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        İLİŞKİSEL BİR EYLEM OLARAK HARİTALAMA 

Mimarlık Dosya’nın bu sayısı, son dönemde gitgide daha çok ilgi çeken bir eylem olarak mimarlık günde-
minde kendine yer edinen haritalamayı ele alıyor. Günümüzde haritalama, algısallığa; yalnızca olmasa da 
çokça görselliğe dayalı özgürleştirici, eleştirel, sanatsal yaratıcılığı vurgulayan karakteri yanında; bilgi / bul-
gu ve kavramlar arasındaki ilişki ağlarının kurgulanmasını içeren işlevselliğiyle de yaygın kullanıma sahip. 

‘Harita’, 1980’lerde, haritacılık1 disiplini içinden Brian Harley2 önderliğinde başlayan yazınında örtülü 
hegemonik yapısının ortaya konması ve konvansiyonel üretim yöntemleri ile disipliner normlarına yönelik 
köklü bir öz-eleştiri süreciyle yeni bir kimlik kazandı. Günümüzde sonuç üründen çok oluşum sürecini vur-
gulayan ismiyle haritalama, öznel ve ucu açık bir eylem olarak resimden edebiyata, sinemadan mimarlığa 
tasarım süreçlerinin belirleyeni, parçası ve hatta kendisi olarak tartışılıyor ve uygulanıyor.

Haritalama, çoğullaşmayı ve derinleşmeyi mümkün kılan; konvansiyonel haritalarda bir aradalığı mümkün 
görülmeyen veri çeşitliliği ile bu verilerin ‘yer’le ve birbirleriyle bağlantılarını yeni ve özgün dil ve yöntem 
arayışlarıyla ortaya koymayı hedefleyen; temelde ilişkisel olarak tanımlanabilecek bir eylem. Mimarlık ve 
kentsel tasarımda ise haritalamanın belirleyici özelliği, ‘yer’le ilişkilenme kapasitesidir: Haritalama, disipli-
ner temsil konvansiyonlarına karşı sergilediği eleştirel duruşla mekânın tasarımını yeni ve kapsayıcı bir an-
layışla ele alıp kenti ve deneyimselliği ön plana çıkarır. Bu çerçevede haritacı sokaktan bakar, ve herşeyin 
üzerinde evrensel bir bilgi tanımlamayı değil öznel bir deneyim olarak haritalama sürecinin kendisini ifade 
etmeyi amaçlar ve bu amaçla yaşamın içinden izleri takip eder3.

Dosya, tam da bu noktada deneysel haritalamanın mimarlık eğitimi ortamında gerçekleştirilen güncel bir 
seçkisini sunan Aslıhan Şenel’in yazısı ile başlıyor. Şenel, ‘Mimarlık Eğitiminde Haritalama: Gelenek-
sel Eril Mimarlık Üretimine Yaratıcı Bir Eleştiri’ başlıklı yazısında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü’nde gerçekleştirilen öğrenci çalışmalarını içeren bu seçkiyi sunarken ‘yer’i ve deneyimi ikincil gö-
ren ‘dayatmacı’ mimarlık anlayışına alternatif olarak haritalamanın üretkenliğini örnekliyor. Bu çerçevede 
haritalama ‘betimleyici ve bilgi verici bir temsil’ değil, ‘yer’in yeni üretimleri için eleştirel bir araç olarak 
ortaya konur. Yazıda her bir hartitalama çalışması, haritalamanın edimsel4  özelliğini ortaya koyan ve yeni 
yer üretimini mümkün kılan bir ‘performatif’le oluşturduğu değişken ilişkiler içinde sunuluyor: ‘yer’ dene-
yimi, her çalışmada yeni bir kavramsallaştırmayla alternatif mimarlıkların temeli oluyor. 
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Yiğit Acar’ın ‘Bilginin Haritalanması: Bilgi, İlişkilendirme ve Temsil’ başlıklı yazısı ise kavramsal haritala-
mayı ele alıyor. Haritalamayı geniş anlamı ile iki faklı grup elemanın bir kurallar bütününe göre eşleştiril-
mesi olarak tanımlayan Acar bu tanımıyla tüm sınıflama eylemlerini -görsel olarak temsil edilsin edilmesin- 
haritalama olarak ortaya koyar. Bilginin organizasyonu ve temsili ile ilgili üç tarihi figür üzerinden bizi bilgi 
haritalamanın temellerine götüren Acar, kavramsal haritalamayı da diğer haritalama eylemleri gibi ilişkisel 
olarak tanımlar, ki temelde bir kavramın diğer kavramlarla ilişkisini tayin etmekle ilgilidir. Acar’a göre 
kavramsal haritalama ne kadar bütün haritalar gibi ‘öznel, yapay, açık veya gizli bir biçimde bir söylemin 
dünya görüşünün temsilcisi’ olsa da ‘anlam inşa etmek için ihtiyaç duyduğumuz bir araçtır’. Bu çerçevede 
Acar, mimarlık kuramının kendisini de bir haritalama eylemi olarak görüyor ve örnekleriyle tartışırken bil-
ginin haritalanmasının Türkiye mimarlığı bağlamındaki öneminin altını çiziyor.

Acar’ın bilginin haritalanması bağlamında ele aldığı kavramsal haritalama, Deniz Altay Baykan’ın ‘Haritayı 
Altüst Etmek’ yazısında kentsel tasarım sürecinin ‘yer’den bağımsız temeli olarak araçsallaştırılıyor. Bay-
kan, Şenel’in yaklaşımına paralel olarak yine mimarlık eğitiminde, bu kez Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasa-
rım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde gerçekleştirilen stüdyo projeleri üzerinden örnekleyerek, haritalamayı 
kentsel tasarımda deneysel bir yöntem olarak ortaya koyuyor. Bu bağlamda stüdyo çalışmasında önce 
kavramsal haritaların, sonra halihazır haritanın kentsel tasarım sürecindeki rolü sorgulanmış ve bu sorgula-
ma sürecinde edinilen anlayışla haritanın kendisi tasarıma temel olacak alternatifleri üreten bir araç olarak 
tekrar kurgulanmıştır. Şenel’in yazısında anlatılan yönteme karşıt olarak öncelikle ‘yer’ deneyiminden değil 
kavramdan yola çıkan bu çalışma, kavramla kenti anlamak üzerinden hareketle halihazır haritanın reddi ve 
bu kavramsal anlayışla tekrar kurgulanması üzerinden öznel ve eleştirel yeni ‘yer’i ortaya koyan haritala-
manın dönüştürücü gücünü vurguluyor.

Pelin Yoncacı Arslan’nın ‘Kitabın Performansı ya da Basılı Bilginin Haritalanması Üzerine’ başlıklı yazısı 
ise bu kez farklı bir ortamda; kitaptaki basılı bilginin edimselliğini ortaya çıkarmak üzere haritalamanın bir 
yöntem olarak kullanılmasını ele alıyor. 1970’lerin radikal / eleştirel sanat ortamında ortaya çıkan karşı-
üniversitenin müfredat el kitabı olarak önerilen ‘Karşı Eğitim Planı’, basılı bilginin durağanlığına karşın 
taşınabilir, kavramsal bir bağlam üreten haritalarla ‘yer’i; karşı-üniversitenin ‘geçici, süreksiz ve deneysel 
‘yer’ini’ kurgular. Bu doğrultuda bir dizi örnek üzerinden basılı metni edimselliğe taşımanın yöntemlerini 
tartışan Yoncacı Arslan’a göre bilginin formu ancak ilişkisel / mekânsal etkileşimli kurgu içinde görülebilir. 
Yoncacı Arslan, bu doğrultudaki deneysel kurguları ODTÜ Mimarlık Bölümü bünyesinde yürüttüğü der-
sinde yapılan öğrenci çalışmalarında, bu kez güncel dijital araçlar üzerinden örnekliyor: bu çalışmalarda 
kitaplardaki bilgi dijital formlar aracılığıyla görsel bir ilişkiselliğe kavuşuyor. 

Basılı bilginin haritalanması örnekleri de ortaya koymaktadır ki haritalama, mekân tasarımı disiplinlerinde-
ki kullanımının yanısıra herhangi bir bilgi alanında ürettiği kavramsal bağlam için de mekânsal deneysel 
kurguları içerir. Bu bağlamsal çerçevede harita, açıkça mekânsal ve yüzey-yönelimli bir metin; haritalama 
ise bir objeler alanında ilişkilerin tasarlanmış kurgusu ile mekân(sal)-söylemsel bir pratiktir5.

Son çalışma olan ‘Bilinemeyenler Haritası’nda ise, kavramsal bağlamdan tekrar kent mekânına dönüyo-
ruz ve haritalamanın kent mekânındaki eylemsel potansiyellerinden oyunsallıkla karşılaşıyoruz. Kente 
‘sokak’tan bakan bir yaklaşımla kent mekânında ‘öznel, çoklu ve değişken bilgi’nin üretimi, bir oyun-harita 
bağlamında daha fazla insanın katılımıyla yeni bir boyut kazanıyor. Kenti yaşayanların gözünden ortak 
deneyimleri ve hayalleri sergileyen bu çalışma, haritalamanın mimarlık ve kentsel tasarıma eleştirel bir 
bakışının üretken örneklerinden biri. 

Haritalamanın güncel söylemini oluşturan hem kavramsal, hem de mekânsal tartışma ve deneysel pratik-
lerin ülkemizdeki yansımalarından oluşan bu seçki haritalamanın bilgiyi, kenti ve mimarlığı ‘yer’leştirerek 
ve edimselleştirerek yeniden anlamlandıran dönüştürücü potansiyelini ortaya koyuyor. Görülüyor ki bu 
potansiyel, özellikle mimarlık eğitimindeki önemiyle geleceğin mimarlık anlayış ve pratiğini de şekillendi-
rebilecek güce sahip. Keyifle okunması ve her ortamda ve ölçekte mekânın tasarımında ufuk açıcı olabil-
mesi dileğiyle...
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1 Haritacılık, İngilizce ‘cartography’ kelimesinin karşılığı olarak haritacılık sanatı ve uygulamasını, haritalama ise, İngilizce 
‘mapping’ kelimesinin karşılığı olarak haritalama eylemini ifade edecek şekilde kullanılmıştır. http://www.tdk.gov.tr/index.
php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.59841ecb438238.79242290, (E.T. 14.04.2019)

2  Brian J. Harley ve David Woodward, The History of Cartography, Volume 1 -Cartography in Prehistoric, Ancient, and 
Medieval Europe and the Mediterranean, (Chicago: University of Chicago Press, 1987).

3 Peta Mitchell, Cartographic Strategies of PostModernity –The Figure of Map in Contemporary Theory and Fiction, (London: 
Routledge, 2008) 22.

4 Edimsel, performatif anlamında kullanılmıştır; “Edim niteliğinde olan, gerçek olarak var olan, fiilî…” vurgusuyla.

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5cb6d0948b7353.92809839 (E.T. 
14.04.2019)

5  Mitchell, Cartographic, 18.

DİPNOTLAR
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Günümüz haritalama yaklaşımları kapsamında Türkiye’deki çalışmalardan derlenen bu seçkiye 
dair bir giriş niteliğinde olan bu yazı, güncel -eleştirel- haritalama teorisinin özellikle ilişkisellik 
üzerinden kurgulanmış olmasından yola çıkarak hem kavramsal hem de mekânsal haritalamanın 
mimarlık kuram ve tasarımındaki ufuk açıcı rolünü tartışmaktadır.

Ela Alanyalı Aral doktora derecesini ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden aldıktan sonra 2008 ve 2012 
yıllarında Delft Teknik Üniversitesi’nde Mimarlıkta Yaratıcı Haritalama üzerine doktora sonrası 
araştırmalar gerçekleştirdi. 2016 yılından beri ODTÜ Mimarlık Bölümü bünyesinde çalışmaları-
nı sürdüren Alanyalı Aral, Ekim 2017‘de University of East London ortaklığıyla gerçekleştirilen 
çalıştay kapsamında sergilenen ve Ankara’da Suriyeli mültecilerin yaşam alanlarını ele alan ha-
ritalama öğrenci çalışmalarını ‘Mapping Syrian Migration –Migrant Spaces in Ankara’ başlıklı 
kitapta yayınlamıştır. 2018 yılında Mimarlık dergisinde yayınlanan ‘Mimarlıkta Yaratıcı Harita-
lama: Yaşanmış Mekânı Görünür Kılmak Üzerine’ başlıklı yazısında yaratıcı haritalama kuram 
ve uygulamalarının mimarlıkta yeni açılımlar içeren dönüştürücü rolünü tartışan Alanyalı Aral, 
bu konudaki araştırma ve çalışmalarına halen yürütmekte olduğu haritalama dersleri bünyesinde 
devam etmektedir. Mimari tasarım ve peyzaj tasarımı stüdyoları da yürütmekte olan Alanyalı 
Aral’ın başlıca araştırma konuları arasında mimarlıkta ifade ve tasarım aracı olarak yaratıcı harita-
lama yanında kentte kamusal mekânın desteklenmesi, kamusal mekân olarak artık mekânlar ile 
Ankara’da Frig dönemi tümülüslerinin kente olası katkıları da bulunmaktadır.

Mapping as a Relational Act
In its contemporary critical theory, mapping is constructed primarily as a relational act. Regard-
ing this theoretical basis, this introductory article for the selected studies on mapping in Turkey 
today discusses the seminal role of the mapping of both concepts and spaces in architectural 
discourse and design.
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Aslıhan Şenel, Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 
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Aslıhan Şenel, Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü 

Haritalama mimarlığın yerle kurduğu ilişkiyi yeni-
den düşünme ve bir yerle alternatif ilişkiler kurma 
eylemi olarak görülebilir. Haritalama, eril mimar-
lık düşüncesini ve eğitimini sorgulatan olanaklar 
sunabiliyor, örneğin yere dair disiplinlerarası, 
kolektif, bedenli, yapanın kendisini yansıttığı bir 
bilgi üretme ve yerden bu yolla öğrenme biçimle-
ri öneriyor. Geleneksel eril mimarlık üretiminin, 
yeri kontrol edilebilir, üzerinde yükselinebilir, içi-
ne girilebilir bakir ve boş alan olarak ele alması 
ve bu düşüncenin bir uzantısı olan baskın mimar-
lık eğitiminde yerin durağan temsilleri üzerinden 
mimarlığın kullanımına sunulmuş bir nesne olarak 
görülmesi sorunlu görünüyor. Bugün İstanbul gibi 
neoliberal politikalar ile hızla dönüşen bir metro-
polün diğer kentlileri gibi, mimarlık eğitimcisi ve 
öğrencisinin kentte yerle birebir ilişkilenememesi 
genelleyici ve mevcut mekânsal eşitsizlikleri yeni-
den üreten bir mimarlık ile sonuçlanabiliyor.

Son yıllarda mimarlık eğitimi ve üretimine eleştirel 
olmayan bir biçimde dahil edilmek istenen hari-
talamayı, geleneksel analizin bir biçimi olmanın 
ötesinde tartışmak istiyorum. Yer üzerinde otorite 
kurarak sahiplik iddia eden haritayı ve ürettiği tekil 
bilgiyi eleştirerek ortaya çıkan haritalama kavramı, 
1990lardan bugüne yerin bilgisinin bakana ve 
baktığı konuma göre değişken ve çoklu olduğunu 

gösterdi.1  Haritalama, mimarlık ve kentsel tasarım 
alanında çokça uygulanıyor olsa da, mevcut hari-
talama iddialarının niyetlerini ve ürettikleri bilgi-
leri sorgulamak gerekiyor. Mimari tasarım projesi 
kapsamında başlangıçta yapılan bir analiz olarak 
haritalama, öznel tasarım kararlarını meşrulaştıra-
cak nesnel bir belge olarak sunuluyor.2 Haritala-
manın çıkış amacına ters düşen bu uygulamalar, 
sömürgeci geleneği devam ettirerek bir yerin tüm 
yönleriyle bilinebileceği ve temsil edilebileceği 
yanılgısı yaratabiliyor.3 Günümüzde haritalama, 
çoğunlukla ürün olarak görülüyor ve kimi zaman 
da çekici grafikleri ve içerdiği etkileyici bilgiler ile 
üretim süreçlerini gizliyor. Bu nedenle harita yap-
mak ve haritalama arasındaki eleştirel tavır farkı 
kaybolabiliyor. Burada haritalamanın, ürününden 
daha çok eleştirel eyleminden ve süreçte, bir yer-
de kurduğumuz ilişkilerle bir performans olarak 
tartışılabileceğinden söz etmek istiyorum.

Performans, sanat alanında bir tiyatro oyununun, 
müzik parçasının ya da benzerinin tek defaya 
özgü icra edilme eylemi olarak tanımlanıyor. Bir 
performans senaryo ya da partisyon gibi bir yön-
lendirici ile sonsuz kere tekrar edilebiliyor. Fakat 
her tekrar, icra eden, izleyen, yer ve zamana göre 
yeni bir üretim oluyor. Performansın yeni üretim-
lere olanak sağlaması, sabit bir nesne olmaması 

MİMARLIK EĞİTİMİNDE HARİTALAMA: 
GELENEKSEL ERİL MİMARLIK ÜRETİMİNE 

YARATICI BİR ELEŞTİRİ
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yani özneler arasında ya da nesne, yer ve özne 
arasında gerçekleşiyor olması ile açıklanıyor. Per-
formansın öncü veya artçı bir aktarımı (çizimi, 
yazımı, videosu,…) dahi olsa, bunun tanımlayıcı 
ya da betimleyici olmaktan çok beklentisel veya 
yönlendirici olması performansın tekrarı sırasında 
gerçekleşebilecek farklara olanak sunuyor. Bu ola-
nağa performatiflik diyebiliriz. 

Haritalamayı bir performans olarak tanımlayarak, 
onun aracılığıyla hem yaparken hem de okurken 
yer ile kurduğumuz ilişkinin değişkenliğine vur-
gu yapmaya çalışıyorum. Haritalamayı betimle-
yici veya bilgi verici bir temsil olarak görmüyo- 
rum. Haritalayan kişinin zamana ve yapma biçi-
mine bağlı olarak nesneler, yerler ve diğer özneler 
ile kurduğu ilişkilerin değişmesiyle her haritalama 
eylemi yerin yeni bir üretimi oluyor. Yönlendirici 
işaretlerle üretilen haritalamanın her bir okuması 
ise performansın tekrarı sırasında farklı yeni yer 
üretimlerine yol açabiliyor. Buradaki her “harita-
lama” başlığı böyle bir özgün bir araya gelişi ve 
dolayısıyla yeni bir haritalama tanımını içeriyor. 
Haritalamanınperformatifliği olarak tanımladığım 
bu değişken durum, her “performatif” başlığı altın-
dayeni alternatif mimarlık üretim biçimlerini orta-
ya koymaya aracılık ediyor. Her bir “haritalama” 
ve “performatif” başlık çiftinin arasındaki etkileşim 
haritalamanın mimarlık üretimi ile arasındaki ilişki 
gibi esnek ve değişken.

Bu yazıyla geleneksel eril mimarlık üretiminin 
tekleştirici (tek arsaya tek mimari cevap), çeşitlili-
ği bastırıcı (üretim ortaklarını tek müellif söylemi 
altında silişi) ve (mimarlık ürününü donmuş bir 
esere, bir yerde yaşayanları yalnızca pasif insan-
kullanıcıya, yerin tüm karmaşıklığını geometrik 
sınırlarla belirlenen arsaya, yaşamsal gereksinim-
leri yalnızca fiziksel işlevlere indirgeyen) nesne-
leştirici üretimine alternatif bir üretimpeşinde olan 
mimarlık eğitimi araştırmamı sunuyorum. İTÜ Mi-
marlık Fakültesi’nde yürütmekte olduğum seçmeli 
dersler ve mimari tasarım stüdyosunda önerdiğim 
çalışmaların düşünce altyapısını açıyor ve olası 
yeni araştırma alanları için lisans öğrencilerinin 
ürettiği cevapları okuyorum. 

Birinci Haritalama: Bir Yerden Her Gün Geçmek 
İle O Yerde Bir Gün Durmak

Taksim Meydanı 1995’den beri her gün geçtiğim 
bir yer; lisans eğitimime başladığım yıldan itibaren 
mezun olduktan sonra profesyonel olarak mimar-
lık yaptığım, sonra da yüksek lisans ve akademik 
hayatım boyunca 23 yıldır okul ya da iş ile ev 

arasında her gün en az iki defa yürüdüğüm mey-
dan. Meydan için kısa, benim hayatım için uzun 
bir süre. Taksim Meydanı benim için pek çok şey: 
Otobüs durağında beklerken dünyanın dört yanın-
dan insan manzaraları seyretmek, otobüslerle aynı 
kaldırımda yürürken ürkmek, inşaat bariyerleri ve 
reklam panolarıyla kısıtlanan gündelik hareketle-
rimiz, merdivenlerde yatay yürürsem yayalaştırıl-
mış düzlükte bir kamyon ya da otobüs tarafından 
ezilmeyeceğimi öğrenmek, polis bariyerlerinin 
içinden geçmenin tedirginliği ile her an söyle-
nebilecek “dur!” kelimesi için kulak kabartmak, 
meydandan parka geçerken hissettiğim sakinleme, 
parktan meydana geçerken hissettiğim sevinç, kuş 
sürülerini durup izlemenin heyecanı, AKM’nin di-
lim dilim yıkılışını izlemenin karmaşık duyguları, 
tanımadığım binlerce insanla aynı anda birlikte 
bulunmak, her adımda patlamadığımıza sevinerek 
koşar adım yürümek, her an bir arkadaşımla karşı-
laşabilme olasılığının heyecanı ve hiç görmediğim 
ama duyduğum, okuduğum bir yığın olay.

Taksim Meydanı benim gibi oradan geçenlerin 
benzer ve farklı gündelik mekânsal eylemleri ile 
sürekli olarak tekrar kuruluyor. Sosyolog Michel 
de Certeau, yayaların gerçekleştirdiği mekânsal 
eylemlerin baskın düzenleri ve temsil sistemleri-
ni aşarak yeri sürekli yeniden ürettiğini söylerken 
mekândan geçenlere büyük bir güç atfeder.4 Bir 
haritalama işi, öğrencilerle yeri üreten bu gündelik 
mekânsal eylemleri izlemek üzere durmak, etrafı-
mızdakileri hareketleri ile çizmek ve onları sürekli 
haritalayacak bir mimari tasarım yapmak olabilir. 
Bu işte mekânsal eylemleri hareketler ve akışlar 
olarak görmeye çalışmak, bunları sabitlemeden 
çizmek işin ilk zorluğudur (Resim 1). 

Resim 1. Collective Imaginations Mimari Proje Öğrencileri, Bahar 
2016. Taksim Meydanı’nda hareketler, değişimler ve akışların farklı 
öğrenciler tarafından paylaşılarak kendi özgün teknikleri ile harita-
lanması.

Hareketin yönü, hızı, ritmi, şiddeti ve kim tarafın-
dan yapıldığı gibi farkları haritalamayı amaçlarken 
bu farkları kendisinde yeniden üretecek bir mi-
marlığın aranması da başka bir zorluk içerir.
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yordum. Gelen önerilerden birkaçı, idrar yap-
ma ve dışkılama gibi basit fizyolojik ihtiyaçların 
ötesinde kalabalık meydanın içinden geçmenin 
ve ortasında yalıtılmış olarak ihtiyaç gidermenin 
çelişkili değişken duygularını renkli ışıklarla ha-
ritalayan, tuvalet yapma eylemini kentin ana alt-
yapı sisteminden çıkararak ihtiyaç giderildikçe 
büyüyen ve değişen bir bitki tabakası ile eyle-
min bir haritalamasını oluşturan, ve meydanda 
yayalaştırmaya rağmen devam eden ağır araç 
trafiğinin rotaları üzerine yayılıp onları harita-
layarak sekteye uğratan tuvalet-olmayanlardı.7 

Buradaki iki örnekten ilki meydandan geçen-
lerin hareketlerini içine alır, yavaşlatabilir, hız-
landırabilir ve yönlendirirken tuvalet ihtiyacını 
oturmak ve uyumak gibi diğer birçok ihtiyaçla 
birlikte, onlardan hiyerarşik olarak ayırmadan 
karşılar ve kamusal mekanda tuvaletin varlığını 
normalleştirir. Etrafında gerçekleşen her eyle-
min hafızasını, sunduğu olanaklarla haritalayan 
öneri burayı olası başka eylemlere de açar. Bu 
sırada kendisi de o hareketlere hiç kapanmaya-
cak şekilde biçimlenir (Resim 2). İkincisi mey-
dandaki devinimle birlikte hareket eden, tuvalet 
eylemi için bir süreliğine kapanan ve hiçbir za-
man sabitlenmeyen duvarlardan oluşur (Resim 
3). Toplumun pis olarak kodlayıp içeri kapattığı 
ortak tuvalet tersyüz olur. Bu tuvalet-olmayan 
kamusal alanda değişken sınırların yanında top-
lumsal psikolojik sınırların da yeniden haritala-
masını yapar.

Birinci Performatif: Haritalama Bir Yerin Temsili 
Değil Performansı Olabilir.

Görsel benzerlik ve semboller ile değil işleyişin 
bir başka işleyişe aktarımı ile çalışması nedeniy-
le haritalama eyleminin bir performans olduğu 
söylenebilir. Yönlendirici işaretlerin (notasyon) 
ister istemez indirgeyici ve soyut olması nede-
niyle haritalamanın ürününün hiçbir okuması 
başladığı yere benzemeyecektir. Bu nedenle 
performatif olduğu iddia edilebilir. Sanat ku-
ramcısı ve performans sanatçısı Peggy Phelan, 
performansın performatifliğinin işin yeniden 
üretilemezliğinden, her üretimin yeni bir iş ol-
masından kaynaklandığını söylüyor.5 Örnek 
olarak sanatçı Sophie Calle’in bir galeriden ça-
lınan tablolara dair hatırladıklarını ziyaretçi ve 
çalışanlara anlattırıp bunları tabloların yerine as-
masını veriyor ve nesnenin kaybolmasının per-
formans için son derece önemli olduğunu hatır-
latıyor. Calle burada görmenin, hatırlamanın ve 
anlatmanın performatif özellikte olduğunu, her 
bir eylemin yeni bir performansa dönüştüğünü 
ve yeni bir üretimle sonuçlandığını gösteriyor.

