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ev

Dijital Uygulamalar | Brew Interactive

Henüz çocuk denecek bir yaşta okuduğum Tutunamayanlar’da, “bana anlayış göstermek yerine salondaki
büfeyi gösterdin” diyordu Selim, arkadaşı Turgut’a.1 Hatırladıkça hâlâ tüylerimi ürperten bu sitem uzunca
bir süre benim için evi, daha doğrusu evin temsil ettiklerini tarifleyen bir tanım oldu: insanı arkadaşlarından bile ayırabilecek, yutup yokedebilecek bir kuyu. “Ev”de vücut bulan bir yaşam şekliydi ürktüğüm.
Dışarıda olmayı hep daha çok sevdim. Evle ilgili her şey evcil, bilindik, kısıtlayıcı ve sıkıcıydı benim için
ve yerleşmeye elimden geldiğince direndim. Dolayısıyla içinden geçtiğimiz, bizi evlerimize kapanmaya
mecbur eden bu dönem, evle ilişkimin zorla da olsa değiştiği bir dönem oldu. Hepitopu 100 metrakarelik
evin daha önce hiç farketmediğim köşelerini görüp kullandım, yaklaşık 10 yıldır yeri değişmemiş eşyaları
oraya buraya çekiştirdim. Nihayet geçtiğimiz ay, bu sayının hazırlıklarını yaparken tam da, başka bir eve
taşındım. Ve yeni evde duvarlara resimlerimi asmaktan balkonunda bitki yetiştirmeye kadar, yerleşmenin
tüm ritüellerini kabullendim. Artık kuyu mu deriz yoksa tavşan deliği mi bilmiyorum ama ev, üzerine düşünmeye başlayınca içinden kolay çıkılamayan kadim bir girdap.
Bu sayıda eve içinde bulunduğumuz kesitten bakmayı deniyoruz. Anthony Vidler’in sanatçı Rachel
Whiteread’in “Ev” başlıklı işinden yola çıkarak kaleme aldığı metin, tarihsel bir perspektiften yaklaşarak
yüzyıllardır evi doldurmuş tüm tekinsiz ve ikircikli çağrışımlara değiniyor. Umut Şumnu, özellikle 1950-80
aralığındaki Türk filmlerinde modern mimarlığın ve konutun izini sürüyor. Melis Cankara, kişisel deneyimlerinden yola çıkarak taşınma ve yerleşmeye dair fikirlerini paylaşıyor. Gülistan Berber’in yazısı Ulus Baker’in
evlerinden hareketle evi habitusun bir mekânı, bir kavram ve anlam üretici olarak düşünmeyi amaçlıyor.
Emine Önel Kurt ise 17. yüzyıl Hollanda evlerine, Vermeer’in resimleri üzerinden bakıyor. İlk olarak “Koolhaas Houselife” ile tanıdığımız Bêka&Lemoine ile yaptığımız söyleşide ünlü konutların günlük hâlleriyle filme
alınması üzerine konuştuk. Sayının günümüzle doğrudan bağlantılı bölümünü, pandemiyle birlikte evde
hayatın nasıl değiştiğini/değişeceğini/değişmesinin beklendiğini anlatan eskizler oluşturuyor. Sayıda ayrıca son dönemde dikkatimizi çeken küçük ölçekli konut projelerini derlediğimiz bir seçkiye yer veriyoruz.
Hepimizin mecburen bir parça evcimenleştiği bu günler evi tekrar tartışmaya açmanın tam zamanı olsa
gerek.
Neslihan Şık

1

Oğuz Atay, Tutanamayanlar, İletişim Yayınları, 1992.
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dolu ev:
rachel whiteread’in
post-domestik kalıpları*
Anthony
Vidler

Mimarlığı oluşturanın duvarlar ya da kolonlar gibi yapı elemanlarından ziyade “mekân”
olduğu düşüncesi, görece modern bir anlayıştır. Bu düşünce 19. yüzyılın sonunda, Alman Raum psikoloji literatürünün doğal bir
sonucu olarak ortaya çıkmıştı; Schmarsow,
Lipps ve onların sanat tarihi alanındaki takipçileri Wölfflin, Riegl, Frankl bu kuramlarla
ilgili akla ilk gelen kimi isimler olarak anılabilir. Gerçekten de mekân, Adolf Loos’tan Le
Corbusier’ye ve Frank Lloyd Wright’a değin
modernist mimarlığın şiar edindiği, “modern”
olan her şeyi tanımlayan başlıca terim haline gelmişti. Zamanla olan ilişkisinin etkisiyle
Einstein’dan sonra olduğu kadar öncesinde
de mekân modernitenin belirleyici tabiri olmuş, bu anlamda işlevi dahi geride bırakmıştı.
Mekân akışkandı, açıktı, hava ve ışıkla doluydu; varlığı dahi eski kentin sıkışıklığı için bir
devaydı; Aydınlanma’nın hijyen ve özgürlük
imgesinin modern taşıyıcısıydı. Modernist

Çeviren
Yağmur
Yıldırım
Düzelti
Neslihan Şık

1

1 Rachel Whiteread,
“House”, Londra,
1993. Fotoğraf:
Matthew Caldwell
2 Kipper Williams’ın
karikatüründe
Whiteread’in Evi:
“The Lady and
the Wimp”, Time
Out, 3-10 Kasım
1993. Kaynak:
Ana Catarina
Bispo Subtil, “Os
Monólitos de
Rachel Whiteread”,
Universidade de
Coimbra, 2015
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mimarların çoğunluğu için mekân evrenseldi
ve hem kamusal hem özel alana aynı biçimde
sirayet etmesine niyet edilmişti. Bu bağlamda
mekâna, en azından Frank Lloyd Wright’tan
sonra, politik görevler dahi atanmıştı; İkinci Dünya Savaşı’nın ardından İtalyan eleştirmen Bruno Zevi, önceki zamanlarda mekânın
“faşist”çe ihmal edilmişliğine karşılık Wrightçı
mekânın demokratik mekânla eşanlamlı olduğunu iddia etmişti.
Sonraları, modernist mekân anlayışında cisimleşen özgül politikalar kaçınılmaz olarak
muğlaklaştı. Bunda, modern mimarlığın ve
hizmetindeki “mekân”ın lütuflarının zaman
içinde yetersizliklerini açıkça göstermiş olmasının yanısıra 1930’ların modernist mimarları
ve onların tatsız işverenleri arasındaki ittifakın
tarihçilerce ifşa edilmesi etkili olmuştu. Buna
rağmen, mekânın özünde iyi olduğu fikrinin
dağarcığımızdan tam olarak silinmediği söy-

lenebilir. Bu şüphesiz, mekânın tarihsel şeceresi olarak isimlendirebileceğimiz olgunun bir
sonucudur. Önceleri, psikolojik uzanım kuramlarının -yansıtmanın ya da içeatımın- bir
ürünü olarak mekân, 19. yüzyıl şehirciliğinin
ikiz fobilerinin, yani agorafobi ve klostrofobinin tedavisi olarak görüldü. Kenti açmak, Le
Corbusierci anlamda ve CIAM [Uluslararası
Modern Mimarlık Kongresi] sonrası söylemlerin geneline göre tüm kapalı, kirli, tehlikeli,
sağlıksız köşelerden kurtulmayı sağlayacaktı.
Kapalı ve açık mekânların dramatik tezatlığının ortadan kalkması ise metropol nüfusunu,
kentleşmenin birinci dalgasında yaşayabilecekleri mekânsal kaygıdan kurtaracaktı.
Londra yerel yönetiminin Rachel Whiteread’in
Ev’ine yönelik düşmanca saldırılarının sorumlusu, kısmen bu tavrın tortusudur belki de. Ev,
kısa süre sonra yıkılacak bir sıra evler yapısının
iç mekânının kalıbıydı. Eser, varoş temizliğinin
yolunu kapatmakla, sağlıklı bir yeşil alan elde
edilmesini engellemekle, hasta ve klostrofobik bir geçmişin anıtını dikmekle itham edildi.
Başka bir bağlamda ise, bu “ev”de mekânı basitçe doldurma, ya da bir zamanlar açık olanı
kapatma eylemi, açık olanın, mutlak iyi değilse
bile en azından daha iyi olduğu yönündeki yüz
yıllık bir şehircilik dogmasına karşı çıkıyordu.
Rachel Whiteread’in evi, görünüşte yeterince
açık bir ifadeye sahipti ve karmaşık bir figür
kalıbı olarak, dikkatli bir heykeltıraş tarafından
titizlikle uygulanmıştı. Bu tür bir olayın (eserin
geçici olduğunun biliniyor olmasına ve sanat
çevrelerince desteklenmesine rağmen) popüler basında böylesine bir hakaret ortamı yaratmasına nadir rastlanır. Zamanda yolculuk
yapıp Duchamp’ın Çeşme’yi imzaladığı âna
gitmiş gibiydik. Gözler önüne serildiğinden
beri, Whiterad’in evi eleştirel basında ve karikatürlerde değişen miktarlarda kinayeye bulanarak servis edildi. Destekçileri bile çareyi kelime oyunlarında bulmuştu: “Rachel’ın yaptığı
ev”, “ev ödevi”, “ev ziyareti”, “beton gibi bir fikir”, “Rachel’ın yapmadığı ev”, “ev hakikatleri”,
“evde sanata yer yok”.

Farklı bir bakış açısına göre, Whiteread’in Ev’i
modernizmin mekânsal ideolojisinin altını
oymak bir yana, onu kendi tarzında güçlendirmişti. Gestalt psikolojisinin gelişmesinden
beri, figürü ve zemini teşhis etmeyi ele alan
entelektüel deneylerin odağındaki mekân,
aynı zamanda bu ikisi arasındaki kaçınılmaz
belirsizliğin de konusudur. Alois Riegl, Colin
Rowe gibi eleştirmenlerin işaret ettiği üzere,
işte bu belirsizlik modernizmin ta kendisidir.
Bu nedenle, modernistlerin çoğu, mekânın
duyumsanabilirliğini (palpability) göstermek
için figür-zemin oyunlarına yer vermekteydi. İtalyan mimar Luigi Moretti daha da ileri
giderek, tarihteki farklı mekânsal tipleri nasıl
gördüğünü örneklemek için 1950’li yıllarda
alçıdan maketler yapmıştı. Bu maketler, kalıplar yardımıyla mekânsal boşluklardan çıkarılmış katı cisimlerdi. Hadrian’ın villası gibi
mekânsal kompozisyonlar bir dizi doluluk
olarak tasvir edilmiş, mekân adeta geçirimsiz
ve nüfuz edilemez bir hâle dönüştürülmüştü.1 Geç 1930’lardan sonra mimarlık okulları
“mekân”ı, yani duyumsanamazlığın sanatını
öğretmek için benzer yöntemlerle somutlaştırılmış maketler kullanmaya başladı. Böylece,
tarihteki tüm mimarilerin tamamen mekânın
temel karakterlerine indirgenebileceği ve bu
soyutlama akımında tarihselciliğin kötücül
“stil”lerinin kaybolacağı umuluyordu.
Bu çerçevede, Whiteread’in Ev’i de bu gelenekte yerini almış, sanatçıların ya da toplumun
genelinin değilse de mimarların aşina olduğu
biçimde, 19. yüzyıl domestik “mekân”ının didaktik bir tasvirini yapmıştı. Modernizmde ya
da onun “brütalist” şubesinde eğitilmiş bir
mimar için, Whiteread’in işi birebir ölçekte
bir maket, mekânsal dinamiklerin üç boyutlu
bir çalışmasıydı. Bu çalışmanın tesadüfi olmayan bir yan etkisi ise, 19. yüzyıl “gerçekçi”
evinin soyut bir kompozisyona dönüşmesiydi.
Whiteread, etkili bir biçimde Wright’tan
Loos’a, Rudolph Schindler’dan Paul Rudolph’a
kadar pek çok mimarın modern ev arketipi ile
benzerlik gösteren bir ev maketi yapmıştı. Bu

2
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3 Rachel Whiteread,
“Judenplatz
Holocaust Memorial”
(Judenplatz Soykırım
Anıtı), Viyana, 1998.
Fotoğraf: Heinz
Bunse / CC BY-SA
2.0
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anlamda Ev’in, Britanya’da ve diğer yerlerde hüküm süren, “soyutlama”yı “göz zevkini
bozmak” ile eş tutan postmodern ve gelenekselci hareketin öfkesini üzerine çekmesi
doğaldı.
Projenin temas ettiği bir başka mesele ise,
söz konusu tüm bu bağlamlardan ayrışmayan, fakat sanat ve mimarlık topluluklarının
genel ilgilerinin dışında bir durumdu; müda-

halenin “domestik” karakterinde cisimleşmişti. Whiteread eve, kaçınılmaz olarak da
evselliğin arketipik mekânına müdahale etti
-hatta bazı yorumculara göre- bunları yıkıma
uğrattı. Pek çok makale, bu müdahalenin evin
geçmiş hayatını susturduğunu, önceki hayatından örüntüleri ölü ama korunmuş bir hâle
soktuğunu ifade etti; aspikten olmasa da, betondan bir muhafazaydı bu. Bir kültür tarihçisi
için bu yorum, tuhaf bir şekilde Herculaneum

temellenmişti. Whiteread Ev’i üzerine Kipper
Williams’ın bir karikatürü de işte bu korkuya odaklanmıştı; yani vahşice doldurulan bir
mekânda kapana kısılma; yaşayan bir bedenin etrafındaki havanın ve mekânın tahliye
edilmesi korkusuna.
Whiteread’in projesine dair sıkça tartışılan bu
domestik mezara gömülme / mezardan çıkarılma korkusuna, E. T. A. Hoffman’dan Henry
James’e çok sayıda 19.-20. yüzyıl yazarı ve
edebiyat eleştirmeni popüler tekinsizlik literatürü içinde yer vermişti. Evin, hayatın izlerinin sönümlendiği ve ölümün yaşamın tam
merkezinde gezindiği, yaşanan mekânın evselliğine tezat bir doldurulmuş mekân olarak
tasviri; psikolog ve görüngübilimci Eugène
Minkowski’nin yorumuyla, şeytansı ve büyülü
güçleri hortlatıyordu. Bu durum, en hafifiyle
mimarinin kalıcılığına yönelik şüphe uyandırırken Whiteread eleştirilerinde sıkça rastlanan, “bir zamanlar kapısının önünde çocukların oynadığı” türünden bir nostalji yaratarak
domestik harmoninin kutsanan ideallerini de
tehdit ediyordu. Ev’in duvarında Whiteread’in
kalıptan çıkmış bedenini gösteren Robin
Whale karikatürü, bu türden bir hassasiyeti
yansıtmaktaydı. Chateaubriand’ın Pompeii’de
genç bir kadının kalıplaşmış göğsünü görmesiyle kapıldığı dehşetle başlayan -“ölüm, tıpkı
bir heykeltıraş gibi, kurbanının kalıbını almıştı” diye yazmıştı Chateaubriand- ve beden
parçalarına ait izlerin tekinsiz etkileri üzerine
yapılmış bir dizi gözlemi sürdürür gibidir bu
karikatür.

ve Pompeii’nin keşfi, kazısı ve teşhirini hatırlatıyordu. Bu topraktan çıkarılmış şehirler, lav
ve kül ile kalıp gibi dolduruldukları için korunmuştu ve kazılarda bulunan sakinleri öylesine
şaşkın bir ifade taşıyordu ki, gündelik telaşın
karmaşasında adeta canlıyken keşfedilmişlerdi. 19. yüzyılın seyahat ve fantezi edebiyatı
tam da bu konu etrafında gelişmişti; yani yaşamın askıya alındığı bir durumu temsil eden,
gündelik hayatın mumyalaşmış izleri üzerine

Tüm bunlara ek olarak, pek çok yazar Ev’in
“boş” pencerelerinin rahatsız ediciliğinden
dem vurmuştu; bu da kapanan görüşün, kem
gözün, artık kendini yansıtmayan aynaların
tekinsiz etkisi üzerine kurulan romantik mecazlarla bağlantılı bulunabilir. Özellikle Hoffman ve Victor Hugo öykülerinde, pencereleri
tahta levhalarla kapatılmış evlerin yalnızca tahayyül edilebilecek gizemlerine yer vermekten zevk almıştı. Bu açıdan, Deniz İşçileri’nde
Hugo’nun gizli tarih fantezilerini cezbeden
Guernsey’deki boş ev, Whiteread’in Ev’inin
terk edilmiş enkazı ile fazlasıyla ortaklık barındırır.
Psikanaliz özellikle Freud’un 1919 tarihli çok
ses getiren makalesi Tekinsiz’in yayımlanmasının ardından tekinsizliği cinsel dürtüler,
ölüm arzusu, Ödipal fanteziler gibi çok daha
betonart | ev | 15
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4 Eisenman
Architects, “Vienna
Memorial to Jewish
Victims” (Viyana
Soykırım Anıtı),
Viyana, 1995-1996.
Görsel: ©Eisenman
Architects
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karmaşık ve gizli güçlerle ilişkilendirerek, bu
romantik tepkileri daha da çetrefilleştirmişti.
Schelling’in 1830’lu yıllarda cüretkarca ortaya
attığı; tekinsizin “gizli kalması gerekirken günışığına çıkmış olan şey” şeklindeki zor formülasyonundan hareket eden Freud, bu hissi ilksel tipte deneyimlerle ilişkilendirmişti (Küçük
Hans’ın tanık olduğu ilk sahne örneğindeki
gibi) ve bastırılan bu deneyimlerin, sonraları beklenmedik anlarda ve biçimlerde ortaya
çıktığını öne sürmüştü. Bu tür ilk tepkilere
bağlı olarak tekinsizlik duygusunu yaratan nedenler arasında, Freud’a göre imkânsız rahme
dönme arzusu ile bağlantılı bir nostalji; ölü
şeylerin canlanacağı korkusu ve konforlu bir
bütünün parçalanması sayılabilirdi. Bu noktada, Ev’e yöneltilen tepkilerin çoğuna hâkim
olan temaları izlememiz mümkündür; özellikle
de evin içine girmenin imkânsızlığı ve kapalı formun barındırdığı potansiyel gizemler ve
dehşetler üzerine yorumlar, Freud’un tekinsizlik düşünceleri ile yakından ilişkilidir. Dahası,
psikanalitik bir bağlamda Whiteread’in projesinin, “ev gibi olmayan” evlerin cinsel ve ruhsal şokunun peşindeki Dada ve sürrealizmin
takipçisi olduğu söylenebilir. Tristan Tzara’nın
“rahim-içi” evleri, Dalí’nin eriyen meskenleri,
Matta’nın “yumuşak” evleri bu anlamda örneklenebilir; buna karşılık, avangart sonrası

bağlamda Ev, kendisini rahim-dışı bir mekân,
yumuşak olmayan bir ortam olarak konumlandırmıştı. Ayrıca, eleştirmenlerin işaret ettiği üzere, Whiteread’in geçici bir eylem ya da
olay olarak “sanat” anlayışı açıkça Dada anlayışından biçimlenmişti.
Öte yandan Freud’un analizinin, nesne olmayandan kaynaklanan; yani mekânın içindekilerden değil, mekânın kendisinden kaynaklanan tekinsizliği açıklamakta yetersiz kaldığı
görülür. Daha sonraları, mekânın Kant’ın iddia
ettiğinden daha az evrensel olabileceğinin
farkına varmışsa da Freud, mekânsal sorulara karşı tuhaf bir biçimde kayıtsız kalmıştı. Bu
sebeple, mekânın psikolojik belirlenmişlikleri
olabileceğinin, travma ve nevrozun bir vasıtası ya da semptomu olarak okunabileceğinin
farkına varmak Minkowski ve Binswanger gibi
görüngübilimcilere düşmüştü. Minkowski “siyah” ya da “karanlık” mekân üzerine yazarak,
görme yetisinin kaybına rağmen öznenin duyumsayabildiği mekânlardan söz etmişti; bu
mekânlar, entelektüel varoluşun değilse de
bedensel ve duyusal varoluşun mekânlarıydı.
Bu anlamda, Whiteread’in inşa ettiği de böyle
bir mekândı: içeriğini rahatça kabul etmeyen,
aksine bir nefes misali dışarı atan, boğucu bir
mekân.

Geri dönüp baktığımızda en çok üzerinde durulan şeyin bu tersinme olduğunu görebiliriz.
Çünkü zaten modern ev, banliyödeki yaygın
“ev kadını hastalığı”ndan, 1870’lerdeki ilk kavramsallaştırmasından beri cinsiyetlendirilmiş
olan agorafobiden kaçış değilse nedir? Teklifsizce boşluğa saplanan domestik özne, şimdi
bir kabuktan yoksundur ve adeta Géricault’un
salındaymışçasına, bir zamanlar rahme benzer bir mekânken artık barınılamaz ve son derece klostrofobik olan bu nesnenin çeperlerinde dolanarak tutunmaya çalışır. Uzun süre
bastırılmış arzuların aniden beklenmedik biçimlerde yeniden ortaya çıkmasıyla yükselen
tekinsiz duyguların kökeninin işte tam burada
bulunduğu söylenebilir. Whiteread’in dünyasında “ev”e dönmenin yanılsaması bile reddedilmiş, böylece tekinsizliğin kendisi sürgün
edilmişti. Artık korku hikâyelerindeki ve psikanalitik aile maceralarındaki estetikleştirmenin eliyle evsizlik ve yabancılaşma, dışlanma
ve sürgün gibi temel korkular ihya edilemeyecekti. Unheimlich’in [tekinsiz] kapılarının
sımsıkı kapanmasıyla nihayet, domestik özne
ebediyen dışarıda kalmıştı.
Ev, eğer önceki kullanımların ve geleneksel
mesken kavramının hafızasını teşkil ediyorsa,
bunun kamusal karşılıkları için Whiteread’in
sonraki projelerinden birini, Viyana’da Judenplatz için açılan yarışmayı kazanan Soykırım Anıtı’nı (1998) anmak yerinde olur. Proje
eleştirmen David Thistlewood’un sözleriyle
“uzaktan, düz bir parapetin altındaki yivli beton duvarları seçilebilen, kapalı, penceresiz, iki
küpten oluşan düz çatılı bir bina”ydı. Yakından
incelendiğinde ise bu duvarların, kitaplarla
dolu devasa bir kütüphanenin kalıbı olduğu
anlaşılıyordu, kitapların ardındaki boşluğu “biraraya geldikleri köşeler ve onları tutan raflar
tanımlıyordu” ki bu, Whiteread’in 1996 tarihli İsimsiz (Raflar) çalışmasında öngörülmüş
bir hamledir. Thistlewood’a göre, “kitapların
kayıp varlığı, dışarıya, sonsuzluğa yansımaktadır”, Yahudi tarihinin tüm arşivinin yerini
alarak, “yapıldığı dünyadaki gerçek olaylarla
etkileşime geçirmektedir”.2 Ev’in tartışmaları
bağlamında, anıt Thistlewood’un işaret ettiği
gibi yalnız basitçe heykeli mimariye çevirmez;
aslında, ikisini de dönüştürür. İç olarak dış,
“kalıbı” kendi içi olan bir bina ve hatta daha
önce hayal gücünün ya da tipolojik formların
dışında -Nuh’un Gemisi ya da Tapınak gibi- hiç
varolmamış bir yapıdan alınmış kalıp; burada
heykelin ve mimarinin normları başka bir şey,

“ne o ne diğeri” olan bir şey yaratmak üzere
kesişir. Belirgin bir formun, tümüyle hayali bir
imgenin ikonografik tezahürünün bu şekilde
kristalleşmesi, onu gündelik hayata taşır; böylelikle anıtsal bir formu uzaktan izlemek yerine
kitaplara dokunup gerçekleri açığa çıkarabilecek konuma gelen izleyiciyle dokunsal, neredeyse hissedilir bir bağ kurulur.
Whiteread’in projesini aynı yarışmaya katılan
bir başka projeyle, Peter Eisenman’in Viyana
Soykırım Anıtı ile karşılaştırmak aydınlatıcı olacaktır. İki projede de temel endişe “hafıza”yı
ikonik bir biçimde temsil etmektense, hafızanın süreçlerini tekrarlamaktı. Fakat Whiteread
işini gündelik hayatın süreçleri arasına yerleştirir ve özne/izleyicinin hafızası ile bu tekrara
yer verirken, Eisenman hatırlama ve unutma
süreçlerini mimari nesnenin kendisinin yaratımında yinelemişti. Bu yaratımın izlerini bırakarak, özne/izleyicinin yeniden yaratım sürecine
katılmasını ve böylece analojik olarak hafızayı
işletmeyi amaçlamıştı. Bir başka deyişle, Whiteread yüzünü yaşamın hafızasına dönmüş,
Eisenman ise mimari bir nesnenin paralel hafızasındaki figüratif yinelemeyi temel almıştı.
Elbette ki, Eisenman’in daha soyut yöntemine
karşılık Whiteread’i “realist” olarak nitelendirmek aceleci bir hata olacaktır. Whiteread’in
anıtı, mimarlıktan farklı bir şeyin peşindedir; en
azından Eisenman projesinin ele aldığı anlamdaki mimarlıktan. Onun projesi, anıtın mimarlık
içinde daima rahatsız bir durumuna, sanat ve
kullanım arasındaki tereddütlü hâline odaklanmaktadır. Adolf Loos’un dile getirdiği ve
Hegel’in kavramsallaştırdığı üzere, mimarlığın
sembolik -üç boyutlu biçimde hayatı sembolize eden sanat olarak- rolü onun “öz”ünü teşkil ederken kullanım rolü bu ilksel sembolizmi
tamamen gözardı eder ve mimarlık kavramsal
olarak değil işlevsel tanımlanır. Whiteread, mimari ve heykeli incelikle birbirine karıştırarak;
iki alanın da dağarcığı ile tanımlanamayan ve
ancak ikisinin de reddinde ifade bulan bir tür
mutant nesne geliştirerek bu ikili problemin altını oymaktadır.

