
BIENAL_3KITAP KAP 4/21/09 7:43 PM Page 1 

Composite



LAPSES / *

EDITOR / EDİTÖR

BAŞAK ŞENOVA

TRANSLATION / ÇEVİRİ
NUŞİN ODELLİ

3
BIENAL_3 01-50  4/20/09  3:41 PM  Page 1



2

This three volume book series is published for 

the ‘Lapses’ project that is exhibited in the Pavilion of Turkey 

within the scope of the 53rd International Art Exhibition, 

La Biennale di Venezia.

Üç ciltlik bu kitap serisi, 53. Uluslararası Sanat Sergisi, 

Venedik Bienali kapsamında Türkiye Pavyonu’nda sergilenen 

“Lapses” projesi için yayınlanmıştır.
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FOREWORD
Forming one of the backbones of the “Lapses” project, this volume of the book

presents four distinctive case studies that are anchored in the notion of lapses in

various layers. Each project stimulates the mind to think about different viewpoints

of the notion. Each case study, in its own peculiar way, has multiple common points

with the projects of Banu Cennetoğlu and Ahmet Öğüt, presented at the Pavilion of

Turkey. Hence, all of these projects are eminently capable of questioning, detecting,

and even processing lapses in various aspects of life by incorporating ideas, 

reactions, sentiments, conditions, and expectations.   

Herewith, the book undertakes the act of visiting “Park Hotel” by Ceren Oykut, with

text contributions by Gökhan Akçura, Korhan Gümüs, Cem Sorguç and Levent

Soysal; “Postcapital” by Daniel García Andújar with text contributions by Iris

Dressler and Hans D. Christ; “Kriegspiel” by RGS with text contributions by Mushon

Zer-Aviv and Alex Galloway; and “Master Plan” by Yane Calovski, along with a 

variety of texts, quotes and short interviews.
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ÖNSÖZ
“*” projesinin belkemiklerinden birini oluşturan kitap serisinin bu cildi, değişik

katmanlarda atlamalar/boflluklar/sekmeler/kesintiler kavram(lar)ını

işleyen dört farklı örnek çalışmayı sunmaktadır. Her bir proje, kavram(lar)ın

değişik bakış açılarıyla kapsamlı bir şekilde ele alınması konusunda düşüncelerimizi

tetikler niteliktedir. Yine her biri, kendine özgü bir şekilde, Banu Cennetoğlu ve

Ahmet Öğüt’ün Türkiye Pavyonu’nda sunulan projeleriyle bir çok açıdan kesişmekte

ve ortak noktalar taşımaktadır. Projelerin tümü, düşünceler, tepkiler, duygular,

şartlar ve beklentiler üzerinden, atlamalar› hayatın birçok alanında sorgulama,

tespit etme ve hatta işleme yeteneğine fazlasıyla sahiptir.

Bu kitap, Gökhan Akçura, Korhan Gümüş, Cem Sorguç ve Levent Soysal’ın

katkılarıyla Ceren Oykut’un “Park Otel” projesini; Iris Derssler ve Hans D. Christ’in

katkılarıyla Daniel García Andújar’ın “Postcapital” projesini; Mushon Zer-Aviv ve

Alex Galloway’in katkılarıyla RGS’nin “Kriegspiel” projesini; ve Yane Calovski’nin

“Ana Plan” projesini, çeşitli metinler, alıntılar ve kısa söyleşiler eşliğinde ele alıyor.
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Ceren Oykut

PARK HOTEL
PARK OTEL
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There has to be a relay between documentary and fiction whenever dealing with ruins —or else a do-
cumentary on ruins has to continue with interviews with or a section on psychotics.  Fiction has to re-
veal to us the anomalous, labyrinthine space-time of ruins; and, in case no ruins subsist for the ghost

to appear, to supplement reality as a site of return of the revenant. 
Jalal Toufic1

Park Hotel is a giant, derelict-like, monumental construction in the middle of the city. 
It has been there for such a long time that nobody notices this giant structure anymore.
It is a stunning spatial lapse in the city. Yet, in the vein of many other cases, it is one of
the mundane perceptive lapses that fail to be recognized by the habitants of Istanbul.  

Ceren Oykut has been conducting research on this site for the last two years. During
her research, she has come across many stories, either consisting of or overlapping
with each other. These stories are nurtured by expectations and the dreams reflected
on the city.  

Due to the overpopulation that manifests multiple political and social segregations, 
Istanbul is a city that permits any kind of expression of the extremes, concurrence of
oppositions on many levels and scales. Therefore, expectations and actions constantly
crash into each other. Each clash indicates a blockage and even a temporary trauma on
a personal level.  In this context, Oykut reflects the case of Park Hotel to her personal
positioning not only as an artist, but also as a member of the Turkish society. This act
can be regarded as an experienced oscillation between having and being the image.
Freud’s description of the patient’s experience in his well-known case, “A Child Is Being
Beaten”, presents a similar instance. In a hypnosis session, the patient goes back to his
childhood and experiences the event, while being the witness of the event at the same
time. Hence, there is a constant tidal situation between the two states. There is nothing
that is maintained as stable, however, an alternating charge and discharge of pleasure
(a situation of on/off on/off)2 takes place.  In the same line of thought, a spatial lapse
such as Park Hotel facilitates an analogous tidal situation, too. The physicality of the
building is too strong to be ignored, but it has become “on/off on/off” manner visible
and noticeable for the Istanbul's inhabitants on a cognitive level. Indeed, along with di-
verse references, this tidal situation also creates other kinds of lapses while (re)cons-
tructing our memory. Regarding the narratives of the site, it is forthright to spot 
lapses within the information circulated around. For instance, the widely accepted
assumption, which claims that the historical Park Hotel was demolished in order to 
build the new one over it, is complete misinformation; their locations on the map do
not overlap at any point. Nor do the countless stories orbiting the construction process
of the hotel agree with one another.   

Nevertheless, with this project, personal stories that have been built on missing details
—that were “overlooked” and about to fade out in the past- are being detected by 
Oykut, who was already haunted by the Park Hotel.    

Başak Şenova 
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Harabeler ile uğraşıldığı zaman belgesel ve kurgu arasında her zaman bir etkileşim olması gerekir
–aksi takdirde harabeler hakkında olan bir belgeselin psikozlu hastalar ile yapılan röportajlar, ya
da onlar hakkında olan bölümler ile devam etmesi gerekir. Kurgunun bize harabelerin kural dışı,
labirent halindeki zaman-mekan kavramını göstermesi gerekir; ve hortlağın belirebilmesi için ge-

riye bir harabe kalmadığı takdirde, geri dönenin gerçeği tamamlayabilmesi gerekir.
Jalal Toufic1

Park Otel kentin ortasında, metruk, devasa, anıtsal bir yapıdır. O kadar uzun süre-
dir oradadır ki, artık kimse bu devasa yapıyı fark etmemektedir. Kentteki çarpıcı
mekansal bir atlama. Yine de, İstanbul’da çokça rastlanan benzer örneklerin orta-
sında, kent sakinleri tarafından fark edilmeyen olağan algısal atlamalardan yal-
nızca biridir.

Ceren Oykut son iki yıldır bu alan üzerine araştırma yapmaktadır. Araştırması sıra-
sında, biri diğerini içeren veya üst üste binen bir çok hikâyeyle karşılaşır. Bu hikâye-
ler, beklentiler ve kente yansıyan düşlerle beslenmişlerdir. Çoklu politik ve sosyal
ayrımların açıkça göründüğü, nüfusça oldukça kalabalık olan İstanbul, aykırı uçla-
rın kendilerini ifade etme biçimlerine ve zıtlıkların birçok düzeyde ve ölçekte kesiş-
mesine izin veren bir kenttir. Bu nedenle, beklentiler ve eylemler sürekli birbirleriy-
le çarpışırlar. Her çarpışma kişisel düzeyde bir tıkanıklık ve hatta geçici bir travmayı
işaret eder. Bu bağlamda Oykut, kendini sadece bir sanatçı olarak değil, Türk toplu-
munun bir üyesi olarak da konumlandırırken, Park Otel örneği üzerinden tanımlar.
Bu çaba imgeye sahip olma ve imge olma arasında deneyimli bir salınım olarak ka-
bul edilebilir. Freud’un iyi bilinen “Bir Çocuk Dövülüyor” vakasındaki hastanın de-
neyiminin tanımı, benzer bir örnek teşkil eder. Bir hipnoz seansında hasta, çocuklu-
ğuna geri döner ve olaya tanık olurken aynı anda onu deneyimler. Dolayısıyla, iki
durum arasında daimi bir gelgit vardır. Sabit kalan bir şey yoktur, ancak, dönüşüm-
lü bir haz dolumu ve boşalımı söz konusudur (açık/kapalı açık/kapalı durumu).2 Bu
düşünme şekliyle paralel olarak, Park Otel gibi mekansal bir atlama da benzer bir
gelgit durumu olarak belirlenebilir. Binanın fiziksel özellikleri gözardı edilemeye-
cek kadar kuvvetlidir, ancak bir görünür bir görünmez, bir algılanır bir algılanmaz
(“açık/kapalı açık/kapalı”) durumdadır; sonuçta kentte yaşayanlar tarafından an-
cak bilişsel düzeyde fark edilebilir bir hal alır. Doğrusu, farklı referanslarla birlikte,
bu gelgit durumu belleğimizi (yeniden) düzenlerken, başka tür atlamalar da ya-
ratmaktadır. Bu alanın anlatılarını göz önüne alarak, etrafta dolaşan enformasyon
içindeki atlamalar› belirlemek mümkündür. Örneğin, çoğunluk tarafından bili-
nen, tarihi Park Otel’in yerine yenisini yapmak için yıkıldığı varsayımı tamamen
yanlış bir bilgidir; harita üzerindeki yerleri hiçbir şekilde kesişmemektedir. Otelin
inşa süreciyle ilgili sayısız hikâye de birbirini tutmamaktadır.

Yine de, bu projeyle, eksik detaylar üzerine kurulmuş –geçmişte gözden kaybolmak
üzere olan– kişisel hikâyeler, Park Otel’in metruk büyüsüne çoktan kapılmış olan
Oykut tarafından birer birer ortaya çıkarılmaktadır.

Başak Şenova
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On Standing, giving up 
and being buried
CEREN OYKUT
Being from a generation that grew up after the September 12 military coup, it took

getting acquainted with and talking to many people, extensive reading, and following

various publications in order to become aware of the barrier which exists between us

and the former generation. I came to realize the change taking place in my 20’s.

A colossal concrete statue awaiting intervention, assistance from the outside world

in order to attain the next phase, conserving this wretched wait in all of Istanbul

through its characteristic timelessness. Park Hotel “stands” or “freezes” as a monu-

ment representing our generation. When I found out that there used to be another

Park Hotel right on that location, later pulled down and turned into a concrete

complex, this block of concrete turned into a symbol in my mind. I believe that my

generation -so afraid to write, raise their voice, express an opinion, and above all

read- also experiences this moment of “freezing”: a generation in between the past

and the future, having severed ties with the past, however unable to control their

future,  prone to giving up... 

12
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Durmak, vazgeçmek ve
gömülmek üzerine
CEREN OYKUT
12 Eylül darbesi sonrası yetişmiş bir kuşağın insanı olarak, bizden önceki kuşaklar-

la aramıza dökülen betonun farkına varabilmem için, birçok insanla tanışmam,

sohbet etmem, birçok kitap okumam ve çeşitli yayınları takip etmem gerekti. 

Yaşanan değişimi ancak 20’li yaşlarımda idrak etmeye başladım.

Bir sonraki aşamaya atlayabilmek için dışarıdan bir müdahele, bir yardım bekle-

yen, bu bekleyişin hüznünü bütün İstanbul’a kendine has zamansızlığıyla yaşatan

betondan devasa bir heykel. Park Otel bizim kuşağı temsil eden bir anıt gibi “duru-

yor” ya da “donuyor”. Bu mekandan önce de tam orada bir Park Otel’in olduğunu,

buranın yıkılıp beton bir bloğa dönüştüğünü öğrendiğimde, bu beton blok kafamın

içinde bir sembole dönüşmüştü. Yazıp-çizmekten, sesini yükseltmekten, fikirlerini

söylemekten ve en önemlisi okumaktan korkan kuşağımın da aynı “donma” anını

yaşadığını düşünüyorum: geçmiş ve gelecek arasında duran, geçmişiyle bağları

kopmuş ama geleceğini de kontrol altında tutamayan, vazgeçmeye ve boşvermeye

yatkın bir kuşak...

13
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II. The Case of the 
Park Hotel
CEM SORGUÇ
In the 1890’s, the Italian Ambassador Baron Blanc has a 60-room mansion built in

Ayazpaşa.

Upon being called back to Italy, Ambassador Blanc sells the mansion to the Ottoman

state for 19,000 gold liras because the Italian government is unable to pay for the

construction fees, and the mansion is allocated to the residency of the Secretaries of

State. In 1895, when Ahmet Tevfik Pasha leaves his post in Berlin as Ambassador and

arrives in Istanbul as the Minister of Foreign Affairs, he settles in this mansion.

After coming out triumphant in the 1897 Ottoman – Greek war, Sultan Abdulhamit

II. awards his generals and ministers with gold and women from the palace. Ahmet

Tevfik Pasha rejects both. So Abdulhamit II. declares that the 19,000 gold liras wo-

uld be paid from his own treasury, and hands Ahmet Tevfik Pasha the title deed for

the mansion he resides in.

The only refurbishment Ahmet Tevfik Pasha carries out in the mansion is to replace

the wooden bars and the main entrance door with cast iron from the foundry in

Tophane.

After the March 13st revolt (April 13, 1909), the state department mansion is ren-

ted to Secretary of State Asım Bey. Asım Bey’s compulsively clean Austrian wife has

the washroom that was in the annex carried to the attic, and also has a chimney bu-

ilt for this. In 1911, the mansion completely burns down, together with the furnitu-

re, because of this chimney. Only two stone divisions survive the fire.

Upon returning to Istanbul after the 1st World War, Ahmet Tevfik Pasha and his fa-

mily settle in the mansion’s stone division. In 1920, he replaces Damat Ferit Pasha,

once again becoming grand vizier. When the sultanate is abolished on November 1,

1922, Ahmet Tevfik Pasha resigns as the last Ottoman grand vizier, and it is then

that his Swedish wife (Afife) Elizabeth Tschumi comes up with the idea of turning

the mansion into a hotel, but this can only be realized 8 years later in 1930. The

first project drawn in 1922 was objected to by the Germans, who opposed the 

Hotel’s being taller than the Consulate building. Later on, Ahmet Tevfik Pasha faces

financial difficulties, therefore the two stone buildings are connected through roof

alterations and the building is named the “Miramare”. The hotel undergoes various

14
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II. Park Otel Vakası
CEM SORGUÇ 
1890’lı yılların başında İtalyan Sefirlerinden Baron Blanc, Ayaspaşa’da altmış odalı

bir konak inşa ettirir.

Sefir Blanc, ülkesine geri çağrılması ve yapım bedelinin İtalyan hükümeti tarafın-

dan ödenememesi nedeniyle konağı 19.000 altına Osmanlı Devleti’ne satar ve ko-

nak hariciye nazırlarına tahsis edilir. Ahmet Tevfik Paşa da 1895 yılında Berlin bü-

yükelçiliği görevinden ayrılıp hariciye nazırı olarak İstanbul’a geldiğinde bu konağa

yerleşir. 

1897 yılında Yunanistan’a karşı yapılan Tesalya Harbi’nde (Osmanlı-Yunan Savaşı)

kazanılan zaferden sonra II. Abdülhamit, komutan ve nazırları altın ve saraylı kadın

ile mükâfatlandırır. Ahmet Tevfik Paşa ikisini de kabul etmez; II. Abdülhamit

19.000 altını kendi kasasından ödediğini söyleyerek, Ahmet Tevfik Paşa’nın oturdu-

ğu konağın tapusunu kendisine verir.

Ahmet Tevfik Paşa’nın konakta yaptığı yegâne tadilat, ahşap olan parmaklıkları ve

sokak kapısını Tophane’deki dökümhanede döktürdüğü demirden malzemeler ile

değiştirmesidir.

31 Mart Vakası (13 Nisan 1909) sonrası Ahmet Tevfik Paşa, Hüseyin Hilmi Paşa'nın

yerine sadrazamlığa, aynı yıl II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesi ile de Londra bü-

yükelçiliğine tayin edilince Hariciye Nezareti, konağı Hariciye Nazırı Asım Bey’e ki-

ralar. Asım Bey’in temizlik düşkünü Avusturyalı karısı, müştemilattaki çamaşır oda-

sını çatı katına taşır ve bunun için de bir baca ilave ettirir. 1911 yılında konak bu

baca nedeniyle içindeki mobilyaları ile tümüyle yanar. Yangından sadece iki taş bö-

lüm kurtulur. 

1. Dünya Savaşı sonrası İstanbul’a dönen Ahmet Tevfik Paşa, ailesi ile konağın yan-

gından arta kalan taş bölümüne yerleşir. 1920’de Damat Ferit Paşa’nın yerine bir

kez daha sadrazamlığa getirilir. 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılması ile son Os-

manlı sadrazamı olarak istifa etmesi sonrasında, İsviçre asıllı karısı (Afife) Elizabeth

Tschumi’nin bir fikri olarak gelişen konağı otele dönüştürme projesi, ancak 8 sene

sonra, 1930’da hayata geçirilir. 1922’de yapılan ilk projeye Almanlardan otelin 

konsolosluk binasından daha yüksek olamayacağı yönünde bir itiraz gelir. Daha

sonra, Ahmet Tevfik Paşa’nın ekonomik sıkışıklığı baş gösterince, mevcut taş yapı-

nın üzerine bir çatı tadilatı yapılarak iki taş bina birbirine bağlanır ve yeni yapıya

“Miramare” ismi verilir. Muhtelif işletme başarısızlıkları yaşayan otel, bir ara Anka-

ra Fresko Bar işletmecisi Bay Fresko’ya, sonrasında ise bir Rum kaptana kiralanır;

15
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failed managements, one being under Mr. Fresko, the manager of Ankara Fresko bar,

and then under a Greek captain. The Greek captain turns the hotel into a brothel, so

the rental contract is retracted. Finally, the half century hotel adventure begins when

an agreement is made with the owner of Tokatlı Restaurants, Mr. Aram Hıdır.

Aram Hıdır gradually increases the number of rooms in the hotel as of 1934 and co-

mes to own 40% of the hotel’s shares. The hotel’s name changes from Miramare to

Park Hotel as a result of Aram Hıdır’s grandson’s suggestion, due to the fact of there

being a playground within the grounds.

Ahmet Tevfik Pasha dies in his hotel room on October 6, 1936. The hotel remains

under Aram Hıdır’s management until 1978 and finally closes down in 1979.

In 1981, the hotel is purchased first by the Mengerler Company, and then by Yalçın

Sürmeli. Three years previous to this, on February 11, 1978, the High Council of

Monuments resolution releases a permit for the hotel’s demolition. The demolition

permit is later reviewed and on October 14, 1983, the council then decides for the

hotel to be preserved and restored with additions within the allowed building he-

ight. The Istanbul Metropolitan Municipality abides by this resolution and authori-

zes the projects approved by the High Council of Monuments. The company had

started to work on the project in 1982. Due to the zoning law no. 3194, which went

into effect on October 19, 1985, the company applies to the Prime Ministry with the

plan. The advisory board states that “the project is acceptable as long as the hotel’s

high complex is situated as a measured mass on the lower grade of the land, with

the remaining complex designed to be coherent with Cihangir’s overall silhouette.”

The building plan, scaled 1/500, accepted by the Beyoglu Municipality Parliament

in accordance with adjudgment 29, dated 28th May 1986, was ratified by the Met-

ropolitan Municipality on May 24, 1986.

18
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Rum kaptan oteli genelev gibi işletmeye başlayınca da geri alınır. 1931 yılında To-

katlı Lokantaları’nın sahibi Aram Hıdır Bey ile yapılan anlaşma sonucunda yarım

yüzyıl devam edecek otel serüveni başlar.

Aram Hıdır 1934’ten itibaren peyderpey oda sayısını artırır ve otelin %40’ına hisse-

dar olur. Bahçesinde bulunan çocuk parkından dolayı, torun Şefik Okday’ın öneri-

siyle otelin ismi Miramare’den PARK OTEL’e çevrilir.

Ahmet Tevfik Paşa, 6 Ekim 1936 yılında Park Otel’deki kendine ait odasında vefat

eder. 1978 yılına kadar Aram Hıdır tarafından işletilen otel 1979 yılında kapatılır.

Otel önce 1981 yılında Mengerler Şirketi’nce, sonrasında ise Yalçın Sürmeli tarafın-

dan satın alınır. Bu devirlerden 3 sene önce, yani 11 Şubat 1978’de Anıtlar Yüksek

Kurulu aldığı bir kararla otelin yıkılabileceğini belirtir. Yıkılabilirlik izni daha sonra

gözden geçirilir ve kurul 14 Ekim 1983’te bu kez otelin korunarak yenilenmesine ve

gabarisini aşmayan ilavelerin yapılabileceğine karar verir. İstanbul Büyükşehir Be-

lediyesi bu karara uyar ve 20 Mart 1984’te Anıtlar Yüksek Kurulu’nun onayladığı

projeleri kabul eder. 1982 yılında inşaatın proje çalışmalarına başlayan şirket, 19

Ekim 1985 tarihinde yürürlüğe giren 3194 Sayılı İmar Kanunu gereği onayı, 9 Ara-

lık 1985 tarihinde Başkanlık makamına sunar. Danışma Kurulu, Başkanlık makamı-

na sunulan projenin “arsanın düşük kotlu bölümüne yüksek otel bloğunu ölçülü bir

kütle içinde düzenleyerek, geride makul ölçüde bir bloğunu Cihangir’in genel silu-

etine yabancı düşmeyecek bir biçimde kabul edilebilir bir fikir projesi” olduğunu

belirtir. Beyoğlu Belediye Başkanlığı’nca 28 Mayıs 1986 tarih ve 29 sayılı kararla

kabul edilen 1/500 ölçekli imar planı, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 24

Mayıs 1986 tarihinde onaylanır.

Bu onayda meclis, Park Otel için şu koşulları getirir:

• Teklif planındaki ticaret bloğunun tamamen kaldırılması ve otele hizmet

edecek alışveriş ünitelerinin otel bünyesinde çözümlenmesi.

• Eski Park Otel bahçesinin rölövesine uygun olarak aynen korunması ve

mevcut eski Park Otel bloğunun aynı kontur ve gabari içinde kalmak şartıyla

otel olarak düzenlenmesi.

• Söz konusu adaları çevreleyen sokakların minimum 15 metre olacak şekil-

de genişletilerek trafik akışının sağlanması.

• Mülkiyet sorunları ve kamuya ait sokak üzerindeki bağlantının getirdiği

hukuksal sorunların çözülmesi.

• Teklif planındaki yeni otel kitlesine iki kat daha ilave edilmesi.

• Yapılacak projenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce onaylandıktan son-

ra uygulamaya başlaması.

Bu kararla eski Park Otel korunur, ticaret kısmı iptal edilir ve binanın sadece otel
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In this ratification, the council brings the following stipulations:

• The commerce complex in the proposal plan should be removed completely,

and the matter of the shopping units should be resolved within the hotel.

• The old Park Hotel garden should be preserved in accordance with the

measured drawing, and a hotel construction should only be permitted wit-

hin the complex contours and overall length of the old hotel.

• The streets within proximity of the aforementioned complex should be ex-

panded to at least 15 m. in order not to congest traffic.

• Property rights issues and legal issues involving road transitions should be re-

solved.

• The addition of two storeys is permitted to the building on the proposal

plan for the new hotel.

• The plan can only be applied after the approval of the Istanbul Metropoli-

tan Municipality.

Through this resolution, the original Park Hotel is reserved. The commercial area is

cancelled, and the building is projected only as a hotel.  The company vehemently

objects to this resolution. Two years later, a municipality council member comes

forth with an interesting proposal: “due to the fact that too many revisions had be-

en made, the plans were unreadable, requiring clean-ups on the building line of the

plan”. Therefore, the plan was recommitted on June 17, 1988 and sent to the Met-

ropolitan Municipality. The plan ignores the 1986 resolution for the hotel’s preser-

vation, and on June 20, 1988, the Istanbul Metropolitan Mayor Bedrettin Dalan

signs the resolution and enables the process for the 33 storey construction of Park

Hotel to begin.

Following the plan’s approval, the land owner purchases the buildings remaining

within the construction grounds. However, the lawsuit brought by the Tunç family

becomes one of the major factors for the turn of events. The Tunç family refuses to

sell their house for three years, preventing the start of the construction excavation.

The family receives a phone call on New Year’s Eve in 1987. The company’s repre-

sentative asks them to sell their house. The owners refuse. The Tunç family, who 

reside at No. 4 Kolçak Street, receive a notification from the municipality in Janu-

ary. The notification states that their house falls within the construction area and

will be expropriated. The condemnation appraisal for the whole of the three-storey

house and its land is 53 million TL (Turkish Liras), 53 thousand TL in today’s 

currency. The owner Semra Tunç goes to the municipality with the notification, 

however the officers tell her that the only thing she can do is to abide by the notifi-

cation, otherwise be evicted. Sure enough, they soon receive the eviction notice.

On March 26, 1989, right before the local elections, the Tunç family litigates to the
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olarak kullanılması öngörülür. Şirket karara şiddetle karşı çıkar. İki yıl sonra bir be-

lediye meclis üyesi ilginç bir teklifle çıkagelir: “Planların üzerinde fazla tadilat ya-

pılması nedeniyle okunamadığı ve imar istikametlerinin düzeltilmesi gerektiği” be-

lirtilir ve tekrar ele alınması talep edilir. Bu talep 17 Haziran 1988’de görüşülür ve

Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilir. Söz konusu plan 1986 yılındaki koruma karar-

larını görmezden gelmektedir. 20 Haziran 1988’de zamanın Büyükşehir Belediye

Başkanı Bedrettin Dalan tarafından imzalanan bir kararla Park Otel’in 33 kat inşa

edilebilmesi onaylanır ve inşaat süreci başlar.

Planın devreye girmesiyle inşaat sahası içinde kalan binalar mal sahibi tarafından

satın alınır. Fakat Tunç ailesinin açtığı dava işin seyrini değiştiren en büyük etken-

lerden biri olur. Tunç ailesi üç yıl evini satmaz ve inşaatın hafriyatı bu nedenle 

başlayamaz.

1987’yi 1988’e bağlayan yılbaşı gecesi Tunç ailesine bir telefon gelir. Oteli yaptıran

şirket adına arayan şahıs, evlerini satmalarını ister. Ev sahipleri reddeder. Uzun yıl-

lardır Kolçak Sokak 4 numaradaki evlerinde oturan Tunç ailesi, Ocak ayında beledi-

yeden gelen bir tebligat alırlar. Tebligatta, evlerinin yol sahası içerisinde kaldığı ve

istimlak edileceği belirtilmektedir. İstimlak bedeli üç katlı evin tümü ve arsası için o

günün parasıyla 53 milyondur. Evsahibi Semra Hanım tebligat ile belediyeye gider

ve ilgililer tebligata uymalarından başka bir yollarının olmadığını, aksi takdirde tah-

liye edileceklerini belirtir, peşinden de bunun bildirisini iletirler. Tunç ailesi, 26

Mart 1989 yerel seçimlerine az bir zaman kala, planın iptali ve yürütmenin durdu-

rulması için 4. İdare Mahkemesi’nde dava açar. Yerel seçim sonucunda değişen yö-

netim davadan sorumlu olur. 11 Ekim 1989 tarihinde mahkeme kararını verir. 

Kararda, uygulama imar planlarının ilçe belediyesince hazırlanıp onaylanması neti-

cesi tasdik için Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmesi aşamasında Büyükşehir 

Belediyesi Meclisi’nde görüşülmeden Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylandığı
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4th Administrative Tribunal for the prohibition of the plan’s execution. The local

administration changes and the new administration takes charge of the lawsuit.

The court comes to a ruling on October 11, 1989, which states that following the

plan’s approval by the provincial municipality, it was sent to the Metropolitan Mu-

nicipality for consent; however the plan, never having been reviewed by the city co-

uncil, was directly signed by the mayor although lacking proper and conclusive de-

velopment plans, with an unlawful preliminary plan and carrying out unlawful ex-

propriation, and therefore the execution of the plan was to be terminated. Thus,

Park Hotel’s construction was sealed. 

Around this same period, the German Consulate starts to declare that their building

is in danger, and criticizes the municipality’s permit. However, an expert report pre-

pared by the 1st Civil Court of Şişli indicates that the consulate and the surrounding

buildings carry the risk of collapsing unless the hotel construction continues. The

company directors also claim that “unless the ground floor is completed in eight

months, even Taksim Square is in danger of collapsing.” As a result of the court de-

cision regarding the removal of the seal, construction work resumes on December

19, 1989. It’s amazing that the only solution both the local authorities and advoca-

tes of the plan could come up with for preventing the collapse of the area was to

further raise the hotel building!

Forward and backward steps due to legal project amendments
The construction proceeds full speed. In the meantime, the Ayaspaşa Environmen-

tal Betterment Association, which opposes the Park Hotel plan, is established, ho-

wever remains passive. It is now much easier to see the gradual rise of the hulk lea-

ning over the city. A structure with no scale, no topographical concerns whatsoever
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anlaşıldığından, bu suretle usulüne uygun yapılıp kesinleşmiş bir imar planı bulun-

madığından, avan proje ve kamulaştırma işleminde açıkça hukuka aykırılık olduğu

için yürütmenin durdurulması belirtilir. Böylece Park Otel inşaatı mühürlenmiş

olur.

Bu sıralarda Alman Konsolosluğu da binalarının tehlikede olduğuna dair beyanlar

vermeye başlar ve belediyenin inşaat izni vermesini eleştirir. Şişli 1. Asliye Hukuk

Mahkemesi’nin hazırladığı bir bilirkişi raporu ise inşaatın devam etmemesi halinde

konsolosluğun ve çevredeki binaların çökebileceğini belirtmektedir. Şirket yönetici-

leri de, “Sekiz ayda bodrum katlar tamamlanmazsa Taksim Meydanı bile çökebilir”

der. Mühürün kaldırılmasıyla ilgili açılan dava neticesinde 19 Aralık 1989 tarihinde

inşaat faaliyeti tekrar başlar. Gerek yerel yönetimler, gerekse projenin devam etme-

sini isteyenler bölgenin çökme tehlikesini bertaraf etmenin tek çözümünü binayı

yükseltmekte görmüşlerdir.

