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Bu makale sokağa atık olarak atılmış mobilya parçaları ile oluşturulan bir marangozluk ürü-
nünü (artefakt), eleştirel tasarım bağlamında pratik odaklı araştırma (practice-led research) 
yöntemleri ve sosyal bilim yöntemleri kullanarak irdeler. Bu çalışmanın ana yapısını oluşturan 
sorular şunlardır: “Heykel ve mobilya özelliklerini taşıyan bir nesne fonksiyonel olup ev meka-
nında var olabilir mi?”, “Bu nesne yeniden kullanım (reuse) ve sürdürülebilirlik çerçevesinde 
hangi malzemelerden oluşabilir?” ve “Bu özellikleri taşıyan bir nesnenin kullanıcı tarafından 
sahiplenilmesi ve onlar için özel hale gelmesi mümkün olabilir mi?” Makalede kullanıcıla-
rın nesne hakkında geri bildirimleri değerlendirilerek seri üretim, zanaat ve atık ile ilişkilenen 
eleştirel bir söylem oluşturulmaktadır. Bu çalışma Dunne ve Raby’nin (2013) eleştirel ya da 
kurgusal tasarım teorisine ve sanatta katılımcılık kavramına başvurarak, tasarım ve sanat disip-
linlerini birleştiren bir alan tanımlamaktadır. Evci adlı mobilya-heykel, yapılan açık çağrı sonu-
cu gönüllü kullanıcıların katılımıyla dokuz farklı mekana yerleştirilmiştir. Evci bu mekanlarda 
kullanıcıların isteğine göre farklı süre aralıklarında kalmıştır. Kullanıcılar montaj kılavuzuna 
göre Evci’yi evlerine kurmuşlar, isteklerine göre Evci’ye fonksiyonlar atamışlardır. Bu nesne 
üzerinden ürettikleri anlamlar sanat ve tasarım bağlamında önemli veriler oluşturmaktadır. Bu 
deneyimi belgelemek ve katılımcılar ile üretilen bilgiyi araştırma sorunsalına dönüştürmek için 
sosyal bilimlerden ödünç alınan katılımcı gözlem ve açık uçlu sorular ile oluşturulan mülakat 
yöntemleri kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yeniden kullanım; mobilya; eleştirel tasarım; katılımcı sanat; iç mekan.

GİRİŞ

Ev mekanının dönüşümü sırasında ömrünü dolduran, modası geçmiş, kulla-
nıcı için özelliğini yitiren, malzemesi zarar görmüş birçok mobilya özellikle 
İstanbul’da Kadıköy gibi konutların yoğunlaştığı semtlerde sokağa atılmaktadır. 
Bir zamanlar bu tip mobilyalara biçilen maddi ve manevi değer, nesnenin atık 
durumuna geçmesiyle yaşadığı ilk ömrü için yok olur. Fakat sokağa atılması ile 
ona ikinci bir şans verilir. Çöp olarak toplanmadan önce sokakta geçirdiği süre 
içerisinde birinin çöpü diğerinin hazinesi olabilir. Atık nesneler, tasarımda sür-
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dürülebilirlik ve kullanım ömrü gibi tartışmalar dahilinde sanatın ve tasarımın 
üretim süreçlerine eklemlenerek yeniden değerlendirilebilir.

Evi sanatın olduğu yer olarak vurgulayan Zittel, iç mekanın kitlesel tüketim dön-
güsü içerisindeki önemini vurgulayan işleriyle anılan bir çok sanatçı gibi evdeki 
tüketim döngüsüne ve mekan kullanımına dikkat çeken ürünler üretir. Ona göre 
endüstriyel tasarım, müşteriyi istediği nesneyi seçtiğine inandıran bir illüzyon 
oluşturur (Weil ve Zittel, 1994). Atelier Van Lieshout ve Superflex çevresel kirli-
lik ve ekoloji-politik mevzular ile ilgili sanat işlerinde katılımcıların önemini ön 
planda tutarlar (Coles, 2007). Sınırları bulanıklaşan sanat ve tasarım nesneleri, ta-
sarımın oluşturduğu tüketimi olumlayan illüzyonu tersine çevirerek, tasarım bağ-
lamının gündelik hayata doğrudan hakimiyetini eleştirel bir dil kurgulamak için 
kullanırlar. Bu gibi örnekler ev ve çevre olgularına bakan eleştirel ya da kurgusal 
tasarım diyebileceğimiz ütopik sanat işleri olarak karşımıza çıkarlar.

