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Sorular:  
 

1. As a writer, critics and editor you often criticize and create discussion the architectural 
practices in Istanbul; Could you please tell about your opinion about architectural 
practice’s criticism in Istanbul? 

 
Başlangıçta ‘architectural practice’s criticism’’in  benim dünyamda nasıl bir yer tuttuğundan 
ve anlamlandığından bahsederek konuya başlamak daha ifadeli olur. Türkiye’de içinde 
bulunduğumuz mimarlık ortamının mimarlık motivasyonlarını ‘bina’ odaklı kurduğunu 
belirtmekte fayda var. Profesyonel mimarlık ortamının bu odakla mimarlık bilgi alanındaki 
pek çok üretim ve tartışma alanını terk ettiğini hatta o alana ayak bile basmak istemediğini 
söyleyebilirim. Pratik dünya kadar,  farklı okullarda ve öğrenci yarışma jüriliklerinde 
deneyimdiğim kadarı ile mimarlık eğitimi de bu filtrenin bir kurbanı durumunda... Dolayısı ile 
mimarlık  ortamının kendi bilgi alanının dinamikleri içinde, kendini beslediği kaynakları da 
oldukça sınırlamış durumda olduğunu düşünüyorum. Bu durum mimarın pozisyonunu da 
sorunlu hale getiriyor. Mimar, kendi üretim alanından koşullara  göre pozisyon üretmekte 
zorlanınca çoğu kez o koşulara teslim olmakta,  Ürünler, aynı zamanda bir deneyim ve 
tartışmalara olanak sağlayacak araçsallığı  kazananamaktadır. Bu daraltılmış alan üretilenin 
ürünün araçsallığını değil,  nesne ya da obje olarak binanın niteliğini araştırmaya iten bir algı 
üretiyor ki bu da farkında olmadan başka algı budamaları üretiyor. Mimarların üretimlerinin 
biricikliğine doğru , diğer algıların bu budanma durumu, üretimler üzerinden kurulan 
iletişimleri yine tekilleştirip  ‘beğeni’ düzeyine indirgiyor. Mimar da koşullarına teslim  
olduğu, proje çizen adam durumuna indirgendiği bu poziyonda, iyi ihtimalle koşullara en 
uygun ‘bina’yı arayan ya da en fotojenik  ‘bina’yı yapacak adam haline dönüşüyor.   
 
Bu nedenle Türkiye’de mimarlık eleştirisi ya geçmişe dönük tarihsel figürlerin toplam 
üretimleri ya da özel örnekler üzerinden tartışılamayan jenerik konulara odaklanıyor. Tekil 
örneklere indirgenen okumaların pek çoğu da örneklerin özgün içeriklerinden 
kaynaklanmayan,  eleştri metnini yazanın kendi sözünü üretmek için kullandığı nesnesye 
indirgenmiş metinler haline dönüşüyor. Bahsettiğim bu okumaların çoğunun da 
akademisyenler tarafından daha çok araştırma ya da kişisel kariyerleri için gereklilik olarak 
üretildiğini, profesyonel olarak üretilmediğini belirtelim. 
 
Benim yaklaşımım ve konumlanma biçimim ise bu ortamda biraz farklılaşıyor. Mimarlık 
eğitimine başladığım yıllardan bu yana kendimi anlamak ve geliştirmek için kullandığım 
düşünme, yazma ve üretme anlamındaki tüm araçlar, zamn içinde benim üretim alanlarımı 
oluşturdu. Haliyle çok yerden beslenmeye ve bunları deneyimlediğim bilgi alanlarını 
genişletmek için bir fırsat olarak görmeye başladım. Bir tasarımcı olarak da bu kaynakları, 
tasarımsal süreçlere aktarmak ve tartışmak temel motivasyonumu oluşturuyor. Pratik 
dünyaya ait algılar içinde kalmamasını istediğim kendi eleştiri yazılarımı beslendiğim 
dünyanın içinden de bakarak üretmeye çalışıyorum. Bunları tekrar mimarlık ortamının bilgi 
havuzuna dönebileceği üretimlere dönüşmesini, kritik tartışma odaklarını ve sorularını 
içermesini de oldukça önemsiyorum. Bunlara kısaca benim başta kendi ihtiyaç duyduğum 
öğrenme ve deneyimleme süreçlerimin şeffaflaşmış halleri olarak da bakabilirsiniz.  Bu bakış 
temelde,  aktif olduğum ve ürettiğim her noktada sürdürmeye çalıştığım, önümdeki yolu da 
çizen önemli bir nokta.   