*

1

2

Bu metin Warped Space: Art, Architecture, and Anxiety
in Modern Culture (Anthony Vidler, MIT Press, Eylül
2000) adlı kitaptan yazarın izni ile Türkçe’ye çevrilmiştir.
Bkz: Luigi Moretti, “Strutture e sequenze di spazi”,
Spazio - Rassegna delle arti e dell’architettura, S. 7,
s. 9-18, Aralık 1952/Nisan 1953.
David Thistlewood, “Losing Details, Winning Monuments” (Tate Gallery, Liverpool’daki “Rachel Whiteread: Shedding Life” sergisi üzerine değerlendirme),
Times Literary Supplement, s. 20, 18 Ekim 1996.
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başrolde mimarlık:
türk filmlerinde modern
mimarlık ve modern evler
Umut
Şumnu

1 Babaların Babası
ile Kızım ve Ben
filmlerinden Vakko
Fabrikası’na ilişkin
görseller
2 Çarıklı Milyoner,
Vurgun ve Oyun Bitti
filmlerinden Hilton
Oteli ve Lalezar
Salonu’na ilişkin
görseller
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mimarlık tarihi belgeleme aracı olarak
türk filmleri
Mimarlık ve sinema, mekân, eylem ve zaman üzerine düşünen ve üreten iki disiplin
olarak birbiriyle etkileşim içinde olmuş ve
beyaz perdeye yansıyan ilk filmden bu yana
birbirlerine sürekli yeni olanaklar, olası yeni
görme biçimleri sunmuştur. Bu nedenledir ki
mimarlık ve sinema arasındaki ortak doğurgan ilişki mekânın kavranmasından kurgulanmasına, üretiminden sunumuna kadar çeşitlenen pek çok araştırmaya konu edilmiştir.
Son yıllarda mimarlık tarihi alanı da sinema
filmleriyle daha fazla ilgilenmekte ve onları
“bir mimarlık tarihi belgeleme aracı” olarak
görmeye çalışmaktadır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan “gerçekçi”
sinema akımlarının etkisiyle yönetmenlerin,
aktörlerin ve kameraların stüdyo ve set ortamından sokağa taşınması ve basit doğal
kurgular, doğaçlama diyaloglar ve en önemlisi gerçek mekân çekimleri ile daha sahici
ve samimi bir sinema dili yaratılmıştır. Geriye dönüp baktığımızda bu film sahnelerinin
arka fonlarında yer alan kentsel alanlar, mahalleler, mimari yapılar ve iç mekânlar kaybettiğimiz ya da daha iyi anlamaya çalıştı-

ğımız bir modern mimarlık kültürüne ilişkin
önemli bilgiler sunmaktadır.
Örneğin, Aram Gülyüz tarafında yönetilen
ve başrollerini Sadri Alışık ve Ajda Pekkan’ın
paylaştığı 1965 tarihli Pantolon Bankası filmi bizlere Kemal Ahmet Aru’nun Rebii
Gorbon’la birlikte 1947-1957 yılları arasında
gerçekleştirdiği ve Türkiye’nin ilk toplu konut örneği olan Levent Mahallesi’ne ilişkin
önemli bir görsel arşiv sunar. Bu film aracılığıyla, şu an çok değişmiş olan mahallenin sadece yapıldığı dönemdeki özgün mimari nitelikleri değil aynı zamanda gündelik hayatla
kurduğu ilişki de görünür olur. Benzer bir
şekilde, Zeki Alasya tarafından yönetilen ve
yönetmenin Metin Akpınar, Hulusi Kentmen
ve Perran Kutman’la başrollerini paylaştığı
1977 tarihli Sivri Akıllılar filmi, Ziya Nebioğlu tarafından 1967 yılında tasarlanan, İzmir’e
30 km mesafede Çeşmealtı bölgesinde Urla
İskelesi yakınında yer alan ve Türkiye’de “tatil
köyü” konsepti ile inşa edilmiş ilk tesis olma
özelliği taşıyan Nebioğlu Turistik Tesisleri’ni
belgelemesiyle öne çıkar.1 Sivri Akıllılar filmi
sayesinde yerleşim modeli, özgün biçimsel
kararları ve önerdiği yaşam tarzıyla ayrıcalık-

lı bir yapı olan fakat yıkıldığı için günümüzde
temas edemediğimiz bu yapıya ilişkin detaylı bir içerik sağlanır.2 Nebioğlu Tatil Köyü gibi
1969 yılında mimar Haluk Baysal tarafından
tasarlanan İstanbul Merter’deki Vakko Elişi,
Eşarp ve Konfeksiyon Fabrikası da yakın zamanda yıkılmıştır. Natuk Baytan tarafından
1975 yılında çekilen Babaların Babası ve 1988
yılında Halit Refiğ’in yönettiği Kızım ve Ben
filmlerinde üretilen hareket-imajlar, Vakko
Fabrikası’na ilişkin konvansiyonel belgelerdeki durağan imajlardan çok daha kapsamlı
bir bakış açısı sunar.
Sinema filmleri mimari yapılar kadar iç
mekânların belgelenmesinde de önemli bir
araç olarak öne çıkar. İç mekânların, mimari yapılara göre daha gelip geçici olduğu ve
daha çabuk değiştiği/tüketildiği düşünüldüğünde, sinema filmleri belirli bir dönemin iç
mekânlarını bütüncül olarak belgelemede
bazen yegâne kaynak olurlar.3 Yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in yaptığı 1974 tarihli
Köyden İndim Şehire ve 1975 yılında Orhan
Aksoy tarafından çekilen Ah Nerede filmleri
bu kapsamda değerlendirilebilir.4 Ah Nerede filmi, mimari ve dekorasyon proje ve uygulamasını mimar Ercüment Rıza Tarcan’ın
yaptığı ve Türkiye’de departmanlı mağaza
anlayışının öncüsü sayılan Vakko Beyoğlu
Mağazası’nın iç mekânlarına ve tavan sistemleri, mobilyalar, aydınlatma elemanları,

sergileme birimleri, malzeme ve renk kullanımı gibi pek çok iç mekân unsuruna ilişkin
detaylı veri sağlar.5 Benzer şekilde, Köyden
İndim Şehire filmi de 1973 yılında Abdurrahman Hancı tarafından tasarlanan Kızılay
Vakko Mağazası’nın açıldıktan bir sene sonraki iç mekânlarını göstermesi bakımından
ayrıcalıklıdır.
Türk filmlerinde sahnelere en fazla eşlik eden mimari yapılardan biri de İstanbul
Hilton Oteli’dir. Turist Ömer (1964), Katilin
Kızı (1964), Hırsız (1965), Ah Güzel İstanbul (1966), Oyun Bitti (1971), Üç Arkadaş
(1971), Vurgun (1973), Acı Hayat (1973), Karateciler İstanbul’da (1974), Bizim Kız (1977),
Şark Bülbülü (1979), Çarıklı Milyoner (1983)
gibi çok sayıda filmde Hilton Oteli yer alır.6
Bu filmlerden bazılarında otelin ünlü cephesi sadece sahnelere dışarıdan arka fon
oluştururken, bazı filmler Hilton Oteli’nin iç
mekânlarını set olarak kullanırlar. Bu filmler sayesinde Hilton Oteli’ne ait havuz başı,
lobi, kabul yeri, asansör holü ve odalar gibi
birçok iç mekân detaylı bir şekilde görülür.
Hilton Oteli, sunduğu konaklama hizmetinin
yanında bir buluşma ve sosyalleşme mekânı
olarak da ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştur.
Özellikle Hilton Oteli’nin geleneksel beş çayları ve bu aktivitenin gerçekleştirildiği Lalezar Salonu pek çok filmde yer almıştır. Orhan
Aksoy’un 1973 tarihli Acı Hayat, Zeki Ökten’in

2
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1973 tarihli Vurgun, Osman F. Seden’in 1974
tarihli Yaz Bekarı ve Zeki Ökten’in 1976 tarihli
Ne Umduk Ne Bulduk filmlerinin bir bölümü
meşhur Lalezar Salonu’nda geçer. Bu filmler
sayesinde Türkiye’nin ekonomi politiğinde
1950 sonrası yaşanan kırılmanın önemli sembollerinden biri olan Hilton Oteli ve temsil
ettiği “wohnkultur” iç mekânlar üzerinden
okunabilir olur.
Şehir otellerinden tatil köylerine ve kayak
otellerine, mahallelerden parklara, fabrikalardan işyerlerine, mağazalardan meyhanelere, gazinolara ve çay salonlarına kadar
gündelik hayatın tüm mekânları filmlerde yer
alır. Bu filmler sayesinde mimari anlamında
nitelikli olan bu mekânları hem estetik yönleriyle hem de yaşama kültürü ile ilişkisiyle
okuma şansı elde ederiz.
Bu bağlamda, konut mekânları da filmlerin vazgeçilmezlerindendir. Tıpkı gündelik
hayatın kendisi gibi filmlerin de büyük bir
kısmı konut mekânlarında geçer. Bu konut
mekânları kimi zaman “yuva” olma özelliğiyle, duyusal ve tensel anlamlarıyla, kimi
zaman sınıfsal bir ifade aracı olarak, kimi
zaman da bir başrol oyuncusu gibi estetik
yönü ön plana çıkacak şekilde temsil edilir.
türk filmlerinde başrol oyuncusu evler
Türk filmlerinde başrol oyuncusu olan evlerden ilk akla geleni Metin Erksan tarafından
1962 yılında çekilen ve Türk sinemasının en
önemli klasiklerinden ve dönem başyapıtlarından biri olan Acı Hayat filmindeki villadır.
1953 yılında tasarlandığı düşünülen Mükerrem Sarol Villası filmin sonlarına doğru ken-

3

3 Acı Hayat filminden
Mükerrem Sarol
Villası’na ilişkin
görseller
4 Evcilik Oyunu
filminden Sadıkoğlu
Villası’na ilişkin
görseller
5 Aile Şerefi ve Şark
Bülbülü filmlerinden
Rauf Alanyalı Evi’ne
ilişkin görseller
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dini gösterir.7 Film fakir bir tersane kayıkçısı olan Mehmet (Ayhan Işık) ve bir güzellik
salonunda çalışan Nermin’in (Türkan Şoray)
birarada yaşayacakları ve bir anlamda yuva
kuracakları evi arama sahneleriyle başlar.
Gelir durumlarından ötürü ancak gecekonduda yaşayabilecek olmalarına karşın çift,
“büyük blok apartmanlarda” yaşama hayali
kurar ve “hiçbir zaman böyle yerlerde yaşayamayacak olsalar da” bu apartman yapılarını gezerler. Filmin anlatısı şımarık zengin
çocuğu Ender karakterinin sahneye girmesi,
Nermin’i iğfal etmesi ve çifti birbirinden ayırmasıyla kırılmaya uğrar. Filmde yaşanılan diğer bir kırılma da Mehmet’e piyango çıkması
ve artık zengin bir insan olmasıyla yaşanır.
Mehmet’le Neriman yıllar sonra Mehmet’in
inşaat hâlindeki, “İstanbul’da bir eşi daha
olmayan”, “baştanbaşa kütüphane yapabileceği duvarların olduğu” ve büyük cam cephelere sahip villasında karşılaşırlar. Mehmet
Neriman’a onu hâlâ sevdiğini ve “içinde o
olmadıktan sonra böyle bir evde yaşamanın anlamsızlığını” itiraf etse de çift tekrar
biraraya gelemez. Filmin başlarında bir arzu
nesnesi olarak konumlandırılan modern evler, filmin sonunda yabancılaşmanın, yer tutamamanın birer nesnesi olarak görülmüştür.
Filmde her ne kadar Mükerrem Sarol Villası
yuva kurulamayan, duyusal olanın bir türlü
yerleşemediği bir boş ev olarak konumlandırılsa da, Erksan’ın Acı Hayat filmi sayesinde,
1996 yılında yıkılmış olan bu villanın özgün
mimari dili hakkında detaylı bilgi edinilir.8
Emin Necip Uzman tarafından 1956 yılında Büyükada Nizam Caddesi 65 numarada
tasarlanan Sadıkoğlu Villası da bir başrol

4
5

oyuncusudur. Halit Refiğ tarafından 1964
yılında çekilen ve başrollerini Belgin Doruk
ve Göksel Arsoy’un paylaştığı, birbirlerini tanımamalarına rağmen bir süre evli gibi görünmek zorunda kalan bir çiftin hikâyesinin
anlatıldığı Evlilik Oyunu filminin çok büyük
bir bölümü Sadıkoğlu Villası’nda geçer.9 Sadıkoğlu Villası yapıldığı yıl Arkitekt dergisine
kapak olur.10 Aynı sayıda villanın mimarı Emin
Necip Uzman tarafından yapıyla ilgili bir makale kaleme alınır. Makalede, evin dış ve iç
mekânlarından çok sayıda fotoğrafın yanında yapının araziye konumlanışı, deniz kotu
ve yol kotu arasındaki 12 m’lik fark yüzünden
teras, rampa ve merdivenlerin ortaya çıkışı,
iç mekân organizasyonu ve kullanılan malzemelerin niteliğiyle ilgili detaylı bilgi verilir.
Yapıldıktan çok kısa bir süre sonra çekilen
Evlilik Oyunu filminde Sadıkoğlu Villası’nın

mimari anlamda karakteristik tüm öğelerini
görme şansı elde ederiz. Villa filmin tamamında bir başrol oyuncusudur. Ve kamera
Süreyya (Belgin Doruk) ve Necmi’nin (Göksel Arsoy) evdeki hareketlerini takip ederken
bizlere evin iskelesinden, cephesine yapışan
merdiven ve rampalarına, teraslarına, değişik iç mekânlarına, ikonik merdiven ve korkuluk tasarımına, dokulu duvar yüzeylerine,
mobilya ve aydınlatma tasarımlarına kadar
tüm detaylarını gösterir. Ek olarak, doğası
gereği bizlere bu detayları durağan imgeler
üzerinden değil de hareketli imgeler üzerinden sunduğu için, Evcilik Oyunu filmi yapıda
ele alınan bütüncül tasarım yaklaşımını kavramamız adına da büyük önem taşır.
Türk filmlerinde başrol oynayan diğer önemli bir ev de Büyükçekmece Kumburgaz’daki
betonart | ev | 21

6
7

6 İşte Bizim
Hiyakemiz ve
Haram filmlerinde
arka fonda yer
alan Necmi Şahin
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filminden Necmi
Şahin Villası’na ilişkin
detaylı görüntüler
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ve Cihat Çağlar
tarafından Türkiye’de
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kapsamında
yaptıkları Muammer
Karaca Evi sunumu
için filmler üzerinden
çıkarılan plan ve
kesit çizimleri
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Rauf Alanyalı Evi’dir. Gazeteci, şair, yazar
ve iş insanı Rauf Alanyalı’ya ait olan ev, Aile
Şerefi (1976), Şark Bülbülü (1979), Zavallılar (1984) ve Nefret (1984) gibi filmlerde
set olarak kullanılmıştır. Bu filmler arasında
Kemal Sunal ve Ayşen Gruda’nın başrollerini paylaştığı Şark Bülbülü filmi evin büyük
arka bahçesinde yer alan havuz sahneleriyle
öne çıkar. Çekilen tüm filmler arasında Rauf
Alanyalı evine ilişkin en fazla bilgiyi Aile Şerefi filmi üzerinden okuruz. Filmde evin sadece dış mekânları değil neredeyse tüm iç
mekânları da parçalar hâlinde kullanılmıştır.
Bu sahneler aracılığıyla özellikle bir dönemin Türk filmlerinde zengin aile temsillerinin
vazgeçilmez mekânı olan Rauf Alanyalı Evi
detaylı şekilde belgelenir.
1960-1965 yılları arasında Yılmaz Sanlı tarafından tasarlanan ve Bayramoğlu’nda yer
alan Necmi Şahin Villası da Türk filmlerinin
en ikonik başrol oyuncularından biridir.11
Yılmaz Sanlı, içlerinde Ankara Milli Eğitim
Bakanlığı (1966), Ankara Gülhane Askeri
Tıp Akademisi (1967), Özdemiroğlu Yalısı
(1972), Maçka Oteli (1973), Yılmaz Güney’in
Arkadaş filminin çekildiği Kıyıkent Tatil Sitesi (1973), Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses’in

başrollerini paylaştığı Mavi Mavi filminin çekildiği Polonezköy Tatil Sitesi’nin (1980) de
olduğu çok sayıda mimari projeye imza atan
ve gerçekleştirdiği özgün mimari projelerle Türkiye bağlamında orta-yüzyıl modern
mimarlığının önemli temsilcilerinden biridir.12 Necmi Şahin Villası da bağlamla kurduğu ilişkisi, bir dönem temsili sayılan parçalı
kompozisyon ve açılı geometrilerin egemen
olduğu güçlü plastik anlayışı ve özgün iç
mekân tasarımlarıyla Yılmaz Sanlı mimarlığının önemli eserlerindendir. Sahip olduğu mimari değerlerle Necmi Şahin Villası,
Nejat Saydam’ın yönettiği 1969 tarihli Sen
Bir Meleksin, Şerif Gören’in yönettiği 1977
tarihli İstasyon, Orhan Aksoy’un yönettiği
1978 tarihli İşte Bizim Hikâyemiz ve Osman
F. Seden’in yönettiği 1983 tarihli Haram filmlerinde mekân olarak kullanılır. Bu filmlerden
Sen Bir Meleksin, İşte Bizim Hikâyemiz ve
Haram filmlerinde Necmi Şahin Villası sahnelerin arkasında görsel bir unsur olarak
yer alır. Denizle buluştuğu yerdeki iskeleden
başlayarak yapıya kadar süregiden açılı biçim kararları, parçalı kütle organizasyonu,
mimarın Özdemiroğlu Yalısı’ndaki düşey etkili şömine kütlesini hatırlatan şömine tasarımı ve güçlü plastik değerleri ile Necmi Şa-
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hin Villası bu filmlerde bir başrol oyuncusu
gibi öne çıkmaktadır.
Başrollerini Hülya Koçyiğit ve Cüneyt
Arkın’ın paylaştığı İstasyon filminde de Necmi Şahin Villası özgün mimarisiyle her an
gözler önündedir. Fakat diğer filmlerden
farklı olarak villa bu filmde sadece dışarıdan
sunulan görsel bir değer, bir arka fon olarak
değil aynı zamanda içeriden de deneyimlenebilen bir mekân olarak sunulur. Filmin giriş
bölümünde içlerinde Muhlis Tunca ve Günay
Çilingiroğlu’nun 1972 yılında tasarladığı Tercüman Gazetesi Binası’nın da olduğu pek çok
mimari yapıya yer verilse de, film bir noktadan sonra senaryosu gereği tek mekânlı bir
filme dönüşür ve tüm çekimler Necmi Şahin
Villası’nda gerçekleşir. Film senaryosunda
Yasemin (Hülya Koçyiğit) ünlü bir şarkıcıdır. Gırgır Ali (Cüneyt Arkın) ise hayatı boş
vermiş eski bir mahkûmdur. İkilinin yolları
Gırgır Ali’nin mafya lideri Palandöken (Erol
Taş) için Yasemin’i kaçırması ve bir haftalığına Necmi Şahin Villası’nda tutsak etmesiyle

kesişir. İkilinin aynı zamanda birbirlerine yakınlaşacakları bu bir hafta boyunca kamera
villanın kırık açılı iskelesi, ön ve arka bahçe,
veranda, giriş kapısı, salon, yatak odası, mutfak gibi mekânlarında çekimler gerçekleştirir. Bu sayede Necmi Şahin Villası’na ilişkin
sadece dışarıdan olmayan bütüncül bir bakış
açısı olanaklı hâle gelir.
Türk filmlerinde başrol oynayan birçok evden
daha söz edilebilir. Fakat Muammer Karaca
Evi, en çok filmde başrol oynayan ev olarak,
diğer bütün evlerden bir adım öne çıkar.
en çok başrol oynayan ev:
muammer karaca evi
Muammer Karaca Evi, İstanbul’un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde, Yeşilyurt
tren istasyonuna 200 m mesafede, tren yolunun kenarında bulunan, bahçe içinde müstakil
bir konut yapısıdır.13 Ev, Bulvar Tiyatrosu’nun
önde gelen isimlerinden, Türk tiyatrosunun
unutulmaz oyunlarından Cibali Karakolu’nun
yazarı ve Muammer Karaca Tiyatrosu’nun
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9 Ateş Parçası, Şaşkın Damat, Evcilik Oyunu, Gençlik
Hülyaları ve Kalbimin Efendisi filmlerinden Muammer Karaca
Evi’nin dış cephesine ilişkin görseller
10 Afilli Delikanlı, Gençlik Hülyaları ve Zehra filmlerinden evin
merdiven yemek alanı ayrımına ilişkin görseller
11 Ateş Parçası, Cibali Karakolu, Kalbimin Efendisi ve Satın
Alınan Koca filmlerinden merdivene ilişkin görseller
12 Ateş Parçası, Beş Tavuk Bir Horoz, Sahte Kabadayı, Küçük
Hanımın Şoförü, Şaşkın Damat filmlerinde salon
13 Ateş Parçası, Evcilik Oyunu, Küçük Hanımın Şoförü
filmlerinde yer alan yemek alanı görselleri
14 Ateş Parçası ve Güngörmüşler filmlerinde yer alan çalışma
odası görselleri
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kurucusu Muammer Karaca’ya ait olması,
Türkiye’nin yetiştirdiği ilk kadın mimarlardan
biri olan Perran Doğancı14 tarafından projelendirilmesi, hem cephe hem de iç mekân tasarım
kararlarında özgün bir anlayışla tasarlanmış
olması, iç mekânlarında ünlü seramik sanatçısı Mediha Akarsu’ya ait çok sayıda sanatsal
uygulamanın bulunması ve çok sayıda Türk filminde set olarak kullanılması yüzünden hem
mimarlık/iç mimarlık tarihi hem de sosyal, kültürel tarih açısından önemli bir yere sahiptir.