Evci adını taşıyan mobilya-heykel iç mekanda insanın eşya ile arasındaki ilişkiyi 
atık malzemeyle buluşturarak yeniden kullanım, göçebelik ve sahiplenme gibi 
kavramları sorgular (Ceritoğlu, 2012). Yukarıda verilen örneklerde olduğu gibi 
Evci projesi sanatın sergileme ve görünürlük gibi olanaklarını çevresel, politik ve 
sosyal sorunları ifade etmek ve yeni öneriler ortaya koymak için kullanır. Hayal 
gücünü tetikleme amacı ile bir araya getirilen eski mobilyalara ait parçalar, basit 
geçme detaylar sayesinde tasarımın seri üretim ile ilişkisinin gözden geçirilmesini 
vurgular (Resim 1).

Resim 1. FASSART Galeri, Sabancı Üniversitesi, Evci yerleştirme görünümü
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Evci sanat kurumları ve sosyal ağlar ile yapılan açık çağrı sonucu gönüllü kulla-
nıcıların katılımıyla dokuz farklı mekana yerleştirilmiştir. Katılımcıları sürece ve 
bilgi üretimine dahil etmek ve bu durum sonucunda oluşan sosyallik, katılımcılık 
ve etkileşim gibi potansiyelleri değerlendirmek amaçlanarak, Evci farklı kişiler 
tarafından kullanılmıştır. Evci bulunduğu mekanlarda kullanıcıların isteğine göre 
farklı süre aralıklarında kalmıştır. Kullanıcılar montaj kılavuzuna (Resim 2) göre 
Evci’yi evlerine kurmuş, isteklerine göre ona yeni fonksiyonlar atamışlardır. Evci 
iki kız kardeş tarafından temelli olarak eve dahil edilmesine kadar mekan mekan 
dolaşmıştır. Evci’nin son durağında onunla duygusal bir bağ kuran kardeşler onu 
sahiplenerek oyun alanına dönüştürmüşlerdir. Kullanıcıların bu nesne aracığıyla 
türettikleri bilgi, sanat ve tasarım bağlamında önemli veriler oluşturmaktadır.

Bu bağlamda oluşturulan araştırma soruları aşağıdaki gibidir:

Resim 2. Evci’nin montaj kılavuzu
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1. Heykel ve mobilya özelliklerini taşıyan bir nesne fonksiyonel olup ev 
mekanında var olabilir mi?

2. Bu nesne yeniden kullanım (reuse) ve sürdürülebilirlik çerçevesinde han-
gi malzemelerden oluşabilir?

3. Bu özellikleri taşıyan bir nesnenin kullanıcı tarafından sahiplenilmesi ve 
onlar için özel hale gelmesi mümkün olabilir mi?

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Evci projesinin temel amacı, ev ortamında yeniden kullanım, hazır mobilya tü-
ketimi ve ev düzeni gibi kavramlara dayanarak eleştirel bir dil kurmaktır. İçerik 
güncel sanat ağları ve sergiler aracılığıyla sosyal ilişkiler kurularak bu nesnenin 
dolaşıma girmesi ve kullanıcıların geri bildirimleri ile oluşmaktadır. Bu özellik-
lerinden ötürü bu araştırma eleştirel tasarım ve katılımcı sanat bağlamına yakın 
durmaktadır.

Eleştirel Tasarım ve Katılımcı Sanat Bağlamının Etkisi

Eleştirel ya da kurgusal tasarım, kullanıcıların günlük hayat hakkında ne düşün-
düğünü nesnenin fizikselliği aracılığına başvurmadan insanların hayal güçlerini 
tetikleyen özelliklerden hareketle sorgular (Dunne ve Raby, 2013). Bu gibi nesne-
ler bizi çevreleyen dünyayla zıtlıklar yaratıp alternatif ihtimaller sunarak gündelik 
hayatın başka türlü olabileceğini gösterirken sorular sorar, düşünmeyi destekler, 
varsayımları açığa çıkarır, eyleme geçmeye tahrik eder, tartışmaları ateşler, far-
kındalık yaratır, farklı perspektifler sunar ve ilham verir. Dunne, Herzian Tales 
adlı projesinde gündelik hayat ile sanat arasındaki duygusal kopukluğu doldur-
mak için tasarladığı elektronik ürünler ile kullanıcıların soyut ihtiyaçlarını karşı-
lar (Seago ve Dunne, 1999). Projenin amacı, elektronik eşyayı pasif olarak tüket-
mek ve eşya kullanımının düşünülmeden sadece ihtiyacı karşılama kabulü yerine, 
eşyanın etkin ve eleştirel ilişki kurma potansiyelini kullanarak sosyal farkındalık 
yaratmaktadır. Evci projesi, geri dönüşüm ve malzemelerin yeniden kullanımı 
(Resim 3) ve hazır mobilya üreticilerinin montaj kılavuzlarına gönderme yapan 
el çizimi kitapçığı vasıtası ile evde birleştirilen hazır mobilya tüketimini eleştirir. 
Aynı zamanda, büyük boyutlarıyla iç mekanı işgal ederek zorlamaya çalışır. 

