci 
ve asistan, bina ve ihtiyaçlar için araştırma 
yapmaya başlamış üç genç mimar, hayaller 
ve finansal imkansızlıklar ve duvarları ile 
gömülü hafızası haricinde bir altyapısı 
olmayan, halkın büyük bir kısmının 
unuttuğu ya da sevmediği bir bina vardı. 
Sorumlu kişi olan benim mimari ve şantiye 
bilgim yok denecek kadar az, binada 
ise bir iki temizlik müdahalesi harici bir 
şey yapılmamış, son yatırım 35 yıl önce 
olmuş, çatı dökülüyor, temeller su ve pislik 
içinde yüzüyordu; yan komşumuz olan 
kasaptan basit bir elektrik tesisatı ile yaz 
ayları boyunca film gösterimleri, ufak tefek 
etkinlikler ve buluşmalar yapan anksiyeteli 
bir oluşum vardı. İkinci gelişinde bana 
“Size nasıl yardımcı olabilirim?” diye 
sorduğunda, elimde hazır bir cevap 
olmaksızın, şaşkınlık ve sessizlik içinde 
kalmıştım. Sorunun cevaplarını parça 
parça, sonrasındaki dört yılda Aslıhan, Ali 
ve tüm ekipler ile birlikte verecektik. 

İlk senemizde programatif vizyon 
araştırma, müzakere ve atölyeler sonucu 
çıkmış, önümüzdeki iki sene kitlesel 
fonlama (crowdfunding) yardımıyla 
topluluk geliştirme ve sinemayı kullanışlı 
kılıp kamuya açma sürecinin üst başlığı 
olarak kullanacağımız “Lumbardhi Public 
Again” (Lumbardhi Yeniden Müşterek) 
sloganı ve kampanyasını başlatmıştık. 
Çatı yenilemesi yapılırken, ufak bir vizyon 
kitapçığı, sinema duvarına projeksiyon 
ve bir kamu programı ile 2016’da binayı 
kullanmaya başladık. Sonraki yılın başına 
geldiğimizde ise, vizyona ve uzun vadeli 
planlara çok fazla odaklandığımız ve 
binanın işlevsel hale gelmesini isteyen 

topluluk eleştirisi üzerine, Aslıhan ve 
ekibi etaplı bir yaklaşım önerisi ile geldi; 
minimal bütçeyle gerçekleşen “pro bono” 
çalışma ile salonun yıllar sonra kullanıma 
açılması sağlandı. Bu şekilde kısa vadeli 
ihtiyaçlar karşılanırken, ilerleyen dönem 
için de baskıyı ortadan kaldırıp, süreci 
daha sakin bir şekilde geliştirmek ve 
tasarlamak olanaklarını oluşturmanın 
peşine düştük. 2018’in başında ek bir 
müdahale daha yapıp, Lumbardhi’nin 
kafesinin açılması ile birlikte günlük 
bazda ziyaretçi ve kullanıcılarına açık 
olma olanağı sağlandı ve sadece bu üç 
yılda 80.000 kişiye ve 600’ün üzerinde 
etkinliğe evsahipliği yapan Lumbardhi 
birçok bakımdan “müşterek” oluverdi. 
Mekanın kamuya açılması ile birlikte 
kurumsal gelişim ve destek alma süreci 
çözüldü, programlar daha belirgin bir 
strüktür çerçevesinde uygulanmaya 
başladı, diğer taraftan da fonksiyonları, 
kullanımları ve altyapısal ihtiyaçları test 
etme fırsatı bulduk. Bu sürecin sonucu ve 
devamında Lumbardhi’nin restorasyon 
ve işlevselleştirilmesi tasarım projesine 
başlamak için şartlar oluştu ve ilgili 
kamu kurumları ile bağımsız kültür 
kuruluşlarının ve diğer paydaşların da 
dahil olduğu katılımcı bir müzakere 
süreci gelişti. Süreçte hem Lumbardhi 
alan yönetim planı hem de onun 
fonksiyonel uygulaması ile binayı koruma 
parametrelerini içeren mimari proje 
ortaya çıktı ve bunlar Avrupa Birliği’nden 
restorasyon ve işlevlendirme için gerekli 
altyapı bütçesinin sağlamasına sebep oldu. 

Şu anki noktadan bakacak olursak, içinde 
bulunduğumuz bu geçiş süreci sinemanın 
mülki olarak da kamulaşmasının 
tamamlanması ve uzun vade kullanım 
hakkının alınmasının yanında, uygulama 
projesi ile kurumsal gelişim paralelinde 
devam edip, Lumbardhi’nin 70. kuruluş 
yıldönümüne de denk gelen 2022 yılının 
ikinci yarısında kapılarımızı tekrar 
açmamız ile son bulacak. 

Tüm bunları 12 yıllık kısa tarihinde 
herhangi bir kültür kurumunun 
kurulmadığı bir ülkenin imkansızlıkları 
içinde, dört başbakanın değiştiği bir 
politik ortamda, 20’li yaşlarında idealist 
ve özverili genç bir grubun geniş bir 
topluluğu aktif tutarak yürüttüğü bir 
kurumlaşma sürecinde, esasında 20 
yıldır şekil değiştiren ortak bir rüyayı 
hayatta tutup gerçeğe dönüştürme çabası 
çerçevesinde görmekte fayda var. Bu 
bağlamda Aslıhan’ın cömert bir şekilde 
bilgisi, fikirleri, deneyimleri, prensipleri 
ve tutkusunu bizlerle paylaşması mimari 
çözüm üretmekten çok öteye, bu 
mekanizmanın bir bütün olarak ortaya 
çıkması, öğrene öğrene gelişmesi ve 
işlemesinde dönüştürücü bir rol oynadı. 
Karşılaşmamız rastlantılar zincirinden 
çıksa da, böyle bir hikayeyi üretmesini ve 
bugünkü ilişkiye dönüşmesini sağlamak 
ancak maceramız dahilinde birlikte 
kurduğumuz dostluk, güven, iyi niyet, 
karşılıklı saygı ve anlayışın varolması 
ile mümkün oldu. ■ Ares Shporta, 
Lumbardhi Vakfı Direktörü.

Lumbardhi bahçesinde 
açık mutfak, Prizren 
(Fotoğraf: Aslıhan 
Demirtaş).
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Yürük Yayla Evi 
Yapım Sürecine 
Dair
Alp Tekin Ocak ■ Aslıhan Demirtaş ile 
tanıştığım günü hatırlıyorum. Türkiye’de 
baraj göllerinin coğrafi, toplumsal, 
kültürel etkilerini incelediği “Modern 
Denemeler 5: Aşı” sergisi üzerine uzun 
uzun konuşmuştuk. Bir hukukçu olarak 
2011 yılından bu yana yerel mücadelelerin 
bir katılım ve direniş biçimi olarak ortaya 
koydukları dava süreçlerinde avukatlık 
yaparak, enerji üretimi amaçlı projelerin 
kırsal mekanda yarattığı çevresel eşitsizliği 
gidermeye çalışan mücadele pratiklerinin 
içinde yer aldım. Ama bunca zaman 
barajlar ve hidroelektrik santraller üzerine 
bizleri yerleşik algılar dışında düşünmeye 
teşvik eden bir mimar ile tanışmamıştım. 
Yıllar sonra, 2018’de, Aslıhan Demirtaş, 
Giresun-Ordu sınırında bulunan Yürük 
Yaylası’nda dededen kalma taş evimizin 
restorasyonu ve uygulama sürecinin 
müellifi oldu.

İlk konuşmalar
2018 sonbaharında projeyi yapmayı kabul 
edişinden sonra, mimarımızın ilk “koşulu” 
kendisine gerekli zamanın tanınması, 
işin aceleye getirilmemesiydi. Biz de işe 
2019 yazında başlamayı düşünüyorduk, 
önümüzde uzun bir kış mevsimi vardı. 

İçinde yaşadığımız toplumu en iyi anlatan 
“hız” kavramıdır. Jean Baudrillard, bir 
hiper gerçeklik deneyimi olarak Amerika’yı 
anlattığı aynı adlı eserinde Amerika kıtasını 
“doğanın insandan önce geçirdiği bütün 

evrimleri sergileyen ilkel bir coğrafya” 
olarak tanımlar. Ona göre Amerikan 
toplumu; hızın esiri olmuş, nedenini 
kaybetmiş bir toplumdur. Spinoza’nınsa 
bütün mektuplarını, üzerinde “caute” 
(ihtiyat) yazan mührünü bastıktan sonra 
postaladığını biliyoruz. Kapitalist sanayi 
toplumunun bütün üretim hallerine yansımış, 
insani ilişkileri aşan, yabancılaşmanın ilk 
sebeplerinden olan “hız” ihtiyacının, Yürük 
Yayla Evi projesinde belirleyici olmasına izin 
vermedik.

İhtiyat, sadece tasarım sürecinde 
mimarımıza gerekli zamanın tanınması 
için değil; Aslıhan’ın düşünme biçimi 
olarak karşımıza çıktı. Kullanıma dair 
ihtiyaçlarımızı tartıştığımız ilk toplantı 
ve ardından temel kararların verildiği 
ikinci görüşmede Aslıhan’ın eskizlerin 
olduğu dosyayı kapatıp; “Bunların üzerine 
uyuyup, kararları yarın verelim” deyişini 
hatırlıyorum. 

Evin tasarımına ruhunu veren şey kabaca 
çizilmiş ilk eskizlerdi. Elimizde ömrününü 
tamamlamış görünen, kullanımı mümkün 
olmayan ama bakıldığında esrarından 
pek de bir şey kaybetmemiş bir taş ev 
vardı. Evin ana kütlesi dönemin sosyal 
ve ekonomik koşullarına göre boyutları 
ve malzemeleri seçilmiş, ortadan girilen 
holün sağında ve solunda biri mutfak ve 
diğeri yatak odası olmak üzere iki odadan 
oluşan, çatısı hariç dikdörtgen prizma 
bir yapı vardı karşımızda. Bu ana kütleye 
yapışık biri büyükbaş hayvanların diğeri de 
atların kaldığı iki ahır mevcuttu. Eğilerek 
girip çıkılan yapının çatısının saçak altı 
seviyesi 145-150 cm civarındaydı. “Beşik 
örtüsü” çatı “tıkıl” ağaç olarak tarif 
edilen, bölgenin ormanlarından kesilmiş 

merteklerden oluşurken, kaplaması 
önce yine aynı ağaçtan özel bıçaklar ile 
çıkarılmış “hartama” ile yapılmış sonradan 
hartamaların çürümesi sebebiyle çinkoya 
çevrilmişti.

Kırk yılı aşkın bir zaman boyunca Ocak 
Ailesi’nin Yürük Yaylası’ndaki konaklama 
ihtiyacını karşılamış ancak bugün 
neredeyse kullanılmaz durumda olan 
bu evi yıkıp yenisini yapmak yerine onu 
mümkün olduğunca onararak, kolektif 
tarihimizi ve hafızamızı sürdürebilmek 
aile bireylerinin temel isteğiydi. Binanın 
nefesini duymak istiyorduk. Bu yüzden de 
tasarımda belirleyici olan karar eskinin 
sürekliliğiydi.

Kalabalık bir aile olunca her kafadan 
bir ses çıkıyor. Ailenin bu konudaki 
fikirleri, Mao’nun “Bırakın yüz çiçek 
açsın, yüz düşünce akımı birbirleriyle 
yarışsın” sözünü aklıma getiriyor. Bazen 
eve ikinci bir kat çıkılıyor, bazen lego 
parçaları gibi evin orasına burasına çeşitli 
işlevlere sahip bölümler ekleniyordu. Tüm 
bu karmaşanın arasında Aslıhan’ın ilk 
eskizini hatırlıyorum. Binanın bugünkü 
halinin fotoğrafının kötü bir çıktısı üzerine 
koyduğu eskiz kağıdında, çatı çizgisini 
devam ettirdi. Basit gibi görünen ilk eskizi 
oluşturan bu çizgi, takip eden sürecin 
yönünü belirledi. Bu çizgi, aynı zamanda 
binanın ustası olan dedemiz Ali Ocak’ın 
ayak izinin devamını oluşturuyor ve farklı 
görüşlerdeki ailemizi aynı çatı altında 
birleştiriyordu. 

İlk duvar
Temelin kazılıp duvarın yükselmeye 
başladığı ilk gün, KHORA mimarlık 
ofisinin bütün ekibinin dahil olduğu 

1 2
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Whatsapp grubuna yolladığım ilk 
görüntüler işlerin yolunda gitmediğini 
gösterdi. Taş duvar konusunda uzmanlığı 
ile tanınan Ahmet Usta, belli ki bazı temel 
şeyleri yanlış yapıyordu1. Aslıhan’dan 
hatalarımızı detaylı çizimleriyle gösterdiği 
ilk eleştiriler gelmişti2. Hızdan kazanmak 
için, büyük büyük taşların üst üste 
koyulduğu ve böylelikle kolayca çıkılan 
“tembel duvarı” yapmamalıydık. Taşlar 
gerektiği gibi ustanın hünerli ellerinde 
çekiç ile kırılmalıydı. Duvarı örerken 
şaşırtmacalara dikkat etmeliydik. Bütün 
taşların yüzü yere bakmalı, taşlar dikey 
olarak yer çekimine aykırı biçimde değil, 
“suyun akışı” yönünde koyulmalıydı. 

Bu eleştiriler çok haklıydı. Zira binlerce 
yıldır, belki de genetik kodlarımıza 
bile işlenmiş, gördüğümüzde estetik 
duygularımıza hitabeden doğru bir taş 
duvar ilk görüldüğünde anlaşılıyor, 
bizimkisi ise buna benzemiyordu. İlk 
günün sonunda Yürük Yaylası’ndaki 
geçmişte inşa edilmiş diğer taş evleri 
dolaştım. Bazıları yıkık bile olsa bütün 
binaları fotoğraflayıp, bunları mimarlık 
ekibimiz ve ustamız ile paylaştım. Yaylada 
rastladığım, kendi evini yapmış yaşlı 
bir ağabeyimizin tavsiyesi de “taşların 
yüzünün yere bakması” şeklindeydi.

Eski Rum bağlaklarından ve etraftan 
topladığımız taşlara dair şu notları 
düşmüşüm: “Bu taşların tümü oradaki 
meraları çevirerek hayvanlarına kışlık ot 
temin eden Rum ahalinin eline değmiş, 
bağlakların kenarında duruyorlardı. Bu 
topraklara zorla değiştirilmiş Selanik’ten 
gönderilmiş bir aile olarak bizler ‘giden’ler 
ile hep bağ kurduk, onları andık. Bu 
taşlar o yüzden ağır bizim için, yerinden 

kaldırmak da zor, ama kıymet veriyoruz, 
vermeye çalışıyoruz, yol yapımı sebebiyle 
oradan oraya atılmasından iyidir diye 
onları yüzyıllardır durdukları yerden alma 
‘cesareti’ne sahip olduk.” Kadim olan taş 
duvar bilgilerinin üzerine, taş seçiminde 
gösterdiğimiz özen sonucu binanın hem 
yeni hem de eski duvarlarının üzerine 
devam ettiğimiz duvar örgüsü sağlamlık 
ve estetik gibi birçok bakımdan tatmin 
ediciydi. 

Horasan harcı
Projemiz için biraz riskli gözüken, 
uygulaması neredeyse tükenmiş diğer 
konu taş duvarlarda kullanılacak harçtı. 
Çimentodan değil doğal malzemeden 
yapılmış harç kullanmak istiyorduk. Evin 
ilk halinin yapımı sırasında, dedem ve 
diğer ustaların sırtlarında taşıdığı killi 
topraktan bulduk. Bu toprağa birleştirici 
olması için saman, yumurta ve kireci 
değişik oranlarda katarak 7 çeşit tuğla 
yaptık. Güneşin altında kuruyan tuğlaları 
kırdık. Mimarımızın önerisi şöyleydi: 
“Ustayla bir değerlendirme yapın. Orta bir 
sertlik iyi olur. En sert olan kolay kırılır, 
hem kendini tutan hem de biraz esnek 
olanı seçin.” 

Çatı
Çatı malzemesi en çok konuştuğumuz 
konulardandı. Bölgede eskiden beri 
kullanılan, yöresel dilde “hartama” 
denen, doğu ladininden yapılma pedavra 
kullanımını düşündük3. Birkaç kişi dışında 
ustası neredeyse kalmamıştı, onlar da 
artık hartama yapmak istemiyordu. 
Kiremit ile kaplamayı düşündük. Hemen 
yanıbaşımızda Semen Yaylası’ndaki eski 
bir Rum Ortodoks Kilisesi’nin şu anda 
yıkılmış çatısı kiremittendi ancak bunun 

dışında hiçbir yapıda kiremit yoktu. Bu 
kiremitler, Giresun’da eski Rum Zeytinlik 
Mahallesi tarihi evlerindeki kiremitler ile 
aynıydı. Marsilya’dan, 1800’ler boyunca 
bölgedeki Rum ahalinin yaptığı fındık 
ihracatı sırasında büyük yük gemileriyle 
getirilmiş kiremitler sadece Giresun 
Limanı’nın hemen yanındaki Zeytinlik 
Mahallesi’ndeki evlerde kullanılmıştı. 
1200-1300 rakımdaki Semen Yaylası 
Rum Ortodoks Kilisesi’ne o dönemde 
Giresun’dan büyük ihtimalle katırların 
sırtında getirilen kiremitler başka bir tarih 
ve yapı bilgisi okumasına olanak tanımakta4 
ancak bugün kullanılmamaktadır. Sonunda 
1980’lerde kullanılmaya başlanan çinko çatı 
ile (eskisinin devamı olarak) devam etmeye 
karar verdik. Çatıyı da tüm yapı boyunca 
saçak altı seviyesi 2,1 m olacak şekilde 
yukarıya kaldırdık.

Günlük notlarından
Karadeniz’in en yüksek yerlerinden 
birinde 1200 rakımda yapılan yapı, 
ulaşım zorluğu sebebiyle çoğunlukla 
mimarımızın bizi yönlendirmesiyle 
ilerledi. Detay ölçü alımları vb. bazı işleri 
telefon ve yazışmalar ile çözdük. Arada 
bir örnekleriyle Gürcistan’ın taş evlerine 
kadar gitmişiz. Başlangıçta mimarlarımızı 
“rahatsız” etmemek, onları meşgul 
etmemek gibi duyduğumuz kaygının 
sonradan tamamen yersiz olduğunu, hatta 
kendi kendimize çözmeye çalıştığımız 

1 İlk eskiz, 2018 (©KHORA).
2 Koyun ve kuzular yayladan köye göçerken, 2020 

(Fotoğraf: Alp Tekin Ocak).
3 Saç örgüsü hartama, Güce, Tirebolu, Giresun (Orhan 

Özgüner, Köyde Mimari Doğu Karadeniz, Dergah 
Yayınları, 2017).