Birinci haritalama yeri, yönlenme belirten işa-
retler ile dinamik bir anlatıya dönüştürürken bir 
biçimde performe eder. Harita temsili değildir, 
haritanın işaretleri okunmaya ve onlardan yeni 
hareketler üretmeye davet eder.6  Bu perfor-
matif haritalamadaki işaretleri mimari tasarım 
yoluyla performe etmeye çalışmak, bunun da 
ötesinde yeni hareketlere aracı olarak mevcut 
haritalamayı oluşturmaya devam etmek, Taksim 
Meydanı’ndaki “Tuvalet-Olmayan” projesinin 
amacıydı. Tuvalet-Olmayan projesi geleneksel 
olarak tuvaletin mimarlığıyla ve kentsel mekan-
daki konumuyla yeniden ürettiği toplumsal cin-
siyetlere, ekonomik ve sosyal eşitsizliklere bağlı 
beden kontrol mekanizmalarını sorunsallaştırı-
yordu. Erkekler açıkta meydanın kenarlarında, 
tüketim yapanlar çevreleyen dükkanlarda, yük-
sek gelirliler etraftaki lüks otellerde tuvalet ih-
tiyacını görebilirken, birçok kişi meydanda yok 
sayılmasını eleştiriyordu. Bedenin kentin altya-
pısındaki sifonu çekmekle yükümlü kontrollü ve 
mekanik görevinden öte fiziksel ya da psikolo-
jik bir varlık olarak kabul görmemesini de yine 
tuvalet aracılığıyla tartışabilmeyi umuyorduk.
Bu projede öğrencilerden meydandaki herke-
sin var olabileceği ve meydan haritalamaların-
daki bedenlerin, araçların, duyguların, seslerin, 
düşüncelerin ve hayallerin hareketiyle ilişkiye 
giren tuvalet-olmayanlar geliştirmelerini bekli-

Resim 2. Nida Ekenel, 2016. Taksim Meydanı’nda “Tuvalet-Olma-
yan” mimari   projesine ait tuvalet yapmak, uyumak, oturmak gibi 
eylemleri çevresindeki gündelik eylemlerle hiyerarşi kurmadan 
birlikte haritalayan plan.
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ile oyun alanına dönüşüyor, bir eğimle yaslanı-
labilir ahşap yüzeyler oluyor, bitkilerle geçilmez 
oluyor, … Parka Beyoğlu’ndan gelirsen, kentin 
yoğunluğu ve karmaşıklığından sonra beklenme-
dik bir açıklık buluyorsun. Farklı kotlardaki teras-
lardan Haliç’e bakabiliyorsun. Pakın içindeyken 
geniş bir gökyüzü altında bitki örtüsüyle çevrili bir 
adadaymışsın hissi veriyor. Bir gün ıssız bir adaya 
düşsen yanına alacağın üç şey ne olurdu?

Büyük kağıtlar, yumuşak uçlu kurşun kalemler, 
hevesli bir öğrenci grubu… Bu iş Şişhane Parkını 
kolektif olarak çizmeye çalışırken bu yerin kişilere 
göre haritalamasını ve aynı zamanda farklı bakışla-
rın ortak bir zeminde bir araya gelmesini amaçlar. 
Birlikte oturmak ve çizmek bu haritalamanın bir 
zorluğudur. Herkesin farklı biçimlerde yer kapla-
dığı, kimi zaman çizme sıranı beklediğin, kimi za-
mansa çizerken mekânı paylaşmayı öğrendiğin bir 
süreç. Birlikte haritalamak yerde çeşitli biçimlerde 
oturmayı ve yere yatmayı kolayca kabul edilebilir 
kılıyor. Böylece beden de çizmek de özgürleşiyor, 
kamusal mekânda gittikçe sıkışmış olan bedenler 
genişliyor, yayılıyor ve rahatlıyor (Resim 4, 5).

Resim 3. Seçil Yatan, 2016. Taksim Meydanı’nda “Tuvalet-Olma-
yan” mimari projesine ait duvarların çevresindeki hareketlerle bir-
likte hareket ettiğini gösteren ardışık zamanlı üç plan.

Resim 4. Şişhane Parkı çalışmasında bir grubun mekanı ve çizimi 
paylaşma sürecine dair fotoğraf.

Resim 5. Şişhane Parkı çalışmasında bir grubun elemanlarının diğe-
rine göre çizme sürecine dair fotoğraf.

İkinci Haritalama: Bir Yerde Birlikte Oturmak Ya 
Da Yere Oturmanın Kolektif Hali

Şişhane Parkı, Unkapanı Köprüsü’nden Taksim’e 
çıkarken Tarlabaşı Bulvarının kavisini dönünce 
birden karşına çıkan ve tam göremeden arabayla 
hızla yanından geçtiğin araba yollarıyla çevrili ula-
şılamaz ıssız bir yeşil ada gibi görünürken bir gün 
oturulabilir bir parka dönüştü.8 Parkta zemin sana 
pek çok oturma olanağı sunuyor, basamaklarla 
iniyor, çıkıyor, farklı kotlar oluşturuyor, sert beton 
plakalarla kaplanıyor, yumuşak plaklar ve küreler 
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Resim 6. Füsun Çetin, Büşra Aslan, Taylan Karabaş, Hilal Yıldız ve 
Mert Ceylan, 2017. Çizimin çizildiği zemini ve üzerinde çizenlerin 
baskısını görünür kıldığı Şişhane Parkı Haritalaması.

Resim 7. İrem Korkmaz, İdil Bayar, Göksu Sabuncuoğlu, Kübra Yıl-
dırım ve Beste Soybilge, 2017. Çizimin çizildiği zemini ve üzerine 
düşen gölgeler aracılığıyla yapıldığı yer ve zamanı aktardığı Şişhane 
Parkı Haritalaması. 

Resim 8. Begüm Topuzdağ, Can Metin, Seçil Yatan, Benjamin 
Chaignon, Badr Eddin Zeina ve Odai Al Hashmi, 2017. Çizenlerin 
farklı bakış açılarını ve mesafe kavrayışlarını değişen ölçek ve çizim 
ifadeleri ile aktaran Şişhane Parkı Haritalaması. 

İkinci Performatif: Haritalanan Zemin Aynı Za-
manda Haritalayanı Haritalayabilir.

“Arsa” olarak yer değil “zemin” olarak yerin çağ-
rışımları buradaki yerle ilişkimizi daha iyi açıkla-
yabilir. Mimarlık kuramcısı Robin Dripps zeminin 
nesneleştirilmesi ve sınırlarının sabitlenmesinin 
zor olmasından dolayı, mimarlık ve kentsel tasa-
rımda olasılıkların kontrol edilip kısıtlanabilmesi 
amacıyla insan ve doğa etkileşiminin karmaşık-
lığını basitleştiren “arsa” kavramının tercih edil-
diğine işaret eder.9 Arsanın boyutları ve sınırları 
haritalarla sabitlenmiş olduğundan tasarıma “alt-
lık oluşturma” bakımından oldukça kullanışlı-
dır, halbuki zemin onunla kurduğumuz ilişkiye 
göre yeniden tanımlanması gereken, özellikle 
belirtilmediği sürece “sağlam” olduğuna emin 
olmadığımız, muğlaklıklar barındıran bir kav-
ramdır. Antropolog Tim Ingolds, zemin kotunun 
tam olarak nerede olduğunu belirlemenin güç-
lüğüne dikkat çeker, çünkü bazen bitkisel mad-
de ya da geçmişin yapısal maddesi çok yoğun 
olabilir ve zemin farklı katmanlardan oluşur.10  

Üzerine oturduğumuz ve çizdiğimiz zeminin do-
kularının ve izlerinin çizimlerde kendini göster-
mesi bu haritalamanın beklenmedik bir parçası 
oldu. Zemin çizimin içinde sınırlanmaya çalışılır-
ken kendi sınırlarını aşıp dokularıyla ve detaylarıy-
la haritalamaya sızdı. Aynı zamanda çizenlerin ka-
ğıda farklı baskılarını, kol hareketlerini de gösteren 
dokular, haritalayanı haritalar nitelikte. Çizenlerin 
farklı mesafe algılarına göre ölçeklenen ve bakılan 
yöne göre yeri belirlenen çevre çizenlerin çizim-
deki varlıklarına dair başka izler olarak görülebilir 
(Resim 6, 7, 8).
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Üçüncü Haritalama: Bir Yeri Anlattırmak Ve Yeri 
Orada Yaşayanlardan Dinlemek

Eminönü Hanlar bölgesi kentin hem en hareketli 
ve en göz önündeki yerlerinden, hem de bir çok 
bilinmeyen hikaye barındırıyor. Hanlarda ve çev-
resinde kentin canlı ticaret hayatı sürerken, içeri-
lerde, çatılarda, arkalarda bu ticaret hayatının bir 
parçası olan üretim ve depolama faaliyetleri sü-
rüyor. 2015’te İBB Meclisi tarafından imar planı 
değişikliği ilan edilmesinin ardından hanların ve 
bölgenin geçmiş ve mevcut yaşamı dikkate alın-
madan turizm amaçlı dönüştürülme sürecinin 
başladığına tanıklık ediyoruz. Buradaki yaşamın 
çeşitliliği kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya. Son 
birkaç yıldır öğrencilerle bu kayboluşa direnmeye 
çalışan performatif haritalamalar yapıyoruz. Hari-
talamalar nesnel yer bilgisi ile öznel anlatıları bir 
araya getiriyor, bu sırada bakanın katılımını sağla-
mak için çeşitli denemeler sunuyor.

Buradaki haritalama işimiz hanların mimari çizim-
lerini oradaki yaşam ile yeniden kurmayı içeriyor. 
Haritalamalar mimari çizimi harekete geçiriyor, 
bakan kişiyi kendi bağlantılarını kurarak yeni bil-
giler üretmeye davet ediyor. İlk haritalama hanın 
içinde çalışan çaycıyı dinleyip izleyerek üretildi. 
Haritalama mimari plan ve kesitleri, hanın içinde 
dolaşan dinamik bir bakışa göre ölçekler arası ge-
çişlerle çaycının anlatısını yeniden kuruyor (Resim 
9). Bir diğer haritalama ise hanın içindeki depo-
lama ve yığma eylemlerinin hanın görece sabit 
olan duvar ve döşemelerini tekrar ürettiğini ortaya 
koyuyor (Resim 10). Sabit mimari elemanlar gö-
rünmez olduğunda dahi iç yaşamın düzeni onların 
varlığına dair güçlü bir işaret.

Üçüncü Performatif: Yeri Yaşantısıyla Haritala-
ma Çoklu Bir Kavrayışa Olanak Sağlayabilir.  

Bir yerin yaşamını o yerden silmek, yeri sadece 
nesnel bilgisiyle temsil etmek orayı kontrol etme-
nin bir yolu olabiliyor. Nesnel yer bilgisinin kayna-
ğının, M.S. 2. yy’da yaşamış İskenderiyeli matema-
tik ve coğrafya bilgini Ptolemaios (Batlamyus)’un 
yeri insansız olarak tarifleyen topoğrafya tanımının 
Rönesans Batılı temsil anlayışını kurmada kullanıl-
ması olduğunu söyleyebiliriz. Ptolemaios Coğraf-
ya kitabında, “coğrafya,” “topoğrafya” ve “kho-
rografya” terimlerini ayrıştırarak ilkini dünyanın 
genel özelliklerinin bütüncül bilgisi, ikincisini ye-
rin geometrik esaslara göre bilgisini, üçüncüsünü 
ise bir yerin içinden deneyimlenerek oluşturulan 
bilgisi olarak tanımlar.11 Bu ayrıma göre eski Yu-
nan ve Roma felsefesinde khora, Arapça ve Türkçe 
“mekân” ve Türkçe “yer” insana tabi olanı ifade 
ederken topos insansızdır, geometri bilgisiyle nes-
nel olarak tanımlanabilen “boş yer”i ifade eder. 
Türkçe kavrayışımızda bir yer esas olarak boş de-
ğildir, hep bir öznesi vardır.

Resim 9. Nida Ekenel, Oğuzhan Koral, Sinem Celen ve Ayşenur 
Temur, 2015. Eminönü’ndeki Sağır Han’da ardışık parçalı ve farklı 
ölçekli mimari plan ve kesitlerle bakanı içinde dolaştıran haritala-
ma.

Resim 10. Zeynep İrem Şan, Merve Bıyık ve Emre Günel, 2015. 
Eminönü’ndeki Büyük Yeni Han’da depolama ve yığma eylemleri-
nin hanın görece sabit olan duvar ve döşemelerini tekrar üretimini 
haritalayan planlar. 
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Coğrafyacı Denis Cosgrove haritacılığın, Pto- 
lemaios’un topoğrafya kavramından yola çıkarak 
Rönesans’dan itibaren yeryüzü üzerinde güç ve 
kontrol aracı olarak geliştiğini hatırlatır.12 Erken 
haritalardaki topoğrafya çizimleri bir yeri uzak 
bir bakış noktasından, dolayısıyla kontrol eden 
erk sahibinin gözünden çizer. Kuş bakışı, plan ve 
aksonometrik çizim teknikleri her şeyin görünür 
olduğu tanrısal, yani tek ve sabit bir bakış üretir. 
Toplum yaşamına dair insan gözünden çizimler 
bir süre ayrı olarak fakat aynı paftalarda çizilme-
ye devam eder. Zamanla harita çizimleri yaşamsal 
olandan tamamen uzaklaşır ve yerin yalnızca öl-
çülebilir ve nesnel olarak gözlemlenebilir bilgisini 
içerir. 

Eleştirel haritalama, yerin tekil bilgisine kuşkuyla 
yaklaşır.Yapanın kendi bakış açısını açıkça ortaya 
koyduğu ve böylece başka bakışlar için alan açtığı 
bir yaklaşım talep eder. Dolayısıyla haritaya bakan 
kişi sadece pasif bir konumda değildir, aktif ola-
rak haritayı görmek, okumak, bozmak ve yeniden 
yapmak için davet edilir.

Dördüncü Haritalama: Bir Yere Dair Yeni Hika-
yeler Anlatma

Ursula Le Guin biricik kahramanlardan ve on-
ların zafer kazandıran aletlerinden bahseden 
hikâyelerin toplumsal belleğimizi çok uzun za-
mandır işgal ettiğini yazıyor. Bunun yanında, ona 
göre çok da anlatılmayan ve baskılanan şey, aslın-
da kahraman ve silahından önce icat edilmiş olma-
sı gereken ve yaşamın devamını sağlayacak olan 
toplayıcılık ve toplananın fazlasını eve taşıyacak 
gereç olmalıdır:

“[…] bütün o sopalar, mızraklar, kılıçlar, o beyin 
göçerten, saplanan, vurulan şeyler, o uzun ve sert 
şeyler hakkında işitmediğimiz şey kalmadı; ama 
içine bir şeyler konan şeyi, mazrufun zarfını şimdi-
ye kadar hiç dinlemedik.”13

Tüm toplumsal anlatılardaki gibi, kahramanlar ve 
onları yücelten eserlerine dair anlatılar mimarlık 
pratiğini ve düşüncesini de çok uzun zamandır iş-
gal ediyor. Bu tür bir mimarlığın dışında kalan ko-
nuları çalışmak amacıyla mimarlık eğitiminde bir 
süredir müşterekler ve barış konularına yönlendik. 
Bu konular, ortak üretim, işin sonlanmayan bir sü-
reç olarak ele alınması ve jüri gibi rekabet artırıcı 
eğitim yöntemlerinden kaçınılması gibi çalışma 
ilkelerini de beraberinde getirdi. Öğrencilerle bir-
likte yürüttüğümüz eleştirel haritalama çalışmaları, 
bu ilkelerle örtüşen şekilde tek bakış açısına kar-

şılık çoklu bakış, son ürün değil tekrar üretim ve 
rekabet yerine kolektif çalışma üzerinden işliyor.

Yere dair eşitlikçi, kapsayıcı ve ortaklaştırıcı ha-
yalleri çoğaltmanın bir yolu mekânsal hikayeler 
anlatmak olabilir düşüncesiyle, mevcut ayrıştırıcı 
mekânsal yapılaşmayı adım adım tersyüz eden ve 
yeni alternatif yapılar kuran mimarlıklar çalışıyo-
ruz. Hikayelerin yerle ve mimarlıkla haritalanması 
olarak özetlenebilecek bu adım adım mekânsal 
ilişkiler kurma süreci bir yere yerleşmenin alter-
natif bir yolu olabilir. Bir yeri boş kabul etmeyen, 
o yerdeki mekânsal hikayeleri araştıran, yeni hi-
kayelerin kurulması için çalışan, ilişkiler ile deği-
şen dönüşen mimarlıklar olabilir. Bunlardan bazısı 
yerdeki mevcut mekânsal ayrışmaların sebebi ola-
bilecek yapıları ele alıyor, bazısı da o yerde yaşa-
yanların bir araya geldikleri ortaklaştırıcı mekân ve 
olayları araştırıyor. 

Karagümrük’te Vefa Stadyumu çevresinde oluşan 
mekânsal ve sosyal ayrışmayı konu alan iki işten 
biri stadyum kenarında ortak bir alanı kapatan bir 
yapıyı açarak stadın olası kapatma stratejilerini 
aşan mekânsal ve üretim temelli taktikler öneri-
yor (Resim 11), diğeri ise stadyumdaki ve çevre-
sindeki apartmanların bireysel yaşamlarına kıyasla 
herkesi eşitleyecek bir su baskını hikayesiyle eşya, 
mimari yapı elemanı ve mekânsal geri kazanım 
yoluyla yeni eşitlikçi ilişkiler oluşmasına çalışıyor 
(Resim 12). Süleymaniye ve Vefa’da geniş yıkım-
lara ve yerinden edilmelere eleştirel yaklaşan işler 
belli yerlere özgü ortaklaştıran sosyal ilişkileri ve 
mekânsal eylemleri mimarlık yoluyla haritalıyor 
ve mimarlık bu eylemlerle tekrar kuruluyor. 

Resim 11. Metehan Gürsu, 2018. Vefa Stadı’nda aşevinden ortak 
yemek ve tekstil üretimine yönelik bir yapının mekânsal hikâyesini 
haritalayan mimari proje çizim serisi. 
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Resim 12. Nijat Mahamaliyev, 2018. Vefa Stadı’nın eski sarnıç 
işlevini geri getiren hayali bir su baskını sonrası eşya, mimari yapı 
elemanı ve mekansal geri kazanım üzerine bir hikâyeyi mimari 
proje aracılığıyla haritalayan çizim serisi

Resim 13. Merve Bıyık, 2015. Süleymaniye’ de farklı zamanların tek 
mekân paylaşımını haritalayan vaziyet planı, kesit  ve seri çizimler.

(Resim 13, 14, 15, 16). Tarlabaşı’nda bir kişinin 
ya da grubun barış yapıcı olduğu düşünülen ey-
lemlerinin dinamik bir haritalamasını mimarlıkla 
yapmaya çalışıyor. İşlerden biri barışın çatışmaları 
yaratıcı bir enerjiye çevirmek olduğu düşüncesiy-
le kişiler arasında farklı oyunlu ilişkiler kurduran 
bir yapı (Resim 17), diğeri ise barışın farklılıkları 
esnek bir biçimde barındırmak olduğu düşünce-
siyle üretilen örtü, kap, duvar, döşeme ve başka 
mekânsal biçimler arasında sürekli oluş halinde 
bir yapı öneriyor (Resim 18).
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Resim 14. Seçil Yatan, 2015. Vefa’da eskilerin gündüzcü-gececi 
paralel yaşamlarını haritalayan vaziyet planı, maket ve kesit.

Resim 16. Nida Ekenel, 2015. Azapkapı Metro Köprüsü altında tozu 
bile değiştirmeyenlerin yaşamını haritalayan yapının vaziyet planı, 
maket ve planı. 

Resim 15. Tildem Kırtak, 2015. Süleymaniye’ de gündelik rutinleri 
dönüşerek haritalayan yapıya dair vaziyet planı, maket ve seri 
çizimler. 

Resim 17. Başak Cengiz, 2017. Kişiler arasında oyunlu ilişkiler 
kurduran barış-yapıcıya dair vaziyet planı, seri çizimler ve kesit. 
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Dördüncü Performatif: Bir Şey Haritalamak Bir 
Şey Yapmaktır.

Anlatmanın performatifliği dil felsefecisi J.L. 
Austin’in “bir şey söylemek bir şey yapmaktır,” 
düşüncesiyle açılabilir.14 Austin söz söylemenin 
kendisinin bir eylem olduğunu gösterirken yapı-
salcı çözümlemelerin iddia ettiği gibi anlamın 
dilde içkin olmadığını, söz söyleyenin niyetine, 
dinleyenle paylaştığı toplumsal kodlara ve sözün 
söylendiği bağlama göre oluştuğunu ortaya koyar. 
Feminist felsefeci Judith Butler’ın Austin’in düşün-
celerinden ve psikanaliz kuramından faydalanarak 
başlattığı tartışmalar, cinsiyet gibi bedenin doğuş-
tan var olduğunu düşündüğümüz özelliklerinin 
toplumsal beklentiler ve bedensel eylemler aracılı-
ğıyla edinildiğini ortaya koyar.15 Feminist felsefeci 
Elizabeth Grosz, performatiflik kavramını bedenin 
kurgulanmasının ötesinde konumlanması yönün-
de genişletir. Grosz performatifliği bedeni tanım-
lamada kullanılan ikili zıtlıkları (zihin-beden, öz-
ne-nesne, psikolojik-biyolojik) bozguna uğratan 
bir durum olarak ortaya koyar.16  Beden, zihinsel 
ve fiziksel arasındaki ilişkilerin sürekli oluş halin-
de olduğuna işaret eder. Bedenin mekânsallığı, 
sınırları ve konumusürekli yeniden haritalanır, di-
namik olarak tekrar tekrar üretilir. Bu sayede gör-
meyen birinin bastonu, sürücünün arabası, bacağı 
olmayan birinin protez bacağı bedeninin bir par-
çası olarak algılanır ve işler.

Bu sürekli konumlanma-kurma eylemi, sanat ta-
rihçisi Jennifer Gonzales’e göre kişiselleştirilen 
nesnelerle, performans sanatçısı ve araştırmacı 
Deidre Heddon’a göre de kişinin hayatında önem 

Resim 18. Sıla Avar, 2017. Farklılıkları barındırmak üzere sürekli 
değişen barış-yapıcıya dair seri çizimler, kesitler ve maketler.

kazanan yerlerle oluyor. 17 Kişisel nesneler ve yer-
ler bedenin mekânsal sınırlarını değiştiren ya da 
genişleten eklentileri olarak işliyor. Bu nedenle, 
mültecilerin bir anda tüm kişisel eşyaları ve yer-
lerinden kopmasının beden haritalama sürecinde 
ani bir kopmaya neden olduğunu düşünebiliriz. 
Siyaset felsefecisi Giorgio Agamben ulus-devletin 
mülteciden vatandaşa kabul sürecinde ilk adım 
olarak bağlarından koparılmış bu tür bir “çıplak 
yaşamı” ve kişiselleştirmeye imkan sağlamayan 
mülteci kamplarını kullandığına dikkat çekiyor.18

Kentte yaşadığımız hızlı dönüşüm süreci ben-
zer bir travmaya yol açabilir. Ortak alanların si-
yasal iktidar ve sermaye tarafından dönüştürül-
mesi, özelleştirilmesi, kontrolünün artırılması ve 
kent mekânında eylemlerimizin kısıtlanması,19 

mekânsal bağlarımızı korumamızı zorlaştırıyor, 
bedenimizin uzantısı sayılabilecek yerlerin dö-
nüştüğünü, artık ulaşılamaz olduğunu görüyor ve 
gittikçe sıkıştığımızı hissediyoruz. Ortak alanların 
azalması, sosyoekonomik ayrışma temelli yeni 
kent mekânlarında farklı sınıftan insanlar ile gün-
delik karşılaşmaların azalmasına neden oluyor. Bu 
nedenle, öğrencilerle sürdürdüğümüz haritalama-
ların yerle yeniden bağlar oluşturmamıza aracılık 
ettiği için önemli olduğunu düşünüyorum. Yap-
tığımız şey, sadece sokakta bulunmak, yerle, in-
sanlarla ve kentteki diğer canlılarla temas içinde 
üretmek ve belli yerlere tekrar giderek işlerimizi 
paylaşarak diğer kentlilerin de bize ve yaptığımıza 
bir yakınlık oluşturmalarına çabalamak. Bunlar tek 
taraflı performanslar değil, başkalarını da çeşitli 
aşamalarda sürece davet eden işler.

Kültürel kuramcı ve video sanatçısı Mieke Bal, 
performans ile performatiflik arasındaki farkın, 
farklı öznelerin katılım olanağının bulunmasıyla 
açıklanabileceğini belirtiyor.20 Bir performansın 
gerçekleşmesi onu öznel alandan çıkararak pay-
laşılan öznelerarası alana taşıyor, performansın 
performatif özelliği onu deneyimleyen öznenin 
belleğinin harekete geçtiği ve/veya bedeninin 
farkında olduğu ölçüde ortaya çıkıyor ve diğer 
öznenin katılımıyla yeni bir performans gerçekle-
şebilmesi olanaklı hale geliyor. Bu durum, perfor-
mansın performatifliğinin yeni bir performansa dö-
nüşmesi olarak tanımlanabilir. Haritalarken de bir 
performans yapmak performatifliği beraberinde 
getirmiyor, eleştirel haritalamanın katılım yolları-
nı araması gerekiyor. Burada örneklerini verdiğim 
barış ve ortaklık konulu projeler, katılımı öncelikle 
toplumun mevcut hikâyelerini toplayarak ve bun-
ların mekânsal karşılıklarını arayarak, daha sonra 
mimarlık üretimlerini hikâye kitabı biçiminde pay-
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laşarak sağlamaya çalışıyor. Dinlemek, iletişimve 
etkileşimin yollarını aramak da projenin önemli 
bir parçası oluyor (Resim 19).