Bishop’a (2012) göre, 1970’lerden itibaren popülerleşen katılımcı sanat hareke-
tinin birçok tanımı vardır: sosyal sorumluluk içeren sanat, topluluk odaklı sanat, 
deneysel topluluk, iş birliği ile oluşturulan sanat, bağlamsal sanat ya da daha yakın 
zamanda sosyal pratik. Katılımcı sanat ekseninde sanatçı tek başına sanat işinin 
müellifi olmak yerine iş birlikçi ya da durumları inşa eden kişi olarak konumlanır. 
Ortaya çıkan sanat işi süreç odaklı bir proje olarak tasarlanır. İzleyici ya da bakan 
kimse olarak tanımlanan seyirci, katılımcı ya da üretime katkı sağlayan iş bir-
likçi olarak yeniden konumlandırılır (Bishop, 2012). Katılımcı sanatı sosyalizm 
okumaları ile teorileştiren Bishop, kapitalizmin dayattığı bireyselciliğin karşıt 
hareketi diyebileceğimiz toplulukçuluk kavramını ön plana çıkarır. Evci topluluk-
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çuluk kavramını ortak kullanım ve paylaşım anlamında yorumlar. Ev mekanının 
kullanımı ve onun fiziksel işgali ile ilgili önermeler eşliğinde sanat işi-tasarım 
ürünü etrafında bir kullanıcı topluluğu oluşturmak hedeflenir. Geçici ev sahipleri, 
evden eve dolaşarak el değiştiren Evci üzerine bazı eklentiler yapmışlardır. Bu 
eklentiler bir sonraki sahibe geçerken bir önceki sahibi hatırlatan resimler ya da 
Evci’nin fiziksel bir özelliğini değiştiren mobilya ekleri olmuştur (Resim 4).

İlişkisel estetik bağımsız ve sembolik sergi mekanlarının hegemonyası yerine in-
san ilişkileri ve onun sosyal bağlamı ile ilgilidir (Bourriaud, 2005). Evci’yi ma-
rangozhanede üreten sanatçı-tasarımcı, bu nesneyi sanat mekanından çıkartarak 
bu nesnenin dolaşımına aracılık yapar ve ev mekanında kurulumuna yardımcı 
olur. Bu süreç sırasında yaşananları belgeleyerek kullanıcılar ile söyleşiler yapar. 
Kurulan sosyal ilişkilerin belgelenmesi sanat işinin kendisi haline gelir. Sanatsal 
üretim, nesneye pratik özellikler katarak, nesnenin tasarımına ait olumlu ya da 
olumsuz kullanıcı yorumlarını ve geri bildirimlerini içerir.

Hetherington’a (2004) göre bir nesnenin değeri onun ruhuna eşittir. Bir nesnenin 
değeri sadece kullanım ya da maliyet değeri ile değil, ruhu diyebileceğimiz duy-
gusal ve sembolik değeri ile de ilişkilidir. Atık malzeme tüketimin en son nokta-
sında ortaya çıkar ve maddenin sonunu ifade eder. Öte yandan Evci projesinde 
olduğu gibi, atık nesne yeniden dolaşıma girerse, tekrar ruh kazanarak duygu-
sal ve sembolik özellikleri ile değer kazanabilir. Evci örneğinde atık, sanatçı ya 
da tasarımcı eliyle yeniden üretilir. Heykel ve düzenleyici mobilya özelliklerini 
taşıyan bu nesnenin serüveni, atığın evsel mekanda var olabileceğini gösterir. Ev 
ortamında bazı nesneler fonksiyonlarından soyutlanmıştır, fakat öznenin hafızası 
bu nesneler ile kişisel bağlar kurarak duygusal bir ilişki kurar (Baudrillard, 1996). 
Ev mekanında bazı nesnelerin estetik olarak değeri az olsa da, onların anlamı ve 
saklama amacı sahibi tarafından belirlenir (Csikszentmihalyi, 1991).