 
 
 

2. As a young architect you won several prizes because of your practices; you started off 
working in a construction company and then established your own small office. Could 
you tell us abut the process with the realities in Istanbul during 2000s? What are the 
institutional support structures that you might propose which would be helpful for 
young offices to survive? 

 
Mimarlık okulunda almak zorunda olduğum resmi mimarlık eğitimimi tamamladıktan sonra  
aldığım iki temel kararım oldu: birinicisi nasıl bir mimar olacağıma ilişkin bir karardı, ikincisi 
de bununla çok bağlantılı olarak bunu nerede yapacağım ile ilgili. 
Mimarlığın taradığı bilgi  alanının her yönü, üretim şekli  beni çok heyecanladırsa da  ‘Yapı’nın 
yani ‘inşa edilenin’ benim ruhumu daha çok sarmaladığını hissetmiştim. Yazan, çizen, 
düşünen bunu akademik ortamlarda, mimarlık, tasarım ve sanat medyalarında dillendirmeye 
çalışan bir adam olmanın yanında, içine kapanmayan disiplinlerarası ilişkiler dünyasına 
kapılar aralamaya çalışan, bunu da inşa ederek tamamlayan idealize bir rolün parçası 
olmalıydı. Bütün bu niyetlerin merkezinde bir ‘tasarımcı’ kimliği olmalıydı. Pergelin ucunu 
saplamak istediğim kimliğim; üretimlerini saçaklı olarak farklı mecralara yönlendirse ve 
onlardan beslense de üreten, yapan bir adam olmaktı.  Mimarlık ortamında rol model olarak 
karşımda duran mimar profilleri bunlardan hiçbirine uymuyordu. Bu ülkede olmayan bir 
mimar profilini inşa etmek  için kendim bir yol üretmeliydim. Bu nedenle 1999’dan 
başlayarak  5 yıl merkezinde inşaat olan, yapım sistemleri üreten bir şirketler grubunda 
çalışarak;  yaşadığım ülkedeki  ‘yapı yapma’ konvansiyonlarını kavramak, bu 
konvansiyonlararacılığı ile inşa etmeyi öğrenmekle geçti.  Benim resmi olmayan bu ikinci 
kişisel eğitimim tasarımcı yönümü kullanma fırsatı yakaladığım, çok aktörlü bir ortamda, 
yapım sistemleri geliştirmek ve bunları inşai deneylere dönüştürerek geçti. Diğer yandan 
yaşadığm kentin dinamiklerini, mimarlık ortamını dışarıdan izliyor sonradan bağımsız olarak 
sürdürebileceğim pozisyonumu araştırıyordum. Çalıştığım şirketler grubundan ayrılma ve 
kendi yoluma devam etme kararımı aldığım aralıkta ilk işim çalıştığım şirket tarafından bana 
verildi: Np12 evleri. Bu projeye İkinci mezuniyet projem diyorum. Şantiyesinde 2 yıl yatıp 
kalktığım ve tek başıma çizip, yönetimini yaptığım küçük bir kontenyer benim ilk ofisim oldu. 
Resmi olarak ayrılmasamda özerk, bağımsız bir ofis gibi sadece o işle uğraştım. Hem yapım 
tektoniği olarak  hem de o dönemin ticari konut gerçekliği ile yüzleşmesi anlamında 
istanbul’daki gözlem ve birikimlerimin bir sonucu oldular. Yapılar bitinceye kadar itina ile 
mimarlık ortamını dışarıdan izlerken, ortama ilişkin pek çok sorgulamamın  izini izin verdiği 
ölçüde bu yapılarda sürmeye çalıştım. 2004’de yapılar bittiğinde kendi mesleki kariyerim için 
bir dönemi kapattı ve benim için yeni bir dönem açtı.  O yıl genç mimar ödülü almam, ard 
arda yapının aldığı ödüller, konutların pek çok akademik teze  ve araştırmalara konu olması 
gibi pek çok durum beni mimarlık ortamında daha çok görünür kıldı. 
 