4 Tıkıl ağaç olarak üretilmiş ladin mertekler, 2019 
(Fotoğraf: Alp Tekin Ocak).

3 4



64

P
R

O
Fİ

L
A

R
R

E
D

A
M

E
N

TO

5 “Doruk” aşığı yerleştirildiğinde: Yörede ladin 
ağacı doruk olarak anılıyor, 2019 (Fotoğraf: Alp 
Tekin Ocak).
6 Yürük Evi, 2019 (Fotoğraf: Alp Tekin Ocak).
7-8 Yürük Evi, plan ve kesit, 2019 (©KHORA).

detaylar konusunda hatalar yaptığımızı 
görünce, artık neredeyse her şeyi sorar 
hale geldiğimiz bir öğrenme, birlikte 
yapma süreci yaşadık. 

Temel kazısından çıkan bitkisel toprağı 
bir kenarda biriktirip, daha sonra tekrar 
evin önüne serdik. Evin yapımında usta 
ve oğlu olan çırağı dışında bütün aile 
bireylerinin zaman zaman katılımının 
olduğu tam anlamıyla “imece ev” modeli 
işletildi. Ailecek bir yandan tarla bostan 
yaparak yaşamımızı devam ettirdiğimiz 
bir yandan da inşaatı sürdürdüğümüz bir 
yaz geçti. Ağustos ayındaki iki haftalık 
fındık toplama arası dışında karların 
gelişine kadar inşaat devam etti. Taş 
duvarlar dahil, içinde oturacağımız binanın 
yapımına bizzat katılmak, öğrenmek, 
çalışmak, hayal etmek, “kendine ait bir 
yer tasarlamak”5 hayatımda yaşadığım en 
iyi deneyimlerden oldu. Usta yaz başında, 
inşaatı bizzat yürüten babama; “Hocam 
bizim başımıza burada kar yağar” demişti. 
Öyle de oldu. 22 Eylül 2019’da senenin ilk 
karı yağdı yaylaya, inşaata ara verdik ve 
ceniğe6 döndük. 2020 yazı bizi ve mimarını 
bekliyor. ■ Alp Tekin Ocak, Avukat, 
RAM Hukuk Kurucu Ortağı, Mekanda 
Adalet Derneği Üyesi.

Notlar:
1 Taş evler, taş duvar örgüleri klasik olarak 50 cm 
üzerinden, çift taraflı birbirinin içine geçen, şaşırtmacalı 
bir duvar yapısıdır. İnşaat teknolojilerinin gelişmesi, 
malzemelerin ucuzlaması, bu klasik yapıların yerini 
kolay ve ucuz erişilebilir tuğla veya briketten yapılmış 
binalara bırakmıştı. Taş evler gibi gözüken bazı yapılar 
da tuğlalı evlerin ahşap ile kaplaması gibi, perde betonun 
önüne taşların gelişigüzel koyulmasıyla yapılıyordu. 
Ortaya çıkan şey de gerçek bir taş duvar olmuyordu.
2 Mimarımızın eleştirileri: “Usta gerekiyorsa taşı yarsın. 
Tembel duvarı örmeyin. Dede iyi örmüş. Ondan feyz 
alsın”. Yanlış yaptığımız bazı taşları duvardan söktürdü.
3 Pedavra konusuyla ilgili olarak baktığımız temel 
kaynaklar: İrfan Gürsü, Pedavra İmalatında Zaiyat 
Miktarı, Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Orman 
Mahsulleri Şubesi, 1966. Ömer S. Erkuloğlu (Ed.), Doğu 
Ladini, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1989. 
Özellikle zaiyat miktarının fazla olması, bu tercihimizden 
vazgeçme sebeplerimizin başında gelmektedir.
4 Bu konuda bkz.: Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi’nde Tarih Bölümü’nden Doç.Dr. Sezai 
Balcı’nın Giresun Rumları ve Gayrimüslim Bir Belediye 
Başkanı: Kaptan Yorgi Konstantinidi Paşa adlı kitabı 
(Libra Yayınevi, İstanbul, 2012).
5 Michael Pollan, Bana Ait Bir Yer, Sinek Sekiz 
Yayınları.
6 Yaylacıların hayvanlarıyla birlikte kışın oturdukları 
geçici yerleşmelere Doğu Karadeniz yöresinde verilen 
yerel ad, kışlak, oba.

5

6

7

8
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Girit’te  
Çağdaş Mimarlık

Girit eşsiz peyzajı, kültürü ve gelenekleri ile köklü geçmişe sahip bir Akdeniz adası olarak 
canlı, dinamik ve çokkültürlü bir karakteri barındırır. Bir yandan uluslararası turistik 
bir destinasyon olmasının da, adanın ekonomisi, peyzajı, kültürü, şehirciliği ve mimarisi 
üzerindeki dönüştürücü etkisi azımsanamaz boyuttadır.

Girit’in farklı tarihsel dönemlerden beslenen bu yapısı, mevcut -ve çoğunlukla zorlu- 
koşullara gelenek ve alışkanlıklarla yanıt veren çağdaş bir mimarlık sahnesi oluşturur. Öte 
yandan 2004 yılında Hanya’da (Chania) bir mimarlık okulunun açılmış olması da, adada 
mimari tartışma çerçevesini biçimleyen süreç ve dinamiklerin canlanmasında büyük rol 
oynamıştır.

Girit’te hayata geçirilmiş projelerden bir seçki ile beş makaleyi biraraya getiren “Tema”, 
adanın yakın tarihli “yerli” mimari üretiminin dinamiklerini ve bu üretimi etkileyen 

faktörleri ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Alexios Tzobanakis, 
Akdeniz havzası içinde Girit’in konumunu; Nektarios 
Kefalogiannis, turistik bölgelerde kentsel gelişimin 
patogenezini; Amalia Kotsaki, mimarlığın yakın 
tarihinde geçmişin izlerini; Klimis Aslanidis ve 
Nikos Skoutelis ise geleneksel ve çağdaş vernaküler 
mimarinin güncel mimarlık tartışmaları ile ilişkisini 
irdeliyor.

Sıralı veya rastgele okuma imkanı veren bu 
metinlere eşlik eden, farklı kuşaklardan seçilmiş, 
farklı deneyim ve birikime sahip 11 mimarın 
üretimi ise peyzajla, tarihle, gelenekle kurulan 
ilişki, sivil kültürün gözetildiği kamusal alan 
üretimi, iyileştirme ve yeniden kullanım 
konularını ve ağırlıklı olarak da bağlamsal ve 
içeriksel çeşitliliği içinde yaşam alanlarının 
biçimlenişini gündeme taşıyor. Bu çalışmaya 
projeleriyle katkı yapan isimlerin üretimleri 
ardındaki, en az yapıların kendisi kadar 
öğretici nitelikteki hikayeler, mimarın 
çoğunlukla yalnız ve mücadelelerle dolu 

yolculuğunu ortaya koyuyor.

■ Konuk Editör: Alexandros Vazakas, 
Mimar, Yrd.Doç.Dr.; Girit Teknik 
Üniversitesi, Mimarlık Bölümü.
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Akdeniz ve 
Akdenizlilik:
Periferik Bölgenin 
Karmaşıklık ve 
Çelişkileri
“Ravenna’nın davasına bağrını açan 
barbarın suretiyle çorak ülkeyi yurt seçen 
Avrupalı kadın sureti karşıt düşebilirler. 
Ama her ikisi de gizli, sağduyudan daha 
köklü bir dürtüye kapılmışlardı1.” 
J.L. Borges (Savaşçı ile Tutsağın Öyküsü)

Alexios Tzobanakis ■ Büyük Anlatılar’a 
yönelik postmodern güvensizlik, “Tarih”in 
monolitik yapısının çözülmesine ve 
“hikayeler” halinde çoğalarak ayrışmasıyla 
farklı kademelerde ilişkilenen Küçük 
Anlatılar’ın ortaya çıkmasına yol açmıştır. 
Mekansal üretime bağlı disiplinleri 
(öncelikle de coğrafyayı) tarihin akışı içinde 
daha geniş bir alana taşıyan, Annales Okulu 
ile birlikte Fernand Braudel’dir. Çünkü 
Braudel, hem bakış açısının hem de gözlem 
nesnesinin sürekli göreliliği ile başetmesi 
gerektiğini görmüştür.

Postmodern Akdeniz düşüncesi, sadece 
nesnesi belirsiz (hem fiziksel hem de 
kavramsal açıdan)2 bir olgu değil aynı 
zamanda türetilmiş bir algı olmayı da 
sürdürür çünkü hegemonik kültürün (bir 
başka deyişle Kıta Avrupası kültürünün) 
onu sıklıkla yerinden ederek ve çoğu 
zaman da manipüle ederek (kasıtlı bir 
biçimde) inşa ettiği fikrine dayanır.

Akdeniz’i -kaba ya da işlenmiş- maddenin 
veya -topraksı ya da mavi- rengin tezahür 

ettiği yer olarak veya ışık altında biraraya 
getirilmiş hacimler arasındaki oyunun bir 
fenomenolojisi olarak tanımlamak kolay 
olurdu; ancak bunlar Akdeniz’in engebesi 
belli belirsiz yüzeyinin derinlerinde yatan, 
mitos’un yoğunluğu ve şiddetine göğüs 
germiş, bedeli ağır çatışmaların geçtiği bir alt 
katmanın varlığını ele veren üstyapılardır3.

Akdeniz, bu çatışmaları çözüme 
ulaştıramamışsa da en azından ötelemeyi 
başarmıştır. Avrupa kimliğini oluşturan 
kararsız dengeler arasındaki diyalektiği 
tanımlayan sinkretizm her şeyden önce 
bir Akdeniz konseptidir. Katları arasında 
hem zenginleştirici hem de aşındırıcı 
özgüllükleri barındıran bir kimliktir bu.

Akdeniz de bu özgüllüklerden biridir; onu 
askeri jeopolitik bağlamından koparacak 
bir araca dönüşen muğlaklığın, onun 
bereketini ortaya çıkararak olumlu bir 
değer kazanabileceği kararsız bir bölgedir.

Sistemler
“Akdeniz nedir?” sorusuna binlerce 
yanıt verilebilir: Tek bir peyzaj değil, bir 
peyzajlar bütünü; tek bir deniz değil, bir 
deniz kompleksi. Tek bir medeniyet değil, 
üstüste kümelenmiş bir dizi medeniyet4.

Braudel, yağmalamak ve tahkim etmek 
suretiyle Akdeniz’i geçerken mekansal ve 
kültürel bağlantıları sağlam bir şekilde 
dokuyarak tutarlı bir görüntü oluşturan 
bu sistemlere şöyle dikkat çeker: Kıta için 
tamamlayıcı nitelik taşıyan ve değişen 
boyutlarla (sabit çeperler yerine değişen 
veya yer değiştiren marjlar ve sınırlar 
mevcuttur) topolojik bir süreklilik 
tanımlayan bir Akdeniz anlatısı. 

Mikrokozmoslar
Akdeniz çoğulluğu, eski medeniyetlerin 
kalıcılığının bir ürünü ise, bu makroskobik 

kalıcılıkların sınırında, farklı mekansal 
strüktürlerin üstüste bindiği ya da 
melezleştiği geçicilikler vardır. Bu 
nedenle Akdeniz, bir paradoksu -üstelik 
Akdenizlilerin iyi bilindiği bir paradoksu- 
ortaya çıkaran çelişkili görüntülerle 
tanımlanabilir: Komşuluk ve coğrafi 
yakınlık mutlaka aidiyet anlamına gelmez. 
Predrag Matvejević’e göre “Akdeniz’in 
modernliğe geçişi gecikmelidir. Sekülarizm 
bütün kıyılarına ulaşmamıştır […] Tekil bir 
Akdeniz kültüründen söz edilemez: Akdeniz 
içinde birden çok kültürü barındırır. 
Bunlar kimi benzer kimi farklı özelliklerle 
karakterize olurlar. Benzerlikler, ortak bir 
deniz etrafında konumlanıyor olmaktan; 
kıyıyı paylaşan uluslar ve farklı ifade 
biçimleri arasındaki karşılaşmalardan 
kaynaklanmaktadır. Farklılıkların nedeni 
ise menşe ve tarih, inanç ve geleneklerdir5”.

Akdeniz’e özgü merkezcil/merkezkaç 
kuvvetleri ve kırılmaları kavramak için 
merkez ve periferinin tedavülden kalkmış 
kavramlarından kurtulmamız gerekir; 
çünkü merkez ve periferi kendi içinde 
yer değiştirebilir niteliktedir (Sözgelimi 
1204’te Frenklerin Serenissima/Venedik 
donanmasının desteğiyle gerçekleştirdiği 
Konstantinopolis yağması periferi 
tarafından merkezin zenginliklerini 
fethetme girişimidir).

Dolayısıyla Akdeniz olgusu, ne katıksız 
bir tarih ne de salt bir coğrafya tanımlar. 
Zamanla bir hipermetin’e; şehirleri, 
limanları, bölgeleri, her bir yerin kendi 
merkezinde ve diğerinin periferisinde yer 
aldığı bir portolan haritasına kaydeden 
öznel ve çok merkezli bir koreografi’ye 
dönüşmüştür.

Takımada
Belki de Akdeniz’in güncel durumunu, 
Küçük Anlatılar ile tamamlanmamış bir 

1 Güncel Girit haritasında başlıca 
şehir merkezleri.
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modernizmin birarada varolduğu bir 
Takımada olarak tarif edebiliriz; Akdeniz 
Takımadaları’nı ise, sıkı değilse de6 kolay 
kolay kopmayan ilişkilerle örülmüş 
geniş bir ağ içinde kendileri de sınırlarla 
çevrili ve çeperlerle birbirine bağlanan 
mikrokozmosları ayrıştıran bir kırılmalar 
kompozisyonu olarak.

Venedik Cumhuriyeti, Adalar Denizi 
içinde bir Takımada olarak; yerelleşmiş 
yoğunluklar ağından oluşan, zayıf ve 
geçirgen hale gelmiş sınırlarını savunmak 
için duvarlara, hendek ve burçlara 
ihtiyaç duyan dağınık bir şehirdir. Bu 
yerelleşmiş yoğunluklardan biri olan Girit 
de, Doğu Akdeniz’de Batılı bir köprübaşı 
konumundadır ve aynı zamanda Osmanlı 
taarruzu öncesinde Batı’nın geri çekilişinin 

bir simgesidir. 17. yüzyılda, 1669’da 
22 yıllık kuşatma sonucunda Kandiye 
(Candia) Krallığı’nın yıkılmasıyla Doğu 
Akdeniz bir Osmanlı denizine dönüşürken 
Korfu (diğer bir deyişle Adriyatik Denizi), 
“Körfez’in (Venedik Körfezi’nin) bekçisi” 
olarak kalır.

Kalıntıların dönüştürülmesi sürecinde ise 
Osmanlı’nın Girit’i, mimari ve kentsel 
açıdan bir yeniden kullanım (re-use) ve 
yeniden anlamlandırma (re-signification) 
bölgesi haline gelir. Venedik kiliseleri 
camiye dönüşür, duvar ve toprak setler 
küçük ölçekli müdahalelere uğrar. 
Bağımsızlığının tanınması (1898) ve 
Yunanistan’a ilhakı (1913) Girit’in 
tarihinde yeni bir sayfa açar: Ulus-
devlet ve Modernite adına yıkımları 
içeren dönüşümler yapılır. Ancak bu 
modernleşme girişimi de kısmen eksiktir; 
düzensiz büyüyen kentin postmodern 
hali ile kasabanın modern öncesi hali 
birleşerek kentin burjuva temelinden 
yoksun, şizofrenik bir ortam yaratır ve 
dolayısıyla hem mimari hem de şehir bu 
tamamlanmamışlık halini yansıtır. 

Sonuç olarak, peyzaj temel bir kavramdır; 
başına niteleyici bir sıfatın (kentsel, doğal, 
antropolojik vb.) eklenmesiyle farklı ve 
hatta aykırı koşulları kapsayıcı stratejileri 
tanımlayabilir. Bu nedenle, özellikle de 
kentsel uyuma henüz ulaşılmadığı bir 
noktada mimarlık araştırmalarının geniş 
bir çeşitlilik içinde ortaya çıkışı, tam da 
bu karmaşık ve çok yönlü katmanlaşma 
sayesindedir. ■ Alexios Tzobanakis, 
Mimar, Doç.Dr., Girit Teknik Üniversitesi, 
Mimarlık Bölümü.

Çeviri: Sibel Senyücel

Notlar:
1 Şuradan alıntılandı: Jorge Luis Borges, Ölüm ve 
Pusula, çev.: Tomris Uyar, İletişim Yayınları, 1994.
2 “Akdenizli-lik”, coğrafi boyutundan kısmen 
arınmış soyut br kavram olarak, sözgelimi İtalyan 
Rasyonalizmi’nin gelişiminde önemli rol edinmiştir.
3 Bkz.: J. Rykwert, L’idea di città, Adelphi, Milano, 
2002.
4 Fernand Braudel, Il Mediterraneo, Tascabili Bonpiani, 
Milano, 1994, s. 8.
5 Predrag Matvejević, Breviario Mediterraneo, Garzanti, 
Milano, 2006, s. 139.
6 Bkz.: Gianni Vattimo, Pier Aldo Rovatti, Il pensiero 
debole, Feltrinelli, Milano, 1987, s. 17-20.

2 Kandiye deniz haritası, Girit, 1987 
(Wikimedia Commons).
3 Francesco Basilicata’nın Kandiye haritası, 
1618 (Wikimedia Commons).
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Sitia’da İki Konut
Dimitris Tsakalakis

Dar bir çıkmaz sokakta konumlanan  
4x16 m’lik küçük arazi, iki kat 
yüksekliğindeki ilkinin zemin kotta ve tek 
yatak odalı bir daireden oluşan diğerinin 
ise üst katta yer aldığı, iki konutluk 
karmaşık bir programa evsahipliği yapıyor.

Hem birbirine bakan cephe açıklıkları 
oluşturmak hem de düşey sirkülasyonu en 
iyi şekilde çözümlemek amacıyla güneye 
yönelen, avlulu bir konut tipolojisi tercih 

edildi. Zemin kotta sokak basamaklarının 
bir devamı olarak kumtaşından inşa edilen 
merdiven, üst katlarda çelik ile kompoze 
strüktür sayesinde hafifleyerek avluya 
gölge sağlıyor. Avlunun oluşturduğu 
oyuk, merdivenin ilk kısmında iki kat 
yüksekliğindeki boşluk ve katlardaki yarı 
açık mekanların girintileri yapıyı eksiltilmiş 
bir prizma olarak tanımlamaya imkan 
veriyor. 