Resim 3. Kadıköy’de sokağa atılmış mobilya parçaları

Resim 4. Mekan 9’da Evci’nin üzerine yapılan resim
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Csikszentmihalyi 1981 yılında 82 aileden 312 kişi ile yürüttüğü araştırmada ka-
tılımcılara sanat ve tasarım objelerini nasıl değerlendirdiklerine dair sorular sor-
muştur. Bu çalışma sırasında “Evinizde size ait ne gibi sanat nesneleri var? Bu 
nesneleri ne kadar sıklıkta fark ediyorsunuz?” gibi sorulara yetersiz ve basmaka-
lıp cevaplar aldıktan sonra çalışma sorularının içeriğini değiştirerek, görüşmeci-
lere evlerinde onlar için özel olan nesnelerin ne olduğunu ve bu nesnelerin neden 
özel olduğunu sormuştur. Araştırmanın sonucunda nesnenin sanat ya da tasarım 
estetiği barındırmasının değil, nesne ile kurulan kişisel bağ ve onun hatıra nes-
nesi olmasının değerli olduğu ortaya çıkmıştır. Nesnelerin %60’ı hatıra değeri 
taşımaktadır; %17’si aile bireylerini, %13’ü de arkadaşları hatırlattığı için özel 
bir değeri ve anlamı vardır (Csikszentmihalyi, 1991). Bu araştırma sonucunda 
sahiplenilen en değerli nesnelerin mobilya özelliklerini taşıdığı görülmüştür. Evci 
örneğinde nesnenin sahiplenilmesinin katılımcılar ile sanatçının arasında gönül-
lülük üzerinden kurulan bağ sayesinde olduğu ortaya çıkmıştır. Biçimi oluşturan 
farklı parçaların eski mobilyalara ait olması, kullanıcılarda nostalji hissi yarat-
makla beraber yeniden kullanım ve tüketimde tutumluluk bağlamında sanatsal 
ve tasarımsal bir değer oluşturur. Ayrıca sonuç ürünün seri üretim sonucu üretil-
meyip tek kişinin elinden çıkması ve sanat nesnesi olmak dışında işlevsel olması 
gibi özellikler, bazı durumlarda Evci’nin değer kazanıp sahiplenilmesine katkı 
sağlamıştır (Resim 5).

Resim 5. Evci’nin son durağı Mekan 9
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Pratik Odaklı Araştırma

1980’lerde sosyal bilimci Schön (1983), The Reflective Practioner adlı kitabında 
zanaatkar, tasarımcı ya da sanatçı gibi yaratıcılık odaklı mesleklerde, üretim eyle-
minin ve yaratma sürecinin kendisinin de bilgi üretimine katkı sağlayabileceğini 
belirtir. Daha yakın bir zamanda Scriviner (2000) bu olguyu, tasarım araştırma-
larına katkı sağlayan pratik odaklı araştırma biçimlerini yaratıcı üretim süreci 
olarak yorumlar. Yaratma ve tasarlama bilgisini tasarımcıda, tasarım sürecinde, 
ürünün formunda ve ürünün malzemesinde aramak gerekir (Cross, 1982).

Pratik odaklı araştırmanın başlıca amacı tasarım nesnesini araştırma sorularına 
cevabın bir parçası olarak yorumlamaktır (Biggs, 2002). Bu araştırmalar sanat 
ya da tasarım ürününün farklı rolleri olabileceğini, araştırmacı-sanatçı tarafından 
süreç sırasında üretilen bir nesne ya da bilgi toplamak ve bilgiyi muhafaza etmek 
için bir yöntem olabileceğini anlatır (Mäkelä, 2007). Yaratım süreçlerinden ve 
yapılan işin inceliklerinden birçok bilgi üretilir, ancak nesnenin kullanımını içe-
ren ikincil evresinde de bilgi üretme sürecinin devam ettiğini vurgulamak gerekir. 
Evci projesinde nesnenin ikincil kullanım evresi ve nesnenin kullanıcılar üzerin-
deki etkisi araştırılmaktadır. Kullanıcı ile etkileşimin sonucunu yansıtan sürece 
ve projeye dahil olan aktörlere odaklanan bilgi üretimi söz konusudur. Aktörlerin 
görüşlerini öğrenmek için kullanılan vaka incelemesi, katılımcı gözlemi, mülakat 
ve anket gibi sosyal bilim metotları yaratıcı eylemleri incelemek için pratik odaklı 
araştırmalarda farklı durumlara göre benimsenebilir ya da uyarlanabilir (Gray ve 
Malins, 2004).