Hukuki proje tadillerinden mütevellit bir ileri bir geri sekmeler
İnşaat hızla devam etmektedir. Bu sıralarda, Park Otel’e direnen Ayaspaşa Çevre

Güzelleştirme Derneği kurulur, fakat pasif kalır. Denizden peyderpey yükselişi,

hantallığı ve şehrin üstüne abanması çok daha rahat algılanabilmektedir. Hukuki

sorunları, şehir dokusunu ve yaşamını tanımamasının yanı sıra, çirkin bir mimari

kütle yükselmektedir. Proje, herhangi bir topografik kaygısı, ölçeği olmayan bir ya-

pı doğurur. Etrafını çeviren fiziki yapıdan değil yararlanmak, onunla ilişkiye bile

girmeyen, aksine onu tarumar eden, yok sayan bir yapı.

Trajik bir olay gidişatın seyrini değiştirir. 18 Kasım 1991 Pazartesi günü saat

15.30’da Bülent Vatansever adlı 44 yaşındaki bir semt sakini, otel inşaatının yan so-

kağına aracını park eder. Aracından çıktığı anda inşaatın 15. katından düşen bir in-

şaat kalıbı Bülent Vatansever’in üzerine düşer ve orada can vermesine neden olur.

Olaydan sonra güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle inşaat mühürlenir. Bir

hafta sonra ise mühür çözülür ve inşaat devam eder. Fakat bu olay yeni bir direnişi

tetikler. Ankara da devreye girer. Park Otel artık Meclis’te konuşulur bir konu olma-

ya başlamış ve Dalan-Sözen kavgası baş göstermiştir. Dalan, otel inşaat alanı içinde

kalan Ağa Çırağı Sokağı’nın sit alanı ilan edilerek, 1 milyar liraya inşaat sahiplerine

satıldığını o sıralarda ilk defa dile getirir. Bu zamana kadar semt sakinleri sokağın

inşaat güvenliği açısından paravanla ayrıldığını düşünmektedir.

Kurulan Park Otel Araştırma Komisyonu 3 Aralık 1991 günü hazırladığı raporu ya-

yınlar. Raporda nazım imar planı, uygulama imar planı ve turizm amaçlı uygulama

imar planları arasındaki çelişkiden ve alınan onayların hukuka aykırılığından bah-

sedilmektedir. Bu rapor ve tüm idari karmaşıklık neticesinde, Turizm Bakanlığı 

inşaatın akıbeti ile ilgili kararı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, Büyükşehir de 
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emerges. It’s a building that, let alone makes use of and harmonizes with surroun-

ding structures, ignores and brings disarray to them.

A tragic event changes the course of events. On Monday, November 18, 1991 at 3:30

PM, a 44 year-old local resident by the name of Bülent Vatansever parks his car on

one of the side streets of the construction site. As he leaves his car, a construction

mold falls off the 15th floor on Bülent Vatansever and kills him then and there.

After this event, the construction site is locked and sealed due to insufficient security

measures. However, the seal is opened a week later and construction resumes. But

this time Ankara gets involved and a new level of resistance emerges. Dalan, for the

first time, mentions that Ağa Çırağı Street, which falls within the boundaries of the

hotel construction site, was announced as a tourism site and sold to the construction

firm for one billion Turkish Liras. For a while, the residents assume that the cons-

truction site is sealed due to security measures.

The Park Hotel Research Commission is formed and publishes a report on December 3,

1991. The report reveals the contradictions between the building master plan and the

application plan, and states the unlawful nature of the ratifications. As a result of the

report and administrative chaos, the Ministry of Tourism imputes the fate of the hotel

on the Istanbul Metropolitan Municipality, and they on the Beyoglu Municipality. The

pressure on the municipality leads to the second sealing of the hotel construction. At

the end of a stressful period of counterclaims, the owner company and the Mayor of Is-

tanbul come to an agreement to cancel the additional storeys on the construction, and

to give over Ağa Çırağı Street. However, these amendments called “The Park Hotel Re-

covery Plan” come far from pleasing the NGOs and the residents around the hotel.

Three months later, the plan is decreed so that Park Hotel will no longer be a 33 sto-

rey complex and is to be lowered to the height of the German Consulate, and the

street is to be put back into public service.

With the State Council resolution of July 30th, 1992, the construction height is pul-

led down to its present height, that of the German Consulate. It now becomes inclu-

ded as a protected area, and falls under the rule of the First Commission for the Pre-

servation of Cultural Heritage. The commission’s decision is conclusive: “The struc-

ture to be built in this area cannot exceed the height of the historic building of the

German Consulate.”

In 1999, the owner of the land, Tur Otel ve Turizm Inc., presents a new preliminary

project for building. According to this, Park Hotel’s A and B complexes, demolished

down to the height of the German Consulate, are no longer to be a hotel. It is propo-

sed that the structure be turned into a business center, utilizing the lowest level as a

parking lot.
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Beyoğlu Belediyesi’ne yıkar. Beyoğlu Belediyesi, üzerindeki baskıların da etkisiyle

inşaatı ikinci kez mühürler. Karşı davalar ile ilerleyen gergin sürecin sonunda, inşa-

at sahibi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sözen arasında fazla katların ip-

tal edilmesi ve Ağa Çırağı Sokağı’nın teslim edilmesi konusunda mutabık kalınır.

“Park Oteli Kurtarma Planı” olarak adlandırılan bu tadilat, sivil örgütleri ve çevresi-

ni memnun etmez.

3 ay sonra İmar Komisyonu’nda görüşülen planın karara bağlanması ile, Park

Otel’in inşaatı Alman Konsolosluğu seviyesine indirilecek, 33 katlı blok yapılmaya-

cak, sokak hizmete tekrar açılacaktır.

30 Temmuz 1992 tarihindeki Danıştay kararıyla inşaat, bugün sahip olduğu, Alman

Konsolosluğu ile aynı gabariye getirilir; sit alanına dahil edilir. Konuya artık 1 Nu-

maralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu bakmaktadır. Kurulun verdiği

karar açıktır: "Bu bölgede yapılacak binalar Alman Konsolosluğu’nun bulunduğu ta-

rihi binanın yüksekliğini geçemez.”

1999 yılında, otel arazisinin sahibi Tur Otel ve Turizm A.Ş.'ye yapıyla ilgili yeni bir

ön proje verilir. Verilen ön projeye göre, Park Otel’in Alman Konsolosluğu seviye-

sinde yıkılan A ve B blokları için önerilen işlev artık “otel” değildir. Yapının bu ha-

liyle bir iş merkezine dönüştürülmesi, en alt katın da otopark olarak kullanılması

öngörülür. Sürmeli Grubu, inşaatı ve arsasını 2005 yılında Boğaziçi Holding’e satar.

2007 yılında, Boğaziçi Holding’in, Park Otel’in yerine düşündüğü Park Plaza adı ve-

rilen projede rezidans ve süit dairelerin yanı sıra bir restoran ve bir SPA merkezi de

olacağı söylentileri dolaşmaktadır. Fakat 2008 sonlarına doğru Danıştay, "İstanbul-

Park-Otel Turizm Merkezi" kapsamında kalan, İstanbul'un Beyoğlu İlçesi Gümüşsu-

yu Mahallesi 731 ada 32 sayılı parsel ve 735 ada 23 ve 24 sayılı parsellere ilişkin

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin yürütmesini durdurur.

Bu tür imar karmaşaları, hukuki ihlaller, şehir dokusunun ve topoğrafyasının canı-

na okuma ile yürüyen, yarım kalmış ya da tamamlanmış yapıların ne ilki ne de so-

nuncusudur Park Otel. Ayaspaşa Çevre Güzelleştirme Derneği’nin girişimlerinin ya-

nı sıra, zamanın şehir sakinlerinin tepkilerinin çoğunun nedeni, “Eski Park Otel’in

üstüne yapılıyor ve ona yeterince saygı gösterilmiyor” olması değildir. Söz konusu

otel faaliyete geçmeden önce yerinde olan konak yanalı çok olmuştur ve otel aslın-

da bir sosyal mekan, korunması gereken bir şehir belleği olarak dikkate değerdir.

Fakat 1978 yılında faaliyetine son verince yavaş yavaş unutulmaya başlanmış, kişi-

sel tarihlerin ve kimi yazılı metinlerin, anıların bir parçası haline gelmiştir. 1980’le-

rin ortalarında 2. Park Otel’in inşası söz konusu olduğunda muhtemelen eskisini ha-

tırlayan pek yoktu. Hatta yazılı mecralarda bile ismi sınırlı bir alan içinde, tasvir

maksatlı geçmektedir. Bu ve benzeri vakalara İstanbul pek çok kere şahit olmuştur

ve halen de oluyor. Mesela Swiss Otel de Dolmabahçe Sarayı’nın sınırları içerisine,
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In 2005, the Sürmeli Group sells the construction and the land to the Bogaziçi

Conglomerate. In 2007, word goes around that the Bogaziçi Conglomerate is going

to convert Park Hotel into a new project called Park Plaza, which would contain re-

sidences and suite rooms, as well as a restaurant and spa.

However, towards the end of 2008, the State Council abolishes execution of the

1/500 scaled “Istanbul Park Hotel Tourism Center” master plan located in the 

Beyoglu county, Gümüşsuyu district.

Park Hotel is neither the first nor will it be the last of such incomplete constructions

due to development complications, legal breeches, annihilations of the city fabric

and topography. Along with the Ayaspaşa Environmental Betterment Association,

the urban residents have also reacted to the new construction. However, the reason

is not that “the old Park Hotel is being disrespected by having the new one built

over it.” Even before these new hotel construction plans, many years have passed

over the times when the burned down mansion existed in place of the old Park

Hotel, and the hotel is significant now as a social space, a city memory in need of

preservation. But it had gradually started to fade from memory after the business

was closed down in 1978, becoming a part of personal history, a document, exist-

ing only in memory. Possibly no one even remembered the original hotel when the 

second Park Hotel construction began in the 1980’s. Even written sources only

mention the old hotel in a descriptive context. Istanbul has been, and continues to

repeatedly be witness to such events. For example, Swiss Hotel has been built

inside the borders of the Dolmabahçe Palace. Its foundations are set on the unfin-

ished mosque commissioned by Sultan Abdülaziz, where later on, the Taşlık cafe

was built by the architect Sedat Hakkı Eldem. What caused people to react in the

case of the second Park Hotel was that it was a peerless structure devoid of any
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Sultan Abdülaziz’in inşasına başlattığı fakat yarım kalan caminin taş temelleri üze-

rine inşa edilmiştir; üstelik Sedad Hakkı Eldem tarafından yapılan Taşlık Kahvesi

bu otel inşaatı için yıkılmıştır. 2. Park Otel’in şehrin kalbinde, etrafında herhangi bir

benzeri yokken, herhangi bir mimari veya ince bir tasarım kaygısı güdülmeksizin,

şehir topoğrafyasını hiçe sayan bir kütle olarak yükselmesi, çevre konutların, sokak-

ların güneşini engellemesi ve projeden inşaata geçiş aşamasındaki kabalığı, hukuk

dışı tavrı, kontrolsüzlüğü, şirretliği, asıl tepkiyi toplayan etkenler olmuştur. Benzeri

bir yapı ve yola koyuş koşulları altında, geçmişinde Park Otel benzeri bir yapı olma-

dığı durumda da aynı tepkileri alırdı ve almalıdır. Mesele, yüksek, çok katlı ya da

mega-strüktür yapılara tavır alarak şehri pasifleştirmek de değildir.

Park Otel için sivil dayanışma geliştiğinde bir mimarlık öğrencisi olan ben de bu du-

ruma kayıtsız kalamadım. Muhtelif tartışmaları izleyip, dahil olup yakından takip

etmeye çalıştım. Ama o zamanlar hukuki süreç sıcağı sıcağına takip edilemiyordu.

Üzerinden zaman geçtikçe, genel resim daha net görünür oldu. Park Otel’in protes-

to edildiği günlerden bir günün akşamüstü Elmadağ Divan Oteli’nin kaldırımlara

yakın masalarına iliştik, birkaç arkadaş. Bir kahve molası. Çok net hatırlamamakla

beraber ilk oturuşum olabilir Cumhuriyet döneminin Park Otel kadar mühim olan

bu mekanına. Bugün Park Otel inşaatı mücadelesi üzerinden 20 seneye yakın za-

man geçmiş. Koca bir enkaz olarak 20 senedir şehrin bilinen, görülen ama görül-

mek istenmeyen, hatta o haliyle unutulmak istenen bir kötü anısı gibi. Ve benim o

gün, 2. Park Otel’i yıktırmak için yürüdüğüm günün molasına ev sahipliği yapan Di-

van Oteli, yakın bir zaman önce tamamıyla yıkıldı. Park Otel ise bir perili köşk gibi

adeta. Bu analoji üzerinden düşününce, Park Otel bir tek çocuklar korkmadan gire-

bilir kabulüyle bir saklambaç merkezi olsa... Madem ilk Park Otel de ismini çocuk

parkından almış, neden olmasın.

Park otel müdavimlerinden Cahide Sonku, otelin tam karşısına düşen Kurt Apartma-

nı’nda ikamet eder ve kimi akşam yemeklerini giyinip, süslenip Park Otel’in salonunda

yermiş. Atatürk’ün de otele düşkünlüğünü bilinir. O gelecek diye etrafa haber salınıp,

salonun dolması sağlanırmış. Yahya Kemal Park Otel’de ikamet etmekteydi; Münir

Nurettin Selçuk da bu vesileyle Otel’i kendine mekan edinmişti. Celal Bayar, İnönü, Ad-

nan Menderes de Park Otel’de kalan ve ziyaret eden politik şahsiyetler arasındaydı.

31

BIENAL_3 01-50  4/20/09  3:42 PM  Page 31



architectural concern and subtlety; a mass that ignored the city’s topography, pre-

venting the intake of light for surrounding residences and streets; a shrill attempt

completely disregarding  legal procedures. Under these circumstances, it would

have received the same reactions even if it had not been built over a historical struc-

ture, and that’s the way it should be. Passivating the city by opposing to high-rise

mega-structures is not the point either.

As an architecture student during the developing civil cooperation for Park Hotel, it

was impossible for me to remain indifferent to the subject. I tried to follow various

discussions, and become involved as much as I could. However, it was impossible to

follow the legal process in real time in that period. The general view became more

apparent as time went by. During one of the days of the Park Hotel protest, we

went and sat down on the sidewalk table at the Elmadağ Divan Hotel. A coffee

break. I’m not certain, but it could have been my first time in that historical location

of the Republic era. Today, 20 years have passed since the Park Hotel strife. The

huge wreckage is like a bad memory: well known, visible but avoided, an existence

creating the desire for oblivion in its present form. And Divan Hotel, which hosted

me during my break that day, has recently been demolished. Park Hotel is virtually

like a haunted mansion. With this analogy, only children would feel free to enter

without fear and play hide-n-seek. And why not, since the first Park Hotel derived

its name from a children’s playground.

Cahide Sonku, a regular at the Park Hotel, lived right across the street from the hotel at

the Kurt Apartment, and some nights would dress up and go to the hotel for dinner.

Atatürk’s fondness of the hotel was a well known fact. When they received word of his

coming in the evening, the hotel management would inform the neighboring residents

in order to fill the room. As for Yahya Kemal, he lived at the Park Hotel and because of

that, Münir Nurettin Selçuk was a constant visitor at the hotel. Celal Bayar, Inönü, 

Adnan Menderes were all political figures who visited and stayed at the hotel.
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The Ten States of 
Park Hotel
GÖKHAN AKÇURA
1. It’s the end of the 19th century. One side of Ayaspaşa is a cemetery. A new building

ascends on the other side, next to the German Palace: The Italian Ambassador Baron

Blanc’s mansion, with a magnificent view extending from Sarayburnu to the Bosphorus!

2. Baron Blanc is called back to his country. The Italian government does not want

to take over the mansion; the mansion is put up for sale. Sultan Abdulhamit II.

purchases the building for 19 thousand gold liras. He bestows it to the Secretary of

State Tevfik Pasha. The embassy residence is transformed into a residency for the

State Department. 

3. During the years of the Second Constitution, the mansion is rented from Tevfik

Pasha and allocated to the Secretary of State Asım Bey. The fire that starts out in

the attic washroom turns the grand mansion into ashes. Tevfik Pasha, who had be-

en the empire’s Ambassador in London, returns to settle in the intact stone divisions

of the mansion. But the living conditions must have been inconvenient, because he

rents a mansion in Rumelihisarı and leaves to live there.

4. On the other hand, Tevfik Pasha’s Swedish wife Elizabeth Tschumi (who later be-

came Afife Okday) had always wanted to turn the mansion into a hotel. Although

Tevfik Pasha’s son Ali Nuri had drawn the project up in the 1920’s, they were unab-

le to find capital. However, in the 1930’s, we see several additions to the structure

as the hotel construction begins. Initially, the hotel is called Miramare. The burned

down mansion in the center is turned into a garden restaurant. The new Istanbul

Radio broadcast is relayed from a loud speaker placed in the center of the restau-

rant. When the hotel’s managers, first Fresko from Ankara turns out to be a swind-

ler, and the succeeding manager –the Greek captain- a pimp, Tevfik Pasha’s heirs

take over management and name the hotel Park Hotel.

5. However, when the Pasha’s children louse up the business, the owner of Tokatlı

Restaurants, Aram Hıdır, takes over management. At this point, the business is still

small. There are only 26 rooms in 1934. The price of a single room is 4, and that of

a double room is 6.5 liras. While slowly expanding the hotel, Aram Hıdır succeeds

in drawing in the city’s elite – mainly due to the restaurant’s exquisite view. The ho-

tel gets its name from the playground in front of the patio. The tennis court, garage,

French and Eastern cuisines come as a bonus...
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Park Otel’in On Hali 
GÖKHAN AKÇURA
1. 19. yüzyıl sonları. Ayaspaşa’nın bir yanı mezarlık. Diğer tarafta bulunan Alman

Sarayı’nın yanında yeni bir yapı yükselir: İtalyan büyükelçisi Baron Blanc’ın konağı.

Sarayburnu’ndan Boğaz’a uzanan müthiş bir manzara! 

2. Baron Blanc ülkesine geri çağrılır. İtalyan hükümeti devralmak istemeyince ko-

nak satışa çıkarılır. 1897 yılında padişah 2. Abdülhamit 19 bin altın liraya yapıyı sa-

tın alır. Hariciye Nazırı Tevfik Paşa’ya ihsan olarak verir. Elçilik konutu Hariciye Ne-

zareti konağına dönüşür.

3. İkinci Meşrutiyet yıllarında konak Tevfik Paşa’dan kiralanarak Hariciye Nazırı

Asım Bey’e tahsis edilir. 1911 yılında çatı katındaki çamaşırhanede çıkan bir yan-

gınla koca konak kül olur. 1914 yılında Londra Sefirliği’nden dönen Tevfik Paşa ön-

ce yapının iki yanında yanmadan kalan kârgir bölümlere yerleşir. Ama rahat ede-

memiş olacak ki, Rumelihisarı’nda bir köşk kiralayıp haneyi oraya taşır.

4. Tevfik Paşa’nın İsviçre asıllı eşi Elizabeth Tschumi (sonraki adıyla Afife Okday)

ise hep konağı otele dönüştürmek istemektedir. Tevfik Paşa’nın oğlu Ali Nuri Bey

yirmili yıllarda otel projeleri çizmeye başlarsa da, aranan sermaye bir türlü buluna-

maz. Ancak 1930 yılına geldiğimizde yapının yeni eklerle genişletilerek otel yapıldı-

ğını görürüz. Adı önce Miramâre’dir. Ortadaki yanmış konağın yeri, üstü açık bir

restoran olur. Restoranın ortasına konan koca bir radyodan, yeni yayına başlamış

olan İstanbul Radyosu dinlenmektedir. Otelin işletmecilerinden Ankaralı Fres-

ko’nun dolandırıcı, Rum kaptanın da muhabbet tellalı olduğu anlaşılınca Tevfik Pa-

şa’nın varisleri yönetimi ele alırlar ve adını Park Otel’e çevirirler.
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5. Paşa soyu bu işi beceremeyeceğini anlayınca işin başına Tokatlı Restoranları’nın

sahibi olan Aram Hıdır geçer. İşletme daha küçüktür. 1934 yılında ancak 26 odası

vardır. Tek kişilik odalar 4, iki kişilik odalar 6.5 liradır. Aram Efendi ağır ağır oteli

büyütürken, özellikle muhteşem manzaralı restoranı sayesinde şehrin kalburüstü

zevatını mekana çekmeyi başarır. Otel adını teras önünde yer alan parktan alır. Te-

nis kortu, garajı, Fransız ve Doğu mutfağı da hediyesi...

6. Park Otel’in yükseliş dönemi otuzların ortasından ellili yıllara kadar sürer. Ata-

türk burayı çok sever, yemek yemek ve dans etmek için sık sık gelir. İngiltere Kralı

Edward’ı burada ağırlar. Arjantin Konsolosu’nun oğlu Jorge Blanco Villalta otelin

alt salonunda tango yaparken, Büyük Şef’in masasının yanından geçerken sırf gös-

teriş olsun diye cüretkâr adımlar atar. Dansını beğenen Atatürk, bir ara onunla “bü-

yük bir nezaket ve tebessümle, kısa ama son derece dostane bir edayla” konuşur.

Öte yandan Park Oteli Orkestrası’nın “thé dansant”larda çaldığı tangolar Odeon

plaklarına kaydolunur. Cemiyetler kokteyl partilerini burada verir, sosyete düğün-

lerini burada yapar. Otelin 75 numaralı odasında tam 16 yıl boyunca Üsküdar’a ba-

karak şiir yazan Yahya Kemal kalır. Nadir Nadi anlatıyor: “Yahya Kemal kendi şiir-

lerinden mısralar okur, Osmanlı tarihinden vak’alar anlatır, sırasına göre, politik

taşlamalar yapar, adam çekiştirirdi. Yerin dibine batırdığı birine ertesi gün rastlaya-

cak olsa, her şeyi unutur, adamı bağrına basardı.”

7. Ellili yılların sonu. Otel iyice büyümüş, oda sayısı ikiyüzü aşmıştır. Başbakan

Menderes, şehri dümdüz edecek “imar hareketi” için İstanbul’a gelir, Park Otel’in

birinci katını karargâh olarak kapatır. İktidar buraya taşınmıştır adeta. Babıâli bu

nedenle otelde üs kurar. Ama otelin debdebesi giderek azalmaktadır. Hilton ve Di-

van, ardarda açılarak otelcilikte yeni bir dönemin başladığını haber verirler. 

8. 1965 yılı Otel Rehberi kayıtlarına göre otelde 212 oda, 330 yatak vardır. Hil-

ton’da tek kişilik oda fiyatı 150 lira iken, Park Otel’de 50 liradır. Park Otel’in çöküş

dönemi yetmişlerin sonuna kadar sürer. 1979’da otel kapatılır, malları müzayede

ile satılır. Çelik Gülersoy Turing’e bir neskafe takımı ile Bayar ve Menderes’in ahşap

karyolalarını alır. 1925 yılında bir İtalyan ustanın yaptığı muhteşem Amerikan bar

ise yıllar sonra Zihni Bar’da yeni bir bahar yaşamaya başlayacaktır.

9. Otel, Tevfik Paşa’nın mirasçıları tarafından satılır. Elden ele dolaşan mülkiyet so-

nunda Sürmeli’de kalır. Yeni sahip, 28 katlı, iki bloklu, 304 odalı, sekiz tüp asansör-

lü bir gökdelen dikmek için inşaata başlar. Otelin altında kalan Ağa Çırağı, beledi-

yeden 950 milyona satın alınır. Gürültü ve anarşi Gümüşsuyu’nu sarar. Mimarlar

Odası’nın ve çevre sakinlerinin kavgaları sonuç verir. 1993 yılında Nurettin Sözen

başkanlığındaki İstanbul Belediyesi’nin verdiği hukuk savaşı sonucu, binanın Alman

Konsolosluğu çizgisini geçen on katı yıktırılır. İstediği heyulayı buraya diktiremeyen

mal sahibi küser ve binanın iskeletini öylece ortada bırakır.
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6. The rise of the Park Hotel lasts from the mid-thirties to the fifties. Atatürk often

enjoys going there to dine and dance. He entertains King Edward of England at the

hotel. While doing the tango in the lower ballroom, the son of the Argentinean Con-

sulate Jorge Blanco Villalta takes bold steps towards the Commander in Chief just

to show off. However Atatürk likes the way the young man dances, therefore “with

grace and a smile, has a very brief but very amicable” conversation with him. Mo-

reover, the tangos played at Park Hotel during “thé dansant” are recorded by Ode-

on records. Clubs give cocktail parties, high society holds weddings at the hotel. In

room number 75, Yahya Kemal writes poems for 16 years, while looking at the view

over the Bosphorus to Üsküdar. Nadir Nadi recounts: “Yahya Kemal, depending on

the situation, would read verses from his own poems, relate events from Ottoman

history, carry on with political lampooning, and criticize people. If he were to run

into someone whom he had mortified the day before, he’d let bygones be bygones

and embrace the person.”

7. It’s the end of the fifties. The hotel has become quite large, with over 200 rooms. Pri-

me Minister Menderes arrives in Istanbul for the bashing “building movement”, and ta-

kes over the hotel’s first floor as operations headquarters. It’s as if the government has

resituated here. However, the hotel is gradually losing its splendor. The successive ope-

nings of the Hilton and Divan Hotels indicate a new era in the hotel industry.

8. According to the 1965 Hotel Directory, Park Hotel has 212 rooms and 330 beds.

While the Hilton charges 150 liras for a single room, the Park Hotel price is 50 liras.

Park Hotel’s decline period lasts into the late 1970’s. The hotel is closed down in

1979; all its possessions are sold in an auction. Çelik Gülersoy purchases a coffee

set to be used at Turing, and mahogany bedsteads for President Bayar and Prime

Minister Menderes. The magnificent 1925 American bar of Italian craftsmanship

would be starting over years later at Zihni Bar.

9. The hotel is sold by Tevfik Pasha’s successors. The property keeps changing

hands until it finally ends up owned by Sürmeli. The new owner begins constructi-

on with plans of building a high-rise with 2 complexes, 28 storeys, 304 rooms and 8

tube elevators. He purchases Ağa Çırağı Street, located right below, from the muni-

cipality for 950 million liras. Noise and anarchy take over Gümüşsuyu. However,

the struggle put up by the Chamber of Architects and the residents gives results. In

1933, the Istanbul Metropolitan Municipality, with Nurettin Sözen as mayor, wins

the legal battle and 10 floors that tower over the German Consulate are torn down.

The owner, unable to build his grotesque structure, sulks and simply abandons the

structural frame as it is.

10. The lower levels of the building are used as a parking lot, then, in 2005 the

conglomerate Global purchases the building. The company changes the name from
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10. Binanın alt katları otopark olarak kullanılırken 2005 yılında Global Holding ta-

rafından satın alınır. Park Otel’in adını Park Palaza olarak değiştiren şirket, 106 bin

metrekare kapalı alanda 141 adet rezidans, 39 adet apart suit ve alışveriş merkezi

yapmak için proje hazırlatır. Mimarlar Odası’nın açtığı dava sonucu Danıştay, Park

Otel’e rezidans yapılamayacağına karar verir.

İnşaat ruhsatını imzalayan zamanın İBB Başkanı Bedrettin Dalan ile bir röportajdan:

—18 Kasım’da meydana gelen inşaat kazasından sonra konu tekrar gündeme geldi.

Dalan: İnşaat işlerinde kazalar oluyor. Boğaz köprüsü inşaatında da 25 kişi öldü. Bu-

nun anlamı yok.

— Binanın şu anki görüntüsünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dalan: Bütün binalar inşaat safhasında çirkindir. Dünyanın her yerinde bu böyledir.

—İnşaat çirkinliğinden öte, çevreyle uyum sorunu. Gümüşsuyu’nun 5 katlı apartman-

larına bitişik bir gökdelen yükseliyor.

Dalan: Şimdi yükselen şey yuvarlak, daire biçiminde değil mi?

—Hayır. Şu an yükselen şey dikdörtgen şeklinde.

Dalan: Benim hatırladığım kadarıyla imzaladığım proje daire biçiminde, bir nevi Ce-

neviz Kulesi görünümündeydi. Proje yuvarlaktı ve üstünde İstanbul’un mimarisine uy-

gun bir kule vardı. Değiştirmiş olabilirler. Ya da projeye uygun yükselmiyor.
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Park Hotel to Park Plaza, and prepares a project to build 141 residents, 39 apart-

ment suits, and a shopping center on an enclosed area of 106 thousand square me-

ters. The Chamber of Architects puts in a claim against this, and as a result, the Sta-

te Council rules that a residence cannot be built over Park Hotel.  

An interview with the Mayor of the Istanbul Metropolitan Municipality, who had sig-

ned the building permit at the time:

—The topic has come up once more after the accident on the construction site on No-

vember 18th.

Dalan: Accidents happen during construction work. 25 people died during the construc-

tion of the Bosphorus bridge. It doesn’t mean anything.

—How would you assess the present appearance of the building?

Dalan: All buildings look ugly at the construction phase. That’s how it is all over the

world.

—The matter is beyond the construction being ugly; it’s a matter of harmony with the

surroundings. A skyscraper is being built in midst of Gümüşsuyu’s 5-storey buildings.

Dalan: Isn’t the structure that is being built now round?

—No. It’s rectangular.

Dalan: As far as I remember, the project I signed was round, something that looked like

the Genoese Tower. The project was round and there was a tower that went with Istan-

bul’s minarets. It’s possible that they’ve changed it. Or that it’s not being built according

to the plan.
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Mekansal Bir Atlama
Üzerine: Park Otel.
KORHAN GÜMÜŞ ile 
Kısa bir Söyleşi
Baflak fienova: Bir dönemin ortak ideali olan kamusal alanların tasarımsal evrimi

Türkiye’de nasıl zemin değiştirdi?   

