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denediler. Çünkü mahallede, herkesin birbirini 
denetim altında tuttuğu, özel yaşamın en 
mahrem kesimi dışında mahalle halkının 
gözleri önünde cereyan ettiği bir toplumsallık 
egemendi. Osmanlı üst sınıflarından 
başlayarak bu yapılanma adım adım 
çözüldü. 1900’lere gelindiğinde İstanbul’da 
artık geleneksel mahalle kalmamıştı. Ne 
var ki, hiç mahalle ortamında yaşamamış 
genç ve orta yaş kuşağı 1990’lardan 
başlayarak tanımadığı, ne idüğünü bilmediği, 
boğuculuğundan habersiz olduğu o mahalleyi 
özlemeye koyulur. Ama, özlenen Osmanlı ve 
geleneksel toplum nasıl bir “yok-zaman”sa, 
mahalle de bir “yok-mekan”dır artık. Tema 
dosyası; İlhan Tekeli, Bülent Batuman ve 
Aysim Türkmen’in metinleriyle, bugün o 
muhayyel cennet mahalleyi yeniden üretmeye 
yönelik çabaları tartışıyor.
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Mimarlık Ürününü Anlamak Nedir?
Bugün Nasıl Anlar,  
Nasıl Anlamlandırırız?

Uğur Tanyeli ■ Sanat ve mimarlık 
ürünlerini anlama imkanını neredeyse 
yitirdiğimiz bir çağda yaşıyoruz. Epey 
uzak bir geçmişte böyle bir sorun yoktu. 
O sorunu farketmek için, Rosario 
Assunto’nun benim çok önemsediğim ve 
sık sık alıntıladığım ifadesiyle “Ortaçağ 
objektivizminin karşısında modern 
sübjektivizm”den* söz etmek gerekir. 
Bunun anlamı şu: Modernöncesi dünyada 
sanat yapıtlarını anlamak kişiden kişiye 
değişmeyen, neredeyse sabitlenmiş bir 
değerlendirme ölçütleri ve konvansiyonlar 
dizgesiyle mümkündü. Bir Gotik katedralde 
vitrayları veya heykelleri deneyimleyen özne 
onların ne olduğunu içinde konumlandığı 
toplumsallıkta yaşayarak öğrenirdi. 
Öğrendikleri, ait olduğu o toplumda herkes 
için ortak bir değerler ve anlamlar dünyası 
içinde tanımlıydı. Katedralin cephesindeki 
heykellerin kimlere ait olduklarını bilirdi. 
Onların neden saygın ve kutsal olduğu 
konusunda bir kuşkusu yoktu. Sanat bilgisi 
objektif bir yargılar seti oluşturuyordu. 
Kucağında bebek taşıyan bir kadının 
İsa ile Meryem’den başka bir anaoğul 
olamayacağı, atı üzerinden bir ejdarhayı 
mızraklayan adamınsa Aziz George olacağı 
kesin bir bilgiydi. O denli kesindi ki, onları 
betimleyen bir resmin hangi sanatçının 
elinden çıktığının da fazla önemi yoktu. 
Sanatsal işin anlamı ne onu imal eden için 

kişiseldi, ne de yapıtı deneyimleyen için... 
Ortaçağ objektivizmi budur. Ortaçağ 
sanatçısının anonim oluşu da bununla 
ilişkilidir.

Modern sanat bu imkanı yitirmenin 
tanımladığı açmazın adıdır. Bir Kandinsky 
veya Picasso veya Bacon veya Léger resminin 
anlamı bir yana, ne idüğü bile kolay kolay 
kavranamaz. Anlamak değil, sadece tanımak 
için bile önceden bilgilenmek gerekir. Daha 
önce karşılaşmamışsak, Kandinsky’nin kaç 
numaralı resmiyle (çünkü onun resimleri ad 
değil numara taşır) yüz yüze olduğumuzu 
bilemeyiz. Picasso’nun yaptığı bir Kübist 
kadın resminin ya da Bacon’un koltukta 
oturan bir cüppeli adam tablosunun neyi 
betimlediğini söyleyemeyiz. Daha da 
önemlisi, o resimleri anlamak adlarını 
bilmek demek değildir. Sanat yapıtında 
neyin tasvir edildiğini bilmek o yapıtın 
anlamını kavramak olmaz. Bir Mondrian 
tablosunun adından haberdar olmak, o 
tablonun neden öyle yapıldığını anlamak 
ve onun estetik içeriğini bilmek anlamına 
gelmez. Yapıtı görüp tanısak da, anlamından 
o kadar habersiz olabiliriz ki, Picasso’nun 
kadın portresi yalnızca bakmakla 
anlayabileceğini sanan kişi için, çarpık 
çurpuk çocuksu bir karalamadır. Mondrian 
resmi bir dikaçılı çizgisel kesişmeler ve temel 
renkler kompozisyonundan ibarettir. İlkokul 

1 Louvre Müzesi, 2012 (Fotoğraf: Kailas 
Shastry / CC BY-NC 2.0).
2 Grand Palais, 2018 (Fotoğraf: Jean-Pierre 
Dalbéra / CC BY 2.0).
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resim-iş ödevinden neredeyse farksızdır. 
Pollack resmi içsıkıcı veya canlı bir renk 
lekeleri bütünüdür olsa olsa.

O halde, Modern Çağ’da bir sanat yapıtını 
-en genelde bir estetik bildirimi- anlamak 
Baudrillard’ın yaklaşık olarak dediği gibi, 
prospektüsü okunarak kullanılan bir 
ilacı almaya benzer. Sanat ve mimarlık 
bakarak, görerek deneyimlenemez, anlamı 
kavranamaz. Çünkü anlam toplumsallıkta 
hazır bulunmaz, yapıtta üretilir, tasarlanır 
niteliktedir. Anlamı sanatçı üretir. 
Ortaçağ’dakinin aksine, zaten mevcut 
anlamlara zaten mevcut imgeleri denk 
düşürerek çalışmaz. “Modern” işlemlerse 
tam aksine kişiseldir; sübjektiftir. Özneldir, 
çünkü öznelerin düşünsel bir etkinliğiyle 
ortaya konur.

Bu durumda sanatsal ve mimari iş ancak 
anlamı nesnesiyle birlikte tasarlayarak 
varedilir. Örneğin şöyle çalışılmaktadır: 
Önce mevcut bir sanatsal üretim güzergahı 
belirlenir ve yeni iş ona yapılan bir 
muhalefetle ya da inkar edimiyle anlam 
kazanır. Anlam o muhalefet içinde inşa 
edilir. Örneğin, tüm natüralist Avrupa 
resim sanatında nesneleri tekil bir bakış 
noktasından görüldüğü biçimde betimlemek 
esassa, sanatçı bu tavra karşı çıkarak, 
başka bir bakışın mümkün olduğunu 
düşünebilir. Gerçek yaşamdaki gibi sürekli 
değişen bakış noktalarında devinen öznenin 
çoğul bakışlarıyla gördüklerini resmetmeyi 
deneyebilir. Böyle akıl yürütülünce, 
sözgelimi Kübist resmin anlamsal-düşünsel 
altyapısı inşa edilmiş olur. Bir Kübist resmi 
anlamaksa bu süreci tersine çalıştırarak 
mümkündür. Kabaca, neye, neden ve nasıl 
muhalefet edildiğini veya yapıtta neyin 
inkar edildiğini sorgulamaktır onu anlamak. 
Kandinsky’nin nonfigüratif resimleri, 
örneğin, yüzyıllardır tanınabilir nesnelerin 
resmini yapmakla meşgul resim sanatına 
hiçbir reel-nesnel göndermesi olmayan 
bir resmetme anlayışı önerir. Kandinsky 
resmi hiçbir şeyin resmidir artık; sadece 
iki boyutlu bir düzlem üzerindeki bir salt 
resimsel kompozisyondur. O nedenle, adı 
yerine numarası vardır. Demek ki, sanatçı 
tümüyle sübjektif bir tercih ve akıl yürütme 
yapar. En azından neye ve nasıl muhalefet 
edeceğine kişisel olarak karar verir. Modern 
sübjektivizm budur. Yapıtı deneyimleyen 
de başka bir sübjektivizm içinde çalışır. 
Önce sanatçının sübjektif kararını “okur, 
anlar”, ardından da o yapıtı bu kez de kendi 
sübjektivizmiyle yorumlar. Onu beğenebilir, 
nefret edebilir. Mutluluk verici ya da 
depresif bulabilir. Bu anlam katmanında 
deneyimleyen özne düpedüz keyfi kararlar 
verebilir. Demek ki, yapıtı anlamak önce 
sanatçının sübjektivizmini objektif olarak 

kavramakla başlar ve tabii ki iş kavrayışın 
beğeni katmanına gelince, bu kez de 
sübjektif davranılır. Birinin beğendiğini 
başkaları beğenmeyebilir. Hatta sanatçının 
öngördüğü muhalefete katılmamak da 
mümkündür. Bu, yapıtı deneyimleyen 
öznenin kendi kişisel kararıdır. Ya da 
aslında onun ileri sürüdüğü muhalefet 
güzergahının dışındaki başka gerekçe ve 
güdülerle çalışmış olduğu yargısına da 
varabilir. Sanatçıyı yanlış çıkarabilir.

Özetle, modernite, sanatı anlama ve 
anlamlandırma işinin çok zor olduğu bir 
dünya-tarihsel durumdur.

Mimarlıkta da aynen böyle olur. Her önemli 
modern veya güncel mimarlık ürününde 
önce historiyografik bir teşhis koyularak 
işe başlanır ve o teşhiste belirlenen duruma/
yönelime/yaklaşıma muhalefet edilerek 
tasarlanır. Herkesin yüzlerce yıldır dikaçılı 
biçimlerle tasarladığı bir sırada 1950’lerde 
Fredrick Kiesler bunun bir zorunluluk 
olmadığını söyleyerek, biyomorfik bir 
eğriselliğin mimarisini önerir.Adolf Loos 
daha 1900’lerin başında bezemesiz cephe 
tahayyül edemeyen anadamar mimarlığa 
karşı çıkıp yalın kutuların kitlesel estetiğini 
arar. Tüm yapıların doğrudan zemine 
oturmasının kural olduğu bir Avrupa 
ortamında Le Corbusier, daha 
1920’lerde zeminden pilotilerle koparılmış 
bir mimarlığı savunur. Tarihsel biçimleri ve 
mimarlıkları güncel üretimde kullanmanın 
lanetlendiği sırada, Postmodernistler 
“neden olmasın” diyerek muhalefet eder 
ve aksi yönde tasarlarlar. Hepsinin de 
anlamını kavramak yaptıkları muhalefeti 

kavramakla olur. Yapıtın üzerinde 
okunaklı değildir bu muhalefet; ancak dile 
getirildikten, yazıldıktan, ilan edildikten 
sonra, o doğrultuda tasarlanmış yapıtla 
çapraz okuması yapılarak anlam kazanır. 
Kendiliğinden anlamlılık çağı kapanalı çok 
oldu.

Kıssadan hisse, Modern dünyada aslolan 
muhalefettir. Siyasette de, sanatta da, 
mimarlıkta da... Ortamı belirleyici ve 
güdüleyici gücü olanlar, yani iktidarlar, 
radikal bir karşı çıkışla eleştirilerek ve 
mevcut olan tartışmaya açılarak düşünülür. 
Anlamlı yeni işler böyle ortaya konur. 
Estetik içerikli tüm üretimlere anlamını 
veren, zaten onay derlemiş olanın, 
çoğunluğun beğenisine uygun olanın 
dışındakilere işaret etmektir. Başka bir 
dünyanın mümkün olduğunu göstermektir 
sanatsal ve mimari ürünü anlamlı kılan. O 
nedenle, iktidarların kuyruğuna takılarak 
tasarlamak daha işe başlarken kaydadeğmez 
ve düpedüz anlamsız mimari ve/veya 
sanatsal işler yapmayı garantilemektir. 
Sanatta, mimarlıkta, nesnelerde, eylemlerde, 
düşüncelerde bundan daha derin, yüce, 
gizil ve gizli anlamlar arayanlar en az iki 
yüzyıldır hep var. Onlar daima olduğu gibi 
bugün de hüsrana uğrayacaklardır. Anlam 
ve estetik içerik ortamda hazır bulunmaz; 
tasarlanır ve imal edilir. Ortama uyum 
göstererek değil, huysuzluk ederek...

■ Uğur Tanyeli

* Rosario Assunto, Die Theorie des Schönen im 
Mittelalter, Verlag M. DuMont, Schauberg Köln, 1963, 
s. 22-23.
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TEPTA

Yıldız Entegre

Daikin
Geberit

VMZINC

iGuzzini’nin aydınlatma 
armatürü Lun-Up Evo, 
Dean Skira tarafından 
tasarlandı. Lun-Up Evo ile 
ışık, aydınlatılmak istenen 
nesnenin şekline eşlik ediyor; 
her yüksekliğe uygun vurgu 
etkisi yaratıyor. Çeyrek 
daire formundaki Lun-Up 
Evo ile farklı ışık ritimleri 
elde edilebiliyor. Patentli 
OptiBeam optik teknolojisi, 
maksimum görsel konfor 
sağlıyor. Flood ve Wide-Flood  
optikleri ile iki farklı ışık 
yayılımı oluşturan Lun-Up 
Evo, yüksek performanslı PPS 
termoplastik malzemeden 
gövdesi, paslanmaz çelik 

vidaları, silikon contaları, 
su durdurma sistemli çıkış 
kablosu ve IP68 konektörler 
ile teknolojiyi ve güvenliği 
birarada sunuyor. 

30 yıldır iGuzzini gibi, başta 
İtalya olmak üzere pek çok 
ülkenin öncü aydınlatma 
markalarının tasarımlarını 
kullanıcıya ulaştıran TEPTA, 

2021 yılında, çevrimiçi satış 
kanallarına İstanbul Modern 
Sanal Mağaza ve Beymen.com 
platformlarını da ekledi. 
tepta.com

Yıldız Entegre’nin, ev ve 
ofisler için geliştirdiği laminat 
parke markası VarioClic, 
balıksırtı dekorları yeniden 
yorumlayarak 4 farklı modelini 
koleksiyonuna ekledi. Alp 
Macar, Antrasit Macar, Doğal 

Macar ve Otantik Macar 
dekorların kullanıldığı balıksırtı 
parke serisi, 8 mm seçeneği, 
kolay temizlenebilir ve kolay 
döşenebilir özellikleriyle öne 
çıkıyor.
yildizentegre.com

Isıtma, 
soğutma ve 
havalandırma 
alanında geniş 
ürün gamına 
sahip Daikin’in 
Emura ürünü; 
ince görünümü, 
yüksek 
performansı, 
verimlilik değerleri ve 
teknolojik özellikleri ile öne 
çıkıyor. Daikin’e özel titanyum 
apatit fotokatalitik hava 
temizleme ve gümüş alerjen 
filtresine sahip olan Emura, 
havadaki toz partiküllerini 

temizliyor; bakteri, virüs gibi 
organik kirleticileri ve kötü 
kokuları gideriyor. Çevreci 
soğutucu akışkan R32 ile daha 
yüksek verim ve daha çok 
tasarruf sağlıyor.
daikin.com.tr

İsviçreli sıhhi 
tesisat markası 
Geberit’in 
çocuklar için 
geliştirdiği 
Bambini banyo 
serisi, hijyen 
eğitimini 
oyunlarla 
birleştiriyor. 
Seride farklı boydaki çocuklar 
için ihtiyaçlara ve mekan 
şartlarına göre ayarlanabilen 
yıkama alanları, lavabo veya 
oyun alanı olarak aktivite 
amaçlı kullanılabiliyor. 

Antibakteriyel, darbeye ve 
çizilmeye dayanıklı, kolay 
tamir edilebilien Bambini 
çocuk küvetleri, 40 ve 80 litre 
seçeneğiyle sunuluyor.
geberit.com.tr

Mimari tasarımlarda sıklıkla 
tercih edilen beyaz renk 
VMZINC® titanyum çinko 
ile birleşiyor. Titanyum 
çinko üreticisi VMZINC 
tasarımcılara, çatı ve cephe 
kaplamalarında beyaz 

yüzey alternatifi sunuyor. 
Projeye özel hazırlanan 
beyaz yüzeyli titanyum çinko 
Türkiye’de ilk kez Ankara’da 
Yargıtay binasının kubbe 
kaplamalarında tercih edildi.
vmzinc.com.tr
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Knauf

LG Electronics

E.C.A. 

Roca

Han Ferforje

GF Hakan Plastik

Geniş ürün portföyü 
ile farklı performans 
beklentilerine cevap 
verebilen Knauf, 
Alçıpan® ailesinde, 
ısı yalıtımından 
darbe dayanımına, 
pasif yangın 
dayanımından, 
mekanın havasını 
düzenleyen 
plakalara kadar farklı 
özelliklere sahip alçı plakalar 
yer alıyor. Darbeye karşı 
dayanıklı, yüksek yük taşıma 
kapasitesine sahip, ses yalıtım 

özelliği arttırılmış özel 
Alçıpan®, Diamant® pürüzsüz 
yüzeyi sayesinde tüm yüzey 
uygulamaları için uygun bir 
altyapı sağlıyor.
knauf.com.tr

Bataryalı ve taşınabilir 
projeksiyon cihazı LG PH30N, 
küçük boyutu (129x129x39 
mm) ve 540 gram ağırlığıyla 
kolayca taşınabiliyor; bataryası 
sayesinde 2 saat boyunca 
elektrik prizine 
ihtiyaç duymadan 
çalışabiliyor.  
Geniş ekranda 
yüksek 
çözünürlük sunan 
LG PH30N’in 
güçlü lazer ışık 
kaynağı, daha 
parlak görüntü 
sağlıyor. Toplam 

30.000 saate kadar kullanım 
ömrü olan projektörün, 
Bluetooth ses ve kablosuz 
akıllı telefon yansıtma özelliği 
bulunuyor.
lg.com/tr

Hygiene Plus yüzey 
teknolojisine sahip E.C.A. 
Icon serisi armatürler, banyo 
ve mutfaklara hijyen taşıyor. 
Uluslararası alanda toplam 
6 ödüle değer görülen seride 
lavabo, banyo ve duş ile eviye 

armatürleri yer alırken, ürün 
grupları ankastre modellerle de 
çeşitlendirilebiliyor. Tüm E.C.A. 
serileri gibi Icon serisinde de 
doğal kaynakları gözeten su 
tasarruflu ürünler bulunuyor.
eca.com.tr

Banyo alanları için uzun süreli 
kullanıma imkan tanıyan 
hafif ve kompakt malzemeler 
geliştiren Roca’nın; Inspira, The 
Gap, Meridian, Beyond ve Ruy 
Ohtake  koleksiyonları yarım 
ayaklı, ayaklı tabanlı, tezgahüstü 
lavabo seçeneklerinden 
oluşuyor. Seramiklerde özgün 

tasarım detaylarına izin veren 
Fineceramic® materyalinin 
kullanıldığı Inspira serisinin 
minimal lavaboları, 370 mm 
genişlikte ve 5 mm kalınlıktaki 
hafif yapısıyla banyo tasarımında 
standartların dışına çıkıyor.
roca.com.tr

Türkiye’de ferforje sektörünün 
önde gelen firmalarından Han 
Ferforje’nin bahçe giriş kapısı, 
bahçe merdiveni, balkon ve 
bahçe duvar korkulukları 20 
yıl paslanmama 
garantisiyle 
üretiliyor. 
Yağışın 
veya nemin 
yoğun olduğu 
mekanlarda 
paslanma ve 
korozyonun 
önüne geçmek 
için demir 

yüzeyine galvaniz ve epoksi 
astar uygulanarak dayanımı 
artırılan ürünler, uzun ömürlü 
kullanım imkanı sunuyor.
hanferforje.com.tr

GF Aquaystem PP-RCT boru 
sistemi, EPD (Çevresel Ürün 
Beyanı) sertifikasını aldı. 
Uzun ömürlü ve %100 geri 
dönüştürülebilir 
olan, daha az 
plastik malzeme 
kullanımı ile 
karbon ayak 
izini azaltan 
GF Aquaystem 
PP-RCT boru 
sistemi, bina içi 
tesisatlarda içme 
suyu sistemlerinin 
yanısıra güneş 

kolektörleri, merkezi ısıtma 
sistemleri gibi farklı alanlarda 
uygulanabiliyor. 
gfps.com/tr
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Alarko Carrier

Zivella

Creavit

Braas

Türkiye’de iklimlendirme 
alanındaki faaliyetleri 
Alarko Carrier tarafından 
yürütülen Toshiba’nın 
bireysel kullanım amaçlı 
kliması Haori, kumaş desen 
kiti sayesinde ev mobilyaları 
ile uyumlu hale geliyor. 
Yenilikçi döner kompresörü 
ve inverter teknolojisi, sürekli 
değişebilen ısıtma ve soğutma 

kapasitesi ile yüksek verim ve 
performans sağlayan ürün; 
PM2.5 Ultra-Saf Filtresi ile 
sağlıklı bir ortam sunuyor. 
Haori ayrıca; oda içindeki 
hava dağılımını iyileştiren ve 
cilt nem seviyelerini koruyan 
gelişmiş soğutma teknolojisini 
de barındırıyor.
toshiba-klima.com.tr

Pandemi döneminin kullanım 
alışkanlıklarına yanıt veren 
ürünler geliştiren Zivella, 
tasarımcı Adnan Serbest ile 
yeni bir koleksiyona imza attı. 
Koleksiyonun ilk ürün grubu 
Mila; çalışma grubu, ev-ofis 
ürünleri, yönetici masası, 

sehpa, toplantı masası, koltuk 
ve depolama seçeneklerini 
barındırıyor. Ekonomik 
tasarımıyla öne çıkan Mila, çok 
sayıda renk ve ölçü alternatifi 
ile sunuluyor.
zivella.com

Global banyo 
markası 
Creavit, modern 
ve minimal 
çizgiler taşıyan 
Zeon banyo 
mobilyasını 
sunuyor. Geniş 
boy dolabı ve 
ekstra saklama 
alanı sağlayan 
alt rafı ile dikkat 
çeken Zeon, dokunmatik led 
aydınlatmalı ayna ile birlikte 
kullanılabiliyor. Alt modül 
ve boy dolabında beyaz, 
azurreblue ve palazzo renk 

alternatifleri olan Zeon; 
antrasit, cappuccino ve beyaz 
renk seçeneklerine sahip 
Creavit Su serisi lavabo ile 
tercih edilebilir.  
creavit.com.tr

Müstakil evlerin 
bahçe sulaması, 
süs havuzu 
doldurulması vb. 
ihtiyaçları için 
tasarlanan akılcı 
bir çözüm olan 
yağmur suyu 
toplama elemanı, 
Braas tarafından 
geliştirildi. Entegre 
malzeme filtresi, 
büyük ebatlı yabancı 
malzemelerin 
toplama bidonuna 
girmesine engel oluyor. Açılıp 
kapanabilen su toplama 
ağzının kenetlenebilen yapısıyla 

sistem, don mevsiminde hasar 
görmeyecek şekilde kolayca 
kapatılabiliyor.
bmigroup.com/tr

Kalekim
Yapı kimyasalları üreticisi 
Kalekim’in yeni derz dolgu 
ürünü 2940 Fugaprotech, 
yoğun trafiğe maruz kalan, 
mekanik ve kimyasal temizlik 
gerektiren endüstriyel alanlarda 
uzun ömürlü kullanım 
sunuyor. 250 °C’ye varan 
sıcaklıklara ve su basıncına 
karşı geliştirilen Fugaprotech; 
ısısal farklılıklara dayanıklılığı, 
su geçirimsiz formulasyonu 
ve derz boşluklarına yapışma 
mukavemeti ile yüzeylerde 
yüksek performans gösteriyor. 
Basınçlı su ile temizlik yapılan 
yüzme havuzu ve su deposu 

gibi alanlarda, kaplıca, hamam 
ve saunalarda sürekli yüksek 
sıcaklığın bulunduğu ıslak 
mekanlarda kullanılabilen 
ürün; iç ve dış mekanlardaki 
yatay ve düşey yüzeylerde; 
havuz seramiği, granit, 
kotto, klinker, cam mozaik, 
mermer, porselen seramik 
gibi kaplama malzemelerinin 
1-6 mm arasındaki derz 
boşluklarına uygulanıyor. 
Beyaz, Gri, Kapadokya Bej 
renk seçeneklerine sahip ürün, 
pürüzsüz görünümüyle uzun 
yıllar renklerini koruyor.
kalekim.com





14

H
A

B
E

R
 / 

Ü
R

Ü
N

A
R

R
E

D
A

M
E

N
TO

Gorbon

Silverline

Hitit Seramik
Panasonic Life Solutions 
Türkiye

VitrA

Kastamonu Entegre

SILK, Gorbon’un 
geçmişten günümüze 
kadar üretmiş olduğu 
seramiklerden esinle 
tasarlandı. Michael 
Young Studio’nun 
imzasını taşıyan SILK, 
altıgen formu ve 
devamlılık sağlayan 
kavisli rölyefleri ile, iç 
mekan duvarlarlarına 
dinamik bir görünüm 
kazandırıyor.
gorbontiles.com

Pure Plus davlumbaz, Silverline 
tarafından kullanıcı deneyimleri 
esas alınarak tasarlandı. Eğimli 
yüzeye sahip dayanıklı metal 
gövdesi ve kesintisiz yüzeye 
sahip cam kontrol paneliyle 
pişirme buharı ve kokusunu 

engelliyor. Abajur tipi 
tasarımı sayesinde yüksekliği 
de ayarlanabilen davlumbaz, 
mutfaktaki aydınlatma 
gereksinimini de karşılıyor.
silverline.com

Yer ve duvar karosu 
üreten Hitit Seramik, Türk 
mimarisinde önemli bir yere 
sahip olan çini mavisini 
porselen tasarımlarına 
taşıdı. Çini Porselen Karo 
koleksiyonu; Çankaya, Selçuk 
ve Marakesh serileri ile mutfak, 

banyo, salon, bahçe gibi farklı 
alanlarda kullanılabiliyor.  
19,7 ×19,7 cm ebatlı Çini 
Porselen Karolar, her türden 
zemin ve duvar kaplama 
malzemesi ile uyumlu.
hititseramik.com.tr

25 bin saate kadar kullanım 
ömrü olan Panasonic LED 
Etanj armatürleri konutlarda, 
ticari ve endüstriyel alanlarda 
verimli, sağlıklı 
ve güvenli 
aydınlatma 
sağlıyor. Teknik 
hacimlerden 
kapalı 
otoparklara 
kadar sayısız 
alanda tercih 
edilebilen 
Panasonic LED 
Etanj armatürleri; 

kolay kurulumunun yanısıra 
kompakt yapısıyla da avantaj 
sunuyor.
lstr.panasonic.com

Farklı boyutlarda dolaplar, 
özel çözümler ve kullanışlı 
ayrıntılarla öne çıkan Sento 
banyo koleksiyonu VitrA 
Tasarım Ekibi’nin imzasını 
taşıyor. Sento’nun beyaz, 
antrasit, fiyord yeşili ve 
açık grinin mat tonlarında 
hazırlanan ayaklı ve ayaksız 
saklama üniteleri düzenli 
banyolara imkan tanıyor. 
Koleksiyonda; 105 cm 
genişliğindeki çamaşır 
makinesi dolabı; aynı 
genişlikte üst dolap; temizlik 
gereçleri, elektrik prizi ve 
kişisel bakım eşyaları için 
özel alanlara yer açan farklı 

tasarımlarda boy dolapları 
bulunuyor.  
vitra.com.tr

Ağaç bazlı panel sektöründe 
çevre dostu üretimiyle dikkat 
çeken Kastamonu Entegre’nin, 
yeni akrilik panel serisi hijyenik 
yüzey ihtiyacına yanıt veriyor. 
Çizilme ve darbelere karşı 
yüksek dayanım gösteren 

akrilik panel ürün grubu, 
antibakteriyel özellikli Senosan 
yüzey ile daha güvenli hale 
getirilen hijyenik yaşam alanları 
sunuyor. 
kastamonuentegre.com.tr





16

H
A

B
E

R
 / 

SA
N

A
T

A
R

R
E

D
A

M
E

N
TO

“Dün, Bugün, İstanbul”

Büyücü ve Bahçe

Kıraçta Heykel

Bir Katlin 
ProvasıSakıp Sabancı Müzesi’nde 

ziyarete açılan “Dün, Bugün, 
İstanbul” başlıklı sergi, 
Murat Germen’in çağrısıyla 
biraraya gelen 22 genç 
sanatçının gözünden İstanbul’a 
dair bir durum tespitinde 
bulunuyor. Mekana özel 
hazırlanan eserler, çevre, 
hayvan popülasyonu, kentsel 
dönüşüm, toplumsal yaşam, 
tarihi mekanlar, su kaynakları, 

ulaşım ve ütopya / distopya 
kavramlarının da aralarında 
bulunduğu temalar ışığında, 
kent dinamiklerine dair 
yorumlar içeriyor. Yağlıboya 
resim, çizim, enstalasyon, 
fotoğraf, video, serigrafik 
baskı ile geniş bir mecra 
yelpazesine yer açan sergi; 3 
Eylül-28 Kasım 2021 tarihleri 
arasında görülebilir.
sakipsabancimuzesi.org

Erimtan Arkeoloji ve Sanat 
Müzesi, “Büyücü ve Bahçe” 
sergisini Can Akgümüş 
küratörlüğünde ağırlıyor. 
Büyücü, sanatçı, üretim ve 
dönüşüm kavramlarını farklı 
disiplin ve medyumlarla çalışan 
13 çağdaş sanatçının 
üretimleriyle ele 
alan serginin 
kavramsal çerçevesi, 
büyü ve sanat 
diyalektiği üzerinden 
kurgulanıyor. 
Karışımlar, 
sözcükler, hareketler, 
semboller ve araçlar 
gibi altbaşlıklar 
üzerinden harekete 
geçen sergi, 
sanatçı ve büyücü 
arasında güncel 
köprüler kurabilme 
yöntemlerini 
araştırıyor. Ahu 
Akgün, Anıl 
Saldıran, Can 
Pekdemir, Ebru 
Sargın, Erinç 
Seymen, Erol Eskici, 

Gökhun Baltacı, Kazım Şimşek, 
Nadide Akdeniz, Nermin Kura, 
Sibel Horada, Tayfun Gülnar, 
TUNCA’nın işlerinden oluşan 
sergi, 31 Aralık 2021 tarihine 
kadar gösterimde olacak.
erimtanmuseum.org

Baksı Müzesi, sanatın ve 
doğanın birlikteliğine övgü 
niteliğindeki “Kıraçta 
Heykel” sergisine evsahipliği 
yapıyor. Müzenin yer aldığı 
kıraç sırttan Çoruh Nehri’ni 
seyreden açıkhava sergisinde 
Erdal Duman, Günnur Özsoy, 
Hüsamettin Koçan, İbrahim 
Koç, Kemal Tufan, Mike Berg, 
Nermin Er, Osman Dinç ve 
Yunus Tonkuş’un yapıtları yer 

alıyor. Müzede ayrıca Baksı’nın 
20. yıldönümü kapsamında 
düzenlenen “Anadolu 
Ödülleri”ne değer bulunan 
projelerin biraraya geldiği bir 
diğer yeni serginin yanısıra 
Şakir Gökçebağ’ın “Aşina” 
sergisi, “Maske/Çağrışımlar” 
adlı grup sergisi ve kalıcı 
koleksiyonda yer alan yapıtlar 
da görülebilir. 
baksi.org

Zilberman, Azade 
Köker’in “Bir Katlin 
Provası” başlıklı 
sergisine yer veriyor. 
Köker’in kadın 
cinsiyeti, kimliği ve 
bedenine yönelik 
sorgulamalarını 
ortaya koyan sergi; 
sanatçının erken 
dönem çalışmalarının 
odağındaki kimlik ve 
aidiyet temaları ile 
1990’lı yıllarda pişmiş 
kil, Terrakotta ile 
ürettiği kadın figürleri 
olmak üzere iki ana 
koldan besleniyor. 
Köker’in pratiğinde 
geniş yer bulan yüzey 
katmanlama geleneği, bu kez 
kullandığı kağıt materyallerde, 
varoluşu, yokluğu ve 
geçirgenliği birbirine karışmış 

gizemli formlara yansıyor.  
“Bir Katlin Provası”,  
7 Eylül-4 Aralık 2021 tarihleri 
arasında ziyaret edilebilir.
zilbermangallery.com

Eser: Canan Erbil; 
Fotoğraf: Murat 
Germen.
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Volkan Aslan: 
“Sağlıcakla Kal”

212 Photography Istanbul

Yüzleşme

Ne Yerdeyim Ne Gökte

SALT, Amira Akbıyıkoğlu 
ile Farah Aksoy tarafından 
hazırlanan Ardışık sergilerinin 
üçüncüsünde sanatçı 
Volkan Aslan’ın “Sağlıcakla 
Kal” başlıklı sergisine 
evsahipliği yapıyor. Sait Faik 
Abasıyanık’ın “Stelyanos 
Hrisopulos Gemisi” adlı 
hikayesinden yola çıkan sergi 
bir madde ve bir imge olarak 

suya dair çok yönlü bir anlatım 
sunuyor. Sanatçının yaşamını 
sürdürdüğü İstanbul’un 
aciliyetlerine ve politik iklimle 
şekillenen dalgalı ruh hallerine 
atıfta bulunan işleri, SALT 
Galata’nın çatısından sergi 
mekanına, oradan sokağa 
uzanıyor. Sergi, 17 Ekim 2021 
tarihine kadar görülebilir.
saltonline.org 

Fotoğraf sanatı üzerinden 
disiplinlerarası bir diyalog 
ortamı sunan, “212 
Photography Istanbul”, 
bu yıl 1-11 Ekim 2021 
tarihleri arasında T.C Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ve 
Türkiye Turizm Tanıtım 
ve Geliştirme Ajansı’nın 
katkılarıyla ziyaretçilerini 
şehrin farklı noktalarında 
ağırlıyor. Festival; Anadolu ve 
Avrupa yakasında Yapı Kredi 

bomontiada, Sıraevler No: 37-
39, Zülfaris Karaköy, Tarihi 
Hüsrev Kethüda Hamamı, 
Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, 
Müze Gazhane’e dahil 
olmak üzere şehrin pek çok 
noktasında gerçekleştireceği 
sergi, panel, atölye, film 
gösterimleri ve deneyim 
alanlarıyla 10 gün süreyle 
ziyaret edilebilecek.
212photographyistanbul.com

Kuruluşundan bugüne genç 
sanatçıların yapıtlarını 
izleyiciyle buluşturan Suna ve 
İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 
bu sene, 25. yılını kutlayan 
Yeditepe Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi’ni konuk 
ediyor. Fakülte mezunları ile 
öğrencilerinin üretimlerinden 
oluşan, Marcus Graf 
küratörlüğünde hazırlanan 
“Yüzleşme” başlıklı sergi, 
alışılagelmiş öğrenci veya 

mezun sergisi anlayışını aşma 
hedefiyle çokkatmanlı bir 
forum şeklinde kurgulandı. 
Doğa-kent ve birey-toplum 
arasındaki ilişkileri tartışmaya 
açan sergi, sanat ve tasarımın 
ontolojik varlığına dair 
konuları eleştirel bir bakışla ele 
alıyor. “Yüzleşme” 24 Ekim’e 
kadar Pera Müzesi’nde ziyarete 
açık olacak.
peramuzesi.org.tr

Anna Laudel, sanatçı Ramazan 
Can’ın “Ne Yerdeyim, Ne 
Gökte” başlıklı kişisel sergisine 
Kazancı Yokuşu’ndaki yeni 
galeri mekanında yer veriyor. 
Galerinin iki katında, heykel, 
neon, resim ve yerleştirme 
işleri dahil olmak üzere farklı 
tekniklerde üretilmiş zengin bir 
seçkiyi biraraya getiren sergi, 
“Göçebelik”, “Şamanizm” ile 

“Temellük Sanatı ve Kimlik 
Konuları” başlıklı üç tematik 
bölümden oluşuyor. Yörüklerin 
yaşadığı bölgede, kendi 
belleğinde yer etmiş anılarının 
peşine düşen Ramazan Can’ın 
yıllar içindeki serüvenini izleyici 
ile buluşturan sergi, 9 Eylül-18 
Kasım 2021 tarihleri arasında 
izlenebilir.
annalaudel.gallery
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David Burnett, 2021 (212 Photography Istanbul).

Ramazan Can, “Var Olma Acısı”, 2021.
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Kente Doğru
Müze Gazhane, açılış 
etkinliklerinden biri olarak 
Serkan Taycan’ın “Kente 
Doğru” adlı sergisini ağırlıyor. 
Temel anlatısı “Kentleşme 
nedir?” sorusu etrafında 
şekillenen sergi, birbirine 
eklemlenen üç fotoğraf serisi 
ve bir yürüyüş rotasından 
oluşuyor. Taycan, fotoğraf 
serilerinin ilki olan “Habitat”ta 
taşraya bakıyor; “Kabuk”ta 
İstanbul’un çeperlerinde 
dolaşarak kentin dönüşümünün 
izlerini arıyor; üçüncü 
çalışma “Agora”da 
İstanbul’un en önemli kamusal 
alanları olan meydanlarına 
odaklanıyor. Serginin son 
bölümünü oluşturan “İki Deniz 
Arası” projesi ise taşradan 
kent meydanlarına doğru gelen 
izleği Kanal İstanbul hattında 
bir yürüyüş rotasına çevirerek, 
yaşanacak sosyal ve ekolojik 

dönüşümü tecrübe etmek için 
bir imkan yaratıyor. Sosyoloji, 
politik coğrafya, mimarlık ve 

kent politikasının kesişimindeki 
kentleşmeye ilişkin evrensel 
ve güncel tartışmalara 

bir platform oluşturmayı 
hedefleyen “Kente Doğru”, 
Ocak 2022’ye dek görülebilir.

Fo
to

ğr
af

: S
er

ka
n 

Ta
yc

an

CANTO 21, 
“SANZUWU”,  2018.

CultureCIVIC: 
Kentler Arası Ağ Geliştirme 
Hibe Programı

İçten Dışa

Goethe-Institut Istanbul, 
Anadolu Kültür, İstanbul 
Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 
Institut français Türkiye ve 
Danimarka Kültür Enstitüsü 
Türkiye ofisi ortaklığında, 
Türkiye Hollanda Büyükelçiliği 
işbirliğiyle gerçekleşen bir 
Avrupa Birliği projesi olan 
CultureCIVIC: Kültür Sanat 
Destek Programı, Türkiye’de 
kültür-sanat alanındaki 
sivil toplum çalışmalarını 
güçlendirmeyi amaçlıyor. 
CultureCIVIC: Kültür Sanat 
Destek Programı, ikinci açık 
çağrısını Kentler Arası Ağ 
Geliştirme Hibe Programı 
için yaptı. Ankara, İstanbul 

ve İzmir gibi ana kültürel 
merkezlerin ötesinde farklı 
aktörler arasındaki diyaloğun 
ve işbirliğinin geliştirilmesine 
odaklanan hibe programı, 
Türkiye genelinde merkeziyetçi 
olmayan bir etkileşimi ve ağ 
oluşturmayı teşvik ediyor. 
Programa, değişim programı 
organizasyonu, konuk sanatçı 
programı, konferans serisi, 
şehirler arası eğitim programı, 
kurumlar arası ağ geliştirme 
programı ve sergi projeleriyle 
başvurulabilecek. Başvurular 
25 Ekim 2021, Pazartesi günü 
sona erecek.
culture-civic.org

Pom Art & Design Levent 
Galeri, Yasemin Semercioğlu 
koordinatörlüğünde, farklı 
disiplinlerden sanatçı ve 
tasarımcıların üretimlerini 
biraraya getiren “İçten 
Dışa” sergisine evsahipliği 
yapıyor. Mimar Gizem 
Büyüktürkoğlu’nun kurucusu 
olduğu Pom 
Art & Design, 
Levent’teki 
galerisinde sanat 
ve tasarımın 
içiçe geçtiği 
bir platform 
yaratmayı 
hedefliyor; farklı 
disiplinlerden 
tasarımcı ve 
sanatçılar 
tarafından 
sınırlı sayıda 
üretilmiş eserleri 
ve kullanılabilir 
sanat objelerini 
izleyici ile 
buluşturuyor. 
Arzu Kaprol, 
Alev Araslı, 
Aylin Sözer, 

Ayşe Demir, Can Safa, Esat 
Fişek, Gülfem Kessler, Harun 
Antakyalı, Hilal Polat, Maria 
Kılıçlıoğlu Baraz, Sevgi Karay, 
Tayfun Mumcu’nun işlerinin 
görülebileceği sergi, 29 Eylül 
2021 tarihine kadar ziyarete 
açık olacak.
pomartdesign.com
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Onduline ile  
Mimarlık Sohbetleri

MARUF21: Marmara 
Uluslararası Kent Forumu

2018 Aralık ayında 
başlayan “Onduline ile 
Mimarlık Sohbetleri”, 2021 
yılında Binat İletişim & 
Danışmanlık küratörlüğünde 
programını güncelledi. 
Nitelikli çalışmalarıyla 
gündemde olan mimarların 
ağırlandığı ve güncel 
projelerinin konuşulduğu 
söyleşiler YouTube üzerinden 
izlenebiliyor ve bi-özet’in 
“Onduline ile Mimarlık 
Sohbetleri” sayfasından takip 
edilebiliyor. Yeni dönemin 

ilk söyleşisi Yalın Mimarlık 
kurucusu Ömer Selçuk Baz 
ile gerçekleştirildi. Namık 
Dolaman’ın hazırlayıp 
sunduğu,  İlke İzgi tarafından 
kameraya alınan söyleşide 
mimar kariyer yolculuğunda 
yarışmaların yeri, GES SCADA, 
Kapadokya Bölge Müzesi ve 
Troya Müzesi projelerinden 
bahsediyor. Eylül ayında 
yayında olacak bir sonraki 
söyleşi ise Selçuk Avcı ile 
gerçekleştirilecek. 
youtube.com/ondulineavrasya

Marmara Belediyeler Birliği 
(MBB) tarafından 1-3 Ekim 
2021 tarihleri arasında ikincisi 
çevrimiçi olarak düzenlenecek 
Marmara Urban Forum 
(Marmara Uluslararası Kent 
Forumu  - MARUF21), 
COVID-19 salgınıyla birlikte 
yerleşik kentsel politikaları ve 
planlama süreçlerini yeniden 
sorgulamanın gereğiyle 
“Çözüm Üreten Kentler: 
Yeniden Düşün, Birlikte 
Hareket Et” başlığı 
etrafında şekilleniyor. 
Dünya genelinde, 
kentleri derinden sarsan 
salgın sürecinden 
çıkarılan dersleri 
öğretilere dönüştürmek 
ve köklü dönüşümleri 
başlatmak için bir fırsat 
sunan Marmara Urban 
Forum’da birbirini 
besleyecek altı ana 
eksene odaklanılacak. 
Forum boyunca, 
“Sağlıklı”, “Kapsayıcı”, 
“Yenilikçi”, 

“Dayanıklı”, “Sürdürülebilir” 
ve “Yaratıcı” kentler olarak 
belirlenen temel eksenler 
etrafında; yerel yönetimler, 
kamu sektörü, özel sektör, 
sivil toplum kuruluşları, 
üniversiteler ve tüm diğer 
paydaşlar ile birlikte 
yürütülecek bir diyalog, 
üretim ve paylaşım zemini 
oluşturulması hedefleniyor.
marmaraurbanforum.org

Türkiye’de Mühendislik ve Mimarlığın 250 Yılı 
Uluslararası Sempozyumu 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
tarafından organize edilen 
“Türkiye’de Mühendislik ve 
Mimarlığın 250 Yılı Uluslararası 
Sempozyumu”, 19-21 Mayıs 
2022 tarihlerinde yapılacak. 
Mühendislik ve mimarlığın 
Türkiye’deki 250 yıllık geçmişini 
ortaya koymayı, belgelemeyi ve 

topluma aktarmayı amaçlayan 
sempozyum, ilgili tüm 
araştırmacıları, geçen 250 yıllık 
süre içinde farklı mühendislik 
ve mimarlık alanlarındaki 
gelişmeleri araştırmaya davet 
ediyor. Türkiye’de 1773 
yılında Mühendishane-i 
Bahr-i Hümâyun ile başlayan 

mühendislik eğitiminin 
ülkemize ve dünyaya olan 
katkılarını tanıtacak özgün 
bilimsel bildiriler sempozyumda 
sunulacak ve tartışılacak. 
Katılımın ücretsiz olduğu 
sempozyum için bildiriler 
en az iki hakem tarafından 
değerlendirilecek. Sempozyum 

sırasında, konularında uzman 
olan davetli konuşmacıların 
katılacağı paneller düzenlenecek. 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
yerleşkelerinde yüzyüze 
gerçekleştirilmesi planlanan 
sempozyuma bildiri göndermek 
için son tarih: 31 Aralık 2021.
250yil.itu.edu.tr
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Barbican Art Gallery’de
“Noguchi” Retrospektifi

Japon asıllı ABD’li heykeltıraş Isamu Noguchi’nin (1904-1988) 
20 yıllık üretken sanatsal pratiğine odaklanan gezici retrospektif 
sergi, 30 Eylül’de ilk durağı olan Londra’da Barbican Art 
Gallery’nin evsahipliğinde ziyarete açılıyor. 

Noguchi’nin heykel, mimarlık, dans ve tasarım alanlarına 
yayılan 60 yıllık kariyerinin izini süren sergi, sanatçının heykelin 
sınırlarını zorlayan cesur ve yaratıcı yaklaşımını merkezine alıyor. 
Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum (New York) 
ile diğer özel ve kamuya ait koleksiyonlardan elde edilmiş 150 
eseri biraraya getiren sergide; sanatçının taş, bronz, seramik, 
ahşap, alüminyum ve galvanizli çelikten yapılmış heykelleri, 
sahne tasarımları, mimari maketleri ile aydınlatma ve mobilya 
tasarımları görülebilecek. Daha önce nadiren sergilenmiş arşiv 
materyalleri ve fotoğraflarla, Noguchi’nin yaşamına yakından 
bakan retrospektif; heykeltıraş Constantin Brâncuși ve ressam 
Qi Baishi gibi esin kaynaklarından kamusal ve politik sanat 
projelerine; koreograflar Ruth Page ve Martha Graham ile 

1 Isamu Noguchi, 4 Temmuz 
1947 (Fotoğraf: Arnold 
Newman; ©Arnold Newman 
Collection / Getty Images / 
INFGM / ARS - DACS).
2 Isamu Noguchi, “Figure”ün 
montajı sırasında MacDougal 
Alley stüdyosunda, 1944 
(Fotoğraf: Rudolph 
Burckhardt; The Noguchi 
Museum Archives, 03765; 
©INFGM / ARS - DACS 
/ Rudolph Burckhardt’ın 
terekesi).

1

2
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yaptığı işbirliklerinden mimar R. Buckminster Fuller ile yakın 
ve kalıcı dostluğuna; 1960’lar, 70’ler ve 80’lerde ABD, İtalya ve 
Japonya’da ürettiği büyük ölçekli işlere uzanacak.

Barbican Centre (Londra, BK), Museum Ludwig (Köln, 
Almanya) ve Zentrum Paul Klee (Bern, İsviçre) tarafından 
organize edilen sergi, LaM’ın (Lille Métropole Musée d’art 
moderne, d’art contemporain et d’art brut; Lille, Fransa) işbirliği 
ile gerçekleşiyor. 9 Ocak 2022 tarihine kadar Barbican Art 
Gallery’de gösterimde kalacak olan gezici sergi; daha sonra 
sırasıyla Museum Ludwig (26 Mart-31 Temmuz 2022), Zentrum 
Paul Klee (23 Eylül 2022-8 Ocak 2023) ve LaM’da (6 Nisan-16 
Temmuz 2023) izleyici ile buluşacak. ■

3

6 75

4

3 Isamu Noguchi, “Mantra Kaydırağı” (Slide 
Mantra) üzerinde, “Isamu Noguchi: What is 
Sculpture?”, 1986 Venice Bienali (Fotoğraf: Michio 
Noguchi; The Noguchi Museum Archives, 144398; 
©INFGM / ARS - DACS).
4 Isamu Noguchi, “Benim Arizonam” (My Arizona), 
1943 (Fotoğraf: Kevin Noble; The Noguchi Museum 
Archives, 00071; ©INFGM / ARS - DACS).
5 Isamu Noguchi, “Lunar Infant”, 1944 (Fotoğraf: 
Kevin Noble; The Noguchi Museum Archives, 
150797; ©INFGM / ARS - DACS).
6 Isamu Noguchi, “Üçleme (Üçlü)” [Trinity 
(Triple)], 1945 / üretim: 1988 (Fotoğraf: Kevin 
Noble; The Noguchi Museum Archives, 9891; 
©INFGM / ARS – DACS).
7 Isamu Noguchi, “Humpty Dumpty”, 1946 
(Whitney Museum of American Art / Scala 
©INFGM / ARS – DACS).
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8 Isamu Noguchi “Işıklı Plastik Heykel” (Luminous Plastic 
Sculpture) ile birlikte, 1943 (Fotoğraf: Eliot Elisofon; The Noguchi 
Museum Archives, 03766; ©INFGM / ARS - DACS / Eliot Elisofon).
9 “AKARI”, 1953; modeller: 27N, 2N, BB3-70FF, BB2-S1 14A, 
BB1-YA1, 31N (©INFGM / ARS - DACS / The Kagawa Museum).
10 Isamu Noguchi, “Paris Soyutlaması” (Paris Abstraction), 
1927-1928 (Fotoğraf: Kevin Noble; The Noguchi Museum Archives, 
02635; ©INFGM / ARS – DACS).
11 Isamu Noguchi, “Peking Brush Drawing”, 1930 (Fotoğraf: Kevin 
Noble; The Noguchi Museum Archives, 01213; ©INFGM / ARS - 
DACS).
12 Isamu Noguchi, “Tarih Meksika” (History Mexico), 1936 
(Fotoğraf: Rafael Gamo; The Noguchi Museum Archives, 152293; 
©INFGM / ARS – DACS).