Yöntem

Evci sokakta bulunan mobilyalara ait ahşap parçaların basit geçme detayı ile bir-
birine eklenmesi ile bir araya getirilir. Ara bir eleman kullanılmadan birbirine 
geçme basit detaylarla oluşturulur. Kalınlığı 10 ve 22 mm arasında değişen 55 
parçadan oluşan Evci, parçalar bir araya geldiğinde 320x220x200 cm’lik bir hac-
mi kaplar. Her parça farklı bir mobilyadan geldiği için doku ve renk bütünlüğü 
yoktur, derme çatma bir görüntüsü vardır. Parçalar streç film ile paketlenir, bir 
arabanın bagajını (yaklaşık 260 litre) dolduracak şekilde taşınır. Montaj kılavuzu 
her birleşim aşamasını göstererek kullanıcıların onu birleştirmesine olanak sağlar.

Araştırma İstanbul’da dokuz farklı mekanda gerçekleştirilmiş ve Evci’yi 17 kişi 
kullanmıştır (Tablo 1). Bu mekanlardan ikisi sanat galerisidir. Bu mekanlarda 
Evci ile birlikte kullanıcıların tuttuğu günlükler, dokümantasyonu belgeleyen aile 
albümü formatında fotoğraflar ve gönüllü listesi sergilenmiştir. Galeriler projeye 
katkı sağlayabilecek gönüllü bulma amacına hizmet etmiştir. Bu mekanlar ziya-
retçilerin Evci’yi deneyimleyebileceği mobilya mağazalarına benzer bir şekilde 
kurgulanmıştır. Galeriyi bekleyen çalışanlar Evci’yi oturma elemanı ya da çalış-
ma alanı işlevi ile kullanmışlardır. Sergi mekanlarında oluşturulan kullanıcı listesi 
dahilinde Evci ayrıca İstanbul’un farklı semtlerinde konumlanmış yedi adet konut 
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apartman dairesine yerleştirilmiştir. Evci her mekanda en az iki hafta, en çok bir 
yıl süreyle kalmıştır.

Nesnenin yolculuğunu belgelemek için fotoğraf ve video mecraları kullanılmıştır. 
Evci projesinde de üretilen veriler katılımcı gözlemi ve derinlemesine mülakat 
yöntemleriyle elde edilmiştir. Evci’nin mekana kurulumu (Resim 6) ve kullanı-
cılar ile gerçekleştirilen açık uçlu sorular ile yapılandırılmış derinlemesine müla-
katlar video ile kaydedilmiştir. Burada amaçlanan kullanıcıların Evci ile geçirdik-
leri zamanda yaşadıkları deneyimi katılımcı sanat ve eleştirel tasarım bağlamında 
sorgulamaktır. Kişilerin tasarım ile kurdukları ilişki sürecinin içinde saklı olan 
bilgiyi (tacit knowledge) çıkarmak için en uygun araç onların düşüncelerine da-
nışmak olmuştur. Araştırma sırasında kullanıcıların deneyimlerini aktarabilmesi 
için her gün günlük tutulması istenmiştir. Bu isteği kolaylaştırmak için Evci ile 
birlikte tek kullanımlık çek-at fotoğraf makinesi ve günlük defteri kullanıcılara 
verilmiştir.

Tablo 1. Kronolojik sıraya göre mekan-kullanıcı tablosu

Mekanın Fonksiyonu Kullanıcı-Yaş-Cinsiyet Süre (Gün)

Mekan 1 Sergi Erdoğan (28, erkek) 10

Mekan 2 Konut Ekin (30, kadın)
Barış (35, erkek) 14

Mekan 3 Konut
Özgür (27, erkek)
Metin (27, erkek)
Yiğit (25, erkek)

91

Mekan 4 Konut
Bengi (26, kadın)
Vuslat (55, kadın)
Aral (10, çocuk)

21

Mekan 5 Konut Onur (30, erkek)
Bilge (8, çocuk) 21

Mekan 6 Sergi Mari (38, kadın) 14

Mekan 7 Konut Ali (28, erkek) 21

Mekan 8 Konut-Sanatçı 
Atölyesi

Merve (25, kadın)
Nihan (24, kadın) 62

Mekan 9 Konut
Yasemin (37, kadın)
Nil (9, çocuk)
Aral (9, çocuk)

365
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Kullanıcılar ile gerçekleştirilen açık uçlu yapılandırılmış mülakatlarda sorular üç 
ana konuya dikkat ederek sorulmuştur: yeniden kullanım, tasarım ve sanat ilişkisi, 
ev mekanının bağlamı. Bu sorular, ev içerisindeki gündelik hayat, evde bulunan 
eşyaların geçmişi, mobilya-heykelin boyutu ve formu, Evci’nin diğer özel eşyalar 
ve mobilyalar ile ilişkisi, onu oluşturan parçaların çağrıştırdıkları, tasarımın işlev-
selliği, sanat işinin anlamı ve tanımı, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve katılımcı 
süreçler gibi konuları içermiştir.

