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e s k i z l e r l e  e v
Özellikle pandemiyle birlikte ev, ister istemez hepimizin üstüne düşündüğü, içinde 

sıkıldığı, kızdığı, değiştirmek istediği ya da kaçtığı bir yer hâline geldi. Bu dönemde 

evlerine farklı müdahalelerde bulunanlar, eşyaların yerini değiştirmekten daha büyük 

tadilatlara kadar küçük ya da büyük değişimler yapanlar ya da yapmayı planlayanlar oldu. 

İşte bu evlerde yapılan ya da yapılması planlanan/istenen değişimleri derlemek istedik. 

Evleriyle ilgili tasarı veya hayallerini bize eskizlerle anlatan herkese teşekkürler. 

Pandeminin yasaklarıyla evde geçirdiğimiz 
vaktin artması, sürekli ertelediğim bir yapım 
projesini hayata geçirmemi sağladı. Eski bir 
sergiden elimde kalan ahşaplarla evin girişi-
nin hemen yanında, ayakkabılık, raf, askı ve 
kısa süreli oturma alanı olarak çalışacak bir 
yapıyı önce kağıt üzerinde planladım. Sonra 
da dekupaj aleti ve matkap ile kese dele, çaka 
vidalaya inşa ettim. 2,5 metre yüksekliğinde-

H. Cenk 
Dereli

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

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

dönemi ekrana bakmayı ve fonda ne oldu-
ğunu öne çıkarsa da bu sorunun yanıtını 
yerin fonunda değil boyutlarının sınırların-
da arıyordum. Farkettim ki yaşadığım yer-
leri seçerken de aynı şeyi yapıyordum. Evin 
kendisinden çok nereye baktığı, önünde bir 
boşluk, ağaç, manzara her ne ise çok önem-
li idi. İç ancak dış ile bütünleştiğinde kendi 
sınırlarını dönüştürebiliyordu. Ve öyle ya da 
böyle yüzümün Kuzguncuk’a döndüğü, tüm 
evi arkama aldığım bir yerleşimi mümkün 
kıldım. Bu deneyim bana koşullar ne olursa 
olsun, sınırların ötesinde yeni olanakların ya-
ratılabildiğini ve beni zenginleştirebileceğini 
bir kez daha gösterdi. Koşullara bağlı kalmak 
mı, yoksa koşulları dönüştürecek bir bağlam 
yaratmak mı? Asıl soru burada gizli...

manzaranın keşfi ya da  
iki ekranlı dünya 
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Arda 
İnceoğlu

2020 Mart ayına kadar ev benim için pek 
çalışılan bir yer değildi. Çalışacak olsam da 
laptopumla salondaki koltuğumdaydım. Pan-
demi bu durumu değiştirdi. Aynı anda hem 
benim hem de İpek’in stüdyosu olduğu için, 
ben Memo’nun eski odasına, olabildiğince 
uzağa yerleştim. Eylül ayında ise, Emre oku-
luna geri dönmemeye karar verince İpek ope-
rasyona girişti. Öncelikle evin tüm ön kısmını, 

Emre’nin ve Memo’nun odalarını, Emre’nin 
yaşama alanı olarak ayırdı. Benim çalışma ala-
nım yok olduğundan, yatak odamızı üst kata 
taşıyarak bir çalışma odasına dönüştürdü. Şu 
anda evde üçümüz birden aynı anda çalışabi-
liyoruz, hatta aynı anda Zoom oturumları bile 
yapıyoruz. Ev sakinlerinin tek şikayeti benim 
güya çok yüksek sesle konuşuyor olmam…
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Pandemi sonucunda hareketliliğimizin düş-
mesiyle, şehre yayılan geniş dolaşım ağımız, 
evimizin 20 metrekarelik salonuna dek çeki-
lerek küçüldü. Karantina öncesinde dar oldu-
ğunu düşündüğümüz salonumuz, artık tüm 
aktivitelerimizin sığmak zorunda olduğu do-
ğurgan bir mekâna dönüşmüştü. Yemek ma-
sası, yemekten öte ofis işlerimizi yaptığımız 
bir çalışma alanıydı şimdi. Her şeyi içine sığdı-
ran mekân küçüldükçe zaman uzadı. Hobile-