13
14

1971’de Muammer Karaca’nın vergi borcundan
ötürü icrada satılan ve ilerleyen yıllarda yıkılan
bu çok önemli konut yapısıyla ilgili elimizde
çok az sayıda görsel malzeme bulunmaktadır.15 Bu kapsamda Ses dergisi tarafından 1966
yılında yayınlanan Artistler ve Evleri dizisindeki Muammer Karaca ve eviyle ilgili olan makale
eve ilişkin en kapsamlı içeriği sunar.16 Makale,
“Türk sanatçıları içinde en mükellef ev, muhakkak ki Muammer Karaca’nınkidir. Sinemacılar
da milyoner bir film kahramanının evini canlandırmak istedikleri zaman Karaca’nın bir saray yavrusunu andıran köşkünü kiralarlar” ifadesiyle başlar ve daha sonra eve ilişkin detaylı
bilgiler verilir. Fakat, makaleye eşlik eden görseller aktarılan ayrıntılı bilgiyi kavramamıza ve
eve ilişkin bütüncül bir bakış açısı geliştirmemize yetmemektedir.

mekân ve mobilya bileşenlerini bütünlüklü
bir şekilde yeniden oluşturmamızda yardımcı olabilir. Muammer Karaca Evi’nde
geçtiği belirlenen17 Gençlik Hülyaları (1962),
Küçük Hanımın Şoförü (1962), Afilli Delikanlılar (1964), Evcilik Oyunu (1964), Yumurcak
(1969), Cibali Karakolu (1970), Güngörmüşler (1970), Kalbimin Efendisi (1970), Ateş
Parçası (1971), Güllü (1971), Küçük Sevgilim
(1971), Satın Alınan Koca (1971), Vurguncular
(1971), İtham Ediyorum (1972), Zehra (1972),
Beş Tavuk Bir Horoz (1974), Evcilik Oyunu
(1975), Gece Kuşu Zehra (1975), Küçük Bey
(1975), Şaşkın Damat (1975)18, Can Pazarı
(1976) ve Sahte Kabadayı (1976) filmlerinden sahnelerin biraraya getirilmesiyle kolektif belleğimize yer etmiş bu mekânı detaylı
şekilde algılayabiliriz.

Bu noktada, Muammer Karaca Evi’nde çekilen Türk filmleri bizlere bu evin yapı, iç

Muammer Karaca Evi modern bir anlayışla
tasarlanmış iki katlı bir villadır. Eve İstasyon
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Caddesi’ne bakan cephesinden girilmektedir. Evin diğer cepheleri gibi, giriş cephesi de son derece sade ve yalın bir anlayışla
ele alınmıştır. Evin yatak odalarının bulunduğu üst katı dışarıya çıkma yaparak giriş
mekânının üstünde yarı açık bir teras alanı
oluşturur. Eve bahçe kotundan dört basamak yüksekte olan bu giriş terasından girilir.
Eve girdiğimizde bizi evin servis mekânlarına
yönlendiren uzun bir koridor karşılar. Bu giriş holünün ortasından salon mekânına da bir
bağlantı vardır. Bağlantı salondaki merdivenin
sahanlığı üzerinden kurulur ve iki basamak
inerek evin salon mekânına ya da merdivenleri
çıkarak evin üst katında konumlandırılan yatak
odalarına ulaşılır. Üst katta yer alan yatak odalarının önündeki asma kat iki kat yüksekliğindeki salon mekânıyla görsel ve fiziksel bir ilişki
kurmaktadır. Evin salonu kare biçimli ve galeri
boşluğu yüzünden oldukça yüksek tavanlıdır.
Salon mekânı yemek alanı ve çalışma alanı gibi
alt mekânlarla ilişkilenir. Salon mekânının çalışma alanıyla ilişkisi bir kapı açıklığıyla daha dolaylı bir şekilde kurulurken, yemek mekânıyla
ilişkisi daha geçirgendir. Salon mekânıyla yemek mekânı arasında yer alan ve merdivenin
sahanlığıyla da ilişkilenen çizgisel elemanlar
bu iki mekân arasında daha şeffaf ve daha
davetkâr bir ilişki kurar.

15 Ateş Parçası,
Şaşkın Damat ve
Güllü filmlerinde yer
alan diğer seramik
uygulamaları ve evin
renkli yüzeyleri
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Kare planlı salon mekânının en karakteristik
mimari elemanı galeri boşluğu boyunca yükselen merdivendir. Bu merdivenin altı kapalıdır
ve salona yakın olan mavi renk yüzeyi Mediha Akarsu tarafından yapılmış kuş motifleriyle süslüdür. Bu yaklaşım, Perran Doğancı’nın
bir diğer tasarımı olan Muammer Karaca
Tiyatrosu’nun merdivenlerindeki Fethi Karakaş imzalı Kanlı Nigar resimlerini hatırlatır.
Salon mekânında üç adet farklı oturma köşesi vardır. Bunlardan biri şark tipi, L şeklinde
rahat oturumlu bir sedirdir. Bu sedir evin gi-

riş cephesine yaslanır ve sırtındaki cam açıklıkla İstasyon Caddesi ile ilişki kurar. Salondaki ikinci oturma grubu arka bahçeyle ilişki
kurar ve arka bahçeye bakan L şeklindeki
cam cephenin önüne konumlanır. Kalabalık
grupların sohbet edebilmesi için düzenlenen
bu oturma grubundaki mobilyalar 1950’lerin
modern mobilyalarından oluşmaktadır. Salonda yer alan son oturma grubu ise merdivenin altını kapatan sağır yüzeyle ilişkilenir. Salondaki müzik dolabıyla ilişkilenen bu
oturma grubu, modern tarzdaki iki koltuk ve
bir sehpadan oluşan bir “fiskos köşesidir”.
Salon mekânından ulaşılan yemek bölümü
Amerikan stili ile döşenmiştir. Bu mekânda
yer alan 8 kişilik yemek masası açık renkli ceviz kaplamadır. Yemek masasının arkasında yer alan duvarda yine açık renk ceviz
kaplamalı bir Amerikan bar bulunur. Duvara
gömülü olarak tasarlanan bu Amerikan barın
yanında mutfağa açılan bir servis kapısı vardır. Yemek alanı da, salondaki oturma grupları gibi, büyük bir cam cephe ile dış mekânla
kuvvetli ilişki kurar.
Yine salon mekânından ulaşılan çalışma odasında büyük bir kitaplık ve çalışma masası
yer almaktadır. Ses dergisindeki makalede
“700 cilt eserin bulunduğu” söylenen kütüphane dışında bu mekândaki diğer önemli bir
eleman da Mediha Akarsu imzası taşıyan seramik kabartma şöminedir.
Akarsu imzalı bir başka şömine de evin üst
katındaki büyük yatak odasında bulunur.
“İspanyol stili” ile döşenmiş bu mekânda
konumlanan şöminenin üzerinde bir horoz
motifi yer almaktadır. Evin merdiveni, çalışma odası ve yatak odasındaki renkli sanatsal uygulamaların benzeri üst kattaki banyo
mekânında da karşımıza çıkar. Banyoda yer
alan küvetin yan cephesinde siyah mozaik
motiflerle süslü pembe seramik kaplamalar

dikkat çekicidir. Ev, barındırdığı sanat eserleri dışında çok renkli yüzey uygulamalarına
da sahiptir. Evin değişik yerlerinde mavi, kırmızı ve sarı renklerinde farklı duvar yüzeyleri
görmek mümkündür. Evin çeşitli yerlerinde
bulunan Rumeli kilimleri ve Isparta halıları da
bu “çok renklilik” hâlini destekler niteliktedir.
Sonuç olarak, sahip olduğu değerlerle Muammer Karaca Evi, hem mimarlık/iç mimarlık tarihi hem de sosyal, kültürel tarih açısından önemli bir yere sahiptir. Muammer
Karaca Evi yıkılmış olsa da, mekân sunduğu
sayısız Türk filmi üzerinden bu önemli konut
yapısını yeniden hatırlamak mümkün olur.
Türk filmlerinin mimarlık tarihi belgelemedeki önemi keşfedildikçe ve filmler üzerinden
yapılan araştırmaların sayısı çoğaldıkça, modern mimarlık mirasımıza ilişkin kaybettiğimiz değerleri hatırlama ya da varolan değerlerimize ilişkin daha bütüncül ve detaylı bir
bakış açısı geliştirme olanaklı hâle gelecektir.
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Nebioğlu Tatil Köyü ve Sivri Akıllılar filmi üzerine
daha kapsamlı bir okuma için bakınız: Umut Şumnu,
“Önemli Bir Mimarlık Tarihi Belgeleme Aracı Olarak
Sinema Filmleri: Sivri Akıllılar ve Nebioğlu Tatil Köyü”,
Sanat Yazıları, S. 37, s. 349-360, 2017.
Nebioğlu Tatil Köyü, Sivri Akıllılar filmi dışında Aram
Gülyüz tarafından yönetilen ve başrollerini Cüneyt
Arkın, Kristin Haydar ve Aynur Akarsu’nun oynadığı
1980 tarihli Sarışın Tehlike filminde de kullanılmıştır.
Filmin açılış sahneleri Nebioğlu Tatil Köyü’nde geçer.
Türkiye’de modern mimarlık mirasının tartışılması, belgelenmesi ve korunmasına ilişkin yapılan çalışmaları,
iç mekân ölçeğini odağa alarak genişletme amacıyla Docomomo_tr ulusal çalışma grubunun altında
“Modern İç Mekân Komitesi” kurulmuştur. Komite, iki
yılda bir düzenlediği Türkiye’de Modern İç Mekânlar
Sempozyumu’nun yanında arşiv ve çeşitli yayın çalışmaları yapmaktadır. Bu kapsamda, 2021 yılı içerisinde
editörlüğünü Umut Şumnu’nun yaptığı “Bir İç Mekan
Belgeleme Aracı Olarak Sinema Filmleri” başlıklı bir
derleme kitap çalışmasının yayınlanması hedeflenmektedir. Kitap, sinema filmleri üzerinden Türkiye
modern iç mekânlarının belgelenmesinin yanında
iç mekânın belgelenmesinde ana-akım kaynakların
dışındaki kaynakların da önemine dikkat çekme amacı
taşımaktadır.
Köyden İndim Şehire filmi Vakko Mağazası dışında
Ankara’nın Kızılay, Ulus, Güven Park, Gençlik Parkı gibi
kamusal mekanlarına ve Gar binası, Türk Ocağı binası,
Kore Anıtı, Stad Oteli, Kızılay Gökdeleni, İş Bankası
Gökdeleni gibi anıtsal binalarına ilişkin de önemli
görüntüler sunar.
Vakko Elişi, Eşarp ve Konfeksiyon Fabrikası ve
İstanbul, Ankara ve İzmir’deki Vakko mağazalarıyla
ilgili daha kapsamlı okuma için bakınız: Umut Şumnu,
“Ankara’nın Kentsel Yaşamına İz Bırakmış Bir Mekân:
Vakko Kızılay Mağazası”, Ankara Araştırmaları Dergisi,
7 (1), s. 175-195, 2019.
Hilton Oteli sadece Türk filmlerinde değil İstanbul’da
çekilen yabancı yapım filmlerde de kullanılmıştır. Yö-
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netmenliğini Terence Young’un yaptığı ve başrolünde
Sean Connery’nin oynadığı 1963 tarihli From Russia
With Love filmi İstanbul manzaralarının dışında Hilton
Oteli’ne ilişkin de detaylı görüntüler sunar.
Zafer Akay, villanın gerçek hikâyesinin de bir Türk
filmi etkisinde olduğunu söylemektedir. Villa Etiler
Kooperatifi’nin sosyal tesisi olarak yapılmasına rağmen kooperatif başkanı planlama dışı, denize nazır
araziye yapılan bu sosyal tesisi kendine villa yapmaya karar vermiş ve kooperatif üyelerinin itirazlarıyla
büyüyen olayı Adnan Menderes’in yol arkadaşı Mükerrem Sarol çözmüştür.
Mükerrem Sarol villasıyla ilgili daha kapsamlı okuma
için Gül Neşe Dogusan Alexander, “Caught between
Aspiration and Actuality: The Etiler Housing Cooperative and the Production of Housing in Turkey”, Journal
of the Society of Architectural Historians, 776 (3),
s. 349–366, 2017.
Türkiye Mimarisi adlı sosyal medya grubu yakın zamanda Sadıkoğlu Villası’nı fotoğraflamış ve yapıldığı
günden bugüne değişmeden kalan bu evin güncel
belgelemesini yapmıştır.
Sadıkoğlu Villası ile ilgili Arkitekt dergisinde yayınlanan yazı için bakınız: Emin Necip Uzman, “Büyük
Ada’da Sadıkoğlu Villası”, Arkitekt, s. 285, s. 99-104,
1956.
Necmi Şahin Villası’nın Yılmaz Sanlı tarafından
tasarlandığı bilgisine kızı Suzan Sanlı Esin ile yapılan
görüşmede ulaşılmıştır. Görüşmede Suzan Sanlı Esin,
Necmi Şahin Villası dışında Yılmaz Sanlı tarafından
tasarlanan ve Türk filmlerinde kullanılan diğer yapılarla
ilgili de bilgi vermiştir.
Yılmaz Sanlı mimarlığıyla ilgili daha fazla bilgi için
bakınız: Suzan Sanlı, “Yılmaz Sanlı Mimarlığı”,
Mimar.ist, S. 18, s. 60-64, 2015.
Umut Şumnu ve Cihat Çağlar, Docomomo_içmekan
tarafından 15-16 Haziran 2020 tarihinde Özyeğin
Üniversitesi’nde düzenlenen Türkiye’de Modern İç
Mekânlar I Sempozyumu’nda Muammer Karaca Evi’yle
ilgili bir poster sunumu gerçekleştirmişlerdir. Bu yazı
kapsamında Muammer Karaca Evi’ne ilişkin görsel
malzemeler, poster sunumu için Umut Şumnu ve Cihat
Çağlar tarafından filmlerden oluşturulmuştur.
1928 doğumlu ve 1951 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’den mezun olan Perran Doğancı,
mezun olduktan sonra kendi bürosunu açan ve
serbest çalışmaya başlayan ilk kadın mimarlardandır.
Perran Doğancı, kariyeri boyunca muhtelif apartman
ve villa projelerine imza atmış, içlerinde İzmir P.T.T.
Sarayı yarışması da olmak üzere birçok yarışmada
ödül kazanmış ve Türkiye İş Bankası Kadıköy Şubesi
gibi önemli kamusal yapıları tasarlamıştır. Aynı zamanda Muammer Karaca’nın akrabası da olan Perran
Doğancı, Muammer Karaca Evi gibi Muammer Karaca
Tiyatrosu’nun da mimarıdır. Mimar ile ilgili daha fazla
bilgi için Yapı dergisinde yayınlanan 02 Mart 2006
tarihli röportaja bakılabilir.
Şu an Muammer Karaca Evi’nin yerinde Karaca Apartmanı ismiyle bir apartman yapısı bulunmaktadır.
Muammer Karaca Evi’nin Ses dergisindeki yayınlanan
yazısı için bakınız: Anonim, “Artistler ve Evleri Dizisi
(11): Muammer Karaca”, Ses, s. 8-14, 1966.
Bu liste sadece yazar tarafından evde çekildiği tespit
edilen filmlerdir. Büyük bir ihtimalle daha derin bir
arşiv çalışması çok sayıda filmin daha belirlenmesine
yardımcı olacaktır.
Muammer Karaca Evi’nin Şaşkın Damat filmi özelindeki bir okuması için bakınız: Tuba Bülbül Bahtiyar ve
Esra Yaldız, “Kemal Sunal Filmlerinden Şaşkın Damat
(1975) Filminin Mekânsal Özelliklerinin Sinema ve
Mimarlık Ara Kesitinde Değerlendirilmesi”, Uluslararası
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, 6:42,
s. 2753-2762, 2019.
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göçebe ruhlar için
yerleşme kılavuzu
Melis
Cankara

1, 2 Yerleşme
denemeleri ve
kahvaltıya misafir,
Girit, 2013.
Fotoğraflar: Melis
Cankara
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Doğduğum ev ile şu an oturduğum evin arası
sadece 2 km. Bu mesafeyi ortalama 40 dakikada yürüyorum. 41 yaşında olduğuma göre,
her yıla doğu yönünde yaklaşık 1 dakikalık yer
değiştirme düşüyor. Peki o zaman “Betonart
için bir ev değiştirme metni yazar mısın?” sorusu niçin bana sorulmuştu? Manifold yazılarıma denk gelenler için nedenini tahmin etmek hiç zor değil; bu soru bana muhtemelen
bu iki ev arası mesafeyi aslında yirmiye yakın
farklı mekânda duraklayarak kat ettiğim için
soruldu.1 Ya da bu yer değiştirmeyi sistematik olarak doğuya doğru değil, farklı yönlerde dolana dolana yaptığım için. Tuhaflık dolu
çok sayıda taşınma hikâyesinden herhangi
birini seçmek yerine, bu hareketli hayatın basit bir özetini çıkartıp hem kendim hem de
yakınımdaki göçebe ruhlar için bir yerleşme
kılavuzu yazmaya karar verdim. Kısa süreli
göçebelikte ev nasıl kurulur? İtiraf etmeliyim
ki bana göre, taşınmanın kendisi bir evde geçen zamanı özetleyip başka bir evde temize
çekme işi zaten. Bakalım metnin kendisi de
zihnimde beklenen hareketi tetikleyecek mi?
Ev benim için mülkiyetten bağımsız olarak bir
mekânda duyulan aidiyet, tanıdıklık ve konfor
hisleriyle ilişkili. Dolayısıyla kişisel ev kurma
deneyimlerimin de, okuyacağınız kılavuzun da
öncelikli olarak bu hislerin peşinde olduğunu

belirtmeliyim. İyi bir taşınma detaylı bir liste
ve kategorizasyonla başlar ki; bunu oluşturacağımız yeni metnin içindekiler kısmına da
benzetebiliriz. Burada sorulacak ilk soru; neyin kalıp, neyin gideceğidir. Yani metnin bir
anlamda çerçevesinin belirlenmesidir. Hiç şüphesiz, bu sorunun cevabı taşınmanın gerçekleşeceği yeni mekânın türüne ve büyüklüğüne
göre değişecektir. Eğer benim gibi akademik
göçebelikte kıdemliyseniz, taşınmanın her zaman evden eve olmadığını da iyi bilirsiniz. Evden yurda, evden pansiyona, evden lojmana,
evden odaya, evden eşyalı eve ya da bazen
de evden koskoca bir belirsizliğe taşınırsınız.
Günün birinde kendinizden çok, eşyayı oradan
oraya taşıdığınıza hayıflanmak istemiyorsanız
bu sorunun cevabını hakkıyla vermelisiniz. Geriye dönüp baktığımda, ilk bireysel taşınmam
olan İstanbul’a gelişimin ne kadar talihsiz bir
başlangıç olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum.
4 valizi 40 santimetrelik çelik bir soyunma dolabına sığdırmaya çalıştığımda hem çok genç,
hem de çok acemiydim. Daha deneyimli olduğum otuzlu yaşlarıma denk gelen ilk yurtdışı
taşınmamın geri dönüşü ise, ancak yakın bir
dostumun yardımıyla mümkün oldu. Niçin?
Çünkü, onsuz asla uyuyamayacağımı düşündüğüm yastığım gibi, çok sayıda taşınabilir ve
hemen her yerde bulunabilir nesne de benimle birlikte geçmişti İpsala Sınır Kapısı’ndan. Hâl
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böyleyken, geçen on yıl süresince bu konuda
kendimce bir strateji geliştirmem kaçınılmazdı.
Öyle ki, zaman zaman tercihlerim değişse bile,
artık neyin benim için elzem ve öncelikli olduğunu nasıl bulacağımı iyi biliyorum.
İnsanı sınırsız bir tüketim özgürlüğüne kavuşturan ev, içinde kullandığınız eşya ile birlikte
nasıl yaşadığınızı, nasıl giyindiğinizi ve ne yiyip içtiğinizi hem anlatır hem de belirler. Çünkü, eviniz bu dünyaya dokunduğunuz alan ve
bir anlamda yeryüzünde kapladığınız hacimdir. 1 yılı aşmayacak göçebeliklerim için eşya
seçerken bana yardımcı olan bazı kurallarım
var: Birincisi, özellikle giysilerde uyguladığım
çok çeşit, az yer kaplama kuralı. Bu kurala
göre yanıma birkaç tişört, 7-8 tane gömlek,
1-2 tane de hırka alırım. Bu, hava durumuna
göre kat kat giyinebileceğim ve aynı zamanda farklı kombinasyonları üretebileceğim en
az hacimli seçimdir. Bu kuralı, başınızı ağrıtmayacak renk ve desen seçimlerine kadar inceltebilirsiniz. İkinci kural hafiflikten yana. Örneğin bu tür durumlarda yanıma havlu ya da
bornoz değil; bir peştamal alırım. Çünkü hem
az yer kaplar, hem de çok hafiftir. Üstelik çabucak da kurur. Üçüncü ve son olarak, yanıma
alacağım giysileri seçerken tek çeşit, çok işlev
kuralını göz önünde bulundururum. Yani tek
bir çift terliğim olacaksa tercihim banyo yaparken, plaja giderken, yıkanarak içeride ya
da dışarıda kullanılabilecek olan parmak arası
lastik terlik olur. Hazır yeri gelmişken, çorap
üzeri parmak arası terliğin rahatlığı konusundaki iddiamın altında yatan gerçeğin bu olduğunu da itiraf etmeliyim. Olmazsa olmazların
seçiminden sonra yanınıza küçük anımsatıcılar eklemeyi unutmayın. Yeni mekâna geçmişinizden bir parça götürmek, yerleşmenizi ve
oraya alışmanızı hızlandırır. Bu ihtiyacı, sevdiğiniz kişilerin hediyesi olan küçük nesneler ve
fotoğraflarla karşılayabilirsiniz. Otomatik bir
hacim hesaplayıcısı olarak, buradaki tercihimin grup fotoğraflarından yana olduğunu ayrıca belirtmeme artık gerek yok sanırım.
Eleme ve seçim sonucunda bir yerden bir
yere hareket etmeyi başardıktan sonrası ise
çok kolay. Artık yapmanız gereken, beş duyunuzla o tanıdık hissi oluşturup konfor alanınızı yaratmak. Yeni taşındığım bir yerde benim
için nerede uyuyacağımdan daha önemli bir
soru vardır; o da nasıl bir masada çalışacağım. Neredeyse tüm şantiye ofislerinin demirci ve marangozların ortak üretimi olan bir