Bulgular
“IKEA’dan yeni bir mobilya aldığımızda kurmak için elektrikçiyi çağırıyorduk. Evci’yi 
oluşturmak heyecan vericiydi çünkü içinden nasıl bir şey çıkacağını bilmiyorduk ve 
boyutlarını merak ediyorduk. Evci’yi daha fonksiyonel kullanabilirdik. Koyduğumuz 
köşede durdu. Heykelsi olduğu için de pek dokunmak istemedik. Boyutu yüzünden 
kullanmadık.”

Mekan 2’deki kullanıcılar için Evci’nin boyutlarını kestirememek ve onu birleş-
tirmenin sonucunda oraya çıkan hacim onlara merak konusu oluyor. Evin düzeni 
içerisinde Evci’yi konumlandırmak için ev planının en kullanılmayan köşesini 
tercih ediyorlar. Evci’nin salondaki konumu onun gündelik kullanımını imkan-
sızlaştırıyor. Bu mekandaki kullanıcılar boyutları yüzünden onu kullanışsız bu-
luyorlar.

“Evci’yi salonumuzun ortasına koyarak yaklaşık altı ay mobilya gibi kullandık. Nere-
deyse her yeri kapladı. Fakat bu fonksiyonun dışında kullanmak ve ona getirdiğim yo-
rumu üst noktaya taşımak istedim. Onu iki ay boyunca Avrupa gezimde topladığım nes-
neleri göstermek ve sergilemek için yardımcı bir yapı olarak kullandım. Bu nesneleri 
Evci ile beraber turistik dikizleme kavramlarını öne çıkarmak için yeniden düzenledim. 

Resim 6. Mekan 9’da Evci’nin kurulumu sırasında yürütülen çalışma
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Genelde insanlar hediyelik eşyalarını şöminenin üstünde, televizyonun üstünde, kitap-
lıklarında sergiler. Ben de gezimden getirdiğim turistik çerçöpü Evci’nin içine tıkıp, 
sergi yapıp evimde sergi açtım. Çöpten geleni çöp ile doldurdum. Evci sokaklarında çöp 
barındıran bir kenti çağrıştırıyor.”

Üç numaralı mekanda yaşayan Özgür, güncel sanat ile uğraşıyor. Evci’yi topla-
dığı turistik hediyelik eşyalar için sergileme ünitesi ya da destek yapısı olarak 
tanımlıyor. Evci’yi atığı barındıran kente benzeterek, parçaların kurtarıldığı çöpe 
ve sokağa referans veriyor. Bu şekilde yapılan yorumlar sanat işinin kurgusuna 
ve içeriğine, aynı zamanda sanatsal değerine yapılan kişisel okumaları içeriyor. 
Evci’nin üzerinde sergi açarak eklediği ikinci katman, yeniden kullanım tartışma-
sını hatıra nesnesi boyutu katarak genişletiyor (Resim 7).

“İlk başta onu bir çalışma masası olarak algıladım. Ama aynı zamanda büyük bir dolap 
işlevini de yerine getiriyor. Bence salonun dağınıklığını toparlıyor. Evci, evin derli top-
lu olması ve düzenli olması için IKEA mantığında tasarlanan mobilyalar hakkında dü-
şündürüyor. Derme çatma olmasına ve büyük bir alanı işgal etmesine rağmen Evci’nin 
IKEA kataloğunda bir yaşam tarzını pazarlayan ürünlere alternatif olabilecek özellikle-
ri var. Bu yüzden evin altyapısına destek olabilecek bir mobilya olarak tanımlanabilir.”

Üç numaralı mekanın diğer kullanıcısı Metin tarafından yapılan bu yorumda, 
Evci’nin mobilya ve işlevsel özellikleri üzerinde duruluyor. Seri üretilen mobil-
yalara ve modern evin düzenli görünüşüne getirilen yorum, Evci’nin kavramsal 

Resim 7. Evci’nin Mekan 3’te sergi için destek yapısı olarak kullanılması
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amacı ile örtüşen flatpack mobilya ürünlerini eleştiren tutumun, kullanıcı tarafın-
dan olumlanması durumunu gösteriyor.

“Bu kadar büyük bir nesne beklemiyordum. Zamanla alıştık. Manzaraya bakan iki kol-
tuk arasına, cama yakın yerleştirdik. Zaman zaman kahve masası olarak kullandım. 
Yanında gazete okudum. Misafirlerim iskeleye benzediğini söyledi. Eve kurulan bir 
iskele gibi etrafında vakit geçirmek hoşuma gitti.”