Resim 19. Kübra Yıldırım, 2016. Kitabın açılan her sayfasında 
mekânsal hikâye adım adım kuruluyor, yine mekânsal bir okuma 
deneyimi üretiliyor ve okuyucunun katılımı için farklı yollar araştı-
rılıyor.

Resim 20. Zeynep İrem Şan, Sıla Avar ve Ekin Eryılmaz, 2018. 
İşgalcilerin haritalanmaması, Süleymaniye’de kayıtdışı ekonominin 
kaldırım işgallerine dair ilişkileri gösteren fakat bunların gizliliğinin 
korunması için coğrafi bilgiyi bozan bir haritalama. 

Resim 21. Taylan Karabaş, Gamze Kaya ve Nida Bilgen, 2018. 
Yeri değiştirilmiş malzemelerin haritalanmaması, Süleymaniye’de 
kayıtdışı malzeme hareketinin üç farklı bakış açısından aktarılması 
ve gizliliğinin korunması için öyküleme yoluyla kurgusal olarak 
ilişkilendirilmesi.

Beş: Haritalama-ma

Bir yeri anlatmanın bir yolu da haritalama-ma 
olabilir. Haritalamama, haritalama yapmamak de-
ğildir, daha çok ilişkileri aktivist bir eylem olarak 
muğlak bırakan veya yanlış kuran bir haritalama 
olabilir. Haritalamanın bir başkası adına görme id-
diası yoktur, parçalı bir bakış açısı olduğu kabul 
edilir, göremediklerini de açık etmesi beklenir. 
Bunun yanında, diğerinin haritalamaya nasıl dahil 
edileceği bir araştırma meselesidir. Phelan temsil 
geleneğinin güçlü ve güçsüz, ya da başka deyiş-
le temsil eden ve edilen arasında eşitsiz bir iliş-
ki ürettiğini gösterir.21  Güçsüz olan hiçbir zaman 
kendisini temsil etme olanağını bulamayacaktır, 
hep diğerinin gözünden temsil edildiğinden, bu 
temsilin ötesinde kendini var etmesi çok güçtür. 
Temsil geleneğinin diğeri için olanakları yoktur. 
Güçsüz olanın temsil araçlarına ulaşımı olsa dahi 
kendisini diğerinin gözünden üretip durma tehli-
kesi olacaktır. O halde, güçsüz olanın aracı temsil 
olamaz, onun kendini var etme taktikleri (anonim 
kalmak ve sözlü tarih aktarımı gibi) performansın-
da zaten mevcut olabilir. Haritalamama ile bu tak-
tiklerin desteklenmesi mümkün müdür?

Haritalamaların, haritalananın anonim kalmayı 
sürdürmesi amacıyla bazı ilişkileri ve yere dair 
bilgileri göstermemesi gerekebilir. Bu yöndeki bir 
denemeyi Tahtakale ve Süleymaniye bölgelerinde 
kayıtdışı faaliyetlerin kentte var olma taktiklerini 
korumak için yaptık. Bir haritalamama kaldırım iş-
gallerini kendi içlerinde ilişkilendirip gerçek coğ-
rafi konumlarla ilişkilendirmemeyi seçti (Resim 
20), bir diğeri ise kayıtdışı malzeme hareketini üç 

ayrı gözden çizip alternatif olası gerçeklikler üre-
ten hikâyelerle ilişkilendirdi (Resim 21). İşler ele 
aldıkları konuların kayıtdışı kalmasını hedeflerken 
ürettikleri haritalamama taktikleri de haritaların 
kayda geçme yöntemlerini bozguna uğratıyor, ba-
kanları aktif olarak bu oyuna katılmaya davet edi-
yorlar. Coğrafi konumlanmayı şaşırtma, bakanın 
yön bulma becerilerini zorlayacak biçimde kendi 
içinde dolanan bir rota üretme, sondan başa öy-
küleme ve çoklu bakış açısını üst üste çakıştırarak 
kesişimlerinden yeni mekânsal olasılıklar önerme 
bunlardan birkaçı.
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Beşinci Performatif: Haritalama Feminist Bir Mi-
marlık Üretmeye Aracılık Edebilir. 

Haritalama, bir çeşit mekânsal bilgi üretim ara-
cı olarak mevcut bir bilginin ortaya çıkarılması 
değil, ‘benimle birlikte bu yerde ne oluyor’, ‘bu 
yerde ben kimim’, ‘ne görüp bilebiliyorum’, gibi 
sorular sormaya aracılık ediyor. Haritalamayı bel-
li bir yöntem olarak tanımlamaktan kaçınıyorum. 
Ancak yukarıda detaylandırdığım üzere yapana, 
yere ve konusuna göre yeniden tanımladığımız, 
bazen de haritalamamanın da bir gereklilik ola-
bildiği, değişken ve kendi kendini yanlışlayabilen 
bir yöntem olabilir. Mimarlık eğitimcisi olarak ha-
ritalamayı bir amaç olmaktansa birtakım feminist 
mimarlık çalışmaları için aracı olarak görüyorum. 
Burada her bir “haritalama” başlığıyla eylem ola-
rak haritalamayı değişken, kolektif, dinlemeli, öy-
küleyen, muğlak bırakan bir çeşit yer performansı 
olarak ortaya koyuyorum ve her bir “performatif” 
başlığıyla eylem olarak haritalamanın aracı olduğu 
yeni eylemlerin alternatif bir mimarlık üretimini 
olanaklı kılabileceğine dikkat çekiyorum. Harita-
lama aracılığıyla özne, kolektif özne ya da (hari-
talarken haritalamanın içinde haritalanabildiğimiz 
için) nesne olabilmemiz, bu farklı konumlardan 
görüp bilebildiğimizin değişkenliğinin farkına var-
mamız, mimarlığın haritalamayı sürdüren (hare-
ketlerle ve eylemlerle etkileşim içinde onları yerle 
ilişkilendiren) bir oluş halinde düşünülebilmesi ve 
mimarlığın genellikle “kullanıcı” olarak temsil et-
tiği diğerinin kendi performansı ile farklı katılım 
yollarını üretebilmesi sayılabilir.

Bu yazının araştırmasını oluşturan “Mimarlıkta Bir 
Anlama, Eleştirme ve Üretim Eylemi Olarak Hari-
talama: İstanbul’da Kamusal Mekân Örneği” adlı 
proje İTÜ BAP Birimince desteklenmiştir.

Bu yazıda işleri olsun olmasın çalışmalara katılan 
tüm Collective Imaginations mimarlık stüdyosu, 
Topographical Practices ve Act of Drawing seç-
meli dersi öğrencilerine, stüdyo ve ders kurgula-
rında ve yürütülüşünde emeği geçen yüksek lisans 
öğrencilerim ve çalışma arkadaşlarım Hilal Men-
lioğlu, Tuğçe Alkaş, Elif Hant ve Buse Özçelik’e 
teşekkür ederim.
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Bu yazıda haritalamayı bir performans olarak tanımlayarak, onun aracılığıyla hem yaparken hem de okur-
ken yer ile kurduğumuz ilişkinin değişkenliğine vurgu yapmaya çalışıyorum. Haritalamayı betimleyici 
veya bilgi verici bir temsil olarak görmüyorum. Haritalayan kişinin zamana ve yapma biçimine bağlı 
olarak nesneler, yerler ve diğer özneler ile kurduğu ilişkilerin değişmesiyle her haritalama eylemi yerin 
yeni bir üretimi oluyor. Bir haritalamanın her okuması ise bir performans olduğundan farklı yeni yer üre-
timlerine yol açabiliyor. Buradaki her haritalama başlığı özgün bir biraraya gelişi ve dolayısıyla yeni bir 
haritalama tanımını içeriyor. Haritalamanın performatifliği olarak tanımladığım bu değişken durum, her 
“performatif” başlığı altında yeni alternatif mimarlık üretim biçimlerini ortaya koymama aracılık ediyor. 
Her bir “haritalama” ve “performatif” başlık çiftinin arasındaki etkileşim haritalamanın mimarlık üretimi 
ile arasındaki ilişki gibi esnek ve değişken. Bu yazıyla geleneksel olarak tekleştirici, çeşitliliği bastırıcı ve 
nesneleştirici eril mimarlık üretimine alternatif bir üretim peşinde olan mimarlık eğitimi araştırmamı su-
nuyorum. Son yıllarda mimarlık eğitimi ve üretimine eleştirel olmayan bir biçimde dahil edilmek istenen 
haritalamayı, geleneksel analizin bir biçimi olmanın ötesinde tartışmayı istiyorum. Burada, İTÜ Mimarlık 
Fakültesi’nde yürütmekte olduğum seçmeli dersler ve mimari tasarım stüdyosunda önerdiğim çalışmala-
rın düşünce altyapısını açıyor ve olası yeni araştırma alanları için lisans öğrencilerinin ürettiği cevapları 
okuyorum. 

Anahtar Kelimeler: Haritalama, yer, performatiflik, mimarlık eğitimi, feminizm

İTÜ Mimarlık Fakültesi’ nde doçent. Yürütmekte olduğu mimari tasarım stüdyosunda, kuramsal ve uy-
gulamalı seçmeli derslerde akademik ve deneysel eğitim araştırmalarını sürdürmektedir. Lisans ve yük-
sek lisans eğitimini İTÜ’de tamamladıktan sonra 2008’ de University College London, Bartlett School of 
Architecture’da doktorasını tamamladı, aynı kurumda birinci sınıf mimari tasarım eğitimine katkı verdi. 
Writingplace Journal (nai010 ve TUDelft, 2018), Performative Urbanism: Generating and Designing Ur-
ban Space (Jovis, 2015), disClosure: A Journal of Social Theory (University of Kentucky, 2014), The Poli-
tics of Making (Routledge, 2007) gibi yayınlara katkı sağlamıştır.

In this text I intend to define mapping as a performance and emphasize the changeability of our relation-
ship to place while we are making and reading maps. I do not regard mapping as a depictive or informa-
tive representation. Each mapping becomes a re-production of place through the changing relationship 
of the map maker to objects, places and other subjects, with time and ways of making. Each reading of 
a mapping, that which is a performance, may result in new productions of place. Each subheading here 
consists of a unique gathering, consequently includes a new definition of mapping. This changeable 
situation, which I call performativity of mapping, under each subheading of “performative” helps me to 
present alternative ways of doing architecture. The relationship between every couple of the headings of 
“mapping” and “performative” is flexible and changeable as the relationship between mapping and archi-
tectural practice.With this text, I present my research on an architectural education that aims for a practice 
alternative to the traditionally unifying, suppressive and objectivizing masculine architectural practice. I 
would like to discuss mapping, which is intended to be included in architectural education in an uncritical 
way, beyond being a form of traditional analysis. Here, I open up the underlying thoughts of the works I 
propose in the architectural design studio and elective courses I tutor in ITU Faculty of Architecture and I 
read the produced responses by the students for further research fields.

Keywords: Mapping, place, performativity, architectural education, feminism
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BİLGİNİN HARİTALANMASI:  
BİLGİ, İLİŞKİLENDİRME VE TEMSİL

Yiğit Acar, Dr., Öğretim Görevlisi, ID. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Resim 1. Charles Jencks'in Mimarlık Haritası 
Jencks, Charles. "Jencks's theory of evolution: an overview of twen-
tieth-century architecture." Architectural Review 208, 1241, (2000): 
76-9.

Yaygın kullanımıyla harita, mekânsal bilginin se-
çili bir izdüşümü sistemi ile iki boyutlu düzleme 
aktarılmasıdır. Haritalama ise bu iki boyutlu düz-
leme aktarılmış bilginin üzerine başka bir bilginin 
işlenmesidir. Haritalama kavramını biraz esnete-
cek bir tanım yapabilir ve grafik bir ürün olarak 
haritanın ötesine geçebiliriz. Coğrafi harita tanımı-
nın ötesinde haritalama; bir şeyin başka bir şey ile 
ilişkisinin, yeni ilişkilerin nasıl kurulacağına dair 
kurallar içeren soyut bir sistem içerisinde temsili-
dir. Bu geniş tanım ile baktığımızda tüm sınıflama 
eylemleri, görsel olarak temsil edilsin edilmesin, 
aslında birer haritalamadır. Bu açıdan bakınca 
nesnesi harita olmayan haritalara ulaşırız: müze-
ler, kütüphaneler kataloglar, ansiklopediler birer 
harita halini alır, şeylerin mekânlar ya da katego-
riler üzerine haritalandıkları mekânlar ya da nes-
neler.

Kavramsal haritalama diğer haritalama eylemleri 
gibi bir kavramın diğer kavramlarla ilişkisini tayin 
etmekle ilgilidir. Bütün haritalar gibi öznel, yapay, 
açık veya gizli bir biçimde bir söylemin dünya gö-
rüşünün temsilcisi olan bu ürün, tüm öznelliğine 
ve taraflılığına rağmen yine de anlam inşa etmek 
için ihtiyaç duyduğumuz bir araçtır. 

Bir sınıflama eylemi olarak mimarlık kuramının 
kendisi de bu açıdan haritalama tanımının içine 

girer; bir yapının hangi döneme, yaklaşıma ait ol-
duğunu tanımlama kuralları toplumsal uzlaşıyla 
çizilmiş bir haritalama eylemidir. Grafik anlamda 
harita haline gelen kavramsal haritalar da vardır: 
Charles Jencks’in meşhur Evrimsel Mimarlık Hari-
tası1 ya da Türkiye bağlamı için C. Abdi Güzer’in 
Türkiye Mimarları Haritası2 gibi (Resim 1).

İster klasik taksonomi ve kartografi çalışmaları 
olsun isterse yapısalcılık sonrası rizomatik ağ 
haritaları olsun tüm haritalama eylemleri bilgi, 
ilişkiler ve temsil ile ilgilidir. Bu üçlemenin en ileri 
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Resim 2. Patrik Geddes'in Bağlamsal Kesitlerine Bir Örnek
Geddes, Patrick, Patrick Geddes: Spokesman for Man and the En-
vironment;  a Selection .(New Brunswick, N.J.: Rutgers University 
Press, 1972)

Resim 3. Patrick Geddes'in Gözlemevi. Geddes, Patrick. Cities in 
Evolution. (Londra: William and Norgate Limited, 1949). s.327. 
(archive.org aracılığıyla) (ET: 16.10.2018)

hali ise dünyadaki tüm bilginin birbiri ile ilişkili 
biçimde temsil edilişidir. 

Dünya üzerindeki tüm bilginin herkesçe erişilebi-
lir kılındığı bir Dünya Beyni3 fikri, internetten çok 
önce insanlığın hayallerinden biriydi. İskenderiye 
Kütüphanesi, Babil’in Asma Bahçeleri gibi antik 
köklerinden bugüne kadar bu fikir biçim değişti-
rerek varlığını koruyor. Bu arzunun birçok kişi ta-
rafından paylaşıldığı bir dönem ise on dokuzuncu 
yüzyılın ikinci yarısıyla yirminci yüzyılın ilk yarısı-
nı kapsayan yüz yıldır. August Comte’un 1844’te 
yayımlanan Pozitivist Düşünce Dersleri’ni bu ça-
banın başlangıcı sayabiliriz. Comte’un ardından 
gelen birçok düşünür kendi metodik yaklaşımla-
rını geliştirmiş ve özellikle on dokuzuncu yüzyı-
lın ikinci yarısı ve yirminci yüzyılın ilk yarısında 
günümüzdeki birçok pratiğin temelini oluşturan 
çalışmalar yapmışlardır. Pozitivist bir bakma biçi-
mi ve toplumcu ideallerle şekillenen bu yüzyılda 
çalışmış üç figür ile sırasıyla bilgi, ilişkilendirme 
ve temsil kavramlarını ele alarak başlayalım.

Bilginin Bütüncül Temsilleri

Bir tasarım sürecinden önce bilgi toplamak ve ana-
liz yapmak günümüzde çok doğal gelmesine rağ-
men her fikir gibi bu fikrin de bir noktada ortaya 
çıkmış olması gerektir. Bu fikrin mekânsal tasarım 
disiplinlerindeki öncüsünün Patrick Geddes oldu-
ğunu söylemek abartılı olmasa gerek. Durkheim’in 
metodolojisinden etkilenen Geddes’in önerisi bi-
limsel bilgiyi mekânsal planlamanın temellerine 
yerleştirmektir ve bu bilginin nasıl toplanıp temsil 
edileceğiyle ilgili bir dizi yaratıcı buluşu olmuştur.

Bunların ilki peyzaj ve planlama alanlarında sıklık-
la kullanılan bağlam kesitidir4. Geddes’in bağlam 
kesitleri bir veya birden fazla kesitle, ölçeğin elver-
mediği ya da tekrar eden aynı özellikteki çok uzun 
alanlarda alanı daha kısa biçimde temsil ederek, 
toprak çeşitleri, üzerindeki bitki örtüsü, madenler, 
canlılar, yapılar gibi birçok bileşenin fiziksel ola-
rak oldukları gibi değil aralarındaki ilişkilere göre 
görselleştirildiği kavramsal haritalardır (Resim 2). 

Günümüzde birçok çalışmada yaygın bir biçimde 
kullanılan bu görselleştirme biçiminin5 özgün kat-
kısı ise neyi nasıl haritaladığımızla ilgilidir. Çevre-
yi sadece gözle görülür bileşenleri ile algılamanın 
ötesinde, jeolojik ve ekolojik bileşenleriyle bir bü-
tün olarak anlayıp temsil etme fikri birçok ekolojik 
planlama yaklaşımının da temelini oluşturmuştur.

Kendisi gibi bilgi toplamayı takıntı haline getir-
miş birçok figür gibi Geddes’in de bu takıntısına, 
bu bilgiyi paylaşma isteği eşlik etmiştir; ve yine 
benzerleri gibi Geddes bu fikrini Edinburg’ta bir 
kulesi de bulunan büyük bir malikâne ile gerçek-
leştirmiştir6. Geddes’in gözlem kulesi zamanından 
beklenebileceği gibi hiyerarşik bir biçimde orga-
nize edilmişti. En alt kat genel bilgilerden başlı-
yor ve yukarı çıktıkça bilgi özelleşiyordu. Mekân 
sırasıyla, zemin katta Dünya, birinci katta Avrupa 
medeniyeti, ikinci katta büyük Britanya ve İngi-
lizce konuşan dünyanın bir kısmı, üçüncü katta 
İskoçya, dördüncü katta Edinburg, beşinci katta 
astronomik, topoğrafik, coğrafi ve meteorolojik 
gözlem7 ve son katta ise bir camera obscura ile 
Edinburg’un havadan görüntüsünün değişen detay 
seviyelerinde izlenebildiği bir gözlem evi olacak 
şekilde organize edilmişti. Mekân Dünya’ya iliş-
kin genel bilgiden, bir camera obscura ile günde-
lik hayatın gerçek zamanlı temsiline ulaşacak bir 
biçimde kurgulanmıştı. Bu açıdan Geddes’in göz-
lem kulesi, bilginin tasnifinin yapıldığı ve sistem-
li bir biçimde sunulduğu mekânsal bir haritaydı, 
içinde yürüyebildiğiniz bir harita (Resim 3).
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Geddes’in gözlemevinin, kesitlerinin ve yöntem-
lerinin çok temel bir öğretisi var; neyin haritalana-
bileceği mutlak değil, denemeye açık bir entelek-
tüel alandır.  Ölçekli bir kesitle bir böceği temsil 
etmek imkânsız olabilir ama bu o böcek türünün 
bölge habitatındaki önemini azaltmaz. Geddes bu 
temsil problemini aşarak mekânsal planlama ve ta-
sarım disiplinlerinin dünyasına katmayı başarmış 
ve yeni bir alanın doğuşuna öncülük etmiştir. Ben-
zer bir biçimde gündelik hayatın ve kentin algısını 
dönüştüren kulesi ile de beşeri bilimlerin bilgi ve 
metodolojisini planlama alanına katmış ve gerçek 
zamanlı belgeleme ve temsille ilgili çağının ötesin-
de bir bakış açısı sunmuştur. Geddes’in mekânsal 
tasarım disiplinlerine katkısı hem metodik hem de 
epistemolojik düzlemde olmuştur; yeni bir bilgi 
türünün tasarım süreçlerinde kullanımını kolaylaş-
tırmıştır.

Bilginin haritalanması temeline dayanan bir alan 
da kütüphaneciliktir. Günümüzde kullandığımız 
sınıflama yöntemlerinin çoğunun kökleri on do-
kuzuncu yüzyılın ikinci yarısına dayanır. Günü-
müzde dünyadaki birçok kütüphane ve arşiv bu 
dönemde icat edilmiş sınıflama sistemlerinden 
birini kullanmaktadır. Daha sonra Herman Holle-
rith ile kuracağı ortaklıkla günümüzde IBM firma-
sının köklerinde yer alacak olan Melvil Dewey’in 
1876’da geliştirdiği Dewey Ondalık Sınıflama Sis-
temi, Charles Ammi Cutter’ın genişleyen sınıflama 
sisteminden ve Dewey’in sisteminden etkilenerek 
George Herbert Putnam’ın 1897’de geliştirdiği 
Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi, ve 1895’te 
Belçikalı kütüphaneciler Paul Otlet ve Henri 
LaFontaine’in geliştirdikleri Evrensel Ondalık Sı-
nıflama Sitemi günümüzde halen kullanılan üç 
yaygın sınıflama sistemidir. Dijital devrimden çok 
önce geliştirilmiş bu üç sistemin de kendi özgün 
tarafları vardır. 

Bu düşünürler arasında amacı kütüphaneciliğin 
ötesine geçen bir figür Paul Otlet. Otlet Dünya 
Beyni fikri ile ilgili tüm hayatını ele geçirecek ta-
kıntı seviyesinde bir ideale sahip bir düşünür.8 Ça-
ğının imkânlarını zorlayan bir ideale sahip Otlet’in 
sınıflama sistemi sadece kitap ya da belgelerin ye-
rinin bulunmasıyla değil, her bir belgenin içeriği-
nin birbiriyle ilişkili bir biçimde temsil edilmesi ve 
belgeden çok bilgiye ulaşmakla ilgilidir. Otlet’in 
önerdiği haliyle her belge temelinde, nesnel bil-
giler, nesnel bilgilerin yorumları, istatistik ve kay-
naklar olmak üzere dört bileşenden oluşur9 ve kü-
tüphanecinin görevi iki kapağın arasındaki malze-
meyi analiz edip bu parçalara göre sınıflamak ve 
erişilebilir kılmaktır. Otlet için en ideal durum, her 

bir belgeyi, makaleyi ya da kitap bölümünü, tek-
rarlardan ve süslü bir dilden arındırıp bilgi olarak 
saklamak ve erişilebilir kılmaktır. Bu bakış açısıyla 
Otlet bilgi biliminin dijital devrim öncesi öncüle-
rinden biri sayılabilir.10 

Belçika Kralı İkinci Leopold’un da desteğini alan 
Otlet ve LaFontaine, ideallerine paralel bir kurum 
oluşturmayı da başarmıştır. 1895’te kurulan Ulus-
lararası Bibliyografya Enstitüsü bünyesinde oluş-
turdukları referans kartları koleksiyonu 1935’te on 
beş milyon girdiye ulaşmıştır. Kendilerine telgraf 
yoluyla ulaşan bir müşteri ağına ilgilendikleri ko-
nuda ilgili referans kartlarını göndererek zama-
nın kısıtlı imkanlarıyla bir tür ilkel arama motoru 
oluşturmuşlardır. Uluslararası Bibliyografya Ensti-
tüsü birçok isim değişikliğiyle halen varlığını sür-
dürmektedir, ama bunlardan en ilgi çekici olanı 
1931’de kurumun adının Uluslararası Belgeleme 
Enstitüsü adını almasıdır. Böylece bibliyografik bir 
katalog olmaktan belgelerin tasnifinin yapıldığı 
daha kapsamlı bir anlayışa geçilmiştir. 

Otlet de Geddes gibi fikirlerini mekânsallaştırmak 
için çaba sarfetmiştir, Hendrik Christian 
Andersen’le birlikte yürüttükleri Dünya Kenti pro-
jesinin uğradığı hüsrandan sonra Le Corbusier’ye 
Mundaneum adını verdikleri bir yerleşke için bir 
proje tasarlatmıştır. Ama Birinci ve İkinci Dünya 
Savaşları ve Belçika’nın değişen yönetim biçimiyle 
Kral Leopold’un desteğini kaybetmesi sonucu iki 
projesini de gerçeğe çevirme fırsatı bulamamıştır. 
İkisi de gerçeğe dönüşemeyen bu projelerin ortak 
tarafı ülkeler üstü ve kütüphane tanımının ötesin-
de üretilen tüm bilginin saklandığı ve sunulduğu 
bir mekân oluşturma çabasıdır.

Otlet’in hikayesinden öğrenebileceğimiz ise bir 
belgenin ele alınışı ve sınıflandırmasıyla ilgili bir 
görüştür. Katı sınıflama anlayışının ötesinde belge-
ler-arası olarak adlandırabileceğimiz bir bakma bi-
çimi sunar bize. Otlet’in büyük ideali bir belgenin 
içindeki bilgiyi belgeden bağımsız olarak benzer 
bilgilerle birlikte sunabilecek bir sistem oluştur-
maktır. Otlet’in hayal ettiği, yaşadığı dönemde 
gerçekleştirmesi çok zor olsa da bir sinir ağı gibi 
birbirine bağlı bir bilgi dünyasıdır. 