8

10

12

11

9
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MAXXI’de “Casa Balla”:
Giacomo Balla 150 Yaşında

MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo), Giacomo 
Balla’nın 150. doğum yıldönümünü, sanatçının Roma’daki 
Fütürist evinin halka açılışı ve müzede buna eşlik eden bir sergiyle 
kutluyor. Bartolomeo Pietromarchi ve Domitilla Dardi’nin 
küratörlüğünü üstlendiği “Casa Balla: Dalla casa all’universo e 
ritorno” başlıklı proje kapsamında; Via Oslavia’da sanatçının 
1929 yılından ölümüne dek yaşadığı ve çalıştığı ev, ilk kez 
ziyarete açılıyor.

İtalyan sanatçı Giacomo Balla (1871-1958), yaşamının neredeyse 
30 yılını geçirdiği bu evi; sayısız mobilya, eşya, mutfak gereci, 
resim ve heykeller, kendi tasarladığı giysiler ve başka pek çok 
nesnenin benzersiz toplamıyla bir laboratuvara dönüştürdü. Casa 
Balla’nın haftasonları ziyaret edilebileceği program kapsamında 
gerçekleşen sergide; Balla’ya ait, çeşitli özel koleksiyonlardan 
edinilmiş eserler ve nesneler, uluslararası sanatçı ve tasarımcıların 
çağdaş üretimleriyle yanyana gelerek yeni bir diyalog imkanı 
buluyor. 

1

2

1 Oturma odası, Casa Balla, Via Oslavia 
(Fotoğraf:  M3Studio; Fondazione MAXXI’nin 
izniyle; ©GIACOMO BALLA / SIAE 2021).
2 Luce’nin odası, Casa Balla, Via Oslavia 
(Fotoğraf:  M3Studio; Fondazione MAXXI’nin 
izniyle; ©GIACOMO BALLA / SIAE 2021).
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Ila Bêka & Louise Lemoine, Carlo Benvenuto, Alex Cecchetti, 
Emiliano Maggi, Leonardo Sonnoli,  Space Popular, Cassina ve 
Patricia Urquiola tarafından, bir sanat eseri olarak Casa Balla’dan 
esinle sergiye özel üretilen bu işler, 1930’ların evi ile 21. yüzyıl 
müzesi arasında yeni bir zaman-mekan deneyimi sunarken bir 
yandan da çok yönlü usta sanatçıya ait tasarıların bugün hala 
güncelliğini koruduğunu ortaya koyuyor.

Casa Balla ve MAXXI sergisi, 21 Kasım 2021’e kadar ziyarete 
açık olacak. ■

3 Giacomo Balla kızlarıyla, Roma, 1932 (Theo and Nelly 
van Doesburg Arşivi; ©GIACOMO BALLA / SIAE 2021).
4 Mutfak, Casa Balla, Via Oslavia (Fotoğraf:  M3Studio; 
Fondazione MAXXI’nin izniyle; ©GIACOMO BALLA / 
SIAE 2021).
5-6 Carlo Benvenuto, İsimsiz, 2021 (Carlo 
Benvenuto’nun izniyle).
7 Space Popular, Camera Balla adlı videodan bir kare 
(Space Popular’ın izniyle).

3 4

6

7

5
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8 Leonardo Sonnoli, “tik tak”, 2021 (Tasarımcının izniyle)
9 Leonardo Sonnoli, “çift görme” (non vedere doppio), 
2021 (Tasarımcının izniyle).
10 Leonardo Sonnoli, “böyle söyleme” (non dirlo), 2021 
(Tasarımcının izniyle)
11 Ila Bêka & Louise Lemoine, La grotta del futuro 
Anteriore filminden, 2021 (Özel Koleksiyon)
12 Jim Lambie, “Darbeler (Siyah & Beyaz)” [The Strokes 
(Black & White)], “Bilinmeyen Zevkler” (Unknown 
Pleasures) enstalasyonundan görünüm, 2008; “Unknown 
Pleasures (Hara Museum of Contemporary Art, Tokyo; 
©JIM LAMBIE / SIAE 2021).
13 Giacomo Balla, Luce’ye elbise tasarımı, 1930 (Collezione 
Fondazione Biagiotti Cigna).
14 Giacomo Balla, Yazlık elbise tasarımı, 1930 (Collezione 
Fondazione Biagiotti Cigna).

8 9 10

13 14

11 12
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Arthur Jafa: 
“MAGNUMB”

Danimarka’nın en önemli çağdaş sanat kurumlarından 
Louisiana Modern Sanat Müzesi, ABD’li sanatçı Arthur Jafa’nın 
“MAGNUMB” başlıklı sergisine evsahipliği yapıyor. Bugüne 
kadar Jafa’nın dinamik sanatsal üretimine odaklanan en kapsamlı 
gösterim olan sergide; sanatçının siyahi kimliği, siyahiliğin 
evrensel ve toplumsal çağrışımlarını sorguladığı işlerine yer 
verilecek.

Howard Üniversitesi’nde sinema ve mimarlık eğitimi alan Arthur 
Jafa; sanat, sinema ve müzik alanlarında sürekli mekik dokuduğu 
uzun soluklu kariyerini, Amerikan siyahi kültürü ve deneyimini 
hem estetik biçim hem de içerik olarak taşıyan ve aktaran görsel 
bir dil oluşturmaya adadı. Sanat hayatına görüntü yönetmeni 
olarak başladı; Spike Lee ve Stanley Kubrick gibi önemli 
yönetmenlerle çalıştı. 1991’de Sundance Film Festivali’nde, Julie 
Dash’in yönettiği Daughters of the Dust filmindeki başarısı ile 
en iyi sinematografi ödülünü kazandı. Jay-Z, Solange Knowles, 
Kanye West gibi sanatçılarla birlikte çalışarak, klip yönetmenliği 
yaptı. 2019’da Venedik Bienali’nde Altın Aslan ödülünü 
kazanarak küresel sanat dünyasındaki yerini pekiştirdi. 

2,5 yılda gösterime hazırlanan sergi, sanatçının önemli film 
çalışmalarının yanında, video, fotoğraf, entalasyon gibi farklı 
mecralardan ve çoğu bu gösterime özel üretilmiş işlerine yer 
açıyor. Eserleri; popüler kültür ve toplumsal eleştiriye yakınlığı 
nedeniyle Amerikan Pop Art geleneğinin bir devamı olarak 
nitelenen Jafa’nın Afro-Amerikan yaşam kesitlerini, polis şiddeti 

1

2
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kayıtlarını, Sivil Haklar Hareketi’nden görüntüleri siyahi sanatı 
ve popüler kültürle harmanladığı “Love is the Message, The 
Message is Death”, “akingdoncomethas”, “Ex-Slave Gordon” 
gibi pek çok çalışmasının yanında sanatçıya Altın Aslan ödülünü 
kazandıran “White Album” adlı işi de sergide görülebilecek.

Küratörlüğünü Mathias Ussing Seeberg’in yaptığı “MAGNUMB”, 
31 Ekim 2021 tarihine kadar izlenebilir. ■

1 Arthur Jafa, “Geçmişin Umrumda Değil, Sadece Aşkımızın Sürmesini İstiyorum” 
(I Don’t Care About Your Past, I Just Want Our Love to Last), 2018 (©Arthur Jafa; 

Sanatçının ve Gladstone Gallery’nin izniyle, New York ve Brüksel).
2 Arthur Jafa, “Kodaman II” (Big Wheel II), 2018 (©Arthur Jafa; Barasch Carmel 

Family Collection).
3 Arthur Jafa, akingdoncomethas adlı videodan, 2018 (©Arthur Jafa; Sanatçının ve 

Gavin Brown’s enterprise’ın izniyle, New York/Roma).
4 Arthur Jafa, “APEX”, 2013 (© Arthur Jafa).

5 Arthur Jafa, “Eski Köle Gordon 1863” (Ex-Slave Gordon 1863), 2017 (©Arthur 
Jafa; Sanatçının ve Gladstone Gallery’nin izniyle, New York ve Brüksel).

6 Arthur Jafa, Love is the Message, The Message is Death videosundan bir kare, 
2016 (Sanatçının ve Gladstone Gallery’nin izniyle, New York ve Brüksel).
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7 Arthur Jafa, Love is the 
Message, The Message is Death 
videosunda şarkıcı Lauryn Hill, 
2016 (Sanatçının ve Gladstone 
Gallery’nin izniyle, New York ve 
Brüksel).
8 Arthur Jafa, Love is the Message, 
The Message is Death videosunda 
sahnede dansçı Storyboard P, 
2016  (Sanatçının ve Gladstone 
Gallery’nin izniyle, New York ve 
Brüksel).
9 Arthur Jafa, Love is the 
Message, The Message is 
Death videosundan: Başkan 
Obama, Clementa Pinckney’nin 
cenazesinde “Amazing Grace” 
şarkısını seslendiriyor (Sanatçının 
ve Gladstone Gallery’nin izniyle, 
New York ve Brüksel).
10 Arthur Jafa, Love is the 
Message, The Message is Death 
videosundan: Sarhoş bir genç 
kadını havaya kaldırıp yere 
çalarken görüntülenen polis 
memuru (Sanatçının ve Gladstone 
Gallery’nin izniyle, New York ve 
Brüksel).

7
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“Devour the Land”:  
Yok Edilen Topraklar
Amerikan Manzara Fotoğrafçılığı  
ve Savaş 

2020 Mart ayında pandemi nedeniyle ziyarete kapanan 
Harvard Sanat Müzesi, geçen 1,5 yılın ardından Eylül ayında 
yeniden kapılarını açıyor. Müzenin açılış sergilerinden “Devour 
the Land: War and American Landscape Photography”,  
ABD’deki askeri faaliyetlerin çevre üzerindeki beklenmedik 
ve yıkıcı etkilerine 60 çağdaş fotoğrafçının kadrajından 
bakıyor. Yaklaşık 160’a yakın fotoğrafın 7 tematik bölüm 
halinde sunulduğu sergi; ABD ordusu ve onun çalışmalarını 
destekleyen, tedarik eden geniş endüstri ağının ülke çapındaki 
ayak izini ortaya koyarken, bu faaliyetleri yarattığı etkiler ve 
tepkiler bağlamında inceliyor.

Tanımlanması ve ölçülmesi bir yana, kimi zaman farkedilmesi 
bile güç olan çevresel zararın fotoğraflara nasıl yansıdığına bakan 
sergide yer alan işler, savaşın yol açtığı şaşırtıcı ekolojik değişim 
ve yenilenme süreçlerine de ışık tutuyor.

İç Savaş dönemine uzanan bir güzergahı takip eden sergi; hem 
çevresel aktivizmin hem de fotoğrafçılıkta çevresel konulara 
ilginin yükselişte olduğu 1970’lerden yola çıkarak günümüze 

1
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ulaşıyor. Müzenin kendi arşivinin yanısıra, Kuzey Amerika kamu 
kuruluşları ve özel koleksiyonlardan edinilmiş eserleri gösterime 
taşıyan sergide; Robert Adams, Federica Armstrong, Robert Del 
Tredici, Lucas Foglia, Sharon Gilbert, Ashley Gilbertson, Zig 
Jackson, Stacy Kranitz, Mark Power, Sheila Pree Bright, Sim Chi 
Yin, Sharon Stewart, Robert Toedter, Phil Underdown ve Will 

Wilson’ın da aralarında olduğu, profesyonel fotoğraf sanatçıları, 
fotomuhabirler ve kimi daha az bilinen ya da yeni yükselen 
fotoğrafçıların işleri biraraya geliyor.

Makeda Best’in küratörlüğünde hazırlanan “Devour the Land”, 
16 Ocak 2022 tarihine kadar görülebilir. ■

1 Sim Chi Yin, Nevada Test Sahası’nı çevreleyen dağ 
silsilesi, Kasım 2017; Most People Were Silent serisinden 

(Harvard Art Museums, Richard and Ronay Menschel 
Fund for the Acquisition of Photographs, 2020.181; 

©Sim Chi Yin; Sanatçının izniyle).
2 Per Brandin, Brookhaven National Lab, Nükleer 

reaktör, Kontrol odası, 1979. Long Island Project’ten 
(Harvard Art Museums, Carpenter Center for the Visual 

Arts, Apeiron Workshops’un armağanı, 2.2002.408; 
©Per Brandin 1979; Harvard Art Museums’un izniyle).
3 Alex Webb, Treece’in (Kansas) kuzey tarafında su ve 

çöple dolu maden kuyusu, 2012 (Harvard Art Museums, 
Fund for the Acquisition of Photographs, 2020.165; 

©Alex Webb; Robert Klein Gallery’nin izniyle).
4 Joshua Dudley Greer, TNT mühimmat deposu, Point 

Pleasant, Batı Virginia, 2012. Point Pleasant serisinden 
(Harvard Art Museums, Richard and Ronay Menschel 
Fund for the Acquisition of Photographs, 2019.345; 

©Joshua Dudley Greer; Sanatçının izniyle).
5 Ashley Gilbertson, Bir Hunters Point sakini işçilerle 
konuşuyor, San Francisco, California, 5 Mayıs 2017; 

Bombs in Our Backyard. Archival serisinden (Harvard 
Art Museums, Fund for the Acquisition of Photographs, 
2020.166; ©Ashley Gilbertson/VII; Sanatçının izniyle).

6 Barbara Norfleet (American, b. 1926), Ellerton: 
Savannah River Nükleer Santrali’nin inşası için yok 

edilen kasaban geriye kalanlar, Aiken, SC, 1988; The 
Landscape of the Cold War serisinden (Harvard Art 

Museums, Gift of Barbara Norfleet, 2010.448.16; 
©Barbara Norfleet; Harvard Art Museums’un izniyle).
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Mucem:
Suyun Kıyısında  
Gölgelerin Dansı 

Z. Canan Girgin ■ 2600 yıllık tarihiyle 
Avrupa’nın en eski ve günümüzde 
Fransa’nın ikinci büyük şehridir 
Marsilya. MÖ 6. yüzyılda 12 İyon 
şehrinden biri olan Phokaialı (bugünkü 
adıyla Foça) denizcilerin kurduğu 
şehir, zamanla Vieux Port (Eski Liman) 
etrafında genişleyerek bugünkü halini 
almıştır. Marsilya’nın kalbi, antik 
dönemin mirası, Akdeniz’in bu en büyük 
ticaret limanında atar.

Marsilya’daki değişim rüzgarı1, Avrupa 
Birliği ve Fransa tarafından fonlanan 
yenilenme projesi çerçevesinde, 1990’larda 
başlamıştı ve liman bölgesinin yeniden 
doğuşunu da kapsıyordu. İmzasını 
atacak ikonik yapıt da tarihi J4 
rıhtımına yapılacak Avrupa ve Akdeniz 
Uygarlıkları Müzesi (Mucem: Musée 
des Civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée) olacaktı2. 2002 yılında 
Kültür Bakanlığı’nın açtığı ve tanınmış 

Mucem, Marsilya’da 2013’te açılan bir müze. Paris dışında Fransa’nın ilk ulusal 
müzesi olma özelliğini taşıyor. Sadece temel sistemi, betonarme perde duvarları ve 
çevresel kirişleri yerinde döküm yöntemiyle gerçekleştirilmiş olan yapıda diğer tüm 
taşıyıcı elemanlar prekast komponentlerle oluşturulmuş. Le Corbusier’nin yapımı 
1952’de tamamlanan Unité d’Habitation’undan bu yana Marsilya’da inşa edilen en 
yenilikçi tasarım olarak nitelenebilir.

1
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mimarların da katıldığı yarışmayı; Fransız 
mimar Rudy Ricciotti, modern mimari 
yaklaşımlarla Akdeniz ülkelerinin kültürel 
motiflerini bütünleştiren tasarım önerisi ile 
kazandı3.

Yarışmadan yedi yıl sonra (2009) yapım 
kararı alınan müzenin inşaat süreci, 
zamana karşı yarışarak, 2012’nin sonunda 
tamamlanmıştır (Resim 1-2). Böylece, 
1990’larda başlayan değişim rüzgarı 
Marsilya’ya 2013’te “Avrupa’nın Kültür 
Başkenti” seçilme başarısını getirmiş, 
Mucem de başyapıt olarak yerini almıştır; 
aynı zamanda Paris dışında açılan ilk 
ulusal müzedir. Antik Vieux Port’un 
koruyucusu, 17. yüzyıldan günümüze gelen 
St. Jean kalesinden (restorasyonu Roland 
Carta tarafından yapılmıştır); köklü 
geçmişten günümüz modernine geçişi 
temsil edercesine, havada asılı gibi duran 

ışınlarının beton örgü cepheden içe vuran 
gölgesinin serinleme etkisini hisseden 
ziyaretçiler, ağaç kolonlarla çevrili gezinti 
parkurlarında yapının gizemini keşfe çıkar. 
Ortamın sarmaşık kaplı ormanda dolaşma 
hissi verdiği, cephenin ise ağaç kolonların 
köklerini anımsattığı söylenebilir (Resim 5).

Kare planda, geçirgen bir kutu içinde rijit 
kutu (en dışta 72x72 m, içte 52x52 m) 
tipolojisi ile tasarlanan 18 m yüksekliğindeki 
prizmatik yapının toplam 16.500 m2 

kullanım alanı mevcuttur, 3.690 m2’si 

narin bir köprü ile Mucem’in çatı terasına 
bağlanılır (Resim 3). 

Ricciotti, Mucem’in cephe tasarımında, 
Akdeniz kültürünün izlerini Avrupa’nın 
ileri beton teknolojisi ile buluşturmuştur. 
Yapının çatı terasından başlayarak güney 
ve batı cephelerine devam eden ve gizemi 
de temsil eden beton örtüsü; yine bir 
Akdeniz ülkesi olan İspanya’da kadınların 
başlarından omuzlarına dökülen mantilla 
şalını hatırlatır; diğer taraftan Akdeniz’in 
karşı kıyılarında yaygın bir mimari unsur 
olarak pasif soğutma amacına da hizmet 
eden müşrefiyeyi (mashrabiya) çağrıştırdığı 
da düşünülebilir. Dantel benzeri baskın 
cepheleri; gece olduğunda mavi-turkuaz 
renkler içinde kaybolur, içinden yer yer 
süzülen beyaz ışık ile gökyüzü ve parlayan 
yıldızları anımsatır (Resim 4). Gündüz 
saatlerinde ise deniz tarafından gelen güneş 

1 Mucem: Musée des Civilisations de l’Europe 
et de la Méditerranée (2002-2013), Marsilya, 

Fransa, 2013; mimar: Rudy Ricciotti (Fotoğraf: 
©Amaury Laporte / CC BY 2.0).

2 Mucem, Marsilya, Fransa, 2013 (Fotoğraf: 
©Fred Romero / CC BY 2.0).

3 Tarihi St. Jean kalesinden 115 m’lik köprü 
ile Mucem’e geçiş (Fotoğraf: ©Agnès Mellon / 

Mucem). 

2
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sergi alanlarından oluşmaktadır. Muhtelif 
tekniklerde çok sayıda obje, tablo, fotoğraf, 
posta kartı, ses kaydı, kitap ve periyodiğe 
evsahipliği yapar (Resim 9). Zemin katında 
1600 m2 Akdeniz temalı modüler bir 
galeri (La Galerie de la Méditerranée) 
ve kitapçı mevcuttur; 1. kat ise tümüyle 
sergi alanlarına ayrılmıştır. Zemin altı 
kotta 2.415 m2’lik alan; ofisler, toplanma 
mekanı ile müzedeki sergi malzemelerini 
koruma ve araştırma amaçlı birimleri 
kapsar. Mucem’in zeminaltı kotunda 
kullanılan taş malzeme, komşusu tarihi St. 
Jean Kalesi’ni referans alır ve bu kotta 335 
kişilik bir oditoryum da mevcuttur. Köprü 
ile bağlanılan 2.500 m2’lik çatı terasında 
ise 1.100 m2’lik kapalı ve açık alanları ile 
panoramik manzaralı bir restoran yer alır.

Mucem; parçalardan bütüne doğru, 
yenilikçi teknikler kullanılarak 

şekillenmiştir. Dışta geçirgen içte geniş 
açıklıklı mimarisi ileri beton teknolojileri 
ile buluşmuş, gelenekselin çok dışında bir 
sistem hayata geçirilmiştir4. Sadece temel 
sistemi, betonarme perde duvarlar ve 
çevresel kirişler yerinde dökümdür, geri 
kalan tüm taşıyıcı unsurlar önüretimli 
elemanlar ile oluşturulmuştur. Temel 
sistemi ve perdelerin inşasından sonra, 
kolonlar yerine, güçlü bir kalıp sistemi 
gerektiren kat döşeme ve kiriş sistemi inşa 
edilmiştir. Bir katın taşıyıcı sisteminin 
imalatında; önce ilgili kat kotuna kurulan 
kalıp sistemi ile 40x50 cm kesitli çevresel 
kirişlerin sonra da bir üst kattakilerin 
yerinde donatı yerleşimi ve beton dökümü 
gerçekleştirilmiştir. Daha sonra ardgerme 
uygulanan bu çevresel5 kirişlere yüksek 
performanslı C60/75 sınıfı öngermeli ve 
önüretimli T tipi (bulb-tee girder) döşeme-
kiriş elemanları6 mesnetlenmiş, zemin 

4 Baskın cephenin gece olduğunda gökyüzü 
ve parlayan yıldızlara dönüşümü, Mucem, 
2017 (Fotoğraf: ©Paolo Gilberto / CC BY-ND 
2.0).
5 Gizemli cephe gerisindeki ağaç kolonlarla 
çevrili gezinti parkuru, Mucem, 2014 
(Fotoğraf: ©Pierre Metivier).
6 Gezinti parkurunu taşıyan çelik kablolar ve 
cephenin yanal stabilitesini sağlayan dairesel 
kesitli payandalar, Mucem, 2015 (Fotoğraf: 
©Philippe Martin).
7 Tipik bir kata ait, ardgerme de uygulanarak 
eksenel yükleme deneyi için hazırlanmış  
Y şekilli ağaç kolon. Mucem, 2009  
(Fotoğraf: ©Yannick Vernet / CC BY 2.0).
8 Zemin altı kottaki oditoryumda ağaç 
kolonların etkisi, Mucem, 2013  
(Fotoğraf: ©Julie Cohen / Mucem).
9 Galeri mekanlarından bir görünüş,  
Mucem, 2017 (Fotoğraf: ©Jean-Pierre 
Dalbéra / CC BY 2.0).
10 Çatı terası kotundaki konsollu taşıyıcı 
sistem, Mucem, 2015 (Fotoğraf: ©Philippe 
Martin). 

4
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eklenmiştir; olası bir yangın durumunda, 
PP lifler eriyerek beton içinde oluşan su 
buharının kaçması için yol oluşturacak, 

böylece kolonların hasar görmesinin önüne 
geçilecektir. Lifli bu harcın ağaç kolonlara 
dökümünün yatay yerine düşey pozisyonda 

kat ve sergi mekanı olarak kullanılacak 
üstteki iki katta iç kolonsuz 25 m açıklık 
bu şekilde geçilmiştir. Esas olarak; iki 
katın döşeme-kiriş sisteminin yerleşimi 
sonrası önüretimli UHPC7 ağaç kolonlar 
iki katın çevresel kirişlerine kiriş dışından 
birleştirilmiştir. Burada, üst ve alt kolonu 
birleştiren spiral donatı ve onunla 
bağlantılı kiriş içlerine geçen kenetleyici 
firkete donatılar mevcuttur. Birleşim,  
60 MPa dayanımlı rötre yapmayan harç 
ile tamamlanmıştır. Döküm sonrası 
ağaç kolon görünümünün devamı için, 
birleşim dıştan ince UHPC kabuk ile 
sarılmıştır (Resim 5). Ağaç kolonlar; 
her kat seviyesinde, sadece kesme 
kuvveti ve normal kuvvet aktaracak, 
moment almayacak şekilde (mafsallı) 
tanımlanmış; yük taşıma kapasitesi, düşey 
ve yanal stabilite ardgerme uygulanarak 
sağlanmıştır. Ardgerme kabloları, 
aderanssız olarak (kılıf içinde) kolonun 
gövdesi ve yukarı doğru da kolları içinden 
çatı kotuna ulaşarak burada kilitlenir 
(Resim 5,7). Ağaç kolonların zemin altı 
kotta, oditoryum seviyesinden, deniz 
yosunlarını çağrıştırırcasına yükselişi 
katılımcılara denizaltında olduklarını 
hissettirir (Resim 8). 

Ağaç kolonların formu kattan kata 
değişir; 25-40 cm çapında, 2,8-8,79 m 
yüksekliğinde toplam 309 kolon birimi; 
doğrusal, V, Y ve N olarak 20 ana tipin 80 
farklı kombinasyonu ile oluşturulmuştur8 
(Resim 7). Kolonların organik görünümü 
için sadece formlar değil kalıp tarzı da 
farklılaştırılmıştır. Ağaç kütükleri oyularak 
şekillendirilmiş, sonra içlerine dökülen 
poliüretan ile negatif kalıplar çıkarılmıştır9. 
UHPC karışımına, standart çelik liflerin 
yanısıra polipropilen (PP) lifler de 

9

10

87
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yapılmasıyla, liflerin sayısı ve yöneliminin 
tek doğrultuda değil, gelişigüzel (3D) 
olması sağlanmıştır10.

Çatı kotundaki taşıyıcı sistem, alt 
kotlardan ayrı olarak ve tek yönde 
sıralanarak, iki yöne konsollu (toplam 
12 m, 2x6 m) T formunda tasarlanmıştır 
(Resim 10). UHPC kolonların dışa bakan 
tarafı, paslanmaz çelik kablolar ile zemin 
kotundan çatı kotuna gezinti parkurlarını 
3 m aralıkla taşır (Resim 5). İçe bakan 
yönde; diğer yöndeki eğilmeyi dengelemek 
için, örgü beton çatı örtüsünün ağırlığı 
ve yarı mesafeden (3 m) çekmeye çalışan 
kablolar kullanılmıştır. Kablolar; 
ahşap döşeme elemanlarının altındaki 
önüretimli döşeme-kiriş elemanlarına 
mesnetlenmiştir.

1500 m2’lik dantelvari yüzey, 6x3 m’lik  
9 farklı tip 384 UHPC panel ile 
oluşturulmuştur. Çatı panelleri 7 cm, 
cephe panelleri ise 10 cm kalınlığındadır. 
Cephe ve çatı panelleri sadece günün farklı 
saatlerinde farklı gölge oyunları sergilemez, 
aynı zamanda rüzgarın şiddetini de azaltır; 
tasarımda, maks. 200 km/saat rüzgar hızı 

esas alınmıştır. Pürüzsüz panel görünümü 
için, kalıplar düşey pozisyona getirilerek 
harç dökülmüştür. Cephenin yanal 
stabilitesi paslanmaz çelik payandalar ile 
sağlanmış, payandalar ara katlarda ağaç 
kolonların aralarına yerleştirilen çelik 
profillere, çatı kotunda ise ardgermeli 
çevresel kirişe mesnetlenmiştir.

St. Jean Kalesi net 115 m’lik11 (+20 m  
dönüş kısmı ile 135 m) köprü ile Mucem’e, 
69 m’lik köprü ile St. Laurent Kilisesi’ne 
bağlanır; köprülerde benzer teknik ve aynı 
kalıp kullanılarak, 4.6 m’lik UHPC  
parçalar ardgerme kabloları ile biraraya 
getirilmiştir (Resim 11). Ardgerme 
kabloları, eğilmeden oluşacak çekme 
gerilmelerini basınca dönüştürerek 
malzemenin etkinliğini arttırır. 115 m’lik 
köprüde yaya geçişi sırasında oluşacak 
yerdeğiştirme (sehim) ve titreşimi minimize 
etmek için, ayrıca inşaat aşamasında 41 
cm ters sehim uygulanmış ve köprünün 
alt kısmına sönümleyici yerleştirilmiştir. 
Rüzgara karşı yanal stabilite için alt 
kısımda çelik X çaprazları uygulanmıştır.

Yapının çatı terasında ahşap zemin 
kaplaması olarak, ısıl işlem (termo) 
görmüş, dış etkilere çamdan daha 
dayanıklı olan sert ağaç grubundan 
dişbudak seçilmiştir. Ayrıca yapının CO2 

ayak izini azaltmak için, kapalı devre 
çalışan, deniz suyu kaynaklı ısı pompası 
sistemi kurulmuştur.

J4 rıhtımı üzerinde yükselen, mimar 
Rudy Ricciotti’nin tasarımı Mucem; 
2015’de “Council of Europe Museum 
Prize” ve American Concrete Institute 
(ACI) tarafından “Excellence in Concrete 
Construction Award”, ayrıca 2017’de 
de “Colored Concrete Works Award”ı 
kazanmıştır. 

Marsilya’nın değişim rüzgarına önemli 
katkıda bulunan Avrupa ve Akdeniz 
Uygarlıkları Müzesi Mucem; Akdeniz’in 
kültürel motifleri ile Avrupa’nın 
modern beton teknolojilerinin birlikte 
uygulandığı aynı zamanda günümüz 
mühendisliğinin sınırlarını zorlayan bir 
yapım teknolojisine sahiptir. Dışarıdan 
bakıldığında kimliğini ele vermeden 
kendisini keşfe çağıran müzenin mimarı 
Ricciotti, müze yapılarının tasarımı 
konusunda önemli bir farklılaşmaya imza 
atmış görünüyor.
 
Yenilikçi yapım teknolojilerini ülkemizde 
de görmek dileğiyle...

■ Z. Canan Girgin, Prof.Dr., Yıldız 
Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü.

11

11 St. Jean Kalesi’nden Mucem’e 
geçiş, Ardgermeli köprü Mucem, 2015 
(Fotoğraf: ©Agnès Mellon / Mucem).
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1 Giriş
2 Ofisler

3 Restoran
4 Gezinti Parkuru

5-6 Çatı Terası
7 Sergi Salonu

8 Oditoryum
9 Rıhtım
10 Köprü
11 Liman

12 Karşılama
13 Atölyeler

14 Isı Pompası

Çizimler: ©Agence Rudy Ricciotti

High Performance Concrete): Estetik ince formları, 
taşıyıcılık ve dış etkilere dayanıklılık (donma-çözülme, 
klorid geçirimsizliği, aşınma dayanımı) kriterleri ile aynı 
anda sağlamak üzere UHPC üretimi 90’ların sonlarında 
Avrupa’da başlamıştır. Karışım tasarımında, su/bağlayıcı 
oranı oranı maks. 0,25 olmalıdır, 0,16-0,20 aralığı 
yaygındır. Atölye ortamında ve kendiliğinden yerleşen 
nitelikte uygulanır. Basınç dayanımı min. 150 MPa 
(genellikle 150-200 MPa), çekme dayanımı min. 5 MPa 
(genellikle 7-12 MPa),elastisite modülü 45-65 GPa, 
birim hacim ağırlığı ~2.500 kg/m3 düzeyindedir. 1.000 
kg/m3’e kadar yüksek dayanımlı çimentolar ve bazalt, 
quartz gibi yüksek dayanımlı agregalar gereklidir. 
Karışımda, genellikle maks. 1 mm boyutlu ince agregalar 
(kırma taş unu: maks. 0,063 mm, kuvartz kumu: maks. 
0,5 mm) kullanılır. Silis dumanı (çimentonun %20-25’i), 
rötreyi önlemek ve sünekliği arttırmak için hacimce 
min. %1 çelik lif (78 kg/m3) vazgeçilmez özelliktedir 
(genellikle %2-3 uygulanır; 0,2 mm çaplı, boy/çap oranı 
65 olan düz yüzeyli çelik lifler tercih edilir). Üretilen 
elemana dayanımını kazanması için 48-72 saat buhar 
kürü (örneğin 90oC ve % 95 nem düzeyi) uygulanır.
UHPC ağaç kolonlar, dantelvari dış yüzey ve 
yaya köprüsünde; betonun koyu gri ve siyah renk 
tonları karışıma eklenen demir oksit pigmentlerden 

kaynaklanmıştır. Riccotti, deniz kıyısındaki yapıda tüm 
dış etkilere açık olan beton elemanların renk stabilitesini 
korumak için bu kararın alındığını belirtmektedir. 
Etkileyici renk seçimi 2017’de “Colored Concrete 
Works” ödülünü getirmiştir.
8 Yanal doğrultuda sapma miktarı 9 m’lik bir kolon için 
maks. 2 mm ile sınırlandırılmıştır.
9 Atölyede, poliüretan kalıplar UHPC dökümünde 
boyutların değişmemesi için çevresel olarak tutulmuş, 
böylece Y ve N kolonlarda lazerli boyut kontrolunda 
sapmanın sadece 1 mm düzeyinde kalması sağlanmıştır.
10 Döküm işlemi kolonda soğuk derz oluşmaması 
için ara vermeden tek seferde gerçekleştirilmiştir. 
Kolonlardan alınan prizma numunelerde lif yönelimi ve 
liflerin belirli bölgede birikme olasılığı kontrol edilmiştir.
11 Mucem’e bağlanan UHPC köprü için; yaya trafiği 
olarak 250 kg/m2 düşey yük esas alınmıştır. Sadece 4 cm  
kalınlığında, 2,2 m genişliğinde, 1,8 m yüksekliğinde 
toplam 26 UHPC eleman, üstte 67 mm ve altta 127 mm 
çaplı çifter ardgerme kablosu ile biraraya getirilmiştir. 
Burada, Ricciotti ve sözkonusu beton firması tarafından 
Passerelle des Anges adlı yaya köprüsünde (2009) 
uygulanmış UHPC köprü deneyiminden yararlanılmıştır.

Notlar:
1 Marsilya, Fransa’nın en büyük varoşlarından 
birine, bir milyondan fazla ve çok çeşitli etnik nüfusa 
sahiptir. Tarihsel önemine karşılık, günümüzde yüksek 
suç oranları nedeniyle turistik açıdan cazip bir yer 
olamamıştır. Bu açıdan, değişim rüzgarının Marsilya’yı 
daha cazip hale getirmeyi amaçladığı düşünülebilir. 
2 1937’de Paris’in dışında kurulan Musée National des 
Arts et Traditions Populaires’in (MATP), Marsilya’nın 
liman bölgesine taşınma planı 2000’lerde yapılmıştı.
3 İtalyan asıllı, Cezayir doğumlu Ricciotti, üç yaşında 
ailesi ile Fransa’ya taşınmıştır. Babasının uluslararası 
müteahhitlik yapması nedeniyle küçük yaşlardan 
itibaren inşaatları yakından deneyimlemiştir. İsviçre’de 
mühendislik eğitimini tamamladıktan sonra, Akdeniz 
köklerine dönerek École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Marseille’da mimarlık eğitimi 
almıştır (1980). 2002’de Mucem için açılan yarışmaya 
katıldığında ülkesinde pek de tanınmıyordu; Hadid, 
Koolhaas gibi ünlü mimarların da katıldığı yarışmayı 
sürpriz şekilde kazanarak dikkatleri üzerine çekti. 
Sonrasında farklı malzemeleri kullandığı yenilikçi 
tasarımlarla (Pavillon Blanc Henri Molina Médiathèque, 
2005; Pavillon Noir in Aix-en-Provence, 2006; Jean 
Cocteau Museum, 2011; Louvre’s Islamic Art Galleries, 
2012) ünlendi. Mucem ile aynı sene tamamlanan diğer 
tasarımı, Paris’deki Jean-Bouin Stadium’da ise yine 
beton örgü kabuk kullanmıştır. Minimalist yaklaşıma 
uzak duran Ricciotti, özellikle betonun yenilikçi 
uygulamalarını kullandığı dış iskelet sistem (exo-
skeleton) tasarımları ile bilinmektedir.
4 Marsilya’da; 50 yılda aşılma olasılığı %10, 
tekrarlanma periyodu 475 yıl olan tasarım depremine 
göre PGA= 0.1g’lik yer ivmesi sözkonusudur, diğer bir 
anlatımla sismik aktivite oldukça düşüktür. Yapının 3D 
statik ve dinamik hesapları titizlikle yapılmıştır.
Başlangıçta, müzenin taşıyıcı sistem malzemesinin 
çelik olması önerilmişti; ancak Ricciotti yenilikçi beton 
kullanılması konusunda ısrar etti ve Ultra Yüksek 
Performanslı Beton (UHPC) fikri buradan ortaya çıktı. 
Yapımdaki önemli bir zorluk da UHPC ağaç kolonların 
basınca karşı çalışması ama eğilmeye karşı zayıf 
olmasıydı, burada Riccotti’nin yapı mühendisi olan oğlu 
Romain Ricciotti’nin önerisi ile, kolonlara cok nadir 
olan ardgerme uygulanmasına karar verilmiştir. Mimar 
Ricciotti; inşaat sürecinde, malzemeyi şekillendirme 
ve zamanı yönetme konularında boğa güreşini andıran 
ölümüne destansı bir mücadele hissi içinde olduğunu 
belirtmiştir. 
5 Sıcaklık değişimleri dikkate alınarak bu karara 
varılmıştır. 
6 Döşeme-kiriş elemanlarının firkete tipi donatıları içiçe 
geçirildikten sonra üzerine de hasırlı beton (5-10 cm 
topping betonu) uygulaması ile temiz döşeme yüzeyi elde 
edilir. Toplam 233 döşeme-kiriş elemanı kullanılmıştır, 
altta kirişlerin aralarındaki boşluklar ses yalıtımı ve 
tesisat yerleşimi için kullanılmıştır.
7 Ultra Yüksek Performanslı Beton (UHPC: Ultra 
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Unutulamayan Mahalle:
Bir Türkiye Saplantısının 
Psikososyal Dünyası

Osmanlı döneminde mahalle yaklaşık 18. yüzyıldan başlayarak kimi toplumsal 
grupların tahakkümünden ve büyük gözaltı ortamından kaçmak için uğraştığı bir 
kentsel gerçeklikti. Aynı yüzyılda ve hemen sonrasında en üst sınıflar mahalle olarak 
örgütlenmemiş kent çeperlerine doğru uzaklaşıp özgürleşmeyi denediler. Çünkü 
mahallede, herkesin birbirini denetim altında tuttuğu, asla kişisel nitelikte olmayan 
mahalle namusunun adeta zorla korunduğu, özel yaşamın en mahrem kesimi dışında 
mahalle halkının gözleri önünde cereyan ettiği bir toplumsallık egemendi. Osmanlı üst 
sınıflarından başlayarak bu yapılanma adım adım çözüldü. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın 
romanları 20. yüzyıl başında bu çözülmenin acımasız bir ahlaki eleştirisini yapar. 
Herkesin birbirini gözlediği, “namus kumkumalığı” yaptığı, ama ortama aldatma ve ucuz 
düzenbazlığın egemen olduğu bir İstanbul mahallesi manzarası çizer. Fakat 1900’lere 

gelindiğinde İstanbul’da artık geleneksel mahalle kalmamıştır. 
Ardından ağlayan da olmaz. Ne var ki, hiç 

mahalle ortamında yaşamamış genç 
ve orta yaş kuşağı 1990’lardan 

başlayarak tanımadığı, ne idüğünü 
bilmediği, boğuculuğundan 

habersiz olduğu o mahalleyi 
özlemeye koyulur. Yeni 

doğan kent modernliği ve 
onun olağan kaotik ortamı 
tırmandıkça, hayali 
bir mutlu mahallenin 
nostaljisi üretilecektir. 
Özlenen Osmanlı ve 
geleneksel toplum nasıl bir 
“yok-zaman”sa, mahalle 
de bir “yok-mekan”dır  
artık. Bu Tema dosyası 
bugün o muhayyel cennet 
mahalleyi yeniden üretme 
çabalarını tartışmaya 
yönelik. ■
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Günümüzün 
Yaşam Dinamiği 
İçinde, Geçmişin 
Nostaljisiyle 
Temellendirilen 
Mahalle Kendisine 
Bir Yer Bulamaz

İlhan Tekeli ■ Arredamento’nun bu 
sayısında “Türkiye’de Unutulamayan 
Mahalle Saplantısı” konusunu bir dosya 
içinde tartışmaya açmasının çok yerinde 
olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de 
ilgili meslek ve siyaset çevrelerinde 
geçmiş nostaljisiyle temellendirilen bir 
mahalle yüceltmesi söylemi yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bu mahallenin pratikte 
ne kadar uygulanabilir olup olmadığı, 
günümüz insanı için bu mahallenin 
yaşanabilir bir yer olup olmadığı 
sorgulanmadan, bu söylem sürekli 
yeniden üretilmektedir. Bu kısır döngünün 
kırılmasında Arredamento’nun bu konuyu 
gündeme taşımasının etkili olmasını 
temenni ediyorum.

Günümüzde bu söylemin kolayca yeniden 
üretilmesinin iki nedenden kaynaklandığını 
düşünüyorum. Bunlardan biri bu söylemi 

yeniden üreten genç kuşakların bu mahalle 
yaşantısını bilmemesinden kaynaklanıyor. 
Bu genç kuşaklar, içe dönük, paternalistik 
ilişkiler içinde, ahlakçılık baskısı altında, 
insanların birbirini denetlediği bir yaşamı 
özlenir bulmaktan çok, boğucu ve 
yaşanamaz bulacaktır. Böyle bir deneyim 
içinde bulunmadıkları için, onlara 
mahalle yaşantısına yüklenilen/yakıştırılan 
değerler çekici olarak gösterilebilmektedir. 
Bunda da mahalleye bir komünite olarak 
yaklaşılmasının ve ona liberalliğin karşıtı 
bir konum kazandırılmasının da önemli bir 
payı olduğu söylenilebilir. 

Türkiye’de sürekli yüceltilmeye çalışılan 
mahalle kavramının gerçekte, nasıl bir 
sefalet olduğunu ortaya koyabilmek için, 
önce küresel ve bilgi toplumuna geçiş 
yaşayan günümüz dünyasında yaşam 
sürekli olarak kendi kendisini yenilerken, 
komünite kavramının ne tür yeni anlamlar 
içerir haline geldiğine açıklık kazandırmak 
gerekir. Komünite kavramının ne 
olduğuna, ne işlevler gördüğüne açıklık 
kazandırırsak, mahalle kavramının neden 
yetersiz olduğu da tüm kapsamıyla açıklık 
kazanacaktır.

Günümüzde bir toplum üzerinde 
çözümlemeler yapan toplum bilimleri 
birbirlerinden dayandıkları insan 
modellerine göre farklılaşmaktadır. 
Toplum bilim kuramlarının gerisinde 
temelde iki farklı insan modeli 
bulunmaktadır. Bu modellerden biri 
insanları birbirbirinden kopuk atomistik 

bireyler olarak görmektedir. Bilim 
alanından bir örnek vermek gerekirse, 
neo-klasik iktisat; toplumda insanların 
tek başına varoldukları, her bireyin 
utilitelerini en çoğa çıkaracağı, kişiler 
arası utilite karşılaştırması yapılamayacağı 
gibi ontolojik varsayımlar üzerine 
kurulmaktadır. Bu varsayımlarla kurulmuş 
bir iktisat içinde o toplumda yaratılan 
gelirin, adaleti sağlamak için yeniden 
dağıtılması politika seçenekleri içinde 
kendine yer bulamamaktadır. Günümüz 
dünyasına hakim olan neoliberal 
politikaların dayandırıldığı mantığının 
gerisinde bu atomistik birey varsayımı 
vardır.

Oysa bu varsayım insan gerçeğini 
yansıtmamaktadır. Nitekim, insan bilimi 
olan antropoloji de bu ontolojik varsayımı 
desteklememektedir. Antropoloji insanı 
başka insanlarla ilişki içinde görmektedir. 
Sosyal bilim çözümlemelerinin dayandığı 
ikinci insan modeli, antropolojinin 
“ilişki içinde insan” modelidir. Özellikle 
1980’li yıllardan sonra postmodernist 
eleştiri gelişmeye başladıktan sonra, 
sosyal bilimlerde atomistik birey modelini 
savunmak çok zorlaşmıştır. Günümüzün 
insanı “ilişki içindedir”.

İnsanın ilişkisel olduğunun kabulünün, 
gerek bilimsel bilgi üretimi, gerek 
uygulanan politikalar bakımından 

1 Superpool, “Zümrütevler Meydan Dönüşüm 
Provası”, İstanbul, 2019 (Fotoğraf: Emre Dörter).

1
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çok önemli sonuçları bulunmaktadır. 
Bireyin ilişki içinde olarak görülmesi 
bilimsel bilginin üretimini salt nesnel 
olana bağlı olmaktan çıkarmış, özneller 
arası oydaşmaya dayanan, yapılanmacı 
denilen bir başka bilgi türünün ortaya 
çıkmasına neden olmuştur1. Temsili 
demokrasi pratiklerinde, iktidarların 
toplanan oyların çoğunluğunu almayla 
belirlenmesinin mantığı altında da 
insanların atomistik birey olmaları kabulü 
bulunmaktadır. Oysa insan ilişki içinde bir 
birey olarak kabul edildiğinde, demokrasi 
pratiği içinde “müzakereci demokrasi”, 
“katılımcı demokrasi” kavramları önplana 
çıkmaktadır2. Bu durumda, bir toplulukta 
yapılacak, bir uygulama için gerekli siyasal 
iradenin oluşumu, kamu alanında yapılan 
müzakerelerin sonucunda ortaya çıkan 
oydaşma ile belirlenmiş olmaktadır. 

Rasyonellik araçsal olmaktan çıkarak 
iletişimsel hale gelmektedir3. Bireyin 
ilişki içinde olduğu kabul edilince temsili 
demokraside iktidar oluşumunun meşruiyeti 
için de seçimlerde toplanan oyun çoğunluğu 
tek başına yeter olmaktan çıkarak, 
seçim öncesinde gerçek bir müzakerenin 
gerçekleşmiş olmasına bağlı hale gelmiştir. 

İlişki içinde insan modeli kabul edilince, 
bu ilişkinin kurulduğu topluluğu da 
gündeme almak gereği doğmaktadır. 
İnsanlar ilişki içinde olmayı bir komünite 
içinde gerçekleştirebilmektedir. Bunun için 

komüniteyi varlık problematiği üzerinden 
gerekçelendirmeye Heidegger’in “dasein” 
kavramıyla başlayabiliriz. Heidegger 
insan kavramını değil “dasein” kavramını 
kullanmaktadır. “Da” şurada, “sein” ise 
varolandır4. Batı metafiziğinde Descartes’in 
öznesi mekansızdır. Oysa Heidegger’in 
öznesi bir yerdedir. Dasein’in zamansallığı 
ve mekansallığı yaşayan bedenin buradalığı 
/ dünyadalığı / tarihselliği ile ilintilidir. 
Dünyada bir yerde, insana fiziksel, 
ideolojik, kültürel ve teknolojik olanaklar 
ve sınırlamalar sunarak onun yaşamını 
yapılandırmaktadır.

İnsanın dünyada varoluşu, bir nesnenin 
ya da hayvanın varoluşu gibi değildir. 
Heidegger’e göre hayatımıza anlam veren 
ve bize yol gösteren, başka insanları ve 
başka şeyleri dert etmemiz, kendimiz 
ve onlar için endişelenmemizdir. Dert 
etmek insanın kendisinin başkalarının ve 
dünyadaki şeylerin sorumluğunu almak 
anlamına gelmektedir5. İnsan bir yerde bu 
şekilde varoluyorsa o yer bir komünite 
niteliği kazanmaktadır. Kanımca insanın 
bir yer/komünite içinde varolması komünite 
kavramını özel olmaktan çıkararak 
toplumsal analizlerde kullanılan genel bir 
kavram haline getirmektedir. 