Korhan Gümüfl: 20. yüzyılın modernleşme biçimi kentin bütünsel bir tasarımsal

nesne olarak kavranmasını getiriyordu. Bu yüzden plancılar, siyasal otoriteler ile

birlikte kentin büyük bir strüktür olarak tasarlanmasını amaçladılar. Ancak bu ide-

aller kent olarak adlandırılan bir imgeye referans yapmayı amaçlıyordu, kentin ken-

di ikonografyasını üst dillerle temsil ederek dönüştürmeye çalışıyordu. 20. yüzyılın

sonuna doğru bu model sona erdi, Rem Koolhaas’ın dediği gibi “mega” strüktürlerin

geçerliliği ortadan kalktı. Her şey bir bakıma eşitlendi, her şey “alt” strüktürlere dö-

nüştü ve bir “masanın devrilmesi gibi”, ortalığa saçıldı. Bu açıdan bakıldığında total

tasarımla, tekil tasarımların bugün türdeş olduğunu varsayabiliriz. Yani, kenti ta-

sarlama idealleri ile, yeni formlar yaratma peşindeki mimarlık ideallerinin birbirin-

den farklı olmadığını, çelişmediklerini görebiliriz. Dolayısıyla 2. Dünya Savaşı önce-

sindeki total tasarımlar, Atatürk’ün daveti ile İstanbul’a gelen Henri Prost’un temsil

ettiği “Neobarok” kent ideali ile, 2. Dünya Savaşı sonrası piyasa mekanizmalarına
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On a Spatial Lapse:
Park Hotel.
A Short Interview with
KORHAN GÜMÜŞ
Baflak fienova: How did the one time collective ideal of the design-wise progressive

transformation of public spaces in Turkey change grounds?

Korhan Gümüfl: The modernization of the 20th century required conceiving the

city as a holistically planned object. Because of this, planners, together with politi-

cal authorities, aimed at designing the city as a large structure. However, these ide-

als were directed at referencing an image called a city, trying to transform the city’s

iconography through the use of meta-languages. This model ended towards the end

of the 20th century; as Rem Koolhaas puts it, “mega” structures were no longer va-

lid. In a way, everything was evened out, everything was turned into “sub” structu-

res, and like a table turning over, got scattered all over the place. From this pers-

pective, we can assume that total plans and single plans are congeneric. In other

words, it is apparent that the ideal of city planning and the architectural ideals of

creating new forms are the same. Therefore, the pre World War II total plans, the

“Neobaroc” city ideal represented by Henri Prost –who had come to Istanbul upon

Atatürk’s invitation, and the city problematic of post World War II cities where

planning was abandoned to the market mechanisms –turning the city into a supply

depot, are congeneric. The partitioned public mentality of the 20th century opera-

ted on something that already existed. Today, it is useless to approach this matter

with vocational concerns and to try to defragment the split up city in the former

planning ideals. The reason for the present defragmentation is this imposing model.

What are required are efforts in order to render the public idea relational, open to

multiple ideas, able to associate with institutional practicalities.

Bfi: Where in this exchange is Park Hotel situated?

KG: The valley in the center of the city that Henri Prost had envisioned for urbani-

tes, the area between the 19th century Pera transformed by capitalism and the new

vicinities of the Republic era, became open to occupation as soon as it was comple-

ted. That’s where the first large hotel was built after the war, and dazzled everyone.

The door having opened, there were many hotel attempts that coveted this public

46

BIENAL_3 01-50  4/20/09  3:42 PM  Page 46



terk edilen ve bir malzeme deposuna benzeyen liberal kentin tasarım problematiği

açısından türdeş olduğunu söyleyebiliriz. Zaten 20. yüzyılın seksiyonlaşmış kamu

zekası mevcut bir şey üzerine iş görüyordu. Bugün parçalanan kenti bazı meslekçi

yaklaşımlarla iddia edildiği gibi eski tasarım idealleri ile yapıştırmaya, bütünleştir-

meye çalışmak, beyhude bir çaba olur. Bugünkü parçalanmanın müsebbibi zaten bu

tepeden inmeci model. Bu yüzden kamu fikrini ilişkisel hale getirecek, çoklu düşün-

ceye açacak, kurumsal pratiklerle ilişkilendirecek çabalara ihtiyaç var.     

Bfi: Park Otel bu değişimin neresinde yer alıyor?   

KG: Henri Prost’un kentliler için düşündüğü kent merkezindeki büyük vadi, 19.

yüzyıl kapitalizminin dönüştürdüğü Pera ile Cumhuriyet döneminin yeni semtleri

arasındaki büyük kültür ve rekreasyon alanı, daha yapıldığı anda işgale açıldı. Sa-

vaş sonrası ilk büyük otel oraya yapıldı ve gözleri kamaştırdı. Onun açtığı kapıdan

giren, bu kamusal alana göz diken bir dolu otel girişimi daha oldu. Bu açıdan bakıl-

dığında zaten bu tasarımsal modelin sürdürülebilir olmadığı görülüyor. Yalnızca

kentin bu bölgesine bakmak Cumhuriyet’in kamusallık modelinin güçlü ve zayıf ta-

raflarını ortaya koyuyor. Park Otel bence Gökkafes, Hyatt Regency otelleri gibi bu

dönüşüm zincirinin son halkaları.   

Ancak Park Otel yıkılıp, devasa bir gökdelen olarak tarihsel bir bağlamda inşa edi-

lirken, çevredeki bir çok tarihi yapı da hızla yıkılarak apartmana dönüştü. Dolayı-

sıyla bu açıdan çevresinde meşruluğunu sorgulayacak fazla bir katılımcı kişi olma-

dı. Ancak iktidarın kendi içine kapanması, başarılı olduğunu zannetmesi, hiç bekle-
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space. It is obvious from this perspective that this planning model was unsustainab-

le. Just looking at this part of the city is enough to see the strengths and weaknesses

of the Republic’s public model. I believe that Park Hotel is the last link in a transfor-

mational cycle for hotels such as Gökkafes and Hyatt Regency.

However, then Park Hotel was demolished and constructed into a historic context

as a huge skyscraper, while so many of the surrounding historical buildings were

pulled down and apartment buildings built in their place. Therefore, there weren’t

many participants to question its validity in this respect. But the government’s beco-

ming increasingly introverted, misconceiving itself to be successful, led to an unex-

pected defeat in the elections. The party that conquered the center had become an

elitist, and was then besieged by the environment and had lost. This is a contradic-

tion created by the participation model. Finally, the change in government led to

two thirds of this symbolic structure being torn down. In a way, its owners are ta-

king revenge on the city by keeping it like that. What’s interesting is that the impo-

sing planning model and the wielding of the city based on the purposes of those in

power, by no means conflict with each other. On the contrary, the fact that the pub-

lic is under symbolic attack hides injustices.

Bfi: How do you read the city from the perspective of what Park Hotel currently in-

dicates, the attributions that were ascribed to it during the first project, the changes

it has undergone since the beginning (demolitions/constructions)?

KG: If you look carefully, you’ll find that the plan for the Manhattan peninsula is ra-

tional on the 2D level, but three dimensionally, it’s borderless. If Park Hotel had be-

en built, it might have become the first adjacently dispositioned high-rise. Therefo-

re, this structure that was ten times higher than its surrounding buildings is (was)

first and foremost an indicator of the violation of building rights. On the other

hand, Gökkafes was built in a location that had a multiplex construction ban, but it

wasn’t pulled down. On the contrary, so many high-rises have been built over land

with construction bans, over green areas and valleys. There’s disparity and arbitra-

riness here. In the case of Park Hotel, this structure took the hotel’s name despite

destroying it. In this sense, it reminds us that the past is a reassembled construct. If

Park Hotel had also been turned into a gigantic structure, this would also be called

“restoration”, just like the other preservation applications in the Bosphorus and His-

torical Peninsula, and would have possibly escaped criticism and demolishment. So

it seems like they weren’t able to contrive to that extent.
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The Artists’ Protest
CEM SORGUÇ
“We writers, sculptures, architects, painters, the lovers of Paris’s (Istanbul’s)

untouched beauty, fervently object to the erecting of the inexpedient and mon-

strous Eiffel Tower (Park Hotel) in the center of our capital (our largest city) in

name of the unappreciated French (Turkish) good taste. Will the city of Paris

(Istanbul) be able to further put up with a contractor’s bizarre and commercial

inspirations? Let there be no doubt that the Eiffel Tower (Park Hotel), which not

even the commercial United States took in, is Paris’s (Istanbul’s) disgrace. Everyone

senses this, everyone acknowledges this, everyone grieves this deeply, and we are

nothing more than a weak echo of justifiably alarmed international (national) pub-

lic opinion. And finally, when foreigners come to see our exhibition, they’re going

to exclaim: “What is this? Is this horrendous thing all that the French (the Turks)

have to show for their refined good taste, which they happen to be so proud of?”  

Le Temps, February 14 1887
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mediği bir seçim yenilgisine yol açtı. Merkezi fetheden seçkincileşti, yeniden çevre

tarafından kuşatıldı ve kaybetti. Bu, katılım modelinin yarattığı bir çelişki. Sonunda

iktidarın değişmesi, bir simge halini alan bu yapının da üçte ikilik bölümünün yıkıl-

masına yol açtı. Sahipleri de onu bu halde tutarak, bir bakıma kentten intikam aldı-

lar. İlginç olan, tepeden inmeci planlama modeli ile güç sahiplerinin kenti kendi

amaçlarına göre biçimlendirme amaçları birbiriyle çelişmiyor. Tam tersine halkın

simgesel şiddet altında olması, haksızlıkları gizliyor.   

Bfi: Şu andaki halinin imlediklerini, ilk proje aşamasında yüklendiği anlamları, hat-

ta baştan bu yana geçirdiği değişiklikleri (yıkımları/inşaatları) kent açısından nasıl

okuyorsunuz?   

KG: Dikkat ederseniz, Manhattan yarımadası iki boyutlu olarak rasyonel (ızgara)

bir plana sahip, ama üç boyutlu olarak sanki sınırsız. Oysa Park Oteli eğer inşa edil-

miş olsaydı, belki dünyadaki ilk bitişik nizam gökdelen olacaktı. Dolayısıyla çevre-

sindeki yapılardan neredeyse on kat daha büyük olan bu yapı ilk önce imar hakları

açısından bir eşitsizliğe işaret ediyor(du). Gökkafes ise katmerli inşaat yasağının ol-

duğu bir yere yapıldı, ama yıkılmadı. Tam tersine, İstanbul’un başka yapılaşma dışı

yeşil alanlarına, vadilerine gökdelenler rahatça inşa edildi. Bu açıdan da bir eşitsiz-

lik, keyfilik var. Diğer taraftan bu yapı eski Park Otel’in ismini aldı, onu yok etmesi-

ne rağmen. Bu açıdan baktığınızda imgenin gösterdiği şeyin tamamen ters yüz ol-

duğu, yok edildiği bir durumda, kalıcı olması, geçmişin yeniden inşa edilen bir kur-

gu olduğunu bize hatırlatıyor. Eğer adı gibi eski Park Otel de katları tekrarlanarak

devasa bir yapıya dönüşmüş olsaydı, bu herhalde bugün Boğaziçi ve Tarihi Yarıma-

da’daki koruma uygulamaları gibi “restorasyon” diye adlandırılır, eleştirilmekten ve

yıkımdan bile belki kurtulurdu. Demek ki bu kadarını akıl etmemişler.

Sanatçıların Protestosu 
CEM SORGUÇ
“Biz, yazarlar, heykeltıraşlar, mimarlar, ressamlar, Paris’in (İstanbul’un) bugüne ka-

dar hiç dokunulmamış güzelliğinin tutkun aşıkları, değeri bilinmemiş Fransız

(Türk) zevki adına, tehdit altındaki Fransız (Türk) sanatı ve tarihi adına, başkenti-

mizin (en büyük şehrimizin) tam ortasına yarasız ve canavar görünümlü Eiffel Ku-

lesi’nin (Park Otel’in) dikilmesine var gücümüzle, tüm öfkemizle karşı çıkıyoruz.

Paris (İstanbul) kenti, giderilemeyecek biçimde alçalmak ve çirkinleşmek için, bir

makine yapımcısının (müteahhitin) tuhaf ve ticari hayallerine daha uzun bir süre

katlanabilecek midir? Ticari Amerika*’nın bile istemediği Eiffel Kulesi (Park Otel),
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Why Do I Like
Park Hotel?
LEVENT SOYSAL
What I Recall: It was a hot and of course humid Istanbul afternoon in July—or so I

remember.  We were sitting in the garden café of Park Hotel as a family, all dressed

up for the occasion.  The occasion was to celebrate my successful bid to enter Ro-

bert College, about which I knew nothing at the time except that it was a good

school and I had to take the entrance exam, as my teachers insisted (my teachers al-

so coerced me to take the exam of Fen Lisesi/Science Lycee, another top school of

its day).  We were also celebrating, I think, my father’s promotion. 

The afternoon tea-party (my father had his usual, coffee with no sugar, my mother

tea, my brothers and I had sodas, could be Pepsi, Fruko portakal/orange or vişne/so-

ur cherry, or sade/plain Ankara Gazozu, and we had delicious pastries, all brought

to us in a metal tray by a waiter in a white shirt and jacket and black pants) took

place on the corner of the Hotel’s triangular garden (either an obtuse or isosceles

triangle), next to the road going down from Taksim to Dolmabahçe, next to the 

German Consulate, none of which I knew at the time. 

The year was 1967.  We were sitting under an ivy-covered pergola (or an arbour)

with a dome, checking out the publicity ads for the casinos and trying to decide whe-

re to go—Tepebaşı, Taksim or Bebek Gazinosu (all gone now).  We decided on Tepe-

başı (the price per person was more affordable considering our budget and Gönül

Yazar was taking stage as As Solist/top of the bill—my mother confirmed the name).  

Around seven pm, we left for Tepebaşı. It was still bright outside.  The city was 

beautiful.
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Paris’in (İstanbul’un) ayıbıdır, bundan hiç kuşkunuz olmasın. Herkes hissediyor,

herkes söylüyor bunu, herkes derin üzüntü duyuyor bundan ve bizler de bu kadar

yerinde bir telaşa kapılmış dünya kamuoyunun (yerel kamuoyunun) zayıf bir yankı-

sından başka bir şey değiliz. Ve nihayet, yabancılar sergimizi ziyarete geldiklerinde

şaşırıp ‘Ne Yani? Fransızlar (Türkler) o kadar övündükleri zevkleri konusunda biz-

lere bir fikir vermek için bu berbat şeyi mi buldular?’ diye haykıracaklardır.”3

Park Otel’i
Neden Seviyorum?
LEVENT SOYSAL
Hat›rlad›klar›m: İstanbul, sıcak ve kaçınılmaz rutubetli bir Temmuz öğleden son-

rası –ya da ben öyle hatırlıyorum. Park Otel'in kafesinde bir kutlama için giyinmiş

kuşanmış, ailecek oturmaktayız. Hakkında iyi bir okul olduğu dışında hiç bir şey bil-

mediğim, giriş sınavına öğretmenlerimin ısrarıyla katıldığım Robert Kolej'e kabul

edilmemi kutlamak üzere oradayız (öğretmenlerim zamanın gözde okullarından

Fen Lisesi’nin sınavına girmem için de baskı yapmışlardı). Bir de muhtemelen baba-

mın terfisini de kutlamaktayız.

Akşamüstü, çay saati (babam her zamanki şekersiz kahvesini, annem çayını, kar-

deşlerim ve ben gazozlarımızı –Pepsi, portakallı veya vişneli Fruko, ya da sade An-

kara gazozu olabilir– siyah pantolonlu, beyaz gömlek ve ceketli bir garsonun, metal

bir tepside getirdiği pastalar eşliğinde içmekteydik). Otelin üçgen bahçesinin köşe-

sindeydik (dar açılı ya da ikizkenar bir üçgendi). Bahçe, o zamanlar Taksim'den

Dolmabahçe'ye indiğini bilmediğim Gümüşsuyu Caddesi ile, yine o zamanlar aynı

cadde üzerinde olduğunu bilmediğim Alman Konsolosluğu arasındaydı.

Yıl 1967. Sarmaşık kaplı, kubbeli bir çardağın altında oturmuş, hangisine gidelim

diye gazino ilanlarına bakıyoruz: Tepebaşı mı, Taksim mi, yoksa Bebek Gazinosu

mu (şimdi hiçbiri kalmadı). Tepebaşı Gazinosu'nda karar kılıyoruz (bütçemize uy-

gunluğu ve Gönül Yazar’ın assolist olarak sahne alması –anneme teyit ettirdim– bu

karara yol açtı sanırım).

Akşam saat 7 gibi Park Otel’den ayrılıp Tepebaşı Gazinosu’na doğru yola koyuluyoruz

(otobüs ya da dolmuşla). Dışarısı hâlâ aydınlık. Kent, kentte olmak olağanüstü güzel.

‹rade D›fl› Boflluklar: Benim Park Otel anılarım boflluklar üzerine kurulu. 1967

yılında otelin bahçesindeki kafede geçirdiğimiz o günün anılarını bu boflluklar
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Necessary Lapses: My memories of Park Hotel are built on lapses. In fact, it is the

lapses that constitute my recollections of the day we spent at the garden café of the

hotel in 1967.  I do not know what I remember of the hotel and the day resembles in

any way the order of things at the Hotel in 1967.  I have never been to the hotel 

after that day.  I do not remember when the hotel was demolished. 

The next time the hotel came to my attention was in one of my trips to Istanbul

from the US (or after I returned to Istanbul from Berlin, taking a job at the universi-

ty I teach now).  On the ferry from Kadıköy to Karaköy (I live on the other side) I

saw the hotel, actually what is said to be Park Hotel, an unfinished concrete struc-

ture on a hill top, close to the parking structure in Karaköy, close both in distance

and in shape. 

Without these lapses Park Hotel does not exist; with lapses it solidly lives in my

memories. 

Park Hotel is not the Park Hotel: Apparently the new structure stands a bit far
away from the original one, and apparently is not a replica of the old one.  So be it.
If it is ever built, it’s still going to be Park Hotel, isn’t it?  We would call it as such
(we are calling it as such).  Istanbul tourist guides would call it as such.  There
would be some fake memorabilia from the old Park Hotel. The rich and the famous,
if they would ever go and stay there, would recall memories, if not of their own,
memories of their relatives or of some other rich and the famous person.  On the
hypothetical opening day, there would be the prime minister and other ministers
making references to the glorious moments in the history of Park Hotel, reflecting
on moments of significance that would relate to the history of the Republic.  There
might be recollections of the visits of Adnan Menderes, who apparently had favored
Park Hotel as his destination in Istanbul when he was running the country as prime
minister in the fifties.  The new management might even name a reading room or
café after Yahya Kemal, the poet laureate, who apparently loved the place.  We
would not question the wisdom and truth of what was said and celebrated, and
would accept the lapses.  Maybe later, in a popular history magazine or in the
magazine pages of a serious newspaper, some newly graduated journalist, having
recently read Eric Hobsbawm’s writings on “invention of tradition,” would write an
amusing piece and tear apart the lapses as baseless inventions.  So be it.  If it is
ever built, it would be Park Hotel and I would take my mother there on the anniver-
sary of our family visit on a day I don’t recall.  

We would celebrate a wonderful moment built upon and remembered in lapses.  

Desire for Completeness: There is today obsession with remembering.  We do not

like forgetting and we are trying to recover lost memories, lost buildings, lost

dreams.  Heritage studies and oral history research are in vogue among concerned

BIENAL_3 51-100  4/20/09  3:44 PM  Page 54



55

oluşturuyor. Aslında otel ve o günle ilgili ne hatırladığımı, olan bitenin sırasının,

otelin şeklinin hatırladıklarıma uyup uymadığını da tam olarak bilmiyorum. O gün-

den sonra otele bir daha hiç gitmedim. Belki önünden geçtim. Otelin ne zaman yı-

kıldığını da hatırlamıyorum.

Daha sonra otel benim karşıma ilk kez, Amerika'dan İstanbul'a gelişlerimden birin-

de çıktı (ya da şu an öğretim görevlisi olduğum üniversitedeki işime başlamak için

Berlin’den döndüğümde). Kadıköy'den Karaköy'e vapurla giderken (ben karşılıyım)

karşıda bir tepenin üstünde, Park Otel olduğunu sonradan öğrendiğim, Karaköy'de-

ki otopark binasına hem şekil hem mesafe olarak yakın duran, bitmemiş beton bir

yapıydı karşıma çıkan.

Park Otel’in bu boflluklar›n dışında bir varlığı yok; bu boflluklarla birlikte kalıcı

bir Park Otel anılarımda yaşamakta.

Bu Park Otel, O Park Otel De¤il: Söylenenlere göre yeni yapı, eskisinin biraz uza-

ğında yer alıyormuş ve eskisinin aynısı değilmiş. Varsın olmasın! Eğer bir gün biter-

se, Park Otel olacak, değil mi? O yapıya Park Otel diyeceğiz (şu anda da öyle diyo-

ruz). İstanbul turist rehberlerinde öyle adlandırılacak. Eski Park Otel'den kalma bir

takım ıvır zıvır, eski eşya yeni otelde sergilenecek. Zengin ve ünlü kişiler, eğer gidip

kalırlarsa anılarını tazeleyecekler; kendi anıları yoksa, akrabalarının anılarını ya da

başka ünlülerin anılarını yadedecekler. Açılış gününe katılacak olan Başbakan ve ba-

kanlar Park Otel'in tarihinde yer almış Cumhuriyet’in önemli anlarını yansıtan parlak

günlere, olaylara atıfta bulunacaklar. Adnan Menderes'in 50'li yıllarda Başbakanlığı

sırasında İstanbul’a uğradığında tercih ettiği söylenen Park Otel ile ilgili anılar gazete-

lerde yer alacak. Otelin yeni yöneticileri bir okuma odasına ya da kafeye, oteli çok

sevdiğini bildikleri ünlü şair Yahya Kemal'in adını verecekler. Söylenenlerin ve kutla-

nan anıların akla mantıklı gelip gelmediğini, doğruluğunu sorgulamayacağız ve bofl-
luklar› kabulleneceğiz. Belki daha sonra, popüler bir tarih dergisinde ya da ciddi bir

gazetenin magazin sayfalarında, Eric Hobsbawm’ın "Geleneğin İcadı" makalesini oku-

muş yeni mezun bir gazeteci, anlatılardaki boflluklar› ortaya serip olan bitenle dal-

ga geçen, temelsiz anıları yerle bir eden bir yazı yazacak. Varsın öyle olsun! Eğer bir

gün inşaatı biterse o bina Park Otel olacak ve ben doğru dürüst hatırlayamadığım aile

ziyaretinin yıldönümünde annemi alıp Park Otel’e götüreceğim.

Boflluklar üzerine kurulu, boşluklarla hatırlanan güzel bir anı kutlamak üzere

Park Otel’e gideceğiz. 

Eksiksizlik/Bütünlük Arzusu: Günümüzde unutmak konusunda bir saplantı var.
Unutmayı sevmiyoruz ve kayıp anıları, kayıp binaları ve kayıp düşleri bulup çıkar-
maya çalışıyoruz. Tarihsel miras ve sözlü tarih araştırmaları, konuyla ilgilenen öğ-
renci ve aydınlar arasında revaçta. Genel olarak insanların tarihe karşı gözle görü-
lür bir ilgisi var. Kentin görünümünü yeniden düzenlemek, eskiyi yenilemek üzere
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students and intellectuals.  There is visible interest in history among the general

public.  A multitude of restoration and reconstruction projects are launched to

restore and redecorate the landscape of the City.  Every building that could be

attributed with some historical significance is flooded with lights at night.  

Desire for heritage goes hand in hand with contempt for the contemporary.  Park

Hotel, meaning the concrete cluster, is an eyesore, an ugly imperfection against the

beauty of the Bosphorus, a proxy for the embellishment of the old/past/ heritage.

Here the old/past/heritage is a reverence to a pre-Republican epoch, a blurry

Golden Age, so to speak, and facilitates sentimental, “structured nostalgia” (in the

words of Michael Herzfeld)—for the times past and unremembered, and a city that

does not exist outside nostalgias, if it ever existed.  

Of course, the nostalgia for heritage, as well as the heritage itself, thrives on 

lapses.  Heritage is the normalization of lapses through montage for contempo-

rary consumption.  How could one otherwise justify erecting Ottoman luxury villas

next to the remains of Roman aqueduct, and on a piece of public lot that now hosts

a modernist structure, which itself could qualify to be heritage by all means?   

Strangely Park Hotel is not heritage but contemporary.  Istanbul is a city of unfin-

ished business, disorder by design—a synthetic lapse, for that matter.  It is not

complete; it grows without completion in sight, resisting our desire for completion,

order, and prettification. 

Istanbul immerses itself in lapses, forgets (I do, too) Park Hotel, and remains

beautifully un-pretty.
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uygulamaya konmuş yığınla restorasyon ve imar projesi var. Biraz tarihsel öneme
sahip olan her bina geceleri ışığa boğuluyor. 

Eskiye duyulan arzu bugüne duyulan nefreti büyütüyor. Park Otel, bir beton yığını,

Boğaz’ın güzelliğine karşı çirkin bir ayıp ve mükemmeliyetsizlik örneği olarak sim-

geleşip eskinin/geçmişin/mirasın yüceltilmesi için bir araç görevi üstleniyor. Bura-

da, eski/geçmiş/miras, Cumhuriyet öncesi bir döneme, boz bulanık bir altın çağa

saygıyla göz kırpmakta ve hatırlanmayan geçmişlere, nostaljilerin ötesinde var ol-

mayan, olamayan bir kente yönelik duygusal ve (Michael Herzfeld'in deyimiyle)

"yapısal nostalji" üretmektedir.

Tabii ki, tarihsel miras temelli nostalji, ve de tarihsel mirasın kendisi, boflluklar üze-

rinde zenginleşir. Tarihsel miras, boşlukların çağdaş tüketim için kurgulanmasıyla

geçmişin normalleştirilmesidir. Aksi takdirde, eski Roma su kemerinin yanıbaşındaki,

kendisi tarihi miras sayılabilecek yakın tarihten kalma modernist bir yapıya ev sahipli-

ği yapan bir alana Osmanlı Villaları dikmeyi başka nasıl meşru görebiliriz ki?

Park Otel bugün anlaşılmaz bir şekilde tarihi miras olarak algılanamayan, hatırla-

namayan çağdaş bir yapı. İstanbul ise bitirilmemiş bir kent, tasarlanmış bir düzen-

sizlik, bir çeşit sentetik boflluk. Bitmiş değil; ufukta bitme emaresi olmadan, bü-

tünlük sağlama, düzen verme, güzelleştirme çabalarımıza direnerek, büyümekte.

İstanbul, kendini boflluklara gömmekte, Park Otel’i unutmakta (ben de unutuyo-

rum), ve muhteşem güzellikte çirkin kalmakta.
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Yane Calovski

MASTER PLAN
ANA PLAN
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After the dream, they set out in search of that city; they never found it, but they found

one another; they decided to build a city like the one in the dream.

Italo Calvino4

"Master Plan" project, developed by Yane Calovski, is all about detecting lapses in

dreams –about life, politics, love, success, and, at the same time, it is equally about

disappointments. Hence, it processes disappointments, first at the personal level by

diving into personal archives and narratives, then through the public level where it

seeks verification of these public findings.  Eventually, it unfolds itself through the

perceptual gaps in between these two levels.  

The project is also about the memory construction of a nation. Kenzo’s “Master

Plan” of the city of Skopje clearly indicates a common dream, which indeed failed

and could only be applied to a certain degree. Each data collected by Calovski is the

evidence of a common belief which associates welfare with the urban planning of

the city in which the Skopje residents live; planning the city suggests designing the

lives of its inhabitants. In that respect, “Master Plan” was the subject of this beauti-

ful future dream. Somehow, it faded out.   

In the case of Skopje, this desire could never be fulfilled; but always displaced and

transformed. In this respect, Calovski collects evidence of such displacements and

transformations through diverse narratives by adding his artistic interpretations to

each case. Eventually, these links start to produce new narratives with the potential

to reveal and even to generate lapses in the vortex of registered signifiers of the

common failed dream.   

It is a vicious circle: Each time a lapse is detected, this intended act causes another

lapse in the plane of the narratives.  

By mimicking the nature of the project, this section consists of different formats

with informative and historical texts; anecdotes; a short interview; and an imagi-

nary interview.  

Başak Şenova 
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Düşlerinin ardından, o şehri aramaya çıktılar; hiçbir zaman bulamadılar, 

ama birbirlerini buldular; düşlerindekine benzer bir şehir kurmaya karar verdiler.

Italo Calvino4

Yane Calovski tarafından geliştirilen “Ana Plan” projesi düşlerdeki –yaşamla, politi-

kayla, aşkla, başarıyla, aynı zamanda da düş kırıklıklarıyla ilgili- atlamalara odak-

lanmaktadır. Dolayısıyla düş kırıklıklarını, kişisel arşivler ve anlatılara dalarak, ön-

ce kişisel düzeyde, sonra da resmi bulguların sağlamasıyla kamusal düzeyde işler.

Sonuçta proje, kendini bu iki düzey arasındaki algısal boşluklarla açığa çıkarır.

Proje, bir ulusun bellek oluşturmasıyla da ilgilidir. Kenzo’nun Üsküp kentinin “Ana

Plan”ı açıkça başarısız olan ve ancak bir noktaya kadar uygulanabilen ortak bir dü-

şü imler. Calovski tarafından toplanan her veri, Üsküplülerin, yaşadığı kentteki re-

fah düzeyiyle kentsel planlama arasında kurdukları ilişkiye dayalı ortak bir inancın

kanıtıdır. Ne de olsa kent planlaması, kentte yaşayanların yaşamlarını tasarlamak

anlamına geliyor. Bu bağlamda, “Ana Plan” bu güzel düşün nesnesidir. Ancak bir

şekilde kaybolup gitmiştir.

Üsküp örneğinde, bu düşün arkasındaki arzu giderilememiştir; ancak her zaman ye-

ri değişmiş, dönüşmüştür. Bu bağlamda, Calovski bunun gibi yer değişmelerin ve

dönüşümlerin kanıtlarını farklı anlatılarla, her seferinde kendi sanatsal yorumunu

katarak toplamaktadır. Sonuçta, bu bağlar başarısız olmuş ortak düşün kayıtlı gös-

terenlerinin girdabında, atlamalar açığa çıkartma ve hatta üretme potansiyeliyle,

yeni anlatılar oluşturmaya başlar.