masayla kuruluşu gibi, ev de benim için ancak
ve ancak bir masa ile mümkündür. Masanın
yüksekliği, derinliği ve uzunluğu konusunda
takıntılı sayılabilecek kadar hassas olsam da,
çoğu zaman sadece varlığı bile yeter yerleşmeme. Hele bir de üzerinde masa kalemtıraşı varsa. Kısacası sizin için evi oluşturacak
anahtar nesneler ne ise, onları biraraya getirmelisiniz. Benim listem genellikle şöyle: ütü
masası olmayabilir, ama ütü olmalı; gardırop
olmayabilir ama elbise askısı olmalı; çamaşır makinesi olmayabilir ama mandal olmalı;
çaydanlık olmayabilir ama çay topu ve cam
bardak olmalı; cezve, kahve makinesi, french
press ya da moka pot’tan en az biri mümkünse birden fazlası mutlaka olmalı. Bu noktada
kokulardan yardım almanız gerektiğini de
hatırlatmalıyım. Kahve, çay, kek, omlet ya da
size evinizde hissettiren hangi kokuysa önce
onu hazırlamalısınız. Tıpkı kokular gibi, sesin
de bir mekâna yerleşmeye katkısı büyüktür.
Peksimet yerken çıkan sesleri kedinizin kuru
mama yiyişine benzetebileceğiniz gibi, bu
konuda ters köşe yapıp yerel bir radyo kanalı
dinleyerek de yol alabilirsiniz. Yetiştireceğiniz
tohum ve bitkiler aidiyet hissinizi her geçen
gün artırsa da, posta kutunuzda bulacağınız
sürpriz bir kart ya da mektuptur aslında gerçekten yerleşmenizin nişanesi. Yeni evinize
çağıracağınız misafir de cabası.
Kısa süreli ve özellikle de sınır ötesi göçebelikler, ihtiyaç kavramını yeniden sorgulamamızı ve tüketim alışkanlıklarımızı terbiye etmemizi sağlar. Sonunda anlarız ki, onsuz asla
olmaz dediğimiz çoğu şey olmadan da olur;
her şeye rağmen olur. Bu yüzleşme de, yeni
bir yere yerleşme süreci de hiç kolay değildir
ama oldukça öğreticidir. Kim bilir, belki de işin
sırrı bunun bir oyun olduğunu hatırlamaktır.
Tıpkı çocukken oynadığımız oyunlardaki gibi,
ev kurulur ve bozulur. Uyur, uyanır başka bir
kaldırımda, başka çocuklarla yeniden kurarız
onu. Hiç usanmadan ve tekrar tekrar. Her nereye gittiysek orada. Değil mi ki, her seferinde kendimizi de götürüyoruz gittiğimiz yere;
yazdığımız metin de kurduğumuz ev de en
çok bize benzer.
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Yazarın Manifold’da yayımlanan ev temalı yazıları
için bkz. https://manifold.press/birak-daginik-kalsin,
https://manifold.press/masa-ve-masaustu-hayatlar,
https://manifold.press/ev-hangisinden-murekkepbiriktirilenlerden-mi-sahip-olunanlardan-mi [Son
erişim: 08.03.2021]
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ulus baker
habitusunda: ev
Gülistan
Berber

Evi mimarlık nesnesi olarak, verilmiş bağlamlara (kuram, tipoloji, tarih, fiziksel çevre
denetimi, değişim, dönüşüm, kullanım, bina
bilgisi gibi) yerleştirmek ve bu sayede onu
fitrelerle anlamaya çalışmak aşina olduğumuz bir durum. Çünkü mimarlığın herkes
tarafından uzlaşılan nesnel özellikleri var.
Ancak belirli bir öznenin evine baktığımızda, öznenin alımladıkları üzerinden özneye
özel olan bağlamları fenomenolojik açıdan
ortaya çıkarmak gereklidir. Çünkü mimarlık
nesnesi özne tarafından bütün gerçekliğiyle holistik olarak algılanmaz, bu bağlamda
öznenin parçalarda ve yarıklarda iz sürerek
ve bu izleri belli belirsiz diğer izlerle birleştirerek bir evi anlamlı hâle getirmesi söz konusudur.
Ulus Baker’in ev(ler)inin anlamını sezebilmek için öncelikle habitusuna bakmak gereklidir. Habitus, Pierre Bourdieu’nun öznelcilik-nesnelcilik arasındaki diyalektik ilişkiyi
açıklamak için oluşturduğu bir kavramdır.1
Bu habitusun bütününü gözler önüne sermek imkânsız olsa da bağlamlarını, filtrelerini, şifrelerini, ipuçlarını, düğümlerini o
bütünü fragmanlaştırarak çıkarmak mümkün. Çünkü “habitus” bireyin içselleştirdiklerinin, pratikleri kanalıyla dışsallaşabiliyor
olmasıdır.2 Bu süreç bilinçlilik hâli gerektirmez. Aksu Bora, habitusların bedene ve
eve yazıldığını vurgularken, kültürün pratik
mekânlarından biri olarak evin düzenlenme
biçimini, eşyaları, ev işlerinin evin bireyleri
arasındaki paylaşımını ya da ev işlerinin kadınların öznelliği inşasındaki yerini farklı habitusların bir göstergesi olarak ifade eder.3
Ulus Baker’in evine odaklanan bu yazı, habitusun bir mekânı olarak, bir kavram olarak ve anlam üretici olarak evi düşünmeyi
amaçlar. Bu bağlamda Ulus Baker’in evleri
birinden diğerine geçerken ideal ya da ayrıcalıklı olmayan, kronolojik olarak bir sıralamanın olmadığı durumlarla ilerler. Evin
habitusta kavramsal kesitlerinin alındığı durumların izi sürülür. Ulus Baker’in evlerinin
peşinde olan bu iz sürümü, kapı numarasını

30 | ev | betonart

geçerek eşiğinden girdiğimiz bir yerden ziyade, Ulus Baker’in habitusunda, evlerinden
kesilen bir kesitten diğerine boşluk doldurarak anlamı aramakla ilerlemektedir.
Burada evi anlatılan Ulus Baker, bir evin
mülki sahibi olarak değil bir habitusun sahibi olarak düşünülmüştür. Kaldı ki Ulus
Baker’in bulunduğu evlerin ne kadarında
mülkiyeti vardır, bu pek açık değildir.
imaj ve bombardımancısı televizyon
Doktora çalışmasından anlaşılacağı gibi
“imaj” Ulus Baker’in habitusu için kilit bir
kavramdır. Habitusunda varoluşunu bir hayli
etkileyen imaj kavramının evdeki ilk yüzeyi ise televizyondur. Gündelik hayat içinde
imajların bombardımanına maruz kaldığımızı ifade eden Ulus Baker, bu bombardımanın şehrin sokaklarında, yolda, sinema
salonlarında olduğunu ve bunun evde bile
televizyon yoluyla mümkün olduğunu söylüyordu.4 Televizyon, böylece “evin imaj
bombacısı” olarak yerine yerleşiyor. Aynı
yazısında “buradaki yayın daha realistik ve
daha az reklam alıyor” dediği gökyüzünün,
televizyonun yokluğunda imajlarla ilgili bir
uzam olarak varolması, De Certeau’nun “yaratıcılık hakları elinden alınan televizyon
kullanıcısı” ve “kitaplarına çizimler yapan
yaratıcı öğrenciler” benzetmeleriyle paralellik göstermektedir.5
İmaj ürünü, Ulus Baker’in habitusunda “yemeğin kendisinden çok onun nasıl temizleneceğinin önemli olduğu”6 şeklinde kodlanır, yani yemek artık pek de önemli değildir
ve temizlik için bir ön hazırlık, bir fon gibidir. Bu durum, Baudrillard’ın imajın bir
“look” durumu olduğu ve televizyon kullanıcısına bu durumun sirayet ettiği düşüncesi7
ile gerçek hayatta mutfak kültürünün yerini
temizlik malzemelerinin almasını örtüştürür.
Peki, bu imajlardan kaçılabilir mi? Ulus
Baker’e göre bu sorunun cevabı hayır.8 Kaldı
ki televizyon izlemeden imajların bombardımanı hissedilemezdi. Ancak evde koltukta

oturarak imajların kültürüne maruz kalındığı
durumların yanısıra düşünsel olanın da değerini vermek gerekliydi.9 Gerçekle sureti
arasındaki boşluğun olabileceği ve hatta bu
boşluğun ne kadar genişleyip ne kadar kapanmaya müsait olduğunun kestirilebiliyor
olması bu açıdan önemlidir.
İmajların bombardımanı evinde 2007 yılına kadar sürerken, düşünsel olayın değerini vermediği ölçüde televizyonun Ulus
Baker’in evinin anlamını bozduğu söylenebilir.
öteki’ne kaçış çizgileri
Evde “öteki”ne kaçış çizgisi oluşturmanın fazlaca yolu vardır. Televizyonun masif
ekranının tersine geçirgen olan balkon ve
pencere gibi yüzeyler imajların yakalandığı, çağrıştırıldığı ve ötekinin izinin sürüldüğü yerlerdir. Evlerimizin dışarıya ve ötekine
açılan, güneşin dilimlerini10 içeriye alan ve
mahremiyetin sınırlarını sorgulatan balkon
ve pencere gibi şeffaf yüzeylerinin değerini
teslim etmemiz gerekir. Bu yüzeyler pek çoğumuzun olduğu gibi Ulus Baker’in de gündelik hayat laboratuvarını oluşturmaktadır.
Ulus Baker bir yazısında bu laboratuvardaki
bir gözlemini şöyle anlatır: “karşı apartmanın en üst katındaki ev dirildi... aylardır ilk
kez yaşlı bir bayan çıkıp dışarı bakıyor, ve
bir temizlikçi kadın dün balkonu süpürüp
yıkadı.”11 Deneyinin nesnesi karşı apartmanındaki en üst kattır, deney yöntemi gözlem
ve zamansal olan kesitler almaktır. Gözleminin bulguları, gündelik hayatında epey yer
tutan imajların birbirinin peşi sıra çağrışımları ile ilerlemektedir: imajların kültürü, temizlik malzemeleri, şovmen beyaz. Bu deneyin sonucunda ise “dirilen bir ev” bulgusu
mevcut.
Evden dışarı bakış, evin bulunduğu bölge,
kent ve coğrafya yanındaki komşularıyla,
ötekiyle karşılaşılan durumlarıyla arzulanabilir. Balkonda, terasta ve pencerede bu
arzu yarı kamusal bir durumu çağrıştırır ve
sadece bir bakış atmakla bile ötekine kaçışın çizgileri oluşturulabilir.
Ulus Baker’in habitusunda, -kendi evi olmayan- ODTÜ lojmanlarındaki bir evde ötekine
kaçışın bir “gün batımı manzarası” olduğu
bir an ve buradan aldığı bir hüzün duygusu
vardır.12 Bu hüzün, yaşanacak günlerin azal-

masından gelmektedir. O an Ulus Baker için
ayrıcalıklı bir ana tekabül etmektedir, çünkü
bir kutlama anıdır aynı zamanda. Bu ayrıcalıklı an doktora savunma jürisinin ardından
votka, havyar ve hıyar turşusu hazırlığıyla
mutfakta başlamıştır. Habitusunda zaman
zaman hazırlıklar yaptığı13 ve buradaki ötekinin yeme ürünü olduğu evin sıcak odası
olan mutfak, ayrıcalıklı anlarının mekânıdır.
Öteki ile biraraya gelmek, toplaşmak özel
alan olan evde ayrıcalıklı bir an gibi görünse de, bir kutlama durumu olmaksızın Ulus
Baker’in habitusunda öteki ile eyleşmek
ve sohbet gündelik hayatının ve dolayısıyla evinin en önemli veçhelerinden biridir.14
Hem bu yüzden hem de büyük şehirlerde
maddi olanakların komünal yaşam ortamında daha yetebilir olması, Ulus Baker’in çoğu
evde ötekilerle beraber habitusunu var etmesine sebep olmuştur. Öğrenci evleri genel olarak geçici barınma mekânı gibi düşünülse de Ulus Baker bu evlerin komünal
ve devingen hâlinde öznelliğini kurmuştur.
Bu devingen durum, evin kendi içine kapalı
olma durumunu sorgulatır; çünkü ev ayakkabı ile girilen, kapısı dışarısı için çok kapalı olmayan, mülkiyetin pek olmadığı hatta
zaman zaman eşyaların kaybolabildiği bir
yerdir.15
sınır-ses
Sesin en net sınır olduğunu ve evlerimizde
sadece duvar inşa etmediğimizi, yan komşumuzun sesimizi duymamasının önemli olduğunu söyleyen Ulus Baker, sesin
mekânsallığını vurguluyordu16. Duvar böylece evde bir bağlama oturuyor, onun yerine sınırı oluşturan ses oluyor. Meneviş Sokak’taki evine bir öğrencisinin ödev teslimi
için sabahın erken saatlerinde gitmesi ve
kapının altından ödevini atarken ardından
duyduğu hocasının bilgisayar klavyesinin
işleyen çalışma sesini kesmemesi,17 başka bir deyişle Ulus Baker’in çıkardığı sesin
mekânsal durumunun devam etmesi, sesin
sınır olarak bu habitustaki ifadesinin pratik
karşılığı gibidir.
göç: kuşatılma ve eylem
Meskeni taşımak olan göç, Ulus Baker habitusunda gözlenebilen iki anlamla varolmaktadır: zorlama bir kavram olarak ve habitustan çıkan bir eylem olarak. Habitatına
girmenin kolay olduğu Ulus Baker18, kent
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yoksulu için oluşturduğu bir kurmaca metinde ötekileştirilen ve hakir görülen gecekondu kullanıcısına üst söylemden değil,
içeriden bir bakışı gösterir. Bu bakışta kent
yoksulunun “onlar” zamiri kullanılarak ötekileştirilmesini eleştirirken bireylerin isimleriyle dönen bir hikâyeyi anlatmaktadır.19 Bir
başka metinde, gecekondu kullanıcısının
TOKİ’ye geçerek burada kapatılmaya ve disipline edilmeye çalışıldığı gibi, bireyin bir
kurumdan diğerine göçerken “artık ailede/
evde/okulda/işte değilsin” denilen durumlarla karşılaşmasını vurgular.20 Bu metinde
Foucault’nun “uysallaştırmak” ve “disipline
etmek” kavramlarına referans vermesi, bireyin kurumlar arası göçündeki kuşatılma
durumunun bir kalıp değişimi olduğunu
hissettiriyor. Kuşatılan özne, öznelliğini ancak kapatılma sınırlarına kadar taşıyabiliyor.
Böylelikle Ulus Baker’in habitusunda öznelliği sınırlayan ve ona izin vermeyen her türlü
göçün zorlama olduğunu sezebiliyoruz.
Diğer taraftan bir eylem olarak düşündüğümüzde göç, Ulus Baker için internette bile
mümkündür.21 Bu açıdan düşüncenin akışı
bir göçtür ve öznelliği yeniden kurabilen bir
durumdur. Düşüncesinin aktığı gibi, tek bir
evde dönmeyen ve tek başına oluşmayan,
başka habituslarla zaman zaman kesişen
bir habitusu vardır.22 Onu bir evden diğerine
göç ettiren momentlerin özneliğini kurabildiğini ve metropol yaşantısının dinamikleri
ile paralellik gösterdiğini söylemek mümkün.
Bu yönden bir örnek, kapısının mekanizması
ağır olduğu için kolu kırıldığı zaman açmaya
zorlandığı evin yerine geçici olarak “Öteki
Yayınevi’nde” kalması olabilir.23 Bu örnek
gündelik hayatın akışı içinde bir kestirme
yol gibidir. Ulus Baker’in habitusunda bu
“kestirme yol” pek önemli değildir, önemli
olan akışın kendisidir. Hatta öyle ki eşyalarla
ve bedeniyle olan ilişkisi ya da ilişkisizliği de
akışın habitusa bunlardan daha çok sirayet
etmesi ile ilgilidir.
Bu akıştaki başka bir yer değişikliği, yüksek
lisans yaptığı sırada, öğrenci olan ev paydaşlarının okullarının bitmesi ve evi terk
etmeleriyle Ulus Baker’in evsiz kalması durumundan dolayı Ulus semtinde bir otele
gitmesiyle olmuştur. Bu sırada karşılaştığı
bir arkadaşının evinde kalması teklifini kabul etmiştir ve alacak hiçbir eşyasının olma32 | ev | betonart

dığı otele uğramayarak geçtiği bu evde de
iki ay kadar mesken tutmuştur.24
Bir başka göçü, başka bir habitusu kendi
habitusuyla kesiştirmek için Oran Sitesi’nde
gerçekleşmiştir.25 Buradaki evi diğer evlerinden farklı olarak ayakkabının dışarıda
kaldığı, dağınık olup olmadığı önemli olan,
eşyalarla ilişkisi olmayan Ulus Baker için
onların organizasyonuna dikkat ettiği bir
yerdir; bu açıdan bu göç habitusu için en
radikal olanıdır.
Bir diğeri Konur Sokak’ta bir iki aylığına,
altına ve üstüne birkaç battaniye alarak
Kızılay’da olduğu için kaldığı inşaat hâlinde
bir binadır.26 Elbette başka bir konforlu yerde kalabilirdi, bir arkadaşı ile konuşabilirdi
(kaldı ki çevresinde her zaman eyleşeceği
insanların varlığından söz edilir) ancak bu
göçü ideal bir eve ulaşmak için değil, akış
hâlindeki yaşamda kente uzanan habitusundaki eylemelerini rahat bir şekilde sürdürebilmek için etmiştir. Kızılay ve yakın çevresi,
Ulus Baker’in habitusu için önemlidir, öyle ki
yakınındaki insanlar Ankara’dan İstanbul’a
göçmesi için “sudan çıkmış balık olmuş” diyebilmektedirler.27 Bunu doğrulayıcı bir şekilde, Ulus Baker İstanbul’a taşınmasından
uzun bir süre geçmeden vefat etmiştir. Bu
açıdan kent sadece fizikselliği ve nesnelliği ile değil, Ulus Baker’in habitusuna sirayet
eden hangi ötekine ulaştığı bakımından da
önemlidir.
Ulus Baker’in çocukluğunu geçirdiği şehirlerden biri olan Lefkoşa, tüm bu göçlerden
önce, 1960’lı yıllarda Yeşil Hat ile ikiye bölünmüş bir kentti. 13-14 yaşlarındayken Ulus
Baker hırpalanan evleri ve bölünmeyi, bildiği
bu kentte görmüştü. Patlamayan bir havan
mermisi henüz yattığı odasının tepesinden
düşmüştü.28 Sadece kendi evinin fiziksel olarak yıkılması değil, kentinin hırpalanması,
kan kokusunu hissetmesi habitusunda bir
evin anlamını yitirmesine sebep olmuştur.
Bu olaydan bir süre sonra Kıbrıs’ı terk etmiştir. Yiten bir ev anlamının peşinden “Kıbrıslı
olma kimliği” gibi bir nesneyi hiç taşımasa
da29, De Certeau’nun evlerle ilgili “onları terk
etmeden terk ederiz” dediği gibi bu habitusu taşımıştır.30 Doğrudan Kıbrıs ve Lefkoşa
ile ilgili düşünceler üretmiştir. Mimarlık öğrencileriyle biraraya geldiği Çavdarhisar’94
buluşmasında yürüttüğü atölyesinin “Bölün-

müş Kentlerin Işığında Kent İmgemiz”31 olan
başlığında dahi Lefkoşa ile ilgili olan bir habitusu sezmek mümkün.
Ulus Baker’in habitusunda evinin anlamlarını
imajlarda ve onların bombardımancısı televizyonda, “öteki”ne kaçış çizgilerinde, sesin
mekânsallığında, göçün kuşatılma kavramı
ile ilişkisinde ve eylem hâlinde iz sürümünü yaptık. Geldiğimiz noktada habitusunda
onun paydaşlarıyla beraber kurulduğuna,
bozulduğuna ve yıkıldığına şahit olduğumuz evin anlamının, öznesi gibi devingen
bir şekilde ve sürekli bir akış hâlinde olduğunu hissettik. Bu habitus, vefat etmiş olsa
da yazdıklarında, konuştuklarında, çevresindeki insanlardaki izlerinde Ulus Baker’in
eyleme gücü ile beraber hâlâ aramızda. Bu
yazı böyle bir habitusun izinin sürülmesiyle
oluşturulmuştur.
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vermeer’in resimleriyle
17. yüzyıl hollanda
evlerine bakış
Emine
Önel Kurt

Hollandalı ressamların sipariş aldıkları resimlerin konusu 17. yüzyılla birlikte değişmeye
başlar. Artık, dini içerikli ya da antik Yunan
ve Roma mitolojisini konu eden resimler değil, konusunu günlük hayattan alan resimler
talep edilir hâle gelir. Tür (genre) resmi adı
verilen ve kuzeyden başlayıp tüm Avrupa’ya
yayılacak olan bu resimlerin alıcıları kendi
hayatlarını sipariş ettikleri resimlerde görmek istemişlerdir. Protestan inancın hâkim
olduğu Hollanda’da sanatın yeni işvereni olarak kilisenin ve aristokrat sınıfın yerini alan
kentli tüccarlar, kent meclisleri gibi resmî
kurumların yöneticileri ve bu dönemde sanat alıcısı konumuna gelebilen çeşitli meslek
gruplarından esnaf, kent görünümleri, natürmortlar, kendilerinin ve ailelerinin portrelerini sipariş etmişlerdir. Yeni müşterilerin talebi
artınca bu türün ressamları da sadece sipariş üzerine değil popüler hâle gelen ve her
zaman alıcısı çıkacak konularda yapıt üretmeye başlamışlardır. Artık “resmi yapılmaya
değer” konular değişmiş, sokaktaki hayattan
anların yansıtıldığı pazarcılar ve pazar yerleri, işlerini icra ederken ya da çalışma alanlarında görülen çeşitli meslek gruplarından
(doktor, avukat, fırıncı vb.) insanlar, kutlamalardan oyunlara eğlence sahneleri, hanlarda
ve tavernalarda yiyip içenler ve ev içlerindeki (mutfaklardan yemek ve yatak odalarına) günlük faaliyetler resmedilir olmuştur.
Çok sıradan anları gösteren bu resimlerin bir
kısmında kimi zaman olağan görüntülerin
arkasında, nesnelerde ve kişilerde simgesel
anlamlar da saklanır. Hollanda’da Protestan
inanç gereği dini konuların resmedilmesindeki kısıtlamalar nedeniyle dini öğütler ve
ahlaki mesajlar, günlük hayat resimlerindeki
simgelerle iletilmiştir.
Sanat tarihinde ev içleri, her dönemde resme arkaplan oluşturmuştur ancak 17. yüzyılla birlikte evler, fon değil neredeyse tek
başına resmin konusu haline gelir. Hollan-

34 | ev | betonart

dalı ressamlar arasında günlük hayat konulu
resimlerin ustalarından Johannes Vermeer
(1632-1675) ev içi sahneler denilince ilk akla
gelen isimlerdendir. Orta sınıftan bir ailenin
çocuğu olarak dünyaya gelen Vermeer’in
babası evlendikten sonra Delft’e yerleşmiş,
ipek işçisiyken bir han sahibi olmuş ve aynı
zamanda resim ticareti yapmıştır. Şüphesiz
içinde bulunduğu sanat ortamından etkilenen Vermeer’in hangi ustadan eğitim aldığı
çok kesin olmamakla birlikte ilk çalışmalarını
Delftli Carel Fabritius’un (1622-1654) yanında yapmış olabileceği düşünülür.1 Vermeer,
zengin bir Katolik ailenin kızı Catherina Bolenes ile evlenince Protestan olmasına rağmen Katolikliğe geçmiş ve kayınvalidesinin
maddi desteği sanatçı için önemli olmuştur.2
Altın Çağ’la birlikte ticaretin pek çok alanında olduğu gibi resim piyasasının da hatrı sayılır ölçüde gelir getirdiği dönemin ardından
1672 yılında Hollanda’nın İngilizlerle yaşadığı
çatışmalar ülkede olumsuz koşullara neden
olmuş,3 Vermeer bu dönemde ciddi maddi
sıkıntılar yaşamış ve ailesine borç bırakarak
ölmüştür. Vermeer’in resimlerine ilişkin varılan ortak kanı sanatçının ağırlıklı olarak optiğin avantajlarından yararlandığı yönündedir.
Resmin Tarihi kitabında da belirtildiği üzere
sanatçıdan geriye hiçbir çizimin kalmaması
ya da tuvalleri üzerinde eskiz izlerinin olmaması, doğrudan tuval üzerinde boyayla çalıştığını ve camera obscura kullanmış olabileceğini gösterir.4 Biri kesin olmamakla birlikte
toplamda otuz altı adet tablosu tespit edilebilen sanatçı hakkında en ayrıntılı bilgi 1842
yılından sonra edinilmiştir.5 Fransız sanat
eleştirmeni Théophile Thoré-Bürger (18071869) Vermeer’i adeta yeniden keşfetmiş ve
sanatçının ayrıntılı bir monografisini kaleme
almıştır.6 Sarı, mavi ve grinin baskın renkler
olduğu kompozisyonlarında birkaç istisna
dışında ağırlıklı olarak evlerde günlük uğraşları içindekileri ya da eğlenenleri; çoğunlukla
da kadınları resmetmiştir.