Günümüz dünyasında insanların yaşam 
kalitesini geliştirebilmesi için, özgür ve 
yeniliğe açık tüm dünyayla ilişkiler içinde 
olan bir komüniteler asemblajı içinde yer 
alması gerekmektedir. İşte böyle günümüz 
toplumları için anlamlı olan komünite 
kavramının çerçevesi ortaya çıkınca, 
Türkiye’de sürekli yüceltilmeye çalışılan 
mahalle kavramının yetersizlikleri de 
açıklık kazanmaktadır. Mahallede de ilişki 
içinde bir insan varsayımı bulunmaktadır. 
Mahalle aynı zamanda, kentin en küçük 

mekansal birimi üzerine kurulmuş bir 
komünitedir. Ama bu saptamalardan 
yola çıkılarak mahallenin günümüz 
toplumlarının komüniteler asemblajı yerine 
geçebileceği yanılgısı içine düşülmektedir. 
Evet, mahallede insanlar ilişki içindedir. 
Ama bu ilişki eşitler arasındaki özgürlükçü 
ve yeniliğe açık bir ilişki değildir. Eşitlikçi 
olmayan paternalist, ahlaki baskı altında 
kurulan bir ilişkidir. İçe kapalıdır, dünyayla 
ilişki kurmaktan kaçınmaktadır. Böyle 
bir anlayış hakim olunca bu komünitenin 
mekansal yayılımının mahalle sınırlarını 
aşması için de bir gerek kalmamaktadır. 
Bu durumda Türkiye’de büyük ölçüde 
muhafazakar olanla ve kentin en alt 
teritoryal birimiyle sınırlanmış olan 
mahallesi/komünitesi günümüz toplumunun 
gereksinmelerine yanıt verememektedir. 
Oysa bugün, komünite kavramı toplumsal 
politikaların geliştirilmesi bakımından çok 
doğurgandır, yüksek bir potansiyele sahiptir. 
Bu kavramın mahalleye indirgenmesi, sosyal 
politika geliştirme olanaklarının önemli 
ölçüde ziyan edilmesi anlamına gelmektedir.

I. Komünite Nedir ve Nasıl 
Oluşmaktadır?
Komünite kavramının gerisinde, bir yer 
sevgisi (topophila), diğerkamlık, kendi 
yaşamının doyumunu başkalarınınkiyle 
ilişkilendirmek gibi duyguların 
bulunduğu hemen sezilmektedir. Bu 
muğlak, kompleks ve akışkan bir 
kavramdır. İnsanların oluşturdukları 
bir kolektivitenin niteliklerine ilişkin bir 
belirlemedir. Anderson’un kuramına göre 
komünite bir toprak (territory) üzerinde 
kurulan tahayyüle dayanır. Komüniteler 
özgünlükleriyle/tahayyüllerinin 
farklılaşmasıyla birbirinden ayrılırlar6.

Günümüzde bir komünite oluşmasının 
iki yüzü bulunmaktadır: Birinci yüzünde 
kentsel deneyimler, gündelik yaşamın 
birinci elden pratikleri bulunurken, ikinci 
yüzünde ise yaşam deneyiminin anlamı 
konusunda, komünite içinde konuşularak 
oluşturulan, komünite duygusunun o 
komünitede yaşayanlarca bölüşülmesi 
bulunmaktadır7.

Günümüzün küreselleşen ve bilgi 
toplumuna geçen dünyasında, insanlararası 
ilişkiler sadece yüzyüze kurulmamakta, 
telekomünikasyon kanalları ve dijital 
teknolojiler kullanılarak kurulmaktadır. 
Bu nedenle bilgi toplumuna geçmiş 
küreselleşmiş bir dünyanın komünitelerini 
yeniden tahayyül etmek gerekmektedir. 
Yaşanan küreselleşme, internet temelli 
sosyal medya araçlarının yaygın kullanımı 
ve zaman-mekan sıkışması sonrasında, 
mekanın temsili ağsal hale gelince, 

2 IND [Inter.National.Design], “Kavuşma Durağı”, 
İstanbul, 2020 (Kaynak: İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi).
3 İzmir Kültür Çalıştayı, 2009 (Kaynak: İzmir 
Büyükşehir Belediyesi).
4-5 Studio Evren Başbuğ ve İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, İzmirdeniz Projesi kapsamında tasarlanan 
Bostanlı Yaya Köprüsü ve Gün Batımı Terası, 2017 
(Fotoğraf: Studio Evren Başbuğ Arşivi).

2



51

TE
M

A
A

R
R

E
D

A
M

E
N

TO

komünitenin niteliklerinde ve ölçeklerinde 
önemli değişmeler ortaya çıkmıştır. Ağsal 
komünitelerin varlığı da sözkonusu olunca, 
bir kişi birden çok komünite içinde yer alır 
hale gelmiştir8.

Komünite duygusu ve bu duygunun 
oluşma mekanizmaları üzerine 
Daha önce üzerinde durduğumuz üzere, bir 
komünitenin oluşmasının tamamlanması 
için orada yaşayanlarda, komünite 
duygusunun gelişmiş olması gerekir. 
MacMillan ve Chavis’in tanımlarına 
göre komünite hissi, komünite üyelerinin 
bir aidiyet duygusuna sahip olması, 
birbirlerine ve grubun bütününe değer 
vermesi, gereksinmelerinin üyelerinin 
birarada olmaya adanmış olmaları yoluyla 
karşılanacağı inancına sahip olmalarıyla 
gerçekleşmektedir9. Bu duygu, komünitenin 
üyelerini birbirine bağlamakta ve bir sosyal 
doku oluşturmaktadır.

Bir komünite duygusunun inşası dıştan 
verilebilen bir şey değildir. Kentte 
gündelik yaşam pratikleri içinde karşılıklı 
etkileşimle oluşur. Toplumun bireyleri 
(özneleri) tarafından içten üretilirler. Orada 
yaşayanlar tarafından benimsendiğinde 
oranın kültürü içinde yer alır. Bu 
kültürel bütünlük, komünite üyelerinin, 
komünitenin yönetişimine aktif katılımı 
için uygun bir ortam/fırsat yaratır.

Genellikle komünite duygusu üzerinde 
yapılan çalışmalar bu duygunun iki temel 
boyutu olduğu üzerinde durmaktadırlar. 
Bunlar ait olma ve kimliktir. Ait olma, 
bağlılık bir kişiye, bir eşyaya, bir mekana, 
bir kulübe, bir aileye, bir komüniteye 
karşı duyulur. Aidiyet ve sevgi Maslow’un 
üçüncü kademe gereksinmelerindendir. 
İnsan bağlandıkça yalnızlıktan kurtulur, 
kendini güvence altında hisseder. Aidiyet 
bir anda hissedilen değildir. Müzakere 
edilerek, işlenerek, adeta örste dövülerek 
oluşturulmuştur. Bize kendi evinde olmak 
rahatlığını duyurur. Rahatsız etmeyendir. 
Ait olmak bir yere ilişkin hafızanın 
oluşumunu ve sürdürülmesini etkiler.

Bu kısa çözümlemeden sonra, mekanın 
alansal olarak temsili ile ağsal temsili 
halinde sözünü edeceğimiz komünite 
kavramları aynı mı olmaktadır, yoksa 
aralarında gözden kaçırdığımız önemli 
farklılıklar mı bulunmaktadır? Bu konuyu 
yanıtlayabilmek için öncelikle komünite ve 
ölçek ilişkisini ele alalım. 

II. Çokkademeli/Ölçekli Komünite 
Kavramı
Komünite çözümlemelerinde ölçek 
farklılaşmasını açıkça tartışabilmek için 

bir düşünce deneyi yapalım. Varsayalım 
ki dünyada, kozmopolitan demokrasi10 ve 
onun uygulandığı çokkatmanlı yönetişim 
sistemi gerçekleşmiş ve dünya en az 
demokrasi açığı ile yönetilmeye başlamıştır. 
Bu durumda, mahalleden, kente, bölgeye, 

ülkeye, ülkeler arası bölgelere ve dünyaya 
kadar uzan bir yönetişim kademelenmesi 
başka bir deyişle hiyerarşisi bulunacaktır. 
Bu hiyerarşinin her bir kademesinde, bir 
ayrı komünite, her birine ilişkin ayrı kimlik 
oluşacaktır. Bu dünyada yaşayan bir kişi 

3
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için her kademede için oluşmuş bir aidiyet 
ve kimlik ile ayrı ayrı hak ve sorumluluklar 
bulunacaktır.

Örneğin ben Alsancaklıyım, İzmirliyim, 
Egeliyim, Türkiyeliyim, Avrupalıyım, 
dünyalıyım dediğimde, bu değişik 
kademelerdeki komünitelerin varlığını 
kabul ettiğim gibi, çokkimlikli olduğumu 
ve her kimliğimin bana ayrı hak ve 
sorumluluklar yüklediğinin farkında 
olduğumu da söylemiş bulunuyorum.

Bu kademelenmenin en altındaki ilk 
iki düzeyini oluşturan, mahalle ve kent 
komüniteleri, alansal temsile dayanmakta ve 
oluşumlarında mekansal yakınlıklar önemli 
olmaktadır. Bu yazının da esas ilgi alanını 
oluşturmaktadır. Daha üst kademelere 

çıkıldıkça ağ temsili önem kazanacaktır.
Bir kentte komünite oluşturmaktan 
söz ettiğimizde iki farklı kademedeki 
komüniteden söz etmiş olmaktayız. 
İlk kademede komşuluk birimi ya da 
mahalle bulunurken, ikinci kademede 
kentin tümünü içine alan bir komünite 
sözkonusudur. Bir kenti salt bu iki kademe 
komüniteyle kavramsallaştırmak yetersiz 
kalacaktır. Günümüzün küreselleşmiş ve 
gezegensel olarak kentleşmiş dünyasında 
bir yerleşmenin kent sayılabilmesi için 
tüm dünyayı saracak biçimde oluşmuş 
bulunan kentler ağıyla ilişkisinin kurulmuş 
olması gerekmektedir11. Bu nedenle 
ilk iki kademe komünitede de, bunları 
daha üst kademelerdeki komünitelerle 
ilişkilendirecek ya da onların içine 
yerleştirecek ağsal ilişkilere yer vermek 
gerekecektir.

Bu saptamalardan sonra, bir kentte 
komünite oluşturmaktan söz ettiğimizde 

en az iki kademede/ölçekte komüniteyi 
tanımlamak ve bu komünitelerin üst 
kademe komünitelerle ilişkisini kurmak 
durumunda olduğumuz açığa çıkmaktadır. 
Türkiye’de çoğu kez yapıldığı gibi 
komünite dediğimizde sadece birinci 
kademe olan mahalle anlaşılıyor, kent 
düzeyinde ikinci kademenin varlığı 
görmezden geliniyor ve üst ölçeklerle 
ilişkileri hesaba katılmıyorsa önemli 
sorunlar var demektir. Böyle bir anlayış 
komüniteyi içe dönük-dışa kapalı hale 
getirecek, kenti küçük aidiyetlere bölerek, 
kent düzeyinde bir bütünleşmenin/
entegrasyonun sağlanmasının engeli haline 
gelmiş bulunacaktır.

III. En Alt İki Kademe Kentsel 
Komünitenin Oluşumu Diğerlerinden 
Nasıl Farkediyor?
Bir kentte iki kademeli bir komünitenin 
varlığı kabul edildiğindeyse, kentin içindeki 
farklılıklara rağmen, kent düzeyinde 
bütünlüğün ya da bir entegrasyonun 
oluşumuna olanak verilmektedir. Kenti 
birinci kademe komünitelerin toplamının, 
bir mozaiği olmanın ötesine geçirmek, bu 
toplamdan fazlası haline getirmek için, bu 
ikinci kademe komünitenin oluşturulmuş 
olması gerekmektedir. 

Bu yazıda bizi ilgilendiren bir yerellikteki 
birinci ve ikinci kademe alansal olarak 
temsil edilen komünitelerdir. Burada 
komünite oluşmasını sağlayan ilişki biçimi 
sadece iletişim değildir. Bir yerellikte 
kurulan ilişkilerin türü birden fazladır. Bu 
değişik tür ilişkilerin her birinin komünite 
duygusunun oluşumuna katkıları da farklı 
yollardan olmaktadır. Bu yolla oluşan 
komünite duygusuyla, ağlar üzerinden 
salt iletişim ilişkisiyle oluşan komünite 
duygusunu, aynı kefeye koymamak gerekir. 

Alan olarak temsil edilen komünitelerde, 
yoğunluğu uzaklıktan etkilenen değişik 
türdeki ilişki kurma biçimlerinden söz 
edebiliriz. Bir yerellikte yaşayanların 
aralarındaki ilişki türlerinden biri de 
iletişim ilişkisidir. Ama bu halde kurulan 
ilişki yüzyüze ilişkidir. Yüzyüze ilişki dijital 
olarak kurulan ilişkiden nitelik olarak 
farklıdır. Dijital iletişimde nakledilen 
sadece mesajdır. Ama yüzyüze ilişkide 
nakledilen salt mesaj değildir. Vücut dili 
konuşanın sözlerinin ötesinde duyguların, 
sevginin, nefretin, kızgının nakledilmesine 
de olanak vermektedir. 

Komünite duygusunun oluşmasında ikinci 
bir tür ilişki kurma biçimi karşılaşmadır 
(encounter). Bir komünitede yaşayan 
iki kişi günlük yaşamın akışı içinde 
karşılaştıklarında karşısındakini hem 

6-7 Herkes için Mimarlık, “Gizli Bileşen - 
Kolektif Halı”, 3. Chicago Mimarlık Bienali, 
ABD, 2019 (Fotoğraf: Herkes için Mimarlık).

6
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etkilemekte hem de ondan etkilenmektedir. 
Yaşam böyle duygusal etkileme/etkilenme 
içinde oluşmaktadır. Buna “affect” 
denilmektedir. Deleuze de “affect” kavramı 
üzerinde dururken kanımca iki niteliğe 
işaret ediyor: Birincisi etkileme/etkilenme 
kapasitesi, ikincisi ise duygusallıktır. Bu 
nedenle bu yazıda “affect” teriminin 
Türkçe karşılığı olarak, duygusal etkileme/
etkilenme sözcüklerini kullandım. Bu 
iki boyutu da içerecek tek bir sözcük 
bulamadım12. Yer yer de “affect” dedim.

Damasio’nun nörobilim alanında yaptığı 
katkılarla, rasyonel karar verme ya da 
rasyonel bilişler için mutlaka duygu 
alanında da yol alınması gerektiği 
açıklık kazanmıştır13. Bu duygu 
“affect”in içeriğinde yer alan duygu 
boyutunca karşılanabilmektedir. Ayrıca, 
duygulanmanın yarattığı etki bizi 
düşünmeye zorlaması dolayısıyla da önem 
kazanmaktadır. 

İnsanlar arasında üçüncü bir ilişki 
kurma kanalının varlığı, 1996’da 
Giacomo Rizzolatti ve ekibinin beyinde 
ayna nöronlarının varlığını bulmasıyla 
ortaya çıkmış oldu14. Ayna nöronlarının 
bulunmasından sonra yapılan çalışmalar 
göstermiştir ki, bu nöronlar diğer 
kişilerin beyninde olanlara erişim olanağı 
sağlamakta özneller arası etkileşimi 
olanaklı kılmaktadır. Buna dayanarak 
sosyal davranışların varolduğunu 
söyleyebilmekteyiz15. İnsan bu yolla 
başkasının beynine, kolayca girme, empati 
yapabilme, başkasını anlama kapasitesi 
sağlamış ve sosyalleşmesi olanaklı hale 
gelmiştir. Aynı intersubjektifliğin üretimi 
komünitenin üretiminin de mekanizması 
olmaktadır. 

Kentin ilk iki kademesindeki komünite 
duygusu teritoryal ve yüzyüze ilişkilerle, 
birarada bulunarak, birbirine güven 
duyar hale gelerek kurulmaktadır. 
Onlar yaşadıkları mekana anlamlılık 
yükleyerek orayı “yer” haline getirirler. 
Orada yaşadıkları zaman mutlu olmaya 
başlarlar. Yere bağlılık duyarak, “bir 
kökü olmak” ve “sınırlanmış bir 
şeyin içinde bulunmak” duyguları 
içine girerler. Bu öznel bir yargıdır ve 
burada yaşayanlarca bölüşüldüğünde 
komünite duygusu oluşmuş olur. Her iki 
kademede de “komünite oluşturmak” 
dediğimizde, insanları tek başına olmaktan 
kurtararak biraraya getiren, birlikte 
gerçekleştirebildikleri, ortaklaştıkları bir şey 
bulunmaktadır. Bu sayede insanlar içinde 
bulundukları komünite hakkında olumlu 
bir duyguya sahip olmakta, birbirlerine ve 
yapabilirliklerine güven duymaktadır16.

IV. Son Verirken 
Kentlerin ilk iki ölçekte komünite 
oluşturmuş ve daha üst ölçeklerdeki 
komünitelerle ilişkilerinin kurulmuş olması 
performatif bir niteliktir. Bu performatif 
niteliğin gerçekleştirilmiş olmasının, 
sözkonusu kente neler getirdiğini 
sorgulamaya kent hakkından başlayabiliriz. 
Kanımca bir kentte kent düzeyinde bir 
komünite duygusunun yaratılması, kent 
haklarının bir parçası olarak görülmelidir. 
Henri Lefebvre kenti bir “ouvré” (eser/
yapıt) olarak görmekteydi. Kent hakkını, 
bu kentte ortaya çıkan kentsel yapının 
özel bölümlerine örneğin kentin merkezine 
erişim, etkileşime girme, yaşamın 
ritmine katılma, karşılaşmayı yaşama 
olarak tanımlıyordu17. Lefebvre’in kent 
hakkı mantığı içinde kent düzeyinde bir 
komünitenin oluşması ve bunun bir parçası 
olabilmeyi de kent hakkı içinde görmek 
gerekir. Kent düzeyinde bir komünite 
oluşturulması bir kentli hakkının yerine 
getirilmesidir.

Kent düzeyinde bir komünite oluştuğunda, 
insanlar arası aktif ilişki ağları kurulmuş 
bulunmakta, toplumdaki değişik grupları 
birbirine bağlayan ve işbirliğine ortam 
hazırlayan güven, karşılıklı anlayış, 
ortak değer ve davranışların varlığına 
dayandırılan sosyal sermayenin oluşmuş 
bulunduğu da kabul edilmiş olmaktadır18.

Komünitenin oluşumu ve sosyal 
sermayenin artırılması temelde orada 
yaşayanların yaşam kalitesini artırmak 
içindir. “Yaşam kalitesi”nin ne olduğu, o 
kentteki yaşam deneyimi ve buna ilişkin 
özneller arası (intersubjektive) olarak 
oluşmuş ortak iyilerin bulunması ve buna 
ilişkin söylemlerin geliştirilmiş olmasına 
bağlı olacaktır. Bu durumda, tanımlanan 
olumlulukların ölçeği, birey düzeyinden 
kent ölçeğine taşınınca, olumluluk 
yargısının dayandırıldığı öznellik de yerini, 
özneller arasındaki oydaşmaya/uzlaşmaya 
bırakmak durumunda kalmaktadır. 
Bir kentte yaşayanlar kamu alanında 
tartışılmak için bir yargı geliştirdiklerinde, 
bu yargının özneller arası olma koşulunu 
da yerine getirdiğini farkederiz. Bu 
bağlamda komünite olgusunun insanın 
“temsili düşünme” yetisiyle ulaştığı bir 
özneller arası yargı olduğunu görürüz19.

Günümüzde ortak olanlar/müşterekler 
(commons) genel bir kavram olarak 
her paydaşın eşit paylaştığı ortak bir 
kaynak kategorisini ifade etmek için 
kullanılmaktadır. Kentler, kurumsal 
olarak yüksek düzeyde regüle edilmiş 
bir yapı içinde ortaya çıkan toplumsal 
süreçler içinde oluşmuş altyapılarıyla, 

ürettikleri kentsel hizmetlerle, orada 
yaşayanlara kompleks bir olanaklar sistemi 
sunmaktadırlar. Bu kentler ve bu kentlerde 
oluşan birinci ve ikinci kademe komüniteler 
de ortak olandır.

■ İlhan Tekeli, Prof.Dr.; Şehir ve Bölge 
Plancısı.
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Kent-Mekan-Siyaset 
Arakesitinde 
Mahalle: 
Birkaç Not
Bülent Batuman ■

1. 
Mahalle, AKP iktidarının İslamcı 
tahayyülü içinde yer alan temel birkaç 
mekansal unsurdan biri*. Bu çerçeve 
içinde mahalle, Osmanlı toplumsal 
formasyonunun mikrokozmosunu temsil 
eder: Yüzyüze ilişkilerin hakim olduğu, 
dayanışmanın ve topluluk değerlerinin 
önde tutulduğu mitik bir mekansal 
birimi. Detaylıca tartışmaya gerek 
olmadığını sanıyorum; bu mahallenin 
bugün iki anlamda da yokluğundan söz 
etmemiz gerekir: Tarihsel olgu olarak, 
“geleneksel mahalle” diyebileceğimiz 

Osmanlı mekansallığı zaten yok 
olup gitmiştir. İkinci olarak, bugün 
“geleneksel mahalle”yi yitik bir hakikat 
olarak sunmaya çalışan manipülatif 
nostaljinin işaret ettiği sosyal çevre de 
hiç varolmamıştır. (Geleneksel) Mahalle, 
türdeşliğin üretildiği (ve üretilmeye 
gayret edildiği) ve bunun kaçınılmaz 
sonucu olarak farklılıkların dışlandığı bir 
toplumsallıktı. Kendi tarihsel koşulları 
içinde bu durumun eleştirilecek bir yanı 
olmadığı açık; bugünden bakıp  
18. yüzyılda İstanbul’da veya Anadolu’nun 
bir kentinde yaşanan mahalle gerçekliğini 
baskıcı ya da dışlayıcı olmakla eleştirmek 
pek anlamlı olmayacaktır. Buna karşılık 
bu tarihsel gerçekliğin bugün tahrif 
edilerek bir toplumsal/mekansal ideal 
olarak sunulmasındaki çifte çarpıtma 
üzerine düşünmeye değer. Burada çifte 
çarpıtma ile kastettiğim, yukarıda 
manipülatif nostalji olarak ifade ettiğim 
şeye tekabül ediyor. Her nostalji yitip 
giden bir şeye özlem duyar ve her hatırlayış 
bugün için yapılmış bir yeniden inşa, bir 

anlamda bir tahrifattır. Ve diyelim ki 
1980’lerin ortalarında İslamcı tahayyülün 
parçası olarak geleneksel mahalleye 
düzülen övgüleri nostalji kavramı ile 
açıklayabilecekken, bugün İslamcı iktidarın 
parçası olarak geleneksel mahalleye 
yapılan vurguyu ayırdedebilmek gerekiyor. 
Bunun için kullanılabilecek bir ayrım 
olarak öneriyorum manipülatif nostaljiyi 
[Geçerken, nostaljik mahalle imgesini ilk 
araçsallaştıranın İslamcılar olmadığını not 
etmekte fayda var. Mahalle, Türkiye’de 
güvenlikli sitelerin reklamı yapılırken öne 
çıkarılan ilk mimari imgeydi: İstanbul 
burjuvazisi için bir aynılık (kimlik) mekanı 
olarak idealleştirilen mahalle, köyden 
kente göçü önceleyen kentsel ortamın 
nostaljik imleyeniydi].

2. 
Nostaljik bir imge olarak “geleneksel 
mahalleyi” bir yana koysak bile, mahalleyi 
bir komşuluk birimi olarak, yani komşuluk 
ilişkilerinin (az ya da çok) yoğunluğu 
ile tariflenmiş bir yaşam çevresi olarak 

1 Ankara, 1990 
(Fotoğraf: 
Jean-François 
Pérouse. SALT 
Araştırma, IFEA 
Arşivi).
2 Sulukule, 
2008 
(Wikimedia 
Commons).
3 Tarlabaşı, 
2015 (Fotoğraf: 
J. Lubbock / CC 
BY-SA 4.0).
4 Yakacık, 
Yenimahalle, 
Ankara, 2021 
(Google Earth).
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düşünme eğilimindeyiz. Komşuluk 
ilişkilerinin yoğunluğu açısından 
geleneksel mahalleye benzetebileceğimiz 
20. yüzyıl örnekleri de mevcut. Büyük 
kentlerin gecekondu mahalleleri ve bu 
mahallelerin bazılarının 80’lerle beraber 
dönüştüğü varoşlar en iyi örnekler. İslamcı 
siyasetin (AKP’den önce büyükşehir 
belediyelerinde başlayan) iskan/ konut 
siyasetinin hedeflediği toplumsal gruplar 
(dindar burjuvazi ile birlikte) bu iki 
mahallenin sakinleriydi: Mahallelerinin 
apartman yığını görünümündeki varoşlara 
dönüşmesiyle belli bir sermaye birikimine 
ulaşan eski gecekonducular ve mahalleleri 
halihazırdaki yenileme projelerine konu 
olan mevcut gecekonducular. Artık yok 
olmuş kabul edebileceğimiz gecekondu 
mahallesi işbirliği ve dayanışmanın 
etkinliğiyle karakterize olur. Varoşa 
dönüşen gecekondu mahallesi de içerdiği 
sosyal bağları parçalamamış, ayrışan 
sınıfsal konumlara eklemlemiştir. Varoşun 
otantik küçük burjuvazisini oluşturan 
girişimcileri, tüketiciler ve vasıfsız işgücü 
ile biraraya getiren özgül bir ekonomik 
habitat kurarak yeni iş imkanları 
yaratmıştır varoş mahallesi. İlginç olan 
şey şudur: AKP’nin kentsel dönüşüm 
rejimi bu iki grubu (bazen zor, bazen rıza, 
bazen de arzu üreterek) yerinden ederken 
her seferinde bir sosyal mekan olarak 
mahalleyi yok etmiştir.

3. 
Mahallenin yoğun çağrışımları ve bu 
çağrışımların sürekli dolaşımda tutulması, 
olgusal bir gerçeklik olarak mahallenin 
gözden kaçmasına sebep olmakta. Oysa 
mahalle, idari bir birim olarak belki 
de en somut mekansal çevre. Bugünün 
Türkiye kentlerine baktığımızda mahalle, 
çoğunlukla müstakil apartmanlardan, 
bazı yerlerde ise apartmanlardan oluşan 
sitelerden müteşekkil bir yaşam çevresi. 
AKP iktidarı bir yandan muhtarlara 
verdiği özel önemle, bir yandan yine 
nostaljik bir vurguyla yeniden işler kıldığı 
bekçilik mekanizması ile mahalleyi 
kentsel toplumun yapı taşı olarak 
görmekte; bu yapı taşının kontrolü, 
iktidarın sürdürülebilmesi için kritik 
önemde sayılıyor. Bugünün fiziksel 
çevresi olarak mahallenin, muhtar, 
bekçi vb. mekanizmalarla ne kadar 
kontrol altına alınabildiği, dahası kentsel 
yaşantının yaşam çevrelerinin kontrolüyle 
ne kadar denetlenebileceği kolayca 
yanıtlayamayacağımız ve araştırılmaya 
muhtaç noktalar.

4. 
Son olarak, bir üst paragrafta Türkiye 
kentlerindeki mahalle dokusuna ilişkin 

yaptığım (italikle vurgulu) genellemeyi 
revize etmek gerekiyor. Zira 2004-2012 
arasında peşpeşe yapılan düzenlemelerle 
Türkiye’de metropoliten alanların hem 
büyüklüğü hem de niteliği dönüşüm 
geçirdi. Sadece mekansal birim olarak 
mahalle açısından bakıldığında bile bu 
dönüşüm 16.500 köyün büyükşehir 
belediyelerine bağlı mahalleler haline 
gelmesi anlamına gelir. Yani bugünün 
Türkiye kentlerine baktığımızda yeni 
tipte bir mahalle ile daha karşı karşıya 
olduğumuza dikkat etmek gerek. Daha 
önce kentin antitezi olarak düşünülen ve 
kategorik olarak kırsal addedilen alanlar 
hem toplumsal hem de mekansal olarak 

kentin parçası olmuş durumda. Ve biz 
ne genel olarak kır ve kent arasındaki bu 
melezleşmenin kuramsal çözümlemesi ne 
de köyden dönüşen mahallenin niteliği 
konusunda bilgi sahibiyiz.

■ Bülent Batuman, Doç.Dr., Bilkent 
Üniversitesi, Mimarlık Bölümü.

Notlar: 
* Bu konuda bir tartışmayı daha önce şurada yaptım: 
Bülent Batuman, Milletin Mimarisi: Yeni İslamcı Ulus 
İnşasının Kent ve Mekan Siyaseti, Metis Yayınları, 
İstanbul, 2019, s. 136-142.
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“Çekmeköy M.K. 
Mahallesi’nde 
Gasp Çetesi 
Yakalandı…”
Aysim Türkmen ■ 

Çekmeköy’de O.S. adlı kişiyi darp ederek 
cebindeki 50 YTL ile cep telefonunu zorla 
alan 4 kişilik çete yakalandı. Yakalanan 
kişileri teşhis eden O.S.’nin ifadesi 
doğrultusunda 4 kişi adli mercilere teslim 

edildi. C.K., İ.A., A.D., A.G. gözaltına 
alındı. C.K.’nin gasp çetesinin reisi olduğu 
iddia edildi. Gözaltına alınan zanlılardan 
İ.A.’nın serbest bırakıldığı, 3 kişinin yarın 
adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Yukarıda görülen gazete haberini ben 
yazdım. 2008’de Çekmeköy’ün bir 
mahallesinde yaşanmış bir olay üzerine, 
dönemin 3. sayfa haberlerine bakarak 
yazdım. Haber sahte olsa da darp gerçek. 
Gasp, çete ve çete reisliği iddialarıyla dava 
açılmış. İddiaların ne kadarı gerçekten 
yaşandı, bir çete veya çete reisi var mıydı? 
Hiç emin değilim. Bu olay ve karakterleri 
üzerine 11 yıldır düşünüyorum, 

çalışıyorum. Çekmeköy Underground 
uzun metraj kurmaca filmini, bu gasp 
iddiasıyla yargılanarak 5,5 sene hapis 
yatmış C.K. ve kardeşi (haberde C.K. 
olarak geçen ve filmde karakter ismi 
Cemal olan) üzerine kurdum. 10 sene 
boyunca C.K. yani Cemal (ismini saklı 
tutmamı yeğleyeceği için kendisinden 
bu yazıda Cemal diye bahsedeceğim) 
ile yüzyüze hiç karşılaşmadım. Ancak 
2010’da ilk Çekmeköy’e gittiğimde, jiletli 
tellerle örülü bir site duvarının üzerine 
Cemal’in yazmış olduğu “ÇEKİN LAN 
DUVARI TELİ, İNSAN GİBİ YAŞAYIN” 
yazısından ve de sokaklardaki duvarlara 
yazılmış “KÜLLÜ HARAP” (Müslüm 

1

2 3
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Gürses’in bir şarkısının adı) lakabından 
onunla tanışmıştım. Arkadaşları onun 
haksız yere hapiste yattığını söylemişti. 
10 sene sonra Cemal ile buluştum. 
Cemal hapisten gelmiş ve Çekmeköy’deki 
mahallesinde yeniden hayatını kurmaya 
çalışıyordu.

Cemal ve mahallesinin filmini kurarken 
yaptığım araştırmada babasının İzmit’te 
bir fabrikada işçi olduğunu, 1999 
depreminden sonra Çekmeköy’de bir 
gecekonduya yerleştiklerini öğrendim. 
4 erkek kardeşler. Cemal’den büyük iki 
abisi, İzmit’te doğmuş büyümüş. Bugün 
iki abinin de sigortalı bir işleri var, evli 
ve çocuklular. Cemal ve kardeşi ise 
Çekmeköy’de büyümüşler. Sabit işleri 
yok, zaman zaman suça da karışıyorlar. 
Çekmeköy’ün belediye olduğu 2008 
yılında yukarıda (kurmaca) haberini 
yazdığım olay olmuş. Beldenin belediye 
yapılmasıyla çetecilik ve gasp suçlamasıyla 
5,5 sene hapis cezası vermenin ilişkili 
olduğunu düşünüyorum. Çekmeköy, 
2000’lerde gecekondularda oturan 
işçilerin mekanından emlak furyasının 
gözbebeğine dönüşürken, medyada Cemal 
ve arkadaşları da artık işçi (veya işçi 
çocuğu) değil, “serseri”, “varoş” ve/veya 
“çapulcu” diye tanımlanmaya başladı. 
Hala Çekmeköy ve civarında fabrikalar 
olsa da artık fabrikada işçi olarak hayat 
kurmaları zorlaşmış. Bu süreçte bir 
cep telefonu gasp etmenin cezasının 
36 yıl (insan öldürmekten daha ağır) 
olduğu yasalar çıkartılmış. Cemaller’in 

mahallesinde bir AVM kurulmuş. Futbol 
oynadıkları ve piknik yaptıkları alanlarda 
onlarca site inşa edilmiş. Bugün, özel 
havuzlu villalardan oluşan bu lüks siteler, 
bir yandan duvarlarıyla Çekmeköy’ü 
bölüp parçalarken diğer yandan güvenlik 
kameralarıyla olası “serseriler”in 
saldırılarına karşı sokakları gözetliyor. 

TDK’nin sözlüğünde mahalle, “bir 
şehrin bir kasabanın, büyükçe bir köyün 
bölündüğü parçalardan her biri” ve “bu 
parçalarda oturan insanların tamamı” 
diye tanımlanıyor. Sözlükte bile mahalle 
hem mekan hem de içinde barındırdığı 
insanlarla bir bütün olarak geçiyor. 
Ancak mahalle, gayrimenkul piyasasında 
değeri biçilen bir meta olmaya 
başladığından itibaren mahallelilere de 

bu metanın değerine olan katkı sağlayan 
veya ona zarar verenler gözüyle bakılıyor. 
Mahalleli gençler, lüksleşen muhitin 
arka sokaklarına itilip yok sayılırken 
medyada ve kozmopolit kent kültüründe 
ürettikleri ve tükettikleri üzerinden, 
örneğin hapisteki “abi”lerine mektup 
olarak gönderdikleri arabesk rap videolar, 
saç biçimleri, aksesuarları, kıyafetleri 
üzerinden dalga geçilen “Apaçi”ler  
ve/veya korkulan varoş serserileri olarak 
yaftalanıp kodlanıyor. 

Yeşilçam filmleri ve benzeri temsillerle 
kafamızda kurduğumuz nostaljik mahalle 
hiçbir zaman olmadı. Hep çelişkiler, 
çatışmalar ve her bir coğrafi ve  
sosyo-ekonomik pozisyona özgün 
özellikleriyle varoldular. Bu mahalleler 

1-2 Çekmeköy, 2021 
(Fotoğraf: Hicran 

Öner).
3 Çekmeköy 

Underground, Film 
afişi, 2014 (Tasarım: 

Bilge Sözer, Aysim 
Türkmen).

4 Serkan Bayram ve 
Aysim Türkmen, 2021 
Çekmeköy (Fotoğraf: 

Hicran Öner)
5 Çekmeköy’de Geyik 
Kafe (kapandı), 2020 

(Fotoğraf: Aysim 
Türkmen). 4

5
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hala var. Çekmeköy’de Cemal’in 
mahallesine gittiğimde, o mahalleye özgü 
bir sürü özellik görüyorum. 1970’lerde 
yapılmış gecekonduların neredeyse 
tamamı yıkılmış ve kentsel dönüşümle 
apartmanlara dönüştürülmüş olsa da, 
Cemal ve arkadaşı cila ustası İbrahim, 
3. Köprü’ye giden otobanların kıyısında 
kalmış küçük yeşillik alanlarda 1970’lerin 
arabesk parçalarını dinleyerek boş 
vakitlerini geçiriyor. Bir diğer arkadaşları 
Süha, kaynakçı olarak İmes’te bir conta 
fabrikasında çalışıyor. “Mahallemiz” 
dediklerinde söylemleri çelişkilerle dolu. 
Bu genç adamlardan biri, “Çekmeköy 
evim, mahallem de odam” diyor. 
Cemal’in “mahalleli olarak birlik olalım, 
birlik olursak güçlü oluruz” diyerek 
mahalleliliği sürdürmeye çalışmasına 
karşın, Süha artık mahalleden gitmek 
istiyor. Ama bir yandan Süha, beni 
mahallenin yeni filmini çekmeye davet 
ediyor.

Kentin daha merkezi “nezih” 
muhitlerinde ise dünya kenti 
İstanbul’un kozmopolit kültürel 
hegemonyasını oluşturan biz “cool” 
kentliler, “varoş”laştırdıkça ortadan 
kalktığını zannettiğimiz mahalleye 
özlem duyuyoruz. Neoliberal ekonomik 
sistemin bölüp parçalayarak oluşturduğu 

kent coğrafyasında gitgide kendi içine 
kapanarak yaşıyor, kozmopolit kültürü 
üretip tüketiyoruz. Üniversitede okuma 
şansı olmayan mahalleli gençlerin, örneğin 
Kadıköy’deki “cool” ortamlara girmekten 
ne kadar çekindiklerini gördüğümde 
kültürel hegemonyanın mahalleler ile 
kozmopolit kent arasına site duvarları 
gibi bariyerler oluşturmuş olduğunu 
farkediyorum. Süha ile Kadıköy’de 
buluşmalarımızda, onu vapur iskelesinden 
Moda’ya doğru götüremiyorum. İskelenin 
hemen yanındaki çay bahçesinden bir 
adım ileri gelmiyor. “Bizi bozar” diyor. 
“Nasıl bozar?” diye sorduğumda, “Şimdi 
biri ters bakar, ben de karşılık veririm, 
boş ver Abla, burası iyi” diyor. 

Görülen ve görülmeyen duvarlarla 
ayrıştırılmış dünyalar kentimiz İstanbul 
ise kentlilerin artık algılamaları 
imkansızlaşmış bir ölçekte büyüyor. 
Bir yandan birbirimizden ürksek de her 
birimiz bu yeni oluşumun parçasıyız. 
Devlet ve ulusal sermayenin olduğu 
kadar dünya sermaye rejiminin dayattığı 
bir ölçekte yapılanarak tüm Marmara 
Bölgesini işgal eden kent-bölgemizde 
birlikte varoluyoruz. İnşası bitmiş  
3. Köprü, 3. Havalimanı, Osmangazi 
Köprüsü gibi büyük kamu yatırımları 
yanında inşa edilmekte olan Kanal-
İstanbul kenti kuzeye doğru genişletirken 
Çanakkale Köprüsü de doğu-batı 
ekseninde yepyeni bir boyut dayatıyor 
hepimize. Artık dünya kent literatüründe 
Marmaralılık denmeye başlandı bu 
ortaklığımıza. Ve de maalesef 2010’lardan 

itibaren oluşmaya başlayan bu 
yapılanma, 2000’ler kentinin ayrıştırılmış 
kentlilerinin ortak deneyimlediği/
deneyimleyeceği krizler yaratıyor. 
Krizlerin bedellerini de gündelik hava 
değişimlerindeki anormallikler, COVID 
salgını ve müsilaj gibi korkunç çevre 
felaketlerine maruz bırakılan bedenlerimiz 
ödüyor. 

Artık nostaljik, romantik mahalle 
özleminin de parçası olduğu kültürel 
hegemonik söylemlerin, neoliberal 
ekonomik düzenin duvarlarla ayrıştırdığı 
dünyalarımızın sınırlarına geldik. Tam 
da burada bir ihtimal daha var: Biraraya 
gelme çabası. Siteler ve/veya kozmopolit 
adacıklarımız ile mahalle arasına çizili 
sınıfsal, kültürel sınırlarda buluşma. 
Böyle bir çaba ile yapmaya giriştiğim Son 
Gecekondu adlı yeni belgesel projemi 
geliştirmek için Cemal ile buluşmaya 
gittiğim bir geceden notları paylaşmak 
istiyorum:

Cemal ile “Çekin Lan Duvarı Teli, İnsan 
gibi Yaşayın” yazısını gördüğüm site 
duvarının önüne gidiyoruz arabayla. “O 
yazıyı kim yazmıştı?” diye soruyorum. 
Cemal, “Ben söyledim, bir arkadaşım 
onu sprey boya ile yazdı” diyor. 
Konuşmamız boyunca onun hayal 
ettiğimin ötesinde politik bir karakter 
olduğunu farkediyorum. Gitgide 
çekingenliğini atıyor ve sohbet dostça 
devam ediyor. Neden üniversiteye 
gitmediğini soruyorum. Spor akademisini 
kazandığını ama hapse girdiği için liseyi 

6 Çekmeköy’de bir sokak, 2020 (Fotoğraf: Aysim 
Türkmen).
7 Çekmeköy’de otoban kenarı,2021 (Fotoğraf: 
Hicran Öner).
8 Çekmeköy’de jiletli teller, 2012 (Görsel Tasarım: 
Bilge Sözer, Aysim Türkmen).

6
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bitiremediğini anlatıyor. “Beşiktaş 
futbol takımında oynuyordum. Sonra 
bir şeyler oldu,” diyor ve sessizlik. 
Öylece durup kaldığımız birkaç dakika 
geçiyor. Cemal bir anda dönüp “Siz 
neden buradasınız?” diye soruyor. Jiletli 
telli duvarları görüyorum. Cemal “Siz 
duvarın öteki tarafında olmalısınız. 
Rahat konforlu hayatın içinde. Gecenin 
bu saatinde neden burada benimlesiniz?” 
Afallıyorum ve gülüyorum. “Beni duvarın 
öteki tarafında görüyorsun yani?” diye 
sorduğumda “Oraya ait değil misiniz?” 
diye cevaplıyor. “Ben duvarın olduğu 
yerde durmaya çalışıyorum” diyorum. 
“Ben Beşiktaş’ın Çarşısı gibi ‘Her şeye 
Karşı’yım, anarşistim” diyor. “Sisteme 
ters düşmeye korkmuyor musun?” diye 
soruyorum. “Korkmuyorum” diyor ve 
bana soruyor, “Siz sisteme ters düşmeye 
korkmuyor musunuz?” O anda korku 
hissetmiyorum ama bir şey demiyorum. 
Şaşıp kalıyorum, söyleyemiyorum 
aklımdan geçeni, “Bu sisteme nasıl düz 
düşebilirim ki?”

***

Gecekondular döneminin müzikleriyle 
yaşasa ve “ağır abi” karakter 
özelliklerini taşısa da Cemal söyleminde 
arabesk dünyasının mağdur söylemini 
kullanmıyor. Tam tersine 5,5 sene 
cezaevinde yaşamış olmasının farklı hayat 
hikayelerini görmesini sağladığını ve 
cezaevinin insanın kafasında olduğunu 
söylüyor. 2000’lerde İstanbul dünya 
kenti olurken yaşadığı hayat deneyiminin 
Cemal’i “Küllü Harap”lıktan çıkarıp 
bambaşka bir politik karaktere, film 
için kurgulayabildiğim karakterin 
ötesine taşıdığını görüyorum. Hayal 
edebildiğimizin ötesini gösteriyor 
sınırlarda durmak. 

Yaz boyunca Son Gecekondu’nun 
hazırlıkları sırasında Cemal ve 
arkadaşlarıyla Pazar günleri 
Çekmeköy’de buluşuyorum. Polislerin 
GBT yapmadığı, 3. Köprü’ye giden 
otobanların kenarlarında kalmış orman 
parçacıklarına gidiyoruz. Etrafta bir sürü 
erkek gruplarının piknik sandalyeleriyle 
oturduğunu görüyorum. Biz de piknik 
sandalyelerimize oturup otobanları 
seyrederken Müslüm Gürses dinliyor ve 
sohbet ediyoruz. 

Cemal’in mahallesinde “anarşistim” 
demenin çok zor olduğunu farkediyorum 
bu sohbetlerde. Arkadaşlarından biri 
dindar, biri Türk milliyetçisi, biri “ben 
anlamam bu işlerden” diyenlerden. 
“Zorlanmıyor musun?” diye sorduğumda 

Cemal “Ben onları oldukları gibi kabul 
edip seviyorum, onlar da bana saygı 
duyuyor” diyor. “Mahalleden çıkmayı 
düşünmüyor musun?” diye sorduğumda 
bana “Hayır” diyor. Ben de kendimi 
Marshall Berman gibi hissediyorum. Katı 
Olan Her Şey Buharlaşıyor kitabında 
anlattığı gibi bir an önce Bronx’taki 
fakir mahallesinden kaçıp kentin 
kozmopolitliğine katılmanın gerekliliğine 
inanarak mahalleyi terketmiş entelektüelin 
pozisyonu. Halbuki ben buraya sınırlarda 
durmaya gelmiştim. 

Eski duvar yazılarının beyaz boyayla 
üzerleri silinse de yenilerinin yazıldığı 
jiletli telli duvarların iki tarafından gelip 

sınırın tam üzerinde durabilecek miyiz? 
Marmara Bölgesi’ne yayıldıkça sınırları 
tamamen muğlaklaşmış İstanbul’da 
Cemal’in mahallesine duvarın üzerinde 
durarak bakabilir miyiz? Dünyanın 
sınırlarına dayandığımız 2020’lerde, 
dünyaya yeniden bakacak açıları bulmak 
için kendi sınırlarımıza bakma cesaretimiz 
var mı? Bu sorularla Moda’daki evime 
gidip kurguya başlıyorum. 

■ Aysim Türkmen, Şehir Antropoloğu.
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Melike Altınışık:
Bir Devrim Çağına  
Türkiye’den Katılmak... 

Mimarlık dünyası sık sık devrimler yaşar. Kimi zaman teknik nitelikte devrimlerdir bunlar; 
örneğin yeni malzemeler ve inşai imkanlar gündeme gelir. Kimi zaman devrim, mimarlığın 
matematiksel altyapısını dönüştürür: Michelangelo’nun, Sinan’ın, F.L. Wright’ın, Louis Kahn’ın 
matematik evreninde değiliz. Bazense düpedüz düşünsel, hatta politik değişimlerle karşılaşılır. 
Sözgelimi, mimarlığı eski parametreler ve konvansiyonlarla yapılamaz kılan yeni toplumsal 
sorumluluk kavramları belirir. En az otuz yıldır bunların hepsini birden yaşayan ve “eskitip 
çürüten” bir ortamdayız. Konunun doğrudan içinde konumlanmayanlar veya geleneksel 
mimarlık kavrayışını unutamayacak kadar içselleştirmiş olanlar -geriatrik ve/veya epistemik 
anlamda yaşlananlar- değişimi bilgisayar, dijitalleşme ve parametrik tasarım gibi birkaç başlığa 
indirgeyerek düşünebilirler. Oysa, olup bitenler hiç kuşkusuz o sıralananları da kapsayan, 
ama çok daha kapsamlı bir devrimsel dönemden geçildiği anlamına geliyor. Mimarlığı artık ne 
Rönesans’tan başlayan “pörsümüş” yaratıcılık mitolojisiyle, ne 18. yüzyıldan beri yapılageldiği 
gibi kaba bir rasyonalite kavrayışıyla, ne de yeni teknolojik gelişmelerin yansımalarıyla anlamak 
ve icra etmek mümkün. 

Değişim o denli radikal ki, bildik modern/çağdaş mimarlık tarihlerini yazma yaklaşımları 
bile artık geçerliliğini yitirdi. S. Giedion, L. Benevolo, M. Tafuri, J.L. Cohen çizgisinde bir 
modernlik ve mimarlık historiyografisinin en hafif deyişle modası geçti. Onların güzergahında 
ilerlenirse, güncel gelişmeleri anlamak mümkün değil, çünkü yeni mimarlık rejimi onların 
anlatılarına eklemlenmiyor. Başka bir fiziksel ve toplumsal dünya kuruluyor. Sanıldığının 
aksine, kabarcıklar, biyomorfik biçimler, rüzgarda tekstil gibi yapraklanan metal yüzeyler 
varedilmiyor. Aslında bu çağ mimarlığa ilişkin toplumsal ve mesleki beklentileri, amaçları, 
yöntemleri, zevkleri, ölçekleri, ahlaki örüntüleri, ekonomik mekanizmaları ve tabii ki 
tasarımdan inşaata yapım pratiklerini yeniden kuruyor. Dolayısıyla, kabaca 1980’lerden 
başlayan ve bugüne uzanan dönemi artık apayrı bir çağ olarak anlamak ve anlatmak zorundayız. 
Sanat bu değişimi çok daha erkenden yaşamaya zaten başlamıştı. Mimarlık da nihayet, onu 
epey geriden izleyerek yeni bir tanım kazanıyor. 

