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KTMMOB Mimarlar Odası ve Mimarca Dergisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’de
mimarlık ve ilgili meslek örgütlerine bağlı meslek insanlarına, Mimarca mekân anlatımı içeren
metinlerin çoğalması ve bir gelenek oluşturmaya başlaması amacıyla 2018 yılında açık bir çağrı
yaptı. Başlığındaki, odanın uzun yıllar yayımladığı derginin de ismi olan “Mimarca” ifadesi ile,
mimar olsun olmasın, mimarca bir bakışın önemsendiğinin altı çizilmektedir. 2018 ve 2019
yıllarında düzenlenen yarışmanın üçüncü dönemi, 2020 yılında, kısa tarihinin en yüksek katılımı
ile gerçekleşti. Katılımın yüksekliği, yarışmanın kendi değerlerini oluşturması, köklerini giderek
derinlere salması ve bunun sonucu olarak giderek artan ilginin bir göstergesi olması açısından
memnuniyet vericidir. Yarışmaya gönderilen metinlerin, insanlığın içinden geçtiği pandemi
döneminin bazen zamanı genişleten bazen daraltan aralığına ilginç bir ışık tuttuğunu ve sayıca
fazlalığının çeşitli biçimlerde yorumlanabileceğini düşünmekteyiz.

Yarışmanın, Kıbrıs ve Türkiye'de yapılı çevrenin oluşumuna katkıda bulunan meslek çevresinin
mimarlık ve edebiyat disiplinlerinin ilişkilendirildiği farklı yazılı kaynaklara ve onların
barındırdığı derin değerlere dikkat çekmenin yanı sıra, yazın alanında; özellikle kültürel miras ve
mimari bellek oluşumuna katkı sağlaması açısından anlamını, geçmiş dönemlerde olduğu gibi
yeniden vurgulamak istiyoruz. Asli Jüri Üyeleri olarak, KTMMOB Mimarlar Odası Yönetim
Kurulu, Dergi Yayın Kurulu Üyeleri ve Düzenleme Komitesi'ne, Raportörlüğe, ortaya koydukları
emek ve gerçekleştirdikleri titiz çalışma için ve ayrıca üretimlerini paylaşarak katkı sunan herkese
ilgileri için teşekkür ediyoruz.

Geçmişte seyahatnameler, günlükler, biyografiler, denemeler, resmi belgeler, mektuplar, arşivler
gibi farklı yazın türlerinde belgelenen kentler ve yapılar mimarlık tarihi yazını ve mimarlık
kültürünün oluşumuna katkıda bulunmuştur. Değerlendirmeye giren yazılarda temel kriter olarak,
bu çevreleri deneyimleyen ve oluşumuna katkıda bulunan kişilerin gerçek ya da kurmaca
mekânları temsil etme biçim ve yorumlayışları kadar, mimarlık disiplininin edebiyat içerisinde
kendine nasıl bir yer edindiği ve ana temsiliyet aracı olarak mimarlığın yazıya özgün katkıları göz
önüne alınmıştır.
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Geçmiş dönemlerde olduğu gibi, tarih, bellek, anma, hatırlayış, gibi kavramların birçok metnin
arka planında süreğen biçimde aktığı görülmüş, fakat kurul, bu kavramları nostalji, tarihsici,
duygucu gibi yaklaşımlarla ele alan metinlere olumlu yaklaşmamıştır. Mimarca bir mekân
anlatısının kurgulanması, derinleşmesi ve zenginleşmesinde öykü, makale, hikâye gibi yazı
türlerinden çok, deneme (İngilizcede essay) türünün yaratıcı ve özgün sonuçlara ulaştırdığı
görülmüştür.

Yarışmaya, kadınların ve 30 yaş altı genç yaş grubunun çok yoğun katılımı dikkat çekicidir.
Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi mimarlar dışındaki meslek gruplarının daha az ilgi gösterdiği
görülmekle birlikte, farklı meslek gruplarının çeşitlendiğini görmek sevindiricidir. Yazı ile
aşinalığı görece daha fazla olan akademisyenler dışındaki diğer grupların yarışmaya ilgisinin bu
dönem arttığı görülmüştür.

Değerlendirmeye giren yazıların, yazınsal kaliteleri, içerik ve kurgularıyla öne çıkanları, her
dönem yayımlanan yarışma kitabında bir araya getirilmek üzere seçilmiştir. Bunlar arasından
yukarıdaki kriterler çerçevesinde sıyrılanlar ise ödül grubunu oluşturmuş; 3 ödül ve 4 eşdeğer
mansiyon ödülü verilmiştir.

Asli jüri üyelerinin seçim ve ödüllendirmelere ait değerlendirmeleri, gerekçeleri ile aşağıda
açıklanmaktadır. Tüm kararlar oy birliği ile alınmıştır.