1

Vermeer ve çağdaşı sanatçıların dönemin evlerini gösteren resimlerinde Hollanda evleri
için tipik detaylar yer alır. Bu yazı kapsamında Vermeer’in resimleri aracılığıyla bakacağımız 17. yüzyıl Hollanda’sının ev içleri oldukça
gerçekçi ayrıntılarla ele alınmıştır. Yiyip içilen,
müzik yapılan, eğlenilen, mektuplar okunup
yazılan, günlük işlerle meşgul olunan odaların7 gösterildiği bu resimlerde, figürlerin
duruşlarından kıyafetlerine, iç mekânda yer
verilen mobilya ve nesnelere, hatta gün ışığının kullanımına dek pek çok ortaklık görülür.
Çağdaşı günlük hayat resimleriyle karşılaştırıldığında fazla çeşitlilik göstermeden kullanılan nesneler ve açılarla, bu resimlerin çoğun-

da tekrarlanan bir kurgu izlenir. Bu bağlamda
seçilen yapıtları aracılığıyla Vermeer’in ev betimlemeleri değerlendirilecektir.
Vermeer’in resimlerinde dönemin diğer örneklerinin aksine Küçük Sokak isimli çalışması
dışında ailenin ya da çocukların ön planda olduğu bir örnekle karşılaşılmaz. Burada, sanatçının üzerinde durulacak diğer resimlerinden
farklı olarak evlere dışarıdan bakarız. Sokağın
sakinliğinin hissedildiği; tuğla duvarlı cepheleriyle tipik Hollanda ev mimarisinin birer örneği olan binaların8 yer aldığı kompozisyonda
bir kadın iki ev arasındaki avluda leğene eğilmiş çalışırken, bir diğeri kapı önünde oturmuş

1 Johannes Vermeer,
Küçük Sokak
(Delft’teki Evlerin
Görünümü),
1657-58, tuval
üzerine yağlıboya,
54,3x44 cm,
Rijksmuseum,
Amsterdam
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el işi yaparken, iki çocuk da evlerin önündeki
kaldırımda oynarken görülür.

2
3

Sanatçının Uyuyan Hizmetçi resminde her ne
kadar ön planda uyuklayan bir figür görülse
de açık bırakılmış kapıyla izleyicinin bakışı
ikinci bir odaya çekilir. 17. yüzyıl Hollanda resimlerinde derinliği vermek için çok kullanılan
doorkijkje (kapıdan bakış) adı verilen bu etkili
yöntemde, izleyicinin gözü bir kapı aracılığıyla bir başka odaya, bazen bir avlu, bahçe,
sokak ya da kanala yani dışarıya yönlendirilir. Böylece biraz karmaşık, iç içe geçmiş bir
mimari anlatım imkânı yaratılır. Elini başına
dayamış hâlde uyuklayan kadın, bone benzeri siyah başlık (tipmuts)9, ipekli kumaştan bir
giysi ve inci küpelerle görülür. Üst sınıftan bir
kadının sahip olabileceği kıyafetler içindeki
kadının evin hanımı mı yoksa bu kıyafetlerin
giydirildiği bir hizmetçi mi olduğu net değildir. Masada görülen kadehlerden anlaşıldığına göre ikinci bir kişiyle şarap içtikten sonra
uyuyan kadına eşlik eden bu kişinin odayı az
önce terkettiğini gösterircesine diğer odaya
geçilen kapı aralık bırakılmıştır.10 Masa üzerinde Doğu işi motifleri olan bir halı örtülüdür. Avrupa resminde İslam coğrafyasına ait
halıların kullanılması Rönesans’tan itibaren
popüler olmuştur. Bu resimdeki halının da
bir Anadolu halısı olduğu düşünülür.11 İçinde
beyaz şarap olduğu görülen kadehin yanısıra
roemer adı verilen ayaklı kadeh, sanatçının resimlerinde tekrar tekrar görülecek olan beyaz
porselenden şarap sürahisi ve şeffaf bir örtünün altında kalmış bir başka porselen sürahi,
ithal Çin porseleni olduğu anlaşılan elma ve
eriklerin olduğu mavi beyaz porselen tabak,
bıçak olabilecek iki adet gümüş detaylı nesne
ve birkaç kuruyemişle masa üzerinde bir natürmort kompozisyonu yaratılmıştır. Ahşaptan aslan başları, parlak pirinçten detaylarıyla
koyu kahverengi döşemeli sandalyeler, İspanyol sandalyesi olarak bilinen bir tasarımdır. Bu
sandalyeler de tıpkı küçük bir kısmı görülen
harita ve her iki odanın duvarında asılı olan
tablolar gibi Vermeer resimlerinde sık sık karşımıza çıkar.
Açık Pencere Önünde Mektup Okuyan Kız adlı
resimde tüm dikkatini mektuba vermiş görünen kadının yansıması, pencerenin camında
görülür. Vermeer’in resimlerini ailesiyle yaşadığı, kayınvalidesine ait evin ikinci katında kuzeye bakan bir odada yaptığı ve çoğunlukla
da aile üyelerini model olarak kullandığı bili-
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nir.12 Genel olarak bu odada gösterilen sahnelerde ışık soldan gelir. Aynı şekilde boyanmış
olan bu resimde sağdaki yeşil perdeyle göz
yanılsaması (trompe-l’oeil) yaratacak şekilde başka bir odadan sahneye bakıldığı izlenimi verilmiştir. Pencerenin önünde, kadının
yanında durduğu masada, Uyuyan Hizmetçi
resmindeki gibi Doğu işi halı üzerinde mavi
beyaz porselen tabakta meyveler ve köşede
pirinç detaylarıyla bir sandalye yer alır. Sanatçının bu resimdekine benzer perde detayını
kullandığı diğer bir resmi de Aşk Mektubu
adlı çalışmasıdır. Ancak bu kez perde ikinci
plandadır çünkü bu resimde de kullanılan doorkijkje (kapıdan bakış) tekniğiyle izleyicinin
gözü doğrudan olayın geçtiği odaya doğru
yönelir. Sarı satenden, yakası kürklü ceketiyle13 gösterilmiş kadının giysisi ya da çok
benzeri Vermeer’in başka resimlerinde de
karşımıza çıkar. Evin hanımı pozisyonundaki kadına hizmetçisi bir zarf uzatır. Arkadaki
duvarda asılı deniz manzarasıyla tablo asma
geleneği tekrarlanmıştır. Pek çok kaynakta
yazıldığı gibi bu türden deniz manzaraları 17.
yüzyılda genellikle gemideki yani uzaktaki
bir sevgilinin varlığına işaret olarak yorumlanabilir. Olasılıkla kadın da mektubu uzaktaki
eşinden ya da sevgilisinden almıştır. Diğer
Vermeer evlerinin tersine biraz dağınık gibi
görünen evin hizmetçisi de işlerine ara vermiş gibidir. Bir sepette çamaşırlar, bir tarafta da süpürge göze çarpar. Bazı yorumlarda
terlikler cinsellikle ilişkilendirilse de burada
ihmal edilmiş, dağınık bir evin göstergesi olduğunu söylemek de Vermeer’in yaklaşımına
yakın olur. Ocak, genel olarak evlilik ve sevgi
sembolüdür ve ideal bir Hollanda evi resmediliyorsa kullanılması şaşırtıcı olmaz. Bu resimde de görüldüğü üzere iki renkli yer karoları Hollanda evlerinde yaygındır. Vermeer,
perspektifi yansıtmaya çok uygun olan bu
karoları mekânı gerçekçi kılacak ustalıkta kullanmıştır.14 Kadının elinde görülen cittern (lavtaya benzeyen telli bir çalgı) gibi müzik aletleri hem olasılıkla üst orta sınıfın beğenilerinin
ve müzik vb. sanat alanlarına olan ilgilerinin
vurgulanması hem de cinsel çağrışımlar için
kimi zaman tür resimlerinde görülür.
Haritalar da aynı müzik aletleri gibi Vermeer’in
resimlerinde ve dolayısıyla Hollanda evlerinde sık görülen öğelerdir. Resimlerde bu kadar
sık kullanılmasından da anlaşılacağı üzere harita üretimi Hollanda’da çok yaygındır. Hâkim
olunan uzak topraklar sayesindeki deniz ti-

4
5

2 Johannes Vermeer, Uyuyan Hizmetçi, yak. 1657, tuval üzerine yağlıboya,
87,6x76,5 cm, Metropolitan Museum of Art, New York
3 Johannes Vermeer, Açık Pencere Önünde Mektup Okuyan Kız, 1657, tuval üzerine
yağlıboya, 83x64,5 cm, Gemäldegalerie, Dresden
4 Johannes Vermeer, Aşk Mektubu, 1667-68, tuval üzerine yağlıboya, 44x38,5 cm,
Rijksmuseum, Amsterdam
5 Johannes Vermeer, Sütçü Kız, yak. 1658, tuval üzerine yağlıboya, 45,5x41 cm,
Rijksmuseum, Amsterdam
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caretiyle güçlenen Hollanda için bu başarı,
adeta haritalarla görselleştirilmiştir. Dönemin
Hollanda eyaletlerinin,15 hatta kimi zaman
daha önceki yönetim birimlerinin gösterildiği
haritalar dekoratif bir unsur olarak evlerin duvarlarını süslemiştir.
Vermeer’in ve belki de Avrupa resim tarihinin ev işi yaparken gösterilen figürlerinden
en ünlüsü Sütçü Kız olabilir. Pencere önündeki bir masa üzerinde bir yemek hazırlığı
içindeki figür, Hollandalı ustaların sıklıkla resmettikleri hizmetçi ve mutfak sahnelerine bir
örnektir. Buradaki mekânın sadece mutfak
olarak kullanılıyor olabileceğine dair fazla bir
detay olmadığı için adeta bir mizansen yaratılmış gibidir. 17. yüzyılın orta sınıf Hollanda
evlerinde tek mekânın hem yatak odası hem
de yemek odası gibi birden fazla fonksiyona
ayrıldığı bilinir. Ancak genellikle mutfaklar
odalardan ayrı tutulmuştur. Bu sahnede bir
mutfakta görülebilecek pek çok mutfak eşyasına yer verilmiştir. Örneğin mavi beyaz Delft
çinisinden16 duvar karolarının önünde görülen, soğuk kışlar yaşayan Hollanda evlerinde
çok kullanılan ayak sobası17, kâseye boşalttığı
sütle ekmekleri karıştırarak belki de kahvaltı hazırlığında olan kadının elindeki seramik
sürahi, masa üzerindeki güveç, ekmek sepetinin arkasında yer alan mavi renkli seramik
bira sürahisi, duvarda asılı duran bir sepet ve
pirinç kap gibi Hollanda evlerine ait tipik nesneler görülür. Sütçü Kız resmindeki gibi günlük bir işle meşgul olan kadının yer aldığı bir
resim de Su Sürahisiyle Kadın’dır. Kadın küçük bir leğen içindeki su kabını tutarken görülür; sanki bir yandan odayı havalandırmak
için camı açıyor ve bir yanda da günlük temizliğini yapmaya hazırlanıyor gibidir. Saflıkla
ilişkilendirilen suyla yapılan temizlik, erdemli yaşamın bir parçası olarak kabul edilebilir.
Halıyla örtülü masanın üzerinde pirinç leğen
ve sürahinin yanısıra içinde mavi kurdele ve
inci kolye olan küçük kutuyla bir natürmort
kompozisyonu oluşturulmuştur. Duvarda yine
bir harita asılıdır.

6
7

6 Johannes Vermeer, Su Sürahisiyle Genç Kadın, 166062, tuval üzerine yağlıboya, 45,7x40,6 cm, Metropolitan
Museum of Art, New York
7 Johannes Vermeer, Şarap Kadehi, yak. 1658, tuval
üzerine yağlıboya, 66,3x76,5 cm, Staatliche Museen,
Berlin
8 Johannes Vermeer, Müziği Kesintiye Uğrayan Kız,
1660-61, tuval üzerine yağlıboya, 39,4x44,5 cm, Frick
Collection, New York
9 Johannes Vermeer, Klavsenin Başında Ayakta Duran
Kadın, yak. 1670, tuval üzerine yağlıboya, 51,7x45,2 cm,
National Gallery, London
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Vermeer iç mekânlarının olmazsa olmazlarından biri de duvara asılı tablodur. 17. yüzyılda
neredeyse her Hollandalı evinin duvarında bir
ya da daha fazla sanat eseri asılıydı. İç mekân
resimlerinin neredeyse istisnasız hepsinde
tablolara yer verilmesi, bu dönemde sanat
olan yoğun talebin görsel belgesi olarak kabul
edilebilir. Vermeer’in Şarap Kadehi adlı çalış-

masında görülen tablo bir manzara resmidir.
Manzara resminin tercih edilmesi, figürlerin
şarap içerken görülmeleri ve erkeğin kadına
kur yapan tavrı, iki figür arasındaki romantik
ilişki vurgusunu güçlendirir. Vermeer’in döneminde Hollanda resminde müzik teması, aşk
ve baştan çıkarmayla özdeşleşmiştir. Burada
da müzikle ilgili nesnelere (cittern, notalar
gibi) yer verilmesi, erkeğin kadına kur yapar
gibi görünmesiyle uyumludur. Resmin ışık
kaynağı olan penceredeki vitrayda18 ölçülülük
erdemini simgeleyen bir figür görülür. Ölçülülük erdeminin bu sahnede yer alması, belki
de dünyevi zevklerin denetim altında olması
gerekliliğini hatırlatmak amacıyladır.
Müziği Kesintiye Uğrayan Kız, resmindeki
tablodaysa Eros tasviri görülür. Resmin içinde yer alan başka resim, bilinçli olarak ana
resmin konusuna ilişkindir. Burada da açık bir
şekilde Eros, kadın erkek ilişkisinin yansıtıldığı bu kompozisyonla örtüşür. Aynı zamanda
yine Şarap Kadehi resmiyle benzer şekilde
masadaki kadehten anlaşıldığı gibi figürlerin
şarap içmeleri ve müzik icrası aşkla ilişkilidir. Bir başka Eros tablolu Vermeer resmi de
Klavsenin Başında Ayakta Duran Kadın’dır. Bu
kez kadın tek başına olmasına rağmen yanına sanki biri gelecekmiş (yüksek ihtimal bir
erkek) gibi boş bir sandalye de ön plana yerleştirilmiştir.19 Klavsenin (harpsichord) varlığı
evin üst sınıfa ait bir mekân olduğunu gösterir
çünkü böyle bir enstrüman o dönemde pahalıdır ve kapağında resim olması fiyatı daha da
artırır. Kadının giysisiyle birlikte mekândaki
Delft çinileri ve mermer zemin döşemesi gibi
detaylar da varlıklı bir evde olunduğu görüşünü destekler.

8
9

17. yüzyıl Hollanda resimlerinde ev hem döneme özgü mimari detayları hem de Hollandalıların çok değer verdikleri aile hayatını gözler
önüne serer. Kamusal alanda çok da görünür
olmayan kadınlar, evin hanımı ya da yardımcıları olarak ev içlerinde çocuklarla birlikte ön
plandadır. Vermeer’in ev içi betimlemeleri,
figürlerin özenli giysileri, odalarda görülen
mobilyalar, müzik aletleri, resmi yapılan ev
sahibinin koleksiyonuna ait olduğunu düşündüren tabloların resmedilmesi ve evin mimarisine ilişkin detaylar orta üstü gelir düzeyinde bir Hollandalı’nın sahip olacağı bir evin
temsili olarak değerlendirilebilir. 17. yüzyılda
ekonomik olarak refaha kavuşan Hollandalılar
bunu imkânları ölçüsünde yaşam biçimlerine,
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yaşadıkları yerlere ve kültürel alandaki tercihlerine de yansıtmışlardır. Evlerinin refahı,
özenli giyimleri, ailenin düzeni, eve ve çocuklara gösterilen ilgi önem verdikleri konulardı
ve böyle olunca evlerine asacakları resimlerde de bunun öne çıkmasını istemeleri şaşırtıcı değildir. Daha çok herkesin görebileceği
oturma odaları gibi mekânlarda asılı olan bu
resimlere bakanlar hem yakınlarının hem de
kendilerinin hayat tarzını görmüşlerdir. Bu
sahneler, resmi yapılanın ya da yaptıranın ve
bazen beraberindekilerin portreleri olarak
resmedilmiş olsa da bir taraftan da “evlerin
portresi”dir. Bu ev betimlemeleriyle hem sıradan bir an gösterilmiş hem de Protestan
ahlakın yansıması olarak eve verilen önem
açısından bakıldığında erdemi temsil eden
bir aile hayatı; bakımlı ve hatta fazla düzenli
mekânlar ve kişilerle, idealize edilmiş bir hayat tarzı da sunulmuştur.
Vermeer’in bir ev ortamından enstantaneler
sunduğu kompozisyonlarında zaman durmuş
gibidir ve aile fotoğrafı çektirme geleneğinin
erken habercisi gibi Vermeer’in stüdyosunda
poz verilmiştir. Çağdaşları gibi aile portreleri değil de yalnız kadın ya da erkekler ya da
en fazla ikili-üçlü kadın erkek gruplarını görürüz Vermeer’in evlerinde. Bunlar da birkaçındaki ikili ilişkileri saymazsak daha çok
kendi iç dünyalarına döndükleri anlarda ama
yine de kendi yaşam alanlarında gösterilmişlerdir. Aile portreleri olmasa da bu resimlerin
çoğunda izleyici kimi zaman görünenin ötesinde anlamlar yükleyebileceği ve buna göre
yorumlayabileceği bazı nesneler ve detaylar
bulabilir. Ancak öte yandan sanatçının salt
simgesellik için değil dönemin yaşam biçimlerini gerçekçi bir yaklaşımla sunmak için de
resmetmiş olabileceğini unutmamak gerekir.
Belki de Vermeer resme ne gözle bakacağını
izleyicinin tercihine bırakmıştır.
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Pontus Hulten, Vermeer ve Spinoza, çev. İnci Uysal,
Norgunk Yayıncılık, s. 22, İstanbul.
Karl Schütz, Vermeer: The Complete Works, Tachen,
2015, s. 99.
Ayşe Anadol (Ed.), Rembrant ve Çağdaşları: Hollanda
Sanatının Altın Çağı, Sakıp Sabancı Müzesi Yayını,
s. 33, 2012.
David Hockney-Martin Gayford, Resmin Tarihi, çev.
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Julian Bell, Sanatın Yeni Tarihi, çev. U. Ceren Ünlü, Nurçin İleri, Rana Gürtuna, NTV Yayınlar, s. 249, 2009.
Uşun Tükel, “Günlük Yaşamdan Yapıta, Yapıttan Günlük
Yaşama Oda”, Resmin Dili, Homer Kitabevi, s. 114, 2005.
Delft’te günümüzde Vlamingstraat’ta 40-42 numaralı
binalar olarak tespit edilen bu evlerden sağdakinde sanatçının teyzesi Ariaentgen Claes’in, 1645’ten 1670’teki
ölümüne kadar çocuklarıyla birlikte yaşadığı bilinir.
https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio/works-ofart/daily-life-paintings/objects#/SK-A-2860,0 [Son
Erişim: 16.02.2021].
Bu başlıklar dul kadınların kullanımıyla ilişkilendirilse de
kocası hayatta olanların da kullandığı görülür. Madlyn
Millner Kahr, “Vermeer’s Girl Asleep: A Moral Emblem”,
Metropolitan Museum Journal, v. 6 (1972) https://www.
metmuseum.org/art/metpublications/Vermeers_Girl_
Asleep_A_Moral_Emblem_The_Metropolitan_Museum_Journal_v_6_1972 [Son Erişim: 11.02.2021].
X ışınları yöntemiyle yapılan analizde, kadına eşlik eden
bir erkek ve bir köpek figürünün de önce çizilip sonradan silinmiş olabileceği anlaşılmıştır.
https://www.metmuseum.org/toah/hd/isca/hd_isca.
htm [Son Erişim: 11.02.2021].
Ayrıntılı için bkz: B. Binstock, “Interiors and Interiority
in Vermeer: Empiricism, Subjectivity, Modernism”, Palgrave Communications, 3:17068, s. 3, 2017. https://doi.
org/10.1057/palcomms.2017.68.
Zerrin İren Boynudelik-Emine Önel Kurt, Bu Resim Ne
Anlatıyor? Günlük Hayat, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, s. 30, İstanbul, 2018.
Pontus Hulten, a.g.e., s. 26.
17. yüzyılda Hollanda, Birleşik Eyaletler ya da Hollanda
Cumhuriyeti Felemenk Birleşik Eyaletleri Cumhuriyeti’ni
ifade eder.
Önceleri ithal edilen Çin porselenlerini taklitle başlayan
üretimler, 17. yüzyılın başlarından itibaren Delft’teki çini
atölyelerinde kaliteleri giderek iyileşen, Uzakdoğu form
ve motifleriyle harmanlanan bir üsluba ulaşmıştır.
Bu ayak sobalarının sevgilinin arzusunu sürekli tutmakla ilişkilendirilen simgesel bir anlamı vardır (İren
Boynudelik-Önel Kurt, a.g.e., s. 70). Delft çinilerinde
görülen Eros (Cupido) betimlemesi de aşkla özdeşleştirilen bu mitolojik figürün cinsellik vurgusunu güçlendirmek için yapılmış olacağını düşündürür (Osseian
Ward, Look Again: How to Experience the Old Masters,
Thames&Hudson, s. 99, 2019).
Vitrayda görülen elinde dizgin tutan bir kadın figürüyle
kişileştirilen ölçülülük erdemi Gabriel Rollenhagen’in
1613 tarihli Selectorum Emblematum adlı eserinde tasvir edilen ölçülülükle çok benzerdir. Ayrıntı için: http://
www.essentialvermeer.com/catalogue/glass_of_wine.
html#top [Son Erişim: 11.02.2021]. Çağdaşı pek çok
sanatçı gibi Vermeer de bu tür alegorik anlatımlar
için simgelere ilişkin kitapları kaynak almış olmalıdır.
Aynı vitray sanatçının benzer bir çalışması olan Şarap
Kadehli Kız resminde de vardır (Şarap Kadehli Kız, yak.
1659-1660, tuval üzerine yağlıboya, 78x67 cm, Herzog
Anton Ulrich-Museum, Brunswick).
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/johannesvermeer-a-young-woman-standing-at-a-virginal [Son
Erişim: 11.02.2021].