Melike Altınışık tam da bu radikal değişim ortamının içinde varlık kazandı. Kendisinden biraz 
daha yaşlı olanlarla ve hatta çoğu yaşıtıyla aynı çağın insanı değil. Yaptığı işse, yaygın inancın 
aksine, T cetveliyle gönyeyi terkedip bilgisayarın arayüzünü kullanmaktan ibaret değil. Daha 
önemlisi, onu bir “Türk Zaha Hadid” diye niteleme imkanı da hiç yok. Zaha Hadid sadece 
biyolojik anlamda değil, epistemik anlamda da öldü. Bugün Altınışıklar’ın dünyası kuruluyor. 
O dünyaya katılmaksa, bu yeniden kuruluşa Türkiye’den tanık olmak demek olmuyor. Özetle, 
Altınışık, değişim katarının son vagonuna atlamıyor. Başka yerlerde bilinen ve yapılanları 
burada da uyguluyor denilemez. O, küresel bir değişimin yeni uluslarüstü mimarlık rejimini inşa 
edenlerden ve aktörlerinden biri. Nihayet bunu da görecekmişiz. ■ UT
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Parametrik 
Tasarım, 
Özgürleşme ve 
Melike Altınışık 
Mimarlığı
Uğur Tanyeli ■ Parametrik tasarım bir 
disiplin rejimidir. Ancak, modern dünyada 
eski yeni tüm tasarım yaklaşımları 
ve kuramları öyledir; disiplin rejimi 
kurarlar. Tasarım disiplini rejimleri neyin 
nasıl tasarlanacağının prosedürlerini, 
protokollarını, yöntemlerini tanımlar ve 
yapılması mümkün olanları ve olmayanları 
belirlerler. 18. yüzyıl rasyonalizmi ve 19. 
yüzyıl tarihselcilikleri bile böyleydi. Kendi 
tarihselcilik yaklaşımları bağlamında 
sınır çizerlerdi. Sözgelimi, tarihselciler 
Grek Canlandırmacı bir tasarıma Gotik 
bir eleman yerleştiremeyeceklerinin 
farkındaydılar. Tarihsel biçim ve sentaks 
karışımları yaptıklarındaysa, o karışımdaki 
elemanları kendi rejimlerinin izin verdiği 
kabul edilebilirlik bölgesi içinde yeniden 
tanımlamaları gerekirdi. 1920’lerin 
modernizminin de ciddiye alınabilir 
özgürlükçü iddialar ortaya koymasına 
karşın bir disiplin rejimi olduğu kesin. 
Tarihselciliğe şiddetle karşı çıkıyor 
olabilirlerdi, ama “tarihten yararlanmak” 
gibi bir yaklaşımı reddetseler de, tarihi bu 
kez de güncel yaklaşımlarını doğrulayacak 
bir hikmet deposu olarak kullanıyor, 
historiyografik doğrulama örneklerini 
tarihten devşiriyorlardı1. Neredeyse tüm 
Le Corbusier metinleri prehistoryadan 
Roma’ya, Ortaçağ’a, Osmanlı’ya kadar 
uzanan bir geçmişten modernizmi 
doğrulayıcı örnek ve argümanlarla 
doludur. Le Corbusier içinde konumlandığı 
disiplin rejimiyle çelişmekten kaçınmıyor, 
çelişkileri görmezden geliyordu. Bu modern 
disiplin sonra da yıkılmadı, hatta pekişti. 
1950’lerden başlayarak Brütalizm ne denli 
disiplinliyse, tam aksini savunan 1970’lerin 
postmodern tavırları da farklı, ama aynı 
oranda belirgin bir disiplin rejimiydi. 

O halde tüm bir 19.-20. yüzyıl aralığında 
tasarımcıların işi ilk bakışta kolay 
gözükür. Daha işe başlamadan önce neler 
yapabileceklerini bilmek gibi bir imkanı 
kullanıyorlardı. Bunun anlamı, yasaklar, 
tabular, prosedür ve protokolların tasarım 
yaşamını kolaylaştırdığıdır. Parametrik 
tasarım bu bağlamda bir istisna değil. 
Hatta, doğrudan matematiksel bir 
prosedürel altyapıya sahip olduğu için 
daha da güçlü bir disiplin üreteci. Tasarım 

sürecini başta belirlenmiş matematiksel 
içerikli parametreleri saptamakla 
başlattığı için 18. yüzyıldan başlayan 
mimari determinizmin en uç noktasını 
oluşturuyor. O parametrelerin karmaşık 
bir koreografisini yapmaya dayanıyor. 
Hiç kuşkusuz dijital tasarım bu cümlede 
özetleniverdiği kadar basit bir süreç değil.
Ancak temelde determinist, çünkü mimari 
için varedici önemdeki etmenleri, koşulları, 
çevre verilerini, imkanları, beklentileri vs.’yi 
matematiksel terimlerle ifade edilebilir 
hale getirmeye ve onların “çıktısı” olan bir 
sonuç-ürüne varmayı hedefliyor. 

Bunun bir tür otomatizm içerdiğini görmek 
gerekir. Daha da önemlisi, matematiğin 
epistemolojik yapısı gereği olarak totolojik 
olduğunu da görmek gerekir. Totolojiktir, 
çünkü matematik mantık başlangıç 
aksiyom ve argümanlarıyla çelişmemesi 
gereken çözümler üretir. Her işlem sonuçta 
onları bir kez daha doğrularsa doğrudur. 
Parametrik tasarım süreçleri de bunu 
yapar. Başlangıçta vazedilen parametrelere 
çelişmeyen bir olanaklılıklar bölgesi 
tanımlar. Tabii ki bu bölge önceki tasarım 
rejimlerinden farklı olarak neredeyse 
sonsuz genişlikte bir biçimlenme olasılıkları 
evrenine açılır. Tasarımcı başlangıç 
parametre ve paradigmalarıyla çelişmeyen 
sonsuz genişlikte biçimlenme imkanlarını 
aramak, üretmek, seçmek, geliştirmek 
şansına sahiptir. Sonuçta bu imkanı 
tümüyle öznel bir biçim seçme girişimiyle 
sonuçlandırır. Hatta bunu yapması ille de 

gerekmez bile. Tasarım bir nihai sonuç-
biçimle bitmek zorunda da değildir. 
Yapı gerçeğe dönüşene kadar tasarım-
projelendirme-hesaplama-detaylandırma-
yapım süreçleri devam edip gidebilir. 
O nedenle, bu rejim, biçimi değil süreci 
tasarlamanın rejimidir. Başta öngörülmüş, 
tahayyül edilmiş sonuç-ürünü değil, ona 
doğru giden bir dizi süreci tasarlayarak2 
yürütülür.

Burada sormak istediğim soru, modern 
tasarımsal disiplin rejimlerinin genelde ve 
dijital rejimin de özelde, tasarımcıya nasıl 
bir özgürlük ve yaratıcılık imkanı tanıdığı 
olacak. Yukarıda kısaca özetlediğim 
determinizm kaçınılmaz olarak başlangıç 
verilerinin doğrudan sonuç-ürünü olan 
bir tasarımla sonlanıyorsa, mimarların 
bu sürece bireysel müdahalesinin ne 
kadar olabileceği yaşamsal önem taşıyor. 
Tüm tasarım disiplini rejimleri bu 
bireysel müdahale bağlamında hemen 
hemen aynı stratejiyi kullanırlar: O 
rejimin totalitarizmine direnir ve bazen 
görmezden gelirler. Dijital rejimde de bu 
olur. Ancak nasıl? Varsayımsal olarak, 
aynı matematiksel terimlerle ifade edilmiş 
parametreleri tanımlamak daima totolojik 
bir olasılıklar evrenini açıyorsa, mimarın 
buradaki rolü nedir? İşi sadece o olasılıklar 
evrenindeki rastlantısal bir noktada 

1 İstanbul TV-Radyo Kulesi, Cephe sistemini 
gösteren BIM modeli, 2015 (©MAA - MELIKE 

ALTINISIK ARCHITECTS).

1
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tasarıma karar vermek, “tamam işte burada 
duralım; sonuç bu” demek midir?

Tabii ki değil. Bu denli yalın bir 
otomatizmle çalışılmıyor. Çünkü, modernite 
aynı zamanda da yaratıcılık, bireysellik, 
icat gibi değer kalemlerini üreten dünya-
tarihsel durumun adı. Rosario Assunto’nun 
“modern öncesi objektivizme karşı modern 
sübjektivizmin ortaya çıkışı” dediği3 
değişime işaret ediyorum. Oysa bunun tam 
aksine inanmak eğilimindeyiz; modern 
dünyanın objektivite dünyası olduğunu 
düşünürüz. Rosario ise her biçimin 
anlamının neredeyse sabitlenmiş olduğu, 
dolayısıyla apaçık bilindiği Ortaçağ sanatsal 
ve mimari üretim yaklaşımını tanımlıyor. 
Modernite ise bu anlam-biçim denkliğinin 
ortadan kalktığını, öznelliğin ve bireyselliğin 
belirleyici hale geldiği bir epistemik rejimde 
yaşadığımızı söylüyor. Hem tasarlayanın, 
hem de mimari ürünleri deneyimleyenlerin 
özgürleştiği ileri sürülebilir. Benim burada 
tartışmak istediğimse, çok sıkı gibi gözüken 
parametrik/dijital tasarım ortamında ve 
özellikle de Melike Altınışık işlerinde 
sözkonusu özgürlüğün nasıl tezahür ettiği 
meselesi. Bunu iki Altınışık tasarımında, 
Çamlıca TV Kulesi’nde ve Seul Robot 
ve Yapay Zeka Müzesi’nde (RAIM) ele 
alacağım.

Öncelikle, Osmanlı ve Türkiye ortamında 
18., hatta geç 15. yüzyıldan bu yana 
uzanan dönemde yaşanmış matematiksel 
icatların farklı bir tarihselliğinin olduğu 
hatırlanmalıdır. Türkiye perspektif, 
topografik ölçüm, integral hesap, 
stereotomi, tasarı geometri gibi devrimlerin 
hiçbirini icat edildikleri coğrafyalarla 
eşzamanlı olarak yaşamadı. Söz konusu 

matematiksel atılımlarla, giderek 
kronolojik mesafesi azalsa da, hep bir faz 
farkı içinde tanıştı. Bilgisayar ve onun 
topolojik matematiğiyle tanışmaysa artık 
neredeyse eşzamanlı olarak gerçekleşti ve 
gerçekleşiyor. Altınışık’ın “opus magnum”u 
Çamlıca Kulesi bunun en kapsamlı örneği 
olarak seçkinleşiyor. Yalnızca bu açıdan bile 
çok radikal bir tarihsel kırılma noktasını 
tanımlıyor.

En başta Kule’nin o biyomorfik biçimini 
salt biçimsel bir tercihe borçlu olmadığı 
vurgulanmalıdır. Daha önemlisi, biçim 
arayışı orada bir tasarımsal eksen de 
sayılamaz. Kuşkusuz, Kule’nin formu 
mimarının bir başlangıç tercihinden yola 
çıktı. Ne var ki, orada kalınmayacaktı. 
En başta 369 metrelik bir strüktürün 
hem kendi kitlesini taşıma, ayakta 
tutma meseleleri vardı, hem de onun 
tasarımında dikkate alınması zorunlu 
çevresel etmenler ve teknik donatılar söz 
konusuydu. Örneğin, olağan bir yapıda 
gündeme alınması neredeyse gerekmeyen 
rüzgar yükü burada yaşamsal bir önem 
taşıyordu. İnşaatın yürütülme süreciyse 
başka bir karmaşık süreç tasarımıydı. Kule 
bu nedenle önce aşağıdan yukarı, ardından 
da yukarıdan aşağı inşa edilecekti. Ancak, 
hepsinden önemlisi burada artık geleneksel 
tasarım-projelendirme-hesaplama-inşaat 
süreçleri ardışık olarak uygulanamazdı. 
Başka bir anlatımla, önce tasarlama işlemini 
bitirmek, daha sonra projelendirmek, 
teknik ve detaya ilişkin çözümlerini 
getirmek, ardından statik hesaplamaları 
yapmak ve nihayet imalat ve uygulamaya 
girişmek süreçleri artık özerk işlemler 
olamazlardı. Tüm bu süreçler karmaşık bir 
koreografi içinde birbirlerinin içinde devam 

edeceklerdi. Biri bitip diğeri başlamak 
yerine, hepsi birlikte ve birbirlerini dikkate 
alarak yürüyeceklerdi. Bunun anlamı, 
Çamlıca Kulesi’nde tasarım-hesaplama-
imalat-inşaat süreçlerinin bir senaryosunun 
yazıldığıdır. Metaforik bir anlatımla, bu 
“mimarlık oyunu”nda sahneye kimlerin 
ne zaman girip neler yapacaklarının, 
nasıl diyaloglar kurup neler söyleyecek ve 
sahneyi ne zaman terkedeceklerinin çok 
kapsamlı bir hesaplamasına (sıralamasına 
değil) ihtiyaç vardı. Bu skenografinin klasik 
ofis ve şantiye binası duvarlarına asılmış 
alışıldık imalat programlarına uzaktan bile 
benzemediği aşikar. Çok basit bir anlatımla, 
önce duvar örüp sonra sıva yapıp üstüne 
badana vurmanın ardışıklığından ve yalın 
sistematiğinden söz etmiyorum. Birbirinden 
farklı düşünsel, biçimsel, hesaplamalı 
ve inşai pratiklerin kule örneğindeki 
eşzamanlılığına işaret ediyorum. 

Dolayısıyla, çoğu zaman sanılanın aksine, 
parametrik tasarım önce bazı parametreler 
belirleyip tasarımı onların çıktısı olarak 
yapmak gibi yalın bir mekanik mantıkla 
varedilmiyor. Öyle olsaydı, birkaç 
yüzyıldır yapılan tüm karmaşık büyük 
yapıların parametrik tasarlandıkları bile 
söylenebilirdi. Mimari tasarım en az 
18. yüzyıldan beri önce gerekliliklerin, 
beklentilerin, etmenlerin ve eldeki teknik 
ve olanakların, kısacası parametrelerin 
saptanması suretiyle yapılıyordu zaten. 
Değişense, onların parametre haline 
gelebilmeleri için matematikselleştirilmeleri 
oldu. Onlar artık alışılmış anlamda 
yalnızca dikkate alınabilir nitelikte değil, 
hesaplanabilir nitelikte olacaklardı. Ancak 
asıl değişen şuydu: Yeni matematikselleşmiş 
parametreler elde mevcut bir hazır ilkeler 

2 3
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dizisi oluşturmayacaklardı; onları da 
tasarlamak gerekiyordu. Onlar bir neden-
sonuç ilişkisinin ürünü de değiller. Hele 
hele ilk bakışta verdiği izlenimin aksine, 
determinist bir mantığın çıktısı hiç değiller. 
Şöyle de özetlenebilir: Parametreler sabit 
olmadıkları gibi, parametrelerarası ilişkiler 
de sürekli değişkendir artık. Eskisi gibi 
sabitlenemezler. Bilgisayar dünyasının 
topolojik matematiği çizgisel bir problem-
çözüm-sonuç mantığıyla çalışmıyor. 
Tasarımsal etkinliğin güzergahı tekil 
ve geleneksel deyişle “doğru” biçimsel 
sonucu ortaya koymaya yönelik bir 
arayış değil bugün. Hatta biçimsel/kitlesel 
sonuçla doğrudan ilgili bile değil. Biçim/
kitle, matematiksel bir olanaklılıklar 
evrenindeki sonsuz ihtimalden sadece biri. 
Deneysel olarak optimize edilmesi gereken, 
amaçlananları yerine getirip getirmeyeceği 
hesaplanarak ve modellenerek irdelenen bir 
seçenekten ibaret.

Bu yukarıda sıralananlar Gehry’nin, 
NOX’un, René van Zuuk, Wolf Prix, 
Kolatan-Mac Donald Studio ve daha 
pekçoklarının ürünlerinde de çeşitli 
biçimlerde gündeme gelen meseleler. Melike 
Altınışık’ın Çamlıca Kulesi’ndeyse onları 
çok aşan bir “tour de force” sözkonusu. 
Öncelikle kule eskimiş bir mimari inanç ve 
düşünce yaklaşımının yıkılışını örnekliyor: 
Boyut büyümeleri artık aynı işlemlerin 
sadece miktarları arttırılarak yinelenmesi 
suretiyle baş edilir nitelikte değiller. 
Bugün mimarlıkta boyut büyümesi ve 
karmaşıklaşma “size matters” ifadesiyle 
anlatılabilir hale geldi. Oysa Erken Modern 
mimarlık kavrayışı “size doesn’t matter” 
ifadesiyle özetlenmelidir. O sayede örneğin, 
Le Corbusier Villa Savoye’nın mütevazı 
yapı tasarımını (1928) kent planlama 
ölçeğine kolayca eklemleyebiliyordu. 
O konut yapısını vareden ilkeleri bir 
kentin kurucu ilkeleri olarak da pekala 
yorumlayabilmişti. Onun boyut büyümesini 
önemsizleştiren yaklaşımından Koolhaas’ın 
yapısal irileşmeye merkezi önem atfeden 
“bigness” (devasa) kavramına gelmek için 
yarım yüzyılı aşkın süre geçmesi gerekti. 
Koolhaas, “XL”ın mimarisinin “S, M ve 
L” ile özdeş arkitektonik meseleler ortaya 
koymadığını özellikle anlatacaktı4.

Bu boyut kavrayışı farkındalığının 
mimari uzanımlarını 1950’lerden sonraki 
onyıllarda dünyanın çok yerinde inşa edilen 
alışılagelmiş TV kuleleriyle karşılaştırarak 

anlatmak mümkün. Onlar olsa olsa yalın 
baca strüktürlerdi. Temel tasarımsal 
mantıkları bir fabrika bacasındakinden 
farklı sayılamazdı. Kuşkusuz rüzgara 
direnebiliyor, deprem yüklerini hesaba 
katıyor, ayakta durabiliyorlardı. Ne var ki 
onlar yalnızca mühendislik yapılarıydılar. 
Çamlıca Kulesi ise mühendisliğin nerede 
bitip mimarlığın nerede başladığını 
söylemenin mümkün olmadığı bir güncel 
yapı. Yukarıda anlatılan mimarlığın 
“yeniden matematikselleşme”si ve 
“irileşme”si her şeyden önce bunu yapıyor. 
Mimarlıkla mühendislik disiplinlerini 
operasyonel olarak bütünleştiriyor. 19. 
yüzyıldan başlayarak özerkleşmiş iki 
inşai-tasarımsal pratiği yeni bir biçimde 
bağlantılı kılıyor. O pratikler sadece yarım 
yüzyıl önce böylesi kuleleri mühendislik 
tasarımına giydirilmiş birer mimari kılıfa 
dönüştürmüştü. Ya da mimarlık sanki 
mühendislik ürününü estetize etmenin bir 
aracıydı. Çoğu yapıdaysa mühendisliğin 
rolü bir mimari tasarımı ayakta tutar 
kılmanın pratik yollarını bulmaktı. Şimdiyse 
birini diğerine tabi kılmanın çağı en 
azından büyük boyutlu yapılarda kapanmış 
gözüküyor. Mimarlıkla mühendisliklerin 
birlikte tasarlanmaya başlamasının 
dünyasında yaşıyoruz. Birinin rolü diğerinin 
bittiği yerde başlamıyor. Onun için 
parametrik tasarım senaryo metaforuyla 
bir kez daha anlatılabilir oluyor. Eskiden 
ardarda bir monologlar dizisi gibi yürütülen 
pratikler geniş bir “dramatis personae”nin 
matematiksel koreografisiyle tasarımsal-
inşai bir “polifoni” içinde ve eşzamanlı 
yürür oluyorlar.

Çamlıca Kulesi bu zor koreografiyi 
örnekliyor. Yapının devasa boyutları 
bu koreografiyi ve süreç tasarımını başlı 
başına zorlu bir uğraş, bir marifet haline 

getirmiştir. Üstelik dünya genelinde bu 
işi başarmış o denli az yapı var ki, kule 
Türkiye’den dünyaya söyleyecek sözü 
olan ender yapılardan birini oluşturuyor. 
Parametrik tasarım alanındaysa galiba 
boyut ve karmaşıklık bağlamında bu 
nitelikteki tek yapı o. 

TV Kulesi ile boyut bağlamında 
karşılaştırılması bile imkansız Seul Robot ve 
Yapay Zeka Müzesi ise (işe başlama tarihi: 
2020) çok farklı başka bir özgürleşme ve 
yaratıcılık kapısını aralıyor. Bu yapıda yapı 
kendi inşa sürecini yapının tasarımının bir 
bileşeni olarak tanımlıyor. Dolayısıyla, 
yapı işlevsellik kavramını yeni bir biçimde 
yorumluyor. Robotik süreçlerin bir sunum 
ve işlem merkezi olarak çalışacak müze bir 
yandan robotik pratiklerle inşa edilecek, 
öte yandan da o inşa süreci sırasında 
da kullanımda olacak. Hatta kullanımı 
o süreçlerin uygulama süreci olarak 
düşünülmüş. 
 
Böyle bir inşaat süreci tasavvuru daha 
1960’lardan başlayan uzun bir tarihsel 
geçmişin en son somutlaşmalarından 
biri. 1960’lar İngilteresi’nde Cedric 
Price ve Archigram bu yapım sürecini 
ve sonuç-biçimi sabitlememe meselesini 
ele almışlardı. Örneğin, Archigram’ın 
Plug-in City tasarısında tüm bir kentin 
endüstriyel komponentlerle inşa edilmesi 
ve sürekli olarak yeni endüstriyel 
komponentlerle, “yedek parçalar”la, yeni 
modellerle yenilenmesi öngörülmüştü. 
Royston Landau’nun “indeterminate 
architecture” (önceden belirlenmemiş 
mimarlık) diye adlandırdığı5 bir 
tasarlama yaklaşımıydı bu. Yine aynı 
grubun “instant city” çalışmasında 
da bu devingenlik sadece süreci değil, 
konumu da sabitlememeyi içerecekti. 

2 İstanbul TV-Radyo Kulesi, Cephe uygulaması, 2018 
(Fotoğraf: ©Ege Acar).

3 Kule’nin rüzgar tüneli testleri, 2014 (©MAA - 
MELIKE ALTINISIK ARCHITECTS).

4 Kule form optimizasyonu, 2014 (©MAA - MELIKE 
ALTINISIK ARCHITECTS).

4
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Kent istenen yerde hızla kurulmakta, 
adım adım kendi değişim sürecini 
yaşamaya başlamakta, hatta giderek sabit 
elemanlar da kazanmaktaydı. Ancak 
asla öngörülmüş bir nihai durumda 
“taşlaşmıyordu”6. Cedric Price’ın 
“Fun Palace” ve “Potteries Thinkbelt” 
projelerindeyse kullanım gereklerine bağlı 
olarak belirli bir prosedür çerçevesinde 
devingen/değişken bir mimari -inşaat 
değil- oluşum süreci sözkonusuydu7. Ve 
nihayet Piano ve Rogers’ın Paris’teki 
Pompidou Kültür Merkezi de ilk yarışma 
projesinde iç mekanı sürekli değişebilir 
esnek bir yapı olarak tasavvur edilmişti, 
ancak öyle gerçekleştirilemedi ya da 
gerçekleştirilmedi. 

Altınışık’ın Seul Robot ve Yapay Zeka 
Müzesi “indeterminate architecture” 
kavramını yepyeni bir açılıma 
kavuşturuyor. Bitmişliği hedeflemiyor. 
Sürekli bir bitmemişlik halini, 
“indeterminacy”yi üretmese de onu ima 
ediyor. Çok az çiğnenmiş bir yola, hiç 
denecek kadar az gerçeğe dönüştürülmüş 
bir tasarımsal imkana işaret ediyor. 
Yapının inşaat sürecini o merkezin 
asli işlevi olan sergileme, örnekleme 
ve gösteri nesnesine dönüştürüyor. 
Yapı inşa edildikten sonra kullanılıyor 
olmayacak, inşa edilirken zaten işlevini 
görüyor olacak. İnşaat süreci bu mimari 
“gösteri”nin olağan bileşeni. Başka bir 
anlatımla, gösteri toplumu kavramını 
icat eden ve ona nefretle yaklaşan Guy 
Debord’u yalanlıyor. Şuna işaret ediyor: 
Gösteri pekala da özgürleştirici olabilir. 
Dolayısıyla, mimarlık kılıklı bu “Seul 
Robotu” parametrik disipline bugüne 
kadar içermediği -ama pekala içerebileceği- 
bir parametreyi, “indeterminacy”yi başka 
bir tasarım rejiminin içinden taşıyarak bir 

5 Seul Robot ve Yapay Zeka Müzesi (RAIM), “Generative 
Design” yazılımında cephe panellerinin açısal ilişkisi, 
2019-20 (©MAA - MELIKE ALTINISIK ARCHITECTS).

aşı yapıyor. Buysa, tabii ki bir özgürleşme 
imkanı daha yaratıyor.

Bu makalenin başlangıcındaki tasarımsal 
disiplin ve determinizm rejiminin nasıl 
özgürleştirilebileceği meselesine geri 
dönülünce, Altınışık’ın yukarıdaki iki 
tasarımının tam da bu bağlamda önemli 
rolü olduğu söylenmelidir. TV Kulesi 
parametrik tasarım altyapısına pek az 
sahip, bu konuya eğilmeye yeni başlayan 
Türkiye’de büyük ölçekli ve karmaşık 
tasarımsal sorunlara nasıl yaklaşılabileceği 
örneklediği için yol ve ufuk açıcı. Seul 
Robot ve Yapay Zeka Müzesi ise 
“indeterminate architecture” yolunu ilk 
olarak açmayı denediği için. Her ikisi 
de eskimiş disiplin dünyasının yıkımını 
araştıran işler. Dolayısıyla, dünyaya 
söyleyecek taze sözleri var.

■ Uğur Tanyeli

Notlar:
1 Bunu şu çalışmamda “zombileştirme” diye nitelemiştim: 
Uğur Tanyeli, Yıkarak Yapmak: Anarşist Bir Mimarlık 
Kuramı İçin Altlık, Metis, İstanbul, ilk baskı 2017, 
“Giriş” bölümünde.
2 Bkz.: A.e., “Biçimi Değil Süreci Tasarlamak” bölümü.
3 Rosario Assunto, Die Theorie des Schönen im 
Mittelalter, çev.: Christa Baumgarth, Verlag M. DuMont, 
Schauberg Köln, ilk baskı 1963, s. 22-23.
4 Bkz. Rem Koolhaas ve Bruce Mau, S,M,L,XL, 
Monacelli Press ve 010 Publishers, New York ve 
Rotterdam, ilk baskı 1995, “Bigness or the Problem of 
Large” bölümü.
5 Royston Landau, New Directions in British Architecture, 
Braziller, New York, 1968, s. 74-85.
6 Geniş Archigram yazınına kapsamlı bir giriş ve 
değerlendirme için: Simon Sadler, Archigram: 
Architecture without Architecture, MIT Press, Cambridge 
Mass. ve Londra, 2005.
7 Cedric Price’ın bu bağlamdaki önemi ve rolü 
için bkz.: Molly Wright Steenson, Architectural 
Intelligence: How Designers and Architects Created the 
Digital Landscape, The MIT Press, Cambridge MA ve 
Londra, 2017, s. 127 vd.

5

Bir Yıldız Doğdu
Suha Özkan ■ Melike Altınışık, 1980 
doğumlu çok genç bir mimar. Onunla ilk 
kez Tabanlıoğlu Bürosu’nda, kendisine 
bir gelecek planlarken, bana danıştığında 
karşılaştık. Kararlı, ne yapacağını bilen ve 
yaşadığı ortamın kendisine dar geldiğini 
hissettiren biriydi. Liderlik esintileri de 
sezmiştim. Yurtdışına açılmak istiyordu. 
İngiltere hedefi idi. “Acaba? Belki? 
Olur mu?” türü mırınkırın etmeyen, 
güçlü ve kararlı olduğunu hissettiren 
kişiliği beni etkilemişti. Ona kendi 
izlediğim yolu önerdim. Akademik 
olarak Londra Architectural Association 
Mimarlık Okulu’nda üst derece yapıp 
çevre oluşturmak, sonra iyi bir büroda 
olabildiğince uzun süre çalışmak. Onun 
başarısını özellikle Zaha Hadid ile 
yakınlığımdan sürekli izleme olanağı 
bulmuştum. 

Yıllar sonra yollarımız profesyonel 
ortamda, hoş bir raslantı ile kesişti. 2011 
yılında Ulaştırma Bakanlığı ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Çamlıca’da çağdaş 
bir uza-iletişim (telecommunication) 
kısaca “TV + Radyo Kulesi” projesinin 
tek aşamalı, ulusal bir yarışma ile elde 
edilmesi için beni görevlendirdi. Meslek 
kuruluşlarından önerilen kişilerin dışında 
görevlendirilecek jüri üyeleri arasında 
yurtdışında, özellikle ABD’de önemli 
işler gerçekleştirmiş vatandaşlarımızın 
yer alması istendi. Amaçları uluslararası 
deneyimden yararlanırken bir yandan da 
jüri dilinin Türkçe olmasını sağlamaktı. 
Ben; İlhan Zeybekoğlu, Cengiz Yetken ve 
Şulan Kolatan’ı önerdim. Hem bu kişiler 
görev almayı kabul ettiler hem de Bakanlık 
bu görevlendirmeyi olumlu karşıladı. 
İnşaat mühendisleri Zekai Celep ve Niyazi 
Parlar ile şehir plancısı Pelin Pınar Özden 
öteki jüri üyeleriydiler. 

Zeybekoğlu Boston’da başarılı bir 
mimarlık ortamının yöneticisi olarak, ABD 
mimarlarına açık, benim yönettiğim Kahire 
Amerikan Üniversitesi’nin yeni yerleşkesi 
için düzenlenen yarışmayı kazanmıştı. 
Sonra Çin’de olağanüstü olumlu bir 
proje ile uluslararası ortamın bilinen bir 
yeteneği haline geldi. Yetken önce mezunu 
olduğu ODTÜ’de hocalık yaptı; sonra 
Louis Kahn bürosunda çalıştı. Çeşitli ABD 
üniversitelerinde öğretim üyeliği ve SOM 
ve Perkins and Will gibi şirketlerde tasarım 
önderlikleri yaptı. Kolatan ise, Columbia 
Üniversitesi ve Pratt Institute’daki dikkat 
çeken eğitim çalışmalarının yanında 
yetenekli bir tasarımcı mimar olarak New 
York’ta beğeni toplayan bir öncü isimdi. 
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Kaynaklarda; “Kulenin tasarımında 
Türkler için tarih boyunca önemli bir 
simge olan lale çiçeğinden esinlenilmiştir. 
Kulenin ana aksı lalenin köklerini ve 
besleyici gövdesini simgelerken güneşe 
doğru yükseldikçe yapılandırılan 
seyir terası ve restoran katları henüz 
açmayan bir lale tomurcuğunu simgeler” 
denmektedir. Oysa, bana göre, genel 
görünüm çok modern bir dışavurum 
ile yorumlanmış yepyeni, ama soyut 
ve yumuşak bir Alberto Giacometti 
göndermesiydi. Böylesine duru bir 
tasarımın değişik göndermelerle 
algılanması, Melike biçimlendirmesinin 
ne denli güçlü ve değişik yorumlara açık 
olduğunun bir göstergesidir.

Yarışma projelerinden oluşan sergi, 10-24 
Ekim 2011 tarihleri arasında Haliç Kongre 
Merkezi’nda izlendi. Yarışma sonrası yapılan 
Kolokyum’da Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım izlediği yarışmaya katılan projelere 
olan hayranlığını: “Bir mühendis olarak 
iletişim kulesinin böylesine yaratıcı ve orijinal 
çözümler getirebileceğini hiç ummazdım. 
Bunların herbirini bir ilimize yaptıralım” 
şeklinde dile getirdi ve salondan büyük bir 
alkış aldı. Bu niyet de orada kaldı. İstanbul 
İletişim Kulesi kentin yepyeni güçlü simge 
yapısı olmak gibi zor bir görevi uzun yıllar 
sürdürecektir.

Melike Altınışık’ın başarısını Zaha 
Hadid’e benzetenler çok. Bu bütünüyle 
doğru değil. Hadid’i, Altınışık’tan daha 
iyi ve çok uzun yıllardır tanıyorum. Peter 
Cook’un jüri başkanı olduğu “Hong Kong 
Heights” yarışmasında “İnşa edilemez 
ama en iyi fikir” dedikleri başarının 
üzerinden, Rolf Fehlbaum’un Vitra İtfaiye 
Merkezi tasarımını vermesi arasından 
uzun yıllar geçti. Bu arada ben onu Katar 
İslam Eserleri Müzesi ve Kartal Kentsel 
Planlama yarışmalarına davet ettim. 
Katar yarışmasını kazanamadı, Kartal’da 
harikalar yarattı. Ama uzun yıllar boyu 
genellikle konstrüktivist resimlerini 
satarak yaşamını sürdürdü. Sonra da 
yeteneğini uygulayabileceği ortamını buldu 
ve dünyada kendi tasarım dili olan ilk 
üç-beş mimarın arasına girdi. Aramızdan 
ayrıldığında, bürosunda bitirilmesi daha 
15 yıl sürecek kadar iş birikmişti.

Mimarlık alanında, Melike ise sesini “inşa 
edilebilir, özgün bir proje ile” yarışma 
ortamında duyurdu ve öylesine üst düzeyde 
sürdürüyor. Benzerlikleri, her ikisinin de 
tasarının az değinilmiş alanlarında ürünler 
vermeyi amaçlıyor olması. Melike’nin 

1 İstanbul TV-Radyo Kulesi, 2021 
(Fotoğraf: ©MAA - MELIKE ALTINISIK 

ARCHITECTS).

1

Jüri çalışmaları öncesinde artık kolaylıkla 
erişilebilen örnekleri, jüri başkanı 
sorumluluğu içinde izlediğim gibi; konuyu, 
bir kısa tasarım işlemi olarak, o zaman 
öğretim üyesi olduğum ODTÜ’de de 
değerlendirdik. Dünyada yapılagelen 
iletişim kuleleri arasında incelemelerde 
bulunduğum yüzü aşkın örneğin nedense 
çoğu, teknik önceliklerle biçimlenen, 
tasarım kaygı ve becerilerinden yoksun, 
kısacası birbirine öykünen standart 
yapılardı. Oysa İstanbul için çok değerli 
ve o zaman bir çelik kule ormanı gibi 
kirletilmiş olan bir alanın temizlenip kente 
yepyeni bir “ikon” armağan edilmesi 
mümkündü. Kaba tabiri ile elma şekeri, 
lolipop, sopa üzerinde tabak, rulo kağıt 
ve ince ters külah anıştırmaları dışında 
bir tek Şanghay Kulesi biraz Archigram 
esinlenmesi içeriyordu. En yaygın olan 
ise yükselen dar silindirik gövde üzerinde 
yukarıda, genellikle vericilerin yer aldığı 
çok yüksek ince kulenin altında, geniş 
silindirik halkalardan oluşan çözümlerdi.

Jürimiz büyük bir uyum içinde ve 
konunun ciddiyeti ve sorumluluğunun 
bilincinde çalıştı. Başka ortamlarda 
gerçekleşmiş kule formlarının dışında, 
belki de önceden düşünülmemiş özgün 
bir dışavurum arıyordu. Ödüller için 
seçilen projeler bu ölçütü karşılamaktaydı. 
Başka yerde yapılmış kulelerin hiçbirine 
benzemiyorlardı. Jüri en çok, bir yanda 
soyut tetrahedral kule ile öte yanda 
ince yapılı çok elegan projeleri beğendi. 
Daha sonra lale tomurcuğu anıştırması 
yapılan bu kule, jüri tartışmaları boyunca 
hemen birçok kentin koruyucusu olan 
“kadın figürü” fikri ile sevildi. Çoğu Batı 
dilinde kentler she (kadın) olmaktaydı. 
O kadar ki bir önyargı ile tasarımcının 
bir kadın mimar olabileceğinden bile 
neredeyse emindik. Zaman içinde onun 
esin kaynağının sıradışı moda tasarımcısı 
Gareth Pugh olduğunu öğrenecektik. 

Öylesine bir beğeni ile Melike Altınışık 
projesi özgün bir çözüm olarak 
ödüllendirildi. İsimler açıldığında 
şaşırmıştım. Yukarıda belirttiğim gibi, 
birkaç yıl önce Melike tasarımcı mimar 
olarak geleceği konusunda benden görüş 
istemiş ben de ona Londra Architectural 
Association okulunu önermiştim. 2006-
2012 yılları arasında Londra’da Zaha 
Hadid Architects bünyesinde proje 
yürütücüsü olarak çalıştığını, olumlu 
izlenimlerini doğrudan Zaha Hadid’den 
biliyordum. Melike hem yaratıcı bir 
tasarımcı hem de çok sayıda olmayan 
yetkin kadın önder olarak mimarlık 
dünyası için büyük bir kazanç olacaktı. 
Öyle de oldu.
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Opart sanatçısı Brigit Riley’in 1960’larda 
sunduğu sonsuz optik sanatı üçboyutlu 
“paralelsemeler” olarak kullanışı genel 
biçimlendirme düşüncesi ile tutarlı ve 
güçlü. Bunların Çamlıca Kulesi iç mekan 
tasarımında sürekli motif olmaları da bir 
dil bütünlüğü sağlıyor. 

Mimmel olarak tasarladığı plak zarfı; 
yat tasarımından ayakkabıya, Hadid’in 
son yıllarında ürettiği tasarımların 
dilinin izleyicisi gibi görünse de yer yer 
Victor Vasarely’e değinmeler de içeriyor. 
Kısacası çok geniş bir dünyası olan, her 
sektörde varolan zengin ve yaratıcı bir 
tasarımcı.

Görsel ortamdaki denemeleri, onun 
yaratıcı enerjisinin yoğunluğu bana Hans 
Hollein’ın ömür boyu hiç bıkmadan 
sürdürdüğü çeşitli sanat çalışmalarını 

anımsatıyor. Kendisini konu alan dinamik 
grafikleri ise gerçekten etkileyici.

Antalya’da sergilediği “Motion in the Shell” 
eminim yaşasaydı Alexander Calder’in 
sevip, beğenip belki de gıpta edeceği, 
yepyeni bir “mobil” heykel oluşumunun 
başlangıcı olurdu. Heyecan verici.

Bana ikna edici gelmese de Çamlıca Kulesi 
için İstanbul’a aidiyetini simgeleyen “lale 
tomurcuğu” anıştırması genelde beğenildi 
ve yerleşti. 2019 yılında kazandığı Robot 
Bilimi Müzesi yarışmasının; belki de Vedat 
Dalokay’ın kazandığı İslamabad Faysal 
Camisi yarışmasından (1966) bu yana bir 
ülkemiz mimarının seçildiği ilk uluslararası 
açık yarışma olarak tarihi değeri olacaktır.

Oysa bulduğum kaynaklarda hiç sözünü 
etmediği “inci tanesi” ile Robot Bilimi 

Müzesi’nin ana imgesi çok benzerlik 
gösteriyor. Melike, soyut bir tanımlama 
ile küresel formun, yönlenmemiş ve 
akıcı olduğunu ve o nedenle herhangi 
bir katı geometrik biçimi seçmediğini 
belirtiyor. Elbette öyledir. Doğu okyanus 
kültürlerinde incinin yeri çok farklı, derin 
ve değerlidir. İnci, öncelikle mucizevi bir 
doğal oluşum, kusursuz bir doğal biçimdir. 
Bu formu yapay olarak tasarım yoluyla 
elde ederken Melike, yapı bileşenlerinin 
ifade edilmesi yolunda, kabuğu yer yer 
tamamlamamış, esin kaynağı olan Platonik 
form (Küre) ile “kul yapısı” diyaloğunu 
sürdürmüştür. 

Bu basık küresel form, Buckminister 
Fuller dahil birçok tasarımcı tarafından 
denenmiş ama çok başarılı olmamıştır. 
Nedeni ise jeodezik strüktürel sistemin, 
mimari dışavuruma hükmetmesidir ve 
hep kabuk olarak düşünülmüştür. Melike 
içerikten kopuk jeodezik özüme gitmemiş 
ve önerdiği bağımsız üç katlı yapı dizgesi 
ile kabuğu yapının doğal bir dışavurumu 
olarak özgürleştirmiştir. Seul Robot ve 
Yapay Zeka Müzesi’nden öğreneceğimiz 
çok şey var. Öncelikle, yapı kendisini 
robotik uygulama ile gerçekleştirecek. 
Sonra da, müzenin kendisi ilgi ve sergi 
konusu olacak. 

Bu gelecek yıllarda bizi ilgilendirip çok 
meşgul edecek, tüm dünyanın beklentisi 
olan “robotik” konusuna, mimari projesi 
ve Melike Altınışık’la girmiş olmamız çok 
büyük şans. Gelecek Kore yolculuğumuzun 
hedefi olsun.

■ Suha Özkan, Prof.Dr., AIA Onursal 
Üyesi.

2 MIMMEL, “Wrap 
ME” defter, 2019 
(Fotoğraf: ©naaro).
3 MAA İstanbul Ofisi, 
2019  
(Fotoğraf: ©naaro).
4 Digital Twin Melike 
Altınışık, 2020  
(©MAA - MELIKE 
ALTINISIK 
ARCHITECTS).

2 3
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Mimarlığın  
Yüksek Teknoloji 
ile Buluşması
İpek Akpınar, Saadet Kök ■

Bilgi gücü her şeyin üzerindedir1.
Melike Altınışık

2. Dünya Savaşı’ndan sonra katı bir şekilde 
tariflenen teknoloji/erkek ve tüketici/
kadın ikililiği günümüz dünyasında artık 
geçerliliğini yitirmiştir2. Toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin dayatması olarak sunulan 
ikililiğe karşı, teknoloji/yaratıcılık ve üretici/
kadın ekseni bu yüzyılın iki önemli dinamosu 
olarak tariflenebilir. Düşünce-tasarım-
üretim-kullanım süreçlerini akıl ve mantık 
ile birbirine bağlayan ve bilgi gücünü her 
şeyin üzerinde tutan bu yüzyılın; genç-kadın 
mimarlarından Melike Altınışık’ın3 üretim 
rotası da, yüzyılımızın bu yaratıcı ikililiğinin 
ilham verici bir örneğidir. 

Teknoloji, bilgi ve doğayı tasarım sürecinin 
başat aktörleri olarak tanımlaması, 
ileri düzeydeki bilgisayar kullanımı 
ve hesaplamalı tasarım konusundaki 
araştırmaları güncel tasarım yaklaşımlarına 
yeni bir perspektif kazandırır. Tasarım 
ve teknoloji arasındaki ilişkiyi yaratıcılık, 
yenilik, çeşitlilik ve hız olarak tarifleyen 
Altınışık4; deneysel üretimlerini ulusal ve 
uluslararası platformlarda farklı projelerle 
sergiler. Sonsuz bir merakla araştırma ve 
bilgi edinme, farklı disiplinlerle çalışma, 
geleceğin sorunlarını önemseme, enerji 
kaynaklarını iyi kullanma, üreten kişilerle 
iletişimde kalma anlayışı ve yaklaşımı; 
bugünün değişim hızını yakalamayı, 
mimari akışta canlı ve dinamik olmayı 
sağlar. İstanbul Televizyon ve Radyo Kulesi 
projesi ile ulusal ölçekte; Seul Robot ve 
Yapay Zeka Müzesi (RAIM) projesi ile 
ise uluslararası ölçekte adından sıkça söz 
ettiren Altınışık; 2013 yılında kurmuş 
olduğu MAA (Melike Altınışık Architects) 
ve MAALab’de ekibiyle birlikte tasarım 
ve araştırma süreçlerini eşzamanlı olarak 
yürütmektedir.

İstanbul’un kentsel silüetine bir iz bırakan 
televizyon ve radyo kulesi5; yarışma, 
projelendirme ve uygulama süreçleriyle 
biçimlenir. Ekibin diğer projelerinde olduğu 
gibi sistem kurgusu kule tasarımının ana 
omurgasını oluşturur. Başlangıç fikirleri 
eskiz üzerinde iki üç çizgiye dönüşür, 
tasarlanan sistem aracılığı ile projelenir, 
hesaplamalı yöntemlerle üretim sürecine 
kadar gider. Bu projenin en çok konuşulan 

konularından biri teknoloji, tasarım ve 
yapım yöntemi arasındaki yaratıcı ve 
işlevsel kurgusudur. Kulenin katları dışarıda 
imal edilmiş olup kaldırma yöntemiyle 
olması gereken kotlara yerleştirilmiştir. 
Proje alanının içerisinde yer alan kuleleri 
kaldırmak için kullanılan eski yöntem; 
amacının dışında kullanılarak yenilikçi ve 
yaratıcı bir bakış açısıyla kulenin yapım 
metodolojisini oluşturmuştur. Kulenin 
Çamlıca Tepesi’ndeki konumundan 
dolayı kentli; tasarımın uygulama sürecini 
başından sonuna kadar izleyebilme imkanı 
bulmuştur. Altınışık’ın bilgi üretim alanı 
olarak okuduğu uygulama süreci hem 
tasarımcılar için hem de kentli için önemli 
bir deneyim alanına dönüşmüştür. 

Tasarım ve uygulama sürecinin sistem 
kurgusu içerisinde bilgi alanı olarak 
tasarlandığı bir diğer proje; mimari 
tasarım yarışması sonucunda ortaya 
çıkan uluslararası kamu projesi Seul 
Robot ve Yapay Zeka Müzesi’dir6. 
Robotların sergileneceği müze projesi; 
halkın yapay zeka ve teknoloji eğitimini 
destekleme ve robotlara ilgisini arttırma 
amaçlı “dünyada ilk”7 müze olarak 
tariflenmiştir. Tasarımcılar bu eğitimin 
sadece sonuç üründe deneyimlenmesi 
yerine, süreç içerisinde de varolması 
gerektiğini düşünerek sergi nesnesi olan 
robotları tasarım ve üretim kademelerinin 
başaktörleri olarak konumlandırırlar. 
Teknolojide hergün her şey değişirken 
robot-bilim ve sergi temalarını biraraya 
getirmek ve yeniden yorumlamak 
oldukça zordur. Yenilikçi bir kurgu 
olarak tariflenebilecek robotların kendi 
evlerini inşa etmeleri ve sergi nesnesine 
dönüşme süreçleri de robotik inşaat ve 
tasarım olanaklarına, müze işlevine, 
kentlinin algısına yeni bir yaklaşım getirme 
potansiyeli taşımaktadır.

Her iki projede de okuyabildiğimiz tasarım 
yoluyla araştırma ve tasarım yoluyla eğitme 
yöntemleri; projelerin nedeni ve sonucu 
niteliğindedir. Projelendirme sürecinin her 
aşamasında bilgi üretme ve bu üretilen 
bilgiyi kentle paylaşmanın önemini 
sıkça vurgulayan Altınışık; mimarlıkta 
bugünün tartışma ortamında yer alan 
araştırma ve üretim süreçleri ilişkisine 
yenilikçi bir yaklaşım getirir. MAA’nın 
tasarım yaklaşımı, pratiğin doğası gereği 
bir araştırma serüvenidir. Teknoloji 
ve tasarım ilişkisiyle mimarın rolünün 
sorgulandığı günümüzde disiplinlerarası 
çalışan Melike Altınışık için mimar; sistem 
kurucu, tasarım verilerini organize eden 
kişi veya disiplinlerarasında orkestra 
şefidir8. Tasarımcı ve uygulayıcı, kopuşun 
aksine teknolojiyle beraber tasarımın 

her aşamasında yer almakta ve disiplinin 
sınırlarını genişletmektedir. 

Melike Altınışık, araştırma ve veriye dayalı 
yaratıcı tasarım süreci sonunda deneysel 
eserler veriyor. Bu başarısı sadece teknoloji 
ve süreç tasarımı içinden değerlendirilemez. 
Teknoloji odaklı yüzyılımızda, Türkiyeli 
bir genç kadın mimarın, erkek egemen 
bir kulvarda meslek insanı olarak nitelikli 
üretimiyle yer ve sözsahibi olması genç 
mimar adayları için de önemli bir rol 
modelidir. 8000 yıllık emperyal kentin 
silüetindeki egemen yapılardan biri ilk 
defa bir kadının imzasını taşıyor. Ve genç 
kuşaklar için bu imza, çok değerli bir ilham 
kaynağı olacaktır.

Bilgi ve araştırmaya dayalı tasarım 
yaklaşımı ve üretimleri, kent ve 
kentliyle beraber akademik ortamdaki 
üretimleri de etkileyecektir. Teknoloji ve 
kadının biçimlendirdiği yer, mekan ve 
toplumun disiplini nasıl dönüştürdüğü ve 
dönüştüreceği üzerinden güncel tartışmalar 
içerisinde verimli bir alan açacaktır.

■ İpek Akpınar, Prof.Dr., İYTÜ Mimarlık 
Fakültesi. Saadet Kök, Doktora Öğrencisi, 
İTÜ Mimari Tasarım.