Dördüncü mekanda boyutuna ve heykel olmasına rağmen fonksiyonel olmasının 
önemi vurgulanıyor. Hakkında eve kurulan bir iskele tanımı yapılıyor. Tavana 
değerek hacmi tanımlaması ile etrafında bir mekan yaratma özelliği olduğunu 
belirtiliyor.

“Evci trajik bir nesne. Güzel bir nesne. Onu görünce şaşırdım. Güzel çünkü garip ve 
alışılmadık. Robota benziyor. Tehlikeli bir şey, üstüme yıkılabilir. Onu birçok renge 
boyamak isterdim.”

Mekan 5’te yaşayan çocuk kullanıcı Bilge, Evci’nin tavana kadar uzanan yük-
sekliği ile kendi boyu arasındaki ölçek farkından dolayı Evci’ye temkinli yakla-
şıyor. Bilge tavan yüksekliğini kullanmasından ve yapısal olarak derme-çatma 
olmasından ötürü tekinsizlik hissediyor. Bundan ötürü Evci’yi istemesine rağmen 
boyayamıyor ve onu kullanmaktan kaçınıyor.

“Sokaktan bulunan parçalardan oluşması en önemli özelliği. Sergide ilk gördüğümde 
üzerine parçalar eklenerek sonsuza kadar büyüyen ve her yeri kaplayan bir kimliği 
olduğunu düşünmüştüm. Küçük küçük birçok parçanın bir araya gelmesi Evci’nin son-
suza kadar büyüyeceğini hayal ettiriyor. Bizim evde de öyle oldu. Evci’nin üzerine 
gündelik nesneler geldikçe büyümeye başladı. Kızlar üzerinde oyun oynadı, üzerine 
oyuncaklarını koydu, parçalara resim çizdi, misafirler üzerine bir şeyler karaladı. Yerde 
durmasını istemediğim şeyleri üzerine koyduğum bir mobilya gibi kullandım. Sonuç 
olarak kendi başına büyüdü ve organik bir şekilde salonu kapladı.”

Dokuz numaralı mekanda yetişkin kullanıcı, Evci’yi oluşturan parçaların birbirine 
eklenerek bir araya gelmesinden yola çıkarak, bütüne eklenen başka parçalar ile 
büyüme olduğunu belirtiyor. Evci’nin kendi kişisel çerçöpü ya da eşyaları ile bir-
leşip evin tümünü kaplayacağını düşünüyor. Ayrıca Evci’nin yüzeylerine yapılan 
resimler, bu mekanda yer alan kullanıcıların onun üstünde bir iz bırakma ya da 
yorum yapma isteği olarak okunabilir. Burada Evci’nin derme çatma görünümü 
ile içinde bulunduğu mekanda bulunan mobilyalardan farklılaşma özellikleri ön 
plana çıkıyor. Evci diğer mobilyalardan farklı olarak atık ahşap parçalardan oluş-
tuğu için üzerine resim yapmanın ya da çıkartma yapıştırmanın kolaylıkla gerçek-
leştirildiği gözleniyor (Resim 8).

“Evci ile şatomuza [yeni taşındıkları apartman dairesi] taşındığımda tanıştım. Taşı-
nırken babaannemdeki karton kutularla şato inşa etmek istemiştik, ama yapamadık. 
Bunun üzerine eve geldiğimizde annem bize işte şato diyerek Evci’yi gösterdi. Evci’yi 
oyuncaklarımızı depolamak için kullandık. Oyunlarımızda gemi olarak kullandık. O 
bizim şatomuz. Evci’ye de şato dedik. Şato içinde şato olmuş oldu.”
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Dokuz numaralı mekanda yaşayan çocuk kullanıcı Nil, Evci’yi duygusal boyutta 
sahipleniyor. Taşınırken evin içerisinde Evci gibi bir oyun alanının olması onların 
eve bağlanmalarını kolaylaştırıyor. Özellikle çocuk kullanıcılar Evci’nin fiziksel 
görünüşü ile ilgili şato, gemi, uzay mekiği, Truva atı ve robot gibi biçimsel ben-
zetmeler kurdular. 

Kullanıcılar arasında Evci’nin biçime ait soyut deşifresini yapan 6-12 yaş aralı-
ğında yer alan çocuklar oldu. Yetişkin ve çocuk kullanıcıların vurguladığı ortak 
noktalar, atık-yeniden kullanım özellikleri ve kalış süresi ile ilgili yapılan yorum-
lar oldu. Yetişkinler ise daha çok boyutsal ve fonksiyonel özelliklerini vurguladı.