Kendi ofis düzenime geçme kısmı, benim bundan sonraki mimar pozisyonum ve  ortam 
içindeki üretimlerim açısından oldukça önemliydi. Hem mimarlık okullarında proje 
yürütücükleri, jürilikler, hem mimarlık yazıları üretmi, hem araştırma projeleri ya da sanat 
projeleri, hem de profesyonel mimarlık hizmetlerini ve yarışmaları yürütebileceğim nasıl bir 
ofis nasıl bir ortam olmalıydı. Bir örneği yine yoktu. Mevcut örnekler de şunu gösteriyordu; 
önce bir kurumsal yapı oluşturursun, sonra o yapıyı yaşatmaya çalışırsın, ofis için iş alırsın, 



çalışanları ve ofisi ayakta tutmak için iş üretirsin gibi... Ben ve alternatif mimarlık eğitim 
ortamlarında, öğrenci buluşmalarından bu yana çok şey paylaştığımız ve ürettiğimiz mimar 
arkadaşlarım biraraya gelerek  ‘alternatif bir ortam’ oluşturmaya karar verdik. O dönemlerde 
‘yeni ofis açmak’ başlıklı bir panelde ‘biz hem üretim hem de yapılanma anlamında  
konvansiyonel bir ofis olmak istemiyoruz’ demiştim.  Niyetimiz, bu ortamı her bireyin farklı 
bir kurumsallık taşıyabileceği,  ofisi beslemek zorunda olduğumuz tek bir bir organizmadan 
çıkartıp, yapmak, üretmek istediklerimizin bir aracı, bir paylaşım ortamı haline nasıl 
dönüştürebilirizi araştırmaktı. Gerektiğinde bağımsız gerektiğinde birarada farklı üretimler 
yapabilen kendinden organizasyonlu bu model, zorunluluklar üzerine değil, istek ve merakla 
üzerine kurulu... Kendi adıma çok kimlikli üretimsel pozisyonumu, motivasyonumu 
kaybetmeden, verimli olarak sürdürebildiğimi düşündüğüm ortamı şimdilerde  geliştirmeye 
çalıştığımızı, mimarlık okullarında proje yönetimi derslerinde bu ofis işleyişini anlatarak 
seminerler aracılığı ile paylaştığımızı, kendimizi sınadığımızı söyleyebilirim.         
 

3. You also work on architectural social research projects such as collaborating with social 
scientists and artists. How do you see the practices of collaboration, participation and 
critical knowledge production in architecture? 

 
Kendi yaşadığım mimarlık ortamındaki mimarların büyük çoğunluğunun kendi etkinlik ve 
üretim alanlarını mimarlık bilgi alanının diğer alanlarla paylaştığı çok konuyu  dışarıda 
bırakacak şekilde sürdürdüğünü gözlüyorum. Hatta çok içinde olduğumuzu iddia ettiğimiz 
kent ve mekan bile biz mimarlar tarafından ele alınmaya, incelenmeye, üzerinde üretimler 
yaparak araştırmaya açık,  henüz el değmemiş durumlar içeriyor... Bu alanlar da sosyal 
bilimciler, sanatçılar, güncel sanatla ilgilenen  aktivistler ve  farklı disiplinlerden kişilerin 
üretim alanında farklı katmanlarda yer aldığını gözlemliyorum. Ben mimarlığın araçlarının 
hem düşünme, sorgulama araştırma,  hem de görünür kılma anlamında farklı üretmler ve 
bakış açıları üretebileceğini düşünüyorum. Benim ortamın mimarlık konvansiyonları ve 
üretimlerinde yer almayan, bu tür üretimlere olan ilgim ve yaşadığım bazı deneyimler farklı 
disiplinlerden  kişilerle ortaklıklar kurmamı sağladı. Zaman içinde de  bazen bağımsız, bazen 
küçük ortaklıklarla bazen de grup çalışmlaraı ile üretme imkanları yakaladım. Bu kanalı hem 
beslenme hem de kendi bilgi alanıma ait kavrayışımın sınırlarını genişletmek üzerine 
kuruyorum. Buradaki çalışma deneyimleri, ticari profesyonel üretimlerimizdeki duruşlarımızı 
belirlememizde, üretilenin kendi örnekleri içindeki pozisyonunu yeniden 
anlamlandırmamızda da çok faydalı durumlar üretiyor... Bu çalışmaları mümkün olduğunca 
mimarlık ortamına seminer, konferans, yayın, sergi gibi araçlarla sunarak ve tartışmaya 
açarak geri beslemelere olanak sağlamaya, sınamaya çalışıyorum. 
 