Konum: Sitia, Girit, 
Yunanistan
Yapım Tarihi: 1993
Mimar: Dimitris 
Tsakalakis
Fotoğraflar: Babis 
Louizidis
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Koufi’de Sanatçı Evi  
ve Stüdyosu 
Dimitris Darakis,  
Valantis Manolesakis

2,4 hektarlık dik eğimli arsa, karşısında 
uzanan Kryoneritis Dağları’ndan ve 
yoğun bitki örtüsüyle kaplı bir çamlıktan 
manzara alıyor. Ana yaşam alanları ve 
stüdyonun yanısıra program bir misafir 
evi, depolama ve park alanını da içeriyor. 

Arazinin morfolojisi, bitki örtüsü, toprak 
niteliği ve konumlanması kadar pasif ve 
aktif biyoiklimsel prensipler de bu -şebeke 
dışı işleyen- yerleşimin başlıca tasarım 
parametreleri olarak ele alındı. Tasarımda 
hacimsel artikülasyon, birbirini izleyen 
mekanlar boyunca ve bu mekanların 
bıraktığı etkiler arasında sürekli bir akışın 
yanısıra doğal veya yapay bağlamla 
diyalog da hedeflendi. Konutun çeşitli 
işlevlere yönelik birimleri farklı katlara 
yayılırken arazinin mevcut topografyasına 
uyum sağladı. Bu kademelenme sayesinde 
iç mekanlar zeminin doğal bir uzantısı 
haline geldi. Yerinde üretilen yenilenebilir 
enerji kaynakları (fotovoltaik güneş 

panelleri, küçük rüzgar jeneratörü), 
termal konfor (doğal havalandırma, 
harici gölgelendirme), görsel konfor, atık 
yönetimi (atık suyun işlenmesi ve yapay 
bir göl aracılığıyla yeniden kullanımı) ve 
yağmur suyu toplama sistemleri tasarım ve 
inşa süreçleri boyunca belirleyici ve aktif 
bir rol oynadı.
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Konum: Resmo, Girit, Yunanistan 
Yapım Tarihi: 2009
Mimarlar: Dimitris Darakis, Valantis 
Manolesakis 
Proje İşbirliği: Konstantinos Manolesakis 
(inşaat mühendisliği), Emmanouil 
Soursos (mekanik proje, fotovoltaik 
sistem)
Fotoğraflar: Dimitris Darakis, Valantis 
Manolesakis

Α Ev
Β Stüdyo
Γ Depo alanları
Δ Otopark
Ε Gölet
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Agathias’ta Konut Kompleksi
Dimitris Tsakalakis (Alexis Dallas ile birlikte)

Arazi, farklı sınırların kesiştiği bir 
konumda; bir tepenin eteğinde, bir köyün 
ve sık dikili bir zeytinliğin sınırında; 
denize, araç yoluna ve önemli bir 
arkeolojik alana yürüme mesafesinde yer 
alıyor.

Basamaklarla birbirine bağlanmış üç 
mekandan oluşan konut, kompleksin 
tekrar eden birimi. Projede Akdeniz 

evinin avlular aracılığıyla genişletilmesi 
ilkesini temel alan konut tipine, çeşitli 
varyasyonları ile yer verildi. Bu avlular bir 
yandan mahremiyet koşulunu sağlarken bir 
yandan yaşam alanları ve peyzaj arasındaki 
ilişkiyi tanımlıyor. Konut biriminin dışa 
genişletilerek iki sıra halinde yerleştirilmesi 
ile yapı adası niteliği kazanan kompakt bir 
yapı kompleksi elde edildi. 
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Konum: Sitia, Girit, 
Yunanistan
Yapım Tarihi: 2005
Mimarlar: Dimitris Tsakalakis 
(Alexis Dallas ile birlikte)
Proje İşbirliği: George 
Spyridakis
Fotoğraflar: Dimitris 
Tsakalakis
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Ayos Nikolaos Konutları
Odysseas Sgouros

Yüksek konutlar arasında gizlenen boş 
mekanların değerlendirildiği proje, dik 
eğime oturan yapı bloğunun alt sınırındaki 
arazide hayata geçirildi. 200 m2’lik 
taban alanı, 640 m2’lik geniş bir arsaya 
yerleşirken yapının, kuzeydoğusu boş 
bırakılarak ve denize doğru “üçüncü bir 
kot” oluşturularak konumlandırılmasında 
öncelikle denize mesafesi belirleyici oldu. 
Arazinin körfez ve yoldan kesintisiz 
manzara almasını sağlayan deniz 
seviyesinden yüksekliği de bu kararı 
etkiledi. 

Arsa çekme payı sınıra yerleşen yapı, 
16x16 m’lik bir küp içinde biçimleniyor. 
Farklı yüksekliklerdeki boşluklar ve 
yatay konsollar, tanıdık tipografik 
referanslarla birleşerek dış kabuğun 
fonksiyonel ve geometrik strüktürünü 
tanımlıyor. Kabuğun tasarımı, yakın 

çevresinde gizlenen fonksiyon dağarcığını 
yeniden değerlendirip görsel sanatlardaki 
yeniliklere karmaşık referanslar verirken 
aynı zamanda gerekli çıkarımlarla kendi 
sözdizimini önermeyi deniyor. 

Güncel bir eğilim olarak açık mekan 
düzenlemesinin tercih edildiği projede 
yapı bloğu, kompakt bir biçimde 
biraraya gelen konut birimlerinden 
oluşuyor. Kullanıcının ihtiyaçlarına 
cevap veren bu birimlerle; yapılı çevre, 
arsa ve kentsel peyzaj arasındaki ilişki de 
yeniden ele alınıyor. Kent dokusundaki 
açıklıklar zenginleştirilirken iç ve dış 
mekan arasındaki niteliksel ilişkinin geri 
kazandırılması amaçlanıyor.

Zemin katta ana blok aksına dik yerleşen 
mekan, bloğu arsanın güneybatısından 
ayırarak arka sınırına bağlıyor. Aynı 

zamanda havuz ile geniş bir açık alan 
oluşturuyor. Böylece, çoğunlukla birbirine 
yabancılaşan yüksek kent blokları ile 
toprak arasında yitirilmiş olan ilişkiyi 
yeniden kurma işlevi görüyor. 

Sonuç olarak, zemin seviyesindeki bu 
kapalı mekanın devamında, ufukta denize 
yönelik görsel bir arayışın yanında, 
maddenin kitonik kökeninin, toprak ve su 
arasındaki ilişkinin ve toprakla temasın 
yeniden tanımlanması sağlanıyor. Bu 
yaklaşım, günümüz kentsel ortamında 
geleneksel açık mekanın daha kapsamlı bir 
şekilde yeniden yorumlanmasına imkan 
veriyor. 
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Konum: Ayos Nikolaos, Girit, Yunanistan
Yapım Tarihi: 2004
Mimar: Odysseas Sgouros 
Proje İşbirliği: Yannis Damianakis (inşaat 
mühendisliği), M. Atsalis (mekanik proje)
Fotoğraflar: Odysseas Sgouros, Erieta Attali
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Turistik Bölgelerde 
Kentsel Gelişimin 
Patogenezi: 
Girit Adası Vakası
Nektarios Kefalogiannis ■ Akdeniz 
bölgesini bugün turizmin etkisinden 
bağımsız düşünmek oldukça güçtür. Hem 
Yunanistan hem de Türkiye için turizm, 
ekonomik kalkınmayı destekleyen ve 
sürdürülebilir istihdam sağlayan ana 
sektörlerden biridir. Turizmin çoğunlukla 
gözardı edilen bir etkisi de iletişim aracı 
görevi görmesi ve yöreye özgü kültürü 
dünyayla tanıştırmasıdır. Ülkeler turizm 
aracılığıyla imajını, marka kimliğini 
dünyaya yansıtabilir; bunu tarihsel arka 
planını kullanarak yapabileceği gibi güncel 
kültürü üzerinden de yapabilir. Akdeniz 
ülkelerinin her birinde turizm sektörü aynı 
oranda gelişmedi. Bazıları, örneğin İspanya 
ve Fransa, sektörü daha fazla ilerleterek 
turistik gelişmelerinin bir nevi üçüncü 
aşamasına geçti. Öte yandan, ikisi de ikinci 
aşamada olan Türkiye ve Yunanistan’ın bu 
anlamda birbirine benzediği söylenebilir. 
İlk bakışta bu bir gecikme olarak 
görülebilse de, farklı bir açıdan bu durum, 
başkalarının hatalarından öğrenmek, 
olası aksamaları önlemek ve de kültür ve 
toplumun temsil ettikleri ile uyumlu, rafine 
bir ürün ortaya koymak için bir fırsat 
olarak yorumlanabilir. 

Girit, Yunanistan’ın en güneydeki adası, 
ülkenin diğer bölümlerine kıyasla turizmin 

daha fazla geliştiği bölgelerden biri. Bu 
durum ağırlıklı olarak adanın coğrafi 
konumu, iklimi ve farklı faaliyetlere 
imkan veren büyüklüğü ile ilişkili. Dağlık 
arazilerin yanıbaşındaki çekici kumsallar, 
yoğun nüfuslu kentlerle birarada varolan 
arkeolojik alanlar, tarihi yerleşimlerde 
eko-turizm olanakları, ziyaretçilerin 
burada keşfedebileceklerinden bazıları. 
Bu sebeple, mekansal parametrelere 
yakından bakarak Girit’in turistik 
gerçekliğini incelemek, Yunan turizmini 
ya da daha genel olarak doğu Akdeniz 
turistik “kültürünü” anlamak için önemli 
olabilir. Bu tür bir araştırma, Yunan 
turistik modelinin olumlu ve olumsuz 
yanlarını, potansiyellerini, engellerini, bir 
kıyı bölgesi olarak (çevresel ve ekonomik) 
gereksinimlerini ortaya çıkarabilir. 

Girit’in turistik “ürünü” farklı 
ziyaretçilerin ilgisini çekebilecek zengin 
bir çeşitlilik gösterse de, adadaki turizm 
endüstrisi genellikle “güneş ve plaj” ile 
ilişkilidir ve bu sebeple turizm altyapısı 
büyük ölçüde kıyılarda konumlanmıştır. 
Bunun sonucunda kıyıya paralel uzayan 
ve genişliği 500 m’yi aşmayan ince 
kuşaklar oluşmuş, cazibeyi belirleyen plaja 
yakınlık olmuştur. Bu mekansal modelin, 
ziyaretçilerin kıyı boyunca hareket ederken 
içine girip çıktığı sürekli bir labirent teşkil 
ettiğini gözlemleyebiliriz (Resim 1).

Kentlerden kilometrelerce uzakta olduğu 
halde, bu strüktürün belirgin bir kentsel 
karakteri vardır. Kıyı şeridi Yunan 
kentlerinin kent ve banliyö strüktürlerini 
taklit eder, fakat kentteki hayatın kendisini 
bünyesine dahil etmez. Bu inşa edilmiş 

labirent, kentsel yayılımın karakterini taşır. 
Yayılımı kavrayabilmek için boşlukları 
ile birlikte dikkate almak gerekir; bu 
peyzajdan artakalmış boş araziler, turistik 
amaçlarla inşa edilmeyi beklemektedir. 
Girit’in sahil şeridi (özellikle de kuzey 
kesimi), tahmin edilebilirliğiyle oldukça 
“sıkıcı” bir kültürden muzdariptir. 
Kullanımlar -otel, bar, hostel, küçük 
market, restoran, dükkan vb.- yalnızca 
turistiktir (Resim 2). 

Bir adım geriye çekilip sahil 
bölgelerinin yayılımını daha geniş bir 
açıdan gözlemleyecek olursak, kıyıyı 
kilometrelerce takip eden sürekli bir rutinle 
karşılaşırız. Bu sonsuz çizgisel yayılım, bize 
delik deşik olmuş bir mega-kent izlenimi 
verecektir; burada merkez ve periferilere, 
niteliksel ve niceliksel farklılıklara 
rastlanmaz. Bu türdeşlikte kamusal ve 
özel alan ayrımı yoktur; bu büyük bir 
ihtimalle, açık kamusal mekan olarak 
tasavvur ettiğimiz mekanların burada 
bulunmayışından kaynaklanmaktadır. 
Mevcut durum sürdürülebilir ve rekabetçi 
bir turistik model ortaya koyamamaktadır; 
zira böyle bir modelde turistler yaşanabilir, 
kolayca erişilebilir ve çeşitli faaliyetler 
barındırabilen açık alanların, bu alanlarda 
gündelik hayatın konforunu garanti eden 
işlevsel “kent mobilyaları”nın arayışında 
olacaktır. Sahil bölgelerinin “en seçkin” 
kamusal alanı olarak plaj da, şemsiye ve 
şezlonglarla işgal edilmiş durumdadır. 
Yapılaşmış kısmın kamusal alanı ise kıyı 
boyunca ilerleyen ana yola sıkışmıştır; 
otomobillerin, barların ya da restoran 
masalarının istilası altındadır. 

Hem Yunanistan’daki hem Türkiye’deki 
ortak deneyimlerimizden, turistik bir 
sahil bölgesinin mevsime göre çarpıcı 
bir biçimde değiştiğini biliyoruz. Yaz 
mevsiminde bir arı kovanı gibi dolu 
olan bu yerler, kışları bir hayalet kasaba 
gibi bomboştur. Örneğin Hersonissos’u, 
Girit’te yatak kapasitesi en yüksek olan 
turistik beldeyi ele alalım. Hersonissos’un 
29 km boyunca uzayan sahilinde 
yaklaşık 48.000 kişilik yatak kapasitesi 
bulunuyor; bu da, Girit’in çeyreğine ve 
tüm Yunanistan’ın yaklaşık %6,5’ine 
tekabül ediyor. Bu rakamlara, küçük 
aile işletmelerinde kiralanan odalardaki 
11.700 yatağı da eklemek gerekir. 
Hersonissos sahilinde yılda 700.000’den 
fazla ziyaretçiyle 5,5 milyon konaklama 
gerçekleşiyor. Kalıcı nüfusu ise yalnızca 
21.000. Yaz aylarının canlı sahili, kışın 
sezon kapalıyken bir hayalet “kent”e 
dönüşüyor. Burada sorulması gereken soru 
şudur; yazın en iyi zamanlarında bile, bu 
turistik “kent”, ziyaretçileri ağırlayabiliyor 

1
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mu ve onlara yeniden gelmeleri için iz 
bırakacak faaliyetler önerebiliyor mu? 

İşin aslı, sahil bölgesi kapsamlı bir plana 
sahip olmaksızın, yoğun özel girişimlerin 
sonucunda son 30 yılda oluştu, bu da her 
ölçekte düzensiz ve yetersiz tasarlanmış 
bir mekan ortaya çıkardı. Daha geniş 
bir ölçekten bakıldığında, kıyı boyunca 
kentsel gelişimin biçimlenme hali tasarımın 
eksikliğini açıkça gösteriyor. Kentsel 
mekanda karşılaştığımız bu türdeşlik, 
tarafların kendi çıkarları doğrultusunda 
hareket etmesinden kaynaklanmaktadır; 
bu da özel turizm altyapılarının 
oluşturulmasına yol açar. Tarafların hiçbiri 
kamusal kullanımın ve bu kullanım için 
tasarlanmış mekanların (ister açık ister 
yapılaşmış olsun) gerekliliğini göz önünde 
bulundurmaz. Daha küçük bir ölçekte ise, 
tasarım yönergelerinin eksikliği, kente (ve 
banliyöye) özgü modern Yunan apartman 
modelinin (polykatoikia) yerel mekansal 
koşullara uyarlanmasını doğurmuştur. 

Tasarım stratejisinin farklı ölçeklerdeki 
eksikliği, belki de kıyıda (mimari 
olarak) akılda kalıcı binalarla niçin 
karşılaşmadığımızın nedenidir. Akla gelen 
tek tük örnek de, genellikle son 20 yılda  
ciddi bir tırmanışa geçmeden önce 
turizm olgusunun yeni yeni ortaya çıktığı 
dönemde yapılmış olanlardır. İnşa edilen 
binalar işlevsel ve 3, 4 ya da 5 yıldız 
derecelendirmesinin gereksinimlerini 
karşılayan nitelikte olabilir; fakat mimari 
açıdan hiçbir ilginçlikleri bulunmaz ve 
bölgeye, burada yaşayanların yararına 
olacak estetik bir katkı sağlama niyetleri 
de yoktur. 

Mevcut kamusal alan ne yazık ki 
kaydadeğer bir ziyaret vadedemiyor, 
turistik bir sahil bölgesinin rekabetçi ve 
çekici olabilmesi için gerekli koşulları 
sağlayamıyor. Buradaki esas sorun, 
sahiller fazlasıyla yapılaştığı için durumu 
iyileştirecek müdahalelerin yapılmasının 
zorluğudur. Bu durumda, yalnızca 
çoklu, küçük ölçekli (ve “akıllı”) ve 
yere özgü müdahalelerin işe yaraması 
mümkündür. Elbette, bunlar bölgenin 
derinlemesine bir mekansal analizinden 
geliştirilmelidir; böylece (her ölçekte) 
uyumlu ve uygulanabilir bir tasarım ortaya 
çıkabilecektir. 

Açık mekanları özel faaliyetlerden 
arındıracak bir plan oluşturulmalı, bu 
mekanlara yenileri eklenerek bir açık 
kamusal mekan ağı yaratılmalıdır. 
Şüphesiz, kamusal mekanların niceliksel 
artışı, sorunu tek başına çözemeyecek; 
bu mekanlar niteliksel bir gelişmeyle 
birlikte ele alınmalı ve bu da yalnız 
etkili bir tasarımla mümkün olabilir. 
Böylece mevcut tahribat onarılabilir, 
estetik anlamda bütünlük sağlanabilir 
ve kamusal alana (serbest zamanla 
ilişkilenen) bir karakter verilebilir. 
Genellikle çizgisel olarak plaja paralel 
uzanan, yaşamsal önemdeki açık 
kamusal mekan güçlendirilebilir. 
Böylece bu ana kamusal mekan, referans 
noktası görevi görecek, etrafına dağılan 
birimleri işlevsel olarak bir omurga gibi 
bünyesinde toplayacaktır. 

Gerçekte sahil bölgesinin izlenimi 
kaydadeğer ve akılda kalıcı olmasa da, 
kimi mimari eylemler ve stratejilerin 
uygulanması mekansal niteliği geliştirerek 

mevcut durumu düzeltebilir. Bu 
stratejilerden bazıları şunlar olabilir:

• Sahil bölgesinde belirli alanların 
yoğunluğunun artırılması, gelişigüzel 
yayılmanın önüne geçilmesi;

• Seçilecek tahrip edilmiş alanların 
“geridönüştürülerek” doğayla 
iyileştirilmesi;

• Mevcut strüktür ve yapıların 
işlevsel olarak özelden kamusala 
“geridönüştürülmesi” ve/veya yeni 
kamusal yapıların oluşturulması;

• Açık kamusal mekanların 
güçlendirilmesi ve yeniden 
yapılandırılması.