eskizlerle ev
Özellikle pandemiyle birlikte ev, ister istemez hepimizin üstüne düşündüğü, içinde
sıkıldığı, kızdığı, değiştirmek istediği ya da kaçtığı bir yer hâline geldi. Bu dönemde
evlerine farklı müdahalelerde bulunanlar, eşyaların yerini değiştirmekten daha büyük
tadilatlara kadar küçük ya da büyük değişimler yapanlar ya da yapmayı planlayanlar oldu.
İşte bu evlerde yapılan ya da yapılması planlanan/istenen değişimleri derlemek istedik.
Evleriyle ilgili tasarı veya hayallerini bize eskizlerle anlatan herkese teşekkürler.
Pandeminin yasaklarıyla evde geçirdiğimiz
vaktin artması, sürekli ertelediğim bir yapım
projesini hayata geçirmemi sağladı. Eski bir
sergiden elimde kalan ahşaplarla evin girişinin hemen yanında, ayakkabılık, raf, askı ve
kısa süreli oturma alanı olarak çalışacak bir
yapıyı önce kağıt üzerinde planladım. Sonra
da dekupaj aleti ve matkap ile kese dele, çaka
vidalaya inşa ettim. 2,5 metre yüksekliğinde-

ki bu yapı, kendi ayakları üzerinde durmasına
rağmen, pandeminin zorlukları yetmiyormuş
gibi şehri vuran depremin bir benzeri sonucu
kazalara sebep vermesin diye yan duvara ve
tavana tutturulmuş durumda. Her ne kadar
çok rahat olmak için yapılmadığını hissettirse
de bu yapı artık soba şöminenin keyfinin sürülebileceği en güzel yer.

H. Cenk
Dereli
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Deniz
Dokgöz
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manzaranın keşfi ya da
iki ekranlı dünya
Ofisim ve evim Kuzguncuk’ta. Evde çalışma ya da evden çalışma pandemi dönemine
kadar gündemimde olan bir konu değil. İki
çocuklu ev hayatı, dört kişinin evde Zoom
toplantıları yapması, çalışması evde yeni bir
masa ve çalışma köşesi ihtiyacı doğurdu.
Hayatım kiralık mekânlarda geçti. Bu süreçte hep küçük evleri, az eşyayı ve yerleşik
müdahalelerden kaçınmayı tercih ettim. Bu
ihtiyaç doğduğunda evdeki ortak mekânlar
dışında özelleştirilecek tek alan yatak odamız idi. Neredeyse yatak ve dolap dışında
yer olmayan bu mekânda bir çalışma köşesi
nasıl mümkün olacaktı? Söz konusu çalışma
olduğunda, hangi mekânda çalıştığım ve çalışırken neye ya da nereye baktığım benim
için her zaman önemli idi. Kuşkusuz “Zoom”

Boğaçhan
Dündaralp

dönemi ekrana bakmayı ve fonda ne olduğunu öne çıkarsa da bu sorunun yanıtını
yerin fonunda değil boyutlarının sınırlarında arıyordum. Farkettim ki yaşadığım yerleri seçerken de aynı şeyi yapıyordum. Evin
kendisinden çok nereye baktığı, önünde bir
boşluk, ağaç, manzara her ne ise çok önemli idi. İç ancak dış ile bütünleştiğinde kendi
sınırlarını dönüştürebiliyordu. Ve öyle ya da
böyle yüzümün Kuzguncuk’a döndüğü, tüm
evi arkama aldığım bir yerleşimi mümkün
kıldım. Bu deneyim bana koşullar ne olursa
olsun, sınırların ötesinde yeni olanakların yaratılabildiğini ve beni zenginleştirebileceğini
bir kez daha gösterdi. Koşullara bağlı kalmak
mı, yoksa koşulları dönüştürecek bir bağlam
yaratmak mı? Asıl soru burada gizli...
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Arda
İnceoğlu
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2020 Mart ayına kadar ev benim için pek
çalışılan bir yer değildi. Çalışacak olsam da
laptopumla salondaki koltuğumdaydım. Pandemi bu durumu değiştirdi. Aynı anda hem
benim hem de İpek’in stüdyosu olduğu için,
ben Memo’nun eski odasına, olabildiğince
uzağa yerleştim. Eylül ayında ise, Emre okuluna geri dönmemeye karar verince İpek operasyona girişti. Öncelikle evin tüm ön kısmını,

Emre’nin ve Memo’nun odalarını, Emre’nin
yaşama alanı olarak ayırdı. Benim çalışma alanım yok olduğundan, yatak odamızı üst kata
taşıyarak bir çalışma odasına dönüştürdü. Şu
anda evde üçümüz birden aynı anda çalışabiliyoruz, hatta aynı anda Zoom oturumları bile
yapıyoruz. Ev sakinlerinin tek şikayeti benim
güya çok yüksek sesle konuşuyor olmam…

Pandemi sonucunda hareketliliğimizin düşmesiyle, şehre yayılan geniş dolaşım ağımız,
evimizin 20 metrekarelik salonuna dek çekilerek küçüldü. Karantina öncesinde dar olduğunu düşündüğümüz salonumuz, artık tüm
aktivitelerimizin sığmak zorunda olduğu doğurgan bir mekâna dönüşmüştü. Yemek masası, yemekten öte ofis işlerimizi yaptığımız
bir çalışma alanıydı şimdi. Her şeyi içine sığdıran mekân küçüldükçe zaman uzadı. Hobile-

rimize ayırabileceğimiz vaktin çokluğuyla, şövale ve piyano salondaki yerlerini aldılar. Hep
ilgimiz olan göğü, penceremizin izin verdiği
kadarıyla gözlemleyebilmek için bir teleskop
aldık ve böylece gökyüzü içerideydi. Toprak
ve ektiklerimizle balkon, bir bahçeye dönüşerek evi yeşillendirdi. Kendiliğinden işlevsel
olarak bölünmüş, göğü bile içine alarak dünyalaşmış bir 20 metrekare...

İrem İpek
Pişkin
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Aslıhan
Şenel
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Pandemi nedeniyle evden çalışmaya başlayalı
bir yıl oluyor. Başlangıçta sadece 3 hafta olduğunu düşündüğümüz uzaktan eğitim, belirsiz
süreliğine uzatıldığında odanın içinde eşyaların yerlerini değiştirmeye başladım. Duvara
doğru bakmaktan yorulunca duvarı arkama
almaya karar verdim, sıkışmış gibi hissettiğimde pencerenin yanına taşındım, yaz gelince
balkona geçtim, sonbaharla birlikte yeni dönem başlarken tüm eşyaları bir tarafa istifleyip
kendime daha rahat hareket edeceğim genişçe bir boşluk açtım... Bir süre sonra kış soğukları bastırdı, pencereden gelen güneşle uyanıp
ısınmak için onu takip eder oldum. Geniş yer

kaplayan yatağı odadan çıkardım. Uyumak için
dış cepheden çıkan bir cep yaptım. Odanın ortasını boşaltmış olduğum için rahatlamıştım.
Artık kimse gelmediği için kullanılmayan yandaki misafir odasıyla aramdaki duvarda bir yarık açıp oraya doğru bir çalışma balonu büyüttüm. Böylece sırt ağrılarımın sebebi olan masa
ve sandalyelerden de kurtuldum. Son olarak,
akşamüzeri güneşinin hızla süpürüp geçtiği
duvarın içine doğru bir okuma sepeti ördüm.
Oturduğum yerden bulutların geçişini, kuşların
uçuşunu, rüzgarın salladığı dalları, komşuların
çamaşırlarının sallanışını, akşam olunca tek tek
yanan ışıklı pencereleri görebiliyordum.

Hakan T.
Şengün

İstif.
Biriktirmek, tutmak, saklamak...
Derlemek.
Acaba istifin bir biçimi var mı?
Arşivlemenin üzerinde anlaşılmış, üzerine
düşünülmüş
bir doğası olduğu açık.
Plaklar, kitaplar, dergiler, çizimler...
Nesnelerin saklanmasını bir kenara koyarsak,
bu tür biriktirmenin özel bir doğası olduğu,
kompakt bir kuruluşun
sıkı geçme ilişkileri çağırdığı söylenebilir.
Yan yana getirmenin, istifin bir geometrisi
ve oranlarla biçimlenmiş yapının tasarımı
pek çok kez
olduğu gibi bizi yine bedenimize,
duruşumuza,
bakışımıza bağlıyor.
Birbirlerine eklemlenmiş hacimlerin
boyutları, oranları
ve gölgeler tasarıma dair tüm bu olup biten,
ışık ve gözlerimiz arasında duruyor.
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Betül
Toy

Pandemiyle birlikte, daha az dışarı çıkılabildiği
için özellikle balkon oldukça önemli bir
mekân hâline geldi. Bu süreçte, çok vakit geçirdiğimiz çalışma odası, oturma odası gibi
mekânlarda balkon olması, kuşkusuz herkes
için olduğu gibi benim için de oldukça önemli
bir ihtiyaca dönüştü.
Pandemide değiştirmek istediğim yer, çalışma masamın baktığı duvar olurdu. Evimizde
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balkon var ancak çalışma odamda yok. Eskizde ifade etmeye çalıştığım gibi, çalışma
masamdayken -duvarı bir kenara itip boşluk/
balkon yaratarak- manzaraya bakmak isterdim. Görsel açıdan dış mekânla ilişki kurabilirdim. Manzarayı görmek, duvar yüzeyi görmekten daha çok mutluluk verirdi. Hem de
ara sıra balkona çıkıp hava alabilir, balkonda
vakit geçirebilirdim.

Yüksek tavanlı, iki katlı ve nispeten küçük hacimlerin hakimiyetindeki bir evde yaşıyoruz.
Pandemi süresince bu ev, Behçet Necatigil’in
“Evin Halleri” şiirindeki gibi hem cüce hem
deve oldu. Deve oldu çünkü kullanılamayan bir
derinlik söz konusuydu, cüce oldu çünkü gerekli yeni işlevleri sığdıramadığımız bir yer oldu.

ya başladık. Evde çalışması gereken insanlar
olarak nerede, nasıl çalışmalıyız, nerede ders
verebiliriz soruları ortaya çıktı. Bu eskizde ise
kullanılamayan derinliği nasıl kullanırız diye
düşündük ve bir parazit çalışma kutusu fikrine vardık. Bu fikir, merdiven sahanlığına eklemlenen ve çalışma yüzeyini barındıran yarı
açık bir ahşap kutu/hacimden ibaret.

Hande
Tulum
Ali
Okur

Yüksek tavan ferahlık hissi verse de çalışma,
sterilizasyon gibi işlevlerle eve sığamama-
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Rafet
Utku
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Pandemi süresince yaşadığım ev esasında 1
odadan ibaret: Konukevi. Bu bağlamda mobilyaların yerini değiştirmek dışında mimari
bir hamle yapmak pek mümkün olmadı. Dolayısıyla yapmak istediğim değişimi eskiz ile
göstermek istedim. Mevcut durumda eşsiz
bir doğa manzarasına sahip olan binanın dış
dünya ile yalnızca bir pencereden bağ kurma-

sını pek anlayamadığım için fırsat bu fırsat diyerek hemen bir balkon ekledim. Sonrasında
bu süreçte hobilere ayrılan zamanın artması
sebebiyle bir atölye alanına ihtiyaç duyduğumdan bu alanla uyku alanını bir asma kat
ile ayırarak ve hacmi biraz artırarak oluşturduğum nefes alan ve daha kullanışlı bir “ev”
ortamını küçük bir eskiz ile gösterdim.

Deniz
Yıldırım
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çıtlık evi

muğla, türkiye, 2017

Mimari
Tasarım
PIN

İşveren
Fem Güçlütürk,
Sezer Savaşlı
Tasarım Ekibi
Salih Küçüktuna,
Fikret Sungay, Ebru
Ulu, Mert Sezer
Ana Yüklenici
Evv Yapı Üretim
Hizmetleri İnşaat
Sanayi ve Ticaret
Ltd. Şti.
Statik Projesi
Adım İnşaat Sanayi
ve Ticaret Limited
Şirketi
Mekanik Projesi
Venta Mühendislik
ve Müşavirlik
Elektrik Projesi
Prota Mühendislik
Tesisat Projesi
Venta Mühendislik
ve Müşavirlik
Fotoğraflar
İbrahim Özbunar,
Maison Française
Çizimler
PIN
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PIN tarafından tasarlanan konut yapısı, Akyaka yakınlarındaki sakin bir kasaba olan Çıtlık’ta
çam ormanlarıyla kaplı eğimli bir yamacın sınırındaki ovanın düzlüğünde konumlanıyor. Doğayla diyaloğu merkezine alan, temel formlarla biçimlenen tasarımda mimari, gün ışığı ve
peyzaj ile dengeleniyor. Zemin katındaki geniş
açık terasla, çevresini saran Ege tepelerine
görsel ve fiziksel olarak açılan yapıda doğayla
kurulan ilişki, botanikçi olan müşteri tarafından ön bahçede yerel bitki örtüsüne vurgu
yapmak amacıyla kullanılan çalı, kamış, kaktüs

grupları ve köye adını veren çıtlık ağaçları ile
destekleniyor. Birincil cam cephenin güneye
yerleştirilmesiyle birimler tepelerin ve yamaçların manzaralarına yönlendiriliyor.
Yapıda brüt beton, beyaz sıva ve cam malzemenin hâkim dokusu içinde siyah, beyaz ve
griden oluşan renk paletini kıran tek bir ahşap
kapıya yer verilmiş. Yapının yatay hacimleri;
terasın üstündeki çelik pergola, girişin uzatılmış beton plakaları ve ana yatak odasının konsol halinde uzanan kütlesi ile vurgulanıyor.
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e20 wohnhaus
pliezhausen, almanya, 2017
Stuttgart’ın 30 km güneyinde, Pliezhausen
köyünde hayata geçirilen E20 konut projesi, Steimle Architekten tarafından tasarlandı.
Evin yalıtımlı betondan inşa edilen altıgen
planlı monolit kütlesi, açılı yüzeylerle karakterize oluyor. Eğimli duvarlar, birimlerin dışa
açılmasını ve farklı yönlerden geniş manzara
almasını sağlıyor.
Yapının brüt beton cephesinde, 50 cm’lik duvar kalınlığını vurgulamak amacıyla pencere
kayıtları içe çekilmiş. İç mekanda kalıp izlerinin okunaksızlaştığı sıvasız duvarlar, beyaza

boyalı ve meşe kaplamalı yüzeylerle tamamlanıyor.
Bahçe gereçlerinin saklandığı depo alanları
ile garaj zemin katta, yaşam alanları ise üst
katta bulunuyor. Açılı bir pencereden aydınlanan giriş holündeki merdivenle yüksek tavanlı üst kata ulaşılıyor. Mutfak, oturma odası
ve yatak odaları bu katın karşılıklı köşelerine
yerleşiyor. Yatak odası, bir dizi sürgülü kapıyla arazinin üst kotunda zemini ahşap kaplanan verandaya açılıyor.

Mimari
Tasarım
Steimle
Architekten
BDA

Fotoğraflar
Brigida
González
Çizimler
Steimle
Architekten BDA
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casa mérida
mérida, meksika, 2018
Mimari
Tasarım
Ludwig
Godefroy
Architecture

Fotoğraflar
Rory Gardiner
Çizimler
Ludwig
Godefroy
Architecture
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Ludwig Godefroy Architecture’ın 2018’de yapımı tamamlanan konut yapısı Casa Mérida,
Meksika’nın Yucátan eyaletinin başkenti
Mérida’da yer alıyor. 8x80 metrelik bir parselde konumlanan konut, uzun kenarı boyunca
dizili iç içe geçen açık ve kapalı mekânlardan
oluşuyor. Ağırlıklı olarak beton ve taş kullanılan tasarımda yapının, özellikle yaz aylarında
yüksek sıcaklık ve nemin etkili olduğu yerel
iklimle uyumuna öncelik verilmiş.
Yapı, bir ucundan diğerine bir hat boyunca
uzanan beton ve taş duvarları ile bir havalandırma kanalı oluşturuyor. Doğal iklimlendirme için tercih edilen bu yöntemle, yüksekliği
değişen beton kütleleri takip ederek arka tarafta havuza ulaşan ince uzun aks boyunca
hava akışı sağlanıyor.

Casa Mérida’da beton, duvarlardan mobilyalara, oluklardan çatıya kadar birçok yapı elemanında değerlendiriliyor. Araziyi çevreleyen
beton duvarlar aynı zamanda yapının beton
çatısını destekleyen taşıyıcı işlevini de üstleniyor. Beton oluklar ise çatıda biriken suyu
geniş kanallarla zemine ulaştırıyor.
Betonun yanısıra taş duvarlar ve ahşap doğramalara da yer verilen tasarımda, özel bakım
gerektirmeyen masif ve yerel malzemeler
kullanılmış. Malzeme yüzeyinde zaman içinde
oluşacağı öngörülen patina ise mimari sürecin bir parçası olarak tasarıma dâhil ediliyor.
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tropical chalet
danang, vietnam, 2020
G8A Architecture & Urban Planning tarafından tasarlanan Tropical Chalet, Vietnam’ın
Da Nang şehrinde inşa edildi. “L” planlı tasarımıyla manzaraya yönelen dört yatak odalı
konutun beton üst örtüsü, cepheyi kapatan
geniş bir saçak halinde öne çıkıyor. Üzeri kiremit kaplanan bükümlü çatının iç yüzeyi brüt
beton bırakılmış. Saçaktan uzanan gözenekli tuğla yüzey dış cephede, saçak altındaki
mekânı gölgeleyen, çapraz havalandırmaya ve ortak alanların manzaraya açılmasına
imkân veren ikinci bir katman oluşturuyor.

Tasarımda betona eşlik eden ahşap ve tuğla
elemanlar, iklime karşı dayanımı ve ısı yalıtım
özelliğinin yanında peyzajla uyumlu görsel
bir kompozisyon oluşturmak için de tercih
edilmiş. Yapı genelinde tuğla ve ahşap tekrar
eden, modüler kullanımlara sahipken betonla elde edilen hacim ve yüzeylerin neredeyse
tümü birbirinden ayrışarak yapıda form ve
doku çeşitliliği sağlıyor.