Mekânsal tasarım için anlam ifade eden bilgi uza-
yını genişleten Geddes ve belgeler-arası ilişkisellik 
için yeni bir bakma biçimi sunan Otlet’in ardından 
bilginin nasıl temsil edileceğine dair halen günü-
müzde yankılanan bir fikri icat etmiş bir düşünürle 
devam edelim, Avusturyalı bilim felsefecisi Otto 
Neurath.
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1882-1945 arasında yaşamış olan Neurath’ın ha-
yatı büyük oranda Viyana’da geçmiştir. Tüm dün-
yanın kriz halinde olduğu bir zamanda tüm olay-
ların coğrafi merkezinde geçen yaşamı Neurath’a 
toplum düzeni, ekonomi ve bilim üzerine düşü-
necek çok malzeme vermiştir. Öğretmen, sosya-
list, felsefeci, ekonomist, politikacı, bürokrat gibi 
birçok tanımla anabileceğimiz Otto Neurath aynı 
zamanda Viyana Çevresi’nin de kurucularından 
biri ve Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin de bir 
üyesidir.

Kariyerine politik ekonomi dersleri vererek başla-
yan Neurat 1917-1918 yıllarında Avusturya Savaş 
Bakanlığında Savaş Ekonomisi Birimini yönetmiş, 
ardından Alman Savaş Ekonomisi Müzesi’nin yö-
neticiliğini yapmıştır. Birinci Dünya Savaşının ar-
dından ise kendini Viyana’nın yeniden yapılanma-
sından sorumlu Avusturya Toplu Konut ve Küçük 
Bahçeler Birliği’nde11 bulmuş ve toplu konut hare-
ketinin önemli figürlerinden biri haline gelmiştir. 
Bir bürokrat olmanın ötesinde bir bilim felsefecisi 
olarak bilimsel bilginin hem üretimi hem de top-
luma hizmet edecek bir biçimde kitlelere ulaştırıl-
ması çalışmalarını biçimlendiren önemli bir figür 
olmuştur. 

Bu çabası Neurath’ı bilginin görsel temsili üzerine 
kafa yormaya itmiş ve sonuçta da onu bildiğimiz 
anlamda infografikleri ilk kullanan kişilerden biri 
haline getirmiştir. Alman grafik tasarımcı Gerd 
Arntz ile birlikte geliştirdikleri ISOTYPE kavramı 
ve grafikler herkesin anlayabileceği basit bir grafik 
dil oluşturmanın ötesinde sunduğu görsel dil ile 
de ait olduğu politik duruşun kuvvetli bir temsili-
dir. Toplumcu bir bakış açısıyla geliştirilen bu ile-
tişim dilini Neurath ilk olarak 1929 yılında Viyana 
halkını kentsel gelişimle ve planlama süreçleriyle 
ilgili bilgilendirmek için kurdukları Sosyal-Ekono-
mi Müzesi’nde kullanmıştır (Resim 4, 5).

Eğitim bilimci eşi Marie Neurath ile birlikte ISO 
TYPE kavramını kullanarak bir dizi çocuk kitabı da 
üreten Neurath’ın tüm bu çabasının altında ulvi 
diyebileceğimiz bir amaç yatar: “Bilgiyi toplumun 
her kesimine yayabilecek bir dil geliştirip eşitlikçi 
bir toplumun inşasına yol açmak.” 

Neurath’ın hayatının çok temel bir öğretisi var: 
bilgi kolay paylaşılabilir ve anlaşılabilir olduğu 
ölçüde toplumsal etkisi artar. Özellikle Türkiye 
bağlamı gibi meslek alanının sürekli saldırı altında 
olduğu ve tekrar ve tekrar kendini kabul ettirmesi 
gerektiği bağlamlar için önemli bir ders olduğunu 
söyleyebiliriz.

Geddes, Otlet ve Neurath’la bilgiyi toplama, tas-
nifleme ve temsil etme üzerine üç fikri taramış ol-
duk. Bu üç figürün kesiştiği ortak nokta ise bilginin 
bütüncül temsili için ömürlerini adamış olmaları-
dır. Pozitivist bir değerler dizisi içinde yaşayan bu 
üç figürün fikirleri pozitivizmin ardıllarının -hatta 
eleştirisinin- dahi aşıldığı günümüzde halen anlam 
ifade etmektedir.

Özellikle yirminci yüzyıl ikinci yarısının düşünce 
dünyası ve Fransız felsefe çevrelerinden doğan 
yapı-bozumcu ya da yapısalcılık-sonrası felsefe 
akımları yukarıda aktardığım bakma biçiminin 
doğrudan karşısında yer alır. Bu makalenin kısıtları 
içerisinde zaten mimarlar için çokça bilinir figürler 
olan Foucault, Deleuze, Butler ya da  Baudrillard’ı 
bütünüyle yeniden aktarmak mümkün değil tabii. 

Resim 4. Viyana'daki Toplum ve Ekomi Sergisinden Bir Görüntü, 
1933. 
Hochhäusl, Sophie. “Otto Neurath and the Politics of Orchestrati-
on” (ET: 15.09.2018) 
https://visionscarto.net/neurath-politics-of-orchestration

Resim 5. Neurath'ın ISOTYPE'larına Bir Örnek.
Hochhäusl, Sophie. “Otto Neurath and the Politics of Orchestrati-
on” (ET: 15.09.2018) 
https://visionscarto.net/neurath-politics-of-orchestration
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Yine de kütüphane, müze, ansiklopedi gibi ku-
rumsal bilgi üretim türlerinin tüm etkileyiciliğinin 
yanında bütünsel anlatı ile gelen bir tek tipleştirme 
ve indirgemenin kaçınılmaz olduğunu ve bu iki ey-
lemin yapısı gereği politik olduğunu da hatırlamak 
gerekir. Mesela Otlet’in dünya kenti fantezilerinin 
arkasında finansal destek olarak, Belçika’nın Kon-
go’daki sömürgecilik faaliyetlerini başlatan İkinci 
Leopold’un olduğunu hatırlamak gerekir. Bütünün 
gücünden etkilendiğimiz her an eleştirel mesafeyi 
yeniden oluşturmak gerekir.

Bu kısa uyarının ardından mimarlık ortamında 
bilginin tasnifi, ilişkilendirilmesi ve temsiliyle il-
gili yaklaşımlara da kısaca göz atalım. Klasik mi-
marlık bilgisinin toplanması ve birlikte sunumu 
düşünüldüğünde karşımıza bilginin ansiklopedik 
temsilleri çıkar. Vitrivius ile başlayıp, Rönesans 
ve sonrasında 16-19. yüzyıllarda çokça üreti-
len bilimsel incelemeleri bu kategoride sayabili-
riz. Kökleri Rönesans’a dayanan bu yaklaşım ile 
özellikle 19. yüzyılda yükselen Otlet’i de aynı 
biçimde etkileyen ansiklopedicilik akımıyla, 
onlarca mimarlık külliyatı üretilmiştir. Bunların en 
bilinenlerini saymak gerekirse, Serlio Sebastiano12, 
Ledoux13, Boullèe14, Durand15 ve Chambers’ın16 
eserlerini sıralayabiliriz. Bu eserler bu tip bilgi tak-
sonomisi ve sunuşunun en bilinen örnekleridir. Bu 
külliyatlarda bilginin sunulma biçimi, üretildikleri 
dönemde mimarlık pratiğinin yürütülüşüyle büyük 
bir benzerlik gösterir. 

Modernizm ile birlikte yirminci yüzyıl başında bu 
tip yaklaşımların bir miktar azaldığını söylemek 
hata olmaz herhalde. Ansiklopedik temsillerin 
yerini yavaş yavaş mimarların her bir konu hak-
kında görüşlerini sundukları külliyatlar almaya 
başlar. Ama modernizme paralel başka araştırma 
gelenekleri de bir taraftan varlıklarını sürdürür. 
Bunların en bilineni Italya’da gelişen tipomorfolo-
ji okuludur. Saverio Muratori etrafında şekillenen 
grup17, mimari elemanların ve ilişkilerin tasnifi 
ve temsiliyle mimarlığı doğrudan yönlendirebile-
cek bir bilgi külliyatı ve külliyatın nasıl gelişece-
ğine dair metotlar geliştirir. Bu konu başlı başına 
başka bir makalenin konusu olabilecek bir tartış-
mayı da barındırır. Muratori’nin öğrencisi Atillio 
Petrociolli’nin de yazdığı gibi ansiklopedik bilgi 
tasnifine ve kullanımına dayanan bir mimarlık me-
todu aslında “yıldız” olmayan mimarların da ko-
laylıkla kullanabileceği mütevazı bir metottur. Bel-
ki de Neurath ve CIAM grubunun 1935’te yaşadığı 
anlaşmazlığın18 kökeninde de benzer bir tartışma 
yatar. Ansiklopedik düşüncenin ve mevcut bilginin 
kartografisinden beslenen bir mimarlık pratiğinin 

tekil ve ilerlemeci mimarlık pratikleriyle ilişkisi 
başlı başına bir araştırma konusudur. 

Bu liste tabii çok daha fazla geliştirilebilir, ama ge-
nelde özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısında 
böyle bir bilgi tasnifi ve sunumunun biraz yavaşla-
dığını söylemek de hata olmaz. Yirmi birinci yüz-
yılda ise dijital teknolojilerin gelişimiyle özellikle 
dijital ortamda hem şehircilik hem de mimarlık 
alanında birçok araştırma grubunun tekrar sistemli 
bilgi derlenmesi ve sunumuyla bu alanın yeniden 
büyük bir popülerlik kazandığını söyleyebiliriz. 
Çok bilinen birkaç yakın zamanlı çalışmayı saymak 
gerekirse, London School of Economics’teki Ur-
ban Age19 Grubu, MIT Senseable City Lab20, UCLA 
bünyesindeki Hypercities21 grubu gibi dijital veri-
kent ilişkisine odaklı grupları, Charles Graves’in 
Genealogy of Cities’i22 gibi klasik anlamdaki atlas-
lar benzeri üretilmiş akademik çalışmaları, Keith 
Krumwiede’in Atlas of Another America’sı23 gibi 
bilgi derlenmesinin ötesinde eleştirel bir çerçevey-
le ele alınmış tasarım araştırmalarını sayabiliriz. 

Sonuç Yerine: Türkiye Mimarlık Ortamı İçin Bü-
tünü Oluşturmanın Gereği

Tekrar yapısalcılık-sonrası tartışmasına dönecek 
olursak, yapısalcılık-sonrası düşüncenin eleştirel 
gücünün yanında düştüğü büyük açmazının an-
lamın değişkenliğini savunurken, kendi karşıtını 
da oluşturması olduğunu söyleyebiliriz. Değişken 
anlam içerisinde bir gün değer olarak addedilen 
her şey kısa süre içerisinde istenmeyen haline ge-
lebilir, ve özellikle Türkiye gibi toplumlarda bu 
dönüşümün çok kısa sürede olabildiğini biliyoruz. 

Böyle bir bağlamda yapısalcılık-sonrası bir bakma 
biçimindense belgeleme, tasnif ve temsil üçlüsü-
ne dayanan sistemli bir yöntem, kavramları inşa 
edebilmek ve korumak adına daha da önemlidir. 
Türkiye bağlamında ise zaten birçok durumda 
kötü kaydı tutulmuş olan mekâna dair bilgileri-
mizi derlemek hem kendi bağlamımızla ilgili söy-
lem geliştirecek kavramları inşa etmek için hem 
de doğrudan tasarım pratiğine bilgi sağlamak için 
önemlidir. 

Mekâna dair sistemli bilgi derlenmesi, ilişkilendi-
rilmesi ve temsiliyle ilgili Türkiye bağlamında da 
birçok çaba mevcuttur. Bunların bir kısmını bilgim 
dâhilinde olmayan eser sahiplerinden özür dileye-
rek anmak isterim.

Türkiye bağlamında mekânsal tasarım alanında 
bu tip bütüncül bilgi temsili çabalarının ilkinin 
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Usul-i Mi’mari-i Osmani olduğunu söyleyebiliriz. 
Tabii bu listeyi Beyan-ı Menazil-i Sefer-i İrakeyn 
ile de başlayabiliriz ama tarihi bağlamından ötürü 
Beyan’ın ne kadar sistematik bir belgeleme ürünü 
olduğu tartışılabilir. Cumhuriyetin ilk yıllarında 
Sedat Hakkı Eldem’in Türk Evi24 ve Kemal Ahmet 
Aru’nun Türk Kenti25 çalışmaları sistematik bir bi-
çimde alanlarındaki bilgiyi tarayan değerli çalış-
malardır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarının ardından bu tip sistem-
li bilgi üretiminde bir kesinti yaşanmış gibi. Son 
on yılda ise alanın tekrar bir popülerlik kazandı-
ğını söyleyebiliriz. Pelin Derviş ve Meriç Öner’in 
editörlüğünü yaptıkları İstanbul’u Haritalamak iki 
binli yılların başındaki değerli çabalardan biri. An-
kara için benzer ama daha eleştirel-yorumsama-
cı bir çizgideki Ankara Kent Atlası26, Güven Arif 
Sargın editörlüğünde Ankara için kapsamlı bilgi 
derleyen, ilişkilendiren ve temsil eden bir çalış-
ma. Yine aynı çizgide, Türkiye için bilgi üreten bir 
ekip olarak Faruk Göksu’nun yöneticiliğinde Kent-
sel Strateji’yi ve 81 Kent 81 Vizyon çalışmalarını 
anmak isterim.

DOCOMOMO Türkiye Çalışma Grubu’nun27 
yıllardır yürüttükleri sistematik çalışmaların, 
Nuray Bayraktar’ın yürütücülüğündeki Sivil Mima-
ri Bellek28 çalışmalarının ve Mimarlar Odası’nın 
Bina Kimlikleri çalışma serilerinin sonucunda da 
Türkiye’de Modernist mirasla ilgili kapsamlı bilgi 
ve belge toplanmış durumda. Mimarlık üretiminin 
kendisinin kavramsallaştırılması ve haritalanması 
konusunda bir çalışma ise, yazının başında anılan 
Celal Abdi Güzer’in Türkiye Mimarları Haritası’dır. 

Zeynep Tuna Ultav ve Deniz Hasırcı’nın yürütücü-
lüğündeki DATUMM araştırma grubu Türkiye’de 
mobilya tasarımı ve üretimi üzerine kapsamlı bir 
arşiv üretmiştir. Türkiye’de endüstriyel tasarım ve 
üretim tarihine dair kapsamlı bir araştırma olarak 
SALT bünyesinde 2016 yılında gerçekleşen Tek ve 
Çok sergisini de sayabiliriz. 

Yoğun Haritalama29 kategorisinde ise Istanbul 
Kentsel Veri Tabanı projesini ve Ankara için ede-
biyat ve kent mekânı arasında bir bağ kuran Ken-
tin Hikâyeleri çalışmasını sayabiliriz. Bunlara ek 
olarak kavramsal haritalama alanında ağ haritaları 
üretmek için çok kullanışlı bir araç olan graph-
commons ve graphcommons’la üretilmiş Mülk-
süzleştirme Ağları’nı da anmak isterim (Resim 6).

Türkiye’de özellikle son on yıl içinde mekânsal 
bilginin derlenmesi ve haritalanması konusunda 
ciddi bir ilerleme kaydettiğimizi söylemek hata 
olmaz. Bu çabaların her biri kendi ilgilendikleri 
alanda korunması gerekli değerlerle ilgili zemini 
oluştururlar. Modern Miras, Sivil Mimari Bellek 
gibi kavramlar ancak bilginin derlenmesi ve harita-
lanması ile oluşabilir, kente dair bütüncül söylem-
ler de ancak nesnel bilgi üzerine inşa edilebilir. 

Tartışmanın başına dönerek gelecek benzer çalış-
malar için bir yol haritası üretebiliriz. Temsil edi-
len bilginin sınırlarını geliştirmek, bilgiyi ilişkisel 
bir biçimde temsilin yollarını bularak işlevselliğini 
arttırmak, kolay anlaşılır bir temsil dili geliştirerek 
kitlelere ulaşımını kolaylaştırmak ve tüm derleme 
süreci içinde eleştirel mesafeyi teşkil edebilmek 
kendi bağlamımız içinde temel hedeflerimiz ara-
sında olmalıdır.

Resim 6. Bahsi Geçen Çalışmalar ve Kapsadıkları Alanlar
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Bibliothèque Nationale Paris. Tiranti, (1953).

15  Durand, Jean Nicholas. Précis Des leçons 
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Haritalama kavramının matematikteki karşılığını ele alırsak, karşımıza iki kümedeki elemanların 
birbirleri ile bir kurallar bütününe göre eşleştirilmesi eylemi çıkar. Bu tanım bize coğrafi 
haritalamayı da kapsayan daha genel bir bakış açısı kazandırır. Bir “şeyler” grubunun başka 
bir “şeyler” grubu ile kurduğu ilişkilerin tanımlanması aslında mekâna dair çalışmalarımızın 
temelini oluşturan bir eylemdir. Bu makale, geniş anlamı ile haritalamadan yola çıkarak, mekân 
ile ilişkili bilginin toplanması, tasniflenmesi ve sunulmasına dair üç tarihi figürün çalışmalarına 
değinerek, bilginin organizasyonu ve temsiline ilişkin bir tartışma sunar.

Anahtar Kelimeler: Haritalama, Bilginin Temsili, Patrick Geddes, Paul Otlet, Otto Neurath

Doktora derecesini 2017 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Kentsel Tasarım Atlası: 
Türkiye Bağlamında Bilgi Üretiminin Metinsel Analizi ve Haritalanması başlıklı çalışması ile 
aldı. Araştırma alanları arasında mimarlık ve şehircilik teorisi, kentsel tasarım, haritalama, 
veri madenciliği ve görselleştirme yer alıyor. Tasarım eğitimi, tasarım araştırmaları ve tasarım 
disiplinleri tarihine ilişkin yayınları vardır. 

If we consider the mathematical definition of mapping we’ll reach a definition of an act of 
coupling of elements of two sets. This definition provides a wider perspective which also includes 
geographical mapping. The act of defining the relations between a group of “things” and another 
group of “things” is fundamentally the basis of our practices as architects. This article moves from 
the expanded definition of mapping and presents the works of three historical figures to build up 
a discourse on the organization and representation of knowledge.

Keywords: Mapping, Representation of Knowledge, Patrick Geddes, Paul Otlet, Otto Neurath
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HARİTAYI ALTÜST ETMEK

Deniz Altay BAYKAN, Dr. Öğr. Gör., ID Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Haritalar otoriter görüntülerdir ..... 
Farkında olmadan statükoyu güçlendirebilir ve 

meşrulaştırabilirler (Harley ve ark., 1987)

Mekân tasarımı meslek gruplarının hemen hepsi, 
tasarım sürecinde ‘’Harita’’yı bir altlık olarak kul-
lanır. Tasarımları yönlendirmekte hangi araç set-
leri kullanılırsa kullanılsın -örneğin; fiziksel tespit 
çalışmaları, sosyal analizler, eskizler, topoğrafya 
verileri, coğrafi bilgiler, istatistiki veriler, 3B çalış-
malar- halihazır harita mutlaka bu araçlar arasında 
yer alır. Sadece tasarım değil, analiz ve uygulama 
süreci de haritalar üzerinden anlam kazanır ve 
tasarımları gerçeğe aktarmanın dayanağını oluştu-
rur. Bu makalede, deneysel bir tasarım stüdyosu 
kurgusu içinde harita ve halihazır haritanın nasıl 
kullanıldığı üzerinde durulacaktır. Bu anlatım bir 
yandan harita ve haritalama üzerine bir tartışma-
yı ortaya atarken, aynı zamanda izlenen deneysel 
süreci, kavramsal anlamda yeniden düşünmeyi ve 
temellendirmeyi de hedeflemektedir.

Kavram ve Tasarım Stüdyosu ve Harita

Bilkent Üniversitesi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj 
Mimarlığı Bölümü, ‘’Kavram ve Tasarım Stüdyo-
su’’ kentsel bir konuyu ele alırken belirli bir ‘’kav-
ram’’ üzerinden çalışmaktadır1. Yöntem olarak, 

bu kavramın sorgulanıp, derinleştirilerek, tasarım 
sorunlarının çözümünde bir dayanak olarak kulla-
nılması seçilmiştir. Bu yaklaşımı benimsemekteki 
temel niyet, öğrencileri tasarım sürecinin belli bir 
aşamasına kadar problem alanının bağlamsal kısıt-
lamalarından kurtararak özgürleştirmektir. Böyle-
ce yaklaşım, bağlamsal verilerden önce kavramsal 
araştırmalara dayanan tasarım stratejileri ve pren-
sipleri geliştirmek üzerine yoğunlaşmıştır.

Bu deneysel stüdyonun yürütülme biçiminde süre-
ci özgün kılan belirleyici diğer bir unsur ise iki, üç 
ve dördüncü sınıf2 öğrencilerinden oluşan ‘’karma 
sınıf’’ düzeninde çalışılmış olmasıdır. Bu uygula-
ma biçimsel bir farklılık olmanın yanı sıra, farklı 
düzeylerde donanıma sahip öğrencilerin aynı ça-
lışma ortamını paylaşmaları, iletişim ve işbirliği 
anlayışı içinde tartışmaları, birbirlerinden öğren-
meleri ve öğretmeleri, birlikte üretmeleri gibi kat-
kıları da sağlamıştır3.

Bu stüdyoda, ‘’kavram’’ seçimi önemlidir. Çünkü 
her kavram, stüdyo kurgusunu farklı biçimlerde 
yönlendirmekte, kavrama özgü araç ve yöntem-
lerle farklı kent okuma pratiklerinin tariflenmesini, 
farklılaşan tasarım yaklaşımlarının benimsenerek 
değişen çözüm önerilerinin ortaya çıkmasını ha-
zırlamaktadır. Bu süreçte, stüdyo yöneticileri ve 
öğrenciler çalışmaları yönlendiren iki aktör grup 



28 ilişkisel bir eylem olarak haritalama

iken profesyoneller haritalamayı, ‘’coğrafi ilişkileri 
analiz etme, yorumlama ve bu sonuçları haritalar-
la iletme bilim ve teknolojisi” olarak değerlendir-
mektedirler. Yazar, haritanın sanat olma niteliği-
nin bu ikinci algı içinde niçin yer almadığını sor-
gularken, farklı perspektiflerden yeniden gözden 
geçirilmesi gereksinimini de ortaya koymaktadır. 
Örneğin ‘’haritalama’’ kentsel tasarım gibi disip-
linlerarası bir süreçte araç olarak kullanılmak iste-
niyorsa, yeniden tanımlanması önem kazanmakta-
dır. Bu bağlamda farklı bakışları gözden geçirdiği-
mizde, haritayı ‘yer’ duygusunu iletmeyi amaçla-
yan bir simgeleştirme biçimi olarak tanımlayan ve 
bir ‘’metin’’ olarak değerlendiren bakışlardan söz 
edebiliyoruz. Barthes (1972) ve Derrida (1981) 
da ‘harita’yı bir anlatı olarak görür. Kendine özgü 
kavramsal sözcüklere sahip olması, kendi sözdi-
zimi olan semboller sistemi kullanması ve yazıya 
benzer biçimde bilgi aktarabilme özellikleriyle bir 
haritayı tam olarak anlamak için mesajının nasıl 
çözüleceğini ve uygun mekânsal, kronolojik ve 
kültürel bağlamlara nasıl yerleştirileceğini bilme-
miz gerekir.

Harita, bir yeri, özgül bir zaman dilimi içinde tem-
sil etmesi dolayısıyla ‘’zamansal’’dır da. Ne var ki, 
tarihçilerin geçmişi dakikası dakikasına aktarama-
ması gibi, haritacılar da gerek ölçek ve aktarılacak 
bilginin çokluğu, gerekse projeksiyon yöntemle-
rinden kaynaklanan bozulmalar nedeniyle bir ‘ye-
rin’ tüm özelliklerini gösteremezler. Dolayısıyla 
haritalamada orijinal verilere dayalı sadeleştirme, 
sınıflandırma, sembolleştirme, sonuç çıkarma gibi 
farklı bir dil kullanımına ihtiyaç duyuran genelle-
melerle bilgi aktarılabilmektedir4. Bu genelleme 
basamakları göz önüne alındığında, ‘harita’ bilgi-
sinden kuşku duyulabileceği gibi, kritik de edile-
bilir. Hatta haritaya sorgulayıcı bir bakış ile yaklaş-
mak gerekebilir.

Nitekim, 20.yy. ortalarından itibaren haritayı, güç-
lü konvansiyonel perspektifi içinde sorgulayan 
eleştirel yaklaşımlar ortaya atılmıştır. Haritanın 
‘’bozumu’’ üzerine düşünen bu eleştirel literatür, 
birçok farklı unsura sahip olmasına rağmen, özel-
likle iki temel noktaya dayandırılarak irdelenmiş-
tir. Birincisi, ‘harita’nın politik olup, disiplinlera-
rası bir alanda yer alan tarafsız bir belge olmadığı, 
ikincisi ise gerçekliğe doğrudan bir bakış sunan 
‘’şeffaf bir pencere’’den çok gerçekliğin toplumsal 
inşasında aktif olarak yer alan bir araç veya söylem 
biçimi olduğu vurgusudur.

Bu eleştirel sorgulama, tüm temsil biçimleri gibi, 
haritanın da gerçekliği, bazı şeyleri görünür kılıp 
dahil ederek, diğerlerini bastırıp, görünmez kıla-

olarak ortaya çıkmaktadır. Stüdyo yöneticilerinin 
kavramı irdelemek üzere geliştirdikleri yöntem 
ve araçlar ile kavramı derinleştirme sürecinde öğ-
rencilerin yönelimleri, seçimleri ve ‘rastlantılar’ 
stüdyonun deneyselliğini vurgularken, dinamik ve 
etkileşimli bir sürecin oluşmasına yardımcı olmak-
tadır.