 

4. Could you please tell about your research projects such as the housing for seasonal 
workers in Tuzla and urgent issues of Tuzla – Kartal area (east-south Istanbul)? 

 
Urban annex, sivil insiyatif, sosyal sorumluluk ve güncel sanat ortamlarında çok aktif olan, 
mimarlık üzerine de çalışmalar yapan sosyolog arkadaşım Pelin Tan ile birlikte hazırladığımız 
bir çalışma. Süreç boyunca pek çok aktörün katkısı ile gelişti. Ticaret ekonomisi üzerine tarih 
çalışmaları olan Bilgi üniversitesi tarih bölümünden Aslı Odman’nın kaynak ve danışmanlık 
olarak katkılarını da bu aktörler dışında belirtmekte fayda var.  



Projeyi hazırladığımız dönemlerde Tuzla Tersanesi,  çoğunlukla işçi ölümleri ile gündemde yer 

alıyordu.  Yazılı ve görsel medya taşeron sistemi,  güvenlik önlemlerinin yetersizliği, aşırı yoğun 
çalışma temposu gibi konuları fazlası ile gündeme taşıyor;  bildiğiniz gibi çözümsüzlük ve belirsizlikler 
de aynı şekilde gündemini koruyordu.   Oysa Tuzla Tershaneleri sorunu aktarıldığı gibi tek boyutlu 
değil;  İstanbul’un önemli kentsel problemlerinden pek çoğuna temas eden, iten çok katmanlı 
(ekonomik, sosyal, kentsel)  bir belirsizlikler yumağı. İşçi ölümleri ile gündeme taşınan konular sadece 
görünür sonuçlarından birkaçı.  

Urban.annex,  bu anlamda öncelikle bir çözüm üretme iddiasından çok, bu bağlamdaki çok katmanlı 
durumu ve bu durumun farklı ölçekli boyutlarını görünür kılmaya çalışan bir proje.  Ortaya koyduğu 
öneri salt görünür kılmanın ötesinde çok aktörlü bir iletişim modeli araştırmaya çalışıyor.  Kentsel 
barınma, kentsel adaptasyon ve kent mekânının dönüşümü gibi konuları irdelemeye çalışıyor. Bir üst 
başlıkta başka kentsel durumlara referans oluşturabilecek çok aktörlü kentsel modellere yönelik bir 
araştırma olarak da algılanabilir.   

Taşınması öngörülen, ancak deniz ticaretindeki gelişmeler kentsel politikalar nedeniyle kentin içinde 
büyüme sorunu yaşayan ve taşınamayan tersane, diğer tarafta ekolojik vasıfları her geçen gün 
kaybedilen ve suyu boşaltılan lagün (doğal göl). Ayrıca havaalanı, Formula 1, Pendik ve Kartal’da 
öngörülen alt merkez gibi dış baskılar ile geleceği belirsiz haline gelen bir kent parçası için temelde şu 
soruları sormaya çalıştık;  

Yakın dönemde göç nedeniyle oldukça kötü şartlarda barınmak zorunda kalan ve kentle uyum sorunu 
yaşayan Tuzla Tersane işçilerinin kentsel adaptasyonu,  barınma meselesi ile ele alınabilecek bir 
tasarım problemine dönüşebilir mi?  Bu tasarımsal problem bir mimari programa dönüşebilir mi? 
Bu tasarım aracılığı ile problemin ölçeği ve büyüklüğü, tersane ve *yakın çevresinin kentsel 
problematikleri ile işaret edilebilir mi? 
Oluşturulan mimari program, bu kent parçası ile birlikte ele alınarak, kentsel mekânın dönüşümü için 
bir katalizör olabilir mi? 
Bu etkileşime yönelik önerilecek  kentsel konstrüksiyon; kent ekolojisine geri kazanımlarla 
eklenebilecek şekilde somutlaşabildiği gibi geçici de olabilecek bir yapı sistemi olarak da öngöürlebilir 
mi ? 
Mimari programın tasarım sürecinde yer alacak olan katılımcı çok-aktörlü bir iletişim modeli mümkün 
mü? 1970’lerde Mimar Yona Friedman tarafından önerilen mimar ve kullanıcı arasında birçok ilgili 
aktörün yer alacağı bir iletişim modelinin günümüzün karmaşık kentlerinde geçerliliği var mı? 
Bu problematikler çok aktörlü bir uzlaşma zemini olarak kent mekânına taşındığında, çözümler hangi 
örgütlenme modelleri üzerinden kurulabilir, olasılıklar dünyasından olanaklar dünyasına nasıl 
taşınabilir? 

