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İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nden mezun oldu (1997). 
Archiprix (1997), Arkitera Genç Mimar Ödülü (2004), 
iki Ulusal Mimarlık Ödülü (1998–2006) ve YEM (Yapı 
Endüstri Merkezi) Ödülü (2008) başta olmak üzere 
öğrencilik yıllarından başlayarak birçok mimari ödül 
kazandı. 8. İstanbul Bienali kapsamında “homeless 
home” isimli projesini sanatçı Cildo Meireles ile birlikte 
hayata geçirdi (2003). “Collective Creativity” sergisi 
kapsamında Kassel-Kunsthalle Fridericianum’da Oda 
Projesi davetlisi olarak “Yer’den Mekan’a” isimli sergi 
projesine katıldı (2005). “Ev: Bir Yerleşme Müzakeresi” 
isimli mimarlık sergisinin editörlüğünü yaptı (2006). 10. 
İstanbul Bienali küratörü Hou Hanru tarafından kurulan 
KAHEM Stüdyosu’na “masum bir eylem / innocent 
act” projesi kapsamında modernizm ve mimarlıkta 
eleştiri üzerine çalışmak için davet edildi (2007). Pek 
çok ulusal ve uluslararası yayında bölüm editörlüğü 
yaptı, projeleri ve yazıları yayınlandı. Çalışmalarından 
oluşan bir seçki “Genç çizgiler / Young lines” isimli 
kitapta yer aldı (2004). Çeşitli mimarlık okullarında 
proje ve atölye yürütücülüğü yaptı. Alternatif eğitim 
ortamlarının oluşmasına katkıda bulundu. XII. Ulusal 
Mimarlık Ödülleri ve Sergisi (2010) seçici kurul (jüri) 
üyeliği başta olmak üzere ulusal, profesyonel ve öğrenci 
yarışmalarında jüri üyeliklerinde bulundu. 2005’ten 
bu yana, mimarlık bilgi alanı içindeki çok pozisyonlu 
duruşuyla mimarlık ofisi ddrlp’nin yöneticiliğini 
yapmakta, kent, metropol gibi katmanlı mimarlık 
problemleri ve farklı mimarlık ölçeklerine ilişkin çözüm 
stratejilerini araştırıp geliştirmeye çalışmaktadır.

Evsiz Ev 
Yerleştirmesi
Bu çalışmada tasarımcı olarak belirlenen rol, 8. 
Uluslararası İstanbul Bienali kapsamında Brezilyalı 
sanatçı Cildo Meireles’in “homeless home/evsiz ev” 
için oluşturduğu kavramsal metnin, bağlamsal bir ürün 
olarak tasarımı, uygulaması, kente katılımı ve sökümü 
süreçlerini kapsamaktadır.

“homeless home”, dört yapıdan oluşan ve İstiklal 
Caddesi gibi bir yerde geçici olarak var olacak, sonra 
kaldırılacak bir sanat nesnesi. Ürünün hayata geçmesi 
konusunda görünen problemlerin çok katmanlı ve çok 
aktörlü yapısı, kısa zamanda hayata geçme zorunluluğu 
ürüne sanat nesnesinden öte bir anlam katmanı 
eklemektedir. Ürünün kentle ilişki kuran bağlamsal 
bir ürün haline gelmesi gerekmektedir. Kavramsal 
bir metnin belirlediği ve onu anlatan parçalanmış bir 
ev imgesi vardır. Belediye, neredeyse ürünü bozma 
pahasına yapıların boyutlarını belirleyecek kadar 
tanımlayıcıdır. Vakıf, zaman konusunda sıkışmış, 
sponsor da kendi ürünleri ile çözüm üretilmesini 
istemektedir. Yapılara elektrik, su götürülmesi 
gerekmektedir ama zemine müdahale edilmemeli, 
söküldüğünde de iz bırakmamalı. Benim derdim ise, 
sanat nesnesinin bunlara rağmen kendini nasıl ifade 
edilebileceğiyle ilgili.
 
Bu süreçte ortaya çıkan tüm koşullar birer tasarım verisi 
olarak kabul edilerek sanat nesnesi-kent bağlamı-
anlam ilişkileri içinde nasıl çözülebileceği araştırılmıştır.

Tasarım Verisine Dönüştürülen Koşullar
Bir kavramsal metin aracılığıyla sanatçı tarafından 
tanımlanan ürünün koşulları:
 · Kavşağın köşelerine yaklaşık 10m² büyüklüğünde 

dört oda/kutunun yerleştirilmesi
 · Bir evin özel mekanlarının parçalanarak kamusal 

mekana yerleştirilmesiyle oluşacak bu üründe her 
odanın sergileme süresince işlevlerine (salon, yatak 
odası, wc-banyo, mutfak) uygun olarak kullanılması

 · Dört işlevi ayrı ayrı barındıracak bu odaların 
kapıları (her odada iki kapı) yola açılarak kavşağın 
her yönünden odalara girişin mümkün olması
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1.	 Odaların oturacağı zeminlerin farklı yön ve 
eğimlerde oluşu nedeniyle zeminle ilişkiyi sağlayan 
yapısal öğelerin bu durum göz önüne alınarak 
seçilmesi gerekmektedir.  