Bu seçenekler ayrı ayrı ele alınabilirse 
de, birbirini tamamlayıcı nitelikte 
olduklarından birlikte uygulanmaları 
daha iyi sonuç verebilir. ■ Nektarios 
Kefalogiannis, Dr. Mimar.

Çeviri: Yağmur Yıldırım

2

3

1 Adanın kuzeyinde Hersonissos ve Malia 
arasındaki sürekli kıyı yayılımının bir parçası, 

Stalida, Girit (Google 2007).
2 Turistik sahil beldesi Stalida, Kuzey Girit 

(Fotoğraf: Nektarios Kefalogiannis).
3 Terkedilmekte olan bir sanayi bölgesiyken 

Katalonya’nın en önemli turizm merkezlerinden 
birine dönüşen Tarragona kıyı bölgesi için 

stratejik gelişim planı önerisi, 2005 (Proje: 
Nektarios Kefalogiannis, Wilm Schwarzpaul, 
Loredana Modugno ve Alejandra Rodriguez).
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Deniz Kenarında 
Meydan
Dimitris Tsakalakis
Meydan kent limanı kıyısı boyunca serbest 
bir programla uzanıyor. Önerilen tasarım, 
tipolojik anlamda kentle kurulan ilişkiyi 
yeniden şekillendirerek bu tanımlı mekanın 
kentsel boyutuna vurgu yapıyor. Aynı 
zamanda bu yeni meydan tanımlı morfoloji 
ile düzensiz ve “gürültülü” çevreyi 
yanyana getiriyor. Programı bağlamında 
bu meydan, deniz ve manzaranın tadını 
çıkarmaya, kıyıdan şehri gözlemlemeye 
veya dönüştürülmüş geniş boşluğunda 
gerçekleşen etkinliklere katılmaya imkan 
veren -ve daha önce şehirde varolmayan-
bir kamusal oturma odası işlevi görüyor. 

Önerinin ana bölümü 20x20 m 
boyutlarında hafifçe yükseltilmiş, kenarı 
kesik bir kareden oluşuyor. Meydanın 
bir gözlem alanı olduğunu vurgulamak 
ve su ile daha dolaysız bir görsel ilişki 
kurmak gibi pratik nedenlerle meydan, 
limandan kademelendirilerek ayrıştırıldı. 
Komşu sokaklarla çevrelenen bu meydan 
terkedilmiş bir yapı adası olarak da 
yorumlanabilir. Kenarları boyunca  
70 m’lik bir bank uzanıyor. Daha alçak 
kısımdaki kaldırım kotunda 1,2 m  
genişliğinde küp formunda taş bir 
çeşme yer alıyor. Zeminden çıkıyormuş 
gibi görünen su, çeşmenin 4 dikey 
yüzünden akıyor. Kentsel donatı 2,3 m 
yüksekliğinde, paslanmaz çelik ve beyaz 
plastik levhalardan yapılan üç adet 
aydınlatma direği ile tamamlanıyor. 

Projede başlıca malzemeler olarak; 
yükseltilmiş kısmın döşemesinde yerel 
gri kireç taşı; banklar ve alt kotun 
döşemesinde ise denizkabuğu fosilleri ve 
deniz kaynaklı formları içeren organik 
bir tortudan elde edilen beyaz süngertaşı 
kullanıldı.
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Konum: Girit, Yunanistan
Yapım Tarihi: 1994
İşveren: Sitia Belediyesi
Mimar: Dimitris Tsakalakis
Fotoğraflar: Babis Louizidis, 
Erieta Attali
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Saint Raphael Kilisesi
Odysseas Sgouros
Saint Raphael, sınıra yerleşmiş bir kutsal 
mekan; uçsuz bucaksız bir peyzaja açılan 
küçük bir “perisentrik” (periferik merkez) 
kilise. İbadet için bir mekan tasarlarken 
sıradışı bir içe bakışın sınırlarına ulaşılır. 
Kilise yerleşkesi sadece dini törenlerin 
gerçekleştiği bir yapı değil aynı zamanda 
yerel toplulukların birlikte varolma ve 
buluşma noktasıdır. Zamanın ötesinde 
dünya, onun sonsuz sınırları ve çevredeki 
peyzajın biçimleri, boyutları ve ölçeklerine 
uyum sağlayan dünyevi bakış bu mekanın 
sabitleridir.

Saint Raphael, Lassithi’de Kritsa 
yerleşiminin kıyısında, 50 kiliseye 
sahip büyük bir coğrafi birimin tarihi 
merkezinde, 51. kilise olarak inşa 
edildi. Kuzeyde geçidin, ufukta zeytin 
ağaçlarından bir vadinin uzandığı uğrak 
bir bölgede, her şeyin puslu deniz ve 
uzaktaki körfezin dağları ile kaplandığı 
bir yerde, portakal ağaçları ve güzel 
kokulu çiçeklerin olduğu bir bahçenin 
yanıbaşında konumlanan Saint Raphael, 
bölgede varlığını sürdüren büyük ölçekli 
yapılaşma geleneğinden gelme bir mimar 
tarafından hayata geçirilmiş kare planlı bir 
kilise. Bizans yıllarından kalma, zümrüt 
parıltısını koruyan fresklere sahip üç nefli 

bazilika “Panagia Kera”, “arcosolium”u 
ile tescilli küçük kilise “Kavousiotis” ve 
dağların arasındaki platoda yer alan Lord 
Christ, bölgenin bütün fizyonomisini 
etkileyen yüzlerce yıllık bir yerel geleneğin 
varlığını ortaya koyuyor. Ege’nin denizle 
kutsanmış, minimal, “kararsız ve biçimsel” 
tapınaklarından, tüm zamanların en anıtsal 
yapılarından Aya Sofya’ya ve oradan da 
modern çağda Alvar Aalto, Mario Botta, 
Steven Holl, Tadao Ando’ya kadar uzanan 
ibadet mekanı anlatılarını eş biçimde 
kuşatan bitimsiz bir kaynak da daima 
mevcut. 

Bu mütevazı yerleşimdeki küçük ve 
anonim yapıların boyutlarıyla ve doğal 
çevreyle kurulacak ilişki ve ufukta 
“Sitia” dağları ile yakındaki yerleşime 
ve uzaktaki Mirabello koyuna yapılacak 
görsel kaçamaklar, bu peyzaj içinde yer 
alacak kutsal mekanın dışa açılımını 
belirleyen ana parametrelerdi. Yapıda 
Amorgos adasındaki “boyutsuz” manastır 
Hozoviotissa’dan, Athos Dağı’ndaki 
“kutsal” Simonopetra’dan ve Ronchamp’ta 
Le Corbusier’nin 20. yüzyıl modern 
katedrali Notre Dame du Haut’undan 
alınmış derslerin izleri görülebilir.
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Konum: Kritsa, Girit, Yunanistan
Yapım Tarihi: 1991 
İşveren: Holy Metropolis of Petra & 
Herronissos
Mimar: Odysseas Sgouros 
Proje İşbirliği: Yannis Damianakis 
(inşaat mühendisliği)
Fotoğraflar: Erieta Attali
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Perivolia’da Konut
Alexandros Marios 
Nikiforiadis ve Danae Skaraki

Mimarların bu projedeki amaçları 
şöyle sıralanabilir: Öncelikle bütünüyle 
arazi sınırını takip eden bir dış kontür 
oluşturmak; konutun ahşap zeminini dış 
mekan kotuyla birleştirmek böylece iç-dış 
mekan algısını ortadan kaldırmak; ofis 
dışında kalan tüm yaşama mekanlarını 
Beyaz Dağlar’dan manzara alacak biçimde 
güneye yerleştirmek; strüktürün ağaçlarla 
kuşatılmış genişçe bir gölgeden ibaret 
olduğu izlenimini yaratmak; strüktürel 
elemanları açıkta bırakarak sentezi 
morfolojik olarak düzenlemek ve en yalın 
hatlarla, en az elemanla tamamlayarak 
yapının “heykelsi unsurlarını” açığa 
çıkarmak…
 
Burada sentez; beton duvarlar, çelik 
kolonlar ve yekpare beton çatı döşemesi 
olmak üzere üç strüktürel elemandan 
meydana geliyor: Π biçimindeki çevre 
duvarlar ile düz ara duvarlar birbirine 
eklenerek tüm fonksiyonları düzenliyor, 
mekanlar arasındaki düzen ve hiyerarşiyi 
sağlıyor. Beton çatı döşemesi, “dolu”dan 
“boş”a geçişlerle mekanın kullanımını 
tanımlıyor. Kolonların cam panellerin 
içinde ve dışında konumlanması ile, iç ve 
dış mekan arasındaki bütünlük hissinin 
pekiştirilmesi amaçlanıyor. 

Konum: Hanya, Girit, 
Yunanistan 
Yapım Tarihi: 2007 
Mimarlar: Alexandros 
Marios Nikiforiadis ve 
Danae Skaraki 
Fotoğraflar: Erieta Attali
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Son Yüzyılda 
Girit’te Mimarlık: 
Geçmişin İzleri
Amalia Kotsaki ■ Girit’te mimarlığın 
yıllar içindeki seyrine büyük etkisi 
olan unsurların izini sürecek olursak, 
ilk karşılaşacaklarımız Doğa ve Tarih 
olacaktır. Bu makalede1 ikincisine, yani 
geçmişe daha yakından bakacağız. Girit, 
Yunanistan’ın geri kalanının aksine, 
yoğun bir klasisizme maruz kalmamıştır; 
“kendi” antikitesi görece yakın zamanda, 
20. yüzyıl başında keşfedilmiştir. Bu 
olgu, Girit’te mimarlık ve tarih arasında 
sonraları gelişecek diyalogu fazlasıyla özel 
ve ilgi çekici kılar2.

Extra muros - supra muros3

Girit bağımsızlığını elde ettiğinde, 
hem yerel idare hem de ada sakinleri, 
şehirleri çevreleyen Venedik hisarlarını 
kent merkezlerinin gelişimini engelleyen 
bariyerler olarak görmekteydi. Öte 
yandan, onlar için bu hisarlar Türk 
hakimiyeti ile özdeşleşmişti.

Bedeli ağır olan işgallerin izini taşıyan 
duvarlar yıkıldı. Yerlerine Hanya kent 
pazarı ve ilk Kandiye (Heraklion) 
Arkeoloji Müzesi inşa edildi. Kent pazarı 
gelişme ve ilerlemeyi, neoklasik üsluptaki 

müze ise kültürel anlamda Girit’in Yunan 
topraklarına tescilini simgeliyordu. Aynı 
dönemde hızla yaygınlaşan milliyetçilik 
dalgası, Helen kimliğinin bir sembolü 
olarak neoklasisizmin yeniden doğuşunu 
desteklemekteydi. 

İki dünya savaşı arasındaki dönemde 
(1914-1922), modernleşmeye duyulan 
ihtiyaçla Girit’in ana şehirlerindeki 
surlara yeni müdahaleler yapıldı. İç 
kısımla bağlantıyı güçlendirmek için 
duvarlarda açıklıklar oluşturulmuştu; 
otomobil kullanımıyla, bunlara elverişli 
boyutlarda yenilerinin eklenmesi gerekti. 
Kandiye’de, kentin hızlı gelişimi nedeniyle 
durum çok daha çarpıcıydı. Surlar artık 
sarp, keskin ve çizgisel bir yapı hattı 
olmak yerine kent çeperinde geniş bir 
alanı kaplayan bir mekanlar öbeğine 
dönüşmüştü ki böylelikle içerisini de 
bir ölçüde yansıtır hale gelmişti. Kentin 
karakteri hızla tahrip oluyordu ve tarihten 
kalanlar kaçınılmaz biçimde yok olacaktı. 

Minos fantezisi
1920’li yılların ortasında Sir Arthur 
Evans, kazılarında buldukları üzerinden 
muammalı Minos medeniyetini yeniden 
kurmaya girişmiş, aslında bu çabası, 
liberal, barışçıl ve natüralist bir toplumun 
ütopik uygarlığını icat etmesiyle 
sonuçlanmıştı4. Knossos’taki Minos 
sarayının hayli keyfi rekonstrüksiyonu, 
esas olarak döneminin modern 

mimarlığını yansıtmış, oldukça yaratıcı 
bir sanatın ortaya çıkmasına katkıda 
bulunmuş, fakat daha ziyade, Minos 
modelinin kademeli bir inşasını 
sağlamıştı; başka bir deyişle, Minos 
fantezisini yaratmıştı5. 

Knossos’ta antikitenin geri kazanımında 
Evans’ın rolü, Girit’in Yunanistan 
ile birleşmesinin en güçlü ideolojik 
dayanağını teşkil etti. Aynı zamanda 
bu, tarihin ve klasisizmin reddedildiği, 
modernizmin köklerinin prehistorik 
zamanlarda arandığı bir dönemde 
modernitenin bir işareti sayılmış 
ve modern Batı’da büyük yankı 
uyandırmıştı6. İşte bu sebeple de, 
Patroklos Karantinos tarafından 1933 
yılında tasarlanan ve Le Corbusier esinli 
radikal bir modern mimariye sahip 
olan Kandiye Arkeoloji Müzesi’nin, ilk 
neoklasik müzenin yerine yapılması bir 
rastlantı değildi. 

Modern mimarlık Minos ikonografisine 
doğrudan referanslar kullanmış, böylece 
alternatif bir modernizm olarak Neo-
Minos modernizmini oluşturmuştur. Bu 
da, Minos modelinin modern akımla ve 
onun disiplinli sadeliği ile geliştirdiği 
kaydadeğer diyalogu görünür kılmıştır7.

1 Kandiye Arkeoloji Müzesi maketi, 
1933 (Mimar: Patroklos Karantinos).

1
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için, Girit’teki anonim yerel mimariye dair 
ilk sistematik araştırmaların başlamasını 
sağladı. Rekonstrüksiyon çalışmalarının 
bir parçası olarak kent planları hazırlandı 
(yak. 1946). Dönemin eğilimlerini 
izleyen bu planlar, Hanya, Kandiye gibi 
yerleşimlerdeki geleneksel kentsel dokuyu 
tamamen gözardı etmiş, bu da Hanya’nın 
tarihi merkezinin yok olmasına katkıda 
bulunmuştur. 

“İyileşme/toparlanma” mimarlığı
Savaşın ardından yeniden inşa 
çalışmalarında ilk adım olarak temel 
ihtiyaçları hedef almanın yanısıra 
ekonomiyi canlandırmaya odaklanıldı. 
Banka binaları, bürolar ve oteller 
dönemin mimari arayışlarının nesnesi 

oldu, ortaya bir tür “iyileşme mimarlığı” 
çıkardı10.

Savaş sonrası dönemin ilk yıllarında, 
Girit’te “gereksinim mimarlığı”nın iki 
savaş arası modernizminin devamı olarak 
ortaya çıktığı düşünülürse, sözkonusu 
“iyileşme mimarlığı”nın klasisizme 
başvurma dürtüsü tahmin edilebilir. 
Böylece, hem bir süreklilik yakalanmış 
hem de ülkenin her yerinde Devlet’in 
varlığı hatırlatılmış oluyordu; 2. Dünya 
Savaşı’nın güçlü şokundan sonra bu 
tutum kaçınılmazdı.

Modernizm ve gelenek
1958-1967 yılları arasındaki dönemde 
Girit’te mimarlık, yüzünü akademi 
temelli olandan popüler ve yerel olana 
dönmüştü. Böylece yeniden yapılanma 
sürecinde kurulan diyalog gelişti. 
Uluslararası ve yerel arasında salınan 
Girit mimarlığı, sığınağını Akdeniz 
karakterinde bulmuştu. Modernizmin 
önde gelen figürlerinin11 işlerinde ifade 
bulan bu karakter; peyzajı, iklimi ve 
özellikle de Akdeniz havzasında öteden 
beri süregelmiş işgallerin ve düşünsel 
dolaşımın ortaya çıkardığı zengin kültürel 
etkileri bünyesinde barındırıyordu12. Girit 
mimarlığının yıllar içindeki yegane kalıcı 
özelliği olan bu Akdeniz karakteri, artık 
en özgün Girit geleneği olma mertebesini 
talep edebilirdi. 

Turizm, adadaki her tür mimari arayış 
için oldukça elverişli bir alan sunmuştur. 
Bu yıllar, gelenek ve modernizmin verimli 
birlikteliğiyle Girit’te mimarlığı geliştiren 
pek çok projeyi miras bırakmıştır (Buna 
bir örnek Ayos Nikolaos’taki Ariadne 
Oteli).

“Topos”un izinde: Akdeniz karakteri 
ve eleştirel bölgeselcilik / Girit 
bölgeselciliği
“Topos” ve onun ruhu, geçmişin doğa ve 
peyzajla kesiştiği yerdedir. Girit’te çalışan 
mimarlar için bu, özel bir ilgiydi. Bu 
dönemde gelenek yeniden yorumlanmış 
ve genellikle bu yorum, yapının iklime 
ve peyzaja verdiği cevap üzerinden ifade 
edilmişti. Farklı yaklaşımlar çoğunlukla 
mekansal strüktürlerin modern mimari 
üretime aktarımıyla ilintili olmuştu. Bu 
eksendeki çok çeşitli ifadeler, “eleştirel 
bölgeselciliğin” dünyadaki en başarılı 
örneklerinden birini tesis eder. 

2 Agia Galini için turistik gelişim planı, 1967 (Mimar: 
Takis Zenetos).
3 Venedik surlarının tepe noktasına inşa edilen Xenia 
Oteli, Hanya, Girit, 1961 (Mimar: F. Vokos).
4 Girit Üniversitesi Kampüsü maketi, Resmo, 2000 
(Mimarlar: Atelier 66).

2

3

Kent ve Hafıza’nın yeniden 
canlandırılması
2. Dünya Savaşı sırasında Girit’e 
düzenlenen bombalı saldırılar sonucunda, 
o zamana dek ayakta kalabilmiş 
tarihi yapıların çoğu yok oldu8. Kent 
ve köylerde meydana gelen hasarın 
bilançosunun çıkarılmasına, ancak 
adanın 1945 yılında kurtulmasından 
sonra başlanabildi. Kısa süre sonra, kent 
plancısı Konstantinos Doxiadis9, İmar 
Bakanı olarak tüm Yunanistan’daki harap 
olmuş kentleri ve köyleri yeniden inşa 
etme görevini üstlendi. 

Savaş hasarlarının kayıt altına alınması 
çalışmaları, yerleşimlerin yeniden nasıl 
tasarlanacaklarının bilgisini üretebilmek 
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Geçmişle köprü kurmak
Eğer modernizm adına 1960’lı yıllara 
damga vuran olgu geçmişle bağları 
koparmaksa, bunu takip eden 10 yıl 
için de mimarlık, kent, tarih ve bellek 
arasında yeni diyalogların kurulması öne 
sürülebilir13. 1967 yılının Nisan ayında 
diktatörlüğün gelişiyle başlayan dönemde, 
Girit’te mimarlık geçmişle yeniden bağ 
kurmuş, postmodernizmin hakim olduğu 
uluslararası eğilimleri takip etmişti; 
sonraları yasalaşacak mimari mirasın 
korunması çalışmalarının da buna katkısı 
olmuştu14.