Notlar:
1 Melike Altınışık, “Bilgi Gücü Her Şeyin Üstündedir”, 
2018: [https://www.ekoyapidergisi.org/4723-bilgi-gucu-
her-seyin-ustundedir.html].
2 Joan Ockman, “Mirror Images: Technology, 
Consumption, and the Representation of Gender inAmerican 
Architecture since World War II”, The sex of Architecture, 
Diana Agrest, Patricia Conway Leslie Kanes Weisman, 
Harry N. Abrams, New York, 1996, s. 342-351.
3 İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 2003 yılında bölüm 
birincisi olarak mezun olan Altınışık; 2004-2006 yılları 
arasında Londra’da Architectural Association Design 
Research Laboratory’de Mimarlık ve Kentsel Tasarım 
üzerine yüksek lisans eğitimi almış ve 2006-2013 yılları 
arasında bilim merkezi olarak tariflediği Zaha Hadid 
Architects Londra ofisinde proje yürütücüsü olarak 
çalışmıştır. 2018 yılında “Europe 40 under 40” ödülüne 
layık görülmüştür.
4 Melike Altınışık, a.g.e. 
5 Mimarlar Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 2011 yılında ilan edilen “Çamlıca Tepesi TV 
ve Radyo Kulesi Fikir Projesi” yarışmasına meslektaşların 
katılmaması adına duyuruda bulunmuştur. Mimari proje 
yarışmasıyla üçüncülük derecesi alan Melike Altınışık’ın ve 
ekibinin tasarladığı projenin uygulanmasına 2013 yılında 
karar verilmiştir. Uzun bir projelendirme sürecinden 
sonra 369 m yüksekliğindeki projenin 2016 yılında temeli 
atılmıştır. İhale süreçlerinden dolayı projenin yapımında 
aksama olmuş olsa da 2021 yılında açılışı yapılan proje 
İstanbul’un ikonik yapısı olarak tariflenir.
6 2019 yılında açılan uluslararası yarışmada birincilik 
alan proje üretime yönelik kurul süreçlerini geçtikten 
sonra 20 Mayıs 2021 tarihinde temel atma töreni 
yapılmıştır. 2022 yılında tamamlanması öngörülmektedir.
7 Niall Patrick Walsh, “Robots will Construct Melike 
Altınışık’ Robot Museum in Seoul”, Archdaily, 19 Şubat 
2019: [https://www.archdaily.com/911761/robots-will-
construct-melike-altinisik-robot-museum-in-seoul]
8 Melike Altınışık, “Sistem Kurucular”, Arredamento 
Mimarlık, sayı 310, 2017, s. 81-89.
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gerektirir. Melike’nin de bunu bildiğini 
düşünüyorum.

Uygulamalı robotiğin amacı, yalnızca 
zaman, maliyet ve emekten tasarruf etmek 
veya bizi görünmez ticaret ve eğlencenin 
yapay dünyasının derinliklerine 
savurmaktan ibaret değildir.

İstanbul doğumlu mimarlık tarihçisi Spiro 
Kostof, “Mimarlık toplumsal bir eylemdir 
ve insan etkinliğinin nesnel sahnesidir” 
diye yazmıştı. Bu, inşa edilmiş dünyamızın 
temelini oluşturan boyuttur.

Toplum için tasarlamak ve bu 
tasarımların hayata geçtiğini görmek, 
özellikle de kariyerlerinin başındayken, 
çoğu mimarın hayali.

Sakin, sert bakışlı, tutkulu ve 
sevecen… Melike, doğal sezgisel 
yaratıcılığıyla, yapay zekanın mimari 
ustalığını kullanarak 21. yüzyıla ait 
bir kimlik arayışında. İstanbul’daki 
telekomünikasyon kulesi bu yolculukta 
kaydettiği ilerlemeyi gösteriyor. 

Yapının formu pek çok şeyi çağrıştırıyorsa 
da özünde dijital tasarım ve projenin 

Düşünmeye 
Devam, 
Hissetmeye 
Devam 
Ian Ritchie ■ 1966 tarihli bir konferansta 
Cedric Price şunu sormuştu: “Cevap 
teknoloji; peki soru neydi?” Üzerinden 
geçen yarım yüzyılı aşkın sürede, teknoloji 
sorun çözücü bir güç haline geldi ama 
aynı zamanda bugün yaşadığımız pek çok 
sorunun da kaynağı oldu.

Bugünse şunu mu sormalı: “Aradığımız 
yanıtlar, yapay zeka ve robot 
teknolojisinde; peki nihai amaç ne?”

Bu sosyal medyanın ardındaki dijital 
ve algoritmik mimaridir; iklimsel 
tasarım analizinden konsept ve tasarım 
bilgisine, sunum ve animasyondan 
yapı ve bileşenlerinin üçboyutlu baskı 
tekniğiyle üretimine, mimarlık üzerindeki 
etkisi inkar edilemez. Yine de onun 
insani ve toplumsal değerinin altında 
yatan soru, felsefi bir sorgulamayı 

Melike Altınışık ve Ian Ritchie, MAA İstanbul 
ofisinde, 2018 (Fotoğraf: ©Selahattin Tüysüz).

gerektirdiği ileri inşaat teknolojileriyle 
hissi olana nasıl ulaşılabileceğini ifade 
ediyor. Seul’de Robot ve Yapay Zeka 
Müzesi için tasarladığı, yakın zamanda 
ödül kazanan projesi, MAA pratiğini, 
Melike’nin HI (insan zekası) ile AI (yapay 
zeka) arasındaki ittifak potansiyelini 
teşvik eden başarılı global bir mimar 
olabilme hedefine bir adım daha 
yaklaştırdı.

Melike için asıl zorluk artık mimari 
konseptlerini gerçekleştirebilmesi 
olmaktan çıkmış; yapay zeka ve robotik 
teknolojilerin tasarımcıyı ister istemez, dış 
mekanlara paylaşılmayan sınırlar çizen 
soyut ve okunaksız yüzeyler üretmeye 
yöneltebildiği günümüz mimarisi ve 
kentsel ortamlarına, dijitali ve medyayı iyi 
kavramış birey ve toplumların nasıl yanıt 
vereceğini öngörebilmek haline gelmiştir.

Bir mimar insan bedeninin içinde 
dolaşabileceği mekanı tasarlamak için 
malzeme parçalarını biraraya getirerek 
inşa eder. Bu, Michelangelo’nun heykele 
yaklaşımının tam tersidir; çünkü orada 
heykel, mermer bloğun içinde zaten 
mevcuttur: “O zaten orada, benimse 
yalnızca etrafındaki gereksiz malzemeyi 
çıkarıp atmam gerekiyor.”

Günümüzde eli neredeyse görünmez hale 
gelen mimarın insan olup olmadığını 
ölçebilecek araçları yitirme riski ile karşı 
karşıyayız.

Yapay zeka ile bütünleşmiş bir zihinle 
tasarım yapmak, Melike’nin sadece göze 
ve ruha hitap eden mükemmel formlara 
ulaşmasını değil, aynı zamanda bir kadını 
geceleri sokakta güvenle yürüyebilir 
kılmasını da gerektiriyor. Şehirler artık 
hız yapmak için değil yeniden yürümek 
içindir ve mimarlık da bir şehirde 
yürüyebileceğimiz alanı sınırlar, tıpkı dilin 
söyleyebileceklerimizi sınırladığı gibi…

■ Ian Ritchie, Ritchie Studio.

Çeviri: Sibel Senyücel
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“SPIRA”
SPIRA masanın, işlevi ile aynı dili konuşan 
akıcı ritme sahip tasarımı, strüktürü 
mekanlaştırarak sürekli ve akışkan bir 
forma dönüştürüp farklı kullanıcılara 
aynı mekanda farklı deneyimler sunuyor. 
Kendisini oluşturan çoklu çizgisel 
elemanlar ile bunları destekleyen iki eğrisel 
elips arasında dörtboyutlu bir dünya 
yaratıyor.

Spira’nın taşıyıcı iskeleti, iki elips çelik 
borunun üçboyutta bükülerek, cam 
tablanın yükünü iki noktadan taşıyacak ve 
diğer iki noktaya dağıtacak şekilde ilişkisel 
form verilmesiyle elde edildi.

Üretim Tarihi: 2015
Mimarlar: MAA - MELIKE 
ALTINISIK ARCHITECTS
Tasarımcı: Melike Altınışık

Fotoğraflar: MAA - MELIKE 
ALTINISIK ARCHITECTS
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Kabuktaki Hareket
Mimaride alışılagelmiş yapım 
geleneklerinin doğadan öğrenerek 
çağdaş ve dijital üretim teknolojileriyle 
bütünleştirilmesi sonucu ortaya çıkan 
“Kabuktaki Hareket” (Motion in the Shell) 
tasarımı esinini, Bienal’in gerçekleştiği 
Akdeniz coğrafyasından alıyor. Üretilen 
iki ana kabuk, farklı malzemeler ve farklı 
üretim teknikleri kullanılarak, doğanın 
içerisinde farklı deneyim alanları yaratan 
araçlar olarak tasarlandı.

“Kabuk” kendi varoluşu gereği durağanlığı 
temsil ederken, onu süreğen kılacak 
“Hareket”i sağlayan “süreklilik”, insanla 
başlar: İnsan, kabukla karşılaşır, onu 
keşfeder ve deneyimler. “Kabuktaki 
Hareket”, bu bireysel deneyimi merkeze 
alan bir “süreklilik arayışı”nın ürünü. 
Tasarım, deneyim üreten “an”lar 
yaratarak, geleceğe taşınan “anı”ların 
süreklilik arayışından besleniyor. Deneyim 
kabukta başlıyor, hareketse onu sürekli 
kılıyor.

Konum: Antalya, Türkiye
Yapım Tarihi: 2017

Proje Alanı: 5 m2

İşveren: 4. Uluslararası 
Antalya Mimarlık Bienali 

Mimarlar: MAA - MELIKE 
ALTINISIK ARCHITECTS
Tasarım: Melike Altınışık

Proje Ekibi: Tan Akıncı, 
İrem Coşkun, Büşra 
Güler, Burak Çelik, 

Nurcan Sütçü, Damla 
Erkoç, Melih Altınışık

Proje İşbirliği: Fibrobeton, 
Kasso Engineering
Fotoğraflar: MAA - 

MELIKE ALTINISIK 
ARCHITECTS
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“Pebbles”
Urban Atölye için tasarlanan Pebbles 
mum seti; farklı malzeme, renk, doku 
ve boyutlardaki çakıl taşı formlu beton 
mumluk ve tamamlayıcı mumlardan 
oluşuyor. Her biri farklı forma sahip 
mumlukların üretiminde, dijital tasarım ve 
üretim teknolojileri ile el yapımı kalıplar 
birarada kullanılıyor. 

Üretim Tarihi: 2018
İşveren: Urban Atölye 
Tasarımcı: Melike Altınışık
Fotoğraflar: Büşra Yeltekin / MAA
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“Emaar Mosque”
Dubai’de açılan uluslararası ikonik cami 
yarışması için önerilen projede, yapının bir 
bulutun hafifliğini çağrıştırması amaçlandı. 
Merkezi kubbe, etrafını çevreleyen sekiz 
kubbe ile destekleniyor. Kubbeler biraraya 
gelerek strüktürden bağımsız havada 
süzüldükleri etkisini yaratan bir sistemi 
meydana getiriyor. Bu narin beyaz küme, 
ibadet alanı ve meydan üzerinde kullanıcı 
ve ziyaretçilerini kuşatan bulutsu bir örtü 
oluşturuyor.

İnce detayları barındıran boydan boya 
pencereler, ibadet alanını gökyüzüne 
açarak iç ve dış mekan arasındaki sınırları 
muğlaklaştırıyor ve kubbenin altındaki 
hacmi daha hissedilir kılıyor. Gece 
olduğunda yapının kavisli geometrisi, 
ağaçsı kolonlar üzerinden yansıtılan ışıkla 
aydınlanıyor. 
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Konum: Dubai, BAE
Proje Tarihi: 2018
Proje Alanı: 15.000 m2

İşveren: EMAAR
Mimarlar: MAA - MELIKE ALTINISIK ARCHITECTS 
Tasarım: Melike Altınışık
Proje Ekibi: Tan Akıncı, Büşra Güler 
Yardımcı Mimarlar: Hüsna Al, Melis Çetin
Strüktürel Danışman: Melih Altınışık 
Görselleştirme: Ediz Akyalçın / MAA
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“Achrome[scape]”
Abdullah Gül Üniversitesi kampüsündeki 
bostanların yamacında, proje alanı olarak 
gösterilen çim alanda hayata geçirilen 
Achrome[scape], Betonart Mimarlık Yaz 
Okulu kapsamında üretilen tasarımlardan 
biri. Proje; kumaş kalıpların ve yapısal 
malzeme olarak betonun, morfogenetik 
yaklaşım ile bütünleşerek, tekil hücreler 
(birimler) halinde karmaşık formlar 
oluşturduğu dinamik bir süreci kapsıyor.

Tasarımın oluşum süreci, malzeme 
tiplerinden birimlerin yerleşim 
organizasyonuna kadar geniş bir 
çeşitlenme içeriyor. Toplam 158 adet, 
birbirinden farklı beyaz hücre betonun 
çeşitli oluşum halleriyle, esas olarak 
sınırların geçişken kılınması hedeflendi.
Tasarımından uygulama aşamasına, proje 
ekibini aktif olarak sürecin bir parçasına 
dönüştürmek adına analog parametrik 
bir sistematiğin kurgulanması; bütüncül, 
sürdürülebilir, geliştirici bilgi akışının 
ortaya çıkmasına olanak sağladı.

Achrome[scape] projesi, harmoni ve denge 
gibi klasik bazı değerleri daha önce hiç 
denenmemiş bir formda yorumlamanın bir 
ürünü; üçboyutlu bir şiirlesellik içerse de 
aslen sistematik ilerleyen bir sürecin özeti.

Konum: Kayseri, Türkiye
Yapım Tarihi: 2018
Proje Alanı: 50 m2

İşveren: Betonart Mimarlık Yaz Okulu 
Küratörler: Deniz Aslan, Nursen Gümüşsoy
Moderatör: Melike Altınışık
Yardımcı Moderatör: Begüm Aktaş
Proje Ekibi: Sevgi Altun, Emre Çalışkan, Eda Gürhan, Bekir Ülker
Proje İşbirliği: TÜRKÇİMENTO ve Çimsa (destekçiler)
Fotoğraflar: Melike Altınışık
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Gün, Kavram ve 
Heyecan
Nilüfer Kozikoğlu ■ İkinci bin yılın 
başları... Yeni teknolojilerle tanışıyoruz, 
yeni dil peşindeyiz. Architectural 
Association’da “Tasarım Araştırma 
Laboratuvarı” (DRL: Design Research 
Laboratory) adı altında özellikle 
sayısal tasarlama kavram, yöntem ve 
teknolojilerine yoğunlaşan kentsel 
ve mimari tasarım yüksek lisans 
programından çıkmışız. Müge Belek, 
Frederico Fialho ve ben. Grubumuza 
“Warp DS” demişiz. Warp, Fred’in taktığı 
bir isim, ama üçümüz de seviyoruz. Etki-
tepkiyi ve dinamik morfolojik süreçleri 
iyi ifade ediyor. Biraz da “OFF”, kulağa 
çarpıcı geliyor. ODTÜ, İTÜ, YTÜ’de 
mimarlık bölümlerinde kumpanya gibi 
atölyeler düzenliyoruz.

Çok biriktirmişiz. Mesela ben yüksek 
lisans programı süresince toplam 8 yeni 
bilgisayar programı öğrenmişim; zaten 
bildiklerimin üzerine. 14 ayın sonunda 
Action Script yazılım dili üzerine ders 
verir olmuşum! Şimdi ne Action Script 
var, ne Flash ne de bitirme sunumu ile 
övgüler aldığım Director... Maya’yı 
uzun zamandır açmadım, CorelDRAW 
yerine Illustrator kullanıyoruz. Her 
dil her program bir düşünme biçimi 
getiriyor yanında. Rhinoceros’un 
yazılımının bir dünya görüşü var 
örneğin; NURBS üzerine kurulu, Maya 
için kodlu animasyonlarla kurulu bir 
evren var. Photoshop piksellere bölüyor 
dünyayı, Illustrator vektörlerle anlatıyor 
hikayelerini. Her biri adeta bir atölye; 
demir atölyesi, ahşap atölyesi gibi... İçinde 
belli işlemlerin iyi yapılabildiği, belli 
tasarımlara yön ve şekil veren...

Biriktirdiklerimiz sadece programlar değil 
elbette. Bir yandan teknolojiyle paralel yeni 
düşünme biçimlerini öğrenip bir yandan da 
malzeme ve işlemlerinde değişimleri birebir 
deneyimleme, tartışma üzerine tasarım 
yapma fırsatını yakaladığımız bu dönemin 
sonunda “Space_Time Dynamics” başlığı 
altında tartışmaları ilerletiyoruz. Derdimiz 
“dinamik” diye nitelendirebileceğimiz 
değişim, dönüşüm, geçişkenlik, fark, 
varyasyon kavramları ile tasarım 
olasılıklarını paylaşmak ve araştırmak… 
Çok heyecanlıyız. De Landa’dan 
Stan Allen’dan alıntılar yapıyoruz, 
hazırladığımız animasyonları gösteriyor, 
“diyagram”ın önemini, açık uçluluğunu 
anlatıyoruz; bir makine gibi tasarım 
üretiminin de fırsatlarından bahsediyoruz. 

Mark Goulthorpe’dan bizzat dinlemişiz; 
Weinstock derslerde “Techne”yi anlatmış; 
Cecil Balmond’a proje sunmuşuz. “Gün” 
ile derdimizi, “günün kavramları”nı 
konuşmak günün tasarım yöntemini 
devşirmek istiyoruz. 

İTÜ’de “Space_Time Dynamics”in bir 
seansına* katılanlardan biri, uzun sarı 
saçları ile “I got this!” (“Ne yapacağımızı 
biliyorum!”) diye arkadaşlarına heyecanla 
dönüp veri toplamak için İstiklal 
Caddesi’ne atılan Melike’ydi. Onun hem 
kararlılığını hem de coşkusunu birebir 
hatırlıyorum. Ayakları yere basan, zihni 
yenilikçi kişiliğini, emeğini sakınmayan 
titizliğini...

DRL, özellikle benim ve daha sonra 
Melike’nin de okuduğu dönemde ağır 
çalışma koşulları olan bir bölüm. Zaman 
içinde tasarım teknolojilerinin gelişmesiyle 
bizim saatlerimizi alan işlerin kodla hızla 
yapılabildiği, sayısal üretim fırsatlarının 
arttığı ama halen ölçeklerarası ve 
parametrik tasarım düşüncesi üzerine 
analog ve sayısal arayüzlerin çakıştığı, 
tasarım aktörlerinin çeşitliliğinin 
kapsandığı, programların hibritleştiği ve 
özgün materyal sistemlerinin araştırıldığı 
yoğun bir eğitim platformu. Bugün 
dünyada ve ülkemizde mimarlığın 
araştırmacı tarafını önplanda tutan bu 
kurumların örnekleri giderek artıyor… Biz 
Mimar Sinan’da bazı hocaların ekolünden 
bahsederdik, örneğin Muammer Onat 
ekolü vardı. 60’ların yaygın strüktür 
laboratuvarları gibi bugün de yoğun 
araştırma grupları var; örneğin Zürih 
ETH’daki Block Research Group gibi.

2003 senesinde yürüttüğümüz atölyenin 
konusu bugün hala güncel ama o güne 
göre şimdi çok daha yaygın... Bugün 
belki işin içine başka programlar giriyor; 
Unity gibi... Artık, daha akışkan, daha 
çeşitlenerek ve etkileşimli, daha okunaklı 
işler üretilecektir. O dönemde mekana 
dair ama mekan üretimi doğrudan 
izlenemeyen, uçucu işler olarak 
algılanıyordu. Konunun ucu açıklığı, 
araştırma ve yorum beklentisinin bu denli 
yüksek olması bugün bile kimi camialara 
fazla gelebilir.

Melike ile yıllar sonra buluşmamız 
Urban Atölye’de davetli tasarımcı olduğu 
dönemde gerçekleşti. Aynı heyecan ve 
aynı kararlılıkla karşılaşmış; üzerine 
deneyimin ışığı ve uluslararası görgünün 
eklendiğini gözlemlemiştim. İkimizin 
de malzeme ve şekil alma süreçlerine 
hayranlığı, bunu deneyimlemeye 
gönüllülüğümüz bizi tekrar biraraya 
getirmişti. “Araştırma”, çok geniş bir 
kavram ve genellikle de akademinin 
tekelinde algılanan bir olgu; oysa mimar 
için her proje, her malzeme, her detayda 
kendisini yeniden devreye sokan bir 
pratik... Beaux-Art geleneğinin, yani 
geçmişte defalarca yapılarak rafine olan 
biçim ve yapma geleneğinin, yeni malzeme 
ve teknolojilerle kırıldığı; Bauhaus 
geleneğinin, yani her malzeme ve her 
teknik için yeniden kolların sıvandığı 
bir keşif modelininse, bugün de geçerli 
olduğu bir pratik, mimarlık pratiği…

1 Urban Atölye, Nilüfer Kozikoğlu ve Melike Altınışık, 
Malzeme ve prosesler üstüne, 2018 (©Urban Atölye).

2 Urban Atölye için Melike Altınışık tasarımı 
“Mellifluous” Beton Mum, 2018 (©Urban Atölye).

1 2
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Güncel, varolan bir modelin dönüştüğü 
haldir; özgün ise, belki eski ama daha 
önce olmayan ilişkileri barındıran bir 
durumdur dersek her iki durumda 
da araştırma, soruşturma, deneyden 
bahsetmeye başlıyoruz. Yeni, daha önce 
hiç görülmemiş olmasını değil de güncel 
ve özgün olmasını beklediğimiz şey. Benim 
“conscientious revolution” dediğim; 
yani “bilinçli devrim”, yıkıp yakmadan 
dönüşmek... Mimarlık ofisi dediğimiz 
yerde artık malzeme araştırması, yazılım, 
animasyon da yapılır, kapı da tasarlanır, 
kitap kapağı da... İşbirliği yapılır; bir 
ağdır, bir merkezdir; bir kulüp gibidir; 
destekçileri, takipçileri olur. Dönemin ruhu 
her alanda olduğu gibi mimarlık dediğimiz 
kavramda da bugünkü tarifini getiriyor. 
Bu, çok da yeni değil; tarihte atölye, 
laboratuvar, ofis, stüdyo kavramlarının 
farklı karşılıkları olduğu gibi mimar 
personasının da farklı örnekleri var. Bugün 
belki de “mimarlık” dediğimiz şey aslında 
giderek “mimarca düşünce” dediğimiz şeye 
evriliyor. Ölçekten, konudan bağımsız... 
Ve gerçekten de giderek daha çok mimarca 
düşünmeye gereksinimimiz var. Mimarca... 
Bilinçle...

Melike benim için böyle bir kişilik, 
konulara mimarca yaklaşan biri. Onun 
projeleri, sözleri ve varlığı kişilere göre 
farklı karşılıklar bulacaktır; buna eminim. 
İşlerini kimi fazla biçimci bulurken, kimi 
şaheser diyecektir, kimi başarılı kadın 
mimar olmasına kimisi uluslararası bir 
ağda yer almasına şapka çıkaracaktır. 
Kimisi aşırı teknolojik, kimisi fazla 
karmaşık diyebilir. Benim içinse Melike 
güleryüz, merak ve disiplindir... Her 
ürünü, bir araştırma ve bir öneri olan; 
kendi tasarım araştırmasını, kendi 
çevresine nefes vererek sürdüren ve mesleki 
kimliğini güncel, kavramlarını taze ve 
heyecanını diri tutmaya devam eden bir 
mimar! 

■ Nilüfer Kozikoğlu, Y. Mimar, NK 
Agency, Urban Atölye.

Not
* Müge Belek, Nilüfer Kozikoğlu, Frederico Fialho, 
Meltem Aksoy, “Space_Time Dynamics; Diyagrama 
Dayalı Tasarım Süreci Üzerine bir Workshop”, 
Arredamento Mimarlık, sayı 100+69, Mayıs 2004, 
s.111-114.

Melike Altınışık 
ile Üretmek...
Ahmet Topbaş ■ Melike ile ilk olarak 
Çamlıca Televizyon Kulesi projesinin 
deprem mühendisliği danışmanlığı 
vesilesiyle tanıştık. Burada hem kamu 
hem de özel sektörden paydaşları organize 
edişi, bitmek bilmeyen merakı ve bilgiye 
saygısı hakikaten etkileyiciydi. Daha 
önce Zaha Hadid gibi çokuluslu ve çok 
yönlü, özel mimari yapılar üreten ve bunu 
yaparken her konuda en iyi danışmanlar 
ve uzmanlardan örülü bir ekiple çalışma 
yöntemini benimsemiş bir ekolden 
olduğu çok belliydi. Oradan sonra dirsek 
temasımız devam etti ve ben kendisini 
çok daha iyi tanıdım. Gelmiş olduğu ekol 
ve almış olduğu eğitim çok iyi olsa da, 
onunla sınırlı kalmayıp sürekli sorgulayan 
ve kendini aşan bir yapısı olduğunu 
farkettim.
 
Tabii ki form yaratımı, kaynaklarının 
araştırmaları konusunda zaten çok 
farklı bir yerdeydi. Mobilya ve diğer 
tasarımları da zaten buradaki yaklaşımını 
gösterir. Ama bana ilk kez kafa kafaya 
verip Sakarya’da bir otoyol köprüsü 
yapmak için beraber statik ve parametrik 
form araştırmaları yaparken, babasının 
da inşaat mühendisi olduğundan ve 
bizim meslekteki sanattan ve sanat 
yapılarımızdan bahsetmeye başladığında 
anladım ki başka birçok ortak yönümüz 
var ve beraber araştırıp inşa edeceğimiz 
çok yapı olabilir.
 
Daha sonra birkaç kez panel ve 
konuşmalarda, yarışma ortamlarında 
denk geldiğimde de mimarlık ve yapı 
üretimindeki BIM, brüt yaklaşım, 
sürdürülebilirliği bir sistemler bütünü 
olarak algılama ve teknoloji yardımıyla 
bunu projelerde uygulama konusundaki 

fikirlerini duydum. Bunlar onun farklı 
bir yönünü daha gösterdi bana. Çamlıca 
projesi ve önceki üretimlerinden 
çıkardığı dersleri, kendine özgü tarzı, 
teknoloji, mimari üretimdeki kolektiflik 
ve sürdürülebilirlik konularıyla beraber 
harmanlayarak ayrı bir yere taşıyor 
olduğunu farkettim ve çok mutlu oldum.
 
Hatta bu heyecanla GFRC cephe 
elemanlarını aynı anda yapısal olarak 
kurgulayabileceğimiz potansiyel 
bir projeden bahsetmeye başladık. 
Ahşaptan yapılma ve 40x40m açıklığı 
çift yönde kaset şeklinde ve alttan 
gergilerle desteklenmiş şekilde geçen spor 
salonu yarışma projemizin ağzımızda 
bıraktığı tat, kazanmamıza yetmedi 
ama denemekten yılmayacağımızı da 
birbirimize gösterdik sanırım.
 
Birkaç seferdir yeniden beraber 
uygulamaya dönük çalışabilmenin 
yollarını arar durumdayız. Konsept 
araştırma, yarışmalar, stüdyolar, sohbetler 
ve ortak platformlarda olmaktan öteye 
gidecek şekilde çok heyecanla üretmeyi 
beklediğimiz; ekolojik, statik sistemin, 
mimari sürdürülebilirliğin ve formun 
ana öğesi olduğu; tekrar edilebilir 
ve yere adapte olabilecek bir pavyon 
projesindeyiz beraber şimdi. Bakalım 
ortaya ne çıkacak. Heyecanlıyız.

■ Ahmet Topbaş, Y.İnşaat Mühendisi; 
ATTEC.

Bursa Atatürk Spor Salonu yarışması 
için öneri, 2020 (©MAA - MELIKE 

ALTINISIK ARCHITECTS).
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Yeni Yaratıcı  
Bir Evren
Marcela Spadaro ■ Melike Altınışık’ı, 
Zaha Hadid’in ofisinde çalıştığımız 
dönemden tanıyorum. O zamanlar ofiste, 
Melike’yle aynı odayı paylaşıyorduk. 
Bizim, bir villa tasarımıyla meşgul 
olan ekibimizin hemen arkasında, o ve 
ekibi büyük ölçekli bir proje üzerinde 
çalışıyordu. 

O yıllara ait canlı bir hatıra: Bir gün öğle 
arasında Melike’nin masasının önünden 
geçtiğim sırada, onu çizim yaparken, 
bütünüyle kendi dünyasına dalmış, 
kişisel bir soyut çiziminin izini sürerken 
buluyorum. Oysa ofisteki çoğu tasarımcı 
enerjisini sadece Zaha’nın işlerine saklardı. 
Onun kendi dilini geliştirme arzusunu ve 
aynı zamanda küçük bir çizimden kapsamlı 
bir mimari projeye kadar, tasarımın her 
ölçeğine olan ilgisini düşününce, bu anı 
çok daha fazla şey ifade ediyor; nedenini 
şimdi daha iyi anlıyorum.

Radyo Televizyon Kulesi’ni fotoğraflamak 
için İstanbul’a ilk gelişimde, ofisini de ilk 
kez ziyaret ettim. O sayede Melike’nin 
yaratıcı dünyasını daha yakından görme 
imkanım oldu. Çizimlerini bir kez daha 
ama bu defa duvarda çerçevelenmiş olarak 
gördüm. Aralarında fotoğrafladığım 
kule ve Melike’nin kendine ait bir 
dil geliştirdiği, geniş çeşitlilikte ve 

ölçekte bir dizi proje vardı: Maketler, 
mobilyalar, kitaplar, nesneler ve henüz 
tamamlanmamış işler… Yeni yaratıcı bir 
evrenin doğuşuna tanıklık etmek çok güzel 
ve etkileyici bir deneyim; umuyorum ki o 
evren hakettiği takdiri görecektir.

■ Marcela Spadaro, naaro.

Çeviri: Sibel Senyücel

1 İstanbul TV-Radyo Kulesi, 2020 (Fotoğraf: ©naaro). 
2 MAA İstanbul ofisi, 2019 (Fotoğraf: ©naaro). 

1
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Küçük Çamlıca 
Tepesi Televizyon 
Kulesi Peyzajı
Deniz Aslan ■ İstanbul’un yeni ikon 
yapısı Çamlıca TV Kulesi Melike Altınışık 
Architects tarafından çok üst düzey bir 
proje yönetimi ve ustalıkla ele alındı. Gerek 
projelendirme gerekse uygulama sırasında 
gerçekten az rastladığımız bir titizlikle 
tüm disiplinlerin katılımı sağlandı. Bu 
arada bu özel mimari serüvenin kamuoyu 
paylaşımında izlenen yol, tasarımın farklı 
ortamlarda farklı arayüzlerinin birçok post-
prodüksiyon ile ele alınması ve projenin 
tasarlanıp hayata geçmesi kadar, onun dile 
getirilmesi ve farklı “medium”lar aracılığı 
ile paylaşılmasının da bir mimari aktivite 
olduğunun altını çizdi. Üniversitelerde genç 
mimar adaylarının ilgisini öylesine çekmiş 
olmalı ki; sunumlarda Melike Altınışık 
performanslarına yaklaşan etkileşimlere 
sıklıkla rastlandı. 

DS olarak biz projenin peyzaj tasarımını 
üstlendik. Bu kadar kritik bir projede -yine 
bir devlet politikası olsa gerek- uygulamanın 
dışında kaldık. Birçok deformasyonla 
birlikte yine de bu özel proje, meslek 
hayatımızda özel bir yer almıştır. Sanırım 
bu durumun tek nedeni Melike.

Çamlıca Telekomünikasyon Kulesi peyzaj 
tasarımının bizatihi kendisi mimaridir. 
Sanırım konuyu biraz açmam gerekiyor. 
Melike Altınışık, tasarımını muazzam bir 
akışkanlıkla ele aldı ve bu dili maddeleştirdi. 
Bu maddeleşme sürecindeki prefabrikasyon 
ve yapıyı inşa hali, bizi de bu dilin bir 
parçası olmaya yönlendirdi. Öyle ki; ele 
aldığımız tüm yüzeyler büyük parçalar 
halinde atölyede imal edilmeli, bir yap-boz 
dilinde üretilmeli ve bütünsel bir tasarım 
dili peyzajı da tanımlamalıydı. Mimari 
çevre projesi (peyzaj) öncelikle mimari 
dili vurgulayan, ondan kopmayan benzer 
bir plastisite ile, mimariyi açık alanlarda 
da sürdüren bir bakış açısının sonucudur. 
Tüm çalışmalarımızda tek kaygımız 
bugüne kadar yerin yapıyı benimsemesi 
olmuştur. Çamlıca Telekomünikasyon 
Kulesi, bizce artık yere kök salabilmiştir. 
Kulenin peyzaj tasarımı bu anlamda çok 
özeldir. Proje sert yapı imalatlarında 
yatay ve yatayımsı, düşey ve düşeyimsi 
hiçbir yüzey ayrı ayrı değil, tıpkı mimari 
kabuk gibi GRC elemanlar olarak büyük 
parçalar halinde üretilmiş, döşeme elemanı 
aynı zamanda oturma elemanının da bir 
kısmını içerecek şekilde tüm rezervasyonlar, 
aydınlatma yuvaları da dahil olmak üzere 
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projelendirilmiştir. Bu durum, aslında 
peyzaj mimarlığında bir ilktir. Peyzajın da 
bizatihi mimarinin kendisi olması, bizim 
için de ayrı bir heyecan olmakla beraber, 
tasarım grubumuza yeni bir deneyimsel 
alan açmıştır. Döşemenin üretilirken 
oturma elemanının, çiçekliklerin ya da 
parapet detayının hem peyzaj altyapılarını 
hem oturma yüzeylerini hem döşeme ile 
birleşimindeki su uzaklaştırma sistemini 
hem de döşemenin bir kısmını çözümlemesi; 
“prefabrike peyzaj” diyebileceğimiz bir 
süreci projelendirmemize, bir anlamda 
da peyzajın mühendislik yanına işaret 
etmemize olanak sağlamıştır.

Peyzajın hallerinden bahsetmek gerekirse; 
üst platform tamamen insan hareketleri 
ve yönlenmelere uygun olarak son derece 
akışkan bir dille ele alınmış, mimari cephe 
ve zemin aynı bedeni oluşturmuşlardır. 
Mimari olan ile peyzaj olanın ayrımı ortadan 
kalkmış, tüm yüzeyler birbirlerinin üstünden 
akarak doğal olanla buluşmuştur. Tüm 
elemanların kesim çizgileri, bu platformdaki 
su toplama çizgilerini de oluşturmuş, 
bu manada su uzaklaştırma sistemi de 
bütünleşik tasarımın bir bileşeni olabilmiştir. 
Tasarım ve projelendirme sürecinde üretim 
ve montajla birlikte tüm altyapı sistemlerinin 
de tamamlanması hedeflenmiştir.

Servis yolu ile üst platform arasında 
kalan yamaç, tümü ile yeşil alan olarak 

değerlendirilmiş, burada Fıstık Çamı 
(Pinrus Pinea), Sakız (Pistachia Lentiscus), 
Himalaya Sediri (Cedrus Deodora), Ehrami 
Servi (Cupressus Sempervirens Pyramidalis), 
Katır Tırnağı (Spartium Junceum) ve 
Tüylü Laden (Cistus Laden) gibi doğrudan 
doğruya boğaz korularının ve mevcut maki 
topluluklarının tipik bitkileri kullanırken; 
Erguvan (Cercis Siliquastrum) bu yeşil 
karakterin etkin aktörü olarak tercih 
edilmiştir. Mevcut ağaçlar ise, iyileştirme ve 
bakım çalışmaları ile alanın en önemli doğal 
varlıkları olarak, nitelikli bir aydınlatma 
ile gece peyzajının en önemli üyeleri olarak 
vurgulanacaklardır.

Yürüme yolu ve bahsi geçen yamaç arasına 
yerleştirilen amfi; hem mimari yüzeylerin 
devamı, hem de kalabalık grupların koru 
peyzajı içinde yer alıp oluşturulacak 
etkinlikleri izlemeleri için öngörülmüştür. 
Bu yüzey, aynı zamanda doğrudan 
doğruya yollar arasındaki topografik geçişi 
kullanılabilir kılmak amacı ile arazide 
eriyen bir mimari ile ele alınmıştır. Özel 
geometrisi, planimetrik izdüşümü ve 
tüm kesitin tek defada prefabrike olarak 
üretilmesi; bu alanı da yapım tekniği 
ve tasarım anlayışı ile özel kıldığından, 
İstanbul’un en keyifli seyir alanlarından 
biri olarak da özelleşeceği kanaatini 
taşımaktayız.

Mimarinin en önemli karakteri olan yeşil 
eğik teras, tümü ile “ekstensif” bir çatı 
olarak ele alınmış, burada farklı “sedum” 

türleri halı olarak kullanılmıştır. Bakım 
istemeyecek bu eğik düzlem mevcut 
koruyla, etekler ise mevcut böğürtlenlikle 
buluşturulmuştur. 

Seçilen tüm bitkisel türler, Çamlıca Korusu 
mevcut florasının devamı olacak şekilde ele 
alınmıştır. Yüksek uyum göstermiş türler 
dışında, tasarımda yabancı hiçbir türe yer 
verilmemesine özen gösterilmiştir. Özellikle 
çim yerine çayır tercihi ile de oraya uyumlu, 
yapay olmayan, en zor şartlarda da 
yaşayabilecek ve çok az su tüketimi olan 
bir tercih yelpazesi, aynı zamanda inşaat 
sonrası oluşacak doğal hasarların tamirinde 
de ilkesel önem taşımaktadır. Zaman içinde 
yüksek prestij ve çim ile kurulan analojik 
ilişki, çayır dokularımızın çim alanlara 
dönüştürülmesine yol açıyor; benzer bir 
durum abartılı bakım ve aydınlatma 
olarak da karşımıza çıkıyor. Muhtemelen 
bu yapıda da benzer şeyler yaşanacaktır. 
Ancak net çatkısı ile zaman içinde doğanın 
hakimiyetinin kaçınılmaz olacağını 
düşünmekteyiz ve ummaktayız.

Her hali ile içinde olmaktan büyük 
bir mutluluk duyduğumuz Çamlıca 
Telekomünikasyon Kulesi, özellikle Melike 
Altınışık Architects nezdinde bir alkışı hak 
ediyor.

■ Deniz Aslan, Doç.Dr., DS Mimarlık.

İstanbul TV-Radyo Kulesi, 2020 (Fotoğraf: ©naaro).
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Ertesi gün, hazırlanan materyali sunmak 
ve gelecek adımları belirlemek üzere Seul 
belediye yetkilileri ile biraraya geldik ve 
Melike’nin Türkiye’ye dönüşü öncesi, 
belediye binası önündeki bir kafede MAA 
ve WITHWORKS arasındaki sözleşme 
imzalandı. İşte nihayet aynı gemideydik.

Yeni çağın mimari paradigması
Hesaplamalı teknolojilerin gelişimi, 
mimarlara yenilikçi tasarımlar yapma 
imkanı verdi ve dijital üretim teknolojileri 
ile birlikte; Frank Gehry’nin Guggenheim 
Müzesi (Bilbao, İspanya, 1997) ve Zaha 
Hadid’in SAMWOO ile işbirliği yaptığı 
DDP (Seul, Güney Kore, 2011) gibi 
benzeri görülmemiş yapıların hayata 
geçmesini sağladı. Bu da elbette, “dijital 
mimarlığın” sonsuz olanaklarını keşfetmek 
ve yeni yaratıcı mekanlar tasarlamak 
konusunda mimarları cesaretlendiriyor. 
Ancak sözkonusu yenilikçi tasarım 
metodolojisi, mimarların mimari formlar 
üretirken geometrik algoritmaların çalışma 
mantığına hakim olmalarını gerektiriyor.

4. Endüstri Devrimi’nin önünü açtığı yeni 
teknolojilerle birlikte, sanayinin bir asırdır 
süregelen seri üretim yapısı yerini kitlesel 
bireyselleştirme yaklaşımına bırakmaya 

Pandeminin 
Gölgesinde Verimli 
Bir İşbirliği
Hyukchan Kwon ■ Üçboyutlu yazıcı, 
dalgalı beton bir strüktür üretir ve geniş 
bir robot kolu, dış duvar strüktürü üzerine 
24 saat boyunca aralıksız olarak kavisli 
paneller yerleştirir. Giyilebilir robotik 
araçlarla donatılmış kalifiye işçiler ağır 
malzemeleri kolaylıkla kaldırır ve yardımcı 
robotlar sayesinde iç mekanın ince 
işlerini hızlıca gerçekleştirir. Gökyüzünde 
durmaksızın gezinen drone’lar, robot 
işçileri denetler ve inşaatın niteliğini 
gözetmek için kontrol merkezine yoğun bir 
bilgi aktarımı yapar.

Şubat 2019’da Seul Büyükşehir 
Belediyesi’nin evsahipliğinde Robot 
Bilimi Müzesi* (RSM) için düzenlenen 
uluslararası mimari tasarım yarışmasında 
Türk mimarlık ofisi Melike Altınışık 
Architects’in (MAA) projesi seçildi.

Aynı gemide
Yarışmayı kazanan projeyi ilk 
gördüğümde yaşadığım heyecanı 
anlatamam. Proje hiçbir şekilde izaha 
muhtaç değildi. Mimarın mesajı gayet 

açık ve çarpıcıydı; tek bir görselde açıkça 
ifade edilmişti. 

2019’da sıcak bir yazın ardından bir 
tanıdığım bana, projenin uygulama 
sürecine yarışmayı kazanan Türk 
firmanın yerel ortağı olarak dahil olmamı 
önerdi. Seul Büyükşehir Belediyesi ile 
yapılacak sözleşme uyarınca MAA’nın, 
tasarımın yürütücülüğünü üstlenecek 
bir yerel mimarla ortaklık yapması 
gerekiyordu.

O sırada Kore’ye gelen Melike Altınışık’la 
26 Ağustos 2019’da tanıştık ve çok 
geçmeden projede birlikte çalışmak 
konusunda uzlaştık. Uzak bir ülkeden 
gelen genç bir mimarı hayal kırıklığına 
uğratmak konusunda çekincelerim vardı, 
fakat kısa sürede onun projeye dair 
yoğun ve tutkulu açıklamaları karşısında 
büyülenmiş buldum kendimi. Dijital 
teknolojileri kullanan mimari tasarımın, 
mimarlığı nasıl değiştireceğini ve aynı 
zamanda geleceğin sürdürülebilirliğine 
nasıl katkıda bulunacağını gayet iyi 
biliyordu. Bunlar tam da, WITHWORKS 
Architects & Engineers olarak bizim 
üzerine çalıştığımız, araştırdığımız 
konulardı ve sonuçta tasarımcı mimarlar 
olarak MAA’nın, mühendis mimarlar 
olarak WITHWORKS’un ortaklığı proje 
için gerçekten de biçilmiş kaftandı.

1

1 Seul Robot ve Yapay Zeka Müzesi (RAIM), 2019 
(©MAA - MELIKE ALTINISIK ARCHITECTS).
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başladı. Günümüzün üçboyutlu baskı 
teknolojileri, üretici ve tüketici arasındaki 
sınırları yıkıyor ve çeşitli talepleri 
karşılayabilecek akıllı otomatik üretim 
platformları üzerine yapılan araştırmaların 
sayısı her geçen gün artıyor. İnsanlar artık, 
yalnızca bir platform üzerindeki açık 
kaynak verileri kullanarak istedikleri evi 
kolayca sipariş edebiliyorlar. Ardından 
üçboyutlu yazıcı robotlar araziye gelerek 
bütün bir evin inşasını sadece bir gün içinde 
tamamlıyor. Bu da, “ev inşa etmenin” 
artık mimarın tekelinde olamayacağı 
ve mimarların artık daha yenilikçi inşa 
yöntemleri ile yeni deneyimler yaratacak 
mekanlar sunmaları gerektiği bir çağda 
yaşadığımız anlamına geliyor.

Bu bağlamda, MAA’nın RSM’deki 
yenilikçi tasarım konsepti, yeni çağın 
mimari paragdigmasını en açık biçimde 
ortaya koymaktadır.

MAA ile işbirliği
Melike, Kore’yi toplamda dört kez  
ziyaret etti. Her geldiğinde bir maraton 
toplantısı yapardık. 2020’nin başlarında 
COVID-19’un patlak vermesiyle 
Kore’ye iş gezisi yapmak artık mümkün 
olmadığından her hafta görüntülü 
toplantılar gerçekleştirmeye başladık. 
Aradaki 6 saatlik zaman farkı küçük 
bir engel oluştursa da Cloud platformu 
sorunsuz bir şekilde ilerlememizi sağladı.

Projeye çeşitli çekincelerle başladık. İyi bir 
ekip çalışması kurgulamak zordu çünkü 
MAA da dahil, bizler farklı kültürlere, 
deneyimlere, rollere ve farklı çalışma 
biçimlerine sahiptik. Dahası, 7.692 km 
mesafaden çalışmak durumundaydık. 
Neyse ki, çözüm basitti: Mimarın en temel 
yükümlülüğü olan; hedeflere ve esaslara 
odaklanarak “iyi mimarlık yapmak”. Çok 
geçmeden harika bir ekip olmuştuk.

SMG (Seul Büyükşehir Belediyesi) ile 
yaptığımız çok sayıda toplantıda Melike 
müşteriyi dikkatle dinledi, talepleri plana 
uyarladı ve sorunları derin bir anlayış ve 
kararlılıkla hızlı bir şekilde çözdü. Bir 
yandan SMG’nin ihtiyaçlarına yönelik 
çeşitli tasarım alternatifleri geliştirirken 
aynı zamanda tasarımının bütünsel 
akışını sürdürebilmesi onun olağanüstü 
mimarlık becerisini ortaya koyuyor. 
Ayrıca doğadan esinle alışılmışın 
dışında dinamik ve yumuşak mekanlar 
tasarlayabilme becerisi ise, onun 
doğadaki strüktürel ve matematiksel 
formlara yönelik gözlem ve kavrayış 
gücünden ileri geliyor olmalı.

15 ay gibi kısa bir zaman zarfında, uzman 
heyeti ile müzakereler ve raporlama 
oturumları ile toplamda 15 görüşme; SMG 
ile ise 50’den fazla toplantı gerçekleştirdik. 
Beklenmedik olaylar, kamu projeleri ile 
ilgili öngörülemeyen konular ve teknik 
kısıtlamalar nedeniyle planlarımızı 
değiştirmek zorunda kaldığımız bazı 
talihsiz durumlar yaşandıysa da hepsinin 
üstesinden gelmeyi başardık ve müthiş 

bir ekip çalışması ile tasarımı başarıyla 
tamamladık.

Sabırsızlıkla beklenen sona doğru
20 Mayıs 2021’de temel atma töreni 
nihayet gerçekleştirildi. 

Rehber robot, ziyaretçileri etkinlik 
mekanına yönlendirdi ve ekranda yine 
robotların gerçekleştirdiği bir performans 
gösterildi. Katılımcılar arasında yer alan 
Seul Belediyesi yetkilileri ile yerel sakinlerin 
yüksek beklenti ve yoğun ilgilerinin 
odağında Melike’nin tasarımı vardı. Ne 
yazık ki pandemi sebebiyle kendisi törene 
katılamadı.

Seul Robot ve Yapay Zeka Müzesi, 
kapılarını ardına kadar açarak Seul 
halkının hizmetine sunulduğunda yapının 
fütüristik sembolizmi Seul’un kuzeydoğusu 
için bir övünç kaynağı haline gelecek. 
Ayrıca Melike’nin arzu ettiği gibi, binanın 
kendi kendini inşa etme eylemi de müzenin 
ilk sergisi olacak.

Çok kısa süreli de olsa Melike’nin ziyareti 
vesilesiyle, Kore yemekleri eşliğinde sayısız 
ilginç hikayeyi paylaşma fırsatımız oldu. 
Bu güzel deneyim anılarımızda yaşayacak.

COVID-19’un artık sona ermiş olacağını 
umduğumuz Haziran 2023’te, Melike’yi 
müzenin açılış töreninde, nihayet maskeler 
ardına gizlemek zorunda kalmadığı 
gülümsemesiyle yeniden görebilmeyi 
sabırsızlıkla bekliyorum.

■ Hyukchan Kwon, WITHWORKS 
Architects & Engineers.

Çeviri: Sibel Senyücel

Not:
* Projenin adı yarışma ve proje süresinde “Robot 
Science Museum”du (RSM). Temel atma töreni ile 
birlikte resmi adı “Seoul Robot and AI Museum” 
(RAIM) olarak netleşti.

Original-Shape Dividing Main Structure Facade Structure Facade Panelizing

2

3

2 Müzenin cephe tasarımı aşamaları  
(©WITHWORKS Architects & Engineers).
3 Melike Altınışık ve Hyukchan Kwon, Ortaklık 
sözleşmesini imzalarken, 29 Ağustos 2019. 
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“Urban Carpet”
Urban Carpet, Emaar tarafından açılan 
uluslararası yarışma kapsamında Dubai 
Creek Harbour bölgesi içindeki kent 
meydanı için tasarlanan simge bir 
yapı. Üçboyutlu mekanın ve strüktürel 
sistemin ikiboyutlu geleneksel motiflerle 
örülmesiyle kurgulandığı tasarımda, iç 
içe geçen dairesel geometriler, biraraya 
gelerek kompleks örüntüler oluşturuyorlar 
ve boşlukta süzülmelerine imkan veren bir 
sistemi varediyorlar. Bu zarif beyaz doku, 
meydanın üzerine bir örtü misali serilerek 
bir kent simgesini ortaya çıkaran kamusal 
alanları tarifliyor. 

Hesaplamalı tasarım araçları ve ileri inşa 
teknolojilerinin bir test alanı olarak ele 
alınan projede, doğal formlar kullanılarak 
doğayı yansıtan bir peyzaj oluşturulması 
amaçlandı.