2.	 “Yer”e ait sınırlayıcılara (elektrik telleri, pankart 
direkleri, tramvay hattı, kablolar, araç geçişini 
engellemek için konmuş zemindeki beton 
mantarlar vb.) göre belirlenen montaj koşullarının 
yapısal tasarıma yansıtılması gerekmektedir. 

3.	 Tüm montaja hazır yapısal elemanların hangi 
kapasitedeki bir araçla taşınacağı ve montajın 
neyle yapılacağı, araçların montaj sırasında nasıl 
konumlanacağı gibi faktörler de yapısal eleman 
tasarımında belirleyici olacaktır. 

4.	 Modüler duvar elemanları dahil tüm yapısal öğeler 
nasıl sökülüp takılabilir hale getirilebilir? Kilitliblok 
elemanlardan taşınabilir bir duvar modülü 
yaratılabilir mi? (Büyük odalarda yaklaşık 16 tona 
varan duvar ağırlığının bu çerçevede en belirleyici 
özellik oluşu göz ardı edilmemelidir)

5.	 Elektrik, temiz su, atık su gibi tesisat donatılarının 
yapı ile ilişkisi yere ait kısıtlar göz önüne alınarak 
nasıl çözülebilir? (Zemine dokunulmamalı, 
havai hatlar için yakın çevredeki olanaklar 
araştırılmalıdır)

Koşul ve soruların yanıtları oluşturmuş ve sonuçta:
Yerleştirmedeki dört odanın her parçası sökülüp 
takılabilir olarak uygulanmış, dokuz tonluk vinç montajlı 
dört adet araçla üç günde (23.00–06.00/gün) montajı 
yapılmış, her oda bienal kapsamında 15 gün boyunca 
sanatçının tarif ettiği biçimde kullanıma açılmış (mutfak, 
wc gibi fonksiyonlar çalışır duruma getirilebilmiş, 
odalara elektrik verilebilmiş) ve iki günde (23.00–06.00/
gün) söküm işlemi tamamlanmıştır.
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Sponsor (Yapı Merkezi) tarafından tanımlanan koşul:
 · Ürünün, firma tarafından üretilen yapı elemanları 

kullanılarak uygulanması

Vakıf (İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı) tarafından 
tanımlanan koşul:
 · Belirtilen tarihler ve sürelerde ürünün montajı ve 

sökümü 

Belediye tarafından tanımlanan koşullar:
 · Ürünün caddedeki yaya hareketini engellememesi
 · Meydan zeminine ürün öncesi ve sonrası herhangi 

bir müdahalede bulunulmaması
 · Oda boyutlarının, minimum 1.60 x 2.00m ve 

maksimum 3.40 x 3.40m olması
 · Odaların belirtilen boyutlara göre meydandaki 

geniş ve dar alanlar göz önüne alınarak 
konumlanması

“Yer”in (Galatasaray Meydanı-İstiklal Caddesi) dayattığı 
koşullar:                                    
 · Gece-gündüz yaya hareketi yoğunluğu farklı ve 

fazla olan bir bölge olması
 · Tramvay ve üçüncü boyutta elektrik hatlarının oluşu
 · Pankart direklerinin sıklığı
 · Elektrik, su ihtiyacı ve atık su-rögar bağlantısı gibi 

ilişkilerin zeminden kurulamıyor oluşu 

Aktörlerin kendi koşullarını birbirlerinden bağımsız 
olarak ifade etmesi ortaya çıkacak ürünün, tasarımcı-
sanatçı etkileşiminin ötesinde bir çözüm olarak ele 
alınmasını zorunlu kılmıştır. Bu sebeple de birbiriyle 
ilişkilendirilmemiş bu koşulların tasarım yoluyla ve ürün 
üzerinden ilişkilendirilmesi kaçınılmaz olmuştur.  

Tasarımcının bu ilişkilendirme sürecinde sorduğu 
sorular: 
 · Sanatçının kaygıları ve yerleştirmenin temel 

düşüncesi bu koşullarla beraber nasıl var olabilir? 
 · Sanatçının, parçalanmış eve ait odalar duygusunun 

ve “şiirsel adalet” temasıyla kurduğu ilişkinin 
odalarda sürekliliği nasıl sağlanabilir?

 · Odalar, Galatasaray Meydanı’ndaki bağlama nasıl 
oturtulabilir? 

 · Bağlamdan kaynaklanan teknik problemler nasıl 
çözülebilir?

10 11



“urban.annex”, sivil inisiyatif, sosyal sorumluluk 
ve güncel sanat ortamlarında çok aktif olan, ayrıca 
mimarlık üzerine çalışmalar yapan sosyolog arkadaşım 
Pelin Tan ile birlikte hazırladığımız bir çalışma. Süreç 
boyunca pek çok aktörün katkısı ile gelişti. Bu aktörlerin 
yanı sıra ticaret ekonomisi üzerine tarih çalışmaları 
olan İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 
Aslı Odman’nın kaynak ve danışmanlık katkılarını da 
belirtmekte fayda var. 