Modern mimari ifadeler popüler 
gelenekten beslenmeye devam etmiş, fakat 
bu kez, genellikle turistik tesisler için 
uygun yerleşim strüktürlerini referans 
almıştır. Bunun dışında, labirentvari 
düzenlemeler ya da yaratıcı renk paletleri 
olarak somutlaşan Minos etkisiyle de 
çağdaş Girit mimarlığında karşılaşmak 
mümkündür.

Sonsöz yerine
Yukarıdaki kısa tarihsel analiz üzerinden, 
Girit’in kent merkezlerinde ve kırsal 
bölgelerindeki mimarlığın evriminde 
geçmişin anahtar bir rolü olduğunu, bu 

rolün kolektif bellekle ilişkili ideolojik 
endişeler taşıdığını öne sürebiliriz. 
Geçmişin mimarlığa etkisini yakından 
incelediğimizde, en kaydadeğer sonuçların 
modernizmin Minos kültürüyle ve 
anonim yerel mimarlıkla karşılaştığı 
verimli anlarda ortaya çıktığı iddia 
edilebilir. Girit’i özel kılan da işte bu 
karşılaşmalardır. ■ Amalia Kotsaki, 
Mimar, Doç.Dr.; Girit Teknik 
Üniversitesi, Mimarlık Bölümü.

Çeviri: Yağmur Yıldırım

Notlar:
1 Yunanca orijinali ilk kez şurada yayınlandı:  
A. Kotsaki (ed.), Crete 1913-2013 Architecture and 
urban planning after the Unification, Hanya, Girit, 
2014.
2 A. Kotsaki, “For an anniversary and an identity”, 
a.g.e., 2014, s. 10-13.
3 Extra muros - supra muros: “Şehir surlarının dışında 
- şehir surlarının ötesinde” anlamına gelen Latince 
deyim. Bkz.: A. Kotsaki, “1898-1913 The preparation 
for the Unification”, a.g.e., 2014, s. 61-80.
4 A. Kotsaki, “1914-1940: Interwar, The transition”, 
a.g.e., 2014, s. 83-90. Ayrıca bkz.: P. Tournikiotis, 
“Constructions of the historical time in Crete during 
20th century”, a.g.e., 2014, s. 24-30.
5 Sir Arthur Evans, The Palace of Minos at Knossos: 
a comparative account of the successive stages of 
the early Cretan civilization as illustrated by the 
discoveries, Macmillan, Londra, 1921.
6 Françoise Frontisi-Ducroux, Dèdale: Mythologie de 

4

l’artisan en Grèce ancienne, Maspero, Paris, 1975.
7 P. Tournikiotis, “The Aegean is Modern”, Aegean 
Islands: Architecture, Melissa, Atina, 2003.
8 A. Kotsaki, “The recovery 1945-1958”, a.g.e., 2014, 
s. 115-122
9 A. Kotsaki, “The Reconstruction/recovery program 
after WW II for Crete and the contribution of 
Constantinos Doxiadis”, Greek Architecture in  
20th-21th century: History-Theory-Criticism,  
ed.: A. Giacoumacatos, Gutenberg, Atina, 2016,  
s. 369-379.
10 A. Kotsaki, “The architecture of the Recovery”, 
a.g.e., 2014, s. 115-122.
11 Örneğin Dimitris Pikionis. Bkz.: N. Scoutelis (ed.), 
Con-sonances with Dimitris Pikionis, Atina, 2018. 
12 A. Kotsaki, “60’s an optimistic decade”, a.g.e.,  
s. 127-142.
13 A. Kotsaki, “Bridging the gaps of the past”, a.g.e., 
s. 150-160.
14 A.e., s. 150-151. Yeniden bağ kurma, kent 
kavrayışının oluşmasıyla başlar. Bunun güzel 
bir örneği, 1946’da yeniden yapılanma planının 
uygulanmasıyla gerçekleşen tahribatın ardından 
geleneksel kent dokusunu yeniden kazandırmak 
amacıyla 1977’de Hanya’da kentin ortaçağdan kalma 
bölümünün gelişimi için yapılan çalışmadır. Birkaç yıl 
öncesinde Hanya’nın Venedik surları üzerinde Xenia 
Oteli’nin inşasını tereddütsüz destekleyen Patroklos 
Karantinos tarafından surlar üzerindeki çatlakların 
birleştirilmesi de bunun bir diğer tipik örneğidir. 



86

TE
M

A
A

R
R

E
D

A
M

E
N

TO

“ATHINA”:  
Kandiye’de Bir 
Endüstri Kompleksi
Giorgis Petrakis

“Athina” kompleksi, şehrin endüstriyel 
gelişimine gerçek anlamda katkı sunmuş 
bir tesis. Geç 19. yüzyılda sabun fabrikası 
ve prina yağı tesisi olarak kullanılan 
yapı; zaman içinde üç doğrusal kanat 
boyunca genişlemeye devam etti. 
1970’lerde endüstriyel faaliyetlerin sona 
ermesi ardından tesis içindeki yapılar, 
ilk formlarını yitirmelerine neden olan, 
morfolojik ve yapısal tutarlılıkları üzerinde 
yıkıcı etki yapan müdahaleler geçirdi. 
Ek olarak tesise yeni işlevler yüklenmesi, 
mekanik teçhizatın ve dolayısıyla şehrin 
endüstriyel tarihinde önemli bir değerin 
kaybına yol açtı.

Kompleksin, gündelik yaşantının sanat ve 
kültürle karşılaştığı çok kullanımlı bir tesis 
olarak yeniden işlevlendirildiği projenin 
tasarım aşamasında, geçerliliğini koruyan 
işlevsel nitelikleri belirlendi, açığa çıkarıldı 
ve bir bütün haline getirildi. Kompleksin 
orijinal karakteriyle uyumlu olmayan tüm 
yapılar ve portikler kaldırıldı. Müdahale 
ve restorasyon temelde, mevcut taş, 
brüt beton, metal ve ahşap yapıların, 
bunların programlarının ve çevrelerindeki 
açık mekanlarla kurdukları ilişkilerin 
devamlılığı üzerine planlandı. Bu öğeler 
tarihsel hafızanın simgeleri olarak 

yorumlandı. Yeni müdahaleler esnek ve 
eskisine dönüştürülebilir şekilde asgari 
düzeyde tutuldu.

Kompleksin, kentin başlıca kültür 
mekanına dönüşmesi için şehrin 
endüstriyel tarihiyle ilgili etkinliklere 
evsahipliği yapabilecek bir eğitim 
merkezi olarak işlemesi de büyük önem 
taşıyor. Restorasyonu ardından çeşitli 
eğitim, araştırma ve eğlence aktiviteleri 
ile kültürel-rekreasyonel bir merkez 
olarak faaliyete geçmesiyle “Athina” 
kompleksinin, bölgenin gelişimine Kandiye 
tarihi merkezinin sınırlarını aşan bir katkı 
yapması hedefleniyor.
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Konum: Kandiye, Girit, Yunanistan
Yapım Tarihi: 2018 (1. Etap)
Mimar: Giorgis Petrakis
Proje Ekibi: Evangelos Goumas, Anna Neratzoyli, Evi 
Doriaki, Maria Nodaraki (tasarım); Cristos Trigonakis, 
Sofia Xatziioannoy, Margarita Chereti (üçboyutlu 
tasarım)
Proje İşbirliği: Manolis Grammatikakis, Kostas 
Liontos, Manoussos Mayroforakis, Vaggelis Maniadis 
(inşaat mühendisliği), Zacharias Doulgerakis, Stathis 
Tzouganakis, Georges Makrakis (elektrik/mekanik proje), 
Manolis Apostolakis (görsel sanatlar)
Fotoğraflar: Petrakis Giorgis, Evangelos Goumas
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Vafes’te Haftasonu Evi
Kostas Mavrakakis

Ev, Hanya şehrine 35 km mesafede 
bulunan Vafes köyünün girişinde, 
Beyaz Dağlar’ın eteğinde selvi ve 
zeytin ağaçlarından oluşan yoğun bitki 
örtüsünün içinde konumlanıyor. Dar 
sınırları içinde 19 m’lik bir yükseklik farkı 
olan arazinin eğimli kısmı kuzeye bakıyor.

Kuzey cephesinin tamamı bahçeye ve 
manzaraya açılarak evi, belirli bir giriş 
noktası bulunmayan yarı açık bir mekan 
haline getiriyor. Toprağa “gömülerek” 
evi gizleyen diğer üç cephe, ev sakinlerine 
mahremiyet sağlıyor. Alt katta yer alan 
3x20 m boyutlarındaki havuzu çevreleyen 
ahşap kaplı zeminin bir ucunda mekanı 
açıkhava sinemasına dönüştüren bir 
projeksiyon perdesi bulunuyor. Arazideki 
kot farkı, üç yatak odalı konuk evinin 
en alt kotta, evin kalanından tamamen 
ayrılmış şekilde inşa edilmesini gerektirdi.

Düşük bütçeli bir proje olan Vafes Evi, 
mimarının tasarım yaklaşımını yansıtan, 

ulaşılabilir ve kullanıcı dostu bir mimarlığı 
temsil ediyor. Konum, peyzaj, güneş, 
yağmur, ışık, manzara ve mikroiklim, 
projede mimari çözümü tanımlayan başlıca 
etkenler arasında yer alıyor.
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Konum: Apokoronas, Girit, 
Yunanistan
Yapım Tarihi: 2011
İşveren: Kostas Mavrakakis
Mimar: Kostas Mavrakakis
Fotoğraflar: Dimitris Kalapodas
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2

1

Girit’te Kırsal 
Konut
Klimis Aslanidis ■ Girit’in kültürel 
manzarasının karakterini tanımlayan 
yapılar arasında belki de en önemlisi, 
adanın etkileyici kırsalına dağılmış 
yüzlerce köy evidir. Bu köylerin 
nüfusu yüzyıllarca tarımsal niteliğini 
korudu. Venedik ve Osmanlı yönetimi 
dönemlerinde zengin toprak sahipleri için 
inşa edilen köşk ve konakların aksine, köy 
evleri küçük ve gösterişsizdi. Çoğu, asgari 
konforla basit bir yaşam sağlayabilecek 
nitelikteydi.

Girit’in vernaküler konut mimarisi, Ege 
Adaları ve Doğu Akdeniz örnekleriyle, 
tipolojik ve yapısal açıdan pek çok ortak 
özelliğe sahiptir. Girit’te geç 19. yüzyıla 
kadar düz çatı kullanımı yaygındır. Girit 
evinin ana mekanı, toprak çatıyı taşıyan 
küçük ağaç gövdeleri arasında uzanan 
dikdörtgen biçimli bir odadır. Tek katlı 
evin dikdörtgen kütlesi eğime paralel 
yerleşir. Giriş genellikle kütlenin uzun 
kenarının merkezinde yer alır ve doğrudan 
avludan yaşam alanına erişim sağlar. Aile 
odanın bir ucunda, yükseltilmiş bir ahşap 
kademe üzerinde uyur. Ahşap zeminin 
altındaki alan depolama için kullanılır. 
Odanın diğer tarafında yemek pişirme 
alanı ve köşelerden birinde ise şömine 
bulunur.

Bu tek odalı ev, daha kalabalık veya 
daha varlıklı ailelerin gereksinimleri 
doğrultusunda uzun kenarına eklemlenen 
birbirine özdeş birimlerle genişletilebilir. 
Bu mekan, ahşap bir dikme ya da 
çoğunlukla bir kemerle desteklenebilen 
güçlü bir ahşap kirişle geçilmiş merkezi 
geniş bir açıklıktan meydana gelir  
(Resim 1). Köşeler daima uyuma, 
yemek pişirme ve depolama işlevlerine 
ayrılmıştır. Orta alan diğer kullanımlar 
için açık bırakılır. Uzunca bir dönem, 
en azından 19. yüzyılın sonuna kadar en 
çok tercih edilen mimari çözümlerden 
biri olarak bir, iki ya da bazen daha 
fazla kemere sahip olan bu konut tipine 
(kamarospito) ada genelinde yaygın 
biçimde rastlanır (Resim 2). İnşası 
kolaydır, geniş fakat yalın iç mekanı 
ailenin kırsal yaşam gereksinimlerini 
karşılar. Bu konut tipinin kökenine 
dair bilgi sınırlıysa da Kıbrıs’ta, Ege 
adalarında ve Atina’nın köylerinde 
görüldüğü gibi Osmanlı topraklarının 
geniş bölümüne yayıldığı biliniyor. Yığma 
zemin kat, ahşap çıkmalı üst katlar ve 
18.-19. yüzyıllar boyunca imparatorluğun 
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günümüzün nitelikli mimarlık örneklerini 
tasarlamaya imkan verecektir.
■ Klimis Aslanidis, Mimar, Yrd.Doç.
Dr.; Girit Teknik Üniversitesi, Mimarlık 
Bölümü.

Çeviri: Sibel Senyücel

ekleme ve değişiklikler geride, günümüz 
köylerinin otantik karakterini bütünüyle 
şekillendiren zengin bir palimpsest bıraktı 
(Resim 7). 

Çağdaş bir girişim olarak, vernaküler 
mimarinin geçirdiği bu evrime dair 
okumalar yapmak; korumaya yönelik 
akılcı politikalar geliştirmeye, aynı 
zamanda Girit kırsal peyzajının zengin 
mirası ile yakın bir diyalog kurabilecek 

1 Mouzouras köyünde 
vernaküler konut örneği, 

kemerli iç mekandan 
görünüm, Girit (Yazarın 

arşivi).
2 Astratigos köyünde 
konut, plan ve kesiti 

(Çizimler:  
G. Korkidis,  

E. Krystalogianni,  
K. Sigalas, V. Tourlidas, 

K. Christodoulakis). 
3-4 Eski Mouzouras 

evlerine iki örnek: İlkinde 
girişte taçkapı, Girit 

(Yazarın arşivi).
5 Mouzouras’ta iki katlı 

konut, Girit (Yazarın 
arşivi).

6 Kephalas evlerinde 
kırma çatı, Girit (Yazarın 

arşivi).
7 Roustika köyünde konut 

kompleksi, izometrik 
perspektif (Çizim:  

R. Antoniadis) 3

5

7

6

4

Anadolu ve Balkan topraklarında yaygın 
olarak görülen Türk odasından üretilmiş 
planları ile bu ev, müstahkem Girit 
kentleri Kandiye, Hanya ve Resmo’nun 
(Rethymno) mimarisini etkilemişse de 
adanın köylerine ulaşmamıştır.

Vernaküler konutlar moloz taştan inşa 
edilmiştir. Girit’in yumuşak taşları, 
oyması kolay olduğundan kapı ve pencere 
çerçeveleri ile geniş kemerler üretmeye 
elverişlidir. Kapı çerçeveleri, Venedik 
taçkapılarını genellikle de naif denebilecek 
bir şekilde taklit eder (Resim 3).  
Osmanlı tarzı motiflerin taklitleri daha 
nadir görülür. İç mekanlar genellikle 
yeterli aydınlatmaya sahip değildir. Gün 
içinde yaşam çoğunlukla dış mekanda 
geçtiğinden iç mekanın sıcak tutulmasına 
aydınlatmadan daha fazla önem 
verilmiştir.

Köy mimarisindeki belirgin değişimse geç 
19. yüzyıl ile erken 20. yüzyıl aralığında 
gerçekleşti. Düz çatılar yerini basit tek 
eğimli veya beşik çatılara bıraktı. Yaşam 
alanının üst katta yer aldığı, daha geniş 
pencerelerle aydınlanan iki katlı yeni 
evler inşa edildi (Resim 5). Yarı özerk 
Girit Devleti (1898-1913) döneminde ve 
adanın Yunanistan’a ilhakından sonra 
(1913), mimari büyük ölçüde, ilk olarak 
şehirlere ulaşan ve kısa zamanda kırsala 
yayılan neoklasisizmden etkilendi. Tam 
anlamıyla neoklasik üsluptaki evler 
sayıca azsa da, Girit evlerinin karakteri 
zaman içinde bütünüyle değişti. Özellikle 
adanın merkeze daha yakın bölgelerinde 
simetrik plan ve cephelerin yanısıra 
kırma çatılar da kısa sürede yaygınlaştı 
(Resim 6). Bununla birlikte Girit nüfusu 
tarımsal niteliğini sürdürdü ve 2. Dünya 
Savaşı’na kadar Girit köylerinin mimarisi 
vernaküler karakterini bir ölçüde 
korudu. Yüzyıllar boyunca yapılan 
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Monte Vardia’da 
Markantonakis Evi
Kostas Mavrakakis

Arazi, kaydadeğer bir kuzey manzarası 
ile Ayos Mathhaios’un doğusunda 
konumlanıyor. Manzaraya bakan yarı açık 
mekanlara sahip evin yaşam alanları sokak 
kotunda yer alıyor. Arazinin eğimi, alt 
katta kapalı bir araç park yeri ve küçük bir 
konuk evinin inşasına imkan veriyor.

Konum: Hanya, Girit, Yunanistan
Yapım Tarihi: 2006
Mimar: Kostas Mavrakakis
Fotoğraflar: Dimitris Kalapodas
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Eski Hanya’da 
Mimarlık Ofisi
Ioannis Verikakis
Yapı, Hanya’nın yoğun dokusu içinde 
Ortaçağ’dan kalma kent merkezinde 
konumlanıyor. Depo olarak inşa edilen 
binanın yapımı, adada yönetimin 
Venedik’ten Osmanlı’ya geçtiği döneme 
rastlıyor. 

Çift tonozlu çatının örttüğü ilgi çekici bir iç 
mekana sahip olan yapıda, tavan yüksekliği 
ve yığma duvarlardaki oyuklar, günümüze 
gelememiş bir asmakatın varlığına işaret 
ediyor. Müdahale sırasında dış kabuk, 
seçilen yığma taş öğeleri dikkatlice öne 
çıkacak şekilde, binanın tarihiyle uyumlu 
malzemeler kullanılarak restore edildi. İç ve 
dış yüzeylerdeki alçılar, renkli çimentodan 
imal edildi. Yapının içi ve dışında 
gerçekleştirilen modern müdahalelerde, 
geridöndürülebilirlik prensibi esas alındı. 
İnternet altyapısı gibi gerekli donanımlar 
yapıya görünür hatlar halinde eklenerek 
çağdaş tasarımın ayırdedilebilmesi sağlandı. 
Özellikle tavan yüksekliği ve belirli yapısal 
öğelere yönelik iç mekan algısını kesintiye 
uğratmamak adına asmakatın yalnızca 
bir bölümü, ince bir diyafram halinde 
konumlandırılarak yapıya geri kazandırıldı. 
Böylece mekanın, girişten asmakata göz 
hizasında bakanlar ve içeride bulunanlar 
tarafından aynı biçimde algılanması 
sağlandı.