Yapı, organik tasarım dili ile üzerindeki 
insan dolaşımına uyum sağlıyor. Geçici 
bir alan, kamusal oturma odası, kentsel 
bir odak noktası olarak tasarlanan Urban 
Carpet, düğümlenen bir yapısal sistemle 
mekanı örmek için zanaatı mimari ölçeğe 
taşıyor.

Konum: Dubai, BAE
Proje Tarihi: 2019
Proje Alanı: 4.200 m2

İşveren: EMAAR 
Mimarlar: MAA - MELIKE ALTINISIK ARCHITECTS 
Tasarım: Melike Altınışık
Proje Ekibi: Begüm Aydınoğlu, Özge Tunalı, Şeyma 
Özübek, Tan Akıncı
Yardımcı Mimar: Altan Yılmaz
Görselleştirme: MAA - MELIKE ALTINISIK ARCHITECTS
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İstanbul TV-Radyo 
Kulesi
Küçük Çamlıca Tepesi’nden dinamik ve 
organik bir form halinde yükselen kule, 
fütürist bir karaktere sahip. 369 m  
yüksekliğindeki yapı, kentin farklı 
yönlerinden bakıldığında değişen 
silüetinde bir hareket ve ritim duygusunu 
barındırıyor. Tasarım girdilerinin başında 
hakim rüzgar yönü, manzara odakları 
ve iletişim sistemlerinin ana taşıyıcı ile 
kurduğu güçlü bağ yer alıyor. Kulenin 
giriş kütlesi, halka açık fuaye, kafe, sergi 
ve medyatek alanlarını barındırıyor. İki 
yanında yükselen “panorama asansörler”, 
monolotik gövdeyi hem besleyen hem 
de ikiye ayıran mimari elemanlar. 
Ziyaretçiler, bu asansörlerle İstanbul’u 
deniz seviyesinden yaklaşık 400 m 
yükseklikte seyir ve restoran katlarından 
izleme imkanı buluyor. 

Projede; ışığı, doğayı ve mekansal 
boşlukları kullanarak sürpriz karşılaşmalar 
yaratmak; aynı zamanda bireyle diyalog 
kuran ve keşif içeren mekanlar kurgulamak 
amaçlandı. Hem mimari tasarım hem 
de yapım metodolojisi açısından ileri 
mühendislik teknikleri gerektiren kulede 
tüm tasarım özelliklerinin belirlenmesinde, 
mimari planlamada ve malzeme 
seçimlerinde yapım süreçleri göz önünde 
bulunduruldu. Kulenin cephesi, beton 
içerikli özel üretim GFRC panellerle 
kaplandı. Bu seçimde, cephe tasarımının 
özgün karakterinin yanında rüzgar 
tünel testi sonuçlarından gelen veriler de 
belirleyici oldu.

Yapının, konumlandığı koru içindeki 
kamusal alanlarla birlikte kütlesine entegre 
edilen halka açık fonksiyonlar sayesinde 
önemli sosyokültürel aktivitelerin 
gerçekleşmesine olanak sağlaması, 
farklı kotlarında birbirinden farklı seyir 
tecrübeleri sunması hedeflendi. 100 adet 
FM radyonun tek yapıda toplandığı kule, 
Kasım 2020 itibarıyla telekomünikasyon 
hizmetlerini vermeye başladı. Kamuya 
açılışı Mayıs 2021’de gerçekleşti.
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Konum: İstanbul, Türkiye
Yapım Tarihi: 2020
Proje Alanı: 29.000 m2

İşveren: UAB Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 
Mimarlar: MAA - MELIKE ALTINISIK ARCHITECTS
Yüklenici: Sarıdağlar İnşaat A.Ş.
Statik Mühendisi: Balkar Mühendislik
Yapısal Kontrol: Thorton Tomasetti
Telekomünikasyon ve Yayıncılık Mühendisi: ABE Teknoloji 
Elektrik-Elektronik Mühendisi: HB Teknik 
Mekanik Mühendisi: Çilingiroğlu Mühendislik 
Rüzgar Mühendisi: RWDI 
Cephe Mühendisi: Newtecnic 
Peyzaj Mimarı: DS Mimarlık
Proje İşbirliği: Bilgi 2000 (iksa, sondaja dayalı zemin etüdü), Mıratek (altyapı 
hizmetleri), Çağdaş Harita (harita mühendisi), Entegre Proje Yönetim (proje maliyet 
analizi ve ihale dökümanları)
Danışmanlar: Abdurrahman Kılıç / Etik Mühendislik (yangın güvenlik), 3TEK (dikey 
taşımacılık), Pro-Plan (akustik), Darklighting (aydınlatma), POMPAA (yönlendirme 
sistemleri), Erdal Şafak (rüzgar etüdü ve yapı sağlığı izleme sistemi), Mustafa Erdik 
(depremsellik etüdü), Kutay Özaydın (geoteknik)
Fotoğraflar: naaro
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“Hologra-MAA”
“Hologra-MAA” projesi, Venedik 
Mimarlık Bienali 2021 ile paralel 
olarak European Cultural Center (ECC) 
tarafından 5’incisi düzenlenen “Time-
Space- Existence” sergisinde yer alıyor. 

Ziyaretçiler MAA’in İstanbul TV & 
Radyo Kulesi ve Seul Robot ve Yapay 
Zeka Müzesi projelerinin zaman, mekan 
ve varoluş hikayelerini, cam piramitlerin 
içinde holografik alanlar yaratan 
kavramsal video ve ses enstalasyonu 
“Hologra-MAA” ile keşfediyorlar. 
Sergide ayrıca “fine print” baskı fotoğraf 
çalışmaları, 3B baskı tekniğiyle tasarlanan 
proje maketi de yer alıyor. 

Mayıs ayında açılan “HOLOGRA-MAA” 
sergisi, 21 Kasım 2021’e kadar Venedik’te 
European Culture Center’ın iki ana sergi 
binasından biri olan Palazzo Bembo’da 
ziyaret edilebilecek.

Konum: Venedik, İtalya
Proje Tarihi: 2021

Mimarlar: MAA - MELIKE ALTINISIK ARCHITECTS
Proje Ekibi: Melike Altınışık, Melih Altınışık, Ömer 

Faruk Seçim, Hüseyin Kocakuşaklı (tasarım); 
Mehmet Akif Sarı (Hologra-MAA video); MAA, Ege 

Acar, Archilifography (yapım video içerik)
Proje İşbirliği: Jotun, Metal Yapı Eng & Const, 

Şişecam Flat Glass, VitrA (destekçiler)
Fotoğraflar: naaro
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Seul Robot ve 
Yapay Zeka Müzesi 
(RAIM)
RAIM (Seoul Robot & AI Museum), 
Seul’un kuzeydoğusunda Changdong 
Sanggye bölgesinde 4. endüstri devrimi için 
bir üs görevi görmesi amaçlanan bir bilim 
ve kültür müzesi. Proje; robotları ve yeni 
teknolojiyi sergilemenin yanında, tasarım 
sürecinden üretim ve inşa sürecine kadar 
robotik teknolojiler kullanılarak ilerliyor. 

Yapının akışkan formu kamusal alanı 
iç mekana dahil etmeye, yaya ve araç 
hareketini organize etmeye imkan veriyor. 
Binanın zemin katında yer alan işlevler, 
kamusal dış mekanlar ile müzenin iç 
mekanları arasında süreklilik ve etkileşim 
sağlıyor. RAIM ziyaretçilerini giriş 
katta yer alan tünel, yürüyen asansör, 
üst katlardaki sergi mekanları, eğitim 
birimleri, VR&AR odası gibi bölümlerle 
yeni deneyimlere açılan bir keşif serüvenine 
çıkarıyor.

Yapının çeşitli sergilere, festivallere ve 
forumlara evsahipliği yapması; yakındaki 
üniversiteler, araştırma enstitüleri ve 
kurumlar arasında köprü kuran bir bilim 
ve kültür ağı olarak bölgeye ilham vermesi; 
bölgedeki yerel ekonominin ve kültürel 
ağın yeniden canlandırılmasında merkezi 
bir rol oynaması hedefleniyor.
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Konum: Seul, Güney Kore
Proje Tarihi: 2019 (İnşası sürüyor)
Proje Alanı: 2.500 m2

İşveren: Seul Büyükşehir Belediyesi 
Mimarlar: MAA - MELIKE ALTINISIK ARCHITECTS
Yerel Ortaklık: WITHWORKS
Proje Ekibi: MAA: Melike Altınışık, Melih Altınışık, 
Alev Cansu Ovalı, Tan Akıncı, Begüm Aydınoğlu, 
Özge Tunalı, Altan Yılmaz, Şeyma Özübek, Hüseyin 
Karameşe; WITHWORKS: Hyukchan Kwon, Heayoung 
Jung, Sangho Na, Seongjae Won, Sanghyeon Bae, 
Janghyun Lee, Yesol Kim, Jaekyeong Lee, Jungjoon 
Park, Jiyong Lee, Youngmi Park
Strüktür Mühendisi: DONGYANG, Metal Yapı ENG
İnşaat Mühendisi: NOW GIO
Peyzaj Mimarı: Green Culture, AU Landscape
Proje İşbirliği: Hanil MEC (mekanik, elektrik, 
tesisat); Meitech (peyzaj aydınlatma tasarımı), SB 
Environment (sertifikasyon)
Görselleştirme: Ediz Akyalçın / MAA, Ali Uçar / OASIS
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Doğanın  
Kodları+Teknoloji:  
MAA Mimarlık 
Pratiği Üzerine
Pelin Derviş ■ Pandemi, biyolojik ve 
kimyasal biraraya gelişlerinin ürettiği 
müsilaj, eşzamanlı yangınlar, fırtına ve seller, 
depremler, kapıdaki su ve gıda kıtlıkları, 
dijital dünya, robot insanlar... Gündemi 
oluşturan ve endişe, hatta korku salan bu 
konuların ve deli soruların zihinleri fena 
halde meşgul ettiği bir “yeni dünya düzenine 
giriş” dönemindeyiz. Bu ortamda mimarlık 
nasıl düşünülmeli, nasıl yapılmalı? Aklına, 
zekasına, sağduyusuna, düşünce yapısına ve 
bağlı üretimlerine, ve hayattaki duruşuna 
içten bir saygıyla baktığım Melike Altınışık 
ile mimarlık üretiminde ne, nasıl yapılabilir 
üzerine, yirmi yıllık pratiği bağlamında ve 
aslında hiç de yeni olmayan bu meselelerin 
de içinden geçerek söyleşiyoruz. Altınışık’ın 
deneyimi, hem umut duymayı hem de 
ciddiyetle üretmeyi motive eden, ufuk açıcı 
pırıltılarla dolu. 

Pelin Derviş: Söze iki referansla başlamak 
istiyorum: Biri, geçtiğimiz Nisan ayında 
İstinye Mimarlık’ta verdiğin “Tasarım’ı 
Tasarlamak” başlıklı seminer1. Diğeri, 
Temmuz ayında İnşaat Dünyası 
dergisinde seninle yapılan, “Mimarlıkta 
Sürdürülebilir Olmak İçin Önce İnsanlığın 
Sürdürülebilirliği Düşünülmeli” başlıklı 
söyleşi2. Melike Altınışık’ı ve pratiğini 
genel olarak anlayabilmek ve bazı izlekler 
hakkında aşinalık kazanmak için bunların 
iyi kaynaklar olduğunu düşünüyorum. 
İnşaat Dünyası dergisindeki söyleşinin 
sonundan bir paragraf okuyacağım. 
Onunla, İstinye Üniversitesi’nde yaptığın 
sunumun başındaki konular aslında 
benzeşiyor. Dergide, yanıtını başlığa 
taşıdıkları soru şuydu: “MAA’nın 
motivasyonu ve heyecanı bundan sonra 
hangi tür projelere odaklanacak? Türkiye’ye 

ve yurtdışına yönelik hedeflerinizi 
paylaşır mısınız?” Sen de diyorsun ki: 
“Mimarlıkta sürdürülebilir olmak için önce 
insanlığın sürdürülebilirliği düşünülmeli. 
(...) İnsanlığın sürdürülebilirliği aslen 
mimarlıkta enerji kullanımını nasıl 
yönettiğimizle ilgili. Dünyayı, insanı, doğayı 
bir bütün olarak incelemeli, her şeyin tek 
bir enerji kaynağına bağlı olduğunu her 
fırsatta hatırlatmalı. Hızla değişen iklimsel 
çevre sorunları için arayacağımız cevaplarda 
bu konular çok önemli. Teknolojiyi, başta 
mimari olmak üzere tüm disiplinlerde, asıl 
doğanın ve buna bağlı olarak da insanlığın 
sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik 
kullanmalı. Mimari alanda belki de şu an 
kullanılmayan öyle malzemeler tasarlanmalı 
ve üretilmeli ki doğanın kaynaklarını daha 
tasarruflu ve akıllı bir şekilde kullanmaya 
başlayabilelim. Bunun için geleceğin 
yaşamları tasarlanmalı ve sonrasında yapılı 
çevrelerde gerekli projeler geliştirilmeli. 
Bu sayede sürdürülebilir farkındalıklardan 
ve mimarlıktan söz edebiliriz.” Bu alıntı 
aslında senin her projende sorduğun iki 
temel soruyla bağlantılı: 

“Doğaya nasıl bakmalı?”
“Teknolojiyle nasıl konuşmalı?”

İstinye Üniversitesi sunumunun başında, 
benim aklımdan çıkmayan görüntüsüyle, 
ejder kanı ağacına (dracaena cinnabari, 
dragon blood tree) referans verip oradan 
başlamayı önereceğim. O müthiş ağacı 
gösterirken diyordun ki: “Kendi strüktürel 
sistemini nasıl yaşıyor ve yaşatıyor, bunu 
anlamaya çalışmak, doğanın kodlarını 
anlamaya çalışmak önemli benim için, bizim 
pratiğimiz için”. Bu noktadan başlayalım 
konuşmaya: Ne demek bu ikisi ve nelere yol 
açıyor? 
 
Melike Altınışık: Neredeyse 20 yılı bulan 
profesyonel mimarlık yolculuğumun 
özünde senin de işaret ettiğin bu iki unsur 
önplana çıkmaya başladı. Yıllar geçtikçe 
bunların farkındalığı da artıyor; başta 
farkında olmuyorsunuz. Ama doğaya nasıl 
bakmalı, teknolojiyle nasıl konuşmalı 

soruları bir seferlik sorular değil. Bunların 
yaptıkça, ürettikçe, yaşadıkça, tükettikçe 
her seferinde tekrar tekrar sorulması 
gereken sorular olduğunun farkına 
vardım. Bu nedenle de çevremde olan 
herkese bu soruları iletmeyi ya da bu 
farkındalığı aktarmayı önemli buluyorum. 
Gerek tasarımı tasarlamak konusu olsun 
gerekse insanlığın sürdürülebilirliği olsun, 
bunların hepsinin özünde mimarlık eylemi 
var. İnsan varoldukça mekana ihtiyacı 
olacak, mekana ihtiyacı oldukça da 
mimarlığa ihtiyacı olacak. Bizim için olan 
bir şeyi varedebilmek için önce kendimizi 
hatırlamamız ama bizi asıl vareden diğer 
bir unsur olan doğayı da hatırlamamız 
gerekiyor. Çünkü doğa insanlık olmadan 
varolabiliyor ama insanlık doğa olmadan 
varolamayacak. Bu konulara zaten ilgim ve 
alakam vardı, farkındalıklarım gelişiyordu 
ama özellikle son iki yıllık süreçte bu 
soruları tekil bireyler olarak değil, global 
olarak eşzamanlı tartışıyoruz ve neler 
yapabiliriz sorusuna hep birlikte cevap 
arıyoruz. Bence artık herkes daha farklı 
bakıyor. 

Ejder kanı ağacı örneklememe gelirsek; 
ilk bakışta insanları daha çok dramatik 
yapısıyla etkiliyor olabilir ama bu ağaç 
üzerine söylenebilecek her şey aslında 
ekosistemdeki diğer tüm ağaçlar için de 
geçerli. Fakat elbette onu diğerlerinden daha 
farklı kılan şey vurucu yapısal özelliklerinin 
olması: Neredeyse 10-12 m yüksekliğe 
ulaşıyor. Yapı itibarıyla, uzun bir gövdenin 
devamında fraktal bir şekilde yukarı doğru 
açılarak çok sık bir dallanmayla bir tür 
şemsiye etkisi yaratıyor. Subtropikal bir 
iklimde yaşayabilen, özellikle Yemen’in 
Sokotra takımadalarında gördüğümüz iğne 
yapraklı bir ağaç türü bu. Daima yeşil; o 
fraktal yapısının üzerinde yaklaşık 60 cm’lik 
yaprak dokusu hep var. Mevcut boyuna, on 
yılda bir 1 m uzayarak ulaşıyormuş. Ama 
asırlar boyunca yaşayabiliyor. Hatta ömrü 
900 yıla varanlar var. Bu ağacın diğer bir 

1

1 Melike Altınışık ve Pelin Derviş,  
Zoom, Ağustos 2021.
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özelliği de kırmızı reçinesi. Adı da oradan 
geliyor; reçinesi kırmızı akıyor ve adeta 
kanamış gibi gözlemleniyor. Kırmızılığın 
nedeni özsuyunun demir içermesi. Mimar 
olarak buna baktığımda tabii ki bu bilgiler 
önemli ama onun da ötesinde bu ağaçların 
ekosistemdeki varlıkları da bir o kadar 
önem taşıyor. Tüm canlılara evsahipliği 
yapıyorlar, biz de dahil olmak üzere. Biz de 
onların altbaşlığıyız. Bunlar organizasyon 
olarak nasıl biraradalar? Yapısal özellikleri 
nedir? Örneğin mantar, şemsiye şekliyle 
tarifliyoruz ama mimar olarak beni o 
şekli ilgilendirmiyor. Ben daha çok; o 
fraktal yapıyı sağlayan sistemin ne olduğu, 
o dalların nasıl o kadar sık birarada 
büyüyebildiği, nasıl o kadar yoğun bir 
şekilde incelip orada bir nevi kendi evini 
ve çatısını oluşturabildiği ile ilgileniyorum. 
Kendine ait bir çatı halinde yeşil bir doku 
oluşturarak onun üzerinde, içinde ve 
altında kuşlardan böceklere kadar aklınıza 
gelebilecek her türlü canlıya evsahipliği 
yapabiliyor. Asırlar boyu, karbondioksit 
ve su ile beslenerek ve çevresine evsahipliği 
yaparak nasıl varolabiliyor? Bunu araştıran 
birçok bilim dalı var ama biz mimarlar 
olarak da bunların farkında olup, diğer 
disiplinlerle kuracağımız ilişkilerden neler 
elde edebiliriz? 

Disiplinlerarası olma hali çok önemli; 
yani mimarlık sadece bir yapının statiğini, 
mekaniğini, elektriğini çözmekten ibaret 
değil. Diğer bilim dallarını, diğer disiplinleri 
-biyoloji, sosyoloji, felsefe ya da aklınıza 
gelebilecek başka katmanları- katıp 
doğadaki bu ekosistemleri anlayıp onlardan 
neler çıkarabiliriz? Ağaçların oluşturduğu 

birliklerden, kendi aralarında kurdukları 
iletişimden, konuşabiliyor, duyabiliyor 
olmalarından neler öğrenebiliriz? Mantar 
ağ sistemlerini, aslında bizim bugün 
kullandığımız internetin de esin kaynağını 
oluşturan o iletişimi nasıl sağlayabiliyorlar; 
birbirleriyle nasıl aileler arkadaşlıklar, 
ilişkiler kurabiliyorlar; bunların hepsinin 
farkında olmak gerekir. Bir tanesini 
aldığınızda sistemin nasıl bozulduğu, 
hiyerarşide nasıl hakim çıktıkları, 
birbirlerini nasıl besledikleri ve eğittikleri… 
Tabii, türlerin kendi aralarındaki ilişkilere 
göre değişebiliyor ama eşzamanlı eğitim de 
yapıyorlar, biri diğerinin hemen büyümesine 
izin vermeyebiliyor örneğin. Bunları 
öğrenmek, bunların farkında olmak ve 
buradan neler çıkarabileceğimizi görmek 
önemli. Yeni malzemeler keşfetmek dediğim 
de odur, yani biz neyi iyi biliyoruz: İlk 
betonarme, Joseph Lambot adında bir 
Fransız’ın yaptığı bir kanoyla başlıyor. 
Sonra İngiliz mimarlar bunu keşfederek iki 
katlı betonarme binalarını yapıyorlar. Bize 
gelmesi 1900’lerin başı; Mimar Kemaleddin 
Bey’in Tayyare Apartmanları ile. Orada da 
bir keşif var; kendi içinde değişik kimyasal 
bileşenlerle, betona çelik katarak -yani 
onu hibritleştirerek- insanları ve mekanları 
taşıyabilecek bir sistem üretiliyor. Peki 
biz doğada yeni malzemeleri, belki daha 
canlı malzemeleri nasıl keşfedebiliriz? 
Belki bize kısmet olmayacak fakat biz 
bunları tartışarak, bunlarla ilgili Ar-Ge 
çalışmaları yaparak hibrit malzemelerin 
keşfinin önünü açabiliriz. Yine belki beton 
kullanacaksınız ama karbon emisyonunu 
ne kadar azaltabileceğiniz üzerine bir 
şey geliştireceksiniz ve bir mimar olarak 
projenizde illa onun kullanılması yönünde 
teşvikte bulunacaksınız. Üzerimize düşen 
görevlerde bunların önemli olduğunu 
düşünüyorum. 

Türkiye ve öncesi, Osmanlı döneminde, 
ahşap yapıların, kagir yapıların, taş yapıların 
çok önemli bir geçmişi var. Ama bunlar hızlı 
tüketim dünyası, endüstri devrimi vs. derken 
özünde şuna geliyor: İnsanların çoğalmasıyla 
birlikte hızlı çözüm, hızlı tüketim; zamanı 
hızlı tüketmek, ona hızlı çözüm üretmek 
ama üretirken doğayı unutmak, insanlığı 
unutmak, bizi unutmak... Bugün de bunların 
bedellerini ödüyoruz zaten hep birlikte. 
Çok da zamansallaştırmak istemiyorum 
ama bunları bilfiil yaşıyoruz. Pandemi de, 
iklim krizi de bunun birer sonucu. Isının 
1-2 derece artmasıyla karşımıza gelen, şu 
anda Türkiye’de yaşadığımız ama aslında 
globalde de olan yangınlar… Tüm bunların 
seneye daha da kötüye gitme ihtimali var. 
Çünkü her sene sayıca artıyoruz ve etkimizi 
arttırıyoruz. 

Bundan iki üç yıl önce, 1968 yılına ait bir 
Mimarlık3 dergisine denk geldim ve çok 
etkilendim. İlk dikkatimi çeken kapağı oldu. 
Araştırma konumla ilgili bir içerik vardı 
kapakta; üzerinde de “Strüktür” yazıyordu. 
Hemen merakımı cezbetti. O sayıda, Sedat 
Gürel’in “Strüktür” başlığıyla ele aldığı 
metin gerçekten de bugün söylediklerimin 
aynılarını söylüyor. Arada 50 yıldan fazla 
zaman var ama dertler, gelecek kaygıları 
aynı. Acaba biz ne kadar ilerledik diyorum, 
yani pek çok şey yapabiliyoruz; teknolojide 
çok ilerledik, iletişim bağlamında da artık 
global ortamda sesinizi duyurabileceğiniz 
bir dünya düzeni, sistemler döngüsü 
içinde yaşıyoruz. Ama dertler aynı. Gürel, 
yazısında, bir asrı 33 yıllık bölümlere 
ayırarak özetle şunu diyor: “İlk ikisi 
geçti, 2000’ler geliyor. Biz şimdi yaklaşık 
3,5 milyar insanız, 2000’ler gelince bu 
sayı 6 milyar olacak. Ne yapacağız, nasıl 
yaşayacağız birlikte?”. Yazıda özellikle 
belirttiği ve benim çok önem verdiğim 
konu da şu: Eğer geleceği değiştirmek 
istiyorsak onların yaşamlarını tasarlayarak 
başlamamız gerekiyor. Bu tam olarak 
nasıl yapılır, nereden başlanır; tabii, çok 
kaotik bir konu. Ama tahminleri gerçek 
oluyor; istatistikler doğru çıkmış, bugün 
8 milyarlara ulaştık. 2050’lerde 10 milyar 
olmamız öngörülüyor; bunu, yaşayacağımız 
felaketlerle azalacak insan sayısını bilemeden 
söylüyoruz. “Birlikte nasıl yaşayacağız?” 
sorusu bienallerden tutun da tüm mimarlık 
camiasında en spekülatif tartışmaların 
yapıldığı ortamlarda konuştuğumuz bir 
konuya dönüşmüş durumda. Gerçekten 
nasıl yapacağız? Tamam, önce insanlık 
olarak birlikte nasıl yaşayacağımız 
önemli ama bunun sürdürülebilirliğini 
sağlamak için doğayla birlikte nasıl 
yaşayacağız? Bakıyoruz, bugün denizlerimiz, 
ormanlarımız ne halde! Pandemi dolayısıyla 
gözle göremediğimiz canlılarla savaş 

2 Ejder Kanı Ağacı (Fotoğraf: ©Rod 
Waddington / CC BY-SA 2.0)
3 MAALab, MAA İstanbul ofisi (©MAA - 
MELIKE ALTINISIK ARCHITECTS).

2 
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halindeyiz ve onlardan korkuyoruz. Ne 
kadar aciz bir duruma düşürebiliyorlar bizi, 
bütün dünya düzenini durdurabiliyorlar. 
Belki iki yılımızı çaldı pandemi ama aslında 
bize çok önemli dersler de verdi, dünyaya 
baktığımız pencere değişti. 

PD: Burada bir noktalı virgül koyarak 
bir referans daha vermek istiyorum; Peter 
Wohlleben’in Türkçe’ye de çevrilmiş olan 
Ağaçların Gizli Yaşamı adlı kitabından4 
bir alıntı: “Ağaçların acıyı hissedebildiğini, 
hafızaları olduğunu ve ebeveyn 
ağaçların çocuklarıyla birlikte yaşadığını 
öğrendiğinizde, artık onları sanki sıradan 
bir işmiş gibi devasa makinelerle kesip 
hayatlarını altüst edemiyorsunuz.” Tüm 
bunlarla bir ekosistemden bahsediyor ve 
insanlığın kendi ekosistemini bu büyük 
ekosistem içinde nasıl kurabileceğini, bunu 
nasıl başarabileceğini soruyoruz. Minyatür 
dünyalarımıza dönelim; Melike Altınışık 
Architects (MAA) olarak bu düşünce 
yapısı içinde ve mimarlığa yönelik olarak 
çeşitli araştırmalar yaptığınızı, denemelerde 
bulunduğunuzu söyleyerek pratiğiniz üzerine 
konuşmaya başlayabiliriz. İki konu var: 
“Hafif doğal malzemelerin araştırılması 
konularımızdan biri” diyor, “yerli ve 
doğal malzemeleri” kullanmaya özen 
göstermekten bahsediyorsun. Bunları biraz 
açabilir miyiz? Mimarlığa olumlu katkı 
sunabilmek için yaptığınız geleceğe yönelik 
araştırmalarda böyle bir boyut var. Bunlar 
ne? Belki biraz somutlaştırabiliriz tüm bu 
konuları. 

MA: Bize gelen projeler tipolojilerine göre 
değişiklik gösterse de, elimize geçen ilk 
fırsatlarda, hafif doğal malzemelerin ya 
da yerel malzemelerin nasıl kullanılması 
gerektiği konularında MAA çatısı altında 
çalışmalar yapıyoruz. Ahşabın kendisi 
bir zamanlar nefes alabilen canlı bir 
varlıkken mimari ölçekte yaşamını nasıl 
devam ettireceği konusunu araştırıyoruz. 
Bunun yanısıra, hafif doğal malzemeler 
dediğimiz şudur: Betonarme çok ağır bir 
yapı teknolojisi. Siz bunun yerine hangi 
alternatifleri sunabilirsiniz? Tabii ki her 
teknolojide bu soruya cevap bulamıyoruz 
fakat hibrit çözümler nedir? Ahşapla çeliği 
birlikte kullanmak olabilir; yeri gelir yine 
betonarmeyle olabilir. Yani farklı hibrit 
çözümlerle bunları yapabilme arayışı bile 
bence çözümdür. Çünkü sonuçta bir yapıda 
ne kadar çok malzeme kullanırsanız, üretim 
süreci bağlamında çevreye o kadar negatif 
etkisi oluyor. Örneğin geniş açıklıklar 
geçen, içindeki yaşamın kendi döngüsünü 
oluşturabileceği, ona o alanı sağlayabilecek 
strüktürlerle mekanları tasarlamak önem 
taşıyor. Bu bile kendi içinde o hafifliği 
bir ölçüde beraberinde getirmiş oluyor. 

Ve toprak… Toprağı nasıl kullanabiliriz? 
Bunun tabii ki çeşitli yöntemleri var; 
sıkıştırılmış toprak ya da topraktan bloklar 
halinde yapı taşları üretmek bir yöntemdir. 
Bunların farkındalığıyla tasarımlarımızdaki 
parametreleri belirlemekteyiz. Tabii ki 
işverenler bunları yadırgıyorlar ilk başta; 
gördüklerinde “Aman bu çok deneysel” 
diyebiliyorlar ya da “zamanımız yok” konu 
başlığı üzerinden gelişen kaygıları olabiliyor. 
Ama bunları tartışmaya açmanın, bu 
konuları masaya koymanın bile çok değerli 
olduğunu düşünüyorum. 

MAA bünyesinde bizim MAALab adını 
verdiğimiz, laboratuvar kapsamına giren 
küçük bir oluşumumuz var. Küçük ölçekli 
pavyon tipi yapılarda bunları denemeye 
çalışıyoruz. Bizimle bu anlamda da iletişime 
geçiliyor, pek çok çalışma geliştiriyoruz. 
Kimisi belki uygulanacak belki 
uygulanmayacak; ama bu araştırmaların 
bizim düşünsel gelişimimiz açısından 
da çok faydalı olduğu görüşündeyim. 
Ahşaptan, topraktan oluşturabileceğimiz 
farklı yapı strüktürleri, o mekanların 
oluşmasına olanak sağlayacak sistemleri 
kurmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken çok 
güzel ilişkiler de kuruluyor. Disiplinlerarası 
olma hali orada kendini çok daha güçlü 
gösteriyor. Küçük bir proje için bile, 
örneğin bir biyologla ilişkiye geçtiğiniz anda 
dünyanız değişebiliyor. Aslında orada neler 
getirebileceğinizi, binanın nefes alabilen 
bir bina haline gelebilmesi için hangi 
katmanları katabileceğinizi, sadece insana 

değil diğer canlılara da evsahipliği yapmasını 
nasıl sağlayabileceğinizi görüyor; bunun 
için ısrarlı ve inatçı olmanız gerektiğini 
öğreniyorsunuz. O kapıları aralamak bence 
en değerlisi. Belki bugün olmayacak ama 
beş on yıllık süreçler içinde bir değişim 
sağlayacaktır. Şu an tohum ekiyoruz 
diyelim; onlar yeşerecekler, mutlaka vücut 
bulacaklar diye düşünüyorum. Hele ki 
şu hızlı değişen dünyada eskiden on yılda 
dediğimiz belki iki yılda olacak ama olacak. 
Oluyor da. 

PD: Buradan da şuna geçelim, “tasarımı 
tasarlamak” ne demek? Yöntem konuşalım 
biraz.

MA: Tasarımı tasarlamak dediğimizde işin 
içine bir “T” daha, yani teknoloji giriyor. 
Bu denklemde teknolojiyi ve teknolojinin 
önemini çok kısaca açmak istiyorum. Doğa 
dedik, peki teknoloji ile nasıl konuşmalıyız? 
Doğadan birçok sistemi öğreniyorsunuz, 
keşfediyorsunuz; malzemesinden biraz 
önce konuştuğumuz o sistemlerin varlığına 
kadar. Bir kaos var doğada aslında; ama 
bu, kendini organize edebilen bir kaos. 
Peki, o kaosun matematiği nedir? Zaten 
mesele orada başlıyor. Teknoloji, yeni 
bir konu değil; insanlık varolduğu sürece 
vardı. Ama artık, günümüz matematiğinin 
geldiği durumla birlikte tasarımdaki 
eylemlerin matematiksel altyapısı da 
değişti. Teknolojiyi kaosu yönetebilecek 
şekilde kullanabilir hale geldik. Tasarımsal 
pratikler artık bir nevi matematiksel 
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pratiklere de dönüşebilmeye başladı. 
Kaotik sistemleri daha başka bir bağlamda 
kurabilir, kurgulayabilir ve yönetebilir hale 
geliyorsunuz. Bu da şu demek oluyor bana 
göre; mimar olarak zor bir geometri ile 
uğraştığınızda artık heykel yapmıyorsunuz. 
Sadece bugünden de bahsetmiyorum. Bugün 
uğraştığımız birçok yapısal geometri için, 
bugünün teknolojik olanaklarına sahip 
olmamasına rağmen analog yöntemleri 
akıllarıyla ve yine matematiğin imkanlarıyla 
1900’lü yılların ortalarında inanılmaz 
çözümler geliştiren, Félix Candela, Frei 
Otto, Eero Saarinen, Paolo Soleri gibi 
çok değerli mimarlarımız var. Bana göre, 
bu gelişimin önünü açan yine özündeki 
matematik ve onun felsefeyle kurduğu 
ilişkide oluşturdukları dünya. Benim için en 
kritik nokta şu: Tasarımı tasarlamak süreçle 
ilgili bir durum. Bu durum, süreçlerin 
tasarlanabildiği ve hesaplanabildiği 
yeni bir eksen, ve bize yeni alanlar 
açıyor. Şimdi orada bambaşka keşifler 
yapabiliyoruz. Mimar olarak sizin önünüze 
hep bir problem geliyor ve siz o problemi 
çözüyorsunuz aslında. Ama artık tasarlarken 
tek bir çözüm üretmiyoruz ya da on taneyle 
kısıtlı kalmıyoruz. Gerçekten binlerce 
çözüm üretebilir hale geliyoruz. Bu da yine 
zamanla ilişkili bir denkleme dönüşüyor. 
Elbette zamansal olanaklarımız olsa, 
günlerce aynı problem için çözüm üretmeye 
çalışırız ama zamanımız yok; teknolojinin 
o bağlamda bize en büyük katkısının bu 
sınırları kaldırması olduğunu, olasılıklar 
dünyasını çoğalttığını düşünüyorum. Bu 
olasılıklar dünyasının kapısı açıldığında 
ise onu nasıl bağlamsallaştıracağınız, nasıl 
kavramsallaştıracağınız mimar olarak size 
kalıyor. Bu noktada doğaya yaklaşmak, 
onu anlamak, onu keşfetmek konusunda 
daha çok adım atılabilir. O kaotik sistemleri 
daha iyi kurgulayabilir, anlayabilir hale 
geldiğimizi de gözlemliyorum. Teknolojiyi 
o şekilde kullanabilmek; onu anlamak, 
onun dilini konuşabilmek önem taşıyor. 
Yani ya o tasarımı tasarlayan sistem 
kurucu olacaksınız ya da o sistemin kölesi 
olacaksınız. Neyi tercih ediyorsunuz? 
Gelecek öyle bir yöne doğru gidiyor. Artık 
başka diller konuşuluyor. Bu diller sadece 
ülkelerin kendi kültürleriyle oluşturduğu 
diller değil. Dijital dünyada oluşmuş, 
makinelerin dili diye bir şey var artık ve 
çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Sizin o dili 
bir şekilde konuşabiliyor olmanız size 
hükmedilmesinin önüne geçmek için bence 
önemli. 

Siyahtan beyaza giden bir gradyan 
gösteririm hep sunumlarımda. Beni 
en iyi ifade eden şeyin o olduğunu 
düşünüyorum. Çünkü “bir gradyan 
nasıl olur?” sorusunun cevabını katman 

katman hayattaki her şeye yayabileceğimizi 
gözlemliyorum. Bunu tek bir disiplin 
üzerinden de söylemiyorum. Yaşamı içeren 
her katmanda tartışabiliriz. Oradaki 
gradyanlar, evet-hayır’ın olmadığı, siyah-
beyaz’ın olmadığı, aradaki tüm grileri 
konuşabildiğimiz bir düşünce yapısı, bir 
matematik ve bunu anlatabilme hali, 
bunu tartışabilme hali; o olasılıkların 
varlığını kabul edebilmek. Bir yandan 
da orada sonsuz olasılık var; hangisini 
seçeceksiniz, neye göre filtreleyeceksiniz? 
Benim için, tasarımı tasarlamak, bunu 
kurgulayabilmek demek. Bunu yapmaya 
çalışıyoruz elimizden geldiğince. 

PD: Bu noktada durup geçmişine dönelim 
dilersen. Sunumlarda veya söyleşilerde 
sözünü ettiğin o dört kapıya, dört 
eşiğe gidelim: İTÜ’de başlayan AA’de 
(Architectural Association, Londra) süren, 
ZHA’de ve daha sonra İstanbul, Elmadağ’da 
devam eden bir süreçten bahsediyoruz. 
Doğal olarak bu kapılar aynı zamanda 
bazı ortamlara açılıyor, bazı kişileri işaret 
ediyorlar; bazı anları, araştırmaları, bakış 
açılarını, zihinleri içeriyorlar. O nedenle bu 
dört kapıya uğramamız iyi olacak. Öncelikle 
neden İTÜ kapısı?

MA: Kapılar çok önemli tabii, hangi 
kapıyı açmak istediğiniz de çok önem 
taşıyor. Yani senin de dediğin gibi kapılar 
aslen zihinlere açılan geçitler. O zihinler 
hayatınıza dahil olup yolculuğunuzu 
şekillendiriyorlar. O kapılar açıldıklarında 
genelde kapanmıyorlar, ya da çok nadir 
kapanıyorlar. Mimar olacağımı lise 
yıllarından beri biliyordum. Öncesinde 
böylesine net bir kararım yoktu ama 
tasarımla ilgili bir şey yapacağımı 
düşünüyordum. 

PD: Hangi yıllarda İTÜ’deydin?

MA: İTÜ’ye 1999’da girdim, 2003 
mezunuyum. O yıllarda hocam olan kişiler 
bugün neredeyse birçok üniversitenin 
dekanı ya da bölüm başkanı. Bende çok 
önemli izler bırakmış bu zihinler arasında 
Hüseyin Kahvecioğlu, Arzu Erdem, Deniz 
Aslan, Arda İnceoğlu, İpek Akpınar, Funda 
Uz, Meltem Aksoy ve Ferhan Yürekli’yi 
sayabilirim. Bizim zamanımızda bugünkü 
olanaklar tabii ki yoktu; şimdi gençlere 
bakıyorum da o kadar şanslılar ki. Birçok 
atölye çalışmasına katılabiliyorlar, internet 
gibi dünyaya açılan bir olanakları var. 
Bizde daha yeni yeni çıkmıştı, e-mail almak 
bile yeni bir şeydi. Dijital dönüşümün 
tam başlangıç zamanlarıydı. Eğitimde 
bilgisayarla tasarım yapma halinin yeni yeni 
devreye girdiği; hocaların bilgisayarı ancak 
belli bir projeden sonra tasarım sürecine 

dahil ettikleri dönemlerdi. Özellikle de 
Ferhan Hoca hep hatırımdadır: O konularda 
çok girişimciydi; farklı programlar 
öğrenelim, onlarla tasarlayalım diye bizi hep 
teşvik ederdi. 

Yolumun AA’e dönmesi de şöyle oldu: 
Mezun olunca hemen yine İTÜ’de yüksek 
lisansa başvurmuştum, kabul oldu. 
Orada Mimari Tasarım yüksek lisans 
programına başladım ama birkaç ay 
geçti geçmedi, başka türlü bir eğitime 
ihtiyacım olduğunu anladım ve bir karar 
aldım. Tabii ki çok değerli katkılar vardı, 
o yolda da devam edebilirsiniz ancak 
benim başka bir düşünceyi anlamam 
ve görmem gerekiyordu. Bunun üzerine 
yurtdışında nereler olabilir diye bakmaya 
başladım. Çevrenizdeki insanlar kadar 
düşünebiliyorsunuz. O aralar Avrupa’da 
İtalya gibi ülkelere gitmek tercih ediliyordu. 
Ama emin de değilim, başka bir şey 
lazım diyordum. Tam da o sırada, master 
eğitimini AA’de almış Nilüfer Kozikoğlu 
ve Müge Belek İstanbul’da bir atölye 
çalışması yaptılar. Atölye dediğimiz tasarım 
çalışmaları çok nadir yapılırdı o dönemde. 
Ben de katıldım ve çok etkilendim. 
Onların bahsettiklerini, bize yaptırmaya 
çalıştıklarını görünce “Tamam,” dedim, 
“Benim yolculuğum belli”. 

Mimarlık stajımı Tabanlıoğlu Mimarlık’ta 
Murat Bey’in yanında yaptım. AA kararını 
verince, Murat Bey’in tavsiyesiyle AA’de 
öğrenim görmüş olan Suha Özkan ile 
tanışma fırsatım oldu. Suha Bey ile gelecek 
planımı konuştum, portfolyomu inceledi, 
bana tavsiyeler verdi ve bir referans 
mektubu yazdı. 

PD: Bu arada İTÜ’den birincilikle mezun 
oldun. Onun da bir katkısı olmuştur bu 
noktaya gelmekte mutlaka...

MA: Tabii, elbette katkısı oldu. Başvuran 
bazı kişiler kabul alamamıştı. Bu bir hedef 
değil sonuç olduğu için, o yolculukta beni 
ödüllendirdiler diye bakıyorum. İTÜ’de 
yüksek lisansa başladığımda artırılmış 
gerçeklik konuları üzerine araştırma 
yapıyordum. Yıl 2003-2004. Başka bir 
şey yapmam gerektiğinin farkındaydım. 
Sanal gerçeklikler nelerdir; dijital mimarlık, 
sanal mekan vb. konuların uluslararası 
platformlarda hararetli konuşulduğu bir 
dönemdi ve benim de bu konulara ilgim 
vardı. Sonra AA’den kabul mektubu geldi. 
Üstünde “royal mail” yazan mektubu 
açtığım anı hatırlıyorum, benim için çok 
değerliydi. Ve sonra o yolculuk başladı, AA 
kapısı açıldı. 

PD: Kimler vardı o dönemde?
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MA: O dönemde AA Design Research 
Laboratory’de (AADRL) hocalık yapan 
isimler: Theodore Spyropoulos, Tom 
Verebes, Yousuke Obuchi, sonradan 
dahil olan Patrik Schumacher. Jürilere Ali 
Rahim, Lars Spuybroek, Hernan Diaz, Ross 
Lovegrove gibi çok değerli mimarlar ve 
tasarımcılar davet ediliyordu. Elbette, Zaha 
Hadid de onlardan biriydi. 
 
PD: İTÜ ile AA’i kıyaslar mısın?

MA: Mekansal olarak farklılar; tabii ki 
düşünsel olarak da farkları bulunuyor ama 
özünde aslında pek çok benzerlikleri de var. 
İTÜ’nün özgür kılıcı ve hiç yönlendirmeyen, 
“kendi yolunu kendin bulacaksın” diyerek 
sizi tamamen bir sonsuzluk diyarında 
yalnız bırakan bir eğitim yaklaşımı var. 
Bu bağlamda bence AA ile bir benzerlik 
taşıyorlar ama AA’in genel hatları ile 
ayrıştığı, İTÜ’de olmayan, çok katmanlı ama 
bütünsel bir ajandası var, ben özündeki farkı 
öyle görüyorum. 

PD: Başta bahsettiğimiz, Mimarlık dergisinin 
51. sayısı, Frei Otto, “fuzzy logic” vd. 
bağlantıları da içerecek şekilde AA’deki 
çalışmanızdan ve süreçten bahsedelim, ne 
dersin?

MA: AA’de dahil olduğum tasarım 
araştırmaları laboratuvarında ağırlıklı 
olarak doğa ve teknoloji bağlamında 
çalışmalar üretiliyordu. Doğayı keşfetmek, 

teknolojiyi entegre etmek, Frei Otto’yu 
keşfetmek. Tam da aradığım şeyi 
bulmuş oldum orada. Gruplar halinde 
çalışıyorsunuz. Tekil olmama hali, o bile 
bence önemli. İTÜ’de tekilsiniz ve birey 
olarak düşünüp üretmeniz bekleniyor, 
sistem hala öyle. AA’ye geliyorsunuz bir 
anda tanımadığınız, hiçbir fikriniz olmayan 
ama potansiyeli var diye düşündüğünüz 
insanlardan rastgele bir ekip seçkisi 
yapıyorsunuz. Böylelikle benim hayatıma 
Alman Daniel Widrig ile Lübnan asıllı 
Fransız Samer Chamoun girdi; her ikisi 
de iyi tasarımcılar. Şansıma, çok zorlu bir 
gruptu. Tartışmaların bol olduğu, herkesin 
iktidar kurmaya çalıştığı bir süreçti. 
Tekillikten çoğulluğa geçmek öyle kolay 
olmuyor tabii. 

Biz ilk başta araştırmalarımızın çoğunu 
Frei Otto üzerinden geliştirdik. Onun 
ürettiği analog makinaları araştırdık. 
Bunlardan biri “optimize yol sistemleri” 
idi (optimized path systems). Dairesel bir 
kasnağa yün iplikleri geçirip onu su ve 
değişik kimyasallarla karıştırdığı deneyler 
yapıyordu. Bizim de hareket noktamızı 
oluşturan soru şuydu: Sadece 0 ve 90 
derecelerden oluşan bir kartezyen sistem 
değil de aradaki tüm olasılıkları içeren 
başka bir grid sistemi nasıl olabilir? O 
nedenle Frei Otto’nun araştırması bizim 
için önem taşıyordu. AADRL ajandasıyla 
da ilişkili olarak; bunları dijital dünyada 
nasıl yapabileceğimizi, bu düşünceleri 

teknolojiye dijitalde nasıl entegre 
edebileceğimizi ve o düşünemediğimiz 
şeyleri bilgisayara nasıl yükleyebileceğimizi 
araştırdık. İlk script’lerimizi o zaman 
yazmaya başlamıştık. Ve oradan hareketle 
bu düşüncelerimizi ikiboyuttan üçboyuta 
geçirmeye çalıştık. Elbette, soyut 
düşüncenin organik formlara sahip bir yapı 
haline dönüştüğü bir bina ortaya çıktı. Ama 
orada en önemli kısım, sürecin kendisiydi; 
yani o sistemi nasıl kurduğumuz. Hep 
söylediğim üzere, bu kullandıklarımız 
birer araç; kağıt ve kalemle kurduğunuz 
ilişkinin başka bir versiyonu. Olasılıkları 
artıran bir ortam sunuyor ama bir yandan 
da artık sizinle birlikte düşünebilmeye 
başlıyor. Şu an geldiği noktada sadece 
emredileni yapmıyor, sizinle birlikte sürece 
katkılar sağlıyor. Mimar olarak burada biz 
aslında Frei Otto’nun o analog çalışması ile 
normalde animasyon ve film sektöründe bir 
canlının saçını anime etmek için kullanılan 
arayüzü (hair systems) ilişkilendirdik. Yani 
başka bir amaçla yapılmış bir teknolojiyi 
keşfediyor, onu amacının dışında kullanıp 
mimarlığa uyarlamaya çalışıyorsunuz. Proje 
böyle başladı ve çok ilginç yerlere gitti. 
Birçok ödüller aldı, çok değerli yerlerde 
yayımlandı, hatta kitabı (Morphê) çıktı. 
Topladığı bu takdirlerle birlikte de, sonunda 
Zaha’nın kapısı açıldı. 

4 MRGD, “Urban Lobby”, 3B baskı maket, 2005 
(©MRGD).

5 Morphê: MRGD, kapak görseli, 2008  
(Springer-Verlag, Viyana).

4 5
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“Fuzzy logic” konusuna gelirsek: O 
dönemde tasarım kuramcısı Christopher 
Alexander’ı çok okuyorduk: A City is 
Not a Tree vd. “Fuzzy logic” aslında 
matematiksel bir altyapıdan geliyor. 
Sadece “0 ve 1” denklemi değil de, aradaki 
olasılıkları düşünebilme denklemini 
kurmak üzerine. Veya’ları da işin içine 
kattığınızda bir denklem oluşturuyor. Bu, 
Lotfi Zadeh tarafından geliştirilmiş bir 
kuram. Christopher Alexander da buna çok 
değiniyordu; bu vesileyle onu da keşfetmiş 
olduk. “Hair systems”ı Frei Otto’nun deneyi 
ile ilişkilendirerek bir sistem kuruyorsunuz. 
Sonra oradan gridler türetip o gridleri 
hem ikiboyutta hem üçboyutta binanın 
sirkülatif ağları ile ilişkilendirip yeni bir 
strüktür sistemi oluşturuyorsunuz; yani onu 
hem bir strüktürel katman olarak hem bir 
ulaşım ağı olarak, farklı farklı katmanlarda 
yorumlayabiliyorsunuz. Çok zor bir öğrenim 
süreciydi ama etkisi bugün hala devam eden 
çok net bir düşünce altyapısı oluşturdu. 
Bu sürecin zenginliğinin bugünkü Melike 
Altınışık’ta çok önemli yeri olduğunu 
düşünüyorum. 