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

İrem İpek  
Pişkin
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Aslıhan 
Şenel

Pandemi nedeniyle evden çalışmaya başlayalı 
bir yıl oluyor. Başlangıçta sadece 3 hafta oldu-
ğunu düşündüğümüz uzaktan eğitim, belirsiz 
süreliğine uzatıldığında odanın içinde eşya-
ların yerlerini değiştirmeye başladım.  Duvara 
doğru bakmaktan yorulunca duvarı arkama 
almaya karar verdim, sıkışmış gibi hissettiğim-
de pencerenin yanına taşındım, yaz gelince 
balkona geçtim, sonbaharla birlikte yeni dö-
nem başlarken tüm eşyaları bir tarafa istifleyip 
kendime daha rahat hareket edeceğim geniş-
çe bir boşluk açtım... Bir süre sonra kış soğuk-
ları bastırdı, pencereden gelen güneşle uyanıp 
ısınmak için onu takip eder oldum. Geniş yer 

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

İstif.
Biriktirmek, tutmak, saklamak...

Derlemek.

Acaba istifin bir biçimi var mı?

Arşivlemenin üzerinde anlaşılmış, üzerine 
düşünülmüş
bir doğası olduğu açık.

Plaklar, kitaplar, dergiler, çizimler...

Nesnelerin saklanmasını bir kenara koyarsak,
bu tür biriktirmenin özel bir doğası olduğu, 
kompakt bir kuruluşun
sıkı geçme ilişkileri çağırdığı söylenebilir.

Yan yana getirmenin, istifin bir geometrisi
ve oranlarla biçimlenmiş yapının tasarımı 
pek çok kez
olduğu gibi bizi yine bedenimize, 
duruşumuza,
bakışımıza bağlıyor.

Birbirlerine eklemlenmiş hacimlerin 
boyutları, oranları
ve gölgeler tasarıma dair tüm bu olup biten,
ışık ve gözlerimiz arasında duruyor.
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Betül  
Toy

Pandemiyle birlikte, daha az dışarı çıkılabildiği 
için özellikle balkon oldukça önemli bir 
mekân hâline geldi. Bu süreçte, çok vakit ge-
çirdiğimiz çalışma odası, oturma odası gibi 
mekânlarda balkon olması, kuşkusuz herkes 
için olduğu gibi benim için de oldukça önemli 
bir ihtiyaca dönüştü.

Pandemide değiştirmek istediğim yer, çalış-
ma masamın baktığı duvar olurdu. Evimizde 

balkon var ancak çalışma odamda yok. Es-
kizde ifade etmeye çalıştığım gibi, çalışma 
masamdayken -duvarı bir kenara itip boşluk/
balkon yaratarak- manzaraya bakmak ister-
dim. Görsel açıdan dış mekânla ilişki kurabi-
lirdim. Manzarayı görmek, duvar yüzeyi gör-
mekten daha çok mutluluk verirdi. Hem de 
ara sıra balkona çıkıp hava alabilir, balkonda 
vakit geçirebilirdim.
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Hande 
Tulum  

Ali  
Okur

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

Yüksek tavan ferahlık hissi verse de çalışma, 
sterilizasyon gibi işlevlerle eve sığamama-

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

Pandemi süresince yaşadığım ev esasında 1 
odadan ibaret: Konukevi. Bu bağlamda mo-
bilyaların yerini değiştirmek dışında mimari 
bir hamle yapmak pek mümkün olmadı. Do-
layısıyla yapmak istediğim değişimi eskiz ile 
göstermek istedim. Mevcut durumda eşsiz 
bir doğa manzarasına sahip olan binanın dış 
dünya ile yalnızca bir pencereden bağ kurma-

sını pek anlayamadığım için fırsat bu fırsat di-
yerek hemen bir balkon ekledim. Sonrasında 
bu süreçte hobilere ayrılan zamanın artması 
sebebiyle bir atölye alanına ihtiyaç duydu-
ğumdan bu alanla uyku alanını bir asma kat 
ile ayırarak ve hacmi biraz artırarak oluştur-
duğum nefes alan ve daha kullanışlı bir “ev” 
ortamını küçük bir eskiz ile gösterdim. 
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Deniz 
Yıldırım