Bu bir kısır döngüdür: Ne zaman bir atlama tespit edilse, bu kasıtlı hareket, anlatı-

lar düzleminde bir başka atlamaya neden olur.

Projenin yapısını örnek alan bu bölüm, değişik formatlar halinde bilgilendirici ve

tarihsel metinler, anekdotlar, kısa bir söyleşi ve bir hayali söyleşi sunmaktadır.

Başak Şenova 
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“Master Plan” started with an incentive to look closely at the unfulfilled design and

development of Skopje’s master plan, modelled by Kenzo Tange and his associates

following the 1963 earthquake that destroyed the city. Yane Calovski’s initial inter-

est was in the design’s late modernist tradition, which can be analyzed in the devel-

opment of the master plan, the hypothetical and the actual scenarios.

Considering the fact that “Master Plan” is a work in progress, Calovski envisioned a

longer period of research by probing into various archives, including The Archive of

the City of Skopje, The National Archive of the Republic of Macedonia, and The

Architects Association Archive, and other official and private collections. Therefore,

the work contains diverse segments of the materials collected and produced over

the course of various planning phases within the reconstruction process. 

In order to understand the significance of Kenzo Tange’s master plan for the city of

Skopje, Calovski began a process of the master plan’s re-documentation and started

to analyze private archives. Yet, the results lead to a realization that Kenzo Tange’s

winning plan was, at first, highly celebrated, and then, misinterpreted and partially

applied.

Kenzo Tange’s Proposal
The main conception of this entry is based upon: (a) a contrast between the inner

city core and the rest of the City Center; (b) an intimate treatment of the inner core

and its strong framing by large residential buildings which form a city wall; (c) an

imposing building group with transportation loop symbolizing the main city gate,

and located on the east-west axis of the central urban composition; (d) an integra-

tion of the Vardar’s left and right banks through developing them with public build-

ings, shops, bridges, pedestrian squares, and platforms; (e) the incorporation of

Kale Hill into the City Center’s composition; (f) an emphasis of the heritage of the

Charshija complex by surrounding structures of a contrasting scale. 

The solution involving bringing the concentrated traffic flow along one cross route

instead of by means of a cultural system merits attention, but doubts have been

expressed as to whether such a concentration at one entry point is desirable. The

majority of existing roads within the core of the city would be maintained, but else-

where several roads where many buildings exist at present would be eliminated.

The Vardar river’s right bank road would reduce the value of the pedestrian connec-

tion between the two banks. Pedestrian movement generally, however, is well

developed on a multilevel basis and would allow the more important areas and

buildings within the City Center to be linked together. 
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The solution of the underground railway facilities is neither convincing nor justified

from an economic standpoint, particularly as it involves a crossing under the river,

and there are difficulties resulting from the water-table and the seismic properties

of the soil. 

The proposal to shift the northern highway and to use an open cut instead of a tun-

nel for the highway at Kale deserves detailed study. 

The distribution of the main functions of the City Center along its core axis is skill-

fully handled in design and scale, but the location of the University limits the possi-

bilities of its expansion and does not take into account the existing facilities.

The “city gate” is excessive in scale in relation to the city. The concentration of

functions in this group would give rise to the generation of intense traffic volumes.

New cultural facilities and monuments are well-sited and integrated into the plan

in a convincing manner. Some of the historic monuments are not given appropriate

treatment by the adjacent development proposed, as in the case of the area around

the Clock Tower. The tall blocks on the north bank are out of sync with the valley

formation between Kale Hill and Gazi Baba. 

The architectural interpretation of the larger structures, and the planning and

design of the urban ensembles are of high quality. Less acceptable are the size of

some of those imposing features such as the University, the Central Committee of

the League of Communists, the Assembly, and the ‘City Gate’ complex.

The proposal includes large open spaces around the center which involve the

destruction of important housing and industrial areas. Within the inner core of the

city, however, most of the existing buildings have been preserved. This entry has

dealt with many aspects of the plan in a serious, original and inspired way. It merits

particular acknowledgement.

Excerpt from Annex IV: “Report of the International Jury on the results of the City Center

Competition” in Skopje Resurgent: The Story of the United Nations Special Fund Town

Planning project, published by the United Nations, New York, 1970; pg. 372-373. 
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“Ana Plan”, Kenzo Tange ve ortaklarının, 1963 depreminin ardından Üsküp kenti

için geliştirdiği ana planı inceleme dürtüsüyle harekete geçti. Bu plan, depremin ar-

dından yerle bir olan kenti yeniden tasarlama ve geliştirme amacıyla projelendiril-

miş olup, asla gerçekleştirilmedi. Yane Calovski’nin en başta ilgisini çeken, düzenle-

menin geç modernist geleneğe ait olmasıydı, ki bu nokta planın gelişimi üzerinden,

gerek varsayımsal, gerekse hakiki senaryolar dahilinde çözümlenebilir.

Sürece yayılmış bir iş olarak gerçekleştirilmek üzere tasarlanmış olan “Ana Plan”

için Calovski, uzun süreli bir araştırma dönemi öngördü. Bu, Üsküp Kent Arşivi, Ma-

kedonya Cumhuriyeti Ulusal Arşivi ve Mimarlar Birliği Arşivi’nin yanında, kimi res-

mi ve özel koleksiyonlarda derinlemesine araştırmalar yürütmek anlamına geliyor-

du. Dolayısıyla bu çalışma, yeniden yapılanma sürecinin çeşitli evrelerinde toplan-

mış ve üretilmiş olan malzemenin muhtelif bölümler halinde bir araya getirilmesin-

den oluşmaktadır. Kenzo Tange’nin ana planının önemini anlamak için Calovski,

her şeyden önce proje hakkındaki belgeleri toplama yoluna gitti ve özel arşivleri in-

celemeye aldı. Araştırmaların sonucu, Kenzo Tange’nin birinci gelen projesinin, ilk

başlarda bir hayli ses getirmiş olmasına rağmen sonraları yanlış yorumlanmış ve an-

cak kısmen gerçekleştirilmiş olduğunu göstermekte.

Kenzo Tange’nin Önerisi
Bu projenin esası şu fikirlere dayanır: (a) kentin çekirdek bölgesiyle Kent Merke-

zi’nin geri kalan kısımları arasında bir kontrast oluşturmak; (b) çekirdek bölgeyi

güçlü iskeletiyle beraber, kent surlarını oluşturan yüksek konutlarla çevreleyerek

özel bir şekilde ele almak ve iyileştirmek; (c) ana kent girişini simgeleyen ve kent

merkezinin doğu-batı ekseni üzerinde konuşlanmış, ulaşım ağını da içeren gösteriş-

li bir yapılar topluluğu; (d) Vardar Nehri’nin sağ ve sol kıyılarının kamusal binalar,

mağazalar, köprüler, yaya meydan ve platformları aracılığıyla geliştirilerek bütün-

leştirilmesi; (e) Kale Tepesi’nin merkezi kompozisyona katılması; (f) Charshija

kompleksi mirasının, çevreleyen yapılarla kontrast yaratma yoluyla vurgulanması.

Trafik yoğunluğunu, kültürel altyapı üzerinden çözmek yerine, kenti bir uçtan diğer

uca kateden bir güzergaha yayarak çözme düşüncesi dikkate değer. Ancak, böylesi

bir yoğunluğun tek bir giriş noktasına kanalize edilmesi düşüncesi tereddüt yarat-

mış. Kentin çekirdek merkezinde var olan yolların büyük çoğunluğu korunuyor; bu-

na karşın çok sayıda yapının mevzilendiği yerlerdeki yollar bertaraf edilmektedir.

Vardar Nehri’nin sağ kıyısındaki yol, iki kıyıyı birbirlerine bağlayan yaya düzenekle-

rini göz ardı etmektedir. Bununla birlikte, projenin genelinde yaya hareketi çeşitli

seviyelerde iyi planlanmış durumdadır ve Kent Merkezi’ndeki önemli alanlar ve ya-

pılar arasında bağlantı sağlamaktadır.
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Metro hizmetleri, ekonomik açıdan ne tatmin edici, ne de makul bulunabilir nitelik-

tedir. Bunun öncelikli sebebi ise, projenin nehrin altından geçen bir sisteme dayalı

olmasıdır, ki bu durum, gerek tabansuyu yüksekliği, gerekse arazinin sismik özellik-

lerinden kaynaklanan zorluklar taşımaktadır.

Kuzey karayolunun değişimi ve Kale karayolu için tünel yerine yerin üstünde bir yol

açılmasını içeren öneri, detaylı çalışmayı gerektirmektedir.

Temel işlevlerin, Kent Merkezi’ni ortadan kesen ana eksen etrafına dağıtılması tasa-

rımda ve ölçekte başarıyla düzenlenmiş. Ancak Üniversite binasının konumu, var

olan binaları göz ardı eden planın ilerlemesini bu anlamda kısıtlamaktadır.

“Kent Kapısı” kente oranla planda aşırı büyük kalıyor. Bu noktadaki işlevlerin çoklu-

ğunun, trafik yoğunluğuna yol açacağı gözleniyor.

Yeni inşa edilecek kültür merkezleri ve anıtlar son derece iyi konumlandırılmış ve

tatmin edici bir biçimde plana entegre edilmiş durumdadır. Ancak, Saat Kulesi ve

çevresi örneğinde görüldüğü gibi, kimi tarihi anıtlar hemen yanıbaşında süregelen

gelişim planından gerektiği ölçüde nasibini almamış. Kuzey yakada bulunan blok-

lar, Kale Tepesi ve Gazi Baba arasındaki vadiyi kapsayan oluşumla uyumsuzluk

içinde yükselmektedir.

Daha büyükçe yapıların mimari yorumlarıyla kentin genel plan ve tasarımı fevkala-

de iyi çözümlenmiştir. Ancak, planda empoze edici birer konumda bulunan Üniver-

site, Komünistler Birliği Merkez Komisyonu, Meclis ve “Kent Kapısı” gibi kimi un-

surlar pek de makul boyutlarda tasarlanmamıştır.

Öneri, merkezde açık alanlar kurulması fikrini içeriyor, ki bu önemli konut ve en-

düstriyel alanların imha edilmesi anlamına gelir. Ne var ki, çekirdek merkezde var

olan binaların büyük çoğunluğu korunmaktadır. Bu durum, planın çeşitli açılımları-

nın ciddi, ilginç ve yaratıcı yaklaşımlarla üstesinden gelindiğini göstermekte; dola-

yısıyla özel bir takdiri hak etmektedir.

Annex IV’den alıntı: “Report of the International Jury on the results of the City Centre

Competition”, Skopje Resurgent: The Story of the United Nations Special Fund Town

Planning Project, (United Nations, New York, 1970) içinde ss. 372-373.

71

BIENAL_3 51-100  4/20/09  3:44 PM  Page 71



Master Plan
YANE CALOVSKI
Taking into account that the mid-60’s was a time of social and political prosperity

for the Yugoslav model of idealism where Tito’s ideology of strengthening the dis-

tinctiveness of individual nationalities was fully applied, the Skopje Urban Plan

Project was a chance for the international community to become aware of the dis-

tinctiveness of the Macedonian national identity, and especially of Skopje - ‘a func-

tioning urban organism that was for the moment dead on its feet’. The United

Nations Special Fund, as well as the architects invited on the project, were able to

navigate themselves through the intricate social and ideological relationships exist-

ing among the citizens of Skopje, their use and appropriation of space, history,

modernity, as well as the potential for the future development of the idea of ‘society

of citizens and forms’. While Tange’s entry presented the basis of a ‘stage develop-

ment plan’, the city officials and the local team of experts that worked on the mas-

ter plan changed and distorted the plan beyond the author’s recognition in the

immediate years that followed. 

The story of the Skopje Urban Plan Project is long and complex, and has been ana-

lyzed, discussed, observed and interpreted by art and architecture historians, archi-

tects, artists, urban planners, sociologists, environmentalists, politicians, and stu-

dents over the years, with everyone always searching for a clue as to what went on

and what went wrong. The mystery of how we ended up with an unremarkable

result after so much international input and solidarity has inspired a great number

of hypotheses and scenarios. 

Contemporary Skopje could be seen as the result of a series of political decisions

that had nothing to do with the architectural vision of Kenzo Tange. Skopje today,

if anything, is an arena for the continuing power struggle among the local and

national political entities. The value of intimate treatment of the inner city core, the

integration of the left and the right banks of the Vardar river, the incorporation of

the historic structures in the post-modernist tradition as suggested in the model by

Tange, has been replaced by ideas that are neither convincing nor justified by any

other standard than the standard of those in power. Yet sadly, the average citizen

of Skopje could still be heard blaming that “Japanese” driven by ambition who had

mistaken a city for a video game.
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Ana Plan
YANE CALOVSKI
1960’lı yılların ortaları, milletleri birbirinden ayıran özellikleri öne çıkarma esasına

dayalı Tito ideolojisinin hakimiyetindeki Yugoslav modeli idealizmin getirdiği sos-

yal ve politik refah dönemidir. Dolayısıyla, Üsküp Kent Planı Projesi’nin, Makedon

milli kimliği ve özellikle de “çoktan ölmüş olmasına rağmen halen işler durumdaki

bir kent oluşumu” olarak Üsküp’ün tekilliğini, uluslararası camianın gözleri önüne

serme şansı sağladığı aşikardır. Projede çalışmak üzere davet edilen Birleşmiş Mil-

letler Özel Fonu ve mimarlar, Üsküp’te yaşayanların karmaşık sosyal ve ideolojik

ilişkilerini izleyip, pekala anlamlandırabilirler. Ayrıca, Üsküplülerin mekanı, tarihi,

çağdaşlığı, “vatandaşlar ve formlar toplumu” fikrinin ileriki gelişimine dair potansi-

yelleri nasıl değerlendirdiklerini ve ne şekilde benimsediklerini inceleyebildiler. Her

ne kadar Tange’nin önerisi gelişime açık bir plan için temel teşkil ediyor olsa da,

sonraki yıllarda kent idari birimleri ve projeye atanmış olan yerel uzmanlar, planı

Tange’nin onayını almadan değiştirdiler, hatta çarpıttılar.

Üsküp Kent Planı Projesi’nin hikâyesi uzun ve karmaşıktır. Proje yıllar boyunca sa-

nat ve mimarlık tarihçileri, mimarlar, sanatçılar, kent plancıları, sosyologlar, çevreci-

ler, siyasetçiler ve öğrenciler tarafından çalışıldı, incelendi, tartışıldı ve yorumlandı.

Tüm bu insanlar işlerin gerçekte nasıl gittiğini ve özellikle de neyin yanlış gittiğini

anlamaya çalıştılar. Onca uluslararası destek ve dayanışmaya rağmen planın beklen-

medik bir şekilde sonuçlanmış olması üzerine bir dolu teori ve senaryo ortaya atıldı.

Günümüzün Üsküp’ü, Kenzo Tange’nin mimari vizyonuyla tamamen alakasız bir ta-

kım siyasi kararların bir sonucu olarak görülebilir. Bugün Üsküp’ü bir şeye benzete-

ceksek eğer, bu, yerel ve ulusal siyasi birimlerin sürekli çarpışmasına sahne olan bir

arena olacaktır. Tange’nin modelinde ortaya atılmış olan –merkez çekirdek bölge

için özel iyileştirme çabaları, Vardar Nehri’nin sağ ve sol kıyılarının bütünleştirilme-

si, tarihi yapıların da post-modernist gelişime dahil edilmesi gibi– değerler, yalnızca

iktidar sahiplerinin standartlarına uygun ve ancak kendilerinin benimsediği ve hak-

lı gördüğü bir takım fikirler tarafından alt edildi. Her şeye rağmen bugün hâlâ,

kentle video oyununu birbirine karıştırdığını öne sürerek o hırslı Japon’u suçlayan

sıradan bir Üsküplü’ye sık sık rastlanır.
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Detecting Lapses
A short interview with Yane Calovski on Lapses
through the Master Plan

Baflak fienova: How do you define the notion of lapse in your work?

Yane Calovski: Master Plan plays with the idea of lapse in the sense of reverting

history unconditionally back towards itself, to look at what has been celebrated in

neglect. The various intervals of lapsed time between the past and the present in

the process of understanding the gradual failure to preserve, maintain, and renew

the legacy of one of the most experimental project of all times for architecture and ur-

ban planning, not only in Macedonia but also in the Balkans, was an interesting deno-

minator upon which one can navigate the discontinuity in logic of linear narration. 

Bfi: How do you read the Master Plan itself in relation to the current expectations

of the city of Skopje? 

YC: Tange envisions the city as a Mediterranean hub, friendly to its inhabitants.

The main medium in his proposal is the water, the river. The movement was desig-

ned to take place on either side of the river Vardar, with numerous bridges connec-

ting the two riverbanks. His design articulates the co-existence of mega structures

linked to the idea of symbols (“City Wall”, “City Door”, etc.). The clear delineation

of areas (“centers with a center” – e.g. The City Wall, The Republican Center, The

Cultural Center, The Main Square, The University Center, The Business Center and

The Transportation Center) is what constitutes the Master Plan. The biggest discre-

pancy in what was planned in the 60’s and what was achieved over the next twenty

years is visible in Skopje’s present general organization. Maybe some 20 percent of

the envisioned has been articulated (The City Wall and The Transportation Center).

The main aspects disenfranchising the original plan with the reality of the executed

are the numerous influences in the design of the final Master Plan, the hastening of

the construction of unfinished design concepts within the final Master Plan, and the

pragmatic negation of the overall conceptual discourse.  

Bfi: In that case, could the Master Plan be considered as a projection detached from

the realities of the city?

YC: In the view of Robert Home, Professor of Land Management at Anglia Ruskin

University, the Master Plan is a ‘creature of its time’ and the problem is in the fact

that the city was designed by architect-planners of the modern movement, who we-

re ‘confident in their role of remaking the post-war world’ and who worked with

‘the state rather than with the people’, thus limiting public participation in the pro-

cess.  The lack of public discourse is evident today, as the city feels abused by the
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agenda of new neo-liberal politicians who abuse their position in manifesting ideas

that have little or nothing to do with responsible urban development. In Skopje one

sees the continual disappearance of public space, the persistent process of erasure of

the idea of the agora -of the public forum, and manifestations of politically potent

architecture that borderlines bad taste and provincial attitude. This becomes obvious

in the way the most central urban space is treated, where priority is given to, at best,

confusing trophy buildings rather than careful area conservation and design. 

One wonders if this tendency of public submissiveness has something of a historical

context. Even Home observes that the Master Plan left ‘a legacy of submissive pub-

lic attitudes, possibly linked to centuries of Ottoman subjugation - an expectation

that the state and its technocrats would dictate solutions.’

Bfi: How about possible historical lapses in relation to the earthquake? 

YC: The rebuilding of Skopje was an international project taking place right after

the aftermath of the Congo crisis (when its United Nations Secretary General died

in a plane crash) and with the Cold War at its height. Furthermore, 1963, the year

of the earthquake was the year of the Cuban missile crisis (threatening nuclear

destruction) and the assassination of President Kennedy. Amid crises and disasters

there was a consolidation of positive forces articulating a newfound optimism and

idealism, an opportunity to build a new system of values. Skopje became associa-

ted with international solidarity as Paris became later associated with the student

revolution.

Yet, there is a historical lapse. It seems that the idealism and the possibility in the

60’s - a time when things could be imagined anew - were short lived and soon rep-

laced by ideology of locally interpreted conformism. To some degree, this notion

can be seen as an attempt towards disassociation with the values of late modernism

without fully agreeing which way to go. But today we understand the confusing re-

articulating of the winning design as a move toward devaluation of modernist tra-

ditions, and a return to romantic notions of traditionalism and values once associa-

ted with the pre-communist era.

Bfi: In the course of the Master Plan, is it possible to detect spatial lapses in the

city today?

YC: It is like traveling to an unfamiliar place, forgetting promises made and then

undone. Skopje seems to be a fragmentary city, a place that has surrendered itself

to its own ‘arrested development’, dealing with the criticism of an unfulfilled promi-

se, and at times spiraling out of control…I love the city in all of its gray, concrete-

reinforced late modernist brutality. There is a sense of glory associated with its pale

reflection of possibility. 
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Atlamaları Ortaya Çıkarma
Yane Calovski’yle Ana Plan’daki atlamalar üzerine kısa bir söyleşi

Baflak fienova: İşinizdeki atlama düşüncesini nasıl tanımlarsınız?

Yane Calovski: Ana Plan, bir zamanlar göklere çıkarılmış, ancak hemen sonrasında

tamamen boşlanmış olan bir olguyu incelemek üzere tarihi koşulsuz bir biçimde ge-

riye götürmek yoluyla atlama düşüncesiyle oynuyor. Burada, mimarlık ve kent

plancılığı açısından Makedonya, hatta Balkanlar tarihinin en deneysel dönemlerin-

den birini bugün bir miras olarak saklama, koruma ve yenileme yolundaki başarı-

sızlığı anlama yolunda düzenlenmiş bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreçte geçmişle

şimdiki zaman arasındaki çeşitli atlama ve boflluklar, doğrusal anlatım mantığı-

nın süreksizliğini ilginç bir şekilde ortaya koyuyor.

Bfi: Ana Plan’ı Üsküp kentinin bugünkü beklentileriyle nasıl ilişkilendirirsiniz? 

YC: Tange, kenti, sakinleriyle uyumlu merkezi bir Akdeniz kenti olarak zihninde

kuruyor. Önerisindeki esas öğe su, yani nehirdir. Vardar Nehri’nin iki kıyısı arasın-

da uzanan köprüler üzerinden her iki tarafta da bir hareket tasarlanmış. Tasarım,

simge (“Kent Surları”, “Kent Kapısı” vb.) fikriyle örtüşen mega yapıları uyum içinde

bir araya getirmekte. Ana Plan’ı esas oluşturan, açıkça belirlenmiş alanlar (“merkez

içinde çeşitli merkezler” –örneğin, Kent Surları, Cumhuriyet Merkezi, Kültür Merke-

zi, Ana Meydan, Üniversite Merkezi, Ticaret Merkezi ve Ulaştırma Merkezi).

1960’larda ortaya konan planla sonraki yirmi yıl boyunca gerçekleştirilen arasında-

ki başlıca çelişki, bugün Üsküp’ün genel düzeninde görünür nitelikte. Tasarının bel-

ki de %20’sinin gerçekleştirilmiş olduğunu söyleyebiliriz (Kent Surları ve Ulaştırma

Merkezi). Yapılan düzenlemede, orijinaldeki çok sayıda etkileşim ve unsur göz ardı

edilmiş. Ayrıca, henüz noksan bir takım tasarım kavramları planın son halinde ale-

lacele uygulamaya taşınmış ve pragmatik bir anlayış doğrultusunda genel kavram-

sal söylem tamamen göz ardı edilmiş.

Bfi: Bu bağlamda, Ana Plan’ın kentin gerçeklerinden uzak bir proje olduğu sonucu-

nu çıkarabilir miyiz?

YC: Anglia Ruskin Üniversitesi’nde Arazi Yönetimi profesörü olan Robert Home’a

göre, Ana Plan, “zamanının bir yaratısıdır”. Esasında sorun kentin modernist mimar

ve plancılar tarafından tasarlanmış olmasından ileri gelir; çünkü bunlar “savaş son-

rası dünyayı yeniden kurma rolünü güvenle benimsemiş” ve “insanlardan ziyade

devletle” çalışmışlar, dolayısıyla da projeye kamu katılımını sınırlı tutmuşlardır. Bu-

günün kamusal söyleminin eksik olduğu açıktır; çünkü kent, sağduyulu bir kent

plancılığıyla alakası olmayan fikirler öne süren ve yetkilerini daha ziyade kötüye
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kullanan siyasilerin yürüttüğü neo-liberal bir gündemle kötü bir şekilde yönetil-

mekte. Üsküp’te kamusal alanın gittikçe yok olması, agora ve halk meclisi fikrinin

iyiden iyiye kaybolması söz konusu; buna karşılık, zevksizlik ve taşralı zihniyetin

hüküm sürdüğü politik açıdan kuvvetli bir mimari öne çıkmakta. Bu, özellikle,

özenli koruma ve tasarım projeleri yerine zafer fikirleri çağrıştıran binaların doldur-

duğu kent merkezinde apaçık görülebilmektedir. 

Kamusal bir itaatkârlık olarak görülebilecek bu eğilimin tarihsel bir bağlamda ele

alınıp alınamayacağı merak uyandırmaktadır. Home’un da işaret ettiği üzere Ana

Plan geride, “itaatkâr bir kamusal tutum bıraktı, ki bu muhtemelen, devlet ve tek-

nokratlarının ürettiği çözümlerin halka zorla kabul ettirildiği yüzlerce yıllık Osman-

lı egemenliğinden kaynaklanır.” 

Bfi: Meydana gelmiş olan depremle ilintili olası tarihsel atlamalar hakkında neler

söyleyebilirsiniz?

YC: Üsküp’ün yeniden yapılandırılması projesi uluslararası bir projeydi. Bu proje,

Kongo krizinin getirdiği kötü sonuçlardan hemen sonra (Birleşmiş Milletler Genel

Sekreteri’nin bir uçak kazasında ölümü üzerine) ve Soğuk Savaş’ın en etkili olduğu

yıllarda ortaya çıktı. Dahası, depremin olduğu 1963’te aynı zamanda Küba krizi

(nükleer tehdit) de ortaya çıktı ve Başkan Kennedy öldürüldü. Tüm bu kriz ve fela-

ketlere rağmen yeni bir iyimserlik ve idealizm düşüncesinden beslenen pozitif bir

akım, bir tür teselli de hüküm sürmekteydi, ki bu yeni bir değerler sistemi kurmak

anlamına geliyordu. Üsküp, uluslararası bir dayanışma idealiyle bağdaştırıldı, tıpkı

Paris’in daha sonraları öğrenci devrimiyle bağdaştırılması gibi.

Yine de, tarihsel bir atlama mevcut. 1960’larda hüküm sürmüş olan idealizm ve

olayları yeni baştan hayal edebilme imkânının kısa ömürlü olduğu ve çabucak yerel

konformist idealojiler tarafından alt edildiği görülüyor. Bu eğilim bir bakıma, son-

rasında çizilecek yön konusunda bir uzlaşmaya varılamadan geç modernist değer-

lerden kopma olarak da görülebilir. Ancak bugün, Tange’nin tasarısını şu bağlamda

değerlendiriyoruz: modernist yaklaşımların geçerliliğini kaybetmesi ve geleneksel-

cilik gibi romantik kavramlarla bir zamanlar komünizm öncesi dönemle bağdaştırı-

lan değerlere geri dönüş.

BŞ: Ana Plan dahilinde bugün, kentte mekansal düzlemde bir takım atlamalar da

bulmak mümkün mü?

YC: Ana Plan’ın bu ideolojik atlamadan bahsettiği savunulabilir. Düşünülmüş

olanla gerçekleştirilmiş olan, Üsküp’te sonsuza dek paralel seyredecektir. Dahası,

kenti, bütünsel bir tasarıma dayalı karmaşık bir ilişkiler sistemi olarak ele alan pla-

nın, bu yönde öne sürdüğü vaadin unutulması tehlikesini taşıdığını sezmek müm-

kün. Böylelikle Ana Plan, bir dizi yanlış yorumlama hikâyesine dönüşmüş; orijinal
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One can argue that the Master Plan speaks of this ideological lapse. The imagined

and the realized are forever going to run parallel in Skopje, and one can sense the

immediate danger of forgetting the promise made in the reconstruction of the envi-

sioned city as a system of complex relations attributing to a unified whole. The

story of the Master Plan thus becomes a story of multiple misconceptions, an unpre-

cedented opportunity to follow through the vision of the original plan, but instead,

opting to become a clumsy translation and a reaction to mastery in urban planning. 

When Skopje schoolchildren, who bared witness to the tragedy of the earthquake, were

asked in the 1960s to write an essay on ‘A major event in the life of my town’, 80% cho-

se to write about the Master Plan rather than the earthquake. 

Obscure references, 
interview lapsing
YANE CALOVSKI

between A and B
inspired by Sander and Hunt, in Valdez: Anthology of Revolutions, 

(Centre d’Edition Contemporaine, Genève, 2004) 62-67

A: Every story requires some kind of proliferation. This is true if we believe in lan-

guage, if we read the walls around us, the spaces that we move through, the messa-

ges that move through us, address us. 

B: ‘I write, but I don’t write anything.’ (Hanne Darboven) 

A: How do we put it all together and how do we look at the damage done? How do

we untangle the mess? How do we take back the term ‘popular’, distinguish betwe-

en popular as ‘widely appealing’ and popular as ‘of, for and by “the people”’?

B: Lapsing as some form of decline, a downplayed process of erasure. There is

much which remains unwritten, undocumented, scattered, stolen, disrupted, dama-

ged, disfigured. 

A: Why do we lapse? We will die if we lapse too often, too soon. 

B: Maybe to escape the revolution. Or to join the revolution. 

A: Meet me at the park, we will talk about gliding, slipping, gradually falling, devi-

ation, rectitude, termination, privilege, neglect, devolution… 
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planı gerçekleştirerek benzeri görülmemiş bir fırsatı değerlendirmek yerine, ilk pla-

nın biçimsiz bir tebdili, usta bir kent plancılık örneği olmakla kalmıştır.

1960’lı yıllarda depreme tanıklık etmiş bir grup öğrenciden “Kentimde meydana gelmiş

önemli bir olay” konulu bir kompozisyon yazmaları istenmiş, ve öğrencilerin %80‘i

deprem yerine Ana Plan hakkında yazmayı seçmişlerdir.

Bulanık referanslar,
atlayan söyleşi
YANE CALOVSKI

A ile B aras›nda
Sander ve Hunt’tan esinlenilmiştir: Valdez: Anthology of Revolutions, 

(Genève: Centre d’Edition Contemporaine, 2004) 62-67. 

A: Her hikâye bir tür hızlı çoğalıma gereksinim duyar. Eğer dile inanıyorsak, çevre-

mizdeki duvarların üzerlerini, içinden geçtiğimiz mekanları, kendi içimizden geçen

mesajları okuyorsak, bunlar şayet bize hitap ediyorlarsa, bu doğrudur.