PD: Bu projenin çıktısı olan kitaptan da 
bahseder misin? 

MA: Morphê5 kitabı; genel editörlüğünü 
Lebbeus Woods’un yaptığı, RIEA Concepts 
Series kapsamında çıkan, sadece bizim 
projemizle ilgili bir yayındı. AADRL’de 
ekibimize MRGD adını vermiştik; gençlik 
heyecanıyla, belki gelecekte birlikte 
ofisimiz olur diye hayal ediyorduk ama 
şu an herkesin kendi ofisi var. 2006’da 

mezun olduk, kitap hazırlıkları 2007’de 
tamamlandı; basımı da 2008’de Springer 
Wien New York tarafından gerçekleşti. 

PD: Yayınlarda “Zaha Hadid’den teklif 
geldi” dediğini okuyorum, o nasıl oldu?

MA: Zaha da, ofisinden başka mimarlar da 
jürilerimize geliyordu. AA’de bitirme jürileri 
genelde iki gün sürer ve çok önemlidir; 
okulun da çok prestijli zamanlarından 
biridir. Bizim ekibin sunumu çok iyi geçti. 
Proje üzerine inanılmaz tartışmalar oldu 
ama iyi anlamda ve bize ayrılan süreyi 
aştı. Sonra Zaha ve Patrik bizi ekip olarak 
ofise çağırdılar, gittik. “Sizi ofiste görmek 
istiyoruz” dediler, o vesileyle ZHA’de 
yolculuk başlamış oldu. Bu arada Zaha ile 
çalışmak, elbette benim için çok değerliydi 
ancak öncelikli hedefim değildi. Ama 
gençlikle doğrudan “Tabii ki, hemen, evet, 
yarın geliyoruz!” diyorsunuz.

PD: Kızlar Kapısı’ndan böylece girdiniz. 
Üçünüz de, ekip olarak başladınız, öyle mi?

MA: Evet. Ekip olarak hepimizi işe aldılar 
ancak bizi aynı projeye koymadılar, 
üçümüzü de farklı projelere dağıttılar. 
Böylece yeni bir serüven başladı. 

PD: Sen ZHA’deyken, dünyanın farklı 
yerlerinde çok sayıda projenin içinde 
bulundun. O projelere değinmen, dolayısıyla 
da nasıl bir deneyim biriktirdiğinden 
bahsetmen iyi olabilir. Bir de AA’de 
kazandıklarının üzerine düşünsel olarak 
nelerin eklenmiş olabileceğini konuşalım. 
ZHA’deki deneyiminin önemli olduğunu 
söylemek herhalde yanlış olmaz; sonrasında 
kendi pratiğini kurmuş biri olarak sana 

tasarım yapmanın ötesinde, bir işi yürütmek 
açısından da muhakkak katkısı vardır. Biraz 
bunları konuşalım sonra Türkiye’ye gelelim. 

MA: Zaha’nın kapısından 2006 yılında 
girdik. Bowling Green Lane, 10 numara…

PD: Bilmeyenler için bunu açıklayalım; bu 
bir okul binasıydı. Zaha Hadid’in ofisine 
okulun “kızlar girişi” olarak adlandırdığı 
kapıdan giriliyordu, değil mi?

MA: Evet. Bu, bir okul binası. 1874 tarihli 
bu yapı uzun yıllar eğitim için kullanılıyor. 
Zaha’nın orada (ilk) ofisini açtığı dönemde, 
artık eğitim fonksiyonunu yitiriyor ama yeni 
bir kullanıma sahip oluyor. Kiralanabilir 
alanlar oluşturuyorlar ve Zaha da oradaki 
Studio 9’u kiralıyor ilk olarak. Daha sonra 
başka odalar da eklendi ama Studio 9 hep 
onun odasıydı. Bilindiği üzere Zaha, uzun 
yıllar az sayıda kişiyle birlikte çalışmalarına 
devam etti. Ama daha sonra, özellikle 
2004 yılında Pritzker Ödülü’nü almasının 
ardından hikaye değişti. Ben de tam o 
sırada AA’de yüksek lisansa başlamıştım. 
O ödülü aldığında bizim ilgimizi daha da 
çok çekmeye başlamıştı. O günlerde hep 
Zaha konuşuluyordu. Öyle bir dünya 
hayal edin. ZHA ekibi, 2004’e kadar 20-30 
kişi arasında değişiyormuş, tabii ki çok 
daha az olduğu zamanlar da varmış ama 
sonra projelerin sayısı arttıkça ofisteki 
nüfus da arttı. Biz girdiğimizde 80-90 kişi 
civarındayken, 2012’nin sonunda ben 
oradan ayrılırken ekip 400 kişiyi geçmişti. 
Öyle bir dönüşüme şahit oluyorsunuz. 
İlk zamanlarda “Kendi dilinizde klasör 
açmayın”lardan, sonra daha kurumsal 
bir sisteme geçişin ne demek olduğunu 
gördük. Ofiste neredeyse her ülkeden bir 
kişi çalışıyordu. Haliyle bazen projelerde 
farklı dillerde gruplaşmalar oluyordu. Bu 
durum, sonrasında kalktı ve sistemsel olarak 
başka şeylere dönüştü. Hele bugün web 
sitelerine girerseniz inanılmaz bir hiyerarşik 
sistem olduğunu görürsünüz. Ben 8 yıl önce 
ayrılırken böyle değildi. 

PD: Nasıl bir hiyerarşi vardı ve neye döndü? 

MA: Benim zamanımda hiyerarşide en 
üstte Zaha vardı, Patrik Schumacher ise 
ortağıydı. Sonra “associate”ler vardı. Onlar 
çok az sayıdaydılar, çünkü o dönemde 
ancak bina inşa ettiğinizde “associate” 
oluyordunuz. Sonra “lead architect”ler, 
“lead designer”lar, “architect”ler, 
“designer”lar ve onların asistanları şeklinde 
bir kategorileşme vardı. Ben “architect” 
olarak başlayıp, sonra “lead architect” 
olarak devam etmiştim. Çalıştığım binanın 
inşası bitmek üzereyken ofisten ayrıldığım 
için de “associate” olamamıştım. Öte 

6

6 ZHA Proje ekibi ile veda buluşması, Londra, 2012.
7 ZHA Kartal-Pendik Masterplanı için diyagram, 2006.
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yandan, Çin’deki o projemde 30 kişilik ekip 
yönetiyordum. Bugün aralara çok daha 
başka kategoriler girdi. “Associate”lerin 
“associate director”ları, “senior associate”, 
“junior associate”ler… Onlar bile çeşitlendi. 
Zaha ailesi bünyesinde benimle birlikte işe 
başlayıp hala orada çalışan çok arkadaşım 
var; onlar şu sırada çok daha üst seviyedeler. 
Kalıp devam etseydim, benim de serüvenim 
benzer olacaktı. Benim için ZHA çok değerli 
bir yerdi. Hala “biz” derim ZHA’den 
bahsederken. O kopamayan bir bağ. 
Zaha bir mentor ve çok değerli bir insandı 
bizim için. Bir yandan da ekip o kadar 
büyüleyiciydi ki; inanılmaz güzel zihinlerle 
biraradasınız. Bunu hiç saklamam; akıllara 
aşık bir insanım. O akıllarla tanıştığımda 
vazgeçemiyorum, o bağlar öyle kolay 
kopmuyor. O bağları daha çok yeşertmek 
istiyorsunuz. Türkiye’den sürekli sorarlardı: 
“Planın nedir, gelecek misin?” diye. Bir 6 ay 
daha, bir 6 ay daha derken birkaç 6 ay geçti. 
Çünkü o akıllar inanılmaz güzel bilgiler 
üretiyorlardı. Bugün Zaha’nın mimarlığını 
tartışırsınız, tartışmazsınız hiç önemli değil 
ama orada üretilen o düşünsel seviye o 
kadar değerliydi ki benim için -hala da öyle- 
her zaman onun hayranı, tutkunu olarak 
orada bulundum. Ve başka bir yere gitmeyi 
planlamıyordum. Kariyerimde ya ZHA 
bünyesinde ilerleyecektim ya da sıfırdan bir 
sayfa açacaktım. 

Sonuçta 30’ların başında olmak kritik bir 
nokta. Çünkü risk ve cesaret gücünüz başka 
bir seviyeye geçebiliyor. Ama zorlukları 
da seven biri olarak içgüdüsel durumum 
bana İstanbul’a dön, sıfırdan bir sayfa aç 
dedi. Bunun ne kadar zor bir şey olduğunu 
tahmin ettiğimi sanıyordum belki ama 
aslında hiçbir fikrim yoktu. İşin içinde 
naiflik de var. Tabii, bunları zamanla çok 
daha iyi kavrıyorsunuz, hayat öğretiyor size. 
Orada “en”lerin, bambaşka bir dünyanın 
içindesiniz ve olabilecek tüm olanaklara 
sahipsiniz. Tüm kapılar açılmış size. Gelen 
projelerin tipolojilerinden tutun da onların 
yapılış şekilleri, bilginin üretiliş biçimleri, 
işverenlerinizin sınır tanımaz olanakları; 
bununla birlikte çalıştığınız mühendislik 
ekipleri, diğer disiplinler… Hepsi “en”. 
Böyle bir dünyadan yani “en”lerden hiçliğe 
geçiş kolay olmuyor tabii; çok zor oldu. 
Şimdi bakınca demek ki bende de bir güç 
varmış diyorum. Bize AA’de çok önemli 
bir şeyi aşıladılar: “İmkansız diye bir şey 
yoktur. Onu yapacak düşünceye ve bilgiye 
sahip olun ve onu kurgulayın; onu yapmak 
için gereken riskin altına girecek gücü ve 
cesareti gösterin, yaparsınız. Kolay olmaz, 
belki zaman ister ama yaparsınız.” 

ZHA’de geçirdiğim dönemde dünyanın 
çeşitli yerlerinde proje yapma imkanı 

buldum; çok farklı kültürlerden insanlarla 
omuz omuza, aynı dilde bir mimarlık 
üretmeye çalıştık. Belki aynı kültürden 
gelmiyorduk ama aradığımız şey 
benzer olduğundan bazen doğrudürüst 
İngilizce konuşmadan bile birlikte neler 
üretilebildiğini gördük. Bugün Zaha’nın 
işleri için, “Yerle ilişki kurmayan bağlamdan 
kopuk tekil objeler tasarlıyor” gibi bir 
tartışma mevcutsa da aslında elbette 
derinlemesine araştırmalar yapılıyordu ve 
farklı coğrafyalarda proje üretmek bana 
çok şey öğretti. Benim için orada geçirdiğim 
7 yıl, doktora öğrenimi gibiydi. Ayrılırken 
şöyle dedim: “Tamam, doktorayı da 
bitirdim, artık iş yapmaya başlama vakti”.

ZHA’de ilk projem Kartal-Pendik 
Masterplanı’ydı. Zaten onun için beni 
ekibe davet ettiler. Bize bir tasarım 
charrette’i yaptılar. Ofiste daha ikinci 
günüm. Düşünün, yepyeni bir dünyaya 
girmişsiniz; hem çok heyecanlısınız hem 
çok endişelisiniz. Bir yandan acayip bir 
yerdesiniz ve diyorlar ki: “İki kişilik 
gruplar olacak”, ofiste toplam 20 grup 
oluşturdular; “biri ‘junior’ diğeri ‘senior’ 
iki mimar biraraya gelecek ve fikir 
üreteceksiniz”. Nerdeyse 48 saatten az 
bir süre verdiler. Bana Christos Passas 
denk gelmişti. Ona yakın dönemde 
yaptığımız tez çalışmasını anlattım. 
“Optimize ağ sistemleri üzerinden sistem 
geliştiren bir projemiz vardı. Bununla 
ilgili bir fikir geliştirebiliriz” dedim. 
Amacım, oradaki komşuluk ilişkilerini 

türetebilecek yeni bir grid önermekti. 
Çalıştık, ben bu önerimi kurguladım. 
20 ekiple birlikte sunumlarımızı yaptık; 
en son Zaha ve Patrik, bizim önerimizi 
beğendi ve “Tamam, buradan yola çıkalım 
ve geliştirelim” dediler. Sonra o yarışma 
kazanıldı. ZHA işi aldı. Bana soruldu 
tabii ama o projeyle devam etmeyi tercih 
etmedim. Başka projelerde olmak, başka 
keşiflerde bulunmak istedim. Farklı 
ekiplerle, dünyanın farklı yerlerindeki 
projelerde çalıştım. O dönemde Zaha’nın 
Abu Dabi’de, Dubai’de çok işleri vardı,  
o projelerde ağırlıklı yer aldım. 
Almanya’da bazı projelerde, ABD, 
Michigan’da bir müze projesinde çalıştım. 
Son iki yılım ise Çin’de geçti. Çin’deki 
projeler bana gerçekten “ölçek dışı” 
geliyordu: 400.000 m2, içinde konferans 
salonu, kuleleri, oteli vs. olan projeler. 
Çoğunu davetli yarışmalarla elde ettik. 
Büyük mimarlarla yarışılıyordu ve 
genelde ofiste projeler bu iş modeliyle elde 
ediliyordu. Doğrudan gelen müşteri azdı. 
Trablus’ta bir projemiz vardı. Onun için 
iki yıl çalıştık, artık temeli bile atılmıştı 
ki politik durumlar değişince proje iptal 
oldu, bizim ekip dağıldı. Foster’ından 
Grimshaw’una kadar Londra’daki tüm 
ofisler küçülmüşken Zaha 2008 krizini 
hiç fire vermeden atlatabildi. Ama 
Suudi Arabistan ve Trablus’ta siyasi 
konjonktürün değişmesiyle kaybedilen 
projeler ofisin aniden küçülmesine sebep 
oldu. Bir anda yaklaşık 150 kişi işten 
çıkarıldı. Önceden haber verdiler, “Bana 

7
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e-mail gelecek mi, gelmeyecek mi?” diye 
herkesin eli titriyordu. 

ZHA yılları hala da ilişkimin sürdüğü çok 
değerli insanlarla tanıştığım bir dönemdi. O 
nedenle, dünyanın her yerinde bir adresim 
vardır diyorum. Kimisi kendi ofisini açtı; 
çok değerli mimarlar ya da projelerimizde 
çalışan çok değerli mühendislik ofisleri hala 
benimle iletişimdedirler. Bunların hepsinin 
kıymetini zamanla anlıyorsunuz.

PD: Peki ne oldu da Türkiye’ye döndün?

MA: Çin’de çok yordular beni o dönem! 
Nanjing’de devasa, çılgın bir proje yönettik, 
yürüttük, sonra yapım aşaması başladı. 
Sadece cephede eksik bir şeyler kalmıştı. 
“Son proje paketini de teslim edelim, Patrik 
ve Zaha’yla konuşup belli bir süre sonra 
ekipten ayrılacağım” dedim. 

Yurtdışında yaşadığınızda ya da 
çalıştığınızda çevreniz haliyle 2-3-5 yıllık 
döngüler halinde değişiyor. Mimarlık 
dediğimiz şey de sadece ürettiklerinizle 
ilgili değil, size hayat kaynağı olan birçok 
şeyle ilgili. Aile ya da çevrenizdekilerle 
ilişkiler vb. sürekli değişiyor ve o döngü 
sizi de değiştiriyor. Bu değişimler, bir 
yandan Çin’deki projenin zorlu süreciyle 
birleşti. “O projeyi onaylatabildiysek 
ben her şeyi yapabilirim bundan sonra” 
dedim. O dönemde şunu da farkettim: 
Yurtdışı yolculuğuna 2004’te başlamıştım. 
Dijitalleşme, global algı vs. pek çok şeyin 
başlarıydı. Dünya, 2012’de başka bir dünya 
olmuştu artık. Öyle bir gerçekliğin farkına 
varıyorsunuz ki benim olduğum lokasyonun 
önemi var mı diye düşünmeye başlıyorsunuz. 
İstanbul’da olmayı istiyordum ama, 
toprağını özlemek diye bir şey var, onu 
yaşadım gerçekten. Aile tutkunu değilimdir, 
çünkü öyle yetiştirilmedim. Çok değer 
veririm, o tabii ayrı bir şey ama fiziksel 
bağdan öte o duygusal bağı daha önemli 

buluyorum. Yine de bir şekilde o yakın olma 
halini ve buraya her geldiğimde yaşadığım 
o kendini yenilenmiş hissetme halini 
özlediğimi farkettim. Gerçekten onu istedim. 
Benim hayallerim varsa İstanbul’dan da 
yapabilirim dedim. Bugün bakıyorum da 
30’lu yaşlarıma neler sığdırmışım. 20’li 
yaşlarım öğrenimle geçti. İTÜ, AA ve sonra 
ZHA’de fahri doktora… 30’larımın başına 
geldiğimdeyse ilk iki yıl kritikti. Kendi 
hayatımda böyle görüyorum döngüleri. 
Karar verme yıllarıydı onlar. Devamında 
ise aslında hayallerimin ötesindeki bazı 
şeyleri gerçekleştirdim. Bir şeyleri elbet 
hayal ediyordum ama Seul, Güney Kore’de 
ofis açacağım aklımdan geçmezdi. Mesela 
İstanbul’dan sonra ilk Londra’da ofis açmak 
istiyordum, hala istiyorum. Fakat orada iş 
almanın ne kadar zor olduğunu bildiğim için 
adımlarımı atarken temkinli davranıyorum. 
Şuna bakıyorum: Bugün MAA’i kurduk; 
İstanbul’da ana ofisi, Seul’de bir şube ofisi 
var. Çok sayıda projemiz yok belki ama 
inşa edilen ve açılışı daha yeni gerçekleşen 
İstanbul TV-Radyo Kulesi projemiz var; 
uluslararası bir yarışma ile elde edilmiş 
olan Seul Robot ve Yapay Zeka Müzesi 
projesi var, onun da inşaatı başladı. Bunlar 
30’lu yaşlarıma sığdırmayı başarabildiğim 
gerçekliklere dönüştüler. Çok projemiz 
olmasını hiç hayal etmedim ama nitelikli iş 
yapmayı ve sürekli gelişmeyi hep istedim. 
Çok sayıda ekip arkadaşım olsun, 100 
kişilik bir ofisim olsun diye bir hayalim 
de hiç olmadı. İşler onu gerektiriyorsa 
elbette olabilir ama mümkünse olmasın 
istedim, olabildiğince az olalım. Azla çoğu 
başarmak ve tam da orada aklı, teknolojiyi 
kullanmak…

PD: Kaç kişisiniz şimdi?

MA: Döneme göre artıyor, azalıyor 
ancak ortalama 10 kişi diyebilirim. Ama 
büyüme durumunda kontrolü bırakmadan, 
kendimi değiştirmeden nasıl bugünkü gibi 

kalınabilir bilmiyorum. Çünkü Zaha’nın 
nasıl dönüştüğünü gördüm. Kendini 
büyüyen sistemin akışına nasıl bıraktığını 
da gördüm, kontrolünden çıkmıştı artık. 
400 kişilik ofis, başka bir iş modeli 
demek. Bunun ne demek olduğunu artık 
biliyorum, peki istiyor muyum? Açıkçası 
istemiyorum. Beni heyecanlandıran ve 
gerçekten katkı sağlayacağını düşündüğüm 
tüm işlerde fiilen yer almak istiyorum. Ve de 
tasarlamak istiyorum, tasarlamayı bırakmak 
istemiyorum. Yoksa iş modelleri değiştikçe 
kalemi bırakmanız gerekir bir yerden sonra. 
Hayat gösterecek önümüzdeki yolculukta 
neler olacağını. 40’lı yaşlarımın neler 
getireceğini merakla bekliyorum.

PD: Kimbilir nasıl güzel şeyler olacak! 
Artık günümüzü konuşuyoruz. Biraz 
da tasarımın araçlarından söz edelim 
istiyorum. Programlardan, ekipmandan… 
Ayrıca, Nilüfer Kozikoğlu ile biraraya 
geldiğinizi biliyorum. Başka ölçeklerde de 
çalışmalarınız var. Kullandığınız araçlar 
işin önemli bir parçası ve sürekli hızı artan 
bir şekilde değişiyor da muhtemelen. Okul 
sürecinden bugüne bakınca çok şeyin 
değiştiği toplam 20 yıldan bahsediyoruz. Bu 
değişimler de düşünce ve üretim şekillerini 
değiştiriyor. 

MA: Bizim nesil analog ile dijital arasında 
doğduğu için benim ikisine de ilgim çoktur. 
Ne dijitale ne de analoğa tamamen teslim 
olmak taraftarıyım. Hibrit bir şekilde 
ilerlemeleri gerektiğine inanıyorum. Elbette 
projelerin ölçeklerine göre de çeşitlilik 
gösteriyor ama dijital dünyada, burada da 
değindiğimiz tüm o matematiksel altyapılar 
ve düşünceler çeşitli bilgisayar programları 
aracılığıyla bize hizmet ediyorlar. Bunların 
birçoğu mimarlık için tasarlanmamış 
programlar. Uçak ya da araba tasarımına 
ve üretimine yönelik olanlar var; animasyon 
ya da oyun sektörüne hizmet edenler 
var. Yani çoğu başka endüstrilere ait. Biz 
mimarlar bunları keşfediyoruz -ben buna 
icat değil keşif diyorum- daha sonra yeni 
yöntemler buluyoruz. İcat orada devreye 
giriyor. Ofiste ağırlıklı olarak akıllı 
programlar kullanmayı tercih ediyoruz. 
Herkesin bildiği, benim de mimarlık 
öğrenimime başladığımda kullanılan 
AutoCAD gibi programlarla hiçbir zaman 
aram olmadı. Çünkü o kompleks bilgiyi 
ha kalemle kağıda çizmişsiniz ha onunla 
çizmişsiniz hiçbir farkı yoktu benim 
için. O nedenle nerede, ne zaman daha 
akıllı bir sistematiğe sahip bir yazılımla 
karşılaşsak onu hemen mimari ortamda 
nasıl kullanabiliriz diye hep araştırdık ve 
kullandık da. Bugün hesaplamalı tasarım ya 
da daha popüler adıyla parametrik tasarım 
denen konulara hakimiz. Çünkü o grileri 
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8 Seul Robot ve Yapay Zeka Müzesi projesinin Seul 
Büyükşehir Belediyesi’ne sunumu, 2019.
9 MAA İstanbul ofisi (Fotoğraf: ©naaro).

tasarlamak istiyorsak bu bilgilere de sahip 
olmamız gerekiyor. Bu programların da 
belli arayüzleri var. Onları tasarlayan bir 
bilgisayar mühendisliği sözkonusu. Onlar 
belki bir yere kadar tasarlıyorlar ama 
tasarımı tasarlamak sürecinde o programın 
bilgisi sizin için yetersiz olabiliyor. Bu 
sefer siz de bilgisayarın dilini kullanarak 
kendi kodunuzla onu işinize yarar bir hale 
getiriyorsunuz. Özetle, bu akıllı programlar 
tasarlama sürecinde bizim için önem taşıyor. 
Örneğin Rhino, Grasshopper programlarını 
kullanıyoruz. Projeyi, eskiz aşamasından 
yapım aşamasına kadar geçen bir süreç 
olarak görürsek her aşamanın kendine ait 
bir çözünürlüğü var. Her çözünürlüğün 
de aslında başka bir araca ihtiyacı var. İlk 
eskizde hayalinizdeki flu şeyi bir kalemle 
aktarabilirken bir yandan artık gelişen 
olanaklarla birlikte bunu dijital dünyada da 
yapabiliyorsunuz. Fiziksel olarak yaptığınız 
maketi artık dijital imkanlarla da yapabilir 
hale geliyorsunuz. Her aracın başka bir 
matematiksel altyapısı var. Örneğin ben 
SketchUp kullanamıyorum çünkü onun 
düşünsel yapısı, geometri üretme matematiği 
tasarımlarımıza uygun değil. İstediğimiz 
geometrik cevapları sağlayamıyor.  
Başka bir mantıkla çalışıyor. Aynı 
şekilde 3ds Max de işimize yaramıyor. 
Onlar poligon dünyasındalar; bizim, 
“spline” eğrisel çizgilerine ve eğrisel 
yüzey geometrilerine ihtiyacımız var. 
Biz projelerimizde doğaya yaklaştıkça 
daha organik formlar ortaya çıkmaya 
başlıyor ama bu morfolojik benzerlikler 
bağlamında değil. Diyelim aerodinamik 
bir etki yaratılacaksa bağlamını oradan 
alması gerekiyor ve o geometriyi üretecek 
araca ihtiyacımız oluyor. Daha sonra 
bilgilerin çoğaldığı yani konseptin ete 
kemiğe büründüğü noktaya doğru ilerken 
diğer disiplinlerin devreye girdiği kısımlar 
var. O süreçle birlikte biz bu sefer başka 
programlar kullanmaya başlıyoruz. Bunlara 
“daha da akıllılar” diyorum. BIM (Yapı 
Bilgi Modellemesi), yapının bilgilerini içinde 
depolayabildiğiniz, başka disiplinlerle 
birlikte üretebildiğiniz, aslında binanın 
gerçek halinin bir simülasyonunu birlikte 
inşa edebildiğiniz bir süreç. Şahsen bunların 
her biriyle çok ilgiliyim. Projelerimize 
%100 entegre etmeye çalışıyoruz elimizden 
geldiğince.

PD: Hemen parantez açıp bir şey soracağım 
burada: Birlikte bilgi üretebilmek için diğer 
disiplinler de aynı programları kullanmak 
durumunda kalıyorlar, değil mi?

MA: Biz teşvik etmeye çalışıyoruz. İlk başta 
çekinenler ya da dahil olmak istemeyenler 
olabiliyor. Gençler bu programlara daha 
alışık. Entegrasyonu kolay bir süreç değil 

ama yine de ısrarla birlikte bilgi üretilmesi 
taraftarıyım. Yeri geldi, mimar olarak tek 
başımıza kaldığımız ya da mühendisin 
dahil olmadığı durumlar oldu. Projenin 
dijital ortamda en güncel yöntemler 
kullanılarak gerçekleştirildiği süreçler 
bunlar ve biz tasarladığımız projelerde 
buna ihtiyaç duyuyoruz. Yoksa başka türlü 
yapamıyorsunuz. 

PD: Üretim bağlantısını, Çamlıca TV 
ve Radyo Kulesi projesi üzerinde biraz 
konuşarak açalım mı? Nasıl aşamalardan 
geçildiğini merak ediyorum.

MA: Bir mimar olarak böylesine kompleks 
projeleri tasarlarken aslında en başta, 
konseptten uygulamaya kadar kendini 
varedecek bir sistem kurgulamanız 
gerekiyor. Süreci tasarlamak dediğim 
böyle bir şey; yani tüm süreci en baştan 
öngörmeniz gerekiyor. Çünkü süreçte 
birçok girdi olacak ve sizin ilk tasarım 
kararınızın kaybolmaması gerekiyor. Burada 
devreye giren tüm tasarım araçları, kontrol 
mekanizmasının kurulma şekli, kendi 
içindeki sürecin ve sistemin katmanlarının 
tasarlanması çok önem taşıyor. Mimar 
olarak en baştan bunu öngörüyorsunuz 
ve ona göre ilerliyorsunuz: Kulede BIM 
teknolojileri kullanıldı; konsept aşamasında 
ilk eskizlerinin Maya’da başladığı, Rhino 
ve Grasshopper’da devam ettiği, rüzgar 
tüneli testlerinden gelen verilerle forma 
son hali verildikten sonra, Revit platformu 
üzerinden devam eden bir süreç bu aslında. 
Konsept aşamasında tamamen çift eğrisel 
cephe katmanlarıyla biçimlenecek bir forma 
ulaşıyorsunuz mesela; onu yapmamak 
benim daha en başında verdiğim bir karardı. 
Çünkü coğrafyayı biliyorsunuz, ülkeyi 
biliyorsunuz. Bir sürü şeyi düşünmeniz 
gerekiyor. Bu hali, yani tek yönde eğrisel 
paneller bile zor inşa edildi. Öbür türlü 
nasıl olurdu, gerçekten hayal edemiyorum. 
İşte tüm bu kurguyu oluşturduğunuzda 

tasarım dili de daha en başından kendine 
yön vermeye başlıyor. Bizimki yaklaşık 
4,5 m’lik kat yüksekliğindeki dilimlerden 
oluşan, geçiş bölgelerinde kendi içinde bir 
cephe sistematiği olan bir yapı. Uzaktan 
baktığınızda aslında eğrisel bir siluet 
okursunuz ama yakınına gittiğinizde onun 
dilimlerden oluştuğunu görürsünüz. Kent 
ölçeğindeki çözünürlüğü yakına gittikçe 
başka bir dile dönüşür. Bunların hepsi 
aslında, tasarımdan uygulamaya giden 
süreçte o yapıyı varedecek bilgilerin nelere 
ihtiyaç duyduğunun farkında olmakla 
ilgili. Sonra da o farkındalık doğrultusunda 
tüm proje aşamalarını sonsuz derecede 
detaylandırıyorsunuz. 

Kule cephesinde cam elyaf katkılı bir beton 
malzeme kullandık; kalıpla üretiliyor. 
Cephedeki son katman, tek eğrili yüzeylere 
sahip ama yine de kendi içinde birbirinden 
farklı, toplamda 2500’e yakın panel var. 
O panellerin tabii ki simetri aksı var ama 
bir o kadar da ters simetrik oldukları için 
farklı durumlar ortaya çıkıyor. Yine de bir 
optimizasyonu devreye sokuyorsunuz. İşte 
bu akıllı programlar sayesinde, 2500 farklı 
kalıp üretmek yerine bunu yarıya indirecek 
metodu türetmeye çalışıyorsunuz.

Projenin sahadaki uygulama safhalarına 
geçildiğinde ise yepyeni bir süreç başladı. 
Tam bitti derken, aslında mimari hikayesi 
henüz yeni başlıyordu. Kule, inşasını takip 
eden kentliler ile kendi form ve varoluş 
bilgisini de paylaştı. Bu durum, kent 
ölçeğinde bir nevi mimari performansa 
dönüştü. Kuleyi oluşturan mekansal 
hacimleri 3-4 katlı gruplar halinde 
oluşturup, önce kule dibinde en üst katları 
iki aylık süreçler içinde inşa ediyorsunuz 
ve yukarıya bu 3-4 katlı blokları 200 m 
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boyunca yaklaşık 5 günde kaldırıyorsunuz. 
Bu bağlamda yapı iki aylık periyodik 
süreçlerle sisteme eklemlenen parçalarla 
mimari ve mekansal anlam kazanan bir 
varoluş serüveni sundu. Kent ölçeğindeki 
farkındalığı da iki ayda bir değiştiriyordu. 
Kentlinin bir kısmı bu dönüşümün 
farkında bir kısmı ise bakmasına rağmen 
göremeyebiliyor.

PD: Küçük ölçekteki çalışmalarınızdan ve 
oradaki arayışınızdan da söz eder misin?

MA: Gerek MAALab’in öncülük ettiği 
malzeme araştırmaları olsun gerekse 
teknik araştırmalar, yöntem araştırmaları 
olsun kalıpla tasarlama halini ilk olarak 
AA zamanında öğrenmiştim. Kalıp 
nedir? Bir şeyin pozitifini istiyorsun ama 
önce negatifini tasarlaman gerekiyor. 
Bir bakıyorsunuz aslında çevremizdeki 
birçok şey zaten o mantıkla üretiliyor. 
Biz buna mimarlıkta nasıl yer verebiliriz? 
Kalıpla üretimin faydaları nelerdir? 
İçine dökeceğiniz malzeme illa beton 
olmak zorunda mıdır? Başka reçinelerle, 
başka karışımlarla ya da geridönüşüm 
malzemeleriyle neler yapılabilir? Nilüfer 
Kozikoğlu’nun Urban Atölye adında bir 
girişimi var. Orada betonla tasarımlar 
yapıyor ve çeşitli tasarımcılarla çalışıyor. 
Onunla geçmişten gelen bir ilişkimiz de var. 
Bu araştırmalarımızla, birlikte ne yapabiliriz 
diye düşündük. Biz tasarladık, onlar 
da üretim sürecinde bize katkı verdiler. 
Mumluk, şamdan çalışmalarımız oldu. Çakıl 
taşı şeklinde tasarladığımız ürünlerimiz 
var. 2015 yılında bu üretimlerimize 
görünürlük kazandırmak için bir marka 
kurduk: Mimmel.6 Daha çok genç; vakit 
buldukça geliştireceğiz. Orada mimarlık 
ölçeği dışındaki ürünlerimizi paylaşılabilir 
hale getirmeye çalışıyoruz. Aslında mumluk 
ölçeğindeki üretimimizdeki mantık ile 
kulenin cephesindeki mantık çok benzer. 

O nedenle, gençlere de hep tavsiyemdir: 
Ölçeği fark etmez, araştırın, deneyin; kendi 
Ar-Ge’nizi yapmaya çalışın; patentli olsun 
olmasın ama çabalayın. O küçük ölçekte 
keşfettiğiniz şeyin ya da orada potansiyelini 
gördüğünüz durumun ölçeğini büyüterek 
bina ölçeğine kadar getirebilirsiniz. 
Örneğin, 2017’de davet edildiğimiz Antalya 
Bienali’nde7 de Nilüfer’le gerçekleştirdiğimiz 
çalışmanın biraz daha büyüğünü yaptık. 
“Kabuktaki Hareket”8 adı altında cam elyaf 
katkılı betonla metal bir kabuk tasarladık 
ve bunu bir araç haline getirdik. Gerçekten 
insanların kullanabileceği fiziksel bir araca 
dönüştürdük. İkisinde de başka bir yöntem 
var aslında; biri akıtılarak kalıpla üretiliyor; 
diğeri kesilerek ve kodlanarak, yanyana 
eklemlenerek. Yapıyı oluşturma mantıkları 
farklı.

2018’de Betonart Mimarlık Yaz 
Okulu’na9 davet edilmiştim. En sevdiğim 
projelerimden biridir. O dönemin 
küratörlüğünü Deniz Aslan yapıyordu; 
ben moderatör oldum. 4 kişilik bir 
ekibim vardı. Bir proje geliştirdik: 
“Achrome[scape]”.10 Konu beton tabii. 
Sorsanız ve sıfatlar say deseniz; beton 
gridir, serttir, kabadır, çirkindir vs. 
Çünkü o yüzünü biliyoruz ve o yüzünü 
görüyoruz. Bu algıyı tamamen tersine 
çevirecek bir yöntemle tasarlayabilir miyiz 
dedik: Beyaz olsun, yumuşak olsun, güzel 
olsun, içinde doğa olsun. O, doğanın 
kanvası olsun, doğa onun içinden yeşersin 
istedik ve yaptık da. Orada da yine kalıp 
yöntemini kullandık. Hem de ucuz olsun 
dedik ve düşük maliyetle yaptık. Çünkü 
bazen bu araçlar ve yöntemler çok pahalı 
teknolojiler gerektirebiliyorlar. Bizim 
orada birbirinden farklı 150 parçamız 
vardı ama aslında aynı kalıbı kullanarak 
yapıyorduk. 50x50 cm’lik kontrplaktan 
yapılmış bir kutu, üstü açık, oraya bir 
lateks geriyorsunuz. O kutunun içine 
10x10 cm’lik gridler çizdik. Ekipteki 
arkadaşlar mimarlık fakültesinde 
kenara atılmış straforlardan değişik 
kalınlıklarda yükseltiler oluşturdular. 
Her seferinde farklı şekilde koyuyorlardı 

onları. Her biri birbirinden farklı, 
bulutsu, uzaktan baktığınızda yumuşak, 
yakınına gittiğinizde sert çünkü beton. 
Bu benim için inanılmaz ilham vericiydi. 
Şu an doğayla iyi bir komşuluk ilişkisi 
içinde. Bunu bir binanın cephesinde 
uyguladığınızı, onunla bir strüktür 
kurgulamaya çalıştığınızı düşünün. Ya 
da aynı şeyi bu sefer toprakla yapmak 
istiyorsunuz, toprakla aynı mantığı 
kurgulamaya çalışıyorsunuz...

PD: Şimdi biraz da MAA’in gelecek planları 
ve amaçları üzerine konuşabiliriz belki. Bu 
söyleşi içinde de geçti, değişen koşullara, 
değişen iklime göre örneğin cephe sistemleri 
veya malzemeler geliştirmek yönünde 
arayışlar; enerjinin akıllı kullanımı; bir yapı 
ne dereceye kadar “doğa gibi” veya “doğal” 
olabilir vb. konular canlanıyor aklımda.

MA: Son dönemde yaptığımız projelerin 
içeriklerinde gelecek kaygılarını doğa ve 
doğal malzemeler üzerinden kurgulayan 
bir yaklaşım var. Burada işin içine akıllı 
bina kavramı giriyor; binayı inşa etmekten 
öte, sonrasında o aklı nasıl kullanacağını 
kurgulamak da önem taşıyor. Orada iki 
katman var: İlki, üretilirken tükettiği 
enerjiyi ne kadar minimize edebileceğimiz 
ya da kullanılan malzemelerin özelliklerini 
bu bağlamda nasıl çeşitlendirebileceğimiz. 
Bir de, kendisi yaşamaya başlayınca -belki 
bir yüzyıl boyunca aramızda olacak- nasıl 
bir enerji tüketeceği ve insanlara nasıl 
bir ortam sağlayacağı konusu var. Bu, 
mimarlığın hep tartıştığı konulardan 
biri. Ama önemini daha iyi farkettiğimiz 
bir dünyada yaşıyoruz artık. Bunu yeşil 
bina sertifikaları almak bağlamında 
söylemiyorum kesinlikle. Konumuz o 
değil. Akıllı bina dediğimde de bunu 
kastetmiyorum. Bu daha çok, tasarımın 
girdisi olarak rüzgardan, güneşten elde 
edeceği enerjiyi nasıl kullanabileceğiyle 
ilgili. Burada ölçek devreye giriyor; çünkü 
ölçek büyüdükçe doğal sistemlerden 
uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Yapay, 
mekanik vb. sistemler hakim olarak devreye 
giriyor. Ama onları bile kullanırken, 

10 İstanbul TV-Radyo Kulesi inşa süreci (©MAA - 
MELIKE ALTINISIK ARCHITECTS).
11 Achrome[scape], 2018 (©MAA - MELIKE 
ALTINISIK ARCHITECTS).
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diyelim ki elektriği nereden elde ettiğimiz 
gibi konular da ilk yatırım maliyeti 
olarak karşımıza çıkıyor. Rüzgar ya da 
güneş ilk aklımıza gelenler ama suyun 
kenarında bir yapı düşünün, suyla birlikte 
de çok ciddi bir enerji elde edilebiliyor. 
İçinde yeşil ekosisteme yer veren yapılar, 
ortamlar ya da komşuluk ilişkileri türetmek 
benim öncelikle dert edindiğim bir konu. 
Boşlukları yaratmak bir yana binalara da 
yeşili getirmek, hatta üretimi getirmek. 
Örneğin binaların cephelerini bile sizin bitki 
üretebileceğiniz hale dönüştürebiliyorlar; 
bu konuda çok sayıda çalışma var. 
Acaba biz bu bağlamda bir adım atabilir 
miyiz diye araştırıyoruz. Olur, olmaz, 
bilemiyorum çünkü o da bir altyapı 
gerektiriyor. Dünyaya baktığımızda da 
şehirlerin buna izin vermeyen yönetmelikleri 
sözkonusu. Ama sonuçta belli ki biz bina 
yapmaya devam edeceğiz. Çünkü dünya 
nüfusu azalmıyor, artıyor. Yoğunluk hala 
kentlerde. Her ne kadar pandemiyle birlikte 
insanlar başka şehirlere gitti, dağıldı dense 
de, giden de gittiği yeri kentleştiriyor 
haliyle. Ya da romantik bir tavırla köye, 
kırsala gitme durumu var fakat o bile 
aslında giderek dünyaya zarar vermeye 
başlıyor. Çünkü nüfus kırsalda artınca 
mevcut altyapı izin vermediğinden bu sefer 
oraya altyapı taşımaya başlıyorsunuz. Sözde 
enerjiden tasarruf ediyorsunuz ama aslında 
çok fazla tüketiyorsunuz. Bu konularda 
uzmanları dinledikçe ve araştırmalara 
baktıkça birçoğunun aslında çoğalmanın 
kentte olması gerektiğini savunduğunu 
görüyoruz. Yayılmaktansa nüfusu bir yerde 
toplamayı öneren yaklaşımlar sözkonusu. 
Biz bunun neresinde yer alacağız? Tam 
cevabını bilmiyorum ama en azından bu 
konularda kendimizi geliştirerek bir fikre 
sahip olmayı ve bunları tasarımlarımızda 
çoğaltmayı önemsiyorum. Binalarımıza 
doğayı getiriyoruz ama bunu bilinçli bir 
şekilde yapmak çok önemli. Kentsel tarımı 
binalara getirmek çok tartışılan bir konu. 
Birçok ülkede buna yönelik çok ciddi 
girişimler sözkonusu. Yeşil çatılardan tutun 
da atıl cephelere dikey tarımı getirmeye 
kadar pek çok örnek var. Biz böyle bir 
pozisyon alabilir miyiz, bilmiyorum ama 
bu da ilgilendiğimiz katmanlardan birini 
oluşturuyor. 

Bir yandan lojistik en büyük dertlerden biri. 
Mesafeleri kısaltacak sosyokültürel ortamlar 
oluşturmak; makro çözümler yerine mikro 
çözümler geliştirmek, mikro komüniteler, 
sosyal ağlar üretmek, insanların olduğu 
yerde kalmasını sağlayabilecek düzenler 
türetmek gerekiyor. Peki bunun yöntemi 
nedir? O nedenle, bizim mimar olarak ne 
tür tipolojiler türeteceğimiz de önem taşıyor. 
Bu çoğalan nüfus karşısında, ezbere gelen 

konutlaşmayı, yapılaşmayı da tartışarak 
dönüştürmek zorundayız. Belki konuda 
kentsel ölçeğe geçtim ama bence cevabı 
orada aramak gerekiyor ki sonra mimarlar 
da bu makro durumlara tekil yapıları 
üzerinden mikro ölçekte doğal katmanlarla 
yanıt vermeye başlasınlar.

PD: Bu bağlamda mimarlık eğitimine 
yönelik ne söylemek istersin?

MA: Bugünün öğrencilerini eğitmek bundan 
sonraki 20 yıla hizmet etmek oluyor. Çünkü 
siz onlara bilgi aşılıyorsunuz. Bir şeyi 
merak etmelerini sağlıyorsunuz. Karşınızda 
100 kişi varsa, 3’ü ilgilense yeter zaten; 
önemli kapıları açarlar. Atölye çalışmasının 
önemi de buradan geliyor. Kurumların 
gücü var; sadece devlet kurumlarından 
da bahsetmiyorum; derneklerin, çeşitli 
organizasyonların, özel firmaların maddi 
güçleri var, belli yatırımlar yapıyorlar. 
Araştırma ve üretime bu bağlamda önem 
verdikleri sürece, bizler de onlara katkı 
sağladığımız sürece merakın ve gelişimin 
önünü açacağız. Sadece serzenişte bulunmak 
yerine yapmak gerekiyor. Yoksa şikayet 
edecek çok şeyimiz var. Benim yaklaşımım 
gördüğüm ya da doğru bulmadığım konuları 
yaparak düzeltmek, elime fırsat geçtiğinde 
de kendimce doğru olduğunu düşündüğüm 
şekilde önünü açmak yönünde.

PD: Söyleşimizin son noktası olarak şunu 
söylemek isterim: Melike Altınışık’a dair 
benim ilgimi çeken ve bana en çok dokunan 
yer tam da burası. Nerede ve nasıl bir 
dünyada yaşadığımızı biliyoruz. Bunu tekrar 
tekrar en olumsuz yönleriyle tarif etmeye 
gerek yok. Ayakta durmanın ve nitelikli 
üretimler içinde bulunmanın, araştırmanın, 

heyecan duymanın, iyileştirici işler yapma 
motivasyonuna sahip olmanın önünü açan 
seninki gibi bir duruşa sahip olmak olsa 
gerek. Bu duruş da önemli bir mesaj iletiyor. 

MA: Bana bu profil dosyası daveti 
geldiğinde ilk tepkim, “Ne yaptım ki ben? 
Daha çok erken!” demek oldu. Sizlerden bu 
sözleri duymak benim için çok değerli. Yine 
de gerçekten “Ne yaptım?” diye soruyorum 
kendime. Ama galiba yaptığım en önemli 
şey bahsettiğimiz bu projeler filan değil, 
yılmadan devam edebilmek. 

■ Pelin Derviş, Mimar, Bağımsız 
Araştırmacı, Editör, Küratör.

Notlar:
1 “Tasarımı Tasarlamak / Melike Altınışık ile Söyleşi”, 
İstinye Mimarlık, YouTube, 24.04.2021: [https://www.
youtube.com/watch?v=6geqOWIuLzk].
2 “Mimarlıkta Sürdürülebilir Olmak İçin Önce 
İnsanlığın Sürdürülebilirliği Düşünülmeli”, İnşaat 
Dünyası, sayı 458, Temmuz 2021, s. 68-72: [https://
www.insaatdunyasi.com.tr/bolumler/mimari-tasarim/
melike-altinisik-mimarlikta-surdurulebilirlik-icin-once-
insanligin-surdurulebilirligi-dusunulmeli/].
3 Mimarlık, sayı 51, 1968: [http://www.mimarlikdergisi.
com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=104].
4 Peter Wohlleben, Ağaçların Gizli Yaşamı, çev.: Ali 
Sinan Çulhaoğlu, Kitap Kurdu Yayınları, İstanbul, 2018.
5 Melike Altınışık, Samer Chamoun, Daniel Widrig, 
Morphê: MRGD, ed.: Guy Lafranchi, Springer-Verlag, 
Viyana, 2008.
6 Bkz.: [https://mimmel.com].
7 4. Uluslararası Antalya Mimarlık Bienali, 23 Eylül-15 
Ekim 2017: [http://www.iaba.com.tr].
8 “Motion in the Shell”, 4. Uluslararası Antalya 
Mimarlık Bienali, Antalya, 2017: [https://www.
melikealtinisik.com/2-index/142-motion-in-the-shell].
9 17. Betonart Mimarlık Yaz Okulu, 17-27 Temmuz 
2018: [https://betonart.com.tr/summer-school/betonart-
mimarl%C4%B1k-yaz-okulu/2018].
10 “Achrome[scape]”, Betonart Mimarlık Yaz Okulu, 
Kayseri, 2018: [https://www.melikealtinisik.com/2-
index/144-achrome-scape].
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Yenilenen 
Karaköy Lokantası

Yeşim Bakırküre ■ Tarih boyunca 
İstanbul’un liman ve ticaret merkezi 
olmuş, Boğaziçi’nin Avrupa tarafında ve 
Haliç’in ağzında yer alan Karaköy’de, 
2000 yılından bu yana, gündüzleri esnaf 
lokantası, akşamları ise modern meyhane 
olarak varlığını sürdüren Karaköy 
Lokantası’nın aynı sokak üzerinde 

taşındığı yeni yerinde, atmosferini şehrin 
renklerinden, geleneğin ürettiklerinden 
ve çokkültürlü toplum mozaiğinden alan 
kendine has ve zamansız bir tasarım 
anlayışıyla yenilenmesini amaçladım.

Mekanın en dikkat çekici öğesi olan ve 
mutfak ile yemek alanını birbirinden 

İstanbul’un çok bildik ve sevilen restoran mekanlarından biri 
pandemi dönemi içinde yenilendi. Yepyeni bir mekansal konseptle 
tasarlandı, ama alışılagelmiş kimliği de korundu. Dolayısıyla, bu 
tanınmış, belleklerde yer etmiş mekanı hem başkalaştırmadan 
sürdürmek, hem de yenilemek gibi çelişik bir görevle yola çıkıldı.
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ayıran duvarın kaplandığı el yapımı 
çiniler, lokanta için özel olarak tasarlandı 
ve Gorbon Seramik tarafından özenle 
üretildi. Sınırsız birleşim ve tekrar 
çeşitliliğiyle ve yüzeyindeki beklenmedik 
ışık gölge oyunlarıyla kendi içinde 
hareketlenen bu çinilerin, rengiyle de 
ortama sakin bir canlılık katmasını 
istedim.

150 m2 oturma, 50 m2 mutfak ve servis 
alanına sahip mekana dahil edilen cam 
eklenti, ortamın doğal ışığını arttırarak 
hacim algısını büyütüp ferahlatacak 
detaylarla tasarlandı. Cam eklenti de 
dahil tüm zeminde uygulanan mermer 
mozaik döşeme, bütünlüklü bir zemin 
algısı yaratırken aynı zamanda parlak ve 
mat yüzey bitişlerine sahip altıgen mermer 
parçalarının biraraya gelmesiyle kısmen 
yansıtıcı, kısmen emici, hareketli bir 
zemine dönüşüyor.