2014-2015 bahar döneminde stüdyo ‘’Permütas-
yon’’ kavramı üzerine çalışmış, dolayısıyla stüdyo 
kurgusu da bu bağlamda biçimlenmiştir. Permü-
tasyon, basitçe ‘’bir dizi nesnenin değişik sıralan-
malarla art arda dizilmesi’’ olarak tanımlanabilir. 
Kavram, anlamı dolayısıyla tasarım stüdyosunu 
şekillendirirken, mekânsal, işlevsel ve tasarıma 
öncülük edebilecek stratejiler oluşturmaya uy-
gun bulunmuştur. Örneğin kent; fiziksel, işlevsel 
öğelerle, sosyal dinamiklerin farklı dizilişlerinin 
oluşturduğu bir bütünlük olarak algılandığında bu 
mekânsallık ortaya çıkmaktadır. Hatta bu ‘farklı 
sıralanmalar’, aynı zamanda farklı kent senaryola-
rına da işaret etmektedir. Kavramın, mekâna gön-
derme yapan bir özellikte olması, stüdyo kurgusu 
ve gerçekleştirilecek çalışmaların niteliğini de et-
kilemiştir.

Permütasyon stüdyosu sürecinde, ‘imge’ ya da 
‘imgeler topluluğu’ olarak değerlendirebileceği-
miz ‘kentsel çevreye’ yönelik bilgi toplamak, ana-
liz edip anlamak, içinde yer alan farklı bir araya 
gelişleri-karşılaşmaları keşfetmek, gözlemlemek 
üzere birçok egzersiz yapılmıştır.

Harita da farklı dizilişleri bir araya getirerek bilgi 
aktaran ve kentin imgesel görüntüsünü yansıtan 
bir belge olarak, permütasyon kavramına yakın 
özelliklerle ortaya çıkmaktadır. İşte bu uyum, ta-
nımlanmış bir dizi stüdyo çalışmasında ‘harita’yı 
bir araç, farklı haritalama deneyimlerini de yön-
tem olarak seçmeye olanak tanımıştır.

Thrower’ın (1996) tanımına göre harita; ‘’Yer-
yüzünün tamamı ya da bir kısmını belli bir grup 
özelliği, göreceli büyüklükleri ve konumları ile bir 
düzlem yüzeyinde ya da bir cisim üzerinde gös-
teren bir temsil biçimidir’’. Bu temsiliyetin, tarih 
ve coğrafya okumalarında, planlama ve mimarlık 
alanlarında verdiği bilginin önemi kuşkusuz çok 
büyüktür. Ancak, gerçeklikten okuyucuya giden 
yolda harita, yansıtıcı kapasitelerini belirli miktar-
larda kaybedebilmekte, gerçekliğe ait görüntü bu-
lanıklaşabilmektedir.

Harley’in (1992) ifade ettiği gibi, haritalamanın 
kullanıcı halk kitlesi ve profesyonel kartograflar 
için farklılaşan iki algısı vardır; ilk grup için hari-
talama ‘harita’ yapma sanatı, bilimi ve teknolojisi” 
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rak inşa ettiğini hatırlatmaktadır. Hatta özellikle 
Batılı kartografyanın, bir dizi seçkin retorik, kod 
ve konvansiyona odaklandığını ve haritayı, güçlü 
sosyal grupların kullanımına sunduğunu düşün-
dürmektedir.

1950-60’larda radikal bir sanat ve siyasal hareket 
olarak Batı Avrupa’da ortaya çıkan Situasyonist 
(Durumcu) Enternasyonal ve üyeleri5, geleneksel 
haritacılık biçimlerinin ciddi sınırlamalara sahip 
olduğuna inanmış, yeni haritalama teknikleri-
nin kenti inceleme ve değiştirme olasılıklarını 
keşfetmede önemli bir rol oynayabileceğini ileri 
sürmüşlerdir. ‘Durumcular’ haritaya yönelik eleş-
tirilerini haritalama teknikleri ile somutlaştırarak; 
psiko-coğrafi haritalar üretmişlerdir. Psiko-coğraf-
ya kavramı, önceleri sanatsal kaygılarla, ardından 
dönemin siyasi eleştirelliğinin etkisinde, kent ya-
şantısını dönüştürmek için politik bir araç olarak 
ele alınmıştır. Bu kavramın kentteki pratik yansı-
ması ‘’dérive’’ (sürüklenme) deneyimidir. Bireyin 
kentsel alanda amaçsız, başıboş gezintisi biçi-
minde ortaya çıkan bu pratik sırasında yaşanan; 
yolunu kaybetme, beklenmedik karşılaşmalar ve 
sezgilerle sürüklenilen yeni rotalar, gündelik ya-
şam içinde yapılan bilinçli yolculuklarda fark edil-
meyen, algılanamayan ayrıntıları deşifre etmeye 
olanak sağlamaktadır. Elde edilen bu yeni bilgi 
bir karşı-haritalama yöntemi olan ‘’psiko-coğrafi’’ 
harita üretimine olanak verir. Bu haritalar, kon-
vansiyonel haritalar gibi gerçek öğelerin imgesel 
karşılığını kullanarak bilgi aktarmak yerine, yaşam 
pratiğinin ve ilişkilerin gösterimine odaklanmışlar-
dır. Bu anlamda bu karşı haritalar, şehir haritaları 
gibi sadece tanımlayıcı olmaktan ziyade geleceği 
düşünen ve şekillendirmeye yönelik durumları ak-
taran üretimlerdir.

Harita Nasıl Kullanıldı?

Haritaya ilişkin bu yorumları değerlendiren, ‘Per-
mütasyon Stüdyosu’nda üç etaplı bir süreç tanım-
lanmış ve her bir etap içinde harita ve haritala-
manın farklı biçimlerini kullanan bir kurgu öngö-
rülmüştür. Stüdyonun etapları; kavramı anlama, 
kavramla kent okuma-anlama, kavramla tasarlama 
olarak tanımlanmıştır. Etapları şekillendiren kurgu 
genel olarak Harley’in (1987) ‘kartografik gerçek-
ler sadece belirli bir kültürel perspektif içinde doğ-
rudur, harita dünyaya sanat gibi, şeffaf bir açılım 
sunmaktan çok, ona bakmanın özel bir yoludur’ 
görüşünü temel almıştır. Bu çerçevede harita ve 
haritalamanın geçirgen biçimlerinin bulunması ve 
kullanılması düşünülmüştür.  Burada haritanın ge-
çirgen biçimi ile ifade edilmek istenen, saklı kal-
mış veya ihmal edilmiş ya da öznel olarak değerli 

bulunduğu halde nesnel olan bilginin içine gire-
memiş değişkenleri de görebilen haritalamaların 
üretilmesidir. Bu amaçla, etaplarda, farklı pratikler 
kullanan haritalar sürece dahil etmiştir. Permütas-
yon stüdyosunun izlediği çalışma süreci şemadan 
izlenebilir (Şema 1). Bu yazıda sadece, şemada 
koyu renk çerçeve içinde gösterilen, beş haritala-
ma biçimi üzerinde durulacaktır.

Şema 1. Permütasyon Stüdyosu çalışma süreci şeması

-İlk etapta, kavramın derinlemesine anlaşılma-
sı ve farklı anlamları üzerinden çeşitlendirilerek 
mekânsallaştırılması hedeflemiştir. Bu amaçla 
önce, ‘’Permütasyon’’ kavramının kelime anlamı 
tartışılmıştır. Ardından, Foucault’nun (1985) ‘söy-
lemsel oluşumlar içindeki kuralların oyunu’ hak-
kındaki düşüncesine dayalı olarak ‘’Zihin haritası’’ 
tekniği kullanılmış ve ‘’permütasyon’’ kavramını 
anlama sürecine bilginin yanı sıra, çoklu çağrı-
şımlar ve ima’nın gücü eklenerek derinleştirilmesi 
sağlanmıştır.  

-Kavramla kenti okuma-anlama etabında ise, 
kavramın olanaklarını kullanarak, kentsel mekân 
üzerine analizler ve okumalar geliştirilmiştir. Bu 
süreçte, haritalamanın sadece ölçüm ve topoğraf-
yadan ibaret olmadığı düşüncesiyle, metafor ve 
retoriğin de araştırılmasının gereği üzerinde duru-
larak, haritaların metinselliğini vurgulayan rota ça-
lışmaları gerçekleştirilmiştir (Derrida 1981). Farklı 
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bireylerin, kentteki gündelik rotalarını hikâye eden 
bu haritalama çalışmalarında öğrencilerin ‘’psiko-
coğrafya’’ geleneğini (Coverley 2010) değerlendi-
rerek çalışmaları beklenmiştir.

-Belirli bir fiziksel alan üzerinde ve tanımlanmış 
problemleri çözmeyi hedefleyen tasarım önerile-
rinin geliştirilmesi etabı olan kavramla tasarlama 
etabında, bu kez Foucault’nun (1977), haritanın 
toplumda bir ‘güç-bilgi’ biçimi olarak çalıştığını 
ortaya atan bakışını düşünmeye ve değerlendir-
meye alan, ‘asamblaj’ (assemblage) pratiği kulla-
nılmıştır.

Çalışmalar

Günümüzde, internet, görsel medya ve kişisel 
elektronik aygıtların kullanımıyla ‘haritalama’ ni-
celik olarak artmış, sanatçı, coğrafyacı, mimar, 
plancı, sivil toplum gönüllüleri ve kentliler ‘harita-
lar’ üretmeye başlamışlardır. Bu yeni, yoğun hari-
talama biçimlerine bir dizi isim verilebilmektedir; 
nitel, eleştirel, feminist, gönüllü, katılımcı, GIS, 
duyusal, psiko-..., karşı-, yeni-etkili, yerel, deney-
sel haritalama vb. Permütasyon stüdyosunun üret-
tiği haritalamalar da bu isimler arasından ‘deney-
sel’ olanın içinde değerlendirebileceğimiz bir dizi 
alternatif haritadır.

Bu çalışmalarda, bir yandan bilinen haritalama 
tekniklerine başvurulurken, diğer yandan haritayı 
altüst eden, alışılmışı ‘’bozan’’ alternatifler üret-
menin yolları aramıştır. Haritalarda önceden ha-
zırlanmış ve sınıflanmış bilgiden vazgeçilmiş, kar-
tografik konvansiyonların bir değerlendirmesine 
ve eleştirilmesine niyetlenilmiştir. Kenti okuma, 
kentsel alanları yeniden görme ve deneyimleme 
niteliğindeki çalışmaların ışığında, sonuç ürün 
olarak ‘’permütasyon’’ kavramını değerlendiren 
ve kullanan kentsel tasarım projeleri üretilmiştir.

1. Zihin Haritası

Kavramı anlama sürecinde, haritalama tekniği 
olarak ‘’zihin haritası’’6 kullanılmış ve üretilmiştir  
(Resim 1). Buzan’ın (Buzan ve ark. 1996) bir yön-
tem olarak yaygınlaştırdığı zihin haritaları, doğru-
sal düşünme tavrından vazgeçip çok boyutlu dü-
şünmeye yönelen bir sistem önermektedir. Amaç, 
üzerinde düşünülen kavram veya konuya ilişkin 
tek ve doğru bir cevap aramak değil, bütüne ba-
karak, bilgi yapısını görselliğe dökerek organize 
etmek, karmaşık ve detaylı bilgi yığınlarını sınırlı 
bir alanda ve akılda kolayca kalacak şekilde depo-
layan grafik bir ürün ortaya koymaktır.

Grup çalışmaları biçiminde organize edilen zi-
hin-haritası, permütasyon kavramının anlam ve 
algısını çoğullaştırmak, çeşitlendirmek için kul-

lanılmıştır. Zihin haritalarının ardından ortak bir 
atölye çalışması gerçekleştirilerek, grupların ‘’per-
mütasyon’’ üzerinden çağrışım yoluyla buldukları 
yeni kavramları, ‘Mekânsal kategoriler ‘ altında 
sınıflandırmaları hedeflenmiştir (Tablo 1). Böyle-
ce, stüdyonun ilerleyen aşamalarında kullanılmak 
üzere dokuz kategori içinde sınıflandırma yapan 
bir Mekânsal kavram seti-tablosu ortaya çıkarıl-
mıştır. Bu çalışma, haritalamanın sınıflandırma, 
sembolleştirme, eşleme, sonuç çıkarma özellikle-
rini kullanmıştır.

Resim 1. Zihin haritalarından örnekler

Tablo1. Mekânsal Kavram Seti

Sheet1

Tablo 1 :  Mekansal Kavram Seti

SEÇİM DÖNÜŞÜM DÜZEN HAREKET SEKANS KOMPOZİSYON KÜME DURUM SINIR

scrabble aktarma yeniden düzenleme karıştırma ritim algoritma küme yer tanım

tangram değişiklik desen vardiya şifre tanımlama kümesi demet oluk kapalı

labirent mutasyon dizi yükselme kod kombinasyon salkım yiv geçişsiz

tolerans metamorfoz parçalanma düşme tempo kaleidoskop değişken dakika belirsizlik

belirsizlik nöbetleşme monotonluk yerdeğiştirme sıklık birleşim veri tekillik

rubric kübü doğal seçilim ritim karışma ifade simya alfabe değişiklik

poker evrim DNA yerinden olma dalga vekil yedek

tercih yenilenme tekrar sirkulasyon gel git parçalanma

evrim rotasyon deformasyon

elenme sakatlık

dışarda kalma türetme

dahil olma

yansıma

sapma

dolaşma

KAVRAM SETİ

Page 1

Permütasyon kavramını tanımayı ve anlamayı 
hedefleyen birinci etap, zihinlerde permütasyon 
kavramının çağrıştırdıklarını ortaya çıkarmayı, ar-
dından da bu sınırsız çağrışımları mekânsal bağ-
lantılar ile fiziksel tasarım sürecinde kullanmaya 
yönelik izler haline dönüştürmeyi hedefleyen bir 
haritalama süreci olarak değerlendirilebilir. Yapı-
lan çalışmalar öğrencilerin kavramdan mekânsal 
olgulara yönelik çıkarımlar,eşlemeler, sıçramalar 
yapmalarında faydalı olmuştur1.

2. Metin Yazan Haritalar; Rota Haritası, Psiko-
Coğrafi Harita, Seri Görüş Haritası

Stüdyo sürecinin kavramla kenti okuma etabı, kent 
analizi aşaması olarak düşünülebilir ve dönemin 
ikinci yarısında üzerinde çalışılacak kentsel tasa-
rım proje aşaması için veri toplama dönemidir. Bu 
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etap, bir yandan seçilen kavramın mekânda nasıl 
ele alınabileceği üzerine deneyimler üretmeyi di-
ğer yandan da kent veya kentsel mekânın kavran-
masına, problem alanlarının belirlenmesine ilişkin 
gözlemleri kapsamaktadır. Bu etapta, ikisi Ankara, 
diğeri Bursa’da, üç farklı haritalama deneyimlen-
miştir.

Bu çalışmalarda kentsel mekânın ‘objektif’ oku-
malarının yanı sıra, kentlilerin gündelik hayatları 
ve mekân kullanımlarını anlamaya yönelik somut, 
özgül çalışmalar tanımlanmıştır. Burada kullanıl-
mak istenen haritanın metin olma özelliğidir. ‘’Me-
tin’’ ile dilbilimsel unsurların oluşturduğu edebi 
metinlerden çok daha geniş bir uygulama alanı 
olan, inşa etme eyleminin kendisi vurgulanmakta-
dır (Harley 1992). Tıpkı bir müzik kompozisyonu 
veya bir mimari yapıda olduğu gibi, haritalama da 
kentlilerin gündelik rutinleri ve rotalarının birer 
retorik olarak hikâye edilebileceği bir grafik metin 
olarak düşünülebilir.

Gündelik hareketlilikler, çoğunlukla sıradan ka-
rakterleriyle görünmez hale gelmektedirler, oysa 
bu rotalar kentin kendisini oluşturan yan yana 
gelişlerdir (asamblajlardır) (Jensen, 2004). Stüdyo 
kurgusu içinde, kentlilerin gündelik yolculukları, 
mekânda gerçekleşen permütasyonlar olarak yo-
rumlanmış ve farklı metinler oluşturacakları üze-
rinde durulmuştur. Bu bağlamda yapılan çalışma, 
öğrencilerin, Ankara’dan seçecekleri bir kentlinin 
gündelik yaşam rutinini, mekân, zaman, anlam, 
tekrar, süreklilik, art arda-yan yana gelişler açı-
sından irdeleyen bir tür sosyal-mekânsal analiz; 
‘’rota haritası’’ çıkarılmasıdır. Kentsel mekânlar, 
harita üzerinde sabit yerleri olan adresler iken, 
farklı kullanıcıların rutinleri içinde mekânsal di-
zilişlerinin değişebileceğine dikkat çekilmiştir. 
Farklı hareket ve rotalar, mekânda birbiriyle her 
zaman ilişkili olmayan, parçalanmış mekânları an-
lamlı diziler haline getirebilmekte, yeni metinler 
ve hikâyeler üretebilmektedirler. Bu anlamda rota 
analizi permütasyon kavramı üzerinden kesişme, 
karşılaşma noktalarını da izleğe dahil eden öğreti-
ci bir çalışma olmuştur. Değişen kentsel pratikler, 
rutinler ve çelişkileri izlemeye yönelik bu çalışma, 
de Certeau’nun vurguladığı (Certeau 1984), gün-
delik hayatta yer alan taktik ve mekânsal strateji-
leri görmeye, Foucault’nun sorguladığı ‘iktidarın 
mevcudiyetini’ tartışmaya ve Lefebvre’e gönder-
me yaparak gündelik hayatın potansiyelini, dire-
nişini göstermeye olanak tanımıştır. Ne var ki or-
taya çıkan öğrenci çalışmalarının bazıları nesnel 
olarak mekânı çalışmaya katmış, ancak çoğunluğu 
mekâna değmeyen hikâyelerle zayıf temsiller üre-
tebilmişlerdir (Resim 2).

Resim 2. Rota Haritaları... ''...ortaya çıkan öğrenci çalışmalarının 
bazıları nesnel olarak Mekânı çalışmaya katmış, ancak çoğunluğu 
Mekâna değmeyen hikayelerle zayıf temsiller üretebilmişlerdir''.

Kenti okuma-anlama aşamasında, ikinci bir çalış-
ma, öğrencilerin Ulus’ta psiko-coğrafi7 bir ‘drift’-
sürüklenme gezisi ardından kendilerine dair birer 
yeni rota-harita çıkarmaları olmuştur. Bu çalışma 
eğretileme/metaforlar ve yeni metinler aracılığı 
ile haritalama yapmak olarak tariflenmiştir. Bir 
yanıyla psiko-coğrafi haritalama olarak değerlen-
dirilebilir. Ne var ki ortaya çıkan ürünler, mevcut 
kent dokusu içinde farklılaşan izler üzerinden yeni 
rotalar belirlemekten çok, kenti yapı-bozumcu bir 
anlayışla yeniden kuran, yeni Ulus metinleri/se-
naryoları geliştiren ürünler olmuştur. Ne yazık ki, 
elimizde görsel örneği bulunmayan bu çalışma-
ların en belirgin özelliği, anlam, fonksiyon veya 
herhangi keyfi bir nedenle, Ulus’un farklı mima-
ri yapı, kentsel peyzaj, kentsel kültür öğelerini 
mekânsal olarak yeni bir dizgi içinde yan yana ge-
tirerek üretilen ‘’Yeni Ulus Peyzajları’’ önermele-
ridir. Öğrencilerin bu yaklaşımı da, beklenmedik 
bir biçimde yeni bir psiko-coğrafi harita çalışması 
ortaya koymuştur.

Daha önceden kurgulanmamış, bu beklenmedik 
‘çizgi’ bir tür ‘’yıkıcılık’’ potansiyeli taşımaktadır. 
Sanki, Ulus’ta kendi içinde çatışan farklı söylem-
leri açığa çıkarmayı hedeflemiş, görünür, gerçek 
veya haritalarda işlenmiş olanın masumiyetini al-
tüst edip, alternatiflerini geliştirmiştir. Kentte izle-
diğimiz zamansal ve mekânsal yan yana gelişler 
yerine, yapılı çevreyi bir tür ‘’yeniden dizme’’ 
refleksi olarak okuyabileceğimiz bu çalışmaları, 
‘’permütasyon’’ kavramının anlamından ortaya 
çıktığını da düşünmek olasıdır. Dolayısıyla, Ulus 
okumaları, yapı-sökümcü bir anlayışla, kentte so-
mut olarak duran ve bütünlük gibi görünen şeyin, 
kendi içinde ve algılarda zaten bölünmüş olduğu-
nu hatırlatmaktadır (Hart 1989).

Kavram stüdyosu, daha sonra gerçekleştirilecek 
tasarım projelerinin senaryosunu ve sorunsallarını 
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tanımlamakta kullanılabilecek jenerik verileri8 ya-
kalamak amacıyla Bursa’yı ‘’örnek / model’’ olarak 
seçmiş ve ikinci etabın bir diğer haritalama ile veri 
üretme çalışmasını bu kentte gerçekleştirmiştir. 
Bursa egzersizi, kentte yürüyerek ‘’hareket, konum 
ve içerik’’9 kategorileri üzerinden bir ‘’seri görüş’’ 
haritası üretilmesidir. Cullen’in (1971) ‘’kent pey-
zaj ve elemanlarının yan yana gelme dramı” ola-
rak betimlediği, kenti anlama ve manipüle etme 
yaklaşımını benimseyen bu teknik, mevcut çeliş-
kilerin daha derin bir biçimde görünür hale gele-
bileceğini gösteren fiziksel bir gözlem ve yeniden 
haritalama biçimidir.

Öğrenciler belirlenen sokaklarda yürüyerek, çek-
tikleri fotoğraflar ve çizdikleri kroki-görünüşleri 
kullanarak dijital ortamda Bursa sokaklarının seri 
görüş haritaları ile yepyeni anlatılar ortaya koy-
muşlardır. Stüdyonun ikinci etabında gerçekleş-
tirilen ve haritayı bir metin ve anlatı üretme ara-
cı olarak kullanan bu çalışmalar, kentsel mekânı 
permütasyon kavramının anlam çeşitliliği içinde 
okuyarak, tasarım sürecinde üzerinde çalışılabi-
lecek kentsel sorun ve çözümsüzlükleri belirleme 
olanağı yaratmışlardır. Seri görüş haritaları üretilir-
ken, kentteki farklı sokakların seçilerek çalışılması 
önemli bir veri zenginliği üretmiştir. Böylece, fark-
lı kentsel katmanlara ilişkin, çok boyutlu, değişen 
kentsel metinler üreten ve çoğu zaman fark edil-
meyen, gizli kalmış problematikleri görünür kılan 
dokümanlar elde edilmiştir.

3. Kolaj Harita

Tasarım aşaması olarak tanımlanabilecek üçüncü 
etap kurgulanırken haritalamanın kullanımı ‘’ta-
sarım ile eleştirme’’10 açısından potansiyellerine 
dayanılarak tercih edilmiş ve benimsenmiştir. Bu 
yaklaşım, bilimsel olan bilgiye ulaşmaktan ziyade, 
kavramsal yaklaşımlarla ele alınacak kentsel me-
selelerle eleştirel olarak ilgilenen kentsel tasarım 
önerileri geliştirilmesini içerir. ‘’Kolaj harita’’ bu 
bağlamda kavramsal proje sürecinin hemen önce-
sinde, halihazır haritadan elde edilecek bilimsel 
ve mevcut verileri değerlendirerek kullanmak ye-
rine, geliştirilecek hipotetik bir kent lekesi haritası 
ile, permütasyon kavramı üzerinden ortaya konu-
lacak tasarım önerilerine bir altlık üretmeyi öngör-
müştür. Kendisi de bir tasarım çalışması olarak de-
ğerlendirilebilecek olan bu çalışma, öğrencilerin 
tasarım projelerini gerçekleştirecekleri proje alanı-
nın haritasını eleştirerek ‘’kendilerinin’’ tasarlama-
ları, üretmeleridir. Yöntem olarak, ‘’Google Earth’’ 
görüntülerinden kesip alınacak parçaların belli 
bir senaryo ile bir araya getirilmesidir (asamblaj). 
Bu üründen beklenen, öğrencilerin daha önceki 

iki etapta kavram üzerine geliştirdikleri mekânsal 
bakış, farklı mekânsal okumalar, ürettikleri harita-
metinler ve model kent Bursa’dan çektikleri kente 
yönelik verileri değerlendirip hipotetik bir haliha-
zır harita ‘’kolaj’’ı üretilmesidir.

Stüdyo çalışmasının tasarım etabının ilk ürünü 
olarak istenen bu ‘’harita’’ da, şehri keşfetmek ve 
araştırmak için bir araç olarak geliştirilen “psiko-
coğrafi haritalama” yaklaşımından esinlenmiştir. 
Yeni bir harita tasarlayarak mevcudu eleştirmek 
olarak da nitelenebilecek bu çalışmada yapılmak 
istenen, “resmi” kartografik haritalar (halihazır ha-
ritalar) kullanmak yerine, mekânın geleneksel/yay-
gın temsiline karşı koymak üzere, farklı yerleşme 
görüntülerinden kesip çıkarılacak coğrafi öğeler, 
doğal unsurlar ve kentsel dokular ile fonksiyon 
alanlarını kurarak bir senaryo çerçevesinde mev-
cut haritayı altüst ederek yeni bir kent ‘kurgu-gö-
rüntüsü’11 elde etmektir (Resim 3). Bu kolaj hali-
hazır haritanın, mevcut kartografik konvansiyonla-
rın altüst edilmesine, ‘’yıkıcı’’ harita ve haritacılık 
formları üretme girişimlerine atıfta bulunurken, 
ezberlerimize yerleşmiş kentsel ilişkiler yerine 
analiz aşamasında açığa çıkarılmış, önemsenme-
yen problem ve/veya potansiyelleri görmeyi sağla-
yacak biçimde şekillenmesi beklenmiştir. Böylece 
bu yeni haritalama, öğrencinin tasarım sürecinde 
üzerinde yoğunlaşmayı istediği kentsel sorun ve/
veya olanakların kartografik ön görüntüsünü de 
ortaya koyan altlık olacaktır.