B: “Yazıyorum, ancak herhangi bir şey yazmıyorum.” (Hanne Darboven)

A: Tüm olan biteni nasıl toparlar, meydana gelen hasarı nasıl değerlendiririz? Bu

karmaşayı nasıl çözeriz? “Popüler” terimini nasıl geri alabilir, “rağbet gören” anla-

mına gelen “popüler” ile “halka özgü, halk için ve halk tarafından” anlamına gelen

“popüler”i nasıl birbirinden ayırabiliriz?

B: Bir çeşit düşüş, hafifsenmiş bir silme süreci olarak atlamak. Daha yazılmamış,

belgelenmemiş, dağılmış, çalınmış, parçalanmış, zarar görmüş, şekillendirilmemiş

çok şey var.

A: Neden atl›yoruz? Çok sık, veya çok erken atlarsak, ölürüz.

B: Belki devrimden kaçmak için. Ya da devrime katılmak için.

A: Benimle parkta buluş, süzülme, kayma, yavaşça düşme, sapma, doğruluk, son-

landırma, ayrıcalık, ihmal, dejenereleşme üzerine konuşalım…

B: … film festivalleri, retro porno, Amerika doğu-batı kıyıları arası pejmürdelik, ses

bantları, trans agresyon, balık tutma, inanılmaz fiyatlar, iyi anlaşmalar, büyük ko-

leksiyonlar, bağımsızlık, şeytanın avukatları, himaye altında olanlar…

A: Ama kim, ne? Dur…
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B: Bedenin tanımlanması.

A: Ne, kim tarafından, ne zaman?

B: Durdurulabilir, yaralanabilir, zaptedilebilir, açığa çıkarılabilir, gizlenebilir, gas-

pedilebilir, beslenebilir veya öldürülebilir olan.

A: Gerçekliği nasıl yansıttığımızı, gerçekliğin nasıl olması gerektiğini ve olması ge-

rekip de olmadığı halini etkileyebilir miyiz? Nasıl olmaya çalışıyor, aslında şimdi-

kinden farklı olarak nasıl olmalı?

B: Diğer boyut. 

A: Seni anlamıyorum.

B: Asla sona ermeyen sosyal, ekonomik, politik değişim. Haberlere karşı hissiz ol-

mak. Çıkaramadığımız lekeler. Zehirlenmişiz.

A: Hep Stalin’i tercih etmişimdir. 

1964 yılıydı. Üsküp’e varan Japon mimar ve karısını havaalanında genç bir Makedon

kent plancısı karşıladı (kentin yeniden inşasını yöneten uluslararası BM ekibi üyesi).

Arabayla merkeze vardılar ve yetkililerle buluşmadan önce kentte bir yürüyüşe çıktılar.

Eşi, adamı on metre kadar geriden takip etmekteydi. “Bu bizim geleneğimiz, adetimiz-

dir,” dedi Japon ve ekledi: “Arkamdan yürüyerek, benim gözden kaçırdığım her şeyin

farkına varıyor.”
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B: …film festivals, retro porn, shabby bicoastal, sound tracks, trans aggression, 

fishing, shock value, good contracts, big collections, independence, devil’s advoca-

tors, protégé…

A: But who, what? Wait…

B: The body defined. 

A: But what, by whom, when?

B: That which can be stopped, wounded, contained, exposed, hidden, usurped,

nourished, or killed. 

A: Can we actually influence the way we report on reality, how it out to be, how it

should be but it is not?

B: The other dimension.

A: I don’t follow you. 

B: Social, economic, political transition that never ends. Numb to news. Stains we

cannot wash off. We are poisoned. 

A: I’ve always preferred Stalin. 

It was some time in 1964. The Japanese architect and his wife arrived in Skopje and

were met at the airport by a young Macedonian urban planner (a member of the inter-

national UN lead team of the reconstruction of the city). They drove into the center and

stopped for an uninterrupted walk through the city before meeting the officials. As they

walked, the wife followed the man some ten meters behind. ‘It is our tradition and cus-

tom,’ explained the Japanese. He then added, ‘Walking behind me, she notices every-

thing I miss.’
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At first sight, "The Game of War" (Kriegspiel) indicates a noticeable time-lapse of

30 years; a game that has been ignored for so many years is being revisited along

with its ideological and historical implications. This very act of revisiting the game

by translating it to java could thoroughly be considered as an attempt to detect ot-

her lapses incorporated in the game.  

In the course of the game, RGS makes a notable critique by emphasizing the opera-

tional logic of the centralized networks in comparison with the capability and/or

liberty of the distributed networks for having latitude of movement. Yet, the laps-
es in communication —with the centers- create idle situations by causing the units

to go offline. So, the units are dependent on the centers and can never become acti-

vated on their own, despite the fact that they become stronger when they link to

each other.  

In the fabric of a neo-liberally driven society, “power points” operate as mecha-

nisms designed to control the urban life in various layers: political, ideological and

cultural, as well as financial and personal interests. In a network, power points defi-

ne the distribution of information; some points are more important than others in

terms of their potential to accumulate and disseminate. Yet, when actualized, these

points exhibit properties born of their own implementation. In the sea of seamless

network operations in which urban life today is re-mapped on, what becomes infor-

mative is not the functioning of power points, but their moments of malfunctioning.

The urban contingent life has a kind of mechanism to operate, and any malfunctio-

ning aspect, or even an error, breaks up the flow of this mechanism. At that point,

the "malfunctioning aspect" becomes the most threatening of dominating powers.

For instance, a flickering video monitoring apparatus, or a useless sign system, or a

security guard who asks unnecessary questions while entering a shopping mall... all

start to become the most imperative experiences of urban life.   

Following the same line of logic, the errors, which Alex Galloway and Mushon Zer-

Aviv mention in their text, change the route of the game in the same sense as pos-

sible errors changing the narratives of history/ies. Hence, they consider them as

lapses that were not caused by deliberate errors, but as small details sliding away

from attention.   

Furthermore, along with the game, Galloway and Zer-Aviv extensively discuss and

compare the models of warfare in history. In addition to their observations, I would

like to briefly emphasize a point linked with the goal of the game. The game is ba-

sed on beating the opponent by disabling their communication channels, their

units, and weakening their power points, but not laying siege to land. Today, the

common model of warfare in the world is an exact replication of the game; wars are
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İlk bakışta, “Savaş Oyunu” (Kriegspiel) 30 yıllık bir zaman-atlamas›n› imler; uzun

seneler boyunca dikkate alınmamış bir oyun, ideolojik ve tarihsel çıkarımlarla

beraber tekrar ziyaret ediliyor. Oyunu java’ya çevirerek tekrar ziyaret etme eylemi,

oyunun içindeki diğer atlamalar› belirlemeye yönelik bir girişim olarak

değerlendirilebilir.

Oyun akışı içinde, RGS merkezsiz dağıtık ağların yeteneklerine ve/ya hareket

özgürlüklerine kıyasla, merkezi ağların işleme mantığının üzerinde durarak, kayda

değer bir eleştiri yapar. Yine de, iletişimdeki kesintiler –merkezlerle beraber- bir-

imlerin çevrimdışı olmasına neden olan hareketsiz durumlar yaratır. Yani, birimler

merkezlere bağımlıdır ve birbirlerine bağlandıklarında güçlenmelerine rağmen,

çevrimdışıyken kendi kendilerine etkin hale gelemezler.

Neoliberal toplumun bünyesi içinde, birer “güç nokta”sı ve mekanizma olarak poli-

tik, ideolojik, finansal ve kişisel çıkarlar kadar, kültürel katmanlar gibi çesitli kat-

manlar da kentsel yaşamı kontrol etmek için tasarlanmışlardır. Bir ağda, güç nokta-

ları bilginin dağılımını tanımlar; toplama ve yayma potansiyellerine göre bazı nok-

talar diğerlerinden daha önemlidir. Yine de, gerçekleştirildiğinde, bu noktalar

kendi uygulamalarından doğan özellikler sergilerler. Kentsel hayatın tekrar belir-

lendiği günümüzde, kesintisiz ağ işlemlerinin engin denizinde bilgilendirici olan,

güç noktalarının işlediği değil, arızalandıkları anlardır. Kentsel yaşamın kendine

özgü bir mekanizması vardır ve herhangi bir arıza hali veya bir hata bu mekaniz-

manın akışını keser. Bu noktada, “arıza hali” hükmetmek için en tehditkar güç

haline gelir. Örneğin, titreşen bir video izleme aygıtı, kullanışsız bir işaret sistemi,

veya bir alışveriş merkezine girerken gereksiz sorular soran bir güvenlik görevlisi…

Bütün bunlar kentsel yaşamın zorunlu birer deneyimi haline gelmeye başlar.

Aynı mantık çerçevesinde, Alex Galloway ve Mushon Zer-Aviv’in metinlerinde bah-

settikleri hatalar, olası hataların tarihin anlatılarını değiştirebilmesi gibi, oyunun

akışını değiştirir. Bundan dolayı, kasıtlı hatalar nedeniyle ortaya çıkan atlamalar

değil, fakat dikkatimizden kaçan küçük ayrıntılardan kaynaklanan atlamalar
olarak değerlendirilirler.

Dahası, oyunla beraber, Galloway ve Zer-Aviv tarihteki savaş modellerini kapsamlı

bir şekilde tartışır ve kıyaslarlar. Gözlemlerine ek olarak, oyunun amacıyla ilgili bir

noktayı vurgulamak istiyorum. Oyun, rakibin iletişim kanallarını, ilgili birimlerini

etkisiz hale getirip, güç noktalarını zayıflatıp, yenmek üzerine kuruludur; toprak

kazanmak değildir amaç. Günümüzde, dünyadaki yaygın savaş modeli oyunun

birebir kopyasıdır; artıksavaşların amacı toprak almak değil, güç noktalarını ve kon-

trol mekanizmalarını zayıflatarak düşmanın iletişim kanallarını kullanılmaz hale

getirmektir. Örneğin, benim gördüğüm kadarıyla, 2009’da Gazze’deki savaş 3900

km’lik toprağı işgal etmekten çok öte, İsrail’in Hamas ve/ya Filistinlilerin gücünü
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not about land anymore, but about weakening power points and control mecha-

nisms, and disabling the communication channels of the enemy. As a very promi-

nent and recent example, I believe that the war in Gaza in 2009 was not about oc-

cupying 3900 km of land, but about Israel’s attempt to weaken the strength of Ha-

mas and/or the Palestinians, and to disable their communication channels by cut-

ting all their means of contact with the outside world.   

Herewith, it is possible to detect further details by monitoring the game played by

Galloway and Zer-Aviv, and to follow their critique along with this experience.  

Başak Şenova
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azaltma girişimi ve onların dışarıdaki dünyayla olası tüm iletişim kanallarını kesme-

siyle ilgiliydi.

Kitapta bir adım sonra, Galloway ve Zer-Aviv’in oynadığı oyunu takip ederek ek

detaylar yakalamak ve bu deneyimler eşliğinde eleştirilerinden yararlanmak

mümkün. 

Başak Şenova
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In 1978 the French Situationist Guy Debord designed and fabricated a board game

called "The Game of War." Thirty years later RSG resurrects this largely forgotten

work, translating the game rules from French to Java and releasing it as a free 

online computer game. 

We present here documentation of a typical match, including description and 

running commentary.

1978 yılında, Sitüasyonist Guy Debord “Savaş Oyunu” isimli bir masaüstü oyunu ta-

sarlar ve üretir. 30 yıl sonra RSG büyük ölçüde unutulan bu işi, oyun kurallarını Fran-

sızcadan Java’ya çevirerek ücretsiz çevrimiçi bilgisayar oyunu olarak piyasa sürer.

Burada tipik bir karşılaşmanın tanımını ve yorumunu içeren bir belgeleme sunuyoruz.
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The Match Begins 

The opening reveals both players massed strong in the center of the terrain. 

The Game of War is a two-player board game. Each side may position its pieces sec-

retly in advance. As the match opens the arrangement of the two armies is revealed.

The goal of the game is to win by either eliminating all enemy forces, or by destroying

the enemy's two arsenals.

Karşılaşma Başlar

Açılış, bölgenin merkezinde kümelenen oyuncuları gösterir. 

Savaş Oyunu iki kişilik bir masaüstü oyunudur. Her bir taraf önceden gizlice piyonla-

rını yerleştirebilir. Karşılaşma başlayınca iki ordunun dizilimleri ortaya çıkar. Oyunun

amacı tüm düşman kuvvetlerini bertaraf ederek ya da düşmanın iki cehpaneliğini yok

ederek oyunu kazanmaktır.

BIENAL_3 51-100  4/20/09  3:44 PM  Page 96



97

Turn 1 (North) 

North begins to advance quickly toward the Southwest Plain. 

A player may move up to five units each turn, followed by a single attack against an

enemy unit. Units can move either one or two squares per turn, based on their type. 

Each player's two immobile arsenals radiate lines of communication vertically, hori-

zontally, and at 45 degree diagonals. This communication network must be main-

tained and protected. The mobile relay units can reflect any line of communication

aimed at them.

İlk Hamle (Kuzey)

Kuzey, Güneybatı Düzlüğü’ne doğru hızlıca ilerlemeye başlar.

Bir oyuncu her seferinde düşman birliğine bir atak yapacak şekilde en fazla beş

birliğini oynatabilir. Birlikler türlerine göre bir veya iki kare hareket edebilirler.

Her oyuncunun iki sabit cephaneliği, dikey, yatay ve 45 derecelik diyagonal iletişim

çizgileri yayar. Bu iletişim ağı sürdürülmeli ve korunmalıdır. Hareketli muhaberat

postaları kendilerine doğrultulan tüm iletişim hatlarını yansıtabilirler. 
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Turn 1 (South) 

South begins by tailoring its formation for a push toward the Eastern Plain. 

All units must remain in direct connection with their own lines of communication, or

be adjacent to a friendly unit in communication. If not, the unit goes offline and

becomes inert. Lines of communication can be severed by the enemy and thus are

crucial to strategy.

İlk Hamle (Güney)

Güney birliklerini Doğu Düzlüğüne doğru itmeye hazırlanır. 

Bütün birlikler kendi iletişim hatlarıyla direkt bağlantıda kalmalı ya da iletişimde olan

dost bir birlikle yanyana durmalıdır. Yoksa, birlik çevrimdışı olur ve hareketsiz kalır.

İletişim hatları düşman tarafından kesilebilir, dolayısıyla strateji açısından çok önem-

lidirler.
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Turn 2 (North) 

North's cavalry units continue to move quickly toward the southwest. Like a vanguard,

they move rapidly and are the most deadly units on the board. Keeping them safe is para-

mount. 

Several fortresses also appear across the territory. They are unaligned with either side

and offer a defensive bonus to any piece that occupies them. 

The two mountain ranges offer protection. They are impassible and block attack.

However each mountain range contains a single mountain pass to allow for transit

across the mountains. 

Lines of communication are blocked by mountains and by enemy units. However

communication passes freely through mountain passes.

İkinci Hamle (Kuzey)

Kuzey’in süvari birlikleri hızlıca güneybatıya doğru ilerlemeye devam ederler. Bir öncü

kıtası gibi hızla hareket ederler ve tahtadaki en ölümcül birliklerdir. Onları emniyette

tutmak başlıca görevdir.

Sahada birkaç kale de yer alır. Herhangi bir tarafa bağlı değildirler ve işgal eden piy-

ona savunma bonusu sunarlar. 

İki sıradağ koruma sağlar. Geçit vermezler ve atakları engellerler. Bununla beraber,

her sıradağın, geçiş sağlayan birer geçidi vardır. 

İletişim hatları dağlar ve düşman birlikleri tarafından engellenir. Buna rağmen,

iletişim dağ geçitlerinden serbestçe geçer. 
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Turn 2 (South) 

Catching North off guard, South's cavalry executes a "charge" and is rewarded with an

early kill. However in attacking, South also necessarily dilutes its defensive strength, pre-

cipitating a possible counterattack. 

Combat works as follows: if the aggregated offensive power aimed a unit is larger

than the aggregated defensive power supporting that unit, the unit may be captured

and removed from the board. 

Cavalry have a fairly standard base attack and defensive power, and their range and
movement are limited to two squares. However in addition cavalry possess a special
"charge" ability, which nearly doubles their attack power when adjacent to the enemy.
The charge can stack with multiple cavalry in a column making the cavalry extremely
deadly in addition to being fast.

İkinci Hamle (Güney)

Kuzey’i hazırlıksız yakalayan Güney süvarisi saldırarak erken gelen bir can almayla

ödüllendirilir. Ancak, Güney atak yaparak savunma gücünü hafifletip olası bir karşı

atağa neden olur.

Çarpışmanın işleyiş şekli: eğer kümelenmiş saldırgan güç, savunmadaki birimi

destekleyen güçten daha büyükse, bu birimi ele geçirip tahtanın dışına atabilir.

Süvari oldukça temel saldırıya ve savunma gücüne sahiptir. Menzilleri ve hareketleri
iki kareyle sınırlıdır. Buna rağmen, süvari ek olarak düşmanın yanındayken hücum
gücünü iki katına çıkartan özel bir “hücum” yeteneğine sahiptir. Hücum bir kolonda
çoklu süvarilerle kümelenebilir ve süvariyi hızlı olmasına ek olarak son derece ölüm-
cül yapabilir.
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Turn 3 (North) 

Stung after the loss of a cavalry, North chooses not to counterattack but instead regroups

into a star formation around its cannon. This formation offers solid defensive protection

while still allowing its forces to advance. 

With the release of the Game of War in 1978--eleven years after publishing Society of the
Spectacle and six years after disbanding the Situationist International--Debord was
standing at a crossroad. "The cinema seems to me to be over" he wrote in March of that
year. Disillusioned with cinema and frustrated by the reactionary trend in French politi-
cal life, Debord began to turn away from representation and toward simulation. With
his friend and patron Gérard Lebovici, Debord founded a game company called Stra-
tegic and Historical Games. This "Kriegspiel," or "Game of War," was its first product. 

Üçüncü Hamle (Kuzey) 

Bir süvarisini kaybetmenin verdiği acıyla Kuzey, karşı atak yapmak yerine topunun

etrafında yıldız düzeninde tekrar gruplanır. Bu düzen, güçlerine ilerlemeye izin verirken,

sağlam bir defansif koruma sunar.

1978 yılında– Gösteri Toplumu’nun yayınlanmasından onbir sene, Sitüasyonist
Enternasyonal’in dağılmasından altı yıl sonra – Savaş Oyunu’nun yayınlanmasıyla Guy
Debord bir yol ayrımında duruyordu. O yılın Mart ayında “Sinema, bana sona ermiş
gibi görünüyor” diye yazmıştı. Sinemayla düş kırıklığı yaşayan ve Fransız politik
yaşamındaki sağcı eğilimle yılgınlığa uğrayan Debord, temsilden uzaklaşmış ve
simülasyona yönelmiştir. Arkadaşı ve patronu olan Gérard Lebovici ile “Stratejik ve
Tarihsel Oyunlar” (Strategic and Historical Games) isimli bir şirket kurarlar. Bu
“Kriegspiel” ya da “Savaş Oyunu” şirketin ilk ürünüdür.

BIENAL_3 101-150  4/20/09  3:48 PM  Page 101



102

Turn 3 (South) 

South retreats slightly in the face of superior strength by the north. 

That same year, Debord also released his final film, In Girum Imus Nocte Et

Consumimur Igni. In the film Debord incorporated footage from Michael Curtiz's

1936 The Charge of the Light Brigade, a Hollywood depiction of the notorious and

bloody defeat of the British Cavalry in 1854 during the Crimean War. Debord 

crosscut the cavalry footage with images of the Game of War, his own simulation of

warring cavalry.

Üçüncü Hamle (Güney)

Güney, Kuzey’in üstün gücü karşısında hafifçe geri çekilir.

Aynı yıl, Debord son filmi olan Girum Imus Nocte Et Consumimur Igni’yi yayımlar.

Filme Micheal Curtiz’in 1936 yapımı, Kırım Savaşı sırasında 1854 yılında ingiliz

Süvarisi’nin kötü şöhreti ve kanlı yenilgisinin bir Hollywood betimlemesi olan Hafif

Süvari Tugayının Hücumu (The Charge of the Light Brigade) filminden çekimler

katmıştır. Debord süvari çekimini, kendi savaşan süvari simülasyonunun görüntü-

leriyle çapraz kurgulamıştır.
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Turn 4 (North) 

Cautiously but with the advantage of superior strength, North pursues its quarry toward

the Southwest Plain. 

The game is a screen on which one might project a series of historical transitions or

lapses. First is the incompatibility between the “knights of old” and the kind of 

antagonism modeled in a game like chess, which Debord dismissed for being too 

deterministic. The shift from this type of medieval warfare to that of Napoleon and

Clausewitz is dramatic: from complex patterns of relation, to massified, symmetrical

armies arrayed across a terrain of battle. It was the second approach that guided 

Debord's design of the Game of War.

Dördüncü Hamle (Kuzey)

İhtiyatlı ama üstün gücün avantajıyla, Kuzey avını Güneybatı açıklarına doğru kovalar.

Oyun, birinin bir seri tarihsel geçişi veya sapmalar› izdüşürebileceği bir ekrandır. 

Birincisi, Debord tarafından çok belirleyici olduğu için reddolunan satranç gibi bir

oyunda modellenen “eskinin şövalyeleri” ve bir çeşit karşıtlık arasındaki uyumsuzluk.

Bu Ortaçağ Savaş türünden, Napolyon ve Clausewitz türüne geçiş dramatiktir: 

Karmaşık ilişki örüntülerinden, savaş alanında boydan boya yığınlaşmış, simetrik 

ordulara. İkinci yaklaşım Savaş Oyunu’nun tasarımında Debord’u yönlendirdi.
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Turn 4 (South) 

Realizing that its communications relay is vulnerable, South flees ahead of the advancing

enemy. To remain effective, the relay must stay connected to the communication line

emanating from its westerly arsenal. Thus, with its movement somewhat restricted by the

relay, South's cavalry units fan out, finding partial protection in the shadow of the

mountains. At the same time South moves his swift cannon up the middle, putting pres-

sure on North's increasingly thin midfield.  

Dördüncü Hamle (Güney)

İletişim birimlerinin saldırıya açık olduğunu farkeden Güney, ilerleyen düşmanın önünde

kaçar. Etkili kalmak için muhaberat postası, batı cephaneliğinden yayılan iletişim

hattıyla bağlı kalmalıdır. Böylece, muhaberat postası tarafından hareketi bir şeklide

kısıtlanan Güney’in süvari birlikleri dağların gölgelerinde kısmi koruma bularak

yayılırlar. Aynı zamanda Güney, Kuzey’in zayıflayan ortasahasına baskı kurarak, seri

topunu yukarı-ortaya hareket ettirir.

BIENAL_3 101-150  4/20/09  3:48 PM  Page 104



105

The second lapse is the historical gap between Napoleon's time and that of Debord

(the middle to late twentieth century). With the Algerian war shaking the French

republic to its core, the nature of warfare was changed in Debord's time away from

the Prussian model and toward new threats: counter-insurgency, urban conflict, the

growing inability to distinguish between civilians and enlisted soldiers, and all the

other complexities of postmodern warfare. 

Yet, there is a third transition, which of course Debord might never have predicted.

This is the migration into network-centric warfare taking place today, in which sol-

diers are reorganized into flexible, interconnected pods, and networks themselves are

deployed as weapons on the battlefield. In this way, it is possible to “version” the

game--to borrow terminology from the field of software development. That is, it is

possible to iterate the design of the game into new contexts and new models of antag-

onism. We will return to this in a moment.

İkinci sapma, Napolyon’un zamanı ve Debord’unki (Yirminci Yüzyılın ortasından

sonuna kadar olan dönem) arasındadır. Cezayir Savaşı’nın Fransa Cumhuriyetini

sarsmasıyla, Debord’un zamanında savaşın doğası, Prusya modelinden yeni tehditlere

-karşı isyan, kentsel çatışma, sivillerle gönüllü askerleri ayırt etmedeki artan acizlik ve

postmodern savaşın bütün diğer karmaşasına doğru değişti.

Ancak, tabi ki Debord’un hiç öngöremediği bir üçüncü değişim var. Bugün meydana

gelen, askerlerin esnek, birbirine bağlı bölmelere yeniden örgütlendiği ve ağların

kendilerinin savaş alanına silahlar olarak yayıldıkları, ağ-merkezli savaşa göç. Bu

sayede – yazılım geliştirme alanının terminolojisini kullanarak oyunun “versiyon”unu

yapmak mümkün. Oyunun tasarımının yeni bağlamlarda ve yeni karşıtlık model-

lerinde yinelenmesi mümkün. Buna birazdan döneceğiz.
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Turn 5 (North) 

Ignoring the enemy's feint at midfield, North advances at full tilt toward the southwest,

hoping to trap its opponent. 

Beşinci Hamle (Kuzey) 

Düşmanın ortasahadaki aldatmacasına aldırmadan, rakibini tuzağa düşüreceğini

umarak Kuzey tam hız güneybatıya doğru ilerler.

BIENAL_3 101-150  4/20/09  3:48 PM  Page 106



107

Instead of looking to the twentieth century, Debord looked back. He kept his game res-

olutely in the tradition of Napoleonic warfare. But why? A sympathetic reading might

say that he was trying to establish simulation (and gaming) as a theoretical practice for

studying the nature of armed conflict in general. And that it was necessary in this

development to proceed historically, step by step. Thus after the medieval style of war-

fare best simulated in chess, one moves to the modern style best typified by Clausewitz

and Napoleon. Such a reading might explain why Debord avoided dealing with the

various asymmetric struggles happening around him, turning instead to history. In the

same way that software is "versioned," Debord may have realized that the model of

antagonism simulated in a game like chess must pass through a second revolution, or

version, in order to lay the historical and evolutionary foundation required to perfect

simulation as an academic tool for studying the nature of conflict in general.

Yirminci yüzyıla bakmak yerine, Debord geriye baktı. Oyununu tereddütsüz bir şekilde

Napolyon’a ait savaş modelinde tuttu. Ama neden? Ilımlı bir okuma diyecektir ki,

simülasyonu (ve oyunu) silahlı çatışmanın genel doğasını çalışmak için bir kuram

olarak kurmaya çalışıyordu. Ve bu gelişimin içerisinde tarihsel olarak adım adım iler-

lemek gerekliydi. Böylece, en iyi satrançta simüle edilen ortaçağ savaş tarzından sonra,

en iyi Clausewitz ve Napolyon tarafından simgelenen modern stile geçilir. Böyle bir

okuma Debord’un neden etrafında gerçekleşen çeşitli asimetrik mücadelelerle

uğraşmak yerine tarihe yöneldiğini açıklayabilir. Yazılımın “versiyonlanması” ile aynı

şekilde, Debord satranç gibi bir oyunda simüle edilen karşıtlık modelinin ikinci bir

değişimden geçmesi veya genel olarak çatışmanın doğasını çalışmak için gerekli olan,

akademik bir araç olarak simülasyonu mükemmelleştirmek için gerekli olan tarihsel ve

evrimsel temellerini ileri sürecek versiyonlanmasının gerektiğini farkedebilirdi.
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Turn 5 (South) 

Determined to stay out of attack range, South retreats further. Yet at the same time, South

is able to advance a few additional troops toward the center of the board. 

But perhaps Debord's interest in the Game of War bordered on obsession. "One may
assert," he wrote, "that the [game] exactly reproduces the totality of factors that
deal with war, and more generally the dialectic of all conflicts." A bold promise
from a modest parlor game. Such an ambitious claim contrasts with the political cli-
mate of Debord's own times, rife as they were with new types of conflict both at
home and aboard, as well as the growing ability for military computers to model
antagonism with new sophisticated models. At the same time, claiming that the
game reproduces "the dialectic of all conflicts" seems to run up against Debord's
earlier work, which was often focused on tearing down the grand pronouncements
of cultural and social "simulations." 

Beşinci Hamle (Güney)

Saldırı menzilinden uzak durmakta kararlı olan Güney, daha da geri çekilir. Ancak,

Güney aynı zamanda, tahtanın merkezine doğru birkaç bölüğünü ilerletebilir.

Fakat muhtemelen, Debord’un Savaş Oyunu’na ilgisi takıntının sınırındadır.  “Biri iddia
edebilir ki, [oyun] kesinlikle savaşla ilgili faktörlerin tümünü ve daha genel olarak
bütün çatışmaların diyalektiğini yeniden üretir” der Debord. Mütevazi bir salon oyu-
nundan cesur bir vaat. Bu kadar hevesli bir iddia Debord’un kendi zamanının politik
havasıyla, yurtta ve dışarıdaki yeni çatışma türlerinin bolluğu ile askeri bilgisayarların
yeni sofistike modellerle karşıtlık modelleyebilmelerindeki artan beceriyle zıtlık gös-
terir. Aynı zamanda, oyunun “bütün çatışmaların diyalektiği”ni yeniden ürettiği
iddiası, Debord’un kültürel ve sosyal “simülasyonların” büyük duyurularını yerle bir
etmeye odaklı önceki işlerinin karşıtı olarak görünmektedir.
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Turn 6 (North) 

Seeing the shift in troop placement, North draws more of its forces toward the battlefield in

the Central Plain, for the moment forestalling any further confrontation in the southwest.

A defensive axis created between the mountain pass and the fortress offers good protection.  

The game requires that each player weigh and anticipate the enemy's future movement

so that one's actions do not facilitate a counterattack. However the game requires a

quick mathematical calculation to determine the outcome of any combat encounter.

This is one way in which Debord's game deviates from chess. Performing these calcula-

tions without the aid of the computer, as simple as they are, would nevertheless cer-

tainly have had an effect on the player's ability to think in a purely strategic way. It

begs the question: Is Debord's game helped or hindered by a computer?

Altıncı Hamle (Kuzey) 

Bölük yerleşimindeki değişimi gören Kuzey, şu an için güneybatıda daha fazla

karşılaşmayı önlemek için Orta Düzlük’teki savaş alanına daha fazla gücünü sürer.  Dağ

geçidiyle kale arasında iyi koruma sunan bir savunma ekseni yaratılır.