Girişten yemek alanına tüm mekanı 
kaplayan ahşap modüler tavan, açılı 
ve derinlikli formuyla akustik kontrol, 
iklimlendirme, aydınlatma, müzik yayını 
gibi tüm unsurları çözmenin yanısıra, geniş 
tavan yüzeyini hareketlendirerek ortama 
kimlik kazandıracak şekilde tasarlandı.

Bar, meze tezgahı ve servis bölümlerinde, 
duvar çinilerini kapatmadan tavandan 
sarkan paslanmaz malzemeden rafların, 
detaylarında gizli aydınlatmalarıyla 
arkasındaki çinileri ve üzerindekileri 
aydınlatarak mekanın canlılığını 
arttırmasını amaçladım.

Geniş giriş cephesinde yer alan camlı ahşap 
doğramalar, geçirgenliği ve geniş açılım 
imkanıyla mekanın canlılığını sokağa 
taşırken, davetkar bir giriş imkanı sağladı.

Mekana girenleri karşılayan meze dolabı 
ve bar, beklerken yemek seçimine ve 
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içki servisine imkan verecek şekilde 
konumlandı. Uzun, monoblok yapısıyla 
girişte etkin bir yer alan barın tezgahı 
ise, pütürlü ve mat yüzeyiyle doğal taşın 
kullanımını ve temasını yumuşatan 
detaylara sahip. Barın arkasındaki 
ayna kaplı duvarla, hem ahşap tavan 
sisteminin yansıyarak sürmesini hem 
de giriş alanının derinlik kazanmasını 
istedim.

Lokanta girişinin solunda yer alan büyük 
cam, yüzeyinde sergilenen “alıntı”larla 
“CaMekan”a dönüşüyor. CaMekan, 
Karaköy Lokantası’nın daha önceki 
mekanında farklı bir konseptle başlattığı 
vitrin yerleştirmelerinin bir devamı.

■ Yeşim Bakırküre, İç Mimar, Ypsilon 
Tasarım.
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Konum: Karaköy, İstanbul
Yapım Tarihi: 2021
Proje Alanı: 200 m2

İşveren: Karaköy Lokantası
İç Mekan Tasarımı: Yeşim Bakırküre

Proje Yürütücüsü: Abdullah Akçay
Şantiye Sorumlusu: Barış Keleş
Mutfak Projesi: Dilber Korkut
Aydınlatma Tasarımı: Onoffld

Elektrik: Resaş Elektrik
Mekanik: Ar Tesisat

Proje İşbirliği: Metal Dekorasyon 
(metal işleri), Hisar Dekorasyon 

(ahşap işleri), Reynaers, Metaltek 
(alüminyum doğramalar), Gorbon 

Seramik (seramik imalatı), Tureks 
(doğal taş işleri).

Danışman: Hayriye Sözen 
Fotoğraflar: flufoto
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Paylaşım Ekonomisinde 
Eğitim Mekanları

Onur Özkoç, Heves Beşeli ■ İnternetin 
yaygın kullanımıyla güçlenen “Paylaşım 
Ekonomisi”, kendine ait tesisi olmayan 
oteller, otomobili olmayan filolar, salonu 
olmayan sinemalar ve pek çok benzer 
örnekle hayatın farklı alanlarında tecrübe 
edilir hale geldi. Mekan ve mülkiyeti 
ekranlarımız üzerinden paylaştığımız 
bu yeni model, onu “Üçüncü Endüstri 
Devrimi” olarak tanımlayan ekonomist 
Jeremy Rifkin’in tabiriyle ekonominin 
statik ve merkezcil bir yapıdan dağıtılmış 
ve parçalı bir yapıya geçişini öngörüyor 
(Rifkin, 2011). 2019’un son çeyreğinden 
itibaren etkilerini artarak hissettiğimiz 
COVID-19 pandemisi, Rifkin’in işaret 
ettiği parçalı yapıya geçiş sürecinin çalışma 
ve eğitim alanlarına da büyük bir hızla etki 
etmesine vesile oldu.

Yapma biçimlerimizdeki bu önemli 
değişimin mekanı anlamlandırma 
biçimlerimiz üzerinde yadsınamaz bir 

etkisi var. İkinci Endüstri Devrimi’nin 
normlaştırdığı “tek-işlevli ve düşük 
performanslı” mekan anlayışı (Elzeyadi, 
2018), evimizde çalışıp işyerlerimizde 
konferans verdiğimiz, sokakta ders 
dinleyip mutfakta konsere katılabildiğimiz 
bu yeni dönemde geleneksel güç ve 
anlamını yitiriyor. Çevrimiçi tecrübelerin 
getirdiği yeni mekansal açılımların doğru 
anlaşılması, hem örnek teşkil etmesi hem 
de bütçenin doğru kullanılması açılarından 
özellikle kamuya ait eğitim ve araştırma 
yapılarında büyük bir önem taşıyor.

Eğitim ve esnek mekan  
(adaptive space)
Herman Hertzberger, Lessons for Students 
in Architecture (Mimarlık Öğrencileri İçin 
Dersler) kitabında mimarlık pratiğinin 
kültürel çerçevesini ve araçlarını 
sorgularken ilk olarak özel-kamusal 
(private -public) dikotomisini ele alır. Bu 
iki kavramın özünde yatan bireysellik 

Çalışma ve dinlenmeden sosyalleşmeye dek pek çok etkinliğin ekranlar üzerinden 
gerçekleştirildiği bir dönemde eğitimin de “mekansızlaşması”nın anlamı üzerine 
bir değerlendirme ve kuramsallaştırma denemesi... Motto Mimarlık konuyu, 
tasarım süreci pandemi döneminde başlayan Uşak Üniversitesi Deri-Tekstil-
Seramik Tasarım Merkezi (DTSTM) projeleri bağlamında tartışıyor.
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ve birliktelik nitelikleri, ana hatlarıyla 
(biraz abartılarak) iki aşırı uç olarak 
karşımıza çıkar. Öte yandan mimarlık 
pratiği çerçevesinden bakıldığında bu 
polarizasyon pek de gerçekçi değildir. 
Mimarlar tamamen bireysel veya tamamen 
kolektif senaryolardan ziyade bireylerin 
ve grupların kendileri ve birbirleriyle 
olan ilişkilerine odaklanır (Hertzberger, 
2005). Esnek mekan, bireyler ve gruplar 
arası etkileşim dinamiklerine olanak 
sağlamalıdır. Nitekim Hertzberger’in 
tasarımlarının günümüzün hızlı değişen 
koşullarında bile geçerli kalması, esnek 
mekan kurguları ile açıklanabilir. Peki 
çalışmak, dinlenmek, sosyalleşmek gibi 
pek çok etkinliği ekranlarımız üzerinden 
gerçekleştirebildiğimiz, eğitimin bir nevi 
“mekansızlaştığı” bir bağlamda mekansal 
esneklik ne ifade eder? 

COVID-19 pandemisinin hızlandırılmış 
olarak hayatımıza getirdiği “uzaktan” 
yapma biçimleri, mekansal esneklik 
tartışmasına yeni bir boyut kazandırdı. 
Eğitimin fiziksel mekanla ilişkisinin 
soyutlaştığı uzaktan eğitim süreçleri, eğitim 
mekanlarının geleceği açısından önemli 
tecrübeler ve yeni olasılıklar barındırıyor. 
Her ne kadar yakın gelecekte uzaktan 
eğitimin mutlak hakimiyetinden söz 
edemesek de, yeni iletişim yöntemlerinin 
eğitim pratiklerimizi değiştirerek melez 
bir yapıya dönüştürmekte olduğu 
söylenebilir (Barry, 2021). Bu çerçeveden 
bakıldığında eğitim yapılarının verimliliği 
konvansiyonel “kamusal alan - özel alan” 

ayrımının ötesinde yeni etkileşim imkanları 
sağlama becerileriyle ölçülebilir. Paylaşım 
ekonomisi ve iletişim teknolojilerinin 
mimarlığa sunduğu imkanlar elbette 
belirli bir zaman dilimi veya tek bir yapı 
üzerinden ele alınamayacak kadar geniş 
açılımlara sahip. Motto Mimarlık olarak 
projelendirdiğimiz ve tasarım süreci 
COVID-19 pandemisinin ilk dönemlerinde 
başlayan Uşak Üniversitesi Deri-Tekstil-
Seramik Tasarım Merkezi (DTSTM), 
eğitim ve araştırma mekanlarının bu 
yeni paradigma üzerinden sorgulandığı 

spekülatif bir etüd olarak yeni mekansal 
açılımlara katkıda bulunmayı amaçlıyor. 
Yapının kurgusu, esnek mekan kavramını 
etkileşim potansiyelleri üzerinden üç 
başlık altında sorguluyor: (1) Rastlantısal 
etkileşim; (2) Planlı etkileşim; (3) Kentsel 
bağlamda etkileşim. 

Rastlantısal etkileşim
Dijital ortamda bilgiye mekandan 
bağımsız ve anlık olarak erişebilme 
imkanı, bilginin küresel ölçekte dağılması 
ve bilgi erişilebilirliği açılarından önemli 
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potansiyeller vadediyor. Öte yandan 
eğitim ve araştırma süreçlerinin fiziksel 
mekana görece daha bağımlı olan sosyal 
bileşenleri, bireysel gelişim ve bilimsel 
ilerleme açısından hala çok önemli (Barry, 
2021). Paylaşım ekonomisinin beraberinde 
getirdiği multidisipliner etkileşim ihtiyacı, 
planlı buluşmalar kadar rastlantısal 
karşılaşmalardan da ilham alan, kolektif 
bir yapıya sahip (Preiser vd., 2018). Bu 
çerçeveden bakıldığında, fiziksel mekan, 
dijital iletişimin planlı doğasının pek de 
fırsat tanımadığı rastlantısal etkileşimlere 
imkan sağlayarak önemli bir boşluğu 
dolduruyor. Bir başka deyişle, rastlantısal 
etkileşim potansiyeli, fiziksel mekanın önemli 
avantajlarından biri olarak öne çıkıyor.

Rastlantısal etkileşim potansiyeli açısından 
bakıldığında yapıların dolaşım alanları 
önemli tasarım bileşenleri olarak önplana 
çıkıyor. DTSTM tasarımında dolaşım 
alanları anlık rastlantısal karşılaşma 
ve düzenlemelere imkan sağlayan bir iç 
sokak ağı olarak kurgulanıyor. Şehrin 
sokaklarının işleyişine benzer şekilde yapı 

içerisindeki dolaşım sistemleri de farklı 
mekan özellikleri sunan (ölçek, gün ışığı, 
mahremiyet, gürültü, vb.), kullanıcıların 
işlevlendirebileceği alternatif alanlar 
üretiyor. Bu sayede muhtelif kullanım 
senaryoları çoğaltılarak öngörülmemiş 
karşılaşma ve etkileşimlerin tetiklenmesi 
hedefleniyor.

Planlı etkileşim
Fiziksel mekanın potansiyeli, rastlantısal 
etkileşim tetikleme becerisi kadar 
planlı etkileşim kurguları üzerinden de 
değerlendirilebilir. Günümüzde yaygın 
şekilde tecrübe ettiğimiz üzere bireyler 
ve gruplar arası etkileşimin fiziksel 
mekanla olan ilişkisi radikal şekilde 
değişiyor. İletişim teknolojileri ve uzaktan 
yapma becerilerimiz sayesinde aynı 
mekanı pek çok farklı kimlikte yeniden 
tanımlayabiliyoruz. Basitçe örneklemek 
gerekirse, aynı yatay düzlemi yemek 
masası, çalışma masası, oyun masası, 
yatak, oturma alanı, dans pisti ve/veya 
öngöremeyeceğimiz sayısız farklı şekilde 
yeniden anlamlandırarak kullanmamız 

mümkün. Bir başka deyişle Preiser’in 
“Live. Work. Play” (“Yaşa. Çalış. 
Oyna”) mottosuyla örneklediği özelleşmiş 
mekanlar, iletişim teknolojileri sayesinde 
aynı mekanda süperpoze olabiliyor (Preiser 
vd., 2018). Evlerimizden ders dinlememizi, 
konferansa katılmamızı veya yeni bir 
buluşu dünyaya tanıtmamızı mümkün kılan 
bu olanaklar, bu aktiviteleri yapmak için 
tasarlanmış fiziksel mekanları da yeniden 
düşünmeyi zorunlu kılıyor. Bu açıdan 
bakıldığında, özellikle eğitim ve araştırma 
yapılarının, evlerimizin sunamadığı ilham 
verici alternatif mekan senaryolarını 
erişilebilir hale getirmesi önem kazanıyor.

DTSTM tasarımında planlı etkileşim 
alanları tanımlı ve tanımlanabilir alanlar 
olarak iki ana grupta ele alınıyor. Sınıf, 
atölye ve laboratuvar gibi konvansiyonel 
kullanım senaryolarını temel alan 
“tanımlı” alanlar, detaylı iletişim 
donanımları sayesinde hem fiziksel hem 
de çevrimiçi etkileşim imkanları sunuyor. 
Bu alanların iç cephelerinde uygulanan 
kurgulanabilir geçirgenlik stratejisi, mekanı 
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kullanan birey/gruplar ile diğer kullanıcılar 
arasında da yeni etkileşim potansiyelleri 
barındırıyor. 

“Tanımlanabilir” alanlar olarak ele 
alınan ikinci grup planlı etkileşim 
alanları, yapı dolaşımının uzantıları 
olan farklı niteliklere sahip toplanma 
alanları içeriyor. Paylaşım ekonomisinin 
beraberinde getirdiği yeni disiplinlerarası 
ilişkiler, değişken, dönüştürülebilir ve 
parçalı mekan kurguları talep ediyor 
(Preiser vd., 2018). Bu anlamda eğitim 
yapılarında sıklıkla gördüğümüz amfi 
ve forum mekanları, DTSTM’de de 
farklı senaryolarla kullanılabilecek 
planlı etkileşim alanları olarak yer 
alıyor. Öte yandan, yapının tasarımında 
yeniden kurgulanabilir mekan ihtiyacını 
karşılaması hedeflenen en önemli tasarım 
bileşeni “Basamaklar” olarak adlandırılan 
kademeli bir teras sisteminde hayata 
geçiyor. “Basamaklar,” kendi içlerinde 
homojen mekan kaliteleri sunan amfi ve 
forum gibi kullanımlardan farklılaşıp 
değişken mekansal nitelikleri birarada 
sunan bir dizi teras kurgulayarak alternatif 
bir etkileşim alanı tanımlıyor. 
Hem tanımlı hem de tanımlanabilir 
etkileşim alanlarının odağında yapının bir 
olasılıklar mekanı olarak yeni kullanımlara 
ilham verebilmesi hedefi yatıyor. 
Eylemlerimizin işgal ettiğimiz mekandan 
giderek bağımsızlaştığı günümüzde, 
mekan kurgusunun konvansiyonel 
sınıflandırmaların ötesine geçmesi ve yeni 
ortak yaşama-çalışma modellerine ilham 
vermesi daha da çok önem kazanıyor.

Kentsel bağlamda etkileşim
DTSTM’nin yakın vadeli amaçlarından 
önemli biri de içinde bulunduğu kampüs 
için tasarım odaklı bir buluşma noktasına 

dönüşmesi. Yapının öncelikli programları 
olan deri, tekstil ve seramik alanında 
yapılacak tasarım çalışmalarının ötesinde 
farklı alanlarda çalışan öğrenci ve 
profesyonellerin biraraya gelerek yeni 
işbirlikleri üretmeleri, disiplinlerarası 
etkileşimle yeni olasılıklar keşfetmeleri 
hedefleniyor. Bu açıdan melez eğitim 
potansiyelleri göz önüne alındığında 
yapının fiziksel varlığının sunduğu 
en önemli fırsatlardan biri daha 
önce denenmemiş yeni ortak çalışma 
modellerine ilham ve imkan vermesi olarak 
nitelenebilir (Barry, 2021). 

Kampüsün ana taşıt aksı üzerinde 
konumlanan yapı, güneydoğu cephesinde 
bir tasarım parkına dönüşerek dış mekanla 
bütünleşiyor. Yapının parkla buluştuğu 
noktada oluşturulan forum alanı iç ve 
dış mekanlar arasında bir eşik mekan 
oluşturuyor. Eşik mekan Hertzberger’in 
tanımından ilham alarak, farklı düzende 
işleyen iç ve dış mekanları birbirine 
bağlamanın ötesinde kendi başına bir 
buluşma ve diyalog alanı üretme amacı 
taşıyor (Hertzberger, 2005).

Yapının iç sokakları doğu cephesinde bir 
açık amfi ile tasarım parkına bağlanırken 
batı cephesinde farklı kotlardaki teraslar 
aracılığıyla yaya aksının devamlılığını 
sağlıyor. Bu sayede tasarım parkından 
başlayan kesintisiz deneyim alternatif 
sergileme veya etkinlik kurgularına izin 
verdiği gibi günlük bir rota olarak da 
kullanılabilir hale geliyor.

COVID-19 pandemisinin olumlu bir 
getirisi olarak yorumlanabilecek uzaktan 
yapma biçimleri, konvansiyonel eğitimin 
kapalı-devre etkileşim ihtiyaçlarını 
karşılayacak önemli araçları kullanımımıza 

sundu. Bununla birlikte fiziksel mekanın 
plansız karşılaşmalar ve yeni keşiflere 
imkan sağlama potansiyeli belki de her 
zamankinden daha önemli hale geldi. 
Bu çerçevede ele alınan DTSTM projesi, 
konvansiyonel eğitim süreçlerinde önceden 
belirli süjeler arasında tecrübe edilegelen 
kısıtlı etkileşim deneyimlerinin ötesine 
geçip, yeni ve öngörülemeyen süje ve 
kurgularla birlikte çalışma formül ve 
yöntemlerinin sorgulanmasına katkıda 
bulunmayı amaçlıyor.

■ Onur Özkoç, Motto Mimarlık; 
Dr. Öğretim Üyesi, Ankara Medipol 
Üniversitesi. Heves Beşeli, Motto 
Mimarlık; Dr. Öğretim Üyesi, TED 
Üniversitesi.

* Uşak Üniversitesi Deri-Tekstil-Seramik Tasarım 
Merkezi (DTSTM), 2020-2022. Mimarlar: Motto 
Mimarlık; Proje Ekibi: Onur Özkoç, Heves Beşeli, Derya 
Fidan Çakıroğlu, Elif Görkem Köse Batuhan, Melek 
Kılıçkan, Aytül Baran Özkan, Fatme Gazioğlu Sağım, 
Gizem Görgün, Ömer Faruk Ağırsoy; Proje İşbirliği: 
Okuyan Mühendislik (betonarme); Milatek Mühendislik 
(yapısal çelik), Idealist Mühendislik (mekanik); MPY 
Mühendislik (elektrik/aydınlatma tasarımı), Detay 
Danışmanlık (yangın güvenliği).
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“Alles muss verrückt werden”: 
Rem Koolhaas’ın Modern 
Mimarlık Topoğrafyası

İhsan Sefa Özer ■ 

Sermaye ve delilik
Sermaye, vampir gibi ancak canlı emeği 
emerek hayatta kalan ve ne kadar fazla 
canlı emek emerse o kadar uzun yaşayan 
ölü emektir1.

Kısa ya da uzun krizlerin kendisinin 
tabiatından olduğu bir ekonomik sistemin 
koşullarında yaşıyoruz. Krizin kapitalizmin 
aslından olduğu, sonu gelmesi için gün 
sayan iktisadi perspektifler tarafından 
olduğu gibi, artık kimi onu yücelten 
perspektiflerce de kabulleniliyor2. Genel 
anlamda durgunluk veya depresyon 
olarak tarif edilen krizler, anlık bir nakit 
sıkışması, hesaplanmış bir arz kıtlığı veya 
içinde bulunduğumuz sonuncusunda 
olduğu gibi muazzam bir değer üretimi 
sakatlanması ve durgunluk şeklinde ortaya 
çıkabilir. Ancak aşikar olan artık krizin 
daima kapitalizmin tabiatında olduğudur. 
Peki, lafzi olarak yoğun bir acı çekme 
süreci anlamına gelen krizin kapitalizme 
içkin olması bize ne anlatır? Kapitalizm, 
hiç durmaksızın hacim kazanmaya mecbur 
olan sermayenin çevresinde şekillenir; 
sermaye, onun durmaksızın akan kanıdır. 
Sermaye, kandır3. Onun dolaşımında 

her türden aksaklık bir durgunluk veya 
bunalımdır. Sermaye yoğunlaşır, hızlanır, 
oradan buraya akar; hareketsiz göründüğü 
anda bile bir parçası faaldir, hiç durmadan 
kendi kendine büyüyerek dönüşmek 
zorunda olan, kendi kendini arayan bir 
delilik hali içindedir4. Sermaye kendi 
kendine döner ve kendini kendisiyle besler. 
Ancak üretimden dolaşıma, dolaşımdan 
üretime ve tekrar baştan aynı aşamaya 
gelirken, bu geçişlerde takılmamasının 
hiçbir garantisi yoktur. Bu durmadan 
hareket etmek zorunluluğu onun krize olan 
eğiliminin de nedenidir. Yani sermaye, 
daima kendini arayan, kendine dönmeye 
çabalayan bir spiralin içindedir: “Sermaye 
çember biçimindeki yolunu izlerken, 
döngünün öznesi olarak kendini büyütür; 
dolayısıyla çizdiği çember genişleyen bir 
çemberdir, bir spiraldir”5. İşler böyleyken, 
herhalde bu türden bir dünyanın zarfı 
ve mazrufu olduğunu kabul edeceğimiz 
mimarlıkta ne olup biter? Bu spiralin, 
onun içinde olup biten faaliyete ve mekana 
etkisi nedir? 

İşte Rem Koolhaas buna benzer soruları 
sorma teşebbüsünde bulunmuştur. Onun 
burada bahsedilecek Delirious New York 
ve bu metnin yazarınca tamamlayıcısı 

Bu yazı, Koolhaas’ın mimarlık düşüncesini ve tasarımsal işlerini aynı mimarın 
kapitalist üretim ilişkilerine yönelik eleştirel muhalefeti ve yer yer de ona 
kaçınılmaz biçimde katlanmayı öngören yaklaşımı çerçevesinde ele alıyor.  
Zor bir ikilemde temellenen bir mimarlık kavrayışı bu.

1-2 OMA, “Jussieu - Two Libraries” Paris, 1992 
(Görseller: OMA’nın izniyle). 
3 “Boy, Hacim ve Kâr Adına Kule Gibi Yükselen 
Bir Teklif!”: Coney Adası’nda inşa edilmesi 
planlanan “The Globe Tower”ın hisse senedi 
satışını ve yapı programını gösteren gazete 
sayfası, Bridgeport Herald, 4 Şubat,1906, s. 4 
(Kaynak: Google News Kamuya Açık Arşivi). 
4 “New York Yakında İnsan Tarafından İnşa 
Edilmiş En Yüksek Yapıya Sahip Olacak”: 
“Friede Globe Tower”ın büyüklüğünün 
mukayese edildiği gazete sayfası, New York 
Tribune, 20 Ocak, 1907, s. 15 (Kaynak: Library 
of Congress Arşivi).

1
2
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olduğu düşünülen Junkspace6 gibi 
eserlerinin ve mimari tasarımlarının temel 
meselelerinden biri, durmadan hacimlenen, 
deliren bir sermaye spiralinin şehir 
mekanında nasıl tezahür edeceği, onu nasıl 
dönüştüreceği ve onun koşulları dahilinde 
şehir mekanını tasvir ve inşa etmenin neye 
benzeyeceğidir. Koolhaas, bu meseleyi 
kuram ve tarih arasında gidip gelen akıl 
yürütmelerle tasvir etmiş, genel hatlarını 
betimlemiş, bu tasviri, yani durmaksızın 
büyüyen sermayenin mimarlığa tesirinin 
tasvirini, mimari faaliyeti dahilinde 
daima sorgulamıştır. Bu metin bu tasvir 
ve sorgulamaların bir özetini çıkarmaya 
uğraşacak. Koolhaas’ın üretimleri 
çevresinde önce durmak bilmeyen spiralin 
deliliğini, sonra onun şiddetli arzusu olan 
hızı ve son olarak daima meyilli olduğu 
kendi sürecini kendi arkasına saklamaktaki 
istekliliğini vurgulayacak. 

Koolhaas Delirious New York’ta 
Manhattan’a ve onun örüntülerini 
tekrarlayacağını düşündüğü müstakbel 
metropollere7 ilişkin bir blueprint, yani 
taslak çıkarır. Metropolün topoğrafyası 
sömürü (exploit), izdiham (congestion) 
ve hiper-yoğunluktur (hyper-density). Bu 
topoğrafik lejantlar, insan bedeninden 
şehir planlamasına her ölçekte kendini 
yeniden üretirler. Koolhaas metropolü, 
dahilinde durmadan bir şeylerin aktığı, 
dolayısıyla bizzat kendisi durmadan 
devir daim eden bir megolaman 
fanteziye benzetir. Onun eğlenceleri 
ekstremdir, tabiatını kendi eliyle yaratır; 
havalandırma, yerçekimi, yükseklik 

mefhumlarını tersyüz eder. Bütün bunlar 
ve “durmamak, Junkspace’in tabiatıdır, 
o genişlemeyi mümkün kılan herhangi 
bir icadı sömürür, dolaşımı sürdüren 
(seamlessness) altyapısını vazifelendirir...”8 
Koolhaas’ın metropoliten mekanı, 
durmaksızın akan, aşırı-nüfusu sömüren, 
onu kendi koşullarınca yeniden yaratan; 
sürekliliğinin teknolojik ve kültürel 
aracılarını vazifelendiren sermayenin 
mekanıdır. Metropolün de devasa 
sermayelerin olduğu gibi “önlenmesi 
gerekli” olan aksaklıkları hesaplanır9, 
durmadan nemalanılan kaotik izdihamı 
dizginlenmeye çalışılır ve taştığı yerlerde 
geleceğiyle ilgili taahhütler düzenlenir10. 
Sermaye durmadan yeniden değer 
üretimine yazgılıdır, metropolün mekanı 
da hiçbir tahminin isabet edemeyeceği 
durmaksızın değişen fiiliyatın mekanıdır11. 
Sermaye dönmelidir; tıkandığında panik 
ve bunalım doğar. O artık ne sadece emtia 
ne de para olmalıdır; hem emtia hem de 
para, başka bir anlatımla yeri geldiğinde 
emtia, yeri geldiğinde para olmalıdır. 
Metropolün mekanı da durmaksızın dolup 
boşalmalıdır, ne bomboş kalmalı, ne de 
yer bırakmazcasına dolmalıdır. Sermaye, 
hacim kazandıkça çeperlerini esnetir, 
esnettikçe daha fazla hacim imkanını 
sömürür, metropol de kendi izdiham 
sınırını daha fazla izdihama teşebbüs 
ederek çözer12. 

Dolayısıyla Koolhaas’ın metropol 
çözümlemesi bize öncelikle bir sermayenin 
spirali içinde bulunduğumuzu hatırlatır. 
Sonra onun topoğrafik modelini çıkarır; 

kültürel tezahürlerini, içgüdülerini ve 
öngörülebildiği ölçüde tavırlarını tarif eder. 
Bu anlamda Koolhaas’ın çözümlemesi, 
durmaksızın kendine dönme güdüsünde 
olan, bitimsiz bir hareket alanını arzulayan 
delilik halinde sürüp giden bir olgunun 
içinde bulunduğu mekanın yollarını, dere 
tepesini ve engebelerini gösterir. Onun 
koşullarında stratejik bir hareket alanı 
sağlar. Ve her şeyden önemlisi, mimari 
faaliyetin başlangıcında bu koşulların nasıl 
tanımlanıp mimarlık süreci içinde yeniden 
değerlendirilebileceğiyle alakalı bir metodu 
örneklendirir.

Hız ve geleceğin temellükü
Tüm sınırlar askıya alınmış, tüm hareket 
yasaları ortadan kaldırılmış gibiydi.
Sonra çatırdayarak geri geldi13.

Sermayenin belirgin kaderi, durmadan 
büyümek, büyüdükçe bünyesini şişirmek, 
durmak noktasına geldiği yerde mevcut 
olmayan, ileride mevcut olacağı tahmin 
ve speküle edilen, öngörülen genişleme 
yollarına girmektir. Borçlanma, 
bankacılık ve kredinin kökeni; sermayenin 
globalleşmesi ve durmaksızın pazar pazar 
dolaşmasının sebebi budur. Sermaye 
mevcut çeperine dayandığında, geleceğin 
vücudunda akar. Geleceği, borçla temellük 
eder. “Borçlar gelecekte mevcut değer 
üretimi üzerindeki hak talepleridir ve bu 
halde gelecekteki değerlenmeye konulan 
ipotektir.”14 Borç veren borçludur; borçlu, 
verdiği borçla kar eder. 2021’in başında 
dünya ülkelerinin GSYİH’lerine göre 
borç oranı %355’ti ve daha da artacağı 

3 4
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tahmin ediliyor15. İşte bu hal, durmak 
bilmez akış ve hız, arkaya bakmadan 
alınan acil kararların ekonomisidir. 
Bu ekonomi, koşullarında varolan her 
şeyin hızlandırıldığı bir hali vareder. 
Haberler, emtialar, kararlar, insanlar 
vs. her şey hızın emri altındadır16. 
İçinde bulunduğumuz global ekonomik 
depresyon da bir hız problemi tarafından 
tetiklendi. Bugün hala uzantılarında 
yaşadığımız 2008’deki malum kriz, peşi 
ötekinin peşine takılmış ileriye dönük 
senet, tahvil ve borç kağıtlarının hayatını 
sağlayan likit akışındaki bir yavaşlama ve 
durma anından ortaya çıktı17. Kapitalist 
sermaye, hızla alınan kararların, hızla 
akan enformasyonun, ivedilikle oradan 
buraya koşulan emek gücünün ve bunların 
yetmediği yerde geleceğe taşan bir hareket 
halinin ürünüdür. Bu durmaksızın süren 
sistemde, mimari faaliyetin vaziyeti nedir?

Koolhaas’ın buna yanıtı, hiper-yoğunlukta 
bir nüfusun ve muayyen bir fiziksel 
sınırın koşulları içinde, tıpkı sermaye 
ve finansal piyasaların kaynayıp duran 
belirsizliği gibi, öngörülemez hızda 
değişen, sürekli hacimlenen ve durmadan 
kendine ulaşmak için tutkuyla dönen bir 
spiralin mekanıdır. Kwinter’ın, Koolhaas 
hakkındaki yazısında bu oldukça güçlü 
ifade edilmiştir. Koolhaas’ın mimari 
stratejilerini, peşine bir savaş uçağı (bu 
Koolhaas bağlamında tarih ve sermayedir, 
Kwinter’ın ifadeleriyle) düşmüş pilotun 
manevralarına benzetir. Öngörülemez ve 
bir önceki hareketini tekrar etmeyen bir 
pilot18. Koolhaas, sonsuz hareketli bir 
spiral olarak sermayenin somut mekanını, 
sicim ipliği gibi mimari mekanının 
içinden geçirir. Daha gerçekçi bir ifadeyle 
Koolhaas’ın tavrı, kapitalist üretim 
biçiminin durmaksızın yeniden ürettiği 

koşulları ivedilikle mimari stratejisinin 
cephaneliğine devşirmektir. Sermayenin 
yarattığı koşullar, mimari stratejilerce 
taklit edilir, durmaksızın dolaşmak 
zorunda olan sermaye tersyüz edilip 
hapsedilir, dolaşım sabit bir fizik mekanda, 
mimari mekanda dönüp durur. Mesela, 
Jussieu için öngörülmüş kütüphanede, 
kat zeminleri manipüle edilmiş ve 
birbirine geçmiştir. Zemin -mekanın kendi 
içindeki bir kısmı olarak zemin- artık 
dolaşımın aracısından ibarettir. Üretimden 
mübadeleye, mübadeleden tekrar üretime 
dönen spiral, zeminden öteki zemine, 
kullanımdan öteki kullanıma olan 
bağlantıda kendini ortaya çıkarır. Jussieu, 
kullanıcısını bir Baudelaireci’ye çevirir. 
Enformasyonun ve kitapların dünyasında 
durmadan nazar eden, durmadan tahrik 
edilen biridir (Resim 1). Jussieu’nün temel 
fikri, metropolün, sermayenin başkentinin 
ilişkiler bütününün olağan bir tekrarıdır. 
Koolhaas’ın topoğrafik haritası, modern 
mimari faaliyetin ancak hiç durmaksızın 
hareket eden bir uyaranın, sermayenin 
ve onun yeniden-üretip durduğu mevcut 
toplumsal koşullarının altında mümkün 
olduğunun tasviridir.

Sonuç: Şeylerin tabiatı mı böyledir?
Bu, yalnızca orantısız varoluşunu, 
arlanmaz yaratılış sürecini kutlayan bir 
solipsizmdir… günlük yaşamı arkasına 
saklar.19

İçinde yaşadığımız sistemin, toplumun 
ve dünyanın, içinde yaşanılanların en 
sonuncusu ve en harikası olduğunu 
ilan etmek, mesela “ideolojilerin sonu” 
iddiasının yaptığı gibi, bu dünyanın 
başka bir dünyanın ahiri olduğunu, onun 
tarihselliğini ve en önemlisi de ne şekilde 
sürüp gittiğini unutturmak tehlikesine 

sahiptir. Bu türden gözardı edişlerin ihlali, 
kimi zaman, çok aşikar ve “tabii” olduğu 
varsayılagelen şeylere dönüp bakmak 
vasıtasıyla mümkün olur. Kendilerinin 
varlığını garantiye alarak hesaplamalara 
başladığımız değerlerin bizzat kendileri, 
bir süreç ve değerlenmelerin sonunda 
varolur. Garantici tavır, bu süreçleri 
vareden failleri, bu süreçle alakalı 
problemleri ve en sonunda büsbütün 
süreci yadsır. Değer, kendiliğinden 
oluşmuş bir kadiri mutlak biçiminde 
görülür. Sermaye de tam olarak böyledir. 
Sermayeyi vareden ve yeniden vareden 
süreç, onun verili olarak kavrandığı, 
bugün iktisadi modellerin yeganesi olarak 
itibar edilen neoklasik iktisat teorisinde 
gözardı edilir. Bu model, sermayenin ne 
pahasına ve nasıl yaratıldığına değil, nasıl 
bölüşüleceğine ve mübadelesine odaklanır; 
hesaplamalara, mesela karmaşık marjinal 
fayda hesaplarına başlarken ücreti, karı 
ve faizi hemencecik orada olarak kavrar, 
onun üretilme sürecine dair herhangi 
bir iz yoktur. Bu modelin, bugün “bilim 
değeri” atfedilen tek iktisat modeli olması, 
onu revaç kılan arkaplan ne olursa 
olsun sermayenin üretim sürecine ilişkin 
muazzam bir yanılsama yaratır20.

Delirious New York, kürenin, içinde 
barındırabildiklerinin yeryüzüyle 
temas alanına oranı sonsuz görünen 
biçim olmasının, yani onun kapsama 
potansiyellerinin nasıl tazim edildiğinin 
hikayesini anlatır. Bu anlamda küre, 
tüm üretim ve dolaşım süreçlerini kendi 
bünyesinde tamamlayan, kendi kendine 
yeterli bir sermaye idealinin somut halidir. 
Bir “dahi” olan Samuel Friede, 1906’da 
Globe Tower’ı icat etmişti: Her şeyin 
kendine döndüğü, kendi kendinde olup 
biten bir küre (Resim 2). Bu metropolitan 
mekanın müstakbel arzusudur21. Kule, 
şehir-içinde-şehir olmakla (sermayeler 
arasında bir sermaye?), kürenin ideolojik 
bağıntılarını takip eder. Kule, sermayedir; 
kendi kendinde kendinin ihtiyacı olan 
tüm süreçleri barındırır. Olup biten, 
kendine döner. “Ben Kar ve Zararım” 
diyen kule, sermayedir. “Manifesto yok, 
mimari tartışma yok; doktrin, hukuk 
veya planlama yok, ideoloji yok, yalnızca 
gökdelen [sermaye=kar ve zarar] var”22. 
Bir fenomen, şahıslaşmış-sermaye olarak 
küre, kule göz önündedir. Ne olmak 
istediği de göz önündedir. Peki, göz 
önünde bulunmayan bir şeyler yok mudur? 
Rem Koolhaas, epey basit bir hamle ile 
bunu çok çarpıcı bir şekilde gösterir. 
OMA’nın Zeebruge Deniz Terminali 

5 OMA, “Zeebrugge Sea Terminal”, Zeebrugge, 
1988 (Görseller: OMA’nın izniyle).

5
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projesi, tıpkı Globe Tower gibidir  
(Resim 5). İçine dünyayı sığdırmayı 
deneyen, kendinin kendine döndüğü bir 
sıkışıklık noktası. Şahıslaşmış sermaye, 
kendi kendine bir bünyedir. Koolhaas, 
inşa süreci için muhatap firmaya yapım 
yöntemi konusunda ilginç iki seçenek 
sunar: Bunlardan biri bildik şekilde 
prefabrik çelik iskeletli yapıdır; öteki ise 
sadece 24 Belçikalı işçinin betonarme 
olarak inşa edeceği binadır. Yapının inşası 
senelerce sürecek, gelip gidenler buna 
şahitlik edecektir. Burada, görüntü tersyüz 
olur, kendi kendine yeterli sermaye-
binanın, atar damarın, onu besleyen kılcal 
damarları açığa çıkmaktadır23. Ancak 
bu, onu vareden emek sürecinin “olması 
gerektiği” gibi; maksimum hızda, minimum 
bekleyişte (sermayenin tam da arzuladığı 
gibi) olmadığında (kriz halinde?) ortaya 
çıkar. Sermaye ve onun vücut bulmuş 
halleri, dünyanın sürüp gidişinin “doğal” 
hali olduğunu varsaydıkları, kendilerini 
vareden, fabrikanın kapısından içeri girince 
olup biten süreçleri unutmakla mükelleftir. 
Bir aksaklık, bir kriz olmadıkça nasıl 
işlediğini birden unutturuverir. İşleyiş 
göz önünde olsa da, gözler başka türlü 
görmeyi alışkanlık haline getirmiştir, bu 
refraksiyon halinin düzeltilmesi için bazen 
ufak bir mercek yeterli olur. Sermayenin 
durmadan hacimlenmesi, aşama aşama 
kendine dönmesi, kendi kendini besleyen 
bir kan dolaşımı olması, bu dolaşımda 
geçtiği yollarda nemalanmasıyla mümkün 
olur. Onu vareden, kanlı canlı kılan, kan 
ve candır. Koolhaas’ın yazdıkları bize 
metropolün, sermayenin başkentinin 
(kapitalin kapitalinin) prensiplerini, 
yaşayışını ve onun içinde mimarlık 
yapmanın neye benzediğini vermekle 
kalmaz veya kalmamalıdır. Bunların neyin 
pahasına olduğunu da ortaya koymalıdır. 
Sermayenin, değer-üreten-değerin yaratılış 
sürecini hesaba katarak düşünülecek her 
tasarım, mevcut ekonomik koşulların 
“insaniyetin doğal” koşulları olduğu 
inancını sorgulayarak işe başlayacaktır. 
Sermaye, pek ahlaklı bir püritanın 
perhizi, dahi girişimciye lotaryada 
rastgelen başlangıç tutarı değildir, birileri 
pahasına inşa ve idame ettirilir. Mimari 
faaliyetin kendine münhasır süreci, bu 
aşikar ama kimi retina bozukluklarından 
muzdarip gözlere bulanık görünen 
olguyu netleştirmek için kullanılması, 
kullanılabilmesi gerekir. Bu onu aklanmaz 
bir başıbozuk ya da velinimet-i bi-minnet 
sayarak işe başlamakta değil, insani 
koşulların çiğnenip geçilmediği prensipler 
çerçevesinde görmeye başlamakla olur.

Bu anlamda Koolhaas, bize modern 
mimari faaliyetin tarihsel koşullarını, 

zorunluluklarını ve imkanlarını göstermek 
açısından zengin bir topoğrafik anlatım 
sunar. Onun içinde, onun koşullarında 
mimarlıkla iştigal etmenin ne demek 
olduğuyla ilişkili bir perspektif verir. 
Bu perspektif yalnızca onun çıplak bir 
tasviri değildir, harekete geçmek için bir 
manifesto, kimi göz ardı edilen süreçlerin 
vurgulanması için bir tetikleyicidir 
ve mimarlığın varolduğu dünyanın 
koşullarıyla alakalı dakik bir mercek işlevi 
görür. Ve bu şekilde anlaşıldığında, bu 
metnin yazarınca, içinde bulunduğumuz 
koşullar altında mimari faaliyeti 
sürdürmek için işe yarar bir topoğrafya 
haritasıdır.

■ İhsan Sefa Özer, İTÜ Mimarlık Tarihi 
Yüksek Lisans Öğrencisi.
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dakik bir içeriğe sahiptir bkz.: Robert Hassan, Empires 
of Speed: Time and the Acceleration of Politics and 
Society, Brill, Leiden, 2006.
17 2008’de subprime mortgage krizi olarak tabir olunan 
şokun tetiklediği bunalımın neoliberal kuluçka dönemi 
ve kapitalizmin tabiatında olan bu türden mükerrer iniş 
çıkışların bir analizi için bkz.: Anwar Shaikh, a.g.e.
18 Bkz.: Sanford Kwinter, “Flying the Bullet, or when 
Did the Future Begins?”, Rem Koolhaas: Conversations 
with Students, Princeton Architectural Press, yay.haz.: 
Sanford Kwinter, New York, 1996, s. 67.
19 Koolhaas, a.g.e., s. 100-101.
20 Emery Kay Hunt ve Mark Lautzenheiser, History of 
EconomicThought: A Critical Perspective, Routledge, 
Londra, 1979 (çeşitli yerlerde).
21 Koolhaas, a.g.e., s. 71.
22 Koolhaas, a.g.e., s. 88-89.
23 Kwinter (yay.haz.), a.g.e, s. 17.



112

Y
A

Y
IN

A
R

R
E

D
A

M
E

N
TO

Çılgın Projelerin Ötesinde:
TOKİ, Devlet ve Sermaye

Havva Ezgi Doğru 

İletişim Yayınları, İstanbul, 2021, 232 sayfa, ISBN 9789750531071

Ending the Anthropocene:
Essays on Activism in the Age of Collapse

Lieven De Cauter

nai010 publishers, Rotterdam, 2021, 240 sayfa, ISBN 978 9462086111

Türkiye’de konut üretiminin 
bütünsel bir ekonomi-politik 
analizini sunan kitap, özellikle 
2003’ten itibaren gerçekleşen 
büyük dönüşüme odaklanıyor. 
Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığı’nın (TOKİ), AKP 
iktidarında tümüyle devletin 
yeniden inşasında yüklendiği 
rolü gösteriyor.

TOKİ’nin ilk dönemi, konut 
üretimini “modernleştirmeyi” 
amaçlayan toplu konut 
üretiminin kurumlaştırıldığı 
1980’den 2000’e uzanan 
dönem. 2003 sonrasındaki 
ikinci dönemde ise 

merkezi yürütmenin son 
derece güçlendirilmesiyle 
piyasalaştırma içiçe geçiyor. 
Havva Ezgi Doğru, emekçi 
sınıfları borçlandırarak 
“bağlayan” bu neoliberal 
siyaset içinde, sermaye 
fraksiyonları arasındaki 
mücadeleyi de konu ediyor. 
Sadece konut meselesinin 
ekonomi-politiğini değil, 
Türkiye’de devlet rejiminin 
toplam ekonomi-politiğini 
de irdeleyen kitap, TOKİ’de 
cisimleşmiş otoriter devlet 
formunun altında yatan 
mekanizmayı açığa çıkarmayı 
amaçlıyor.

Kitap şu bölümlerden 
oluşuyor: Giriş: “Neden 
TOKİ Bugünün Türkiye’sini 
Analiz Etmek İçin Önemli?”; 
1. Bölüm: “Madalyonun 
İki Yüzü: Etkin ve Otoriter 
Devlet”; 2. Bölüm: 
“Meskenden Yatırıma 
Dünyada ve Türkiye’de 
Değişen Konut Paradigmaları”; 
3. Bölüm:  “Konut Sektörünün 
‘Modernleşmesi’ ve TOKİ 
(1980-2000)”; 4. Bölüm: 
“Konut Sektöründe Etkin/
Otoriter Devletin İnşası: TOKİ 
(2003-2020)”; 5. Bölüm 
“Sermayedarlar ve TOKİ”.

Belçikalı aktivist, filozof, yazar 
Lieven de Cauter’ın kitabı; 
çöküşü durdurabilmek için 
türümüzün Dünya gezegeni 
üzerindeki yıkıcı etkisinin en 
üst seviyeye ulaştığı jeolojik 
çağ olan Antroposen’in sona 
erdirilmesi gerektiği fikrinden 
yola çıkıyor ve gelinen noktada 
biyosferi kurtarabilmeninse, 
büyümeyi had safhaya vardıran 
mevcut sistemin çöküşüyle 
mümkün olabileceğini 
savunuyor. 

Sivil eylemler ve toplumsal 
hareketlere genel bir bakışın 

yanısıra kentsel aktivizm 
üzerine örnek vaka incelemesi 
sunan De Cauter’ın çalışması, 
iklim felaketinin yadsınamaz 
boyutlarıyla yarattığı siyasi 
melankoliden müştereklerin 
yeniden canlanması gibi 
zamanın daha umut verici 
gelişmelerine doğru ilerliyor. 
Kamusal ve özelin yanında 
unutulmuş ve dışlanmış olan 
üçüncünün yeniden keşfinin 
önemine dikkat çeken kitap; 
başka bir dünya görüşünün ve 
başka bir siyasetin tohumlarını 
içeren bu yeni perspektifle, 
kimliğin, heterotopyanın ve 

ötekilik mekanlarının yeni bir 
ışık altında okunabileceğine 
işaret ediyor.

Felsefi ve kuramsal makaleleri, 
gazetelerden köşe yazılarını 
biraraya getirerek yazarın 
“teoride karamsarlık, pratikte 
iyimserlik” yaklaşımıyla 
paralel bir tür “aktivist 
denemeler” toplamı sunan 
kitap, biyopolitikanın yeniden 
güncellik kazandığı bu 
salgınlar çağında korona krizi 
hakkındaki metinlerle son 
buluyor. 
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The Industrious City:
Urban Industry in the Digital Age

Hiromi Hosoya (Ed.), Markus Schaefer (Ed.)

Lars Müller Publishers, Zürih, 2021, 412 sayfa, ISBN 978 3037786147

Kentler daima ticaret 
ile üretimin, çalışma ile 
yaşamanın fiziksel ve işlevsel 
olarak bütünleştiği yerler 
olageldi. Ancak sanayinin 
yükselişi, bu işlevleri mekansal 
olarak ayrıştıracak imar 
düzenlemelerini gerektirdi. Peki 
endüstrinin dijitalleştiği, seri 
üretim yerine yeniliğe dayalı 
ve giderek daha emisyonsuz 
hale geldiği bir zamanda bu 
mevzuatların rolü nedir? 
Mobilite ve enerjiyi daha 
sürdürülebilir kılmak için 

çalışma ve yaşama işlevleri 
nasıl birleştirilebilir? Dijital 
bozulma, göç ve demografik 
dönüşümlerin karakterize ettiği 
bir dünyada, sosyal eşitlik 
ve toplumsal dirence dayalı 
kentsel alanlar oluşturmanın 
sağlayacağı imkanlar nelerdir?
Harvard Graduate School 
of Design’da (GSD) 
disiplinlerarası kentsel tasarım 
stüdyosu The Industrious 
City’nin sorgulayıcı 
araştırmasına dayanan 
kitap; kentsel endüstrinin 

sosyal, politik, mekansal ve 
ekonomik anlamda geleceği 
şekillendirmesine yol açan 
kökten değişimler sırasında; 
İsviçre’nin çokmerkezli 
kentsel dokusu üzerinden 
üretim, hizmetler, boş zaman 
ve yaşama arasındaki yeni 
ilişkiselliği inceliyor. 

Kitapta; Philipp Aerni, Alex 
Krieger, Nina Rappaport, 
Markus Schaefer, Anna 
Schindler, Daniel Wiener, 
Barbara Zeleny, Gesa 

Ziemer’in metinlerine Iwan 
Baan, Géraldine Recker, Jos 
Schmid ve Joël Tettamanti’nin 
fotoğrafları eşlik ediyor.

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

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

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

Görsel Malzeme: Fotoğraf, harita, 

çizim vb. görsel malzemenin sayısı 
25’i aşmamalıdır. Görsel malzeme 
yayımlanmak üzere gönderildiğinde 
kesinlikle metnin içine yerleştirilmemeli, 
ayrıca sunulmalıdır. 

Görsel boyutu A3 formatını 
aşmamalıdır. Görsellerin dijital imaj 
dosyası olarak JPG, TIFF, PSD gibi 
formatlarda da sunulması olanaklıdır. 
Mimari çizimler Autocad programıyla 
değil, PDF veya JPG, TIFF vb. gibi 
formatlarda gönderilmelidir. Tüm dijital 
görsellerde çözünürlük 300 DPI’dan 
düşük olmamalıdır. 

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

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

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

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