Urban_annex’i  tersane sahipleri, işçi sendikaları, konu üzerine araştırma yapan akademisyenler, konu 
hakkında sunulmuş raporlar ve metinlerden süzülen bilgileri,  yukarıdaki sorular çerçevesinde bir 
proje bir senaryo üzerinden kavramaya çalıştığımız, bu anlamda da  yere ait bölünmüş mekan 
deneyimlerini kentsel bir model üzerinden birlikte algılamamızı sağlayan bir araştırma projesi olarak 
algılayabiliriz.     

 
     



5. You are working on a project with an Austrian investment firm; what is your experience of 
working with a foreign company? 
  
Türkiye’de iş yapacak olan yabancı müşterilerin  çoğunluğu (buna bazen yerli müşteri de 
dahil oluyor) yabancı (bir İngiliz, Fransız ya da Amerikalı)  mimarlık bürosuna hazırlatılmış 
‘concept’ projelerle gelerek Türkiye’de yerel ilişkileri kuracak, projeleri hazırlayacak taşeron 
ofisler arıyorlar. Bunlara çoğunlukla iyi tasarım ofisleri bile pek direnmediğini görebiliyoruz. 
Bu tür örneklerle biz de zaman zaman karşılaşıyoruz. Prensip olarak başından sonuna kadar 
tasarım ve projelendirme süreçlerine  dahil olmadığımız projeleri  büyüklüğü, niteliği ne 
olursa olsun kabul etmiyoruz. Böyle bir ortamda yabancı bir firmanın bir tasarım ofisi olarak 
bizi seçmesi, ürettiklerimize bakarak bizi tercih etmesi bizim için önemli bir motivasyon 
kaynağı oldu.    

Yaşadığımız bu deneyimi; tasarım süreçlerinde kendimizi daha rahat hissettiğimiz ancak proje 
hazırlama süreçlerinde ve iletişimsel koordinasyonda daha zor bir ilişki yaşadığımız bir süreç 
olarak tarif edebilirim. İşin zor kısmı buradaki yerel aktörlerle kurulan ilişkiler, konvansiyonel 
yapım alışkanlıkları,  bürokratik taleplerden kaynaklanan uyumsuzluklar üzerine kuruluydu. 
Mimar olarak bu ilişkilerin ortasında kalan ve bir denge oluşturmaya çalışan yıpratıcı bir süreç 
yaşadığımızı itiraf etmeliyim.  

Genel olarak mimarlık hizmeti verirken, yapacağımız iş üzerinden müşterilerimize ifade 
etmekte zorlandığımız ‘mimarın rolü’ ve bizim ürettiğimiz ‘pozisyonel duruş’un işin başında 
bizden talep edilmesi ile başlayan uyumlu birliktelik; bundan sonraki süreçleri ne kadar zorlu 
da olsa sağlıklı sürdürebilmemiz için çok önemli bir başlangıç teşkil etti. Ve proje, resmi 
onayları alınarak uygulama aşamasına geldi.  Ancak, Avusturyalı müşterimizin bir yatırımcı 
olarak;  ülkenin değişen koşulları, belirsizlikler, ekonomik kriz ve iktidar odakları tarafından 
yapılan kentsel manipülasyonlar nedeniyle bir süre beklemeye karar vermesi nedeniyle 
yaklaşık iki sene süren çalışmalar ne yazık ki askıda kaldı. 

Bu deneyimin bizim için en önemli yanı; yer’le ilişki kurma stratejilerimizi aktörler,koşullar, 
durumlar ve ilişkiler çerçevesinde tasarım süreçlerimize aktaracak yeni boyutlar üretme şansı 
yakalamamız olmasıydı diyebilirim. 