Konum: Hanya, Girit, Yunanistan
Yapım Tarihi: 2011

İşveren: Ioannis Verikakis
Mimar: Ioannis Verikakis

Proje Ekibi: Irini Christoulaki 
Fotoğraflar: Giorgos Messaritakis
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Eski Venedik Limanı’nda 
Bir 17. Yüzyıl Yapısının Yenilemesi
Aristomenis ve Yiorgos Varoudakis

Adanın kuzeydoğu kıyısında Venedik 
Limanı’nda konumlanan 17. yüzyıldan 
kalma konak Venedik, Osmanlı ve 
neoklasik yapı elemanlarını bünyesinde 
barındırıyor. Binanın bir “butik” 
otele dönüştürüldüğü projede, yapının 

geçmişinden en önemli mimari safhaların 
vurgulanması ve aynı zamanda çağdaş 
malzeme ve tekniklerin uyumlu bir bütün 
içinde birleştirilmesi hedeflendi. Mimari 
detaysa, bu bütünlük arayışında bir araca 
dönüştü.
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Konum: Hanya, Girit, Yunanistan
Yapım Tarihi: 2016
İşveren: Trilogy S.A.
Mimarlar: Aristomenis ve Yiorgos Varoudakis
Proje Ekibi: Xenia Papatriandafyllou, Stefi Filipoppoulou
Proje İşbirliği: Eleftherios Daskalakis (inşaat 
mühendisliği), Ilias Kanatakis, Kyriakos Kouklakis, 
Lefteris Kouklakis (elektromekanik proje)
Fotoğraflar: Christos Drazos, A&G Varoudakis Archive
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Hanya’da Konut 
Yenilemesi 
Ioannis Verikakis
Rehabilitasyon projesi, öncesinde Venedik 
surlarına bağlanan bir geçitken, kent 
dokusunun yoğunlaştığı bir dönem olan 
Osmanlı yönetimi sırasında konuta 
dönüştürülen üç katlı yapıyı kapsıyor. 
Mevcut dış kabuk, restorasyon sürecinde 
keşfedilen katmanları ile yapının zaman 
içindeki evrimini “ortaya çıkarması” 
bakımından özel bir öneme sahip. 
Tipolojisi bu tür bir ev için olağan 
sayılabilecek yapının özgüllüğü ise 
boyutlarından ileri geliyor: Her katta  
14 m2 olmak üzere toplamda 42 m2’lik 
yaşam alanı üç kata dağılıyor. Bir yandan 
işlevsel çağdaş bir konut programının 
talep edildiği düşünülürse, projeyi zorlu 
kılan başlıca etkenler arasında evin küçük 
boyutunun yanında tarihi değeri ve iç 
mekanda gün ışığı erişiminin sınırlı oluşu 
sayılabilir. Dış cephesi, yapının tarihi 
değerini gözeten malzeme seçimi ve farklı 
yapısal fazlarını görünür kılacak özenli bir 
uygulama ile restore edildi.

İç mekanda bütünüyle dış duvarları takip 
etmeyen ancak onunla uyumlu yeni bir 
geometri benimsendi. Merdiveni mevcut 
yüksekliğinde serbest bırakacak şekilde 
döşemeler güney cepheden belirli mesafe 
ile içe çekildi. Böylelikle yapının farklı 
dönemlerinden mimari izler görünür hale 
gelirken aynı zamanda açıklıklar ile katlar 
arasındaki ilişki çözülmüş oldu. Üç kat 
yüksekliğindeki merdiven boşluğu, düşey 
sirkülasyonu sağlamanın yanında eski 
şehirdeki evlerde yaygın ve önemli bir 
ihtiyacı gözeterek gün ışığının iç mekana 
erişimine ve hava sirkülasyonuna da 
katkıda bulunuyor.
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Konum: Hanya, Girit, Yunanistan
Yapım Tarihi: 2019

Mimar: Ioannis Verikakis
Proje Ekibi: Iro Verikaki

Fotoğraflar: Ioannis Loukis, Dimitris Kalapodas
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Süreklilik ve 
Gelenek
Nikos Skoutelis ■ 1 Mart 1900 tarihinde, 
yetenekli İngiliz arkeolog Arthur Evans 
Knossos’ta kazı çalışmalarına başladı. Dört 
bin yıllık narin malzemelerin korunması 
gerekiyordu, fakat bundan daha önemlisi, 
efsanevi Minos dünyasına dair kanıt 
sunmak ve o dünyayı yeniden yaratmak için 
bu malzemelerin yorumlanmasına ihtiyaç 
vardı. 1910 ve 1928 yılları arasında, Minos 
harabelerinin restorasyonu için betonarme 
kullanımına başlandı. Yalnızca birkaç yıl 
içinde, Knossos tepesi mimari formların, 
bezemelerin ve renklerin eşsiz bir kaynağına 
dönüşmüştü. Girit’te bu yitik efsanevi çağın 
keşfi, modernizmin takdimi ile aynı döneme 
denk gelir.

Betonarme, modernizmin gerçek 
habercisidir. 1960’lı yıllara kadar, beton 
plakalar ve çimento sıvalar geleneksel 
malzemelerin yerine geçmiş durumdaydı. 
Yeni inşa esaslarının verdiği mesajın 
benimsenmesinde coğrafi alanların ve 
arazilerin küçük ölçeğinin ve en önemlisi de 
yerel tutumun payı vardı; bu mesajları daha 
kapsayıcı hale getirerek mevcut ihtiyaçlara 
uyarlanmasını sağladılar (Resim 1).

2. Dünya Savaşı’ndan otuz yıl sonra, 
mimarlık modernizmi resmen benimsedi. 
Bu yeniden inşa yıllarında kamusal 
projeler ve ilk büyük oteller kentsel 
çevreyi tanımlıyordu. Gelenekleri 
keşfetmeye vakit yoktu. Minos mimarisi 
fazlasıyla pitoreskti ve modernizmin saflık 
normlarından oldukça öteye düşüyordu; 

dolayısıyla mimarların zihninde çağdaş 
tartışmaların dışında kalıyordu. 

Yerel gelenekler modern Yunan kültürünü 
her zaman etkilemiştir; Girit’teki mimari 
üretime katkıda bulunmalarıysa ancak 
1975 yılından sonra olmuştur ki etkisi 
önce yeni otellerin tasarımında, ardından 
konut mimarisinde görülür. Kamu 
yapılarında ise neredeyse hiçbir zaman... 
Çoğu durumda, iyi niyetli girişimlerde 
dahi, çağdaş yaşamın gerekleri ve modern 
inşaatların ölçeği, popüler ifadelerin 
özgün sadeliğine ihanet etmiştir.

Burada, mimarlık yayınlarında yer 
bulmuş, hem uzak hem de yakın geçmişte 
Girit’te geleneğin biçimsel ve anlamsal 
çeşitliliğini ortaya koyan üç örnek 
sunacağız. 

Kandiye’deki üç üniversite binası, mimar 
Panos Koulermos tarafından 1986-1994 
yılları arasında tasarlanan Bilim Merkezi, 
Araştırma ve Teknoloji Merkezi ile 
Biyoloji Laboratuvarları, Knossos’taki 
Minos sarayının karmaşıklığına öykünür. 
Koulermos rasyonel bir gramer kullanarak 
binaların arasında avlular, daha küçük bir 
ölçekte açık ve kapalı localar ve pasajlar, 
sıkışık bir nizamda dar pencerelerin 
dizildiği cepheler tasarlamıştır ki bunlar, 
Minos mimarlığında peyzaj ile iç mekanın 
diyaloguna referans verir. Fakat renk 
yoksunluğu modernin, tarihsel mimarlığın 
bütünselliği karşısındaki yetersizliğini 
göstermektedir. 

Yerel mimarlık dağarcığının çağdaş 
işlere aktarımına ilişkin bir başka örnek 
olarak, mimar Flavio Zanon’la birlikte 

tasarladığımız, 2001 yılında inşa edilen 
konut sayılabilir. Livadi Kroussònas’ta, 
1000 m yükseklikte bulunan konut, 
mitato’yu (Girit dağlarındaki taş tonozlu 
çoban barakaları) yeniden yorumlama 
denemesi. Ek ihtiyaçlar, üç parçalı bir 
yapıyı mümkün kıldı: Zemin katta giriş 
ve mutfak, üst katta yatak odası olarak 
işlevlendirilen merkezi betonarme konik 
bina ve tek katlı olan diğer iki bölüm; 
taştan yapılma oturma odası ve paslanmış 
çelik levhalarla kaplanmış yatak odası ve 
banyo bölümü (Resim 2).

Son örnekse, köylerde ve kentsel 
yayılmayla yapılaşan alanlarda görülen, 
ucuz malzemelerle yapılmış doğaçlama 
çözümleri tasarıma dahil etme girişimi. 
Flavio Zanon’la birlikte, iki mimar, hem 
yerel hem de evrensel olan bu alternatif 
geleneği benimseyerek geliştirmeyi 
denedik. Bugünün estetik olarak kabul 
edilebilir geçici formları daha erken 
tarihli bir projede, Kandiye’nin tarihi 
merkezinde 1995-96 yıllarında yapılan 
bir konut eklentisinde de vurgulanmıştı. 
Eski betonarme konstrüksiyona ilave 
bir kat eklemek üzere yapılan tasarım 
hafif malzeme kullanımı temel alıyor. 
Eklenen üçüncü kat, ikinci katla bir 
blok oluşturacak şekilde tasarlandı ve 
iki katı birbirine bağlayan merdivenler, 
yolun karşısındaki neoklasik konutların 
bahçelerine bakan cam bir cephenin 
içine yerleştirildi. Çelik konstrüksiyon, 
asimetrik biçimli ahşap doğramalarla, 
oluklu ve galvaniz levhalarla kaplandı 
(Resim 3).

Yerel olanı evrensele, tanıdık ve banal 
olanı ezberbozana dönüştürmeye yönelik 

1
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bu ilgi, bugünün Yunan mimarlık 
çevrelerince terk edildi. Yere özel 
tasarımda benimsenen çokkatmanlı 
yaklaşımda, yerel topluluklardan 
uzaklaşan modernizm keşfetmek için 
verimli bir alan sunabilir. Şimdilerde 
direnç azalıyor, mimarlık düşüncesi ve 
pratiği yabancı eğilimlerin periyodik 
istilalarına daha açık, Yunan 
mimarlığında yenilik arayanların daha 
kolay sindirebileceği bir durumda. 
Fakat bu eğilimler ya yerel koşullara 
uyarlanmadan uygulanıyor ya da bu özel 
yerde yeni bir ifade bularak kültürün bir 
parçası haline gelemiyor. Öte yandan 
mevcut yeni teknolojik yöntemlerin 
ve ifade araçlarının yardımıyla, antik 
ve modern, akademik ve popüler, tüm 
Yunan geleneği, zamanların ritmini 
aktararak durmaksızın çığır açıcı bir 
mimarlık üretme yetisine sahiptir.

Topraklarımızın ve toplumumuzun 
formları ve ritimleri üzerinde çalışmak, 
insan düşüncesinin iç yapısını anlamaya 
yönelik bir çabadır; kriz koşullarında 
bu bir gerekliliktir. Bilgiye eşlik eden 

mutluluk, sanatçılar ve mimarlar için 
bir tür özgürlüktür ve bu “özgürlük” 
herkesin kendi daimi mücadelesini 
deneyimleyebilmesi ve kendi gerçekliği 
üzerinden kişisel sorumluluklarının 
farkına varması imkanıdır ki bugünün 
koşullarında dünyanın yeniden yazımına 
yol gösterebilir. ■ Nikos Skoutelis,  
Prof.Dr.; Girit Teknik Üniversitesi, 
Mimarlık Bölümü.

Çeviri: Yağmur Yıldırım

1 Ayos Georgios (Lassiti) ve Mourtzaná (Resmo) 
köylerinden karakteristik yapılar (Fotoğraflar: 

Nikos Skoutelis).
2 Livadi Kroussònas Evi; ilk eskizler, zemin kat 
planı ve kuzey cepheden görünüm, Girit, 2001 

(Mimarlar: Nikos Skoutelis ve Flavio Zanon).
3 Sağda, Pikris (Resmo) ve Aghios 

Konstantinos’ta (Lassiti) köy evlerine 
eklemlenen küçük yapılar; solda, yazarın kendi 

evi, eski binanın üst katı için tasarlanan ek yapı 
(Mimarlar: Nikos Skoutelis ve Flavio Zanon), 

1995-96. (Fotoğraflar: Nikos Skoutelis).

2
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Hanya’da İki Konut 
Aristomenis ve Yiorgos 
Varoudakis

Mimarları için projenin başlıca zorluğu, 
üç katlı konut yapısını verili arazi içinde 
bölgenin katı yapı yönetmeliklerine 
uygun şekilde tasarlayabilmekti. Mevcut 
düzenlemeler arazinin, bitişindeki boş 
arsa ile sınırına sağır, düz bir duvarın 
inşasını gerektirdi. Projede öncelikle, 
sokaktan geçenler için yapının ana cephesi 
olarak algılanan bu duvarın tasarımına 
odaklanıldı.

Yapı içindeki iki konuttan ilki zemin kata, 
daha büyük olan diğeri ise üstteki iki kata 
yerleşiyor. Oturma ve yemek odası ile 
mutfağın bulunduğu en üst katta, ofis ve 
misafir odası olarak kullanılabilecek bir 
asmakat da yer alıyor. Projede benimsenen 
mimari dilin, bölgede farklı stilleri ile 
varolan küçük ölçekli, ahşap çatılı ve 
avlulu konut tipinin mimari bağlamına 
uyum sağlaması hedeflendi.
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Konum: Hanya, Girit, Yunanistan
Yapım Tarihi: 2018
Mimarlar: Aristomenis ve Yiorgos Varoudakis
Proje Ekibi: Stefi Filipoppoulou
Proje İşbirliği: Dimitris Manioudakis (inşaat 
mühendisliği); Ilias Kanatakis, Kyriakos Kouklakis, 
Lefteris Kouklakis (elektromekanik proje)
Fotoğraflar: Ioannis Loukis, Dimitris Kalapodas
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Akrotiri’de Müstakil Ev
Aristomenis ve  
Yorgos Varoudakis

Projenin ana fikri, 19. ve erken 20. 
yüzyıldaki haliyle bir kır evinin modern 
bir versiyonunu tasarlamaktı. Uygulamada 
“zanaat”ın yanında kullanıcılarının 
toprakla ilişkisini ve kozmopolitliğini 
ortaya koyan bir “konak” tasarımı 
hedeflendi.

Evin yönelimini belirleyen ana kararlar, 
yapıyı batı yönünde doğal peyzaja açmak 
ve muhtelif yarı kentsel manzaraların 
hakim olduğu yeni yapılaşan alana bakan 
doğu yönünde ise bir “set” oluşturmaktı. 
Tasarımcılar, bu “set”i, yapının doğal 
çevreyle entegrasyonuna imkan verecek 
küçük açıklıklarla iki katlı taş bir 
“mantra” olarak tasarladılar. Bu duvarın 
yapımında temel kazısından elde edilen 
taşlar kullanıldı. Yapının ana mekanlarına 
erişimi sağlayan düşey ve yatay 
sirkülasyon, bu “set” boyunca düzenlendi. 
Bütünüyle batı yönüne açılan ana 
mekanlar, küçük bir avlu ile birbirinden 
ayrılan ikişer katlı iki kanat içinde 
çözümlendi. İşverenin tercihi ile yapının 
iç ve dış mekan ahşap kaplamalarında tik 
ağacı kullanıldı.
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Konum: Hanya, Girit, Yunanistan
Yapım Tarihi: 2018 
Mimarlar: Aristomenis ve Yorgos Varoudakis
Proje Ekibi: Giorgos Perrakis, Aggeliki Terezaki, 
Stefi Filipoppoulou, Ioanna Fragaki
Proje İşbirliği: Dimitris Manioudakis (inşaat 
mühendisliği), Illias Kanatakis, Kyriakos Kouklakis, 
Lefteris Kouklakis (elektromekanik proje)
Fotoğraflar: Ioannis Loukis, Dimitris Kalapodas
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Batı Kıyısında Tatil Evi
Aristomenis ve  
Yorgos Varoudakis

Tatil evi, Girit’in güneybatısında volkanik 
dik bir yamaç üzerinde inşa edildi. 
Arazideki büyük kaya parçası ile onu 
çevreleyen küçük “platolar” projenin 
hareket ve odak noktasını oluşturuyor. 
Yapının, doğal çevreye en az müdahale 
ile hayata geçirilebilmesi için “meccano” 
benzeri bir metal montaj sistemi tercih 
edildi. Kaya parçası ve denizle iç mekanda 
görsel bir ilişki kurabilmek içinse yapıyı 
saran cam bir kabuğa yer verildi.

Yemek ve yaşam alanları ile üç yatak 
odasını içeren ana yapı, iki platform 
halinde araziye yerleşiyor. Büyük yatak 
odası ise yapının saklı bir noktasında, 
batı tarafında daha düşük kottaki küçük 
“plato” üzerinde konumlanıyor. Birimlerin 
farklı kotlarda yerleştiği platformlar, güney 
yönünde bir şerit halinde uzanan yüzme 
havuzu ile birbirine bağlanıyor. 

Doğal peyzajla bütünlük sağlamak 
adına tamamı bitkilendirilen çatılarda 
yerel bitki türleri kullanıldı. Yapı içinde 
bölme, dolap ve tezgahlar ahşap, metal ve 
camdan, birbiriyle uyumlu üniteler halinde 
tasarlandı. 

Konum: Livadia Kissamos, Girit, 
Yunanistan
Yapım Tarihi: 2014
Mimarlar: Aristomenis ve Yorgos 
Varoudakis
Proje Ekibi: Xenia Papatriandafyllou, 
Stefi Filipoppoulou
Proje İşbirliği: Eleftherios Daskalakis 
(inşaat mühendisliği); Ilias Kanatakis, 
Kyriakos Kouklakis, Lefteris 
Kouklakis (elektromekanik proje)
Fotoğraflar: Ioannis Loukis, Dimitris 
Kalapodas
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Kaloumenos Evi
Kostas Mavrakakis

Yapı, savaştan önce varlıklı ailelerin 
yaşadığı bir tatil yeri olan Korakies’te yer 
alıyor. Büyük ölçekli konutların yaygın 
olduğu bölge, özellikle tatil dönemlerinde 
canlılık kazanıyor. 