Oyun, oyuncunun hareketlerinin karşı atağı hafiletmemesi için her oyuncunun

düşmanın gelecek hareketini tartıp öngörmesini gerektiriyor. Buna rağmen, oyun her-

hangi bir karşılaşmanın sonucunu belirlemek icin hızlı bir matematiksel hesaplama

gerektiriyor. Bu Debord’un oyununun satrançtan ayrıldığı bir nokta. Bilgisayar yardımı

olmadan bu hesaplamaları gerçekleştirmek, kolay olmakla beraber, yine de kesinlikle

oyuncunun tamamen stratejik bir şekilde düşünmesini etkileyecektir. Şu soruyu şart

koşar: Debord’un oyunu bilgisayardan yardım mı almıştır yoksa engellenmiş midir?
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Turn 6 (South) 

The sudden change in momentum toward midfield allows South to amass its forces into a

powerful lattice formation, advancing slightly toward the north. 

Another historical shift concerns the lines of communication. In Debord's original game

there was no mechanism for displaying the lines of communication. The players them-

selves had to superimpose these lines using their imaginations. The computer game

deviates from this approach. In the default setting, all lines of communication are

drawn and updated automatically. Like the auto-calculation of combat, the drawing of

the lines of communication also changes game play significantly. Not only are uninten-

tional mistakes curtailed, there is also a more overt and strict enforcement of the rules.

Each player is more likely to think of the game board in terms of a topological space,

outlined by zones of conflict and lines of flight.

Altıncı Hamle (Güney)

Ortasahaya doğru olan ivmedeki ani değişiklik Güney’in güçlerini etkili bir kafes

düzeninde toparlayarak hafifçe kuzeye ilerlemesini sağlar. 

Başka bir tarihsel değişim iletişim hatlarıyla ilgilidir. Debord’un orijinal oyununda

iletişim hatlarını gösterecek bir mekanizma yoktu. Oyuncular bu hatları tahtanın

üzerinde hayal etmek durumundaydılar. Bilgisayar oyunu bu yakalaşımdan sapar.

Varsayılan düzenlemede bütün iletişim hatları otomatik olarak çizilir ve güncellenir.

Savaşın otomatik hesaplanması gibi, iletişim hatlarının çizimi de oyunu belirgin bir

şeklide değiştirir. Sadece kasıtsız hataları azaltılmaz, aynı zamanda kuralların daha

açık ve sıkı olarak uygulanması gerçekleşir. Her oyuncu oyun tahtasını çatışma böl-

geleri ve uçuş hatlarının belirtildiği bir topolojik alan olarak düşünür.
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Turn 7 (North) 

Both players continue to assemble "crystalline" structures on the board. These crys-

talline formations are desirable because they maximally optimize the combat coeffi-

cients specified in the rules of the game.  

Yedinci Hamle (Kuzey) 

İki oyuncu da tahta üzerinde “kristal” berraklığında yapılar bir araya getirmeye devam

ederler. Bu kristal berraklığındaki düzenler savaş katsayısını oyunun kurallarında belir-

tildiği şekilde maksimum düzeyde optimize ettiklerinden dolayı arzulanırlar.
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Whether or not communication lines and the combat calculations were automated,

playing the game in the 1970s with pencil and paper would certainly have required

an entirely different play style. Computers force a specific way of thinking. The

computer establishes a system of rules, and thus it rewards any player who can

exploit the system to its fullest. Game play then quickly becomes a method of

achieving maximal exploitation. 

For example, in the southwest of the board South must always stay at least two

squares away from North's advancing cavalry. If not, it risks a strike. In this way,

patterns tend to appear on the board: cross shapes, ladders, or latices, often sur-

rounded by invisible demilitarized zones. The rules of the game thus materialize in

visible form creating shapes and relationships. 

Such "crystalline" artifacts can be interpreted as an exploit of the game rules. They

are conventions of behavior that grow directly out of an investigation into the rules

of the system. In the case of computer games, the investigation into the system and

the playing of the system merge into one thing: the practice of game play.

İletişim hatları ve savaş hesaplamaları otomatikleştirilmiş olsun ya da olmasın,

oyunu 1970’lerde kağıt ve kalemle oynamak tamamen farklı bir oyun stilini gerek-

tirirdi. Bilgisayarlar belirli bir düşünme şeklini mecbur kılarlar. Bilgisayar bir kural-

lar sistemi kurar ve böylece sistemi en iyi kullanan oyuncuyu ödüllendirir. Oyun

oynanışı çabucak, en yüksek düzeyde kendi çıkarını sağlamayı amaçlayan bir metod

haline gelir. 

Örneğin, Güney her zaman tahtanın güneybatısında Kuzey’in ilerleyen süvarisinin

en az iki kare uzağında kalmalıdır. Yoksa bir çatışma riski oluşturur. Bu şekilde,

tahtanın üzerinde çeşitli desenler belirir: çapraz şekiller, merdivenler, veya kafes

biçimli formlar, genellikle askeri birliklerden ayrılmış görünmez bölgelerle çevre-

lenmiş örüntüler meydana gelir. Böylece, oyunun kuralları şekiller ve ilişkiler

yaratarak görünür hale gelir. 

Bu tür kristal berraklığında yapılar oyunun kurallarını sömürmek olarak yorumlan-

abilir. Bunlar sistemin kurallarının incelenmesinden direkt meydana gelen davranış

eğilimleridir. Bilgisayar oyunlarında ise sistemin incelenmesi ve sistemin oynan-

ması tek birşeyde birleşir: oyun oynanışının uygulaması.
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Turn 7 (South) 

Seeing that the opponent's communication line is vulnerable, South edges northwest

hoping to gain a tactical advantage during the following turn.  

The field of simulation, practiced by game designers and software engineers alike,

requires a top- down approach. The question is often: What are the global rules of

the system, and how can these rules be modeled? This approach involves abstrac-

tion, generalization, and the construction of algorithms. It is the work of the strate-

gist, the army general, the law-maker, or the ruler.

Yedinci Hamle (Güney) 

Güney rakibinin iletişim hatlarının zayıf olduğunu görerek sonraki hamlede taktik

avantaj kazanmak için kuzeybatıya yanaşır.

Simülasyon alanı, oyun tasarımcıları ve yazılım mühendisleri tarafından uygu-

landığı gibi, yukarıdan aşağı doğru, tüm detayları göz önüne alan bir yaklaşım

gerektirir. Soru genellikle şudur: Sistemin küresel kuralları nelerdir, ve bu kurallar

nasıl modellenebilir? Bu yaklaşım soyutlaştırma, genelleme ve algoritmaların

yapımını içerir. Bu strateji uzmanının, generalin, kanun-yapıcının veya hükmedenin

işidir.
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Turn 8 (North) 

North replaces the infantry with the cannon in the center of the attack, making it much

more risky for South to advance against North's diagonal communication line. 

On the other hand, within the realm of simulation, or with in the rules of a system,

there often emerges representational forms such as the practice of game play, writ-

ing, or image making. Contrasted with the realm of simulation or other globalizing,

rule-based environments, representation is more often a bottom-up practice. It

involves the participation of normal users, artists, storytellers, and activists.

Sekizinci Hamle (Kuzey) 

Kuzey atağın merkezindeki piyadelerini topuyla değiştirir, böylece Güney’in Kuzey’e ait

diyagonal iletişim hattına karşı ilerlemesini daha da riskli hale getirir. 

Öte yandan, simülasyon alanı içinde veya bir sistemin kuralları içinde sıklıkla oyun

oynanışının uygulaması, yazı, veya görüntü üretimi gibi temsili formlar ortaya

çıkar. Temsil, simülasyon alanı veya diğer küreselleşen, kurala dayalı çevrelerin

aksine daha sıklıkla alttan-yukarı doğru bir uygulamadır. Normal kullanıcıların,

sanatçıların, öykücülerin ve eylemcilerin katılımını içerir.
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Turn 8 (South) 

South performs a sneak attack against north's swift relay using the long reach of its

cannon. The loss of the relay is not fatal, but it impedes Norths' ability to move easily

across the territory. 

As a game designer, Debord was attempting a double gesture. On the one hand he

wished to intervene within the realm of simulation, while on the other he wished to

find the exploits within his own set of rules, thereby perfecting game play. Debord

understood, in essence, that one must first lay the rules and then immediately learn

how to excel within them.

Sekizinci Hamle (Güney) 

Güney uzun menzilli topunu kullanarak Kuzey’in hızlı geçişine karşı bir baskın

taaruzu gerçekleştirir. Muhaberat postasının kaybı ölümcül değildir fakat Kuzey’in

alan üzerinde kolayca hareket etme kabiliyetini engeller.

Bir oyun tasarımcısı olarak Debord, çift amaçla hareket etmektedir. Oyunu mükem-

melleştirerek, bir yandan simülasyon alanına müdahale etmeyi, bir yandan da

kendi kurallar kümesinden yararlanmayı dilemiştir. Debord, özünde, kişinin önce

kuralları belirleyip, hemen ardından içinden sivrilmeyi öğrenmenin gerekliliğini

anlamıştır.
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Turn 9 (North) 

North consolidates its position, focusing on the mountain pass. 

In fact several lapses in the rules were found in the book on the game that Debord

and his wife published in 1987. These lapses could be interpreted as an example

of imperfect practice existing within a set of “perfect” rules. It illustrates the tension

between rule making and rule exploiting. So even though Debord wished his rule

book to embody the "dialectic of all conflict," this turned out to be difficult to

achieve during the actual execution of a match. Games are both abstract totality

and empirical practice. A game designer is always a legislator, an enforcer, but a

game player is always something of a hacker.

Dokuzuncu Hamle (Kuzey)

Kuzey dağ geçidine odaklanarak konumunu sağlamlaştırır. 

Aslında kurallardaki bazı sapmalar Debord ve karısının 1987 yılında

yayınladıkları kitapta da geçmektedir. Bu sapmalar “mükemmel” kurallar setinin

içinde yer alan kusurlu bir uygulamanın örneği olarak yorumlanabilir. Kural koyma

ve kuraldan istifade etme arasındaki gerilimi tasvir eder. Debord kural kitabının

“bütün çatışmaların diyalektiği”ni içermesini dilemesine rağmen, bu bir

karşılaşmanın gerçekleştirilmesi sırasında başarılması zordur. Oyunlar hem soyut

bütünlük, hem de deneysel uygulamalardır. Bir oyun tasarımcısı her zaman bir yasa

koyucu ve yaptırım gücü olandır, ama oyuncu her zaman bir tür “hacker”dır.
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Turn 9 (South) 

With caution in mind, South inches forward while maintaining a grid formation for

maximum defensive power. 

Would it be possible to develop a practice that encompasses the lapse between

these two approaches? Is it possible to revisit the type of play proposed here, to

replay the game, and even to rewrite the rules? Are there new exploits as yet

unseen? Are there new play styles as yet unknown?

Dokuzuncu Hamle (Güney)

Temkinli bir şekilde, Güney azami savunma gücünü korumak için bir ızgara düzenini

devam ettirerek ilerler.

Bu iki yaklaşım arasındaki sapmayı içeren bir uygulama geliştirmek mümkün olur

muydu? Burada önerilen oyun türünü tekrar ziyaret etmek, oyunu tekrar oynamak

ve hatta kuralları yeniden yazmak mümkün mü? Henüz görülmemiş yeni istifadeler

var mıdır? Henüz bilinmeyen yeni oyun tarzları var mıdır? 
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Turn 10 (North) 

The detached cavalry group rejoins North's main army, strengthening its position in

midfield. 

Onuncu Hamle (Kuzey)

Ayrılan süvari grubu orta sahadaki kendi konumunu güçlendirerek Kuzey’in ana

ordusuna tekrar katılır. 
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Debord's Game of War, and the Napoleonic warfare it simulated, involved two cen-

tralized networks fighting each other. This kind of network diagram produces a

symmetric game balanced between similarly equipped and equally powerful oppo-

nents. 

But the nature of warfare has changed since the nineteen century. The first half of

the twentieth century saw two world wars and a massively decentralized form of

warfare. In recent decades conflict has largely transitioned into a more distributed

form. Contemporary warfare is more often asymmetrical in nature, and may often

involve proxy wars like the U.S.'s so-called "War on Terror." So today one must

reconsider whether Debord's game is still an effective way to study the nature of

conflict?

Debord’un Savaş Oyunu ve simüle ettiği Napolyon savaş biçimi birbiriyle savaşan

iki merkezileşmiş ağı kapsar. Bu tür ağ şeması benzer şekilde donanmış ve eşit

güçte rakipler arasında dengeli simetrik bir oyun üretir.

Fakat ondokuzuncu yüzyıldan beri savaşın doğası değişti. Yirminci yüzyılın ilk

yarısı iki dünya savaşına ve hiç merkezi olmayan bir savaş formuna tanıklık etti.

Son yıllarda çatışma büyük ölçüde daha dağılımlı bir forma dönüştü. Çağdaş savaş

asimetrik bir doğaya sahiptir ve genellikle A.B.D’nin sözde “Terörle Mücadele”si

gibi iki devletin savaşı arkasındaki büyük güçler düşmanlığını içerebilir. Yani,

bugün Debord’un oyununun çatışmaların doğasını çalışmak için hala etkili bir yol

olup olmadığı değerlendirilmelidir.
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Turn 10 (South) 

South continues to advance up the Eastern Plain, however its mobility is limited in that

direction because of how the Southern communication lines are positioned. As a feint

South sends a single cavalry up the west side, hoping to lure some of North's units

away from the battle about to take place at midfield. 

What it would mean to have a more rhizomatic or distributed version of the game?

What would be the network diagram for such a game? In Debord's original rules

there is a strict division between the combat units and the communication units.

But what if there was an option to make each and every unit a communication

unit? 

Onuncu Hamle (Güney)

Güney, Doğu Düzlükleri’ne doğru ilerlemeye devam eder, buna rağmen Güneyin

iletişim hatlarının konumu yüzünden hareketliliği o yönde kısıtlıdır. Güney bir

süvarisini Kuzey’in bazı birliklerini ortasahada yer alacak savaştan çekmek için

yukarıya, batıya yollar.

Bu oyunun rizomatik veya yayılmış versiyonu ne demektir? Böyle bir oyunun ağ

şeması nasıl olurdu? Debord’un orijinal kurallarında savaş birlikleriyle, iletişim bir-

likleri arasında kesin bir ayrım vardır. Fakat, ya her birliği iletişim birliği yapmak

için bir seçenek olsaydı? 
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Turn 11 (North) 

Seeing the enemy dangerously close to its north arsenal, North moves as rapidly as pos-

sible to the northeast, hoping to block its adversary. 

Would this make the game more rhizomatic? Possibly. The introduction of net-

working as a more active element in strategy would certainly put a stress on the rhi-

zomatic virtues of flux, flight, recombination, and extension. However, new power

differentials would certainly arise. We can imagine a “phase shift” option in which

connectivity, not combat, became the operative force. In this instance, the ability

for units to lend connectivity would outweigh their abilities as combat units.

Connectivity itself would be a kind of weapon.

Onbirinci Hamle (Kuzey)

Düşmanı tehlikeli bir şekilde kuzey cephaneliğine yakın gören Kuzey, onu engellemek

umuduyla kuzeydoğuya doğru mümkün olduğunca çabuk ilerler.

Bu, oyunu daha rizomatik yapar mıydı? Muhtemelen. Ağı daha aktif bir eleman

olarak sunmak, stratejide kesinlikle akışın, uçuşun, yeniden birleşimin ve uzantının

rizomatik erdemleri üzerine vurgu ekleyecektir. Buna rağmen, yeni güç farklılıkları

meydana çıkacaktır. Savaşın değil bağlanırlığın harekat kuvveti haline geldiği bir

“faz kayması” seçeneği hayal edebiliriz. Bu aşamada, birliklerin bağlanırlık sun-

abilmesi, savaş birliği becerilerinden daha ağır basar. Bağlanırlık bir tür silah ola-

caktır.
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Turn 11 (South) 

South severs a line of communication, forcing three enemy units offline and making

them vulnerable to attack. The tide has turned. 

But let us consider the question of “offline units” in greater detail. What would hap-

pen to the game if a new rule were introduced, that offline units could transform

themselves into “sleeper cells”? What if offline units were granted additional abili-

ties, shedding their factional loyalties and slipping into a rogue faction of their

own? New rules would have to be devised over and above Debord's original game.

But nevertheless we can imagine a modification of the game that included rogue

agents, operating autonomously or within an alternate realm of semi-autonomy. 

Onbirinci Hamle (Güney)

Güney üç düşman birliğini çevrimdışı bırakıp atağa karşı savunmasız bırakmak için

bir iletişim hattını koparır. Akıntı tersine döner. 

Ancak, “çevrimdışı birlikleri” sorgusunu daha detaylı ele alalım. Oyuna çevrimdışı

birliklerin kendilerini “uyuyan hücrelere” çevirebilme kuralı eklense ne olurdu?

Çevrimdışı birlikler, ek bir beceriyle kendi gruplarına olan sadakatlerinden sıyrılıp,

başınabuyruk gruplar oluştursalar nasıl olurdu? Debord’un orijinal oyununun üzer-

ine ve üstünde yeni kurallar icat etmek gerekirdi. Ancak yine de oyunun özerk bir

şekilde işleyen veya yarı-özerk alternatif bir alem içinde çalışan başınabuyruk ajan-

ları içeren modifikasyonunu hayal edebiliriz .
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Turn 12 (North) 

With its army in disarray, North attempts a risky move toward South's rear communi-

cation connection. 

Game rules are inherently open as they must be legible and intelligible to any play-

ers wishing to play. "Open sourcing" the Game of War and releasing it to the net-

work provides a new opportunity to negotiate the rules and reestablish Debord's

theoretical practice of conflict simulation.

Onikinci Hamle (Kuzey) 

Ordusu kargaşa içinde olan Kuzey, Güney’in gerideki iletişim bağlantısına doğru riskli

bir hamle yapar.

Oyun kuralları, oynamak isteyen herhangi bir oyuncuyaokunaklı ve anlaşılır olması

gerektigi için doğal olarak açıktır. Savaş Oyunu’nu “açık kaynak” ile ağa sürmek,

kuralları görüşmek ve Debord’un çatışma simülasyonu kuramını tekrar düzenlemek

için yeni fırsatlar sunar.
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Turn 12 (South) 

South continues to advance and captures North's second relay, while physically block-

ing its opponent’s ability to compromise its communication lines to the rear. With its

last hope gone, North surrenders the match.

Onikinci Hamle (Güney) 

Güney ilerlemeye devam eder ve fiziksel olarak rakibinin iletişim hatlarını geriye iletme

becerisini engelleyerek Kuzey’in ikinci muhaberat postasını ele geçirir. Son umudunu

da yitiren Kuzey teslim olur.
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Website: http://r-s-g.org/kriegspiel  

RSG production team for "Kriegspiel": 

Alexander R. Galloway, producer and programming 

Carolyn Kane, research 

Adam Parrish, programming 

Daniel Perlin, sound 

DJ /rupture and Matt Shadetek, music 

Mushon Zer-Aviv, design  

Text and match documentation by Alexander R. Galloway and Mushon Zer-Aviv.

Web sitesi: http://r-s-g.org/kriegspiel

“Kriegspiel” için RSG Yapım Ekibi:

Alexander R. Galloway, yapım ve programlama 

Carolyn Kane, araştırmacı 

Adam Parrish, programlama 

Daniel Perlin, ses 

DJ /rupture ve Matt Shadetek, müzik 

Mushon Zer-Aviv, tasarım

Metin ve karşılaşmanın belgelemesi: Alexander R. Galloway ve Mushon Zer-Aviv.
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In front of the photograph of my mother as a child, I tell myself: she is going to die:  I shud-

der, like Winnicott's psychotic patient, over a catastrophe, which has already occurred.

Whether or not the subject is already dead, every photograph is this catastrophe.  

Roland Barthes5

Today, media collects and distributes images for us with immense speed and magni-

tude. We are surrounded by these images; and more than ever, all communication

technologies -as efficient apparatuses of late capitalism- infuse our lives with vast at-

tacks of images. Nevertheless, we have also learned from the same sources that the

meaning of any image is dependent on the context.6 It is not only the images, but al-

so ideologies and realities behind the images that are being created for us.   

In this respect, “Postcapital”, as an ironically questioning archive developed by Da-

niel García Andújar, shoots back with the same gun by detecting lapses in our per-

ception and explanation of political, cultural, economic, social, and even technolo-

gical conditions and realities. He indexes our cognitive mechanisms.   

Andújar's project strives to make sensible connections between mediated images of

an immense and chaotic pile. His intention is building a system that helps the vie-

wer/user to correlate incidents of certain periods of different time slices of a decade

via multidirectional links. The links are supposed to work like synapses between

neurons: Firing back and forth, carrying information between each and every single

image so as to build up consciousness on a neural network… The period between

the years of 1989-2001, to which the images refer, is the period when the Internet

ascended on the conventional and relatively much slower media. It can be regarded

almost as the Big Bang of the media image production and circulation processes, as

well as the lapses caused by overloaded information.    

Başak Şenova 
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Annemin çocukluk fotoğrafının önünde kendi kendime şunu söylüyorum: O ölecek:

Winnicott’ın psikozlu hastası gibi, çoktan olup bitmiş bir felaket karşısında tüylerim

ürperiyor. Kişi ölmüş ya da henüz ölmemiş olsun, her fotoğraf bu felakete işaret eder.

Roland Barthes5

Bugün, medya bizim için takip edilemez bir hızda ve miktarda imgeler topluyor ve

dağıtıyor. Bu imgeler tarafından çevrilmiş durumdayız ve her zamankinden de

fazla, bütün iletişim teknolojileri –geç kapitalizmin etkili aygıtları olarak– büyük

ölçütlerdeki imge ataklarıyla yaşamımıza karışıyorlar. Ancak, yine aynı kaynakların

bize öğrettiğine göre herhangi bir imgenin anlamı, bağlamına göre değişir.6 Bizim

için yaratılmış olan sadece imgeler değil, aynı zamanda ideolojiler ve imgelerin

ardındaki gerçeklerdir.

Bu açıdan “Postcapital”, Daniel García Andújar tarafından geliştirilmiş olan arşiv

ironik bir şekilde sorgulayıcıdır, algımızdaki ve açıklamalarımızdaki politik,

kültürel, ekonomik, sosyal ve hatta teknolojik şartları ve gerçeklerdeki atlamalar›
ortaya çıkararak aynı silahla vurur. Andújar, bilişsel mekanizmalarımızı dizinler. 

Andújar’ın projesi, geniş ve kaotik bir yığının medyatize edilmiş imgeleri arasında

akla yatkın bağlantılar kurmaya çalışır. Amacı, izleyiciye/kullanıcıya on yıllık farklı

zaman dilimlerinin belirli dönemlerindeki olaylar arasında, çok yönlü bağlar yoluy-

la ilişki kurmaya yardım eden bir sistem oluşturmaktır. Bağlar, nöronlar arasındaki

biyotlar gibi çalışmalıdırlar: İleri ve geri ateş ederek, sinir ağında bilinç yaratmak

için her imge arasında bilgi taşıyarak… İmgelerin ait olduğu 1989-2001 yılları

arasındaki dönem, İnternet’in geleneksel ve nispeten yavaş mecralardan üstün

olduğu dönemdir. İnternet, imge üretimi ve dolaşım süreçleri, aşırı yüklenen bilgi

sonucu ortaya çıkan atlamalarla, neredeyse medyanın “Big Bang”i7 olarak

düşünülebilir.

Başak Şenova
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Postcapital. Archive 
1989-2001 
IRIS DRESSLER 
(German-English Translation: Dawn Michelle d’Atri)

The project—conceived, in equal measure, as multimedia installation, stage, open

databank, and workshop—is founded on a digital archive comprised of over

250,000 documents (texts, audio files, videos, etc.) from the Internet, compiled by

the artist over the past ten years. 

Postcapital revolves around the far-reaching changes having evolved worldwide in
social, political, economic, and cultural realms over the last two decades, their wa-
tershed moments emblematized in the 1989 fall of the Berlin Wall and the attacks
on September 11, 2001. Here, Andújar views the developments subsequent to the
“fall of the Wall” not as aspects of postcommunism but rather of postcapitalism.
Emerging here is the question as to what extent capitalist societies have changed in
the absence of their erstwhile counterparts, and which new walls have been erected
through global politics following the events of 1989 and 2001.

The triumphal course of capitalism and of the Western democracies has by no me-
ans proved to guarantee peace, security, and stability, as the conflicts in former Yu-
goslavia, the war in Iraq, or, even more recently, the slumps in the U.S. financial
markets have demonstrated. “Postcapital” is an attempt at reading the complex and
divergent realities of the twenty-first century by virtue of their forms of representa-
tion: the review of an age whose prelude has been pinpointed by Andújar as locali-
zed between 1989 and 2001.

The English term “postcapital” references financial capital as well as capital cities.

As such, the project explores both the transformations of capitalist societies and the

shifting of their urban loci of power.

In 1989, the first cornerstones were laid at the Genevan research institute CERN for
the World Wide Web, the significance of which has been sufficiently noted for the
transition from industrial to knowledge society. “Postcapital” therefore alludes less
to the utopias of a vanquished capitalism than to those upheavals affecting all areas
of life that are both spawned and exacted by the networked age of information.

In view of contemporary information and storage media, knowledge is, according

to the artist’s theory, no longer acquired by visiting archives, but rather through life
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Postkapital. Arşiv 
1989-2001
IRIS DRESSLER
(Almanca-İngilizce çeviri: Dawn Michelle d’Atri)

Proje, eşit ölçekte, bir multi-medya enstalasyonu, sahne sunumu, açık veri tabanı ve

atölye çalışması olarak tasarlanmıştır ve sanatçının geçtiğimiz 10 yıl içerisinde İn-

ternet’ten derlediği 250.000'in üzerinde belgeden (metinler, işitsel dosyalar, video-

lar vs.) oluşmaktadır.

Postkapital, geride bıraktığımız 20 yıllık zaman diliminde, dünya genelinde sosyal,
siyasi, ekonomik ve kültürel ölçekte yaşanan sert değişimi ve bu sürecin 1989'da
Berlin Duvarı’nın yıkılması ve 2001 yılındaki 11 Eylül saldırıları ile simgeleşen ens-
tantanelerini eksen almaktadır. Andújar, Duvar’ın yıkılmasının ardından yaşanan
gelişmeleri post-komünizm değil, post-kapitalizm unsurları olarak değerlendirmek-
tedir. Bu noktada beliren soru ise kapitalist toplumların bir zamanki eşdeğerlerinin
yokluğunda ne ölçüde değiştiği ve 1989 ile 2001 olaylarını takip eden küresel siya-
set ortamında başka hangi yeni duvarların örüldüğüdür. 

Kapitalizmin zafer iddiaları ile Batı demokrasileri -eski Yugoslavya’daki çatışmaların,
Irak'taki savaşın ya da daha yakın tarihte ABD’de finansal piyasalarda yaşanan dalga-
lanmaların gösterdiği üzere, barışı, güvenliği ve istikrarı sağlayamamıştır. “Postkapi-
tal”, 21. yüzyılın karmaşık ve çelişkili olgularını, temsili yapıları çerçevesinde ele al-
mayı amaçlayan bir çalışmadır; prelüdü Andújar tarafından 1989 ve 2001 olayları
arasındaki zaman dilimi olarak gösterilen bir dönemin değerlendirmesidir.

İngilizce bir terim olan “postkapital”, hem finansal sermayeye hem de başkentlere

atıfta bulunmakta ve bu kapsamda, kapitalist toplumlardaki dönüşümleri ve kent

merkezli güçlerinin değişimini araştırmaktadır. 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin önemi, ilk olarak 1989 yılında Cenevre
Araştırma Enstitüsü (CERN) tarafından saptanmıştır. Bu nedenle “Postkapital”, yenik
kapitalizmin ütopyalarından çok, "network"leşmiş enformasyon çağının hem üretip
hem de dayattığı, ve yaşamın her alanını etkileyen karışıklıklar üzerinde durmaktadır. 

Günümüzün enformasyon ve depolama odaklı medya ortamında, sanatçının teorisi-
ne göre, bilgi, arşiv ziyareti ile değil, networkleşmiş arşivlerden yaşam aracılığı ile
edinilmektedir. Bu nedenle de, bilginin yorumlanmasına önemli bir rol düşmekte-
dir. Bu açıdan “Postkapital”, arşivlerin birbirleriyle çapraz bağlantılar kurduğu açık
bir modeldir; kullanışlı ve uygulanabilir olduğu kadar mecazidir de...
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in the networked archives. Thus, an essential role is inherent in the interpretation

of information. In this sense, “Postcapital” is an open model for traversing archives,

as metaphorical as it is practical and implementable. 

Postcapital. Archive 
1989-2001 
IRIS DRESSLER 
(German-English Translation: Dawn Michelle d’Atri)

Scenarios
Postcapital, first shown in 2006 at the art institution La Virreina in Barcelona, is

presented in a different way at each exhibition space it graces. In Stuttgart, the pre-

sentation consisted of an ensemble of accessible exhibition modules portraying the

outside view of an “urban silhouette” shifted from the center. The video montages,

images, and documents which could be seen inside are all based on Andújar’s digi-

tal archive and were focused on various contextual aspects.

Chronology
The expansive setting was framed by a voluminous frieze of images delineating a

subjective chronology of events having taken place between 1989 and 2001. The

first and last images were derived from an advertising campaign in a South African

daily newspaper operating with the slogan “The world can change in a day.” One

motif shows the Berlin Wall on November 8, 1989 and the other the square at New

York’s World Trade Center on September 10, 2001.

Private/Public
Contrasted on two respective banners were logos of globally operating companies

opposite names of left-wing organizations: in proxy for, on the one hand, the priva-

tization of almost all public spheres of life and, on the other hand, the reappropri-

ation of the public scopes of agency.

Media Noise
Positioned in front of the “urban silhouette” was an open video installation drawing

on “old-media” archive inventory. It interrelated Cold War propaganda films, politi-

cal advertisements, entertainment “for men“ (soccer; sex), commercials and finan-

cial news.
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Postkapital. Arşiv 
1989-2001
IRIS DRESSLER
(Almanca-İngilizce çeviri: Dawn Michelle d’Atri)

Senaryolar
İlk olarak 2006 yılında Barselona'daki La Virreina Sanat Enstitüsü’nde gösterime

sunulan “Postkapital”, onurlandırdığı her sergi ortamında farklı bir şekilde sunul-

maktadır. Stuttgart’taki sunum, merkezden kayan bir “kent silüeti”nin dış görünü-

münü betimleyen sergi modüllerinden oluşan bir set içeriyordu. Sunulan tüm video

kurguları, resimler ve dokümanlar Andújar'ın dijital arşivine dayanmaktaydı ve çe-

şitli bağlamsal yönlerine göre odaklanmıştı.