Resim 3. Google harita parçalarından elde edilen 'Kolaj hali-
hazır harita' örnekleri. Hipotetik haritalarda öğrenciler genel 
olarak Bursa kenti ve çevresinden aldıkları 'google earth' parça-
ları ve Bursa kenti konut dokularını kullanmışlardır. (1/2000)
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Batılı kartografik geleneğe dayalı ‘’harita’’ ve ‘’ha-
ritalama pratiği’’ beraberinde, kentsel alanlara mo-
del olabilecek projelendirme vizyonlarına da işa-
ret etmektedir. Dolayısıyla halihazır harita kentsel 
mekânın nasıl şekilleneceği konusunda bazı ön 
belirleme, sınırlama ve kısıtlamalar veren, kural 
koyan bir belge haline de dönüşebilmektedir.

İşte bu nedenle sürdürdüğümüz deneysel süreçte, 
farklı bir mod olarak kolaj halihazır harita üretimi 
üzerinde yoğunlaşılmıştır. Proje alanının kolaj ha-
lihazır haritasının üretilmesi, stüdyo çalışmaların-
da birbiri ardına gelen çalışma etapları arasında, 
sarkaç örneğinde olduğu gibi, ileri-geri beslemeli 
bir sürecin sağlanmasına olanak tanımıştır. Öğ-
renci halihazır haritasını oluşturulurken tasarım 
ürününe ilişkin senaryosunu belli bir ölçüde dü-
şünerek kurgulamak durumundadır. Böylece tasa-
rımcı12, üzerinde çalışacağı kentsel alanı, makro 
formu, farklı kullanıcı grupları, kentsel doku, eri-
şim ve altyapı konularında projeye temel olacak, 
bir araya gelişler ve kombinasyonları kendisi kura-
bilecek ve derinleştirebilecektir. Böylece, ön pla-
na taşımak ve çözmek istediği mekânsal meseleler 
üzerine vurgu yapabilecek bir kent senaryosu ge-
liştirebilecektir. Bir anlamda ‘’tasarım ile eleştir-
me’’ yaklaşımı uygulanmış olacaktır.

Bu yapı-sökümcü harita çalışması taktiksel, sanat-
sal ve politik anlamda tasarımcı kimliği ile öğren-
cilerin özgürleşmesine olanak tanıyan bir pratik 
olmuştur. Son olarak bahsedilen halihazır harita 
üretiminin ardından her öğrenci kendi ortaya at-
tığı sorunsal üzerinden senaryosunu netleştirerek 
farklı ölçeklerde tasarımlarını üretmiştir.

Kısa Değerlendirme

Harita, Permütasyon stüdyosunun temelinde yer 
alan bir araç oldu. Stüdyo sürecinde gerçekleşti-
rilen beş çalışma haritalamayı bir nevi altüst etti, 
normatif haritayı bozarak, yeni haritalamalar kul-
lanarak kenti zaman zaman öznel, zaman zaman 
önemsiz ve gizli kalmış öğeleriyle veya kavramın 
mekânsal zenginliğini kullanarak yeni ilişkiler üze-
rinden okuyarak anlamayı ve tasarlamayı denedi.

Yapılan çalışmaların bir kısmı, mekânı okumak 
üzere mevcut teknikleri yineleyerek öğrenme bi-
çiminde sürece dahil olurken, son çalışma olan 
‘’asamblaj’’, gerçek anlamda normatif haritanın dı-
şında bir deneyim olarak ortaya çıktı, bir meydan 
okuma oldu.

Çalışma alanı olarak belirlenmiş bir kent seçmek 
ve bu kente ait belirli temsilleri öne çıkaran bir ha-
lihazır harita kullanmak yerine, farklı bir araya ge-
lişleri değerlendiren bir kent algısı ve haritası oluş-

turmak yeni dinamiklerin fark edilmesine öncülük 
etti. Bu dinamikler, haritayı kurarken ve/veya ya-
pılacak tasarımın prensiplerini oluştururken ortaya 
çıkmıştır. Örneğin;

-farklı kentsel dokuların (konut tipolojileri, gelir 
grubu mahalleleri, tarihsel gelişmeler vs.) çevresi-
ne  farklı arazi kullanımlarını çekebileceği,

-toplumsal cinsiyet eşitliği gözeterek geliştirilebile-
cek, altyapı, ulaşım ve konut sunum biçimlerinin 
değişebileceği,

-farklı yönetsel ve planlama yaklaşımlarının doğal 
kaynakların kullanım biçimi ve projelendirilme-
sinde farklılaşabileceği gibi dinamikler değerlen-
dirilmiştir.

Bu yolla aşina olmadığımız yeni kentsel sorunsal-
lar veya potansiyeller üretmek, görünmeyenleri 
su yüzüne çıkarmak konusunda önemli bir açılım 
üretildi. Tasarım sürecine yeni fikirlerin girişine 
olanak sağlandı.

Halihazır haritalarda çalışırken, verilen bilginin 
doğruluğu ve güncelliği, haritada yer alan fiziksel 
stoğun mevcudiyeti veya mevcut öğelerin doğru 
ifadesinin bulunup bulunmadığı yönünde sorgula-
malar yapılagelmektedir. Ancak genel olarak, bu 
dayanak paftalarının gündelik yaşamda sürmekte 
olan veya kemikleşmiş bulunan birçok mevcut bil-
giyi göstermiyor olmaları yadırganmaz ve tartışıl-
maz. Bu anlamda farklı haritalamalarla elde edilen 
bilgilerin kolaj haritaya aktarılması çabaları, yeni 
değişkenler çerçevesinde düşünülerek yeni harita 
kuralları oluşturulmasına öncülük etti. Haritanın 
yapısını bozma ve yeniden yorumlama eylemi, bir 
sorgulama işlevi yerine getirdi ve öğrencilerin

- kentsel dokuyu, sosyal doku ve gündelik yaşam 
ile birlikte düşünerek yeniden dizmeye gayret et-
melerine,

- haritanın gücünü kullanarak ‘mevcut kent 
kurgusu’nu sorgulamalarına, düzenleyip, yönlen-
dirmelerine,

- mekândaki süreklilik ve kesikliklerin fiziksel veya 
anlamsal olmaları üzerinde düşünmelerine

- kente dahil olma ve dışlanmanın fiziksel 
mekânlarını görmelerine ve göstermelerine,

- mekânda güç ve güçsüzlük ifadelerinin fiziksel 
kaynaklar ve servisler ile bağlantısını kavramaya,

- haritanın koyduğu kurallar içinde oluşturulan, 
sınıflama ve sadeleştirmelerin sorgulanmasına ola-
nak tanıdı. 

Üretilen yeni harita, fiziksel imgelerin yanı sıra 
sosyal ve kültürel bir metin olarak ortaya çıktı.
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Son olarak tüm stüdyo süreci, aşina olduğumuz bir 
söylem nesnesini; ‘harita’yı farklı biçimlerde kul-
lanmak, değiştirmek veya dönüştürmek anlamına 
geldi. Farklı haritalamalar, kent okumaları ve an-
lama yollarının kentsel mekân için özgün veriler 
üretmekte, yerelliğe, sosyal ve çevresel konuların 
anlaşılmasına ve irdelenmesine katkıda buluna-
bileceğini göstermiş oldu. Harita ve haritalamayı 
sorgulamaya devam etmek, yaşanabilir eşitlikçi 
kentler için projeler üzerinde çalışmaya olanak 
verecek bir araç olarak görülmelidir.
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DİPNOTLAR

1 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölüm programı 
içinde her dönem üç farklı vurguyu netleştirmeyi amaçlayan 
ve öğrencilerin lisans eğitimi süresince her birini iki kez al-
maları gereken Kavram ve Tasarım, Bağlam ve Tasarım ile 
Biçim ve Tasarım atölyeleri yer almaktadır. Metine konu 
olan 2014-2015 bahar dönemi Kavram ve Tasarım Stüdyosu, 
Deniz Altay Baykan, Bülent Batuman ve Didem Dizdaroğlu 
tarafından yürütülmüştür. Öğrenciler: Engin G. B., Tanyeli, 
K., Ayan, D.T., Metin, E., Buz, Ş., Tümer, E., Çağlar, P., Tigin, 
H.Ş., Höker, E., İsmailoğlu, S.E:, Özden, L., Tulazoğlu, E., 
Sarıgül, A., Baiborieva, Z., Mirbaha, S.R., Mallı,H.B.,  Gülen,., 
Kırçiçeği, Ö.S., Koruç,E., Güler,S.,Başaran M.A.,Ertürk, T.P., 
İlhan, Z.A., Doğanay, H., Demirezen,H.

2  İkinci sınıf 11 , üçüncü sınıf 10, dördüncü sınıf 10 ol-
mak üzere toplam 31 öğrenci.

3  ''Dikey stüdyo'' olarak adlandırdığımız karma sınıf uy-
gulamasında, dönem boyunca takip edilecek tek bir stüdyo 
problemi seçilmekte, bunun yanı sıra bölüm eğitim programı-
na sadık kalınarak, yıl bazında farklılaşan, birikim ve beceri 
farklılıklarını gözeten alt problem konuları tariflenmektedir.

4  Harita üretirken sınıflandırma, sembolleştirme, eşleme 
ve sonuç çıkarma gibi sadeleştirme veya genelleştirme ya-
pılmaktadır. Bu işlem haritacının veri ve detayları azaltması 
ve harita üzerinde kolayca temsil edilebilecek bir formda 
gösterimini geliştirmesi için gereklidir. Örneğin, bir harita-
da fiziksel ve kültürel peyzaj unsurlarını temsil etmek için, 
karmaşıklığı azaltılmalı ve daha sonra bu anlamların harita 
okuyucusu tarafından anlaşılabilmesi için bir şemaya yer-
leştirilmeleri (sınıflandırma) gerekir. Şehirler farklı boyutlar-
da noktalar olarak gösterilir, mavi çizgiler akımları temsil 
eder ve bölgeler renkli çokgenler tarafından tanımlanır. Bu 
kartografik kısa yol sadeleştirme/genellemenin diğer bir kıs-
mını, sembolleştirmeyi içerir. Bunlar haritada kullanılan 
her sembol türünün anlamını açıklayan anahtarlar (lejand)
dır. Bu bilgi olmadan bir haritanın yorumlanması zordur. 
Sembollerin şekilleri, boyutları, tonları, yönleri, gri ton de-
ğerleri ve dokularındaki farklılıklar, bir haritadaki uzamsal 
ve niceliksel değişimi ifade etmek için kullanılan özellikler-
dir. Sembollerin uygunsuz eşlemelerle kullanılması hatalı 
bilgi iletebilir ve yanlış projeksiyonlar yapılmasına neden 
olabilir. Kartografik sadeleştirme/genellemenin son kısmı 
indüksiyon/sonuç çıkarmadır. Bu yöntem, haritanın orijinal 
verilerden daha fazla bilgi içerdiği durumlarda yapılabilir.  
(Stephens, David. "Making Sense of Maps", History 
Matters,: The U.S. Survey Course on the Web, 2002. (SGT: 
11.04.2019/ ET:16.05.2017)).

5  Sitüasyonistler (Durumcular) ve Durumcu 
Enternasyonal için bkz. Debord, Guy, Introduction to a 
Critique of Urban Geography.(London and New York: Verso, 
2009)

6  Bu tür haritalamanın ilk örneklerden biri 3.yüz-
yıl düşünürlerinden Porphyry tarafından oluşturulan 
Aristotales’in   kategorileri diyagramı. Sonra bilgiyi dalla-
ra ayırarak ve dairesel hareketler kullanarak haritalama, 
Romalılar tarafından da denenmiş. Ardından Leonardo da 
Vinci ve başka birçok sanatçı, düşünür ve mühendis disip-
linlerinde ''haritalandırma'' yoluna gitmişler. 1980'li yılların 
sonunda Buzan  günümüzdeki anlamıyla ''zihin haritası'' te-
rimi ortaya koymuş.(Buzan,Tony. ''Use Both Sides of Your 

Brain: New Mind-Mapping Techniques,'' Plume. NewYork 
:(1991):46.)

7 Psiko-coğrafya: “bilinçli olarak kurgulanmış ya da kur-
gulanmamış mekânsal bir set içinde, bireylerin duyguları ve 
davranışları hakkında coğrafi ortamın özgün etkilerinin in-
celenmesi”. Dérive/Drift: Rastgele ve amaçsız biçimde  bir 
yere sürüklenircesine yapılan, istek, heveslerin yönlendirdiği 
ve farklı mekânların/alanların sizi nasıl etkilediğine veya na-
sıl ittiğine dair farkındalık yaratmak üzere yapılan dolaşma 
eylemi. Pratikte psiko-coğrafya herhangi bir dar tanımlamaya 
doğal olarak direnir. Doğal ve kültürel çevreyle ilgili farkın-
dalığı arttıran, mekân ve çevre ile ilgili duyular ve duygular 
konusunda dikkatli olmayı öneren, çoğunlukla politik ve 
statükoyu eleştiren, hem çok ciddi ,hem de eğlenceli rastlan-
tısal olabilen çeşitli faaliyetler olarak tanımlanabilir. Kevin 
Lynch’in zihinsel haritalar ile yaptığı çalışmalar veya Denis 
Wood’un “Lynch Debord” adlı makalesinde ve görsel olma-
yan duyusal-peyzajlar (smellscape, soundscape, touchscape, 
tastescape, vb.)ile deneyimlenmiş çalışmalar psiko-coğrafya 
ile örtüşmektedir.(Krygier 2009)

8 Tüm kentler için geçerli olabilecek veriler anlamında 
kullanılmıştır. Kavram ve tasarım stüdyosu belli bir kent üze-
rinde yoğunlaşarak proje çalışması yapmadığı için, sonuç 
ürün olarak daha çok kavramsal projeler biçiminde geliştirile-
cek önerilerde temel alınacak genel/cinse özgü (kente özgü) 
veri ve bilgileri bir kent örneği üzerinden elde etmeyi yön-
tem olarak benimsemiştir. Bu bağlamda, Bursa'nın, ziyaret 
edilecek şehir olmasında özel bir neden yoktur. Sanayi, ta-
rım ve turizm kenti olma özellikleri ile ve demografik yapısı 
ile, ''Kent''in karmaşık yapısını yansıtabileceği ve Ankara'ya 
görece yakın olduğu için seçilmiştir.  Stüdyonun tanımı ve 
dönem için seçilen kavram değerlendirilerek, kuşkusuz her 
dönem, çalışma yapılacak kentin sundukları ile kavramın çe-
lişmemesine/uyumuna dikkat edilmektedir.

9 1)Hareket: Anlık ve/veya sürekli geçişler serisi (manza-
ralar, panoramik manzaralar, hareketler, yaşamlar ...)  
 2) Konum: Sabit ve yapısal elemanlar, bölümler  
       3)İçerik: mekânın anlamı, mekâna yüklenenler

10  2014 yılında Kavram ve Tasarım Stüdyosu ''void''/
boşluk kavramını çalışmıştır. Bu stüdyo süreci ve yönte-
mini anlatan makalede 'tasarım ile eleştirme' metodu ay-
rıntılı olarak tartışılmaktadır.Batuman, Bülent ve Deniz A. 
Baykan: ''Critique by design:Tackling urban renewal in the 
design studio.'' Urban Design International, Macmillan Ltd. 
19/3(2014):199 – 214.)

11   Bu kurgu görüntüde gerçek şehirlerin Google Earth 
haritalarından kesip alınacak örüntü parçaları kullanılarak 
farklı bir şehir  geliştirilmesi beklenmiştir. Farklı kentsel bağ-
lamlarda yaratılan bu hayali kentsel doku haritasının;

 - Çok merkezli bir kentsel yapıya (ticari bölgelere) sahip orta 
ölçekli bir şehri.

- Dramatik bir coğrafi arazi formunu,

- Diğer şehirlerle bir ana bağlantı arteri ve doğrusal olarak 
vurgulanmış şehirler arası bağlantıyı,

- Önemli bir temel ekonomik sektör ve mekânsal nitelikleri,

- Tarihi bağlamı (kentsel yapı ve dokuda belirleyici olan),

- Keskin bir toplumsal tabakalaşmanın varolduğu bir şehri, 
içermesi beklenmiştir. Ayrıca bu hipotetik kentte en az üç 
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farklı konut ve bir sanayi bölgesinin yer alması, fonksiyonla-
rın, standartların, ulaşım rotaları/modları ve açık alan ağının 
da dikkate alınması beklenmiştir. Dolayısıyla ürün, her öğ-
rencinin kenti ele almayı düşündüğü kentsel permütasyonun 
fiziksel bir yorumu olacaktı.

12  ‘’Kolaj halihazır harita’’ ile hipotetik kent üretme ça-
lışması, her birini 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu 
10 grubun üretimi olarak yapılmıştır. Ortak çalışma sonucu 
ortaya çıkan on farklı kurgu harita üzerinden, grubun dör-
düncü sınıf öğrencisi tüm kente ilişkin öneri ve çözümler 
geliştirilirken, üçüncü sınıf dönem konusu olan kent merkezi, 
ikinci sınıf öğrencisi ise konut alanı projesi üzerinde çalışmış-
tır. Grupların her biri hipotetik kentlerinin seçtikleri belli bir 
parçasını kendi problematikleri üzerinden çözmüşlerdir. 



38 ilişkisel bir eylem olarak haritalama

Makalede Bilkent üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü  2014-2015 bahar 
dönemi Kavram ve Tasarım  stüdyosu kurgusunda ‘harita’nın nasıl kullanıldığı anlatılmaktadır.

Makale, izlenen üç aşamalı deneysel stüdyo sürecini; seçilen kavramın anlaşılması, kavramı 
kullanarak kentin okunması, ve kentin tasarlanmasında harita ve haritalamanın bir araç olarak 
nasıl kullanılabileceğini tartışmıştır.

Yazıda, bir söylem nesnesi olan  ‘harita’ üzerine kısa bir tartışma yapılmakta, ardından stüdyonun 
farklı aşamalarında kullanılan harita/lama biçimleri öğrencilerin projeleri üzerinden aktarılarak 
tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Harita, kavram, permütasyon, haritalama, halihazır harita

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Mezunudur. Doktora çalış-
malarını Ecole des Hautes Etudes en Science Sociale-Paris, Kentsel Coğrafya Bölümünde ta-
mamlamıştır. Araştırmalarını kentsel coğrafya, kentsel sosyoloji ve gündelik hayat konularında 
sürdürmektedir. Yayınlanmış çalışmaları arasında  

-Kadın Dostu Kent Planlaması ve Tasarım İlkeleri Rehberi (UNFPA), 

-Urban Design International dergisinde yayınlanan “Critique by Design: Tackling with Urban 
Renewal in the Design Studio”(Tasarımla Eleştiri: Tasarım Atölyesinde Kentsel Yenileme ile Mü-
cadele - B.Batuman ile birlikte, 2014), 

-Encountering the Urban Crisis: the Gezi Event and the Politics of Urban Design” (Kentsel Kri-
zi Karşılamak: Gezi Olayı ve Kentsel Tasarım Politikaları, B.Batuman  ve E. Deniz ile birlikte,  
2016),  

-Asuman Türkün ile yapmış oldukları "Changing Patterns of Segregation and Exclusion in the 
City: The Case of Ankara" (Turkish Area Studies Review, London, 2005) 

Tübitak Yapı Araştırma Enstitüsü yayınlarından  “Alt Gelir Grupları İçin Konut” ve “Gecekondu 
ve Gecekondu Önleme Bölgelerinde Konutların İyileştirilmesi; Güneşevler, Aktepe Örnekleri” 
adlı kitaplar sayılabilir. Akademik çalışmaları dışında bazı kentsel dönüşüm projelerinde görev 
almış (Dikmen vadisi dönmüşüm Projesi 1. Etap,  Eskişehir tarihi Kent Merkezi Dönüşüm Proje-
si, Demetevler Kentsel İyileştirme Projesi)  ve kamu ve sivil toplum örgütlerinin yürüttükleri  ör-
gütlenme ve  mekansal iyileştirme/geliştirme projelerinde danışmanlık görevleri sürdürmektedir. 

2016'dan beri 'haritalama' üzerine sanatsal uğraşlar sürdürmektedir.

To Turn the Map on its Head
In this essay, we will interpret the usage of the ‘’mapping’’  in the process of 2014-2015 spring 
term Concept and Design Studio (Bilkent University Department of Urban Design and Landscape 
Architecture).

The article discusses the three-stages of  the experimental studio process, such as 

- the understanding of the chosen concept; permutation, through mapping;

- ‘mapping’ as a tool for reading the urban environment

- designing the city by mapping

In the article, a short discussion  on  ‘map’ which is an object of discourse, will be framed,  then 
the map/ping  forms used in different stages of the studio will be discussed  over the students’ 
projects.

Keywords: Map, concept, permutation, mapping, existing map
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KİTABIN PERFORMANSI YA DA BASILI BİLGİNİN 
HARİTALANMASI ÜZERİNE 

Pelin Yoncacı Arslan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Sosyolog Maurice R. Stein ve meslektaşı Larry 
Miller’in Karşı Eğitim Planı: Müfredat - El Kitabı 
- Duvar Dekorasyonu - Çekim planı isimli kitabı, 
1960lar döneminin radikal pedagojisinin tanımla-
yıcı (ama 2016 yılına kadar pek de gözönüne çık-
mamış) eserlerinden biridir (Resim 1).1 İlk olarak 
1970 yılında Doubleday tarafından hazırlanan ve 
kendine ait kutusu içinde satışa sunulan yayının 
orjinal kapağında şöyle yazar:

de katılımcı, grafiklerle çevrilecek ve filmlerden 
isyanlara ve politik kampanyalara kadar etrafın-
daki her şeyle etkileşime girmesine yol açacak 
fikirler ve konularla karşı karşıya bırakılacaktır. 
Ders kitabının, ders programının veya final sına-
vının olmadığı bu ortamda, “öğretim kadrosu” 
Marcuse, McLuhan, Eldridge Cleaver ve Jean-Luc 
Godard’dan oluşur.”2

Vietnam savaşı sonrası California Institute of 
Arts’da kullanılmak üzere oluşurulan bu yayın, 
ilk bakışta radikal kimliği ile öne çıkar elbet. Hat-
ta eğitim anlayışı, dönemin sanat ve kültür poli-
tikaları konusunda içerdiği ipuçları ile başka ça-
lışmalara konu olacaktır. Ancak bu yazıya giriş 
olarak seçilmesindeki amaç, bu sıradışı kitapta 
maddeleşen bilginin formu ve tasarımı, daha da 
net olmak gerekirse, kitabın ve içerdiği bilginin 
performatif potansiyelini öne çıkarmak için kul-
lanılan haritalama yönteminin özgünlüğüdür.3  

Blueprint iki parçadan oluşur: “the shooting 
script” (çekim planı/sırası) olarak verilen bir kitap-
çık ve üç adet “chart” (çizelge/şema/plan/harita). 
Kitapçığı açtığımızda yazarların kitabın oluşum 
sürecini anlattıkları bir makale ve kitap için kul-
lanım biçimleri öneren, provakatif bir dille yazıl-
mış kısa metinler yer alır. Kalan sayfalar ise, eğitim 

Resim 1. Blueprint for Counter Education: Curriculum – 
Handbook – Wall Decoration – Shooting Script (Doubleday 
& Company, 1970) – Kitap kutusu ve kutu içeriği

“Bu kutu, yeni bir eğitim ortamı yaratmanın araç-
ları olan üç çizelge ve bir kitap içerir. Geleneksel 
üniversite sürecine uymayan bu karşı-üniversite-
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ortamında kullanılması önerilen yaklaşık 150 adet 
yayının kapak sayfaları ve ‘içindekiler’ sayfaları-
nın yeniden basımıdır (Resim 2). Gerald Emanuel 
Stearn’ün editörlüğünde 1967 yılında basılan ve 
zamanında çok tartışma yaratan McLuhan Hot and 
Cool: A Primer for the Understanding of McLuhan 
kitabı ile başlayan liste, Whole Earth Catalog’dan 
sayfalarla devam eder ve Studio International, 
Form, Sight and Sound ve ArtForum gibi dönemin 
radikal sanat dergileri ile Herbert Marcuse, Lewis 
Mumford, Clement Greenberg gibi önde gelen 
yazarların kitaplarını içerir. Kitapçığın ilk sayfala-
rında belirtildiği üzere, bu liste, ekleme çıkarma 
yöntemiyle oluşturulmuş, son halini alana kadar 
üzerinde uzun süre çalışılmış bir okuma listesini 
temsil eder. 

yalı, tasarlanan da ağ haritası olunca, üretilen bilgi 
de, konvansiyonel ve kalıplaşmış bilgiden başka-
laşır ve hareketli, performatif potansiyeli güçlü bir 
yapıya bürünür.