Tasarımda belirleyici başlıca etken, 
dört kişilik ailenin ikamet ettiği evin 
aynı zamanda işverenin resim atölyesi 
olmasıydı. İşverenin, tasarımın bir açık 
avlu etrafında kurgulanması talebi ise 
yapının kendine özgü bir karaktere sahip 
olmasını sağladı. Konutun, mevcut eğimle 
uyumlu bir şekilde araziye yerleşen ana 
birimleri, sokak kotundan daha düşük 
seviyedeki zemin katta düzenlendi.

Konum: Hanya, Girit, 
Yunanistan

Yapım Tarihi: 1997
Mimar: Kostas 

Mavrakakis 
Fotoğraflar: Dimitris 

Kalapodas
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Saygılıdan Cüretkara  
Korumacılık Yelpazesi:
İşlevsel Dönüşümde  
Deborah Berke Partners Yaklaşımı

Yasemin Tarhan ■ Yeni bir bina yeni 
bir ilişki gibi düşünülebilir. Zaman 
içinde koşullar değişir ve ilişki çeşitli 
zorluklardan geçerek yıpranır. Çoğu 
insan geçmişin o güçlü imajını korumayı 
adeta “hiçbir şey değişmemiş gibi 
yapmak” olarak algılar. Her şey “tıpkı 
eski günlerdeki gibi” kalsın ister. Oysaki 
aynı kalmayı amaçlayan bu basit koruma 
anlayışı bizlere zarar verir. Büyümek, 
zaman zaman değişmekle, dönüşmekle, 
gelişmekle ve evrilmekle olur. İçinde 
yaşadığımız çevre işte bu bağlamda 
vücudumuzdan, ilişkilerimizden pek farklı 
değildir. Tarihin katı kabına sıkıştırılan 
binalar nefessiz kalır, ölür. Bugüne 
uyum sağlayabilenler, kendini baştan 
yaratabilenler yaşar.

Peki nedir bugüne uyum sağlamak? 
Basit bir sil baştan anlayışı asla değildir. 
Geçmişe körü körüne bağlılık ne kadar 
zararlıysa sorgusuz sualsiz toptan yıkım 
da o derece zararlıdır. 1900’lerin başında 
New York’ta sıklıkla gördüğümüz1  
ve ülkemizde de örneğine bolca 
rastladığımız “yık ve yenisini yap”  
inşaat anlayışı kısa dönemde ekonomik 
açıdan karlı görünebilir. Ancak büyük 
resme baktığımız zaman, ekolojik ve 
sosyo-kültürel kazançlar başka bir yöne 
işaret eder. Bu sebeple yıkıp baştan 
yapmak son çare olmalıdır. Sürdürülebilir 
tasarım profesyonelleri olarak üzerimize 
düşen de “ya eskiye döndür ya yık” 
türündeki bu iki seçenekli yapıdan daha 
katmanlı bir dil kullanmak, daha sofistike 
yaklaşımlar geliştirmektir. Sağlıklı değişim 
bu iki uç arasındaki nüanslı yelpazede 
yatar. 

“Bir müdahaleyi ‘saygılı’ olarak tanımladığımız zaman çoğunlukla, tarihi koruma 
amacına yönelik düzenlemelerin şartları gereği yapılmış, hassas (...) bir tasarım 
hareketinden bahsederiz. Halbuki zaman zaman bir binayı temelden değiştirmek 
ve yeni ya da daha önce denenmemiş kullanım (...) olanakları yaratmak için, 
‘cüretkar’ diye adlandırabileceğimiz müdahaleler gerekir.” Deborah Berke, 
tasarım serüvenine kimi koruma uzmanları için epey tartışmalı böyle bir argümanla 
çıkıyor. Bu makale onun yaklaşımını tanıtıyor.

1

2
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New York merkezli Deborah Berke 
Partners (DBP) mimarlık ofisi, kurulduğu 
1982 tarihinden beri iç mimariden 
kampüs ve şehir ölçeğine geniş bir 
yelpazede projeler üretiyor. Kurucusu 
Deborah Berke, 2016 yılından beri Yale 
Üniversitesi’nin mimarlık fakültesi dekanı 
olarak görev yapıyor. Ben de 2013 yılında 
aralarına katıldım ve 2020 yılı Ocak 
ayında Türkiye direktörlüğünü üstlendim. 
İşlevsel dönüşüm projeleri, sayısal olarak 
bakıldığında ofisin uzmanlık alanlarından 
biri. Bu projeler incelendiğinde görülüyor 
ki, nüanslı bir dil kullanmak suretiyle, 
bina üzerinden, geçmiş ve bugün 
arasında sağlıklı bir diyalog kurmak 
amaçlanıyor. Deborah Berke, “Tarihi 
Koruma Yaklaşımına Karşı: Eski Binaları 
Yeni (Sürdürülebilir) Gelecekler için 
Dönüştürmek” başlıklı makalesinde, 
günümüzde sıklıkla kullanılan “uyarlanır 
yeniden kullanım” (adaptive reuse) 
terimini yavan, sönük ve özensiz 
bulduğundan bahsediyor. Kendisinin, 
mevcut tarihi yapısal dokuya alternatif 
mimari tavır ve felsefesini, “saygılı” 
müdahalelerden “cüretkar” müdahalelere 
uzanan bir yelpaze olarak tanımlıyor: 

“Bir müdahaleyi ‘saygılı’ olarak 
tanımladığımız zaman çoğunlukla, tarihi 
koruma amacına yönelik düzenlemelerin 
şartları gereği yapılmış, hassas ama güçlü 
bir tasarım hareketinden bahsederiz. 
Halbuki zaman zaman bir binayı 
temelden değiştirmek ve yeni ya da 
daha önce denenmemiş kullanım işlevi 
olanakları yaratmak için, ‘cüretkar’ 

diye adlandırabileceğimiz müdahaleler 
gerekir2.”

Firmanın bütün işlevsel dönüşüm projeleri 
bu saygılı-cüretkar müdahaleler yelpazesi 
merceğinden okunabilir. Saygılı müdahale 
örneklerini en iyi Hotel Henry projesinde 
görebiliriz. Hotel Henry, New York 
eyaletinin Buffalo kentinde 140 sene önce, 
zamanın ünlü mimarı H.H. Richardson 
tarafından tasarlanmış ve bugün milli bir 
tarihi eser olan, eski devlet akıl hastanesi 
kompleksindeki üç binanın otel olarak 
yeniden düzenlenmesi projesidir. Yapı 
devasa boyutları, geniş koridorları, yüksek 
tavan ve pencereleriyle dikkat çeker. Yine 
o asrın ünlü peyzaj mimarı Frederick Law 
Olmsted tarafından tasarlanmış bahçesi 
de bir o kadar etkileyicidir. Hem mimari 
hem de tıp tarihinde böylesine önemli 
yeri olan bu görkemli yapının, günümüze 
otel olarak uyarlanması haliyle kolay bir 
mesele değil. Böylesine vakur bir geçmiş, 
bugüne büyük sorumluluk yüklüyor. 
Proje yöneticilerinden Maitland Jones bu 
konuda şöyle diyor: 

“Binanın karmaşık bir geçmişi var. 
Aynı anda hem bir bakımevi hem de bir 
hapishane olarak kullanılmış. Bu yüzden 
biz büyük ölçüde aslına sadık, hassas 
bir yaklaşımın daha uygun olduğunu 
düşündük3.” 

Peki, Jones’un bahsettiği bu hassas 
yaklaşım nedir? Binanın mevcut 
oranlarını bozmadan, dikkatli ve 
yumuşak müdahalelerle, anıtlar kurulu ve 

benzeri kurumların onayladığı kurallar 
dahilinde, binayı bugünkü kullanımına 
uyarlayabilmek. Bahsi geçen oranları, 
mekanları, detayları korumak ve tamir 
etmek belki de işin en kolay kısmı. Fakat 
bugünün kullanım amacını orijinal 
kullanıma birebir uydurmak haliyle zor 
bir iş. Örneğin eski hasta odalarının 
boyutu, otel odalarının ihtiyacını 
karşılayacak ölçekte değil. Yani mevcut 
form, istenen yeni işlevi karşılamamakta. 
Bu noktada mimar, çözümü 2-3 hücreyi 
en az müdahaleyle birleştirip, otel odaları 
haline getirmekte bulmuş. Fakat duvarları 
yıkmasına rağmen, bu süreçte yarattığı 
yaraları gizleme yoluna gitmemiş. Aksine, 
bu kesikleri ham şekliyle bırakmış. Peki 
neden? Oluşan kesikleri kapatmak varken, 
bu şeffaf tavrın sebebi ne? 

Deborah Berke Partners bu tavırla 
“taklit etme” yani “öyleymiş” gibi 
yapma anlayışından kaçınarak değişimler 
konusunda saygılı müdahalenin önemli 
bir başka kuralına işaret ediyor. Tamir 
edilen kısımlar “ben tamir edildim” 
diyor. Eski ve yeniyi yanyana koymak 
suretiyle geçmiş, bugün ve gelecek 
arasında bir diyalog kuruluyor. Üstelik 
bu diyalog, disipline kapalı mesleki bir 
dilde değil; herkese açık, okunaklı bir 
dilde gerçekleştiriliyor. Örneğin, çıkıntılı 
banyo kütlelerini ele alalım: Mevcut 
tesisat sistemi yeterli olmadığından, 
banyoların yeniden tasarlanıp inşa 
edilmesi gerekmişse de, bu işlevin 
bir şekilde odaların içine gizlenmesi 
istenmiyor. Bunun yerine çözüm, farklı 

1-2 Richardson Olmsted 
Campus içinde Hotel 

Henry, Buffalo, ABD, 2017 
(Fotoğraflar: Christopher 

Payne / Deborah Berke 
Partners’ın izniyle).

3 Rockefeller Arts Center, 
SUNY Fredonia, ABD, 2017 

(Fotoğraf: Chris Cooper / 
Deborah Berke Partners’ın 

izniyle).
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ve yeni olan bu banyo elementinin 
koridora çıkarılmasında bulunuyor. 
Bu da saygılı bir tonlamayla, yani hafif 
bir vurgu yaparak gerçekleştiriliyor. 
Yani koridorda yürüdüğünüz zaman, 
eskisiyle aynı oranların, aynı mekanların 
içindesiniz. Ancak değişmiş, eklenmiş bir 
işlev olan banyolar, ufak çıkıntılar halinde 
sergileniyor. Eski ve yeni arasındaki bu 
diyalogda parçalar hem birbiriyle uyumlu 
hem de net bir şekilde farklı. Örneğin, 
eski binanın süpürgelik oranları koridor 
kütlesine göre iriyken, banyo çıkıntılarının 
süpürgelikleri kasıtlı bir biçimde kısa. İşte 
bu türden nüanslarla yeni olanın yeniliği 
konusunda dürüst ve şeffaf davranılıyor.

Eski ve yeni arasındaki saygılı diyalogun 
örneklerini daha makro ölçekte de 
bulabiliriz. Örneğin, Henry Hotel’in 
yeni giriş lobisini ele alalım: Malzeme 
olarak binanın orijinal ağır taş dilinden 
ayrışan, hafif, cam, aydınlık kütle tüm 
bu farklılığına rağmen “ben buraya ait 
değilim” diye bağırmıyor. İç mekanda 
kullanılan bej ve kahve tonlarıyla 
mevcut yapı ile uyum sağlanırken sade 
detaylar kullanılarak orijinal yapıyla 
yarışa girmekten kaçınılıyor. Merdiven 
korkuluklarındaki aydınlatma sistemi, gece 
bu kütleyi vurgulasa da hafif formu ile 
yapının önüne geçmeyerek onun zarif bir 
eklentisi olarak varoluyor. 

Konuyu daha derinden incelediğimizde, 
daha cüretkar tavır alan bir proje olarak, 
SUNY Fredonia kampüsündeki Rockefeller 
Sanat Merkezi örneğini görüyoruz. 
Bu proje, orijinali I.M. Pei & Partners 
tarafından tasarlanmış bir görsel ve 
performans sanatları okulunun yenilenme 
ve genişletilmesini kapsıyor. Hotel Henry 
gibi burada da orijinal binanın, mimarlık 
tarihinde önemli bir yeri var. Ancak 
değişim sürecindeki mimari tutum, daha 
farklı ve iddialı. Örneğin kampüsteki 
değişken trafik üzerine yapılan gözlemler 
sonucunda, girişin yönü değiştiriliyor. 
Tasarlanan ek yapı arka cepheye eklenmek 
suretiyle, eski yükleme boşaltma platformu 
yeni giriş haline getiriliyor. Orijinal 
binaya saygı duyan proje ondan aldığı 
ilham ve kendine özgü görsel dili ile yeni 
bir söylemde bulunuyor. Form olarak 
mevcut binanın şekilsel hareketlerinden 
esinlenilmiş: Büyük açıklıklar, dirsekler, 
diyagonal geometri ve tekrarlayan 
ritimler. Fakat geniş beton yüzeylerden 
oluşan malzeme dili, metal ve cam diliyle 
değiştirilmiş. Kullanılan çinko ve cam 
cephelerden oluşan malzeme paletiyle 
uzun beton duvarlardan oluşan mevcut 
malzeme dili tersyüz edilmiş. Ayrıca çapraz 
yönlü özgün tahta formları kullanılarak 
geliştirilen beton deseni de Deborah Berke 
Partners’ın tasarımının, Pei’nin orijinal 
tasarımından ayırdedilmesini sağlıyor. 

Tarihi dokusu koruma altına alınan 
binalarda en ufak bir unsuru bile 
değiştirmek zor olduğundan, her şeyi 
olduğu gibi koruma içgüdüsünün devreye 
girdiğini düşünen Deborah Berke, tarihi 
koruma terimindeki “tarihi” kelimesinin 
özellikle problemli olduğunu, çünkü bu 
kelimenin bazen sadece eski olan binalara 
kültürel bir değer atfettiğini4” söylüyor. 

Oysaki her eski yapı, tarihi bir hazine 
değildir. Aynı şekilde kültürel değeri olan 
bir binanın her köşesinin de olduğu gibi 
bırakılması gerekmeyebilir. Yeri geldiğinde, 
bugün artık işlevini ve değerini tümden 
yitirmiş, yeni bir işlev kazandırılamayan 
parçaları daha iyi bir gelecek yaratmak 
uğruna yıkmak gerekebilir. Bir anlamda 
“cüretkar” olarak algılanabilecek bir 
çözüm gerekli olabilir. New York kentinin 
göbeğindeki “122 Community Arts 
Center” (Halk Sanat Merkezi) projesi, 
buna iyi bir örnek. Orijinali C.B.J. Snyder 
tarafından tasarlanmış bu ilkokul binası, 
2018 yılında Deborah Berke tarafından bir 
görsel ve performans sanatları merkezine 
dönüştürüldü. Yapı zaten yıllar içinde 
çeşitli korsan sanat gruplarına evsahipliği 
yapmış ve bu gruplar orada gizli bir hayat 
sürmüşler. Bu gizli varlığı göz önüne 
çıkarabilmek, vurgulayıp kucaklamak 
için yeni ek, eski binaya karşı çok daha 
cüretkar bir tavır takınıyor. 

Yeni işlev doğrultusunda ön cephenin 
ortasında yer alan eski bina girişi 
kapatılıp yerine daha iddialı modern bir 
giriş tasarlandı. Binanın yan tarafındaki 
boşlukta konumlanmış olan bu giriş, aynı 
zamanda bütün sirkülasyon sorununu 
çözen bir omurganın da ana kapısı oldu. 
Bu delikli çelik panellerle kaplı omurga, 
her ne kadar binanın kendinden geri dursa 
da, ondan net şekilde farklı. Ne renk ne 
de malzeme olarak hiçbir ortak yönleri 
yok. Orijinal tuğla yapının aksine cephede, 
yapıya daha endüstriyel bir görünüm katan 
metal kullanılmış. Bu farklılık, binaya yeni 
bir kimlik veriyor. Bu cephenin arkasında 
sanatçı Monica Goetz’in tasarladığı, 
geceleyin nefes alıp verir gibi ışıldayan 
“nefes” isimli yapıt da bu kimliği şehre 
tanıtan bir projektör rolü görüyor. Yeni ek 
yapı, kat sayısı olarak da orijinal binaya 
sadık kalmıyor ve gösteri salonu başka 
bir yere sığdırılamadığı için en tepede 
konumlandırılıyor. Bütün bu “cüretkar” 
denilebilecek değişikliklere rağmen aslında 
proje, hem orijinal binanın olduğu gibi 
hayatta kalmasını sağlıyor hem de korsan 
kullanım geçmişini yadsımadan ona yeni 
bir kimlik veriyor. 

“Cüretkar” dediğimiz yaklaşımın en 
uç noktasına vardığımızda, incelenen 

4
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örnekler de giderek orijinalinden daha 
farklı bir hal alıyor. Bu durum gerek 
binanın içinde bulunduğu koşullardan 
gerekse yeni işlevin ihtiyaçlarından 
kaynaklanıyor olabilir. Oklahoma 
City’deki “21c Oklahoma City” 
projesinde de bu durum gözleniyor. 
Eski Ford Araba Fabrikası’ndan butik 
bir otele çevrilen bu bina, zamanında 
otomobil üretimi için kullanılan açık 
planlı devasa bir hacme sahipti. 17.000 
m2 büyüklüğündeki bu alan, her ne kadar 
binayı özel kılsa da işlevsel açıdan yeni 
kullanım amacının gerçekleştirilmesini 
zorlaştırıyordu. Beton zeminleri eskimiş, 
yer yer çatlamış ve kullanılan kimyasal 
ürünler zamanla zemine işlemişti. Bu 
durumda tesisin, ciddi bir şekilde elden 
geçirilmeden otele dönüştürülmesi 
mümkün olamazdı. Özellikle zeminin 
boyutları göz önüne alındığında, içeriye 
ışık getirmek neredeyse imkansızdı. 
Deborah Berke Partners çözümü binanın 
zemininde geniş delikler açmakta buldu. 
Böylelikle ışık tünelleri oluşturulmuş oldu. 
Otel odaları hem yapının cephe kısmına 
hem de bu ışık tünellerinin etrafına 
yerleştirildi. Bu süreçte, orijinalinde 
tamamen açık olan yerleşim planı 
parçalarına ayrılarak, binanın içindeki 
mekansal üslup ve dil de tamamen 
değiştirilmiş oldu. 