Projeyi hazırladığımız dönemlerde Tuzla Tersanesi, 
çoğunlukla işçi ölümleriyle gündemde yer alıyordu. 
Yazılı ve görsel medya taşeron sistemi, güvenlik 
önlemlerinin yetersizliği, aşırı yoğun çalışma temposu 
gibi konuları gündeme fazlasıyla taşıyor, çözümsüzlük 
ve belirsizlikler de aynı şekilde gündemini koruyordu. 

Oysa Tuzla Tersaneleri sorunu aktarıldığı gibi tek boyutlu 
değil. İstanbul’un önemli kentsel problemlerinin pek 
çoğuna temas eden çok katmanlı (ekonomik, sosyal, 
kentsel) bir belirsizlikler yumağı. İşçi ölümleri ile 
gündeme taşınan konular sadece görünür sonuçlarından 
birkaçı.

“urban.annex”, bir çözüm üretme iddiasından ziyade 
bu bağlamdaki çok katmanlı durumu ve bu durumun 
farklı ölçekli boyutlarını görünür kılmaya çalışan 
bir proje. Görünürlüğün ötesinde ortaya koyduğu 
öneri, çok aktörlü bir iletişim modeli araştırmaya 
çalışıyor. Kentsel barınma, kentsel adaptasyon ve kent 
mekanının 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 hale gelen bir kent 
parçası için temelde şu soruları sormaya çalıştık:

 · Yakın dönemde göç nedeniyle oldukça kötü 
şartlarda barınmak zorunda kalan ve kente uyum 
sorunu yaşayan Tuzla Tersane işçilerinin kentsel 
adaptasyonu,  barınma meselesi ile ele alınabilecek 
bir tasarım problemine dönüşebilir mi? Bu tasarım 
problemi bir mimari programa dönüşebilir mi?

 · Bu tasarım aracılığıyla problemin ölçeği ve 
büyüklüğü, tersane ve yakın çevresinin kentsel 
problematikleriyle işaret edilebilir mi?

 · Oluşturulan mimari program, bu kent parçasıyla 
birlikte ele alınarak, kentsel mekanın dönüşümü 
için bir katalizör olabilir mi?

 · Bu etkileşime yönelik önerilecek kentsel 
konstrüksiyon, kent ekolojisine geri kazanımlarla 
eklenebilecek şekilde somutlaşabildiği gibi geçici 
olabilecek bir yapı sistemi olarak da öngörülebilir 
mi?

 · Mimari programın tasarım sürecinde yer alacak 
olan çok-aktörlü bir iletişim modeli mümkün 
mü? 1970’lerde mimar Yona Friedman tarafından 
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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 mekanına taşındığında, çözümler 
hangi örgütlenme modelleri üzerinden kurulabilir, 
olasılıklar dünyasından olanaklar dünyasına nasıl 
taşınabilir?

Kentsel barınma ve kentsel paylaşım mekanlarını 
programlaştıran “urban.annex”,  40.000  tersane 
işçisinin bekar odalarında kalan ve kentsel göçün ilk 
evresini yaşayan 2000-2500’üne odaklanır. Lagünün 
rehabilitasyonu ile bu programları entegre ederek 
kentsel rekreasyon alanına dönüştürülmesini 
artma-azalma, sökülüp-taşınabilme ya da ortadan 
kaldırılabilme gibi temalar çerçevesinde öngörür. 
Tersane hurdalarının geri kazananımı yoluyla yeniden 
kullanılabilir malzemelerin inşa edilmesine ilişkin 
bilgileri araştırır. Geri dönüşüme açık bir yapısal 
sistemle, kent ekolojisine eklemlenme durumunu 
görünür kılar.

Ancak yapılan bu araştırma, mimarlık alanının kullandığı 
araçları ve tasarım yaklaşımlarını bir çözüm aracı olarak 
kullanmaz. Onun yerine bir taraftan hızlı, bilinen aktör 
ve metotlarla üretilmeye çalışılan olası çözümlerin 
çaresizliğini göstermek, bir diğer taraftan da mimarı 
“Dr. Frankenstein” pozisyonuna düşürecek rolleri ve 
durumun boyutlarını görünür kılmaya yarayacak bir 
temsiliyet alanının yaratılması için kullanır.

“urban.annex”i, tersane sahiplerini, işçi sendikalarını, 
konu üzerine araştırma yapan akademisyenleri, konu 
hakkında sunulmuş rapor ve metinlerden süzülen 
bilgileri,  yukarıdaki sorular çerçevesinde bir senaryo 
üzerinden kavramaya çalıştığımız, bu anlamda da yere 
ait bölünmüş mekan deneyimlerini kentsel bir model 
üzerinden algılamamızı sağlayan disiplinlerarası, çok 
aktörlü ve uzun soluklu çalışma süreci talep eden bir 
araştırma projesi olarak algılayabiliriz. 
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