Resim 2. Kitapçığın son kısmında yer alan ve okutulması önerilen 
yayınların içeriklerini gösteren sayfalardan bir örnek

Kitabın ikinci parçası ise, Marshall Henrichs tara-
fından tasarlanmış, 100cm x 114cm boyutların-
da üç posterden oluşur (Resimler 3-1, 3-2, 3-3). 
Bunlar, Herbert Marcuse ve Marshall McLuhan’ı 
merkeze alan, modernizmden postmodernizme, 
Bauhaus’tan Black Mountain Koleji’ne, Theodor 
Adorno ve Walter Benjamin’den Buckminster Ful-
ler ve Norman O. Brown’a kadar radikal düşünce, 
sanat ve tasarım alanlarında öne çıkan isimlerden 
ve temalardan oluşan bilgi-haritalarıdır. Henrichs, 
kitabın yeni basımı için kendisiyle 2016 yılın-
da yapılan söyleşide, bu posterleri tasarlarken 
Stefan Themerson’un Kurt Schwitters on a Time 
Chart işinden etkilendiğini söyler.4 Ancak, 1970 
yılının sonbaharında üretilen bu posterlerin F. 
Marinetti’nin 1900’lerin başında yayımladığı çi-
zimlerine olan benzerliği de aşikârdır (Resim 4).5 
Karşılaştırmalı incelendiğinde, grafik benzerlik, 
ortaklaştırma eylemi, belirli bir hiyerarşik düzen 
yerine, yatayda yayılım gibi bazı ortak özellikler 
hemen göze çarpar. Tasarım yöntemi görsele da- Resim 3-1,3--2,3-3. “Charts” olarak sunulan ve Marshall Henrichs 

tarafından tasarlanan 3 poster
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Maurice R. Stein ve meslektaşı Larry Miller’in ilk 
kitapçıktaki talimatlarında, okuyucunun kartezyen 
mekânın ve iki boyutlu ortamın dayattıklarından 
kurtulması, hatta okuyucu olmaktan çıkıp, ‘hare-
kete geçmesi,’ aktif bir izleyici olması ve üç pos-
ter arasında sürekli olarak gidip gelmesi önerilir.6 
Mümkünse posterlerin içe dönük olacak şekilde 
yerleştirilmiş üç farklı yüzeye asılması, ortasında 
duracağı varsayılan okuyucu/izleyiciyi mekânsal 
olarak sarması istenir (Resim 5). Süreç bazlı yeni 
bir eğitim modeli içinde ‘taşınabilir bir öğrenme 
ortamı’ olarak tasarlanan bu posterlerin, kitap lis-
tesi ile birleştiğinde ‘karşılıklı harekete dayalı bir 
ortam’ (responsive environment) oluşturacağı ön-
görülür.7 Taşınabilir, kavramsal bir bağlam üreten 
bu haritalar, önerilen yeni ‘karşı-üniversitenin’ ge-
çici, süreksiz ve deneysel ‘yer’ini işaret eder. 

Resim 4. Filippo Tommaso Marinetti, After the Marne, Joffre 
Visited the Front of an Automobile, 1919. (25.9 x 23.5 cm) © 
2019 Filippo Tommaso Marinetti / Artists Rights Society (ARS), 
New York / SIAE, Rome. Kaynak: https://www.moma.org/col-
lection/works/7683?artist_id=3771&locale=en&page=1&sov_
referrer=artist. (ET: 04.03.2019)

Resim 5. Posterlerin asılması için önerilen model. Kaynak: http://
blueprintforcountereducation.com/archive.html (ET: 04.03.2019).

Bu durum, üçlü bilgi-haritasının merkezinde yer 
alan McLuhan’ın görüşleri üzerinden de okuna-
bilir. Sıcak-soğuk mecra ayrımına baktığımızda,8 
sıcak  olarak nitelenen ve dolayısıyla daha az oku-
yucu katılımı bekleyen kitap, kendi bilgi haritası 
ile beraber sunulduğunda ‘soğuyup,’ edilgen oku-
ma eylemine karşı çıkabilir.9 Önerilen hareket pla-
nı ve posterlerin mekânsal yerleşimi okuyucuyu 
aktive ederken, haritaların grafik yapısı ve hareket-
li dili de bilginin performatif gücünü artırır. Alışıl-
dık kitap formatındaki lineer okunan metin ortada 
olmadığı için, daha ‘soğuk’ ve katılımcı görünen 
başka bir araç olan sözlü diyalog öne çıkar. Bu tür 
bir okumada, haritalar tam anlamıyla birer bluep-
rint olarak çalışır. Bu durumda bilginin formu da, 
analitik olarak görselleştirilmiş bir meta-yapının, 
okuyucu/izleyici tarafından şekillendirilmesiyle 
ortaya çıkar. Yani bilginin formu ancak ilişkisel 
olarak haritalandığı sürece belirgindir, diğer du-
rumlarda görünmez kılınır. 

Bilgiyi haritalama yolu ile tasarlama ve form ver-
me pratiğine, Blueprint for Counter Education ile 
aynı yılda basılmış başka bir yazılı ürün üzerinden 
de bakabiliriz. Peter Eisenman gibi önemli bir fi-
gür tarafından kaleme alınan  - ya da alınmayan 
- “Notes on Conceptual Architecture. Towards a 
Definition” başlıklı makale tartışmayı ilerletmemi-
ze yardımcı olacaktır.10  

1964-68 yılları arasında Architectural Record der-
gisinde asistan editör olarak görev yapan John 
Margolies, 1969 yılında, Walker Art Center/Gra-
ham Foundation Tasarım Kritiği (Design Critism) 
programı kapsamında dönemin önde gelen dergi-
lerinden Design Quarterly için bir sayı hazırlamak 
üzere seçilir. Margolies, içlerinde Peter Eisenman, 
Ant Farm, Archigram, Archizoom, Craig Hodgetts, 
Ed Ruscha ve Superstudio’nun da olduğu onbir 
yazar ve mimar grubuna, daha sonra bu sayının 
kapağında yer alacak olan bir mektup gönderir 
(Resim 6).  Mektupta, sayının kavramsal mimarlık 
tartışmasını açmak üzere yola çıktığı, geleneksel 
dergi formatına bağlı kalmak istenmediği açıkça 
belirtilir ve yazarlardan kavramsal mimarlık hak-
kındaki görsel yorumları sorulur. Eisenman’dan 
ise özellilkle bir ‘giriş metni’ hazırlaması istenir.  
Yayınlandığı haliyle 4 sayfadan oluşan makalede, 
Eisenman sayfada metnin olması gereken kısma 
sadece birer nokta ile işaretlenen ve dipnotları 
gösteren sayıları yerleştirir (Resim 7). Her sayfa-
nın altına da, geleneksel dipnot yöntemiyle, her 
sayının karşılığında başka bir yayına referans verir. 
Makalenin arkasına daktilo yazısı ile eklenen kı-
sımda ise, Margolies’in her yazardan istediği, bir 
adet vesikalık fotoğraf ve kısa biyografik bilgi yer 
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alır (Resim 8). Burada dikkat çekici olan ise ekle-
nen son cümledir; ilgilenenler makalenin bir kop-
yasını Eisenman’dan mektup yoluyla isteyebillir. 

Makale demek yerine özgün bir haritalama pra-
tiği olarak nitelendirebileceğimiz bu ürün, basılı 
metnin formu, referans vermek üzerinden kurulan 
metinlerarası ilişki, dipnotun formu ve içeriği, ana 
metin ve dipnot arasındaki mekânsal ve kavramsal 
ilişki, kimlik değiştiren okuyucu/izleyici ve onun 
rolü, yine aynı şekilde metin üretmeden ‘yazar’ 
olabilen yazarın rolü, sayfanın dörtte üçünü kapla-
yan derin boşluk ile boşlukta asılı kalan sayılar, ya 
da bu boşluk ile dipnotları gösteren, daha küçük 
fontla yazılmış satırlar arasındaki denge veya den-
gesizlik, ve belki daha birçok açıdan tartışmaya 
açılabilir.  Bu yazı özelinde ise, okuyucuyu, üre-
tilmesi önerilen bilginin formuna ulaştıracak tartış-
manın koreografisinin bir izdüşümü, haritası, bir 
blueprinti olarak ele alınacaktır. Normal şartlarda, 
makalenin herhangi bir noktasından başlayabilir 
veya ifade etrafında dolaşırken, sayfaları ardı ar-
dına okuyorsanız, bilgiye ulaşmanızı sağlayacak 
tartışmayı koreograflanmış bir deneyim olarak ta-
kip edebilirsiniz. Metnin ‘yok’ olması durumunda 
ise, beyaz sayfa ve üzerine yerleştirilmiş odaklar, 
birçok sesin ve hareketin zaman içinde bir araya 
geldiği bir ‘yer’e dönüşür. Bu anlamda, basit doğ-
rusal anlatım, yerini kümülatif, çok zamanlı ve çok 
sesli bir performansa bırakır. Numaraların sıralı ol-
ması ise koreografinin yapısal izinin hala korundu-
ğunun göstergesidir ki bu da makaleye blueprint 
işlevi kazandırır. Başka bir deyişle, Eisenman’ın bu 
metni, bir haritalama pratiğinin, birçok anlatının 
ve sesin bir karede temsil edilmesinin resmidir. En 
sonunda yapılan açık çağrı da bu yorumu destek-
ler niteliktedir zira görsel performansla konunun 
içine çekilen okuyucu/izleyiciyi, diyaloğu sözel 
olarak da sürdürmeye davet eder.

1970’lerin radikal düşüncesinini oldukça iyi yan-
sıtan bu iki haritalama, ve/veya performatif bilgi 
üretme pratiği, günümüz dijital ortamındaki alter-
natif yapılarla, deneysel katılım ve yeni sanatsal ve 
mekânsal bilgi ifade biçimleri üzerine yapılabile-
cek tartışmalarda yönlendirici rol oynar. ODTÜ 

Resim 6. Design Quarterly dergisinin 78/79 (1970) numaralı sayı-
sının kapağı 

Resim 7. Peter D. Eisenman, “Notes on Conceptual Architecture: 
Towards a Definition” makalesinin ilk sayfası.  Elektronik erişim 
için: https://www.jstor.org/stable/4047397?seq=1#metadata_info_
tab_contents (ET: 04.03.2019).

Resim 8. Peter D. Eisenman, “Notes on Conceptual Architecture: 
Towards a Definition” makalesinin son sayfası.
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Mimarlık Tarihi Programı altında açılan ve yürütü-
cülüğünü üstlendiğim ‘Architectural History Digi-
tal Humanities Lab’ dersi kapsamında yaptığımız 
çalışmalarda, bu örneklerden başlayıp, orjinal ha-
linde bir blueprint önermemiş metinlerin de yeni 
teknolojilerle yeniden üretilebileceği argümanı 
üzerine çalıştık. Burada iki örneğini vereceğim 
haritalamalar, metne dayalı, görsel, veya grafik 
detayların, geleneksel görselleştirme araçlarının 
izin vermeyeceği şekilde manipüle edilerek, ince-
lenmek ve kullanılmak üzere tek bir çokluortamda 
toplanabileceğinin örnekleridir. Jeffrey Schnapp’ın 
sözleriyle, bilgi artık çoklu formlar alır, kelimeler, 
sesler, kokular, haritalar, diyagramlar, veri havuz-
ları, tablolar ve nesneler arasındaki geçişler ile 
bunların fiziksel üretimi, dijital tasarımı, görün-
tülerin yan yana koyulması; hareketlerin montajı; 
sesin düzenlenmesi gibi yeni araçlarla birleşir.11 

Günümüzde, bilgi çok geniş, çok katmanlı ve kar-
maşık halde bulunur. Dolayısıyla, Eisenman’ın be-
yaz sayfasının ve derin boşluğunun ya da Stein ve 
Miller’in çok ‘gürültülü,’ bedeni saran düzenli kar-
maşasının, yerini başka türlü bir ‘yer’e, dijital olan 
üç boyutlu bir yüzeye bırakacağı öne sürülebilir. 
Bu yeni işlevlere hizmet eden tasarımları kavram-
sallaştırmak, dersin asıl amacı olmuştur. 

Bengisu Derebaşı, Eyüp Özkan ve Sezin Sarıca 
tarafından tasarlanan Archivecture isimli ilk pro-
je, “Anılar: Bir Sözlü Tarih Çalışması: 1956’dan 
2006’ya ODTÜ Mimarlık Tarihi Fakültesinin 50 
yılı” isimli kitaba odaklanır.12 Kitabın kendisi, di-
yaloğa dayalı sözlü tarihin belgelenmesini içerdi-
ğinden, yaptıkları çalışmayı küratöryal bir dene-
me olarak nitelendiren araştırmacılar, çalışmanın 
amacını, bahsi geçen mekânın (ODTÜ Mimarlık 
Fakültesi) belleği ile metin arasındaki eşzamanlı-
lığı deneyimlemek ve görselleştirmek olarak or-
taya koyarlar. Kitabın içeriğini sözlü konuşmanın 
metinsel alana bir yakınlaşması olarak kavramsal-
laştırdıklarından, metin, belleği üreten mekân ile 
hafızanın aktarıldığı sözlü anlatım arasındaki iliş-
kinin grafik gösterimi olur. Bu yaklaşım, hem iliş-
kisel haritalamanın, hem de daha büyük ölçekte 
önerdikleri küratöryel düzenlemenin temel fikri-
dir. Ekip ayrıca, bir sözlü tarih belgesinin haritasını 
çıkarmanın en ilgi çekici noktasının, tarihsel çiz-
ginin kalınlığını genişletme potansiyeli olduğunu 
öne sürer. Çalışmalarında, yazılı tarihin devamlı 
ve doğrusal çizgisini değil, doğrusallığın bölümle-
rinin farklı kalınlıklarını ve parçalarını algılamayı 
ve görselleştirmeyi önerirler (Resim 9). Bu kavram-
sal çerçeve, belgenin eş zamanlı ve parçalanmış 
bir şekilde okunabileceği savını da beraberinde 
getirir.

Resim 9. Çizgisel tarih anlayışının yeniden şekillenmesi, diyagram. 
Archivecture Projesi, Bengisu Derebaşı, Eyüp Özkan ve Sezin Sarı-
ca. 

Buradan devam eden proje, ilk olarak graphcom-
mons programı yardımıyla kitapta geçen isimle-
ri haritalar (Resim 10). Böylece öncelikle ilişkiler 
ve kitabın yapısal organizasyonu görülür. Daha 
sonra, projenin hareket alanı dinamik olarak ta-
sarlanan bir web arayüzüne dönüşmeye başlar. 
Üçe bölünen bu yüzey en solda, lineer bir çizel-
geye dönüştürülen ve ‘zaman’ gibi sürekli akan 
konuşma metnini, yani diyaloğu ağırlar (Resim 
11). En sağdaki kısım, araştırmacı ekip tarafından 
belirlenen anahtar sözcüklerin ve kalıpların yer al-
dığı kısmıdır. Akan metinde görünür olduklarında 
büyütülmek üzere belirlenmiş bu kalıplar kürator-
yal seçimlerdir. Bu örnekte Fakülte’nin sosyal ya-
şamına dair kalıplar seçilmiştir. Ortada kalan ara 
bölümde ise, kitabın sayfalarından ve daha başka 
çeşitli kaynaklardan toplanmış ve her biri bazı ka-
lıplar ile ilişkilendirilmiş fotoğraflar yer alır. İlgili 
sözcük kalıbı ekranda göründüğünde, ilişkili resim 
veri tabanından ekrana çağırılır ve haritalama ta-
mamlanır (Resim 12). 

Resim 10. Kitapta adı geçen aktörlerin ağ haritası. Archivecture 
Projesi, Bengisu Derebaşı, Eyüp Özkan ve Sezin Sarıca.

Resim 11. Küratöryel diyagram, Archivecture Projesi, Bengisu 
Derebaşı, Eyüp Özkan ve Sezin Sarıca.
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Resim 12. Archivecture Projesi örnek sayfa. Archivecture Projesi, 
Bengisu Derebaşı, Eyüp Özkan ve Sezin Sarıca.

Diğer taraftan, normalde parçalı oluşturulmuş 
olan fotoğraf koleksiyonu, bu proje ile, kitabın 
oluşturduğu ‘sanal yer’e yerleştirilir. Her yerleş-
tirilen fotoğrafın yeri de, ilişkilendirildiği anahtar 
kalıp ile metne sabitlenir. Bu tür bir ‘etiket’leme 
Eisenman’ın dipnotlarından pek de farklı değildir. 
Eklenen video üzerinden de deneyimlenebilece-
ği gibi, diyalog ‘akarken,’ bu üç bölüm eşzamanlı 
olarak izlenecek ve okuyucu/izleyiciyi kapsaya-
caktır (Resim 13).13 

Resim 13. Archivecture Projesi örnek sayfa. Archivecture Projesi, 
Bengisu Derebaşı, Eyüp Özkan ve Sezin Sarıca.

Ece Alara Alankaya tarafından tasarlanan, WORDS 
MATTER[ALIZE]: A Study on Future Architecture 
in Dystopian Literature isimli ikinci proje ise, dis-
topya romanlarında tasvir edilen geleceğin mimar-
lığının materyal dilini sorgulamak üzere yola çıkar. 
Tek bir metne değil, popülerliklerine göre (Aldous 
Huxley’in Brave New World veya mimarlara öne-
rilmiş olmaları dolayısıyla Yevgeny Zamyatin’den 
We gibi) seçilen on adet romana odaklanır (Resim 
14). Seçilen kitapların kelimeleri arasında okumay-
la öne çıkmayan bilgiye ulaşmak ve bunları görsel 
bir ifadeye kavuşturmak üzerine çalışır. Alankaya, 
ilk önce dijital olarak elde edilen metinleri uzaktan 
okuma yöntemleri kullanan Voyant-Tools progra-
mı yardımıyla haritalar. Kelime kullanım sıklığına 
bakan bu program sayesinde, her kitabın kullan-
dığı yapı malzemesi ifade eden kelimeler (beton, 
çelik, ahşap gibi) üzerinden bir veri tabanı üretilir 
(Resim 15-16). Görselleştirme aşamasında kitabın 
geçtiği kentin haritası altlık olarak kullanılır ve 
metin satır sayısına göre yukardan aşağıya kadar 

kentin coğrafi tanımının üzerine giydirilir (Resim 
17). Her malzemenin geçtiği satır, o malzemeye 
atanmış renk kodu ile çakıştırılır. Bu yöntemle, ilk 
bakışta görülemeyen, hatta bazen satır satır okun-
masına rağmen bile öne çıkmayan materyal dilin 
resmi oluşturulur. Örneklerde görülebileceği gibi, 
karşılaştırmalı okunduğunda ise, seçilen distopik 
romanların ‘yer’leri hakkında hızlı ve ilk aşamada 
şaşırtıcı bir yeni ‘bilgi’ verir. Tabii projenin moti-
vasyonu sadece yapısal bir veri toplamak ve veri 
tabanı yaratmak değildir. Aynı zamanda, bu tür bir 
bilginin okuyucu/izleyiciye nasıl iletilebileceğinin 
araştırmasıdır, ki ortaya çıkan görsellerin her bir 
roman için yeniden tasarlanan blueprint’lere dö-
nüşmesi de bu yüzdendir. Yine bu sayede, araş-
tırmacı son bölümde bu imajları karşılaştırarak ki-
tapların materyal dünyaları arasındaki farklara da 
değinir (Resim 18-19). 

Resim 14.  Haritalanan distopya romanları.WORDS 
MATTER[ALIZE] Projesi,Ece Alara Alankaya

Resim 15.  Brave New World kitabının ismi geçen malzemelere 
göre haritalanması. WORDS MATTER[ALIZE] Projesi,Ece Alara 
Alankaya
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Resim 17. Nineteen Eighty-four ve Concrete Island kitaplarının 
‘concrete-beton’ kelimesinin kullanımı üzerinden karşılaştırmalı 
haritası. WORDS MATTER[ALIZE] Projesi,Ece Alara Alankaya

Resim 16. Dune kitabının ismi geçen malzemelere göre haritalan-
ması. WORDS MATTER[ALIZE] Projesi,Ece Alara Alankaya

Resim 18.  Dune ve We kitaplarının ‘sand-kum’ kelimesinin kul-
lanımı üzerinden karşılaştırmalı haritası. WORDS MATTER[ALIZE] 
Projesi,Ece Alara Alankaya

Resim 19.  Nineteen Eighty-four ve Neuromancer kitaplarının 
‘glass-cam’ kelimesinin kullanımı üzerinden karşılaştırmalı haritası. 
WORDS MATTER[ALIZE] Projesi,Ece Alara Alankaya

Sonuç Yerine

Bu haritalamalar ve kavramsal ağlar asla kendi 
başlarına bir son değildir. Bunlar kasti olarak de-
neyseldir ve her türlü okumada yeni olasılıklar 
doğurabilecek şekilde evrilip çevrilebilir, tekrar 
tekrar üretilebilir, henüz bitmemiş şekilde son-
landırılmışlardır. Derse katılan araştırmacıların bu 
bitmemişliğin potansiyelini kullanması için gerekli 
arayüzlerin oluşturulmasıyla, basılı kitabın sabitli-
ğinin, değişmezliğinin sorgulanabilirliği ortaya ko-
nur. Basılı bir kitabın sunması gerektiği düşünülen 
her ne varsa, böyle bir alanın daha da genişletile-
bileceğini düşünmeye teşvik eder. Kitaptan üretile-
cek bilginin şekli, kitabın verdiğiyle sınırlı kalmaz. 
Açık bir olasılıklar bütünü olarak oluşturulan kitap 
bazlı veritabanını ‘şekilsiz’ olarak nitelendirirsek, 
yapılan her haritalama üretilecek bilgiye yeni bir 
form verir. 

İkinci olarak, bu tip bir haritalama yazarın ya da 
yazarların kitap yazılırken birbirleri içinde eriyen 
seslerinin ya da içseslerinin tekrar görünür kılın-
masını da sağlar. Gilles Deleuze ve Félix Guattari 
Anti-Oedipus’u birlikte yazdıklarını söyleyip şöyle 
devam etmişlerdir: “Her birimiz çok olduğumuz 
için zaten epeyce kalabalık vardı.”14 Bu kalabalığa 
okuyucunun, araştırmacının ve tabii okuyucu/izle-
yicinin de eklendiği durumda, her bir haritalama 
yeni bir “kaçış noktası” önerir. Yazar ya da yazar-
ların bakış açısıyla bakıldığında kitabın kurgusuna 
yakın olması beklenen sözlerin ve argümanların 
kurgusal yeniden işlenmesine ve biraraya getiril-
mesine dönüşebilecek olan haritalama, okuyucu-
nun kendi ajandasından gerçekleştirildiğinde fark-
lı bir yeniden-kurma ile sonuçlanabilir. Bu açıdan 
“rapt edilenler” de – haritalama eyleminin kendisi 
gibi -  ilişkiseldir.15 
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Diğer taraftan, kitabın yine Deleuze ve Guattari 
yaklaşımıyla bir makine olarak işlevselleştirilme-
si açısından düşünürsek, bilinen formuyla kitap 
bağlantı kurulduğunda bir makine gibi davranıyor 
diyebiliriz. Kendi halinde kaldığında da okuyucu-
ya yeni fikirler ürettiriyor olduğunu zaten kabul 
ediyoruz. Ama haritalanmış bir kitap, ilişkilendiril-
miş bir kitap, (yine Deleuze’ün benzetmelerinden 
yola çıkarsak) işleyen lokomotifin tekerlerinin ve 
pistonlarının hareketli-imajı (moving image) gibi 
de düşünülebilir. Özellikle Marshall Henrichs’in 
posterlerinin işleyen ve bilgi üreten somut maki-
nelere benzetilmesi zor olmayacaktır. Bu tip bir 
kavramsallaştırma ya da görselleştirme (hangisine 
daha yakın olduğunuza bağlı) haritalamanın kita-
bın performatif gücünü de artırmasını sağlar. Son 
dönem dijital ortamda, arttırılmış kitap (augmen-
ted book) ya da yoğun haritalanmış kitap (thick-
mapped book) yeni ya da yenilikçi düşüncelere 
zemin oluşturacaktır.16 
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DİPNOTLAR

1  Maurice R. Stein ve Larry Miller, Blueprint for Counter 
Education: Curriculum – Handbook – Wall Decoration – 
Shooting Script (Doubleday & Company, 1970). Metinde 
yer alan başlığın çevirisi yazara aittir. Bu kitap, 2016 yılında 
Envanter Basın tarafından eklemeler yapılarak yeniden ba-
sılmıştır. Yeni baskı, Jeffrey Schnapp, Paul Cronin, ve Adam 
Michaels tarafından yazılmış yeni metinler ve yayına eşlik 
eden bir websitesi ile birleştirilmiştir. Bakınız, http://bluep-
rintforcountereducation.com/index.html  (ET: 04.03.2019).

2  “Inside this box are three charts and a book, the tools 
for creating a new educational environment. This counter-
university makes obsolete the traditional university process. 
Surrounded by charts, the participant will be confronted by 
ideas and issues that compel him to interact with everything 
going on around him – from movies, to riots, to political cam-
paigns. There is no textbook, no syllabus, no final exam, and 
the “faculty” includes Marcuse, McLuhan, Eldridge Cleaver, 
and Jean-Luc Godard.” Yazarın kendi çevirisidir.

3   Performatif kavramı, metnin okuyucuyu aktive etmesi, 
edilgen bir okuma eylemi yerine, okuduğunu şekillendiren, 
okuduğu metinden alacaklarını daha etkin yollarla belirle-
yen özne için kullanılmaktadır. Postmodern anlayışa (hatta 
yirminci yüzyılın başındaki avangart duruşa) yakın olan bu 
pozisyon, yönlendirici bir metnin olmadığı bir kitap düşünül-
düğünde daha da iyi anlaşılabilir. Düz metin olmadığı du-
rumda okuyucunun ‘okuması’ ya mümkün olmayacaktır, ya 
da yeterli kalmayacaktır, ve bu durumda da ‘hareket etmeye’ 
zorlanacaktır.