Bu kökten değişime rağmen, elden 
geldiğince orijinal yapıdaki açık plan 
düzenine sadık kalındı. Örneğin, görünür 
bırakılmış olan orijinal beton tavanlara, 
yeni odaların duvarlarını alçak bırakmak 
suretiyle bölünmeden devam ediyor imajı 
verildi. Bu sayede geniş mekan kütlesinin 
okunabilirliği korunmuş oldu. Bu hareketi 

en net, lobi ve hediyelik eşya dükkanı 
bölümünde görüyoruz. Aynı şekilde bu 
okunabilirliği korumak adına binanın 
kolonları da duvarlara gömülmek yerine 
onlardan ayrıştırıldı. Koridorda aşağı 
doğru baktığımız zaman, sürekli bir 
duvar yerine ilk önce kolonların ritmini 
algılıyoruz. Bu ritim hem renk hem de 
ışıklandırmayla destekleniyor. Ayrıca balo 
salonu da aynı anlayışla tasarlandı. Planda 
yuvarlak hatları olan bu işlev, duvarlarla 
değil, geniş bir alanın esnek perdelerle 
kapatılmasıyla oluşturuldu. Sonuç olarak 
yeni işlevini en iyi şekilde karşılamak için, 
mekansal üslubu ve dili cüretkar bir şekilde 
değiştirilen bu yapı, bu işlevsel dönüşüme 
rağmen orijinal yapının değerlerini 
koruyor ve bugünün ihtiyaçları üzerinden 
çağdaşlaştırıyor. 

İşlevsel dönüşüm projelerinde cüretkarlığa 
başka bir örnek de NXTHVN 
projesinde görülebilir. Zamanında cam 
ve daha sonra da dondurma fabrikası 
olarak kullanılmış olan iki binanın, 

sanat beşiğine (inkübatör) ve galeriye 
dönüştürüldüğü bu projede, binanın 
batı odasının tuğla dokusu ve geniş 
ışıklığı gibi mekansal olarak ilgi çekici 
kısımları korunurken cazibesi ve işlevi 
olmayan kısımlar yıkılıyor. Depo olarak 
kullanıldığı dönemde eklenmiş olan asma 
katlar çıkarıldıktan sonra, sanatsal üretim 
için ideal, kurtarılmaya değer büyüklükte 
bir hacim elde ediliyor. Aynı şekilde 
yüksek ahşap tavanlı hacmi ve tuğla 
zemin dokusu ile doğu kanadı da, esnek 
ve ilham verici bir çalışma ortamı sunacak 
sanat atölyeleri olarak işlevlendiriliyor. 

Öte yandan binanın hiçbir cazibesi 
olmayan, bir zamanlar kaçak malların 
saklandığı basık tavanlı ve köhne 
kuzeybatı tarafının yıkılması ve yerine 
yapılacak yeni yapının, misafir sanatçıların 
kullanacağı atölyeler olarak tasarlanması 
öngörüldü. Bu yeni heyecan verici kütlenin 
aynı zamanda, bir parçası olduğu Dixwell 
Mahallesi için de bir değişim yaratması 
amaçlandı. Benzer şekilde, iki orijinal 

4 “122 Community Arts Center”, New York, 
ABD, 2018 (Fotoğraf: Chris Cooper / Deborah 

Berke Partners’ın izniyle).
5-7 “21c Museum Hotel”, Oklahoma City, ABD, 

2016 (Fotoğraf: Chris Cooper / Deborah Berke 
Partners’ın izniyle).
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kütle arasında kalan orta kesimde ince 
bir açıklık oluşturularak, yeni cam bir 
giriş planlandı. Neticede hem orijinal 
binaların alımlı cepheleri, hacimleri ve 
endüstriyel dokusu korunmuş oluyor hem 
de istenmeyen kısımların yerine gelen 
modern eklemelerle ortaya uyumlu bir 
bütün çıkarılıyor. Tuğla ve ahşap eski bina 
ile camyünü takviyeli (GFR) beton ve geniş 
camlardan oluşan yeni yapı arasındaki 
kontrast her ikisinin de öne çıkmasını 
sağlıyor.

Sonuç olarak değişim kaçınılmaz ise bu 
süreçte neyin değerli olup olmadığına, 
neyin tutulup neyin atılacağına kim 
karar verecek? Açıkçası bu en zor 
sorulardan biri. Çünkü bu kolektif bir 
süreç ve elimizde yol gösterecek tek bir 
kılavuz da yok. Çoğu zaman tartışmalı, 
meşakkatli, zorlu bir yol. Oyuncular 
ve ihtiyaçlar sayısız ve ekseriyetle 

birbiriyle çelişki içindeler. Ancak zor 
da olsa bu sorular sorulmalı. Kendi 
deneyimlerimden bir örnek vereyim: 
Eski bir kadınlar hapishanesinin, yine 
kadınlar için kültürel ve sosyal bir tesise 
dönüştürülmesi projesinde çalışıyordum. 
Bu dönemde bu soruyla çok yakından 
tanışma fırsatım oldu. Tasarım sürecinde 
omuz omuza çalıştığımız gruplardan biri 
de eski mahkumlardı. Bir yandan büyük 
acıların yaşandığı bu duvarlara yeni bir 
hayat kazandırmak için büyük heyecan 
duyuyor öte yandan da yaşananların 
unutulacağı kaygısını taşıyorlardı. 
Tutsak oldukları hücrelerin yıkılıp açık 
ofis olması hakkında karmaşık hisler 
içerisindeydiler. Orijinal binadan kalma 
en basit bir lavaboyla ilgili bile saatlerce 
konuşuldu çünkü o lavabo 50 kişinin 
saçlarını yıkayabildiği tek yerdi. Sonuçta 
ara yol olarak hücrelerden birinin 
binanın tarihine referansla olduğu gibi 

korunmasına karar verildi. Mahkumların 
ilk geldiklerinde içeri alındıkları kapı 
da başka bir tartışma konusuydu. Bir 
grup “anıtlaştırılsın” derken, bir diğer 
grup ise restoran girişi olarak yeni bir 
hayat kazandırma taraftarıydı. Kısacası 
hiçbir müdahale kararının basit bir 
cevabı yoktu. Değişimin her adımı, bütün 
çıkar grupları tarafından incelenmeli 
ve ortak bir sonuca bağlanmalıydı. 
Her tasarım kararının bilinçli, tutarlı 
ve şeffaf olmasının önemini daha önce 
hiç bu kadar derinden hissetmemiştim. 
Cüretkarlık olarak tanımladığımız 
yaklaşım da herhangi bir ögenin 
fütursuzca değiştirilmesi anlamına 
gelmemeli. Mimari projelerde zaten pek 
çok aktör, talep, ihtiyaç ve kısıtlamayla 
karşı karşıya kalınıyor. İşin içine bir de bu 
derece dokunaklı bir tarihsel boyut girince 
süreç daha da hassas bir hal alıyor. 

Özünde önemli olan; binaların 
geçmişlerini yok saymayan, bir yandan 
yeni sayısız olasılıkla yaşamlarını 
sürdürebileceklerini akılda tutan bir 
yaklaşımı benimseyebilmek. Deborah 
Berke Partners’ın üretimi de bu 
güzergahta yol alıyor. Uyarlanabilir 
yeniden kullanım projelerinde çalışırken 
tarihsel gerçekler ve güncel ihtiyaçlar 
arasında ne kadar samimi bir diyalog 
kurulabilir ve bakış açımız ne kadar çok 
yönlü olabilirse, ortaya çıkan binalar 
da o ölçüde nitelikli oluyor ve o ölçüde 
benimseniyor.
■ Yasemin Tarhan, Y. Mimar; Deborah 
Berke Partners.

Notlar:
1 D.M. Abramson, Obsolescence: An Architectural 
History, The University of Chicago Press, Chicago ve 
Londra, 2016, s. 2.
2 Deborah Berke, “Against Historic Preservation 
Transforming Old Buildings for New (Sustainable) 
Futures”, JAE, 72:2, 2018, s. 23. 
3 Maitland Jones, “Interrogating ‘Adaptive Reuse’ 
Through Design”, Architecture New York State,  
2017, s. 7. 
4 Deborah Berke, A.g.e, s. 23. 

8 “NXTHVN”, New Haven, ABD, Yapım Aşamasında 
(Deborah Berke Partners’ın izniyle).
9 “NXTHVN”, New Haven, ABD, 2019 (Fotoğraf: Tim 
Williams / Deborah Berke Partners’ın izniyle).
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Cold War and Architecture:
The Competing Forces that Reshaped 
Austria after 1945

Monika Platzer

Çev.: Elise Feiersinger ve Brian Dorsey, Park Books, Zürih, 2020, 344 sayfa, ISBN 978 3038601753

Against Creativity

Oli Mould

Verso, Londra ve New York, 2020, 240 sayfa, ISBN 978 1786636508

Ekim 2019-Şubat 2020 tarihleri 
arasında Viyana Mimarlık 
Merkezi’nde (Az W -  
Architekturzentrum Wien) 
gösterimde olan “Kalter Krieg 
und Architektur: Beiträge zur 
Demokratisierung Österreichs 
nach 1945”  başlıklı sergiyle 
birlikte yayınlanan kitap, 
2. Dünya Savaşı sonrası 
Avusturya’nın inşai faaliyetine 
ve onun başlıca aktörlerine 
odaklanıyor.

Avusturya’nın 1945 baharında 
bağımsızlığı ve ardından galip 
güçler Britanya, Fransa, ABD 

ve Sovyetler Birliği tarafından 
işgalini takiben Viyana, çok 
geçmeden patlak veren Soğuk 
Savaş’ın odağı haline geldi. 
On yıllık işgal döneminde 
otoriter hükümet sisteminden 
demokratik tüketim 
toplumuna geçişi deneyimleyen 
Avusturya’da, müttefik 
güçlerin her biri kendi kültürel 
programını uyguladı. Rejimler 
arasındaki mücadelenin 
mimarlık alanına da taşındığı 
bu dönemde mimarlık sergileri, 
yeni toplumsal düzende 
“eğitim programı”nın önemli 
bir aracına dönüştü; böylece 

İngiliz, Amerikan, Fransız ve 
Sovyet kültür politikaları da 
ideolojik yapılanmada katalizör 
görevi gördü.

Viyana Mimarlık Merkezi 
tarafından yayına hazırlanan, 
önsözünü Az W direktörü 
Angelika Fitz’in kaleme aldığı 
kitap; Doğu-Batı arasındaki 
küresel, siyasi ve kültürel 
çatışma bağlamında dönemin 
mimarlık tartışmalarını 
araştırıyor, tarihsel mimarlık 
anlatılarını ve savaş sonrası 
topluma dair bakışı ulusötesi 
bir yaklaşımla sorguluyor. 

Yaratıcılık beklentisinin, 
günümüzde CEO’lardan şehir 
plancılarına, öğretmenlerden 
politikacılara, hatta yakın 
çevremizden ve ailemize, 
toplumun her kesimine 
sirayet etmiş olduğuna dikkat 
çeken Oli Mould, kitabında 
okuyucuyu; çağdaş toplumun 
ilerleyişinin habercisi, bilgi 
ekonomisinin kaynağı 
olarak görülen, yaşadığımız 
şehirleri biçimlendiren, politik 
duruşumuzu tanımlayan 
yaratıcılığa dair bu yerleşik 
kabulleri yeniden düşünmeye 
çağırıyor. 

Yaratıcılığın, neoliberal 
sahiplenişin orijinalite ardında 

güçlükle gizlenen bir formu; 
önceliği kolektif gelişimdense 
bireysel başarılara veren, karlı 
olmayan ne varsa reddeden, 
çalıştığımız yerden yönetilme 
şeklimize, boş zamanlarımızı 
nasıl geçirdiğimize varıncaya 
kadar çevremizdeki her şeyi 
etkileyen bir rejim olduğuna 
işaret eden kitap, yaratıcılık 
kavramını kar odaklı 
yaklaşımdan uzaklaştırıp 
kolektif büyüme düşüncesinin 
merkezine taşıyarak radikal 
biçimde yeniden tanımlamayı 
deniyor.

Kitapta şu bölümler yer alıyor: 
Giriş: “Yaratıcılık Nedir?” 
(What Is Creativity?),  

1. Bölüm: İş: “Durmaksızın 
Yaratıcılık” (Work: Relentless 
Creativity), 2. Bölüm: “İnsan: 
Marjinal Yaratıcılık” (People: 
Marginal Creativity), 3. Bölüm: 
“Siyaset: Çetin Yaratıcılık” 
(Politics: Austere Creativity),  
4. Bölüm: “Teknoloji: 
Algoritmik Yaratıcılık” 
(Technology: Algorithmic 
Creativity), 5. Bölüm: “Kent: 
Somut Yaratıcılık” (City: 
Concrete Creativity), Sonuç: 
“İmkansız Yaratıcılık” 
(Impossible Creativity).
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“Sıkıntı Var”:
Sıkıntı Üzerine Denemeler

Aylin Kuryel (der.)

İletişim Yayınları, İstanbul, 2020, 398 sayfa, ISBN 978 9750529214

Son yıllarda Türkçe’nin 
en yaygın kullanılan 
sözcüklerinden biri, “sıkıntı”. 
En yaygın kullanım şekli de: 
“Sıkıntı yok”! Aylin Kuryel’in 
derlemesi, “Zamanımızın kronik 
kriz hali, sıkıntıyı ‘toplumsal 
ortak duyu’ haline getirmiyor 
mu?” sorusundan hareketle 
sıkıntının toplumsallığını ve 
potansiyelini; bir diğer deyişle 
sıkıntının toplumsal nedenlerini, 
görünümlerini ve sıkıntı 
deneyiminin doğurabildiklerini 
inceliyor. 

Sıkıntıyı, geniş duygulanımsal 
yelpazesi içinde ele alan kitap; 
mekana/zamana, siyasete, 
edebiyata ve sinemaya 
odaklanan dört bölümde Senem 
Aytaç, Barış Bıçakçı, Sevinç 
Çalhanoğlu, Ayşe Çavdar, 
Begüm Özden Fırat, Emre 
Tansu Keten, Orhan Koçak, 
Beno Kuryel, Efe Murad, Pınar 
Öğünç, Osman Özarslan, 
Necati Sönmez, Asuman 
Susam, Uğur Tanyeli, Mehmet 
Fatih Uslu, Sezen Ünlüönen, 
Nalan Yırtmaç ve Fırat 

Yücel’in katkılarını biraraya 
getiriyor. 

Kitap şu bölümlerden oluşuyor: 
Sunuş: “Sıkıntı Var: Sıkıntı 
Üzerine Denemeler”, 1. Bölüm: 
“Sıkıntının Mekanları, Sıkıcı 
Şeyler”, 2. Bölüm: “Sıkıntının 
Politikası, Politikanın 
Sıkıntısı”, 3. Bölüm: “Sıkıntı 
Dile Dökülünce: Edebiyat ve 
Sıkıntı”, 4. Bölüm: “Perdede(n) 
Sıkılanlar: Sinema ve Sıkıntı”.

Arredamento Mimarlık’a Katkı İçin Yazım Kılavuzu
İçerik: Dergiye özgün yazı, derleme, proje 
tanıtımı, yarışma tanıtımı, yayın tanıtımı, 
çeviri yazı gibi alanlarda ve daha önce 
yayımlanmamış olmak koşuluyla metin ve 
o metinle ilişkili görsel malzeme katkısında 
bulunulabilir.

Yazı Boyutu: Dergiye sunulacak yazılar 
standart yazı sayfası (yak. 2000-2500 
karakter) ile 10-15 sayfayı aşmamalıdır. Bu 
metin uzunluğu konu ve içerik özellikleri 
dikkate alınarak arttırılabilir. Dipnotlar bu 
yazı hacim sınırlamasına dahildir. 

Metin Yazım Özellikleri: Metin, 
Microsoft Word programıyla 
yazılmalıdır. Kullanılacak punto boyutu 
12’dir. Yazım karakteri olarak Arial’ın 
kullanımı yeğlenmelidir. Paragraf 
ayrımları programın “önce-sonra 
aralık bırakma” özelliği kullanılarak 
değil, paragraflar arasında bir satır 
boşluk bırakılarak yapılmalıdır. 
Metnin e-posta ile ya da CD halinde 
yollanması olanaklıdır. Gerekli iletişim 
bilgileri derginin künye sayfasında 
bulunmaktadır. 

Görsel Malzeme: Fotoğraf, harita, 
çizim vb. görsel malzemenin sayısı 

25’i aşmamalıdır. Görsel malzeme 
yayımlanmak üzere gönderildiğinde 
kesinlikle metnin içine yerleştirilmemeli, 
ayrıca sunulmalıdır. 

Siyah-beyaz ve renkli opak fotoğraf, dia, 
bilgisayar çıktısı gibi farklı ortamlarda 
görsel yollanabilir. Görsel boyutu A3 
formatını aşmamalıdır. Görsellerin dijital 
imaj dosyası olarak JPG, TIFF, PSD gibi 
formatlarda da sunulması olanaklıdır. 
Mimari çizimler Autocad programıyla 
değil, kağıt çıktısı olarak veya JPG, TIFF 
vb. gibi formatlarda gönderilmelidir. 
Tüm dijital görsellerde çözünürlük 300 
DPI’dan düşük olmamalıdır. 

Dipnotlar: İki tür referans verme, kaynak 
gösterme sistemi uygulanabilir:

1. Dipnot: Dipnotlar sayfa altında değil, 
metnin sonunda yer almalıdır.
Programın otomatik dipnot verme 
özelliği kullanılmamalı, ana metinle 
aynı biçimde yazılmalıdır. Metnin içinde 
dipnot göndermeleri parantez içine 
alınarak veya koyu (bold) karakterle 
sıra numarası verilerek belirtilmelidir. 
Dipnotlar ise, metnin sonunda Notlar 
başlığı altında aynı sıra numarasıyla 

yazılmalıdır. Yazımları kitaplar için şu 
biçimde olmalıdır: Yazar Adı Soyadı, 
Kitap Adı (italik), Çevirmen Adı Soyadı, 
Yayınevi, Basım Yeri, Basım Tarihi, 
Sayfa Numarası. Makaleler için şu 
yazım düzeni uygulanmalıdır: Yazar 
Adı Soyadı, “Makale Adı”, Makalenin 
İçinde Yer Aldığı Yayın (italik), Editör 
Adı, Çevirmen Adı, Yayınevi, Basım 
Yeri, Basım Tarihi, Sayfa Numarası. 
Aynı yayına bir kez daha gönderme 
yapıldığında dipnotta o yayın Yazar 
Adı, a.g.e., Sayfa Numarası biçiminde 
gösterilmelidir.

2. Metnin içindeki kaynak göndermeleri 
parantezli sistemle de yapılabilir: (Yazar 
Soyadı, Yayın Yılı, Sayfa Numarası). Bu 
sistem kullanıldığında metnin sonunda 
bir kaynakça yer almalıdır. Alfabetik 
olarak sıralanmış kaynakça şu düzende 
yazılmalıdır: Yazar Soyadı, Yazar 
Adı (Basım Tarihi), Kitap Adı (italik), 
Çevirmen Adı Soyadı, Yayınevi, Basım 
Yeri. Makaleler içinse şu yazım düzeni 
uygulanmalıdır: Yazar Soyadı, Yazar 
Adı (Basım Tarihi), “Makale Adı”, 
Makalenin İçinde Yer Aldığı Yayın 
(italik), Editör Adı, Çevirmen Adı, 
Yayınevi, Basım Yeri.