Mimari
Tasarım
G8A
Architecture
& Urban
Planning

Fotoğraflar
Hiroyuki Oki
Çizimler
G8A Architecture &
Urban Planning
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litibú

nayarit, meksika, 2020
Mimari
Tasarım
Palma

Tasarım Ekibi
Ilse Cárdenas,
Regina de Hoyos,
Diego Escamilla,
Juan Luis Rivera
Uygulama
César Robles
Fotoğraflar
Luis Young,
María Rivera
Çizimler
Palma
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Meksika’nın Pasifik kıyısında, küçük bir kasaba olan Litibú’da yer alan bungalov yapısı,
Palma tarafından tasarlandı. Yatak odası ve
diğer yaşam alanlarını tanımlayan iki ana kütlenin bir avlu ile birbirine bağlandığı yapının
iklime uyumu, form ve malzeme tercihlerinde
belirleyici olmuş.
Meksika’nın geleneksel mimarisini referans
alan bir dizi tasarım ögesini barındıran yapının, nem oluşmasını önlemek amacıyla üzerine renklendirilmiş sıva uygulanan beton du-

varlarında çapraz havalandırmaya izin veren
küçük dairesel açıklıklara yer verilmiş; serin
bir iç mekân elde etmek amacıyla kütleler,
kurutulmuş palmiye yapraklarıyla kaplanan
“palapa” çatısı ile örtülmüş. Ağırlıklı olarak
yalın geometrik formlarla biçimlenen yapıda
simetriyi kırmak adına, beton mutfak tezgahı,
lento ya da raf gibi iç unsurlar cephede görünür bırakılmış.
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u evi

muğla, türkiye, 2020
Mimari
Tasarım
URAStudio

Tasarım Ekibi
Emir Uras, Cenk
Toyhan, Selim
Atalar, Handan
Yalkı, Liora
Danon, Ayşenur
Karaaslan
Uygulama
Evv Yapı Üretim
Hizmetleri İnşaat
Sanayi ve Ticaret
Ltd. Şti
Statik Projesi
Adım İnşaat
Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi
Mekanik Projesi
Venta + Alfa
Mühendislik
Peyzaj Tasarımı
Labofem
Bitkilendirme
Ilgın Peyzaj
Mimarlığı
Fotoğraflar
İbrahim Özbunar
Çizimler
URAStudio
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URAStudio tarafından tasarlanan U Evi,
Muğla’nın Ula ilçesinde yer alıyor. Yılanlık
Ovası’na bakan yapı, ters dönmüş iki brüt beton kabuğun oluşturduğu kapalı ve yarı-açık
hacimlerden meydana geliyor.
Büyük kabuk yaşam alanı, mutfak ve çalışma
alanını kapsayan bir asma katı; küçük kabuk
ise iki adet sırt sırta yerleşmiş, birbirinin eşi
yatak odası ve banyoları barındırıyor. Büyük
kabuk, önünde bıraktığı açık alan ile konsol
halinde manzaraya yönelen bir teras oluşturuyor. İki kabuk arasında açılıp kapanabilen

çok işlevli bir avlu, evin ön ve arka tarafına
servis veriyor.
Evin tümü neredeyse üç malzemeden oluşuyor: Beton, taş ve meşe. Yapıların parçalı
konumlandırılması, tek kütle ağırlığını kırıyor
ve yörenin mimari ölçeğine uyumla geleneksel köy evleri ve ahır yapılarını anımsatan bir
küme oluşturuyor. Arazinin doğal kaynaklarını kullanan yapı, karma solar sistem ile kendi
elektriğini üretebiliyor ve doğal iklimlendirme sağlıyor.

betonart | ev | 67

68 | ev | betonart

söyleşi:
ila bêka & louise lemoine
“evi filme almak”
İlk filmleri The Koolhaas Houselife’ın da
içinde bulunduğu Living Architecture serisi, yakın zamanda tamamladıkları 10 filmden oluşan Homo Urbanus belgesel dizisi
gibi kent ve mimarlığa dair çalışmalarıyla
tanınan Ila Bêka & Louise Lemoine ikilisi
mimarlık, sinema ve ev arakesitindeki soruları yanıtlıyor.
Neslihan İmamoğlu: Çalışmalarınıza baktığımızda, yalnızca mimarlık hakkında filmler
yapmadığınızı, bu filmlerin bir anlamda mimari eleştiriler olduğunu görüyoruz. Bu nedenle
sorularımız hem yönetmen hem de mimarlık
eleştirmeni kimliğinize yönelik. Betonart’ın
“Ev” temasını kurgularken bu söyleşinin başlığını “Evi Filme Almak” olarak belirlemiştik.
Fakat sizin, filmlerinizde yaptığınız şey bunun
ötesine geçiyor. Yapıların filmlerinizde birer
aktör olduğunu söyleyebilir miyiz? Bir yönetmenin bakış açısından, filmlerinizde mimarlığın rolünü nasıl tanımlarsınız?
Ila Bêka: Bence, genel anlamda, mimarlık
sinemadaki en önemli aktör; izlediğiniz her
filmde mimarlığı bulabilirsiniz. Duvarlar, yapılar vb. mimarlık üzerine söz söyleyen çok
ilgi çekici filmler olmasına karşın filmlerin büyük çoğunluğu insanları ele alıyor. Fakat bu
insanların davranışlarını asıl şekillendiren içlerinde yaşadıkları mimari ve yapılı çevre. Çıkış noktamız aşina olduğumuz, bildiğimiz bir
alanda kalıp -ki ben de bir mimarım- görsel,
yapı ve yapılı çevre arasındaki ilişkiyi tersine
çevirmekti; mimari bir dünyada film çekmek
ancak bunu insanların hikâyeleriyle yapmaktı. Mimarlığın hayatlarımızı şekillendirmede,
davranışlarımızı değiştirmede ne derece etkili olduğunu araştırmaya çalışıyoruz. İnsanların
mimari içerisindeki yaşamlarını inceliyoruz.
Mimarlıkla ilgileniyoruz ancak insanlar daha
çok ilgimizi çekiyor. Yani diyebilirim ki filmlerimiz mimarlık değil insanların mimarlık ile
kurduğu ilişki üzerine.

Louise Lemoine: Filmlerimizde konuttan kente farklı ölçek ve tipojide yapıları ele alıyor
olsak da bu sayının teması da olan “ev” oldukça özel. Çünkü ev yakınlığın, samimiyetin
ve hayat hikâyelerimizin ölçeği. Yaşadığımız
mekânlarla çok yoğun, zengin ve kuvvetli ilişkiler kuruyoruz; evlerimiz psikolojimizi yansıtıyor. Yönetmen olarak bu bize keşfetmek ve
öğrenmek adına büyük bir zenginlik oluşturuyor. Çünkü evler hikâyelerin mekânı; kamusal alanlar veya ofisler gibi insanların geçici
ilişkiler kurduğu mekânlara gittiğinizde psikolojik ve duygusal bir bağlılığın olmadığını
görürsünüz, mekânla kurulan ilişki biraz daha
yüzeyseldir. Dolayısıyla, hikâyelerle dolu oldukları için özel veya kolektif konutlar daima
ilgimizi çekti.

Neslihan
İmamoğlu
Saitali
Köknar

Deşifre ve Çeviri:
Şerif Alp
Besen
Düzelti ve
Derleme:
Neslihan
İmamoğlu

Saitali Köknar: Film çekmek ve mimari tasarım yapmak, önce strüktür ve sonrasında ise
mekânsal deneyim yaratmak açısından birbirlerine benziyorlar. Bu bağlamda sizin de
filmler aracılığıyla mimarlık yaptığınızı söyleyebiliriz. Fakat sizin ortaya koyduğunuz
mimarlık auteur bir mimarın sesinden farklı.
Mimar tarafından tasarlanan bir evin içine giriyor ama mimarın kendisinin dahi öngörmediği mekânsal deneyimler yaratıyorsunuz. Bu
auteur bir mimarınkine kıyasla oldukça eleştirel bir ses. Filmlerinizi izlediğim zaman “Mimarlık yapma biçimimiz böyle olmalı”, “Farkına varmamız gerekenler işte bunlar” diye
düşünüyorum. Nasıl bir mimarlık tarif ediyorsunuz ve bunu neden filmler yoluyla yapmayı
tercih ediyorsunuz?
IB: Mimarlık eğitimi aldığım zamanlarda dahi
mimarlığı düşünmek ile mimari içinde yaşamak arasında önemli bir fark olduğunu biliyordum. Mimarların çoğunlukla böyle bir
gerçeklikten tamamen uzak olduklarını düşünüyorum. Mimar fikir aşamasından itibaren
projeye çok emek veriyor, ancak ne zaman
ki işi sona eriyor -mesela bir konut projesinbetonart | ev | 69

de, ev sahibi yapının içine giriyor- işte yapı
o zaman hayat buluyor. Mimarın çalışmasında
bir ilerleme sözkonusu değil; işi projenin teslim edildiği gün sona eriyor. Genellikle yapının mimarın işinin tamamen okunabildiği ilk
günkü hâliyle ilgileniliyor. Bizse bundan sonra
ne olduğunu merak ettik. Dikkatimizi mimarın içinden geçtiği sürece, mimarın işine veya
fikirlerine yöneltmek istemedik. Birbirinden
gerçekten keskin olarak ayrılan bu iki dünya
üzerine çalışmak istedik. Örneğin ilk filmimizde bütün film, yapı içerisindeki hayat ile ilgiliydi. Burada mimarın fikirlerini eleştirmek, neyin
iyi neyin kötü olduğunu söylemekle ilgilenmiyorduk. Bir mimarlık ürününü anlamak için,
içinde olup biteni incelemek, gözlemlemek
gerektiğine dair, farklı düşünmeye yönelik bir
öneri sunuyorduk. “Bu bir yapı tasarlamak
1

için iyi bir yol mu?”, “İyi bir ülkede, kentte mi
yaşıyoruz?” Eğer bunları düşünmezsek ilerleyemeyiz. Dolayısıyla gözlemlememiz gerekiyor. Mimarlıkta gözlem yapmanın gerçekten
pek gelişmediğini düşünüyorum. Dolayısıyla
bu katmanı eklemek istedik.
LL: Genellikle mimari filmlerle amaçlanan; mimarlığın filmin tek öznesi, amacı veya nesnesi
olması bağlamında doğrudan mekânı sorgulayan ve gözlemleyen, mekânın öne çıkan imgesini oluşturan filmler yapmak. Çünkü bu filmlerin, mekânı tarif etmek veya mekânın fikrini ya
da duygusunu bize aktarmak gibi bir niyeti var.
Fakat başından itibaren bizim çalışma şeklimiz
oldukça farklıydı. Bir mekânın portresini çizmiyor; o mekânı, parçası olan kullanıcılarının gözünden duygusal, psikolojik ve diğer tüm katmanlar aracılığıyla algılandığı hâliyle görmeye
çalışıyoruz. Bir anlamda mimarlık yaptığımıza
dair yorumunuza cevaben ikincil bir mimari
yarattığımızı söyleyebilirim; o yerin kendisinde
değil, filmlerde varolan neredeyse hayali bir
mekân. O mekânda yaşayan veya o mekâna
giden insanların yorumlarından, mekânı “sindirme” biçimlerinden açığa çıkan katmanlar
ile filmler mekânın kolektif mitolojisini ele alan
bir hikâye ortaya koyuyorlar. Öznelliğin birçok
katmanı aracılığıyla insan faktörü, mekânın
kendisinden ziyade o mekânla kurduğumuz
ilişkiyi açıklıyor. Mekânı olduğu gibi gösteren
bir film yapmakla hiçbir zaman ilgilenmedik.
Aksine, mekânın orijinal hâlini ortaya çıkaran,
restore eden veya duygusal, fiziksel ve psikolojik deneyimini aktaran filmler yapmakla ilgilendik. Mimariye düz bir şekilde değil, psikolojinin yansıması aracılığıyla bakıyoruz.
SK: Burada tasarlanmış bir mekân ile yaşanan bir mekân arasında bir ayrım tanımlıyorsunuz. Sizce, mimarlık ve sinema aracılığıyla
bu ikisini birbirine bağlamak mümkün mü?
Bu ikili entelektüel açıdan birbirini besleyebilir mi? Belki de asıl soru mimarlık öğrencilerinin işlerinize gösterdiği ilgide saklıdır. Bu
ilgiyi mimarlık disiplininin bugün bulunduğu
konum açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
LL: Londra’da, AA’da (Architectural Association School of Architecture) ders veriyoruz ve
bu kapsamda Laboratory for Sensitive Observers (Hassas Gözlemciler için Laboratuvar)
olarak adlandırdığımız, öğrencilerle birlikte
kentle ilgili meseleleri ele alan filmler yaptığımız bir oluşumumuz var. Mimarlıktan ziyade
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kente dair bir kültürel ve görsel antropoloji laboratuarı. Dünyanın birçok ülkesinden öğrencimiz var ve farklı kentleri ele alıyoruz. Buradaki yöntemimiz gerçekten sizin bahsettiğiniz
dinamikle ilgili. Öğrencilerimize, tasarlamadan, uygulamadan önce gözlem yapmanın bir
mimar için ne kadar önemli olduğuna yönelik
bir farkındalık edindiriyoruz. Bir mimar çok sayıda sorunsalı ele almak ve inanılmaz miktarda
teknik beceri ve yeteneği edinmek için yıllarca
eğitim alıyor. Fakat ilk adımları biraz atladıklarını düşünüyoruz. Üretmeye başlamadan önce
gerçekten neye ihtiyaç duyulduğunun, bir ihtiyaç olup olmadığının farkına varmak gerekir.
Dolayısıyla, bizim bu derste öğrencilerimizle
yapmaya çalıştığımız; eğitimlerini biraz geriye
sarmak. Dünyayı algılamak için bireysel ve kolektif olarak kentle ilişki kurma biçimlerimizin,
kentsel alışkanlıklarımızın özenli ve ayrıntılı bir
gözlemini yapmak; insanların kültürel, sosyal
ve ekonomik ölçek ve durumlara dayanan ihtiyaçlarını anlamak gerekir.
IB: Bir örnek olarak, arazi gezilerini düşünüyorum. Mimarlar öğrenciliklerinden itibaren
bazı ünlü mimari eserleri, ünlü mimarların işlerini veya sevdikleri mimari yapıları o işi daha
iyi anlamak için ziyaret ederler. Ben de öğrenciyken bunu yaptım. Bir yapıya girersiniz;
hiç insan kalmayana dek beklersiniz ve herkes gittiğinde mimarinin nasıl olduğunu anlamaya çalışırsınız. Bizse mimariyi anlamanın

en iyi yolunun onu içinde insanlar ile görmek
olduğunu söylüyoruz öğrencilerimize. Çünkü orada neyin işleyip işlemediğini insanların
davranışlarından anlayabilirsiniz. Bir diğer
deyişle, mimarlık öğrencisinin bakış açısını
değiştirmeye çalışıyoruz.
Nİ: Gözlemlediğiniz yapılar ve sizin o yapılarla
kurduğunuz ilişkiler oldukça çeşitli. Koolhaas
Evi, Moriyama-San Evi veya Tokyo Ride filminde konuk olduğunuz Kazuyo Sejima’nın evi
mimarlık medyasında yer bulan, mimarların
önemli işlerinden sayılan yani bir başka deyişle
aşina olduğunuz yapılarken ButoHouse tamamen tesadüf eseri karşılaştığınız bir ev.
LL: Yaptığımız işin amacı zaman içinde değişti. İkonik yapıları temsil etme biçimlerimizde çok fazla homojenleşme olduğunu
düşünüyorduk. Bu nedenle çağdaş yıldız mimarların çok tanınan yapılarıyla işe başlayıp
birkaç filmden sonra yelpazemizi genişlettik.
Kuralları yıkma dürtümüz hedefine ulaşmıştı
ve artık biraz daha özgürleşebilirdik. Yaşam
alanlarıyla yoğun ve kuvvetli bağlar kuran
insanlarla her zaman ilgilendik. ButoHouse
veya Moriyama-San gibi filmlerimizde yer
alan tüm karakterler neredeyse tutkulu bir
biçimde yaşadıkları mekânı geliştiriyorlar. Yaşam alanlarıyla yalnızca pragmatik bir ilişki
kurmuyor entelektüel, duygusal ve psikolojik
bir zenginlik keşfediyorlar.

2

1 Koolhaas
Houselife, Ila Bêka
& Louise Lemoine,
2008
2 Koolhaas
Houselife, Ila Bêka
& Louise Lemoine,
2008
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SK: Mekânı gözlemlemenin yanısıra kullanıcılarıyla da konuşuyorsunuz. Kullanıcıların hayallerindeki mekânları veya o konuta dair deneyimlerini hesaba katıyorsunuz. Bu aslında
gözlemlenebilir bir şey değil; kendilerinin size
anlatması gerekir bunu.
LL: Bence Moriyama-San filmi bunun için iyi
bir örnek. Eğer bu filmi Moriyama Bey olmadan yapmış olsaydık -yani sadece yapıya, eve
dair olsaydı- tamamen farklı olurdu. Çünkü
bu filmin Nishizawa’nın mimarlığının ötesinde başka sözler söylemesine neden olan şey
Moriyama’nın yaşam alanlarıyla kurduğu bağın
şiirselliği. Bu bağın çok içten bir aşk hikâyesi
olduğu söylenebilir. Sizin mekânla nasıl bağ
kurduğunuzla, mekânın size nasıl duygular
sunduğuyla, sizin bu duyguları nasıl yakalayıp
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büyüttüğünüzle ve mekânın size neler sağlayabileceğini farketmek ile ilgili… Örneğin Moriyama Bey’in ışığa ve yere göre okuyacağı kitabı seçmesini örnek verebilirim. Her mekânın
kendine has bir karakteri var: Kimi felsefe okumak için kimi şiir, tarih veya sinema teorisi hakkında okumak için daha uygun. Mekânın size
sunduğu duygu ile belli şeylere karşı algılarınızın daha açık olduğu, belli bir seviyede bir farkındalığınızın olduğu entelektüel koşullar yaratıyorsunuz. Bence bu, mimarlığı ölü bir obje
olarak göstermekle ilgilenmediğimizi, aksine
mekânı diyalog kurulabilecek, canlı bir boyutta ele alıp onu incelikle aktarmaya çalıştığımızı
gösteren bir örnek.
Nİ: Yapım ve çekim sürecindeki rolünüz ve
pozisyonunuz da oldukça ilgi çekici. Örneğin

5
6

Moriyama House’ta sadece izleyici/gözlemciler değilsiniz, aynı zamanda Moriyama Bey’in
misafirlerisiniz. Yani sadece film çekmiyorsu-

ruz. Dışarı çıkarken elimizde bir senaryo olmuyor: Sokağa çıkıyoruz, doğaçlıyoruz, insanlarla tanışıyoruz veya tanışmıyoruz veya

nuz, aynı zamanda o mekânda yaşıyorsunuz
ve çoğunlukla oranın bir parçası oluyorsunuz.
Filmlerinizin kendine özgü mizahi bir dili var.
Beklenmedik, şaşırtıcı karşılaşmalar önemli
bir kesişim noktası. Filmleri bir plan yapmadan, bir senaryo olmadan çoğunlukla doğaçlama çektiğinizden bahsediyorsunuz sık sık.
Film ve mimarlık arasındaki strüktürel benzerlikten de yola çıkarak kurgu sürecini merak ediyoruz.

başımıza bir kaza geliyor... Yani hayat bir doğaçlama; senaryo yazmaksa suni bir şey. Tek
fark bizim kamera ile hareket ediyor olmamız;
kamera olmamız.

IB: Aslına bakarsanız, bizim de mekânın kullanıcılarıyla paylaştığımız bir deneyimden söz
ediyoruz ve bu anlamda, bu filmler oldukça
kişisel. Her gün hepimiz doğaçlama yapıyo-

Sonrasında bunları düzenlememiz gerekiyor
tabii; çünkü elimizde çok fazla kayıt oluyor.
Deneyimimizi yeniden 1:1 ölçekte üretmemiz
mümkün değil. Aksi takdirde bir ay boyunca
çektiklerimizi izlememiz gerekebilir. Dolayısıyla ne söylemek istediğimize, bütün malzeme
içinden neyi dahil edip etmeyeceğimize karar
vermemiz gerekiyor. Kurgu kısmı gerçekten
karmaşık ve çekim sürecimizden çok daha
fazla zaman alıyor. Fakat işimizin asıl yaratıcı

3, 4 Moriyama-San,
Ila Bêka & Louise
Lemoine, 2017
5,6 Kazuyo Sejima
ve evi, Tokyo Ride,
Ila Bêka & Louise
Lemoine, 2020
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kısmı burası çünkü aklımızda bunu yapmanın
birçok yolu oluyor. Bunlardan biri de müzikal bir yol; deneyimimize ait fragmanlarla bir
senfoni yaratmak. Yüzyıl başında sinemada
gördüğümüz şehir senfonileri gibi fragmanları biraraya getirerek yeni bir dünya yaratmaya
çalışıyoruz. Kurgu bizim için oldukça tatmin
edici bir süreç, birine bir hikâye anlatmak gibi.
Aklınızda her yere dağılmış çok fazla bilgi
vardır. Küçük bir düzen yaratır ve konuşmaya başlarsınız. Dile dökmek aklınızda bulunan
tüm düşünceleri biraraya getiren bir düzen
yaratmaktır. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz
ancak dilde olduğu gibi oldukça rasyonel bir
biçimde değil. Filmlerimizin strüktürü bu rasyonaliteden değil müzikal bir harmoni fikriyle
biraraya getirilmiş fragmanlardan oluşur. Fakat sizin filmlerimizi izlerken bunu hissetmediğinizi veya gözünüze ilk çarpanın bu olmadığını biliyorum. Film yapmaya odaklanmıyoruz,
sadece doğaçlıyoruz ve sonrasında bir form
ve şekil yakalamaya çalışıyoruz.
SK: Bir film yaparken fragmanlar ve film arasında duran, belirli fragmanların birleşerek
daha büyük bir oluşum yarattığı; fragmandan
büyük ama filmden küçük, biraraya gelişlerden söz edilebilir mi?
LL: Birlik ve bütünlük meselesi oldukça ilgimizi
çekiyor. Başından itibaren; mimari temsilde her
şeyi açıklama, çok verimli olma sorumluluğuyla
yüklenen imaj fikriyle, anlamdaki bu azalmayla
savaşmak istedik. Gerçekten daha empresyonist bir yaklaşım geliştirmek istedik. Keşfetmenin adım adım ilerleyen hızını takip etmek…
Bir mekânı ziyaret ettiğinizde duygusal keşif
adım adım başlar. Sonrasında bütün duyguların
üst üste eklenmesiyle bir fikir edinirsiniz. Bizim
yapmak istediğimiz de filmlerimizde “an”ların
biraraya gelmesi üzerinde temellenen bu progresif anlayışı yeniden yaratmaktı. Ila bilişsel bilimlerle, hafızanın nasıl çalıştığıyla çok ilgileniyor. Filmlerimizi hafızaya kaydeder gibi yaptık.
Hafızamız seçerek çalışıyor. Roland Barthes’ın
punctum’unu bilirsiniz. Her daim bilincimiz ve
ilgimiz bir görsel veya yer gibi spesifik bir şeye
bağlıdır. Dolayısıyla biz de filmlerimizle bu küçük ve yüklü anların koleksiyonunu yaparak bütünlük fikri yaratmaya çalışıyoruz.
IB: Strüktür açısından bu böyle; fakat görsel
açıdan da ilginç bir nokta var. Bildiğiniz gibi
mimarlar drone’u seviyorlar örneğin.
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LL: Tanrısal bakış açısı ...
IB: Drone görüntüsü ile her şeyi anladığınızı
zannedersiniz. Fakat tepeden bakmayı sürdürürseniz ölçeği kaybedersiniz. Bir mekâna
girdiğinizde, insanlara 1:1 ölçeğinden bakarsınız. Dolayısıyla suni değildir. Bu imkan sadece
siz kendinizi diğer insanların ölçeğine yerleştirdiğinizde oluşur. Sahnede siz olduğunuzda,
mekânı sizin dışınızdakilerle birlikte deneyimlediğinizde… Biz bunu ayrıca Homo Urbanus
için çektiğimiz tüm filmlerde yaptık. Biz de
sahnenin, olup bitenin içindeydik. Geniş bir
açıyla çekmemiz gerekiyor, ancak bunu yaparken diğer insanlarla aynı ölçekte ve onlara
yakın olarak... Yani kalabalığın bir parçasıydık.
Drone’unuzu alıp görüş açınızı genişlettiğiniz
zaman herkesi anladığınızı düşünebilirsiniz;
fakat aslında gerçekle olan bağınızı kaybedersiniz.
LL: Bence mimarlığın en büyük karmaşası, mimarın geniş bir ölçeği kontrol etme ihtiyacından kaynaklanıyor. İmar planından, bir alanın
tamamını, bir mahalleyi kontrol etmeniz gerekebilir. Ve kent dokusunda yapınızı en iyi şekilde yerleştirmek için tüm dinamikleri anlamanız
gerekir. Bu da sizi, 1:1 ölçekte bir temsildense
küresel bir bakışa hakim olmayı gerektiren
temsil biçimlerine yönlendirir. Çünkü mimar yapının küçük detaylarıyla birlikte kent içinde nereye yerleştirileceğiyle de yüzleşmek zorunda.
Dolayısıyla filmlerimizde yapmaya çalıştığımız
şey ölçeği insan algısına çekebilmek.
IB: Ve görseli küçük fragmanlara ayırmak…
İlk filmimizde yaptığımız sizi her şeyi anlamaktan alıkoymak için bütüncül görseli parçalamaktı. Çünkü bir saniyesinden her şeyi
anladığımız filmler izlemeye alıştık. Bizse en
başından itibaren bunu engellemek istedik.
Filmde küçük birçok fragman var ama evin
tamamını asla görmüyorsunuz. Filmi izlerken engellendiğinizi hissediyorsunuz; mimarlar “Evi görmüyoruz, anlamıyoruz, izin verin
anlayalım!” diyorlar. Hayır, aksine, anlamanızı
istemiyoruz. Kontrol etme tutkunuza ket vurmaya çalışıyoruz.
LL: Şiirsel ve duygusal bir okuma yapabilme,
mekâna bu yollarla bakabilme yeteneğini
yeniden kazandırmak için mimarın her şeyi
kontrol etme içgüdüsünü bozmak istedik. Mimar mekânla daha teknik, daha radikal bir şekilde kökünden koparılmış ilişkiler geliştiriyor.