Kronoloji
Açık yapının çerçevesini, 1989 ile 2001 arasında yaşanan olayların öznel bir krono-
lojisini tasvir eden, çok büyük bir resim koleksiyonu oluşturuyordu. İmgelerden ilki
ve sonuncusu, “Dünya bir günde değişebilir” sloganıyla reklam kampanyası yürüten
bir Güney Afrika gazetesinden alınmıştı. İmgelerden biri 8 Kasım 1989'da Berlin
Duvarı’nı, bir diğeri de 10 Eylül 2001'de New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’ni
göstermektedir.

Özel/Kamusal
İki ayrı afişte, tezat oluşturacak şekilde, dünya çapındaki şirketlerin logolarıyla sol-

cu organizasyonların adları yer alıyordu: Biri yaşamın neredeyse tüm alanlarının

özelleştirilmesini temsil ederken, diğeri ajansın kamusal etkinlik alanlarını yeniden

kendine mal etmesini simgeliyordu.

Medya Gürültüsü
“Kent silüeti”nin önünde, “eski-medya” arşivlerinin envanterlerini kullanan bir açık

video enstalasyonu bulunuyordu. Birbiriyle ilişkilendirilen soğuk savaş propaganda

filmleri, siyasi reklamlar, “erkeklere yönelik” eğlenceler (futbol, seks), televizyon

reklamları ve finansal haberler gösteriliyordu.

Modüller
“Kent silüeti”, sergi modüllerinden oluşan bir labirenttir. İki girişi olan labirentte zi-
yaretçiyi bir video projeksiyonu karşılıyordu. Birinde, duvarların yıkılışından oluşan
bir kurgu, diğerinde ise bir metropolün uydu görüntüsü helezonik bir kamera planı
ile sunuluyordu. Ancak ikinci bir bakışta New York’ta yıkılan İkiz Kuleler’in bulun-
duğu arazinin (Ground Zero) kentsel dokusu seçilir.
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Modules
The “urban silhouette,” a labyrinthine ensemble of exhibition modules, could be ac-

cessed through two entrances where visitors encounterd a video projection. One

showed a video montage of documentations of walls being stormed. The other sho-

wed a helical camera pan along the satellite image of a metropolis. Only upon se-

cond glance is the urban texture recognizable as “Ground Zero.”

Border Crossings
The six exhibition modules connecting the two entrances contained audio, image,

and video collages focusing on the various contexts. The space adjacent to the “stor-

ming of walls” presented various declassified documents related to the “revolutions

of 1989” in Eastern Europe. Highlighted here were, furthermore, a series of other

events that provoked or heralded decisive changes in 1989: for instance, the Tia-

namnen Square massacre in Beijing, the U.S. troops’ invasion of Panama, or the Ex-

xon Valdez oil spill.

9/11 Mysteries
The exhibition module next to “Ground Zero” revealed a counterstatement to the

official reports on the attacks of September 11, 2001—the video documentation,

9/11 Mysteries, substantiating how the collapse of the World Trade Center towers

could only have been caused by targeted explosions. The aim here was not to corro-

borate or to invalidate any particular theory, but rather to explore the question of

what its collective credibility is dependent on. At the same time, Andújar referenced

Pinochet’s military coup on September 11, 1973 in Chile.

Red Box/Black Box
Situated at the center of the architectural ensemble were two exhibition modules,

one red and one black. The red box comprised sources like the “Marxists Internet

Archive” or a compilation of various musical interpretations of the “Internationale.”

In the black box, Andújar showed his video work Honor, which interweaves images

of war and terror from computer games, newscasts, amateur documentations, and

advertising campaigns. In contrast, he examined the representational forms of re-

sistance in a slideshow, collecting images of the global demonstrations against the

war in Irak, which took place on March 20, 2003.

Cartographs and Diagrams
Forming a “hub” between the different spatial segments, an open booth housed a

collection of maps and diagrams that presented distinct interpretations of globally

entwined social, political, and economic changes. An animation interlinking the sa-

tellite images of current megacities and agglomerations likewise points to an alte-

red perception of the world.
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S›n›r Geçiflleri
İki girişi birbirine bağlayan altı modülde, çeşitli içeriklere odaklanan ses, resim ve

video kolajları bulunuyordu. “Yıkılan duvarlar”ın yanındaki alanda, Doğu Avru-

pa'daki “1989 Devrimi” ile ilgili gizliliği kaldırılmış belgeler yer alıyordu. Burada

ayrıca, Pekin'deki Tiananmen Meydanı katliamı, Amerikan askerlerinin Panama is-

tilası ya da Exxon Valdez petrol sızıntısı gibi 1989 yılında keskin değişimlere yol

açan olaylar vurgulanıyordu. 

9/11 S›rlar›
New York’ta yıkılan İkiz Kuleler’in bulunduğu arazinin yer aldığı sergi modülünün

yanında, 11 Eylül saldırılarıyla ilgili resmi raporlarla çelişen yaklaşımlar sunuluyor-

du –örneğin, Dünya Ticaret Merkezi’nin ancak uzaktan hedeflenmiş patlamalarla

çökebileceğini kanıtlayan bir video gibi. Burada herhangi bir teoriyi destekleme ya

da geçersiz kılma amacı güdülmüyor, ancak kolektif olarak güvenilir olanın neye

bağlı olduğu sorusu irdeleniyordu. Andújar burada aynı zamanda, Pinochet’nin

1973’de Şili’deki 11 Eylül darbesine atıfta bulunuyordu. 

K›rm›z› Kutu/Siyah Kutu
Mimari bölümün merkezinde iki sergi modülü yer alıyordu. Bunlardan birisi kırmızı

diğeri siyahtı. Kırmızı kutuda “Marksist İnternet Arşivi” ya da “Enternasyonel”in çe-

şitli müzikal yorumlarının derlemesi gibi kaynaklar bulunuyordu. Siyah kutuda ise,

bilgisayar oyunları, haber bültenleri, amatör çekimler ve reklam kampanyalarından

derlenmiş savaş ve terör imgelerinin bulunduğu, Andújar'ın “Onur” isimli video ça-

lışması gösteriliyordu. Buna karşın, bir de direnişin temsili formları bir slayt gösteri-

sinde inceleniyordu. Bu gösteride 20 Mart 2003'de düzenlenen, Irak’taki savaş kar-

şıtı küresel gösterilerin imgeleri derlenmişti.

Kartograflar ve Grafikler
Farklı mekansal birimlerin bağlandığı “merkez”de, açık bir reyonda küresel ölçekte

gelişen sosyal, siyasi ve ekonomik değişikliklere farklı yorumlar getiren harita ve

grafikler sunuluyordu. Mega-kentlerin uydu görüntüleri ile yığıntılar arasında bağ

kuran bir animasyon da dünyaya ilişkin değişen algıya işaret ediyordu.

Arfliv ve Atölye Çal›flmas›
Arşivin kalbi olan server, “kent silüeti”nin ardında gizlenmişti. Arşiv server’ına bağlı

bulunan farklı bilgisayarlar aracılığı ile ziyaretçilere, arşivdeki verilerin tamamına

erişim imkânı sağlıyordu. Ziyaretçiler bu verilerden, kişisel araştırma, materyal

kopyalama, arşivin sınıflandırma şemasına müdahale etme ya da monitörlerde,

kendi arşiv seçkilerini sunma amacıyla yararlanabiliyorlardı. Ayrıca, söz konusu ar-

şiv bölümünde çeşitli etkinlikler de gerçekleştiriliyordu.
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Archive and Workshop
The “heart” of the archive—the server—was concealed behind the “urban silhouet-

te.” Through different computers networked with the archive server, visitors were

provided with direct access to the entire stock of data in the archive. They could use

it for personal research, to copy materials, to intervene in the archive’s classification

scheme, or to present their own selection from the archive on monitors. In addition,

a series of events were held in the archive section.

Library
An element decoupled from the archive section, the digital library offered access to

writings, texts, videos, and audio documents from, or about, over two hundred aut-

hors who have enduringly influenced current thought. A selection from the inven-

tory was made available in printed form.

Archiving Lapses
A short interview with Iris Dressler and Hans D. Christ on “Postcapital. Archive 1989 –

2001” by revolving around the notion of “lapse”.

Baflak fienova: The act of archiving implies a time-lapse. Yet, archiving somehow

fills the gaps between afterimages of any event. How do you see “Postcapital” pro-

ject in this line of thought? 

Iris Dressler and Hans D. Christ: “Postcapital” project is a process, an archive and
a three-dimensional, multi media and variable installation, presenting a subjective
– that is an artist’s – interpretation of the material archived, and consisting in vario-
us modules (or chapters). There are different activities related to the project: the
collection of data filtered by search engines (which are by no means neutral or non-
intentional) that are filtered, structured and ordered – in short archived – by the ar-
tist as well as collaborators; the spatial and audio-visual interpretation of the archi-
ve’s material by the artist varying from place to place –thus a second selection and
recontextualization; the public access to the archive (interpretation number 1) as
well as to the artist’s interpretation (number 2) in exhibition contexts; the open and
uncontrollable interpretation and recontextualization of the material  (of the archi-
ve’s mere data - people can copy and work with its materials) as well as of the actual
installation through the exhibition’s audience. If “Postcapital Archive 1989 – 2001” fi-
nally deals with (and gives access to) a. the media representation of those transitions
which have influenced the so called Western world deeply in the past twenty years; b.
the transition from “old” archives being visited, to the “new” archives we are living in;
and c. complex strategies of recontextualisation and interpretation, then it brings lap-
ses into a deconstructive play in many regards: Lapses understood as potentialities
to load things with diverse and even contradictory meaning.

BIENAL_3 101-150  4/20/09  3:49 PM  Page 144



145

Kütüphane
Dijital kütüphane, sözü geçen tema ile ilgili 200’den fazla yazarın makalelerine,

metinlerine ve görsel-işitsel dökümanlarına erişim sağlıyordu. Envanterle ilgili bir

seçki de basılı olarak ziyaretçiye sunuldu.

Atlamaları Arşivlemek
Iris Dressler ve Hans D. Christ’le, “Postkapital. Arşiv 1989–2001” üzerine, atlama
kavramı üzerine kısa bir söyleşi.

Baflak fienova: Arşivleme eylemi zaman-atlamas›n› imler. Aynı zamanda arşivle-

me, herhangi bir olaya dair zihinde kalan görüntüler arasındaki boşlukları da dol-

durur. ‘Postkapital’ projesini bu bağlamda nasıl değerlendirirsiniz?

Iris Dressler ve Hans D. Christ: “Postkapital”, bir süreç, bir arşiv ve üç boyutlu ve

değişken bir multimedya enstalasyonudur; arşivlenen malzeme hakkında öznel bir

yorum –sanatçının yorumunu– ortaya koyar ve çeşitli modüllerden (veya bölümler-

den) oluşur. Proje dahilinde çeşitli eylemler gerçekleşir: arama motorları üzerinden

verilerin toplanması (ki bunlar hiçbir şekilde tarafsız veya kasıtsız değildir), bunla-

rın sanatçı ve beraber çalıştığı kişiler tarafından filtrelenmesi, planlanması ve dü-

zenlenmesi, kısaca arşivlenmesi; malzemenin, sanatçı tarafından, gösterildiği yere

göre, mekansal ve görsel-işitsel olarak yorumlanması, ki bu ikinci bir seçim ve bağ-

lamlandırma demektir; sergi bağlamında seyircinin arşive erişimi (yorum no:1) ve

sanatçının yorumuna erişimi (yorum no:2); arşivin salt verisi olan malzemenin (ki-

şiler bu malzemeyi kopyalayabilir ve çalışabilir) ve enstalasyonun izleyiciye açık

kontrol dışı yorumlandırılması ve bağlamlandırılması. Eğer, sonuç olarak, “Postka-

pital”. Arşiv 1989-2001 birtakım atlamalar meydana getiriyorsa, şu noktalarla bir-

çok anlamda ilgilendiği (ve erişim sağladığı) içindir: a) son yirmi yılda Batı dünya-

sını derinden etkilemiş değişimlerin medyasal ortamda temsilleri, b) ‘eski’ arşivler-

den, bugün içinde yaşadığımız ‘yeni’ arşivlere geçiş, c) karmaşık bağlamlandırma ve

yorumlama stratejileri. Bu yapıçözümcü bir süreçtir ve atlama burada, olayları

farklı, hatta çelişkili anlamlarla yükleme potansiyeli olarak düşünülür. 

Bfi: Sözel ve görsel enformasyon akışı sayesinde medya kolektif bir bellek (ve tarih)

yaratır; bu kişisel bellekle bağdaşabilir veya ondan farklı olabilir. Bu bağlamda,

“Postkapital”. Arşiv 1989–2001 projesinin işlevi ve önemi nedir?

ID & HDC: Stuttgart Württembergischer Kunstverein’de gerçekleştirilen “Postkapi-

tal”. Arşiv 1989-2001, sözü edilen kolektif belleğin son yirmi yılda hızla değişmekle

kalmayıp, hem bir neslin ‘paralel gerçekleri’ tarafından belirlendiğini, hem de bun-

ların içlerine kadar nüfuz ettiğini ortaya koydu. Medya ikonları bile (şayet böyle bir
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Bfi: Through verbal and visual information flow, the media creates a collective me-

mory (simultaneously history) that overlaps and/or differs from personal memori-

es. In this context, how do you define the function and the signification of “Postca-

pital. Archive 1989 – 2001” project? 

ID & HDC: The experience with “Postcapital Archive 1989 – 2001” project in the

Württembergischer Kunstverein in Stuttgart has clearly shown that the so called

“collective memory” has not only changed rapidly in the past two decades, but is al-

so inscribed by, and inscribes itself to the “parallel realities” within one generation.

Even what we call media icons are perceived and remembered (if any) very diffe-

rently from people of both different and the same generations.  At the same time, it

seems that media memory gets lost very quickly. 9/11 is connected now to the ima-

ges of the imploding Twin Towers, repressing those from September 11, 1973 in

Santiago de Chile. Some images, for example those from the construction of and in-

cidents at the Berlin Wall, have been constantly repeated almost for the past fifty

years in the German media; for some people born in the late 70’s or early 80’s, they

are more or less meaningless despite their presence. Finally, the “collective me-

mory” seems to be quite related to the media, people are used to dealing with it.

And I am talking here about an audience more or less related to the same cultural

context. So it was quite interesting to see the various ways in which people appro-

ached the exhibition, how they understood, connected with, and reacted to the ma-

terial, what kind of histories they related with, or re-constructed out of it.

Bfi: What is your definition of the notion of lapse in the context of “Postcapital”

project?

ID & HDC: Archiving implies hierarchies, standards, protocols, systematics, and the

imaginary or projective construction of completeness, coherency, chronology, or-

der, etc. Lapse, in the sense of shifts, gaps, slips, faults, misunderstandings, mis-

connections… implies the potentiality not only of calling into question the repressi-

ve and excluding fiction of coherency (etc.), but to intervene in its restrictive struc-

tures. It might allow an interpretation that changes the item it interprets, in the

sense of what Derrida calls a “performative interpretation”. This basically describes

the potentialities of “Postcapital”.
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şey varsa), gerek aynı neslin insanları gerekse farklı nesilden insanlar tarafından

çok değişik şekillerde algılanıyor ve hatırlanıyor. Bununla beraber, medyanın oluş-

turduğu bellek çok da çabuk unutuluyor. Bugün 9/11, infilak eden İkiz Kuleler im-

gesiyle bağdaştırılıyor; 11 Eylül 1973 Şili Santiago olayına ait imgeler ise tamamen

geriye itilmiş durumda. Mesela, Berlin Duvarı’nın inşasını ya da burada meydana

gelmiş olayları gösteren bazı imgeler neredeyse elli yıldır Alman basını tarafından

tekrar tekrar gösterilir; ancak bunlar 1970’lerin sonuyla 1980’lerde doğmuş birçok-

ları için var olmaya devam etseler de, neredeyse anlamsızdırlar. Sonuç olarak, ‘ko-

lektif belleğin’ medyayla oldukça ilişkili olduğu görülüyor ve insanlar bunu bu şekil-

de ele alıyor. Burada aşağı yukarı aynı kültürel bağlamın insanlarından oluşan bir

izleyici kitlesinden söz ediyoruz. Dolayısıyla, sergiyi görenlerin farklı yorumlarını,

gösterilen malzemeyi nasıl algıladıklarını, malzemeyle ne şekillerde bağlantıya geç-

tiklerini ve ona nasıl tepki verdiklerini, ne tür tarihyazımlarıyla ilişkilendirdiklerini

veya başka ne gibi kurgular yarattıklarını gözlemlemek oldukça ilginç oldu. 

Bfi: “Postkapital” projesi bağlamında atlama kavramını nasıl tanımlarsınız?

ID & HDC: Arşivleme eylemi, hiyerarşiler, standartlar, protokoller, ve sınıflandır-

maların yanında bütünlük, tutarlılık, kronoloji, düzen gibi şeylerin hayali veya iz-

düşümsel kurulumlarını da beraberinde getirir. Değişim, çıkarım yapma, boşluk,

sapma, hata, yanlış anlama, bağlantısızlık anlamlarındaki atlama, tutarlılık adına

başvurulan, bastırıcı ve dışlayıcı olan kurgunun sorgulanmasını gerektirir. Aynı za-

manda, bunun kısıtlayıcı yapılarına müdahale etmenin de önünü açar. Derrida’nın

‘performatif yorum’ olarak tanımladığı yorumun, yorumlanan şeyi değiştirmesine

olanak sağlayabilir. Bu, esasen “Postkapital”’in potansiyelini açıklar.
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NOTES
1 Toufic, Jalal.  “Ruins” Unrecorded Ed. Başak Şenova (Istanbul: Akbank Art Center, 2008), 7. 

2 In The Optical Unconscious. (Cambridge: MIT Press, 1993), Rosalind E. Krauss makes a
detailed analysis of the “on/off on/off situation” noted in Freud’s practise.

3 An extract from “The Artist’s Protest”, signed by Ernest Meissonier, Charles Gounod, Charles
Garnier, William Bouguereau, Alexandre Dumas, François Coppée, Leconte de Lisle, Sully
Prudhomme and Guy de Maupassant, along with others. Le Temps, February 14 1887,
inspired by Roland Barthes’ book Bir Deneme Bir Ders: Eiffel Kulesi ve Açılış Dersi (Le Tour
Eiffel/Leçon)– çev: Mehmet Rifat, Sema Rifat (1. baskı, YKY, 2008) 

4 Calvino, Italo. Invisible City (London: Picador, 1979), 39.   

5 Roland Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography, trans. Richard Howard (New
York: Farrar, Straus and Giroux, Inc., 1981), 101-103.

6 In On Photography, (Penguin Books 1979), Susan Sontag exemplifies photography in rela-
tion to various contexts. 
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NOTLAR
1 Toufic, Jalal. “Harabeler”, Kayıtsız Ed. Başak Şenova (İstanbul: Akbank Sanat Merkezi,
2008), 7.

2 The Optical Unconscious (Cambridge: MIT Press, 1993) kitabında Rosalind E. Krauss,
Freud’un pratiğinde belirlenmiş “açık/kapalı açık/kapalı durumu”nun detaylı bir analizini
yapar.

3 Le Temps, 14 Şubat 1887. Başkalarının yanı sıra Ernest Meissonier, Charles Gounod,
Charles Garnier, William Bouguereau, Alexandre Dumas, François Coppée, Leconte de Lisle,
Sully Prudhomme ve Guy de Maupassant tarafından da imzalanan “Sanatçıların
Protestosu”ndan alınmıştır. Roland Barthes’ın kitabı Bir Deneme Bir Ders: Eiffel Kulesi ve
Açılış Dersi’nden (Le Tour Eiffel / Leçon) (çev: Mehmet Rifat, Sema Rifat, 1. baskı, YKY,
2008) esinlenilmiştir.

4 Calvino, Italo. Invisible Cities (Londra: Picador, 1979), 39.

5 Barthes, Roland. Camera Lucida: Reflections on Photography, trans. Richard Howard (New
York: Farrar, Straus, and Giroux, Inc., 1981), 101-103.

6 Fotoğraf Üzerine’de (Penguin Books, 1979), Susan Sontag fotoğrafı, değişik bağlamlarda
yüklendiği anlamlar açısından örnekler.

7 Evrenin başlangıcı olarak kabul edilen büyük patlama.

153

BIENAL_3KITAP  4/21/09  7:40 PM  Page 153



154

CONTRIBUTORS
After graduating from Ankara University, Faculty of Language, History and Geography,
Theatre Department, Gökhan Akçura became a lecturer in the same department. After leav-
ing the university in 1982, he worked as a scriptwriter for advertising and cinema, as a pub-
lisher, editor, and radio host. He is still a dramaturge at the Istanbul State Theatre. He also
continues his work as a freelance researcher and writer. He became the executive editor for
Albüm magazine in 1998. He has published several books on theatre, cinema, and contempo-
rary life history since 1990. Akçura’s weekly columns have been published in Radikal, Vatan,
and Star newspapers. He continues to write for Roll, Bant, Virgül, Toplumsal Tarih monthly
magazines.

Daniel G. Andújar, based in Barcelona, is a long-time member of irational.org http://ira-
tional.org/; founder of Technologies To The People; the creator of numerous projects on the
Internet such as art-net-dortmund, http://e-barcelona.org, http://e-valencia.org, http://e-
seoul.org, http://e-wac.org, http://e-sevilla.org, http://e-madrid.org. He has directed numerous
workshops for artists and social collectives in different countries. Recent projects include:
53rd International Art Exhibition, La Biennale di Venezia (Catalan Pavilion, with: Archivo F.
X./Pedro G. Romero, sitesize; curator: Valentín Roma); Postcapital Archive (1989 - 2001),
Württembergischer Kunstverein, Stuttgart; Kunst im Zeitalter des Geistigen Eigentums, 
Hartware MedienKunstVerein, Dortmund; Mediating Conşict, Maison de La Culture, 
Montreal; Herramientas del Arte, Parpalló, Valencia; Postcapital (Mauer). Museum for 
Modern Art Bremen; Trapped in Amber. Angst for a Reenacted Decade. Postcapital (Honor).
UKS, Oslo, Norway. http://www.danielandujar.org

Yane Calovski studied art at the Pennsylvania Academy of Fine Art/University of
Pennsylvania and Bennington College (USA), and participated in the post-graduate studio
program both at the CCA Kitakyushu (Japan) and the Jan van Eyck Academie (NL). His con-
textual work incorporates writings, drawings, videos, public actions, publications, installa-
tions. His work has been exhibited and published internationally, most recently as part of the
exhibition "The Rest of Now" at Manifesta 7 in Bolzano, Italy. Other venues include The
Drawing Center (USA), Philadelphia Museum of Art, Manifesta 3, (Slovenia), Museum of
Contemporary Art Skopje (Skopya, Macedonia), AR/GE Kunst, Bolzano (Italy), Nova Galeria,
Zagreb (Croatia), Vilnius Contemporary Art Center (Lithuania), Konshallen Brandts
(Denmark) and others.

Alexander R. Galloway is an author and programmer. He is a founding member of the soft-
ware collective RSG and creator of the Carnivore and Kriegspiel projects. The New York Times
recently described his work as "conceptually sharp, visually compelling and completely
attuned to the political moment." Galloway is the author of Protocol: How Control Exists After 
Decentralization (MIT, 2004), Gaming: Essays on Algorithmic Culture (Minnesota, 2006),
and a new book co-written with Eugene Thacker called The Exploit: A Theory of Networks
(Minnesota, 2007). He teaches in Visual Culture at New York University and is affiliated facul-
ty member of the NYU Department of Comparative Literature. He holds a Ph.D. in The 
Literature Program, Duke University, 2001, and a B.A., Modern Culture and Media, Brown
University, 1996. 
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KATKIDA BULUNANLAR
Gökhan Akçura, DTCF Tiyatro Kürsüsü’nü bitirdikten sonra, aynı alanda öğretim üyesi olarak
görev yaptı. 1982 yılında üniversiteden ayrıldıktan sonra reklam ve senaryo yazarlığı, yayıncı-
lık, editörlük, radyo programcılığı gibi işlerde çalıştı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda dra-
maturg olarak görev yapıyor. Ayrıca serbest araştırmacı ve yazar olarak çalışmalarını sürdürü-
yor. 1998 yılında Albüm dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. 1990’dan bu yana tiyat-
ro, sinema, günlük yaşam tarihi gibi konularda birçok kitabı yayımlandı. Akçura’nın haftalık
köşe yazıları Radikal, Vatan ve Star gazetelerinde yayımlandı. Yazar Roll, Bant, Virgül, Top-
lumsal Tarih gibi aylık dergilerde yazılarını sürdürüyor.  

Barcelona’da yaşayan Daniel G. Andújar, irational.org’un uzun süreli üyesi (http://iratio-
nal.org/); Technologies To The People’ın (Halk için Teknolojiler) kurucusu; art-net-dort-
mund, http://e-barcelona.org, http://e-valencia.org, http://e-seoul.org, http://e-wac.org,
http://e-sevilla.org, http://e-madrid.org gibi İnternet üzerindeki çok sayıda projenin yaratıcısı-
dır. Pek çok ülkede sanatçılar ve sosyal kolektifler için atölye çalışmaları yönetmiştir. En son
projelerinden bazıları şunlardır: 53. Uluslararası Sanat Sergisi, Venedik Bienali (Katalan Pav-
yonu, Archivo F. X./Pedro G. Romero, sitesize; küratör: Valentín Roma); Postkapital. Arşiv
(1989 - 2001), Württembergischer Kunstverein, Stuttgart; Kunst im Zeitalter des Geistigen Ei-
gentums, Hartware MedienKunstVerein, Dortmund; Mediating Conşict, Maison de La Culture,
Montreal; Herramientas del Arte, Parpalló, Valencia; Postcapital (Mauer). Museum for Mo-
dern Art Bremen; Trapped in Amber. Angst for a Reenacted Decade. Postcapital (Honor).
UKS, Oslo, Norveç. http://www.danielandujar.org

Yane Calovski, Pennsylvania Üniversitesi/Pennsylvania Güzel Sanatlar Akademisi’nin ve Ben-
nington College’ın (ABD) resim bölümlerinde okudu. Sonra CCA Kitakyushu (Japonya) ve Jan
van Eyck Academie’de (Hollanda) yüksek lisans çalışmalarına katıldı. Bağlamsal çalışmaları
yazı, çizim, video, kamu davaları, yayınlar, ve enstalasyonlardan oluşur. Çalışmaları uluslara-
rası sergi ve yayınlarda, son olarak da Bolzano, İtalya’da yer alan Manifesta 7’de “The Rest of
Now” (Şimdinin Geri Kalanı) sergisi dahilinde yer almıştır. Diğer sergilerinden bazıları: The
Drawing Center (USA), Philadelphia Sanat Müzesi, Manifesta 3, (Slovenya), Üsküp Modern
Sanat Müzesi (Makedonya), AR/GE Kunst, Bolzano (İtalya), Nova Galeria, Zagreb (Hırvatis-
tan), Vilnius Çağdaş Sanat Merkezi Litvanya), Konshallen Brandts (Danimarka).

Alexander R. Galloway bir yazar ve yazılımcıdır. RSG yazılım kolektifinin kurucu üyelerin-
den, Carnivore ve Kriegspiel projelerini geliştirenlerden biridir. The New York Times gazetesi
Galloway’in çalışmalarını yakın zamanda “keskin bir kavramsallığa, çok gerçekçi bir görselliğe
sahip, ve siyasal gündeme tümüyle hakim” olarak tanımlamıştır. Galloway, Protocol: How Con-
trol Exists After Decentralization (MIT, 2004), Gaming: Essays on Algorithmic Culture (Minne-
sota, 2006), ve son olarak Eugene Thacker ile birlikte yazılmış olan The Exploit: A Theory of
Networks (Minnesota, 2007) kitaplarının yazarıdır. New York Üniversitesi Karşılaştırmalı Ede-
biyat Bölümü’nde öğretim üyesi olan Galloway, aynı üniversitede Görsel Kültür dersleri de
vermektedir. 1996 yılında Brown Üniversitesi, Modern Kültür ve Medya Bölümü’nden mezun
olan Galloway, 2001 yılında da Duke Üniversitesi’nde edebiyat doktorasını tamamlamıştır.

İstanbul’da yaşayan Ceren Oykut, 2002 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Re-
sim Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında, deprem ve metro inşaatı nedeniyle ağır hasar
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Ceren Oykut has graduated from Mimar Sinan University of Fine Arts, Department of
Painting in 2002 and lives in Istanbul. In 2003, as a result of 9 month’s work, she organized
the collective exhibition “Belvü Apartmanı” (Belvue Building) on the top floor of a heavily
damaged and deserted building due to the earthquake and metro construction. Later on, she
began to address urbanization and daily city life, mainly Istanbul, both as subject and back-
ground in her drawings. She produces multidisciplinary projects which blend sound and visu-
al representation modes through drawings on urban culture of her hometown Istanbul and
past traditions like calligraphy, miniature painting, and shadow theatre. She also works with a
music band called “Baba Zula” and an interdisciplinary collective called “Anabala” where she
creates projected digital images and drawings in real time on stage. She has been invited to
participate in the live performances of many music groups both internationally and in Turkey.
Her drawings have been printed in various magazines such as L-inc, Kontrol, Roll, and Fuct-D. 
Aside from Turkey and Europe, she has contributed to many projects in Serbia and
Montenegro, and Egypt.

Levent Soysal completed his Ph. D. at the Department of Anthropology, Harvard University
(November 1999). Before joining the Department of Radio, Television and Cinema at Kadir
Has University as founding Chair, he held positions as Postdoctoral Research Fellow at Free
University-Berlin (2001-2003) and as Assistant Professor at the European College of Liberal
Arts in Berlin (2002-2003). Between 1998 and 2001, he was an Assistant Professor of
Anthropology at the John W. Draper Interdisciplinary Master’s Program in Humanities and
Social Thought, New York University, where he taught graduate courses in the area of The
City, focusing on the contemporary urban spaces and cultures, and transnational movements
of peoples, cultures, and goods. Soysal’s topics of research and teaching interest include City;
Globalization and the Metropolis; Transnationalism, Youth, and Migration; Spectacle and
Performance; and Theories of Culture, Representation, and Media. He acted as Advisory
Board Member for Projekt Migration, carried out by Kölnischer Kunst Verein and Insitut für
Kulturanthropoligie und Europäische Ethnologie der Universität Frankfurt am Main, and is
currently serving  as Advisory Board Member for Migration Letters.