4 Sanatçı ve yenilikçi yazarların metin ve tipografi ile gör-
sel ve mekânsal anlamda oynaması, ve avantgart işler üretme-
si yirminci yüzyılın başlarına tarihlenir. Bu örneklerden biri 
olan Stefan Themerson’un  Kurt Schwitters on a Time Chart 
eseri 1967’de Typographica dergisinin 16.sayısında basıl-
mıştır. Kolaj ve el yazısı kullanılarak hazırlanmış olan kitap, 
Futuristlerden 1960’a kadar uzanan dönemde Modernizmin 
kronolojisini ve dönüşümünü resmeder. Schwitters’in diğer 
işlerinden de bahseden ve kitabın performatif potansiyeline 
vurgu yapan kitap/kolajın bir kısmında kırmızı renk ile şöy-
le yazar: “This space, reader, for you to fill with whatever 
you consider relevant. - Bu kısım, okuyucu, ilgili olduğunu 
düşündüğünüz şeylerle doldurmanız için boş bırakılmıştır.” 
Bakınız, Adam Dziadek, “Themerson and Schwitters,” Teksty 
Drugie (Visual Literacy), (2015), 191-199. 

5   Çok daha yakın zamanda, 2005 ylında Prespecta’da 
yayınlanan ve William Menking tarafından çizilen benzer 
bir haritalama, tasarımcısı tarafından “diagram of influen-
ce - esinlenme diyagramı” olarak adlandırılmıştır. Bakınız, 
Williamson, Roxanne, William Menking, and Charles Jencks. 
“Diagrams of Influence.” Perspecta 37 (2005): 58-63. 

6  Maurice R. Stein ve Larry Miller, “Elementary 
Instructions,” Blueprint for Counter Education içinde, sayfa 
11.

7   A.g.e., 11.

8  McLuhan’ın soğuk ve sıcak olarak çevrilen hot and 
cool medya araçları kavramları, Türkçeye çevrildiğinde an-
lam kaymasına uğrar. Sıcak araçlar izleyici katılımını mini-
muma indiren, eksiksiz ve önceden tasarlanmış bilgi ileten 
araçlardır. Soğuk diye nitelendirilen medya araçları ise, 

bilgiyi iletirken, içerdiği eksik unsurların okuyan/izleyen/ba-
kan/katılan özne tarafından doldurulmasını ister.  

9   “Any hot medium allows of less participation than 
a cool one, as a lecture makes for less participation than a 
seminar, and a book for less than a dialogue.” Marshall 
McLuhan, Understanding Media; the Extensions of Man. 
(New York :Signet Books, 1966), 25. 
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Günümüzde harita ve özellikle haritayı nesne olmaktan uzaklaştırıp bir eyleme dönüştüren hari-
talama kavramı, kartografya, tarih, sanat tarihi, sinema, psikoloji, sosyoloji, mimarlık ve modern 
sanat dalları arasında gidip gelen nomadik bir kavramdır. Bu çok yönlülüğünün nedeni de, 
beraberinde getirdiği baskın hareketlilik anlayışıdır. Söz konusu olan ister tekil bir özne/nesne 
ya da kolektif bir durum olsun, onu var eden ya da düzenleyen değerler değişkendir ve ancak 
haritalama yoluyla anlık durağanlıklar kaydedilebilir -ki bu da Deleuzecü anlayışı yansıtır.

Bu durumda haritalama, ilişkisel olduğu kadar sürekli değişimin ve hareket halinde olmanın 
da pratiğidir. Bu anlayıştan yola çıkan makale, bilginin en temel kaynaklarından olan basılı 
kitabın da, görünürdeki sabitliğinin ve değişmezliğinin haritalama yolu ile sorgulanabilece-
ğini, ve bu yöntemle kitabın performatif potansiyelinin öne çıkarılabileceğini savunur. Çalış-
ma, 1970’de yazılmış iki sıradışı metni analiz ederek başlar ve burada üretilen bilginin for-
munun, her türlü okumada yeni olasılıklar doğurabilecek şekilde evrilip çevrilebilen, tekrar 
tekrar üretilebilen bir yapıya sahip olduğunu öne sürer. Sürekli hareket halinde olan bu ya-
pıyla karşılaşan okuyucu da ‘herekete geçer’ ve kitaptan üretilecek bilgiye aktif katkıda bu-
lunur. Basılı bir kitabın sunması gerektiği düşünülen her ne varsa, böyle bir alanın daha da 
genişletilebileceğini düşünmeye teşvik eden bu okuma, son kısımda, yazar tarafından yü-
rütülen yüksek lisans seçmeli dersinde üretilen iki örnek proje üzerinden tartışmaya açılır. 
 
Anahtar Sözcükler: kitap, haritalama, bilginin tasarımı, performatif potansiyel

Notes On the Performativity of Books and 
Knowledge Mapping 
The map itself and the act or mapping in particular is a nomadic concept, circulating between 
cartography, history, art history, psychology, sociology, architecture and artistic practice. The 
reason for this multivalent character is the dominant idea of mobility brought by the idea of 
mapping. Whether it is a singular or a collective entity, the values that create or define that 
entity are constantly changing in time and only mapping can record instances of stillness- ref-
lecting a Deleuzian understanding. Mapping, in that sense, is not only a relational act but it is a 
practice of continuous change and mobility. Following this, the article argues that the apparent 
steadiness and fixedness of the printed book can be questioned by mapping, and such a practice 
might reveal the performative potential of the printed book. The study begins by analyzing two 
unconventional texts written in 1970 and argues that the form of knowledge produced here can 
be transformed, reinterpreted and reproduced in many ways to create new possibilities in each 
reading. The reader, who is faced with this constantly moving structure, will be forced to ’move’ 
and make an active participation in the creation of the knowledge. As such, the field of know-
ledge that is supposed to be fixed in the printed book can be further expanded with mapping. 

Keywords: book, mapping, knowledge design, performativity
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 2003 yılında mimarlık lisans derecesini (B.Arch), 2006 yı-
lında Mimarlık Tarihi Yüksek lisans programından Sanatta Yeterlilik (Master of Arts) derecelerini 
almıştır. 2015 yılında “Erken Bizans Dönemi İstanbul Silueti ve Pagan Anıt Sütununun Dönüştü-
rülmesi” konulu tezini tamamlayarak, Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles (UCLA) Mimarlık ve 
Kentsel Tasarım Programından doktora derecesini almıştır. Halen, 2015 yılında katıldığı ODTÜ 
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. 
Akademik çalışmaları, Bizans kentlerinin tarihi topografyası, kentsel peyzaj çalışmaları, dijital 
beşeri bilimler, haritalama, 3 boyutlu yeniden yapılandırma, ağ analizleri ve veri görselleştirme 
gibi yeni teknolojilerin tarihyazımına etkileri üzerinedir. 
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BİLİNEMEYENLER HARİTASI

Aslıhan Şenel, Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü   
Aylin Vartanyan, Öğr. Gör., Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu, Susan Dunne, École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais  

Elif Hant, Araş. Gör., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,  Buse Özçelik, Araş. Gör., İstanbul Teknik Üniversitesi  

Bilinemeyenler Haritası, 4. İstanbul Tasarım Bie-
nali kapsamında gerçekleştirdiğimiz eğitim ve yer 
pratiklerine yönelik eleştirel, kolektif bir çalışma 
(Resim 1).

Bu, çoğunluğu mimarlık öğrencisi ve mimar ol-
makla birlikte edebiyat, dans ve psikoloji gibi 
farklı disiplinlerden 30’un üstünde kişinin* oyun-
lar oynayarak, dinleyerek, hayal ederek, çizerek, 
yazarak ürettiği bir haritalama. Bu haritalama aynı 
zamanda onu eline alanları daha çok oynamaya 
ve üretmeye davet ediyor. Yarı hayali yarı gerçek 
karakterler ve Beyoğlu mekânlarına dair çizimler 
ve şiirsel anlatılar içeren haritalamayı oynamak is-

Resim 1. Bilinemeyenler Haritası (2018)

Resim 2. Bilinemeyenler Haritası’ nın oynanmış hallerine ait 
parçalar.

teyenler ya haritadaki bir karakteri seçerek ya da 
kendilerinin ürettiği bir karakteri ekleyerek harita-
nın içinde çizecekleri rotalar üzerinde bu karakteri 
gezdiriyor. Karşılaştıkları çizim ya da yazılara tepki 
vererek rotalarını çeşitlendiriyorlar. Bireysel veya 
grup olarak oynanabilen haritada amaç çizimlerin 
anımsattığı ve hayal ettirdiği bir Beyoğlu’nda ge-
zinmek, haritalamaya boyama, çizim ve yazı ile 
aktif olarak katılmak, ve kişisel ve ortak Beyoğlu 
imgelemimizi canlandırmak (Resim 2).

“Bilinemeyen” kavramını, yerleşik bilgiler ve 
sorgulanamaz gerçeklerin konumunu daha da 
pekiştirmek yerine bilmeme, bildiğini unutmaya 
çalışma ve yerinde deneyim paylaşımıyla sürek-
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li öğrenmenin yer üzerine çalışmalardaki rolünü 
sorgulamak için kullanıyoruz. Günümüzde en son 
teknolojilerle uydudan dünyanın her köşesinin ha-
ritası çıkarılıyor, canlılar hücrelerine kadar görün-
tülenebiliyor. Bu teknolojik görme, tüm bilginin 
nesnel olarak toplanabilir olduğu gibi bir yanılgı 
yaratıyor ve en çok görebilen en çok bilen oluyor. 
Güç hiyerarşileri nesnel bilgi ile kuruluyor. Öznel 
bilgi değersizleştiriliyor. Otoritenin üretip dağıtı-
ma soktuğu tepeden inme bilgi yerinde üretilen 
öznel, çoklu ve değişken bilgiyi yok sayıyor. 

Bilinemeyen ama deneyimle üretilen öznel bil-
ginin güç hiyerarşilerini altüst edebileceğini söy-
leyebiliriz. Projemizdeki “bilinemeyen” hakim 
otoritenin bilme stratejilerine karşı serbest keşifler 
ve beklenmedik karşılaşmalar için ürettiğimiz eleş-
tirel taktiklere işaret ediyor. Haritalama, yerleştir-
me ve performans taktikleri, etkileşim ve temsilin 
çeşitli düzeylerini deneme ve keşfetme olanakları 
tanırken bunlar aracılığıyla gerçekleşen kentsel 
gösteriye, oyunlara ve oyun-haritaya daha fazla 
insanın katılımı, süreci yeniden yorumlamaya açık 
bırakıyor.

Bilinemeyenler Haritası iki haftalık yoğun bir atöl-
ye sonucu ortaya çıktı. Atölyemiz Bienal çağrısı-
na cevaben, alternatif bir okul olarak kurgulandı. 
Bilinemeyenler Okulu ismini verdiğimiz atölye-
mizin deneysel manifestosu, bir başlangıç çağrısı 
olarak katılımcılara yaklaşımımızı tanıtıyordu (Re-
sim 3). Atölye boyunca çalışmalarımızı dışarıda, 
üniversitenin duvarları ötesinde, Bienalin sergi 
alanları arasında yapmayı seçtik – atölyemizin 
spontane bir şekilde orada yaşayanlar, yoldan 
geçenler, ziyaretçiler, çalışanlar, öğrenciler ve di-
ğerleriyle birlikte gerçekleşmesini istedik. Bunun 
için atölyenin ilk haftasında, aşağıda detaylarıyla 
bahsedeceğimiz gibi, çoğunlukla sokakta oyunlar 
oynadık. Sokakta olmak ve birlikte oyun oynamak, 
yerli, ziyaretçi, eğitimci ve öğrenci gibi sosyal ve 
kurumsal kimliklerin sınırlarına dair farkındalığı-
mızı artırarak yeni etkileşim yolları keşfetmemize 
yol açtı. Mesafeli bir gözlemleyen ve belgeleyen 
rolü benimsemek yerine Beyoğlu’ndakilerle karşı-
lıklı sohbet etmeye, kendimizi ve çalışmamızı açık 
etmeye ve etrafımızdakileri oyuna davet etmeye 
çalıştık. 

Bilinemeyenler Okulu, eğitim pratiklerine dair so-
rularımızı yeniden düşünmemize aracılık etti. Ge-
leneksel eğitim sistemlerimiz ve katı müfredatlar 
bizi bilinmeyenlere hazırlamıyor ve tam tersine 
yaşadığımız dünyayı kapalı sınıflarda, sorgulana-
maz bilgi akışı üzerinden kontrol altında tuttuğu-
muz yanılsamasını veriyor. Bizim okulumuzda, 

önceden tanımlanmış katı bir içerik ya da son 
ürün yoktu. Her ne kadar bienal başvurusu bizden 
ürüne ve bir sergiye dair bilgi istemiş olsa da, biz 
ürünü bir yaklaşım olarak tanımlayıp bırakmıştık. 
Süreçteki oyunlara katılımcıların verdiği tepkiler 
ve dolayısıyla oyunları yeniden kurmamız, so-
nuçta da bizi bunu yapmayı amaçlayan bir ürün 
(Bilinemeyenler Haritası) ortaya çıkarmaya yön-
lendirdi. Bir haritalama yapma bilgisi aktarmak ye-
rine, eğitimci-öğrenci hepimizin ortak katılımı ve 
etkileşimi ile haritalamanın aşağıda daha detaylı 
açacağımız yöntemi ortaya çıktı. 

Resim 3. Bilinemeyenler Okulu’nun deneysel manifestosu.

Çalışmanın farklı zamanlarında Taksim – Şişha-
ne arasında gezerek ortak, parçalı ve çoklu bir 
Beyoğlu anlatısı oluşturduk. Bu anlatıyı oluştu-
ran gezilerden birinde farklı katılımcıların top-
ladığı görsel ve işitsel malzemeyi eleştirel bir 
bakışla eşleştirdik (Resim 4). Bir başka gezi sı-
rasında önceden hazırladığımız, “oyuna davet 
haritası”yla üç ana tema altında oyunlar oynadık. 
Bunlar, sınırlar, gözetim ve toplumsal hafıza idi.  
Önerilen oyunlar ise yeri keşfetmeye yönelik, 
açık uçlu, eğlenceli ve kışkırtıcı başlangıçlar 
olarak sunuluyordu. 

Toplumsal hafıza teması içindeki “heykel olmak” 
oyununda bir İstanbullunun toplumsal hafıza-
sında önemli bir iz bırakmış bir mekânı seçip o 
mekânda gelecekte var olabileceğini birlikte dü-
şünebileceğimiz bir heykeli hayal edecektik. Her 
oyunda olduğu gibi ve bilinemeyenler okulunun 
da ruhuna uygun olarak oyun bambaşka bir hal 
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aldı. Kendimizi çok bilinen bir mekândan ziya-
de terkedilmiş ve geride hiçbir iz bırakmamış bir 
mekânın hikayesini ararken bulduk.  Bizlerden 
biri, bir Uzakdoğu geleneğini hatırlattı.  Bu gele-
neğe göre büyük acılar ve sıkıntılar yaşamış kişi 
sıkıntısını yaşadığı binanın çatlaklarının içine ses-
lenerek aktarır ve üzerini bir sıvayla örtüp bırakır-
mış.  Sıkıntısını veya sırrını aktaran kişi yükünden 
kurtulur ancak sırrı binanın derinliklerine taşınır 
ve gelecek nesillere aktarılırmış.  Biz de hep bir-
likte binanın içindeki o sırları keşfetmeyi, ve bize 
söyleyebileceklerini dinlemeyi denedik.  Aynı bir 
masal dinler gibi.  Ayrıca orada yaşayanlardan da 
o bina hakkında bilgi almayı denedik.  Mekândaki 
kişisel deneyimlerimizi de paylaştık. Mekânda 
gezerken uydurduğumuz veya esinlendiğimiz 
oyuncu bir yaklaşımı da olan farklı bilgi edinme 
yöntemleriyle her birimiz tekil bir hikaye yarattı 
karşılaştığımız metruk binalarla ilgili. Biz bu de-
neyimi fotoğraflamaya da çalıştık. Elimizde bunlar 
kaldı.  Bu da kesin ve sorgulanamaz bilgiye karşı 
ürettiğimiz birlikte hatırlama çalışmasıydı. 

Sınırlar teması içindeki “açık kapı” oyununu farklı 
biçimlerde yorumladık. Bir defasında Beyoğlu pa-
sajlarından birinde körebe oynayarak oyun aracılı-
ğıyla kamusal mekânın sınırlarının genişleyebildi-
ğini ve diğer insanların önyargılarını bırakarak bize 
katılabildiğini gördük. Başka bir defa, grup olarak 
İstiklal Caddesi üzerinde karşılıklı sıralandık ve al-
kışlayarak insanları bizim oluşturduğumuz tünel-
den geçmeye teşvik ettik. Bir süre sonra hem ara-
mızdan geçen hem de bizimle durup alkış tutan 
katılımcıların arttığını ve aramızdaki psikolojik ve 
fiziksel sınırların muğlaklaştığını gördük (Resim 5). 
Dışarıda yaptığımız çalışmalardan bir başkası da 
katılımcılar arasındaki dansçıların yönlendirmesiy-
le kentsel mekânı kendiliğinden ve anlık bedensel 
performanslar ile deneyimlemek üzerineydi. Per-
formans bitiminde performansı çizgiyle yeniden 
ürettik (Resim 6).

Resim 4. Taksim-Şişhane yürüyüşünden farklı katılımcıların topla-
dığı görsel ve işitsel malzemenin eleştirel bir bakışla eşleştirilmesi.

Resim 5. Kentsel mekânda oynadığımız farklı oyunlardan fotoğraf-
lar ve oyunlara dair diyagramlardan örnekler.

Resim 6. Performansın çizgi ile yeniden üretilmesi.

Haritalamayı oluştururken, süreci tesadüf ve bi-
linçdışına açan, aynı zamanda aramızdaki etki-
leşimi çeşitlendiren oyunlar oynamaya devam 
ettik. Oyunlardan biri ‘kim/kiminle/nerede/ne ya-
pıyor’ idi. Masa etrafında oturan oyuncular önce 
Beyoğlu’nda bir karakter çizdi ve kim olduğunu 
yazdı, kağıdı katlayıp yanındakine verdi, ikinci 
oyuncu ilk çizimin dışarıda bıraktığı çizgi uçların-
dan başlayarak kiminle olduğunu çizdi, yazdı ve 
kağıdın sonuna gelene kadar bu böyle devam etti. 
Sonunda kağıtlar açılıp bakıldığında Beyoğlu’na 
dair eğlenceli cümleler, kolektif bilinçdışımızı 
yansıtan hikayeler çıktı. Başka bir oyunda da Be-
yoğlu’ndaki deneyimlerimizden yola çıkarak ha-
tırladıklarımızı birer kelime ile yazıp katlayıp bir 
torbada topladık. Herkes torbadan çektiği kelime-
lerin Beyoğlu’na dair onlara hatırlattığını çizdi. Ke-
limeler ortak belleğimizi topluyor ve hatırlama sü-
recimizi canlandırıyordu. Daha sonra birbirimizin 
çizimlerine tepki olarak çizimlerin hatırlattıkları ve 
hayal ettirdiklerini çizerek eklemeye devam ettik 
(Resim 7). Bu sırada atölyeyle birlikte belleğimiz-
de yer eden sıradan yerler de çizime ekleniyordu: 
“tek beden” oyununu oynayarak geçtiğimiz sokak-
taki zorla sığdığımız dar kaldırım ya da güler yüzlü 
adamın bize oturacak yer verip on kişi olduğumuz 
için kendisinin yersiz kaldığı dükkânın önündeki 
basamak gibi. Yerlerin boyutlarını, ışığını, sesi-
ni, ısısını, kaslarımızda bıraktığı sızıyı çizime ak-
tarırken bedensel belleğimiz devreye giriyordu. 
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Bunlar ve daha fazlası bilinemeyenler haritasının 
içinde yerleşmiş ve iç içe geçmiş durumda. Harita, 
oyunlarla başladığımız küçük çizim ve metinlerin 
içten içe genişleyip katmanlaşması ile büyüdü ve 
210 x 100 cm boyutlarına ulaştı. Tümü elde çizi-
len haritaya yakından bakınca onlarca farklı çizgi 
karakterini ve bakış açısını içerdiği fark ediliyor. 
Ayrıca harita, süreçte oynadığımız oyunların yan-
sımaları ve deneyimlerimizin çeşitliliğiyle yüklü. 

Bilinemeyenler Haritası, farklılıklarımıza rağmen 
paylaştığımız ortak deneyimleri ve hayalleri, bun-
ları olanaklı kılan kent mekânlarını bulmaya ara-
cılık ediyor. Beyoğlu gibi hızla dönüşen ve ortak 
mekânlarımızın gittikçe daraldığı bir yeri keşfetme 
ve çalışma konusunda yeniden güç bulmamızı ve 
yeni sorular oluşturmamızı sağlıyor.

Bizler bir kentle olan bağlarını yeniden kurmaya 
talip bir grup insan Beyoğlu’nda bir yolculuğa çık-
tık. Yola çıktığımızda önüne atılan yumağı görüp 
aşka düşen kediler gibi kalbimiz çarpmaya baş-
ladı. Yumak çözüldükçe yeni bağlar, yeni yollar 
keşfettik. İpin ucunu kaçırdığımızda bazen metruk 
bir binanın fısıltısı, bazen kestane kokusu, bazen 
bir inşaat sesi bize yol gösterdi. Yolculuğumuz bir 
haritaya dönüştü. Bu harita yolunu bulmak iste-
yenler için bir kılavuz değil, yoldan çıkmaya bir 
davettir. 

Yoldan çıkmak isteyenler için ip uçları: 
Beyoğlu’nun kalbine giden yola kaç farklı rotadan 
gidilebilir? Beyoğlu’nda gezersin, peki gözleri-
ni süzebilir misin? Ne gördün? Kim seni gördü? 
Beyoğlu’nun kalbine giden yolda hangi sesler, 
hangi kokular duyulur? Hangi hikayeler fısıldanır? 
Yürüdüğün rotada nerede mola verirsin? Mola ver-
diğinde ne yer, ne içersin? Kiminle konuşursun? 
Karşına hangi mekânlar, hangi kişiler çıkar?

Seni önce kendi kalbini dinlemeye, sonra diğer 
kalpleri bulmak ve Beyoğlu’nun kalbini ve nefe-
sini keşfetmek için bir yolculuğa davet ediyoruz. 
Yollar, yolculuk senin, Beyoğlu hepimizin. Nere-
de ve nasıl doğduğu pek de bilinemeyen bu hari-
tanın yaşaması için bir nefes de sen verebilirsin.

Resim 7. Eklemlenerek ve katmanlaşarak büyüyen çizimin kolektif 
üretim sürecine dair bir fotoğraf.

* Bilinemeyenler Haritası’nın üretimi büyük bir 
ekip işi, ekibimizin diğer elemanları: 

Alpcan Hastürk 
Arda Koray 
Ayşe Şirin Çakmakçı  
Berçem Yıldırım  
Beste Soybilge 
Cemil Çalkıcı  
Charlotte Gambotti 
Ebru Gökçe  
Ece Tamer 
Elif Tepekaya 
Elina Oikonomaki 
Hilal Menlioğlu 
Ilgın Hancıoğlu 
İlknur Özer 
İpek Avanoğlu  
Joseph Morriseau  
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İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ nde doçent. Yürütmekte olduğu mimari tasarım 
stüdyosunda, kuramsal ve uygulamalı seçmeli derslerde akademik ve deneysel eğitim araştır-
malarını sürdürmektedir. Lisans ve yüksek lisans eğitimini İTÜ’ de tamamladıktan sonra 2008’ 
de University College London, Bartlett School of Architecture’ da doktorasını tamamladı, aynı 
kurumda mimari tasarım eğitimine katkı verdi. 

Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi. Columbia University’ 
den Alman Edebiyatı üzerine MA derecesi vardır. 2006’dan beri Barış Eğitim Merkezi’nde çalış-
maktadır, “dışavurumcu sanat aracılığıyla çatışma dönüştürme” üzerine eğitimler vermektedir. 

Mimar, şehir plancısı ve tasarım eğitimcisidir. Derecesini 1985’te Dublin Trinity College’de 
tamamladıktan sonra Paris’de tasarım pratiğini sürdürmüştür. Şuan Paris Malaquais Mimarlık 
Okulu’nda çift dilli bir tasarım stüdyosu yürütmektedir. 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölümü’nde araştırma görevlisi. 
Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden derecesini aldı, İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimari Tasa-
rım Yüksek Lisans Programı’nda yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ nde araştırma görevlisi. İTÜ Mimarlık Fakültesi 
Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nda “Canavar Bedenler, Canavar Mekânlar” adlı yüksek 
lisans tezini tamamladı, aynı bölümde doktora çalışmalarına devam etmektedir.
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Burada, 4. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında ürettiğimiz bir haritalamayı ve kolektif ve oyun-
lu disiplinlerarası deneysel eğitim yaklaşımımızı ortaya koymayı amaçlıyoruz. “Bilinemeyenler 
Haritası” üretim sürecinden sonra da daha çok oynamaya davet ederek değişip gelişmeye devam 
eder. Böylece yerleşik bilgiler ve verili gerçekleri sorgulamayı; bilmeme, bildiğini unutmaya 
çalışma ve yerinde deneyim paylaşımıyla sürekli öğrenmenin yer üzerine çalışmalardaki rolünü 
sorgulamayı istiyoruz.

Anahtar Kelimeler: haritalama, Beyoğlu, kolektif çizim, mimarlık eğitimi, oyun

We aim to present here a mapping that we produced at the 4th Istanbul Design Biennial and 
our collective and playful interdisciplinary experimental educational approach.Our “Map of 
Unknowables” continues to change and develop after its production process as it invites for 
further play. As such, we aim to question the settled knowledges and given realities; the role of 
unknowing, forgetting what we know, and continuous learning through sharing situated lived 
experiences over studies on place.

Keywords: mapping, Beyoğlu, collective drawing, architectural education, play
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