7
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7,8 ButoHouse,
Ila Bêka & Louise
Lemoine, 2019

Çünkü mimar bir mekân teknisyenidir. Bizim
yapmaya çalıştığımız şeyse rasyonel temsil
biçimleriyle savaşarak, mimarların çevrelerini
şiirsel ve duygusal yollarla keşfetmeye yeniden başlamalarını sağlamak.

LL: Zoom adeta bir “mekân genişletici” oldu.
Şu anda Türkiye ve İtalya arasındayız. Oldukça fantastik. Bir yandan da bu kısıtlayıcı
koşullardan doğan bu durumdan birçok yeni
ihtimal çıkacak.

Nİ: Son bir sorumuz var. Covid-19 yaşamımızı
birçok açıdan önemli ölçüde değiştirdi. Bu değişimin uzun sürede nasıl bir etkisinin olacağını henüz bilmiyoruz. Ama kısa sürede yaşam
alanlarımız ile kurduğumuz ilişki çok değişti.
Koolhaas Houselife, Moriyama-San, 8 House,
Sejima House gibi daha önce çekim yaptığınız yapıları pandemi koşullarında yeniden filme alsaydınız neler değişirdi sizce?

IB: Tamamen fragmanlara ayrılmış hâldeyiz.

İB: Hâlâ içindeyiz sürecin, şu aşamada anlamamız çok kolay değil.

LL: Aynı zamanda bedenlerle olan ilişkimizi
de değiştirdik. Artık sadece yüzleri görüyoruz. Bedenlerimizin geri kalanına ihtiyaç duymuyoruz. Bu durum uzun süre daha böyle
devam ederse bedenlerimizi sadece suratlara
ve omuzlara indirgeyeceğiz.
IB: Ayrıca sadece iki boyutluyuz... Elimizde
üçüncü boyut yok artık. Bir boyutu kaybettik.

Bu metin 15 Şubat
2021 tarihinde Zoom
platformu üzerinden
gerçekleştirilen
söyleşiden derlenerek
aktarılmıştır.
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Haneden Ev Haline
“Türk Evi”nde Mimari, Düzenleme, Pratik
Yazar: Seyhan Kurt • Editör: Tanıl Bora • İletişim • 2021 • Türkçe • Karton Kapak • 248 sayfa • 13 x 19,5 cm
Evle ilişkimizin edebiyattaki yansımaları eşliğinde konu edildiği Haneden Ev Haline, evi bir
barınaktan çok daha fazlası olarak ele alıyor. Bir ev aleti, basitçe bir “alet” olmaktan öte,
bir yapıp etme tarzının biçimlenmesine katkıda bulunuyor. Mobilyalar, yıllanırken, hatıraların
demirbaşına dönüşüyorlar. Her evin kendine has bir kokusu oluyor. Evin etrafında şekillenen
mekân kültürü, tüm kültüre ve hayat tarzına damgasını vuruyor.
Sinema, mimari, modern sanat, göç ve göçmenlik, mekân ve kent antropolojisi gibi konular
üzerine çalışan Seyhan Kurt, bu mekân kültürü bilinciyle, “geleneksel Türk evi” denen imgenin sabit bir mimari form olmadığını, gündelik hayat pratiğiyle iç içe sürekli dönüştüğünü
gösteriyor. Bu dönüşümü anlamak için mutfak ve oturma odasının veya balkonun “mana
ve ehemmiyetine” bakıyor. Geniş haneden “çekirdekleşen” meskene, düğünden cenazeye,
evin ve işlevlerinin tarihsel değişimini katediyor. Kitap, “Geleneksel Yaşam: Mimari, Tarih ve
Gündelik Pratikler”, “Günümüzde Evler: Düzenleme ve Tüketim” ve “Kentsel Muğlak: Sokak,
Mahalle ve Balkon” olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor.

Opera’nın Hayaleti
Yazar: Onur Kutluoğlu & Umut Şumnu • Çizen: Onur
Kutluoğlu • Apartman.press • 2021 • Türkçe • Karton
Kapak • 32 sayfa • 16,5 x 23,5 cm
Türkiye’nin ilk mimarlık tarihi grafik romanı olma özelliğine sahip yayında; Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde,
1930’lardan 1940’lara geçerken mimarlık ortamında yaşanan çelişkili durumların anlatısında sıklıkla örnek olarak kullanılan, Ankara Sergi Evi’nin Opera Binası’na dönüştürülme
süreci, Şevki Balmumcu’nun hüzünlü yaşam öyküsüyle birlikte kurgulanarak yeniden yorumlanıyor. Umut Şumnu ve
Onur Kutluoğlu’nun hikayeleştirdiği ve Onur Kutluoğlu’nun
çizdigi grafik romanın ilk bölümünde Şevki Balmumcu’nun
aslında hiç ziyaret etmediği Opera Binası’nda geçen kurmaca bir anlatı yer alıyor. İkinci bölüm ise bu anlatıya ilişkin
detaylı tarihsel açıklamaların bulunduğu metinlerden oluşuyor.

Playhouse
playhouse-competition.com

Manchester merkezli tasarım stüdyoları Playground,
Ben Clark Design ve Barney Ibbotson Illustration tarafından 2020 yılının Nisan ve Mayıs aylarında düzenlenen
“Playhouse” yarışması, aynı ismi taşıyan bir kitaba dönüştürüldü. Yarışmaya gelen teslimlerden 80 projelik bir
seçkiyi içeren kitap, yarışmanın internet sitesi üzerinden
ön sipariş ile satın alınabiliyor. Siparişlerin Mart 2021 ortasından itibaren basılarak dağıtılması planlanıyor.
İster yetişkinler ister çocukların hayatında oyunların taşıdığı önemi hatırlatan yarışma, pandemi süresince karantinada geçirilen zamanın alışılagelmiş sosyalleşme
ve oyun imkânlarını kısıtlaması sonucunda ortaya çıktı.
“Bu benzeri görüşmemiş dönemde yaratıcılığı kullanarak oyun oynamayı nasıl teşvik ederiz” sorusundan yola
çıkan yarışma, 40’tan fazla ülkeden 100’ün üzerinde katılım aldı. Tuhaf mekanizmalardan komşularla iletişim
kurma yöntemlerine ve aile ile oynanacak oyunlara kadar çeşitli projelerin bulunduğu kitabın gelirleri, Birleşik
Krallık’ta koronavirüsten fiziksel, sosyal veya ekonomik
olarak etkilenen kesimlere yardım için kullanılacak.
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The Urban Politics of Squatters’ Movements
Editör: Miguel A. Martínez López • Palgrave Macmillan • 2018 • İngilizce • eKitap, Sert/Karton Kapak •
320 sayfa • 15 x 21 cm
Madrid, Barselona, Sevilla, Roma, Paris, Berlin, Kopenhag, Rotterdam ve Brighton olmak
üzere 9 farklı Avrupa kentinde görülen gecekondulaşma uygulamalarına ve hareketlerine ışık tutan kitap, gecekondulaşmayı sayılar, çeşitlenmeler ve yaşam süreçlerindeki
önemli durumlar üzerinden inceliyor. Gecekondulaşma uygulamalarının neden ve nasıl
değiştiğini, kentsel hareketliliği ne ölçüde tetiklediğini sorgulayan kitap, çeşitli dönemlerde gecekondulaşan hacim miktarı ve ortaya çıkan farklılıkları ölçümleyerek açıklıyor.
Kitapta özellikle Gecekondulaşmış Sosyal Merkezlere (Squatted Social Centres) odaklanılırken gecekondulaşmış konutlar da araştırma kapsamında ele alınıyor.
İsveç Uppsala Üniversitesi’nde konut ve kent sosyolojisi üzerine çalışan Miguel A.
Martínez López’in editörlüğünde hazırlanan The Urban Politics of Squatters’ Movements, seçilen kentlerde gözlemlenen gecekondulaşma döngüleri, sosyo-mekânsal yapılar ve siyasal çıkarımları sistemli şekilde karşılaştırıyor. Gecekondulaşma pratiklerinin
40 yılı aşkın süredir farklı bağlam ve vaziyetlerde sürmekte olduğuna dikkat çeken kitap, gecekonduların yasallaştırılması çerçevesinde karşılaşılan sorunlarda siyasi olanaklar ve kısıtlamaların etkisini gözler önüne seriyor.

USModernist
usmodernist.org

Modernist konut mimarlığının belgelenmesi, korunması ve
tanıtılması için oluşturulan, kâr amacı gütmeyen bir arşiv
niteliğindeki USModernist, George Smart tarafından 2007
yılında kuruldu. Bugüne kadar 8.000’in üzerinde konutun
belgelendiği arşivde Frank Lloyd Wright, Richard Neutra,
John Lautner ve Eero Saarinen gibi isimlerin aralarında bulunduğu 100’den fazla 20. yüzyıl modernist mimarının inşa
edilmiş veya edilmemiş hemen hemen tüm konut projeleri
yer alıyor.

Yüzyıl ortası modernizmini konu alan dünyanın en büyük
açık dijital arşivi olan USModernist, ayrıca bünyesinde bulunan dijital süreli yayın kütüphanesiyle, 20. yüzyılda ABD’de
yayınlanan Architectural Record, AIA Journal ve Architect
gibi mimarlık dergilerini ücretsiz olarak erişime açıyor. Sayısı 29.000’in üzerinde fotoğraf ve videonun bulunduğu
arşiv çalışmalarının yanısıra turlar, “USModernist Radio”
isimli bir podcast serisi ve düzenli e-bültenler hazırlayan
USModernist, bugüne kadar AIA ve Architects Newspaper
gibi kuruluşlar tarafından 16 ödüle layık görüldü.

The Hidden School Papers EAAE Annual
Conference 2019 Proceedings, Zagreb
Editör: Mia Roth‑Čerina, Roberto Cavallo •
European Association for Architectural Education
• 2020 • İngilizce • Karton Kapak ve eBook • 410
sayfa • 15 x 20 cm
publishings.eaae.be
Avrupa’da mimarlık eğitiminin
ve mimarlık araştırmalarının
geliştirilmesi için çalışan EAAE
(Avrupa Mimarlık Eğitimi Birliği) bünyesine bir açık kaynak
platformu olarak kurgulanan
yayınevini ekledi. EAAE’nin
28-31 Ağustos 2019 tarihleri
arasında Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te, Zagreb Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin
evsahipliğinde düzenlediği “Hidden School” temalı
sempozyum kapsamında sunulan bildirilerin tam metinlerine yer veren “The Hidden School Papers EAAE
Annual Conference 2019 Proceedings, Zagreb” EAAE
yayınlarının ilk kitabı olarak Aralık 2020’de çıktı. İki
önsöz ve 20 makalenin yer aldığı kitapta Betonart Mimarlık Yaz Okulu’nu anlatan, Yıldız Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi’nden Doç. Dr. F. Pınar Arabacıoğlu
ve Neslihan İmamoğlu’nun yazdığı “Students’ Approaches to Participation in Informal Architectural Education Environments: Betonart Architecture Summer
School (BMYO) as a Case Study” isimli makale de bulunuyor. Basılı versiyonun yanısıra kitaba ve makalelere web sitesi üzerinden erişilebiliyor.

Yapı Tasarım Yarışması 2021:
“Kentsel Alanda Yenilikçi Yaklaşımlar”
Çimento
Endüstrisi
İşverenleri
Sendikası’nın (ÇEİS), çimentonun estetik ve yenilikçi kullanım alanlarını
görünür kılmak amacıyla düzenlediği
Yapı Tasarım Yarışması’nın ikincisi 15
Şubat’ta başladı. İlki 2019 yılında hayata geçirilen yarışma, bu yıl “Kentsel
Alanda Yenilikçi Yaklaşımlar” teması
altında projeleri kabul edecek. Sektör
profesyonelleri ve öğrencilerin katılabileceği yarışmada, 2 farklı kategoride toplamda 295 bin TL ödül verilecek. Yarışmada başvurular 17 Mayıs
2021 tarihine kadar devam edecek.

kadar tanıyıp kullandığımız” sorusunu merkezine alıyor. Alternatif tasarımlar üretme konusunda katılımcıları
cesaretlendiren yarışmada, katılımcılardan; kentin geçiş noktalarındaki
tanımsız, atıl veya kullanım karakteri
tam oluşmamış yapıları (köprü altı,
durak, üst geçit, alt geçit, metro girişi, trafo gibi) ve yakın çevrelerini
yeniden düşünmeleri, iyileştirmeleri,
işlevlendirmeleri bekleniyor.

Yarışma, bulunduğumuz coğrafyada
“neredeyse tüm yapılı çevreyi kuran
çimentonun sınırlarını, imkanlarını ne

Mimarlık, mühendislik ve tasarım
alanlarında faaliyet gösteren profesyoneller ile üniversitelerin aynı bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin başvurularına açık olan yarışmanın
jürisinde Tomris Akın, Oğuz Cem Çe-

DIGITALCEM

“On the Duty and Power of Architectural Criticism”

Yeni teknoloji kullanımı ve dijitalleşme alanında öncülük etmeyi amaçlayan TÜRKÇİMENTO, 20-21 Nisan 2021
tarihleri arasında sektörün ilk sanal
konferans ve fuarı “DIGITALCEM”i
gerçekleştiriyor.

The University of Texas at Austin
evsahipliğinde, 9-10 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan “On
the Duty and Power of Architectural Criticism” başlıklı konferans
kapsamında mimarlık eleştirisinin
tanımı, sınırları ve yöntemleri sorgulanacak. Organizasyonu Wilfried
Wang tarafından üstlenilen konferansta açılış konuşmalarını Kenneth
Frampton, Philippa Tumubweinee,
Ruth Verde Zein ve Zheng Shiling
gerçekleştirecek. Tamamı kaydedilerek Youtube’da yayınlanacak olan
konferansı takip etmek isteyenlerin
2 Temmuz 2021 tarihine kadar kayıt
yapması gerekiyor.

sarımları hakkında söylediklerini mi
dikkate almalı” gibi sorulardan yola
çıkan konferans, mimari eleştirinin
amaçlarını ve yöntemlerini tanımlayan makaleleri arıyor. En geç 30 Nisan 2021 tarihine kadar gönderilmesi
ve en fazla 250 kelime uzunluğunda
olması gereken makale özetlerinin,
mimari eleştirinin görevini veya gücünü ele alması ve her iki durumda
da mevcut bir yapının bir analizinin
ana hatlarını sunması bekleniyor. Kabul edilen makaleler, 9-10 ve 16-17
Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenen
çevrimiçi konferansta dört ana konuşma ile sunulmak üzere yazarları
tarafından tamamlanacak.

“Mimari eleştiri daha iyi yapılı bir
çevrenin yaratılmasına yardımcı olmalı mı; bunun olgusal bir temeli var
mı; mimarlık eleştirisinin bir yapının
değerlendirilmesi için kanıt sunma
görevi var mı; yoksa mimarların, ta-

Destekçi kurumları arasında Türkiye’den Beykent Üniversitesi’nin bulunduğu konferansa makale gönderimi ve kayıt için:
icac2021contributions@gmail.com

“Gelecek için Sürdürülebilir Türk Çimentosu” ana teması ile düzenlenen
bu yeni program serisinin alt tema
başlıkları; Çimento Sektörü Sürdürülebilirlik Yaklaşımları, Döngüsel Ekonomi, Yeşil Ürün Çerçevesinde Sürdürülebilir ve Rekabetçi Üretim, Enerjide
Yeşil Dönüşüm, Dijital Çimento, Yeşil Çimento, Gelişen Teknolojiler ve
İnovasyon olarak belirlendi. Etkinlik
sadece kayıtlı katılımcıların giriş yapabileceği dijital platform üzerinden
yapılacak.
Katılım ve kayıt için:
digitalcem@turkcimento.org.tr
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lik, Nurbin Paker, Dürrin Süer ve Ahmet Tercan yer alıyor.
yapitasarimyarismasi.com

Venedik Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi
Pandemi nedeniyle ertelenen Venedik
Bienali 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi, 22 Mayıs-21 Kasım 2021 tarihleri
arasında “Birlikte Nasıl Yaşayacağız?”
(How Will We Live Together?) başlığı
altında düzenlenecek. Bienalde küratörlüğünü Hashim Sarkis’in üstlendiği ana serginin yanısıra Arsenale ve
Giardini’de, Türkiye Pavyonu’nun da
aralarında bulunduğu ülke sergileri
yer alacak. Sergi öncesinde playlist,
podcast, video ve görseller ile sahne
arkasından çeşitli bilgilerin paylaşıldığı “Biennale Sneak Peek” bölümü,
web sitesinden incelenebiliyor:
labiennale.org/en/architecture/2021

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV)
koordinasyonunu yürüttüğü Venedik
Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu ise
Schüco Türkiye ve VitrA’nın eş sponsorluğunda ve TC Kültür ve Turizm
Bakanlığı katkılarıyla, Neyran Turan’ın
küratörlüğünü yaptığı Architecture

“İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken”
Beyoğlu’nun giriş mekânı Forum’da,
Londra merkezli Cooking Sections’ın
(Daniel Fernández Pascual ve Alon
Schwabe) bu proje için ürettiği beş iş
sergileniyor. Sergi mekânı ve dışında
şekillenen bir dizi işbirliğine dayanan
program, birlikte düşünmek, araştırmak ve eyleme geçmek için ortak bir
platform olmayı amaçlıyor. SALT’ın
2018’de başlattığı Sohbetler serisinin
üçüncü sergisi olan “İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken”, Meriç Öner ve
Onur Yıldız tarafından programlandı.
Our Many Europes [Avrupalarımız]
projesi kapsamında geliştirilen sergi,
Prince Claus Kültür ve Gelişim Fonu
ile Goethe-Institut’un sağladığı ek
destekle hazırlandı.

İzmir Fuarı, Azot Sanayii Pavyonu, 1965,
SALT Araştırma, Fotoğraf ve Kartpostal Arşivi

İnsan faaliyetleri iklimleri değiştirirken nasıl beslenilmesi gerektiğini
inceleyen “İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken”, hem bir sergi hem de işbirliklerine dayalı bir kamu programı
olarak SALT Beyoğlu’nda gerçekleştiriliyor. Etçil, hepçil, yerelci, vejeteryan ya da vegan beslenmeden farklı
biçimde, “İKLİMCİL” kavramı bir ürünün içerdiklerinden ziyade, gıda üretimi ve tüketiminin seyrini etkileyen
alışılmadık mevsim koşulları ve iklim
olaylarıyla ilişkisi üzerinden tanımlanıyor. Belirmekte olan yeni mevsimleri özellikleriyle görünür kılmaya yönelik seçili vaka araştırmalarını biraraya
getiren “İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken” kapsamında 7 Nisan-22
Ağustos 2021 tarihleri arasında SALT

as Measure / Ölçü Olarak Mimarlık
projesine evsahipliği yapacak. İklim
değişikliğinin yenilenmiş bir mimari bakış gerektiren kültürel ve politik
bir fikir olduğunu öne süren projenin,
küratöryel ekibi ve davet edilen katılımcılar tarafından 2021 yılı boyunca
düzenli aralıklarla sunulan içeriklerine
turkiyepavyonu21.iksv.org adresinden erişilebiliyor.

Media Architecture
Biennale 2020
Amsterdam Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi
ve
Utrecht Üniversitesi
Kentsel
Arayüzler Grubu
tarafından, Uluslararası Medya Mimarlığı Enstitüsü işbirliğinde “İma Edilen Gelecekler” (Futures Implied) temasıyla düzenlenen
Media Architecture Biennale 2020,
pandemi nedeniyle ertelenmesinin ardından 28 Haziran-2 Temmuz 2021 tarihleri arasında çevrimiçi formatta gerçekleşecek. Yeni ve disiplinlerarası bir
alan olarak tanımlanan medya mimarlığı; ekranlar, interaktif enstalasyonlar,
uygulamalar, dijital sensör ağları ve
sanal platformlar gibi çeşitli medya
ve teknolojilerin, yapılı çevrenin bir
parçası hâline getirilmesini kapsıyor.
Bugüne kadar Viyana, Aarhus, Sidney
ve Beijing’de gerçekleştirilen Media
Architecture Biennale, aktivist, mimar,
sanatçı, tasarımcı ve kuramcıların yanısıra endüstri ve kamu temsilcilerini
biraraya getiriyor. Bienal kapsamında
planlanan atölyeler, konuşmalar, ödüller ve makale sunumları ile programa
katılım için devam eden çağrılar internet sitesinden incelenebilir:
mab20.mediaarchitecture.org
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English Summary
architecture in the leading role: modern architecture and modern houses in
turkish movies
Umut Şumnu | There has always been a strong relationship between architecture and cinema. Since the first moving image that was projected onto a
white screen, both disciplines - from the conception of space to production
and graphic exploration of it, influence each other. In recent years, within the
field of architectural historiography, there has been an increase in the amount
of studies on movies. In that respect, this study also sees movies “as invaluable tools to document architectural historiography” and by looking at Turkish
movies filmed between 1950-1980, tries to document the architecturally important houses in a detailed way.

a settlement guide for nomadic souls
Melis Cankara | A text, based on the writer’s experiences, on ordinary things
and practices associated with the feelings of belonging, familiarity, and comfort that transform any space into a home.

in ulus baker’s habitus: home
Gülistan Berber | Focusing on Ulus Baker’s house, this article aims to think of the house as a space of habitus, a
concept and a meaning generator. In this context, the conceptual aspects of the house on the habitus is traced. This
trace is proceeded by searching for the meaning of “house” in the fragments of Baker’s habitus. In this regard, there
are four headlines that aid in the investigation for meanings of his home: “images and television as their bombardier”,
“the lines of escape to the other”, “the border-sound”, “migration: encirclement and act”.

a look at 17th century dutch houses through vermeer’s paintings
Emine Önel Kurt | This article focuses on 17th century Dutch houses in Vermeer’s paintings. In the 17th century, daily life became one of the popular subjects of European painting. Such scenes called genre painting, spread throughout Europe starting from the north. Johannes Vermeer (1632-1675) is one of the
masters of daily life paintings and especially home scenes. Only about thirtysix of Vermeer’s paintings survive today. Nearly all of these depict domestic
interiors. This article looks at the lifestyle and interiors of 17th century Holland
with examples from Vermeer’s paintings. Like all artworks, these paintings offer researchers important data as much as written documents.
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Mimarlık
fikir inşa etmektir...
Yapı sektöründe profesyoneller arasında
iletişim danışmanlığı vermek ve bu iletişimi
destekleyen yaratıcı çözümler üretmek için
kurulduk.

binatdanismanlik.com

bi özet