***
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Birincilik Ödülü
HAMAMIN AHI / Çelen Birkan
Kıbrıs’ta sınırın da bir mekân olduğu bilinciyle, arada / sınırda olmanın aileden toplum yaşamına,
evden kent mekânına yaşamsal döngülerdeki belirleyiciliğini aktaran başarılı bir anlatıdır.
Kıbrıs’ın yerel mimari ögelerini, yerel bitkileri, kuru terminolojik anlatımlar yerine; anlatının
iklimini hissettirecek biçimde samimi, içten ve incelikli bir duygu durumuyla yazıya sinmiş
biçimde aktarması değerli bulunmuştur. Kalabalık bir aile yaşamı ve zorluklarını evden kente
uzanan farklı ölçeklerde mekânı hep ana izleği tutarak çocuk gözünden ve sonrasında yetişkin
belleğiyle nükteli biçimde aktarmaktadır. Mekânı kuranın sadece fiziksellikler değil, deneyimler,
komşular, toplum, bitkiler, hayvanlar ve içinde yaşanan zamanlar olduğunun bilinciyle birbirine
örerek kurduğu anlatı, edebiyatla kurduğu ilişki açısından da başarılı bulunmuştur. Kendi aile
tarihine ve mekânlarına bakmasına rağmen, nostaljik, tarihsici, duygucu yaklaşımlardan özenle
uzak durmayı seçmesi dikkate değerdir.

İkincilik Ödülü
PENCERE / Büşra Kara
Geçtiğimiz yıl insanlığın her açıdan sınandığı pandemi döneminde, ismini geçirmeyi bilinçli
biçimde esirgeyerek, evi, mekânlarını, bileşenlerini, evi ev yapan canlı, cansız ne’likleri
duyumsayışımızdaki değişime derinlikli bakışı başarılı bulunmuştur. Evin duvar, merdiven gibi
yapısal örüntüleri yanı sıra evin nesneleri veya gün ışığı gibi nesneleşemeyenleri ile birlikte nefes
alması, daralıp genişlemesi, kâh konuşup kâh susması üzerine imgeler kurması, bu imgeleri
kurarken Gülten Akın’a, İlhan Berk’e, Nurdan Gürbilek’e gönderdiği incelikli selamın anlatıyı
katmanlaştırıp zenginleştirmesi değerli görülmüştür.

Üçüncülük Ödülü
KAYBOLMAYA GİTMEK / Fatma Korkut
Yazı başlığındaki zıtlık içeren ifadeden başlayarak okuyucuyu sürekli içine çeken sekanslarla iyi
bir ritim kurması; çöl gibi röper noktalarının olmadığı fakat çıpaların ışık, gölge, gökyüzü gibi
başka ögelere atılarak tanımlandığı bir coğrafyayı; kokuyla, sesle, dokunuşlarla kurduğu imgeler
üzerinden bilindik anlatıları kıran duyusal deneyimlerle aktarması değerli bulunmuştur.

Mansiyon
RÜYAMDAKİ EV, ÇAĞLAYAN / Nihal Aslı Aker
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Lefkoşa gibi bölünmüş bir kenti, sınırın kendi yaşam alanını bile tanımayacak denli parçalamasını
kendi yaşam döngüsü içinde yaşayan bir kentlinin, sınır ve aidiyet kavramlarını hafif kırgın bir
tonda sorgulaması başarılı bulunmuştur. Kıbrıs’ın geleneksel konut ve çevrelerinden seçtiği
yapısal ve doğal ögeleri özenle cümlelerine yedirerek mekânsal iklimi okuyucuya hissettirmesi,
kurduğu kısa cümleler ile yakaladığı ritim başarılı bulunmuştur.

Mansiyon
OD(A)İLE / Bensu Berk
Evin en temel mekânı “oda”yı ve odanın duvar, tavan, döşeme, kapı, pencere gibi en temel
“öge”lerini aile bireyleri ile eşleştirerek kişileştirme yöntemiyle kurduğu anlatı ve bunu, alegorik
tanımlarla, nükteli ifadelerle, referansları ağdalandırmadan, kısa ve net biçimde yapması başarılı
bulunmuştur.

Mansiyon
ENTROPİ / Beyza Emir
Bir metropol kentin farklı tarih kesitlerinde farklılaşan anlamıyla “enerji kaynağı” olan bir sanayi
yerleşkesini, zamanın bu mekânda hissedilen en önemli boyut olduğu savıyla ele alması dikkate
değerdir. Zaman ve enerjinin palimpsest olarak bir mekânda birikmesi ve onu dönüştürmesi bir
metafor olarak heyecan vericidir. Sistemdeki rastgelelik ve düzensizlik ifade eden “entropi”
kavramını anlatının içine sindirip yeniden üreterek ortaya koyması kayda değer bulunmuştur.

Mansiyon
PAS / Süreyya Topaloğlu
İstanbul’daki bir sanayi yapısının eskilik değeri, üretimin üzerinde bıraktığı izlerle gelişme değeri,
katmanlaşmalarla ortaya çıkan sanat değeri ve bir kabuk olarak kullanım değerlerine, kişisel
belleğinden yola çıkıp toplumsal belleğe kazınan anlamları ile yaptığı vurgu başarılı bulunmuştur.
Farklı sekanslarla ördüğü anlatıda, her sekans içinde mimarlığın geçicilik, katmanlaşma,
koruma(ma) gibi farklı bağlamlarına ilişkin değinileri kayda değerdir.
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