Hans D. Christ is the director of Württembergischer Kunstverein Stuttgart. He has been an
associate lecturer at the Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Stuttgart since 2005;
artistic director (and founder) of hartware medien kunstverein in Dortmund, 1996-2004;
curator for media art at Museum am Ostwall, Dortmund between 2001-2004; and co-curator
of the Media City Seoul Biennial in 2004. Some of his exhibition projects are: Muntadas.
Protokolle (WKV, 2006), Borremans, Bryce, Perjovschi (WKV, 2006), Peter Bogers (WKV, 2006),
On Difference (WKV, 2005-2006), Muntadas. On Translation: Das Museum (Museum am
Ostwall Dortmund, 2003), games. computer games by artists (hartware, Dortmund, 2003; with
Tilman Baumgärtel), Say Hello to Peace and Tranquility (Montevideo, Amsterdam and Nikolaj
CCAC, Copenhagen, 2001; with Jan Schuijren), Dialogues and Stories (Museum
Küppersmühle, Duisburg, 2001), Reservate der Sehnsucht (Unionbrauerei, Dortmund, 1998).
Christ has been editor of and has contributed to numerous exhibition publications. Workshops
and lectures he has participated in, amongst others, are: São Paulo (Itau, 2007), Busan
(Biennial Commitee, 2007), Madrid (Reina Sofia, 2007), Düsseldorf (Kunstsammlung NRW,
2005), Seoul (diverse, 2004-2007), Iowa City (University, 2001 and 1996).

Iris Dressler is the director of Württembergischer Kunstverein Stuttgart. She studied art 
history, philosophy, and literature in Marburg and Bochum. In 1996, she jointly founded the
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görmüş ve terk edilmiş bir binanın en üst katında yaklaşık 9 aylık bir çalışma sonucunda ko-
lektif “Belvü Apartmanı” sergisini organize etti. Daha sonra şehirleşme ve günlük kent hayatı-
nı, özellikle de İstanbul’u çizimlerinin hem konusu hem de arka planı olarak ele alan çalışma-
lar üretmeye başladı. Ses ve görüntüyü içeren çok disiplinli projelerde, bugünün kent kültü-
rüyle geçmiş zamanın kaligrafi, minyatür, gölge oyunu gibi yok olmakta olan kültürlerini bir
araya getirmeye odaklanan çizimleriyle yer almaya başladı. Müzik grubu Baba Zula ve bir disip-
linlerarası proje olan Anabala’nın performanslarında sahnede canlı olarak dijital imajlar ve çi-
zimler üretmektedir. Türkiye içinde ve dışında birçok müzik grubunun canlı performanslarında
konuk olarak yer aldı. Çizimleri L-inc, Kontrol, Roll, Bant ve Fuct-D gibi birçok dergide yayım-
lanmıştır. Türkiye ve Avrupa’nın birçok kenti dışında, Sırbistan-Karadağ ve Mısır’da çeşitli proje-
lerde yer aldı.

Levent Soysal doktorasını 1999 yılında Harvard Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde tamam-
layan Doç. Dr. Levent Soysal 2003 yılında Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Te-
levizyon ve Sinema Bölümü’ne kurucu Bölüm Başkanı olarak katıldı. Daha önce New York
Üniversitesi John W. Draper Disiplinlerarası Lisansüstü Programı’nda Asistan Profesör olarak
görev yapan Soysal, programın Kent alanındaki temel derslerini verdi (1998-2001). New
York’tan ayrıldıktan sonra, 1990 yılından beri alan çalışması yaptığı Berlin’de ABD merkezli
Social Science Research Center ve Berlin Freie Üniversitesi’nin Berlin Program for Advanced Ger-
man and European Studies merkezi tarafından ortaklaşa verilen doktora sonrası bursunu kaza-
narak araştırmalar yürüttü (2001-2003). Aynı dönemde Berlin’de kurulmakta olan European
College of Liberal Arts adlı deneysel üniversitede Asistan Profesör olarak dersler verdi (2002-
2003). Soysal çalışmalarında günümüzde kentsel mekanlar ve kültürde yaşanan değişimler ve
insan, kültür ve ürünlerin ulusötesi hareketleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Araştırma ve verdi-
ği derslerde Kent; Küreselleşme ve Metropoller; Ulusötesi Hareketler, Gençlik ve Göç; Gösteri
ve Festivaller; ve Kültür, Medya ve Temsil Kuramlarını konu almaktadır. Köln Sanat Derneği
ve Frankfurt Üniversitesi Kültür Antropolojisi ve Avrupa Etnolojisi Bölümü tarafından yürütü-
len Projekt Migration adlı projenin danışma kurulunda yer almış olan Soysal, halen Migration
Letters dergisinin danışma kurulu üyesidir. 

Hans D. Christ, Württembergischer Kunstverein Stuttgart’ın direktörüdür. Staatliche Akade-
mie der Bildenden Künste, Stuttgart’da 2005 yılından beri öğretim üyesidir. 1996-2004 yılları
arasında Dortmund’daki hartware medien kunstverein’ın sanat yönetmenliğini yapmıştır (ve
kurucusudur); 2001-2004 arasında Museum am Ostwall, Dortmund’da medya sanatı küratör-
lüğü yapmıştır; ve 2004 yılı Media City Seoul Bienali’nin küratörlerinden biridir. Sergi çalışma-
larından bazıları şunlardır: Muntadas. Protokolle (WKV, 2006), Borremans, Bryce, Perjovschi
(WKV, 2006), Peter Bogers (WKV, 2006), On Difference (WKV, 2005-2006), Muntadas. On
Translation: Das Museum (Museum am Ostwall Dortmund, 2003), games. computer games by
artists (hartware, Dortmund, 2003; Tilman Baumgärtel ile birlikte), Say Hello to Peace and
Tranquility (Montevideo, Amsterdam ve Nikolaj CCAC, Kopenhag, 2001; Jan Schuijren ile bir-
likte), Dialogues and Stories (Museum Küppersmühle, Duisburg, 2001), Reservate der Sehn-
sucht (Unionbrauerei, Dortmund, 1998). Christ, São Paulo (Itau, 2007), Busan (Bienal Komi-
tesi, 2007), Madrid (Reina Sofia, 2007), Düsseldorf (Kunstsammlung NRW, 2005), Seoul
(muhtelif, 2004-2007), ve Iowa City’de (Üniversitesi, 2001 ve 1996) atölye çalışmaları ve
konferanslara katılmıştır.

Iris Dressler Württembergischer Kunstverein Stuttgart’ın direktörüdür. Marburg ve Boc-
hum’da sanat tarihi, felsefe ve edebiyat eğitimi aldı. 1996 yılında Hans D. Christ ile birlikte
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hartware medien kunst verein with Hans D. Christ in Dortmund, which she directed until
2004. Between 2002–2004, she also served as Curator for Media Art at Dortmund’s Ostwall
Museum. In 2003, she initiated the research project and symposium 404 Object Not Found:
What remains of media art?. Since 2005, she has been co-director of the Württembergischer
Kunstverein Stuttgart with Hans D. Christ. Some of her recently curated exhibitions/projects
are: Postcapital. Archive (1998-2001). Daniel García Andújar/TTTP (2008); NOH Suntag.
States of Emergency (2008); Stan Douglas. Past Imperfect. Works 1986-2007 (2007);
Borremans, Bryce, Perjovschi. Drawings (2006); Muntadas. Protokolle (2006); On Difference
(2005–2006).

Korhan Gümüfl graduated from Istanbul State Fine Arts Academy, Department of
Architecture in 1981. He received his Ph.D. from Istanbul University in 1985. His professional
career developed as product development manager at Şişecam between 1981-1987, directing
manager at Macro Space Organizations between 1988-2000, President of the Housing
Association between 1996-2007, and Director of Bilgi University Research Center for Local
Administrations in 2005. He has been working as Istanbul 2010 Urban Applications Director
since 2008. He founded the Housing Association in 1996. He worked on public spaces with
civil initiatives and independent organizations. He participated in the Civil Constitution
Initiative, and in the Habitat II Conference NGO Forum. He established the Civil Coordination
Center after the 1999 earthquake, was project coordinator for disaster housing between 1999-
2000, and was project manager for the Galata Rehabilitation Project in 2001. He worked for
the Istanbul European Culture Capital Initiative Group between 1999-2007. He has written
articles in magazines and newspapers such as Arkitera, Milliyet, Yapı, XXI, Arredamento
Mimarlık, Cumhuriyet, Bilim ve Teknik, Radikal, Milliyet Sanat, İstanbul Dergisi, Toplum ve
Bilim, Domus, and Bianet. He is the producer of a program called Metropolitika on Açık
Radyo radio station. He is a member of the Istanbul Art Presentation and Research
Foundation, Turkish Social and Economic History Foundation, Galata Association, and
Cihangir Association.

Cem Sorguç studied at Mimar Sinan University, Faculty of Architecture, Department of
Architecture between 1986 – 1992. He worked in the office and construction sites of various
architecture firms - part-time between 1987-1991, and full-time between 1991-2000. He has
been working as an architect at cmmimarlık ltd. since 2000. He has also been producing and
presenting music programs on Açık Radyo radio station for the past 13 years, with the longest
one - Ahtapotun Bahçesi (The Garden of the Octopus) – running on 8 years. He has had arti-
cles and interviews on music published in Roll and other magazines for the last 14 years.

Baflak fienova is a curator and designer based in Istanbul. She studied Literature and Graphic

Design (MFA in Graphic Design and Ph.D. in Art, Design and Architecture at Bilkent

University), and attended the 7th Curatorial Training Programme of Stichting De Appel,

Amsterdam. She has been writing on art, technology and media, initiating and developing

national and international projects, and curating exhibitions since 1995. She is the editor of

art-ist 6, Kontrol Online Magazine and one of the founding members of NOMAD, as well as

the organizer of ctrl_alt_del and Upgrade!Istanbul. Previous projects that she has curated

include "Conscious in Coma", "ctrl_alt_del", "under.ctrl", and the exhibitions "Rejection

Episodes" and "Unrecorded." She currently lectures at the Faculty of Communications at Kadir

Has University.
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Dortmund’da hartware medien kunstverein’i kurdu ve 2004 yılına kadar yönetti. 2002-2004
yılları arasında Museum am Ostwall, Dortmund’da medya sanatı küratörlüğü yaptı. 2003 yı-
lında 404 Object Not Found: What remains of media art? araştırma projesi ve sempozyumunu
başlattı. 2005 yılından beri Hans D. Christ ile birlikte Württembergischer Kunstverein 
Stuttgart’ın direktörlüğünü yapmaktadır. Son zamanlarda küratörlüğünü yaptığı sergi/proje-
lerden bazıları şunlardır: “Postkapital”. Arşiv (1998-2001). Daniel García Andújar/TTTP
(2008); NOH Suntag. States of Emergency (2008); Stan Douglas. Past Imperfect. Works 1986-
2007 (2007); Borremans, Bryce, Perjovschi. Drawings (2006); Muntadas. Protokolle (2006); 
On Difference (2005–2006).

Korhan Gümüfl, 1981 yılında DGSA Yüksek Mimarlık Bölümü'nü bitirdi. 1985 yılında İstan-
bul Üniversitesi’nde doktora yeterlilik çalışmasını tamamladı. Profesyonel yaşamını 1981-
1987 yılları arasında Şişecam’da ürün geliştirme koordinatörü, 1988-2000 yılları arasında
Macro Space Organizations Genel Müdürü, 1996-2007 arasında İnsan Yerleşimleri Derneği
Başkanı, 2005’te de İstanbul Bilgi Üniversitesi Yerel Yönetimler Araştırma Merkezi Direktörü
olarak sürdürdü. 2008 yılından bugüne İstanbul 2010 Kentsel Uygulamalar Direktörü olarak
görev yapmaktadır. 1996 yılında İnsan Yerleşimleri Derneği’ni kurdu. Sivil inisiyatiflerle, ba-
ğımsız kuruluşlarla kamu arasında kurulabilecek ortaklık alanları üzerinde çalıştı. Sivil Anaya-
sa Girişimi içinde yer aldı, Habitat II Konferansı STK Forumu, 1999 depreminden sonra Sivil
Koordinasyon Merkezi kuruculuğu, 1999-2000 yılları arasında afet evleri proje koordinatörlü-
ğü, 2001 yılında Galata Rehabitilasyonu Projesi’nde proje yöneticiliği yaptı. 1999-2007 yılları
arasında İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Girişim Grubu içinde çalıştı. Arkitera, Milliyet, Yapı,
XXI, Arredamento Mimarlık, Cumhuriyet, Bilim ve Teknik, Radikal, Milliyet Sanat, İstanbul
Dergisi, Toplum ve Bilim, Domus, Bianet gibi yayınlarda makaleleri bulunmaktadır. Açık Rad-
yo’da Metropolitika programının yapımcısıdır. İstanbul Sanat Tanıtım ve Araştırma Vakfı, Tür-
kiye Toplumsal ve Ekonomik Tarih Vakfı, Galata Derneği, Cihangir Derneği gibi kuruluşlarda
üyelikleri bulunmaktadır.

Cem Sorguç, 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde
başladığı mimarlık eğitimini 1992 yılında tamamladı. 1987-1991 yılları arasında yarı zamanlı,
1991-2000 yılları arasında ise tam zamanlı olarak muhtelif mimari firmalarda ofis ve şantiye
mimarlığı yaptı. 2000 yılından beri cmmimarlık ltd. bünyesinde mimarlık yapıyor. Mimarlık
pratiğinin yanı sıra, en uzun soluklusu 8 yıldır devam eden Ahtapotun Bahçesi olmak üzere,
13 yıldır Açık Radyo’da müzik programları hazırlayıp sunuyor. 14 yıldır ise Roll dergisi ile çe-
şitli başka yayınlara müzik yazıları ve röportajları hazırlıyor. 

Küratör ve tasarımcı Baflak fienova Edebiyat ve Grafik Tasarım eğitimi gördü (Bilkent Üniver-
sitesi’nde Grafik Tasarım Yüksek Lisansı ve Sanat, Tasarım ve Mimari Doktorası). Amster-
dam’daki De Appel Vakfı’nın 7. Küratöryel Eğitim Programı’nı tamamladı. 1995’ten beri sanat,
teknoloji ve medya konularında yazmakta; ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmekte ve
çeşitli sergilerin küratörlüğünü yapmaktadır. art-ist 6 ve Kontrol Online Magazine’in editörü-
dür. NOMAD’ın kurucu üyelerindendir; ctrl_alt_del ve Upgrade!İstanbul’u düzenlemektedir.
Yakın zamanda küratörlüğünü yaptığı projelerin arasında “Bilincin Koma Hali, “Under.ctrl”,
“Tepki Nöbetleri” ve “Kayıtsız” sergileri bulunmaktadırHalen, Kadir Has Üniversitesi İletişim
Fakültesi’nde Yardımcı Doçent Doktor olarak ders vermektedir. 

Mushon Zer-Aviv, Tel Aviv’li bir tasarımcı, eğitmen ve medya aktivistidir. Alanların ve sınırla-
rın nasıl algılandığı ve siyaset, kültür, küreselleşme ve İnternet aracılığıyla nasıl şekillendiğiy-
le ilgili çalışmalar yapar. Çalışmaları, kamusal alanlarda medyayı ve medyada kamusal alanla-

159

BIENAL_3KITAP  4/21/09  7:40 PM  Page 159



Mushon Zer-Aviv is a designer, an educator and a media activist from Tel-Aviv, based in NY.
He is interested in challenging the perception of territory and borders and the way they are
shaped through politics, culture, globalization and the World Wide Web. His work explores
media in public space, and public space in media. He is the co-founder of ShiftSpace.org - an
open source layer above any website; Shual.com - a foxy design studio; YouAreNotHere.org -
a dislocative tourism agency; Kriegspiel - a computer game based on Guy Debord's Game of
War; and the Tel Aviv node of the Upgrade international network. Mushon teaches new media
research in NYU, and open source design in Parsons the New School of Design.
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rı inceler. Açık kaynak sitesi olan ShiftSpace.org, yer değiştirme turizm acentesi olan YouAre-
NotHere.org, bir tasarım stüdyosu olan Shual.com, Guy Debord’un Game of War adlı bilgisa-
yar oyununa dayanan Kriegspiel’in ve Upgrade International Network’ün Tel Aviv kolunun ku-
rucularından biridir. Mushon, New York Üniversitesi’nde yeni medya araştırmaları dersleri ve
Parsons the New School of Design’da açık kaynak tasarımı dersleri vermektedir.
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Park Hotel / Park Otel
Ceren Oykut
“Park Hotel” by Ceren Oykut. The research phase of the project started in 2007. It has not yet
been exhibited.
“Park Hotel” by Ceren Oykut. Projenin araştırma safhası 2007 yılında başlamıştır.  Henüz
sergilenmemiştir. 

Master Plan / Ana Plan 
Yane Calovski 
"Master Plan" was commissioned for the exhibition "The Rest of Now"curated by the Raqs
Media Initiative in the Alumnix building in Bolzano, as part of Manifesta 7, the European
Biennial of Contemporary Art, which took place in the province of South Tyrol in Italy from 19
July to November 2, 2008.
“Ana Plan”,  19 Temmuz – 2 Kasım 2008 tarihleri arasında Güney Tirol eyaleti, İtalya’da yer
alan Manifesta 7, Çağdaş Sanat Avrupa Bienali kapsamında, küratörlüğü Raqs Media
Initiative tarafından yapılan "The Rest of Now" sergisinde yer almıştır.

Kriegspiel
RGS
"Form as Strategy." Group show, The Buell Center, Columbia University, New York, NY, April
7 - 26, 2008.
"Form as Strategy." Toplu gösteri, The Buell Center, Columbia Üniversitesi, New York, NY, 
7 – 26 Nisan, 2008.

OTO (Over the Opening), Brooklyn, New York, NY, February 22, 2008.
OTO (Over the Opening), Brooklyn, New York, NY, 22 Şubat, 2008.

"Chain Reaction", Upgrade International Gathering, Skopje, Macedonia, September 11-14,
2008.
"Chain Reaction", Upgrade Uluslararası Toplantısı, Üsküp, Makedonya, 11-14 Eylül, 2008.

"Floating Points 6: Games of Culture | Art of Games", Boston, MA, March 20 - 21, 2009.
"Floating Points 6: Games of Culture | Art of Games", Boston, MA, 20 – 21 Mart, 2009.

Postcapital Archive / Postcapital Arfliv
Daniel Garcia Andújar
2009 -Postcapital (Archive 1989 - 2001). "Mauer/Bremen". Museum for Modern Art, Bremen,
Germany. Curator: Anne Thurmann-Jejes.
2009 -Postkapital (Arşiv 1989 - 2001). "Mauer/Bremen". Çağdaş Sanat Müzesi, Bremen,
Almanya. Küratör: Anne Thurmann-Jejes.

Trapped in Amber. Angst for a Reenacted Decade. Postkapital (Archive 1989 - 2001). "Honor.
The War". UKS, Oslo,Norway. Curator: Helga-Marie Nordby, Bassam el Baroni.
Trapped in Amber. Angst for a Reenacted Decade. Postkapital (Arşiv 1989 - 2001). Honor.
The War". UKS, Oslo,Norway. Küratör: Helga-Marie Nordby, Bassam el Baroni.
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Postcapital (Archive 1989 - 2001). Venice Bienal. Catalan Pavilion, Venice, Italy. with:
Archivo F. X./Pedro G. Romero, sitesize; Curator: Valentín Roma
Postkapital (Arşiv 1989 - 2001). Venedik Bienali. Katalan Pavyonu, Venedik, İtalya.  Archivo
F. X./Pedro G. Romero, sitesize ile birlikte; Küratör: Valentín Roma

Angel of History, Postcapital (Archive 1989 - 2001) "Copyright", Laboral, Gijon, Spain.
Curator: Christiane Paul, Steve Dietz
Angel of History, Postkapital (Arşiv 1989 - 2001) "Copyright", Laboral, Gijon, İspanya.
Küratör: Christiane Paul, Steve Dietz

Postcapital (Archive 1989 - 2001), Württembergischer Kunstverein, Stuttgart, Germany.
Curator: Hans D. Christ and Iris Dressler
Postkapital (Arşiv 1989 - 2001), Württembergischer Kunstverein, Stuttgart, Almanya.
Küratör: Hans D. Christ ve Iris Dressler

Anna Kournikova Deleted By Memeright Trusted System - Art in the Age of Intellectual
Property, 
Postcapital (Archive 1989 - 2001) "Library". Hartware MedienKunstVerein, PHOENIX Halle
Dortmund, Germany. Curator: Inke Arns and Francis Hunger
Anna Kournikova Deleted By Memeright Trusted System - Art in the Age of Intellectual
Property, Postkapital (Arşiv 1989 - 2001) "Library". Hartware MedienKunstVerein, PHOENIX
Halle Dortmund, Almanya. Küratör: Inke Arns ve Francis Hunger

La mediation du conflit/Mediating Conflict, Postcapital (Archive 1989 - 2001). "Honor. The War",
Maison de La Culture, Montreal, Canada. Curator: Sylvie Lacerte.
La mediation du conflit/Mediating Conflict, Postkapital (Arşiv 1989 - 2001). "Honor. The War",
Maison de La Culture, Montreal, Kanada. Küratör: Sylvie Lacerte.
2nd Biennial 01SJ, Global Festival of Art on the Edge, Zero1. Postcapital (Archive 1989 -
2001). "Honor. The War". San Jose, California. Curator: Steve Dietz, USA
2. 01SJ Bienali, Global Festival of Art on the Edge, Zero1. Postkapital (Arşiv 1989 - 2001).
"Honor. The War". San Jose, California. Küratör: Steve Dietz, ABD

Close Window. Refresh, Senko Studio in Viborg, Postcapital (Archive 1989 - 2001). "Honor.
The War". Curator: Annette Finnsdottir, Denmark
Close Window. Refresh, Senko Studio, Viborg, Postkapital (Arşiv 1989 - 2001). "Honor. The
War". Küratör: Annette Finnsdottir, Danimarka

2007 -Postcapital (Archive 1989 - 2001). "Secret", Barcelona Toolbar, Matucana 100, Ciudad
de Santiago de Chile. Curator: Valentín Roma, Chile
2007 -Postkapital (Arşiv 1989 - 2001). "Secret", Barcelona Toolbar, Matucana 100, Ciudad de
Santiago de Chile. Küratör: Valentín Roma, Şili

2006 -Postcapital, "City, Money, Politics" with Carlos Garaicoa and Ivan de la Nuez. Palau de
la Virreina, Barcelona, Spain. Curated by the artists.
2006 -Postkapital, "City, Money, Politics", Carlos Garaicoa ve Ivan de la Nuez ile birlikte.
Palau de la Virreina, Barcelona, İspanya. Küratörlüğü sanatçılar tarafından yapılmıştır.
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“Park Hotel Drawings”
Park Otel Çizimleri”. Ceren Oykut 12, 13, 18, 21, 22, 23-24, 30, 35, 39, 40-41, 43, 47, 50, 52

Tevfik Pasha’s mansion in Ayaspaşa and the German Embassy (The German Archaeological
Institute Archive)
Ayaspaşa’da Tevfik Paşa’nın konağı ve Alman Elçiliği (Alman Arkeoloji Enstitüsü Arşivi) 10-11

Istanbul in the Insurance Maps of Jacques Pervititch
Jacques Pervititch Sigorta Haritalarında İstanbul (AXA Oyak Holding A.Ş) 16-17

Park Hotel luggage tag (Gökhan Akçura collection)
Park Oteli bavul etiketi (Gökhan Akçura koleksiyonu) 28-29

Park Hotel vignette (Gülersoy, Çelik. Beyoğlu’nda Gezerken, Turing Yayınları Istanbul 2003)
Park Oteli vinyet (Gülersoy, Çelik. Beyoğlu’nda Gezerken, Turing Yayınları İstanbul 2003) 33

Park Hotel invoice (Gökhan Akçura collection)
Park Oteli faturası. (Gökhan Akçura koleksiyonu) 36

This photograph and diagram showing the upper floors of the Park Hotel before it was 
demolished is taken from the period magazine Arkitekt/Yaşama Sanatı.
Park Oteli’nin üst katlarının yıkılmadan önceki durumunu gösteren bu fotoğraf ve kroki, o
dönemin Arkitekt/Yaşama Sanatı dergisinden alınmıştır. 44-45

Park Hotel ad in an old city guide.
Park Oteli’nin eski bir şehir rehberinde yer alan ilanı. 49

Images from "Master Plan", a series of 66 mixed-media works on paper. Courtesy the artist
and Zak Branicka Gallery, Berlin. 
“Ana Plan”dan İmgeler, bir dizi kağıt üzerine 66 adet karışık teknik çalışması. Sanatçının ve
Zak Branicka Galerisi, Berlin izniyle. 67, 72, 77, 82, 86, 89

Details of Kenzo Tange Associates’ model "Master Plan for the Reconstruction of Skopje’s City
Center" 1964/65. Collection of the Museum of the city of Skopje. Photographs by Robert Jankuloski.
Kenzo Tange Associates’in “Üsküp Şehir Merkezi Yeniden Yapılandırma Ana Planı” modelinin
ayrıntıları. Üsküp Şehir Müzesi koleksiyonu. Fotoğraflar: Robert Jankuloski. 64-65, 70-71, 
78-79

Screen captures. RSG. Kriegspiel, 2008. Software (computer game). 
Ekran görüntüleri. RSG. Kriegspiel, 2008. Yazılım (bilgisayar oyunu). 100-129 arası

Postcapital (Archive 1989 - 2001), Württembergischer Kunstverein, Stuttgart, Germany
Postcapital (Arşiv 1989 - 2001), Württembergischer Kunstverein, Stuttgart, Almanya 141, 142, 

Timeline Postcapital (Archive 1989 - 2001)
Postcapital Zaman Çizelgesi (Arşiv 1989 - 2001) 136-137, 144-145, 150-151, 154-155, 

VISUALS / GÖRSELLER
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Artists • Sanatç›lar 
Banu Cennetoğlu • Ahmet Öğüt

Curator • Küratör
Başak Şenova

Assistant Curator • Asistan Küratör
Nazlı Gürlek

Commissioner • Komiser
Istanbul Foundation for Culture and Arts

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)

Project Coordinator • Proje Koordinatörü    
Üstüngel İnanç (İKSV)

Spatial Design of the Exhibition • Serginin Mekansal Tasar›m›
Başak Şenova

Graphic Design • Grafik Tasar›m
Eray Makal, 12punto

“CATALOG/KATALOG 2009” Design Advisor • Tasar›m Dan›flman›
Bülent Erkmen

“CATALOG/KATALOG 2009” Pre-press Production • Bask› Öncesi Haz›rl›k
Oğuz Yaşargil, BEK

“www.catalog2009.info” Technical Advisor • Teknik Dan›flman
Etkin Çiftçi

“Exploded City”, Project Assistant  • “‹nfilak Etmifl Kent” Proje Asistan›
Suat Öğüt

Technical Supervisor • Teknik Amir
Kemal Yiğitcan, Gülay Ayyıldız Yiğitcan

Production • Yap›m 
Atakan Avcı, Ender Çil, Emre Güngörmez, Sani Karamustafa, Can Küngör, 

Suat Öğüt

Media Relations • Medya ‹liflkileri
İdil Kartal, Ayşe Bulutgil, Berna Özdemir, Ezgi Göksu (İKSV)
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Başak Şenova (Vol. / Cilt 1, 3), Jalal Toufic (Vol. / Cilt 2)

Assistant Editor • Editör Yard›mc›s›
Nazlı Gürlek (Vol. / Cilt 1, 3)

Authors • Yazarlar
Gökhan Akçura, Daniel G. Andujar, Remco de Blaaij, Sezgin Boynik, Yane Calovski,
Banu Cennetoğlu, William Chittick, Hans D. Christ, Iris Dressler, Alex R. Galloway,
Korhan Gümüş, Nazlı Gürlek, Erhan Muratoğlu, Ceren Oykut, Ahmet Öğüt, November
Paynter, Mounira Al Solh, Cem Sorguç, Levent Soysal, Başak Şenova, Pelin Tan, Kenzo
Tange, Jalal Toufic, Paul Virilio, Mushon Zer-Aviv.

Translation • Çeviri
Nuşin Odelli

Proofreading in Turkish • Türkçe Düzelti
Emre Ayvaz, İlkay Baliç (Vol. / Cilt 1, 2, 3), Erhan Muratoğlu (Vol. / Cilt 1, 3)

Proofreading in English • ‹ngilizce Düzelti
Nuşin Odelli

Graphic Design • Grafik Tasar›m
Eray Makal, 12punto

Pre-press, Print and Binding • Bask› Öncesi, Bask› ve Cilt 
Ofset Yapımevi, Çağlayan Mahallesi, Şair Sok. No:4, İstanbul, Turkey

Special Thanks • Teflekkürler
Emre Baykal, Özgün Baykal, Deniz Bayrakdar, Xi Bei, Lucia Bellamio, Can Bilal, Bilsar,
Daniel Birnbaum, Yoram Chisik, Özge Ersoy, Minna L. Henriksson, Philippine Hoegen,
Jasna Jak§i˚, Manuela Lucadazio, Dren Maliqi, Francesca Montorio, Alban Muja, Maya
Muratoğlu, Alessandro Olivetti, Kemal Önal, Carlos Martin Roman, Roberto Rosolen
Çetin Sarıkartal, Igor Sevcuk, İlhan Şenova, Fadi el Tofeili, Funda Şenova Tunalı,
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This project is realized under the auspices of

Turkish Ministry of Foreign Affairs with the contribution of

the Promotion Fund of the Turkish Prime Ministry.

Bu proje TC D›fliflleri Bakanl›¤› himayesinde, 

TC Baflbakanl›k Tan›tma Fonu Kurulu desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

This publication is printed with the paper sponsorship of UPM-Kymmene.

Bu yayın, UPM-Kymmene tarafından sağlanan kâğıt desteği ile basılmıştır.

BIENAL_3KITAP  4/20/09  4:16 PM  Page 168