SONUÇ

Tasarım nesnesinin ömrü fiziksel ve duygusal dayanıklılık özellikleriyle sağlan-
maktadır (Walker, 2004). Kullanıcılar için nesne ve onun üreticisiyle karşılaşmak 
ve ev değiştiren nesnenin parçası olmak işlerin duygusal dayanıklılığını artırmış-
tır. Evci bitmiş bir tasarım olarak kullanıcılara sunulsa da, parçalarının bir ara-
ya gelişi bitmemiş bir yapıyı çağrıştırmıştır. Evci’de amaçlanan hedef kullanıcı 
yorumlarıyla bütünleşmiştir. Nesnenin genel formu değişmemiştir. Öte yandan 
üzerine kullanıcılar tarafından eklentiler yapılmıştır.

Ayrıca Evci birçok ev nesnesinin tanık olamadığı hızlandırılmış bir kullanma sü-
recine tabi olmuştur. Fiziksel modifikasyonlar ile değişiklik geçirmiştir. Bu özel-
likleriyle tasarım-sanat nesnesinin ev mekanında benimsenmesi tartışmalarına 

Resim 8. Mekan 9’da Evci’den malzeme detayı
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eklemlenmiştir. Evci projesinde katılımcılar nesnenin üretimine dahil olmamış, 
fakat onu kullanma ve üzerinde değişiklik yapma fırsatı bulmuşlardır. Evci fonk-
siyonellik, domestik mekan ve eleştirel tasarım kavramlarını araştırma konusu 
haline getirmiştir. Sürecin ve mülakatların sonucunda nesneyi en çok çocukların 
kullandığı ortaya çıkmıştır. Sahiplenme ve nesneyi içselleştirme en çok çocuk 
kullanıcılar ile gerçekleşmiştir. Mülakatlardan özetle içselleştirme açısından ço-
cuk kullanıcılar nesneden daha çok anlam çıkarmışlardır. Form ile kurulan ilişki 
çocukların görsel referansları ile kurdukları yaratıcı ilişkiyi göstermiştir. Çocuklar 
iç mekanın daha çok yetişkinler için kurgulanmış senaryosu içinde Evci’yi oyun 
alanı haline getirerek değerlendirmişlerdir.

Tasarımda sürdürülebilirlik başlığı altında Walker (2004) tasarım nesnelerini da-
yanıklılık açısından ilham verici, ruhani ve işlevsel olarak sınıflandırır. Bu özel-
liklerin birkaçını taşıyan nesneler arasında ilham verici-fonksiyonel olanlar ge-
nelde kullanıcıların soyut ihtiyaçlarını karşılayan dini kutsal nesneler ve sanat 
objeleridir. Bu açıdan bu iki özelliği taşıyan nesneler kullanım süresi açısından en 
dayanıklı kişisel nesnelerdir. Evci ilham verici-fonksiyonel nesne sınıfına girerek 
çoğu kullanıcı için kalıcı bir nesne olmuştur. Bu projenin eleştirel ya da kurgu-
sal tasarım ürünleriyle örtüştüğü noktalar ise atığın yeniden değerlendirilmesi, 
tasarım nesnelerinin içselleştirilmesi ve iç mekanı işgal ederek gündelik hayatın 
mekansal kurgusunu kendi etrafında değiştirmesi olmuştur.

Evci’nin araştırma değeri ona getirilen derinlemesine yorumlar, nesnenin ev içe-
risindeki konumu ve alternatif yorumlara açık olması, ayrıca çeşitli referans kay-
naklarını içinde barındırmasıdır. Katılımcı sanat bağlamında oluşturulan dolaşım 
kurgusu sahiplenme ve yoruma açık bilgi üretimi ile sonuçlanmıştır. İlişkisel es-
tetik bağlamında yeni ilişki ağları üreterek ve katılımcı geri bildirimlerini topla-
yarak kullanım senaryolarına dair bilgi üretilmiştir. Sanatçı-tasarımcı bu durumda 
ara bir aktör haline bürünmüştür. Kullanıcıların, hazır mobilya ve Evci’nin iç me-
kanda yeri ile ilgili ürettiği yorumlar sonucunda, nesnenin eleştirel refaranslarının 
geçerliliği doğrulanmıştır. Burada amaçlanan duygusal ve fiziksel sürdürülebilir-
lik gibi özellikleri tasarım bilgisine sokmaktır. Tasarım nesnesi ile heykel arasın-
da bağ kurmaya çalışılarak üretilen bu nesne ev mekanında gözlem yapmak için 
kullanılan bir araç haline gelmiştir. Bu araç ev ortamında bir ürünün müşterek 
kullanım ve paylaşım olasılığı üzerine bir örnek oluşturmaktadır.
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