
Tema

Türümüzün Tasarımı
2 saniye, 2 gün, 2 yıl, 200 yıl, 200.000 yıl

3. İstanbul Tasarım Bienali, “insan” ve “tasarım” kavramları arasındaki yakın ilişkiyi inceliyor. Tasarım hep insanın 
hizmetindeymiş gibi görünse de, asıl iddiası insanı yeniden tasarlamak. Dolayısıyla tasarımın tarihi bir yandan da 
“insan” anlayışının zamanla evrilmesinin tarihi. Tasarıma dair konuşmak, türümüzün durumu hakkında konuşmak 

demek. İnsanlar ürettikleri tasarımların etkisiyle köklü değişimler geçirirken tasarım dünyası da bir yandan 
genişliyor. Her şeyin tasarlandığı bir devirde yaşıyoruz: Büyük bir özenle şekillendirdiğimiz kişisel görünümümüz 
ve dijital kimliğimiz, bizi çevreleyen kişisel cihazlar, yeni maddeler, arayüzler, ağlar, sistemler, altyapılar, veriler, 

kimyasallar, organizmalar ve genetik kodların hepsi tasarlanıyor. Her gün uzayın derinliklerinden kendi 
bedenimiz ve beynimizin derinliklerine uzanan binlerce tasarım katmanını tecrübe ediyoruz. Tam anlamıyla 

tasarımın içinde yaşıyoruz; kendi vücudundan çıkan salgılarla ördüğü ağın içinde yaşayan bir örümcek gibi. 
Ama örümcekten farklı olarak biz, birbiriyle örtüşen ve etkileşen sayısız ağ örmüşüz. Hatta gezegenimiz bile 
jeolojik bir katman hâline gelmiş tasarımla tamamen örtülmüş vaziyette. Tasarım dünyasının artık bir dışı yok. 

Tasarım, dünya hâline geldi. 

Tasarım, bize dair en insani şey. Bizi insan yapan şey tasarım. İlk aletlerden, katlanarak genişleyen insan 
kabiliyetine, sosyal yaşamın temelinde tasarım var. Öte yandan tasarım, eşitsizlikler ve yepyeni görmezden 

gelme biçimleri de oluşturuyor. Bir yandan dünyada hiç olmadığı kadar insan savaş, kanunsuzluk, yokluk ve 
iklim şartları nedeniyle zorunlu olarak yerinden olurken, diğer yandan insanın genetik yapısı ve iklimin kendisi 

aktif olarak yeniden tasarlanıyor. Artık “iyi tasarım” olgusuna sığınamayız. Tasarımın baştan tasarlanması 
gerekiyor. 



“BİZ İNSAN MIYIZ? : Türümüzün Tasarımı : 2 saniye, 2 gün, 2 yıl, 200 yıl, 200.000 yıl” başlığı, tüm dünyadan ve 
farklı alanlardan tasarımcı ve düşünürleri, birbirleriyle bağlantılı sekiz önermeye yaklaşımlarını paylaşmaya davet 

ediyor: 

TASARIM DAİMA İNSANIN TASARIMIDIR 
İNSAN TASARLAYAN CANLIDIR 

TÜRÜMÜZ, SONSUZ TASARIM KATMANLARI ARASINDA DURMAKTADIR 
TASARIM, İNSANIN KABİLİYET ALANINI KÖKTEN GENİŞLETİR 

TASARIM SÜREKLİ KÖKLÜ EŞİTSİZLİKLER YARATIR 
GÖRMEZDEN GELMENİN TASARIMI BİLE TASARIMDIR 

“İYİ TASARIM” ANESTEZİKTİR 
ANESTEZİSİZ TASARIM, İNSANLIĞIMIZA DAİR ÖNEMLİ SORULAR SORAR 

Bu önermeler, önümüzdeki yıl boyunca düzenlenecek etkinlikler, dersler, atölye çalışmaları ve kısa videolar için 
yapılacak açık çağrı da dahil olmak üzere, internet üzerinden yapılacak tartışmalar aracılığıyla incelenecek. 

Dünyanın dört bir yanında sürecek bu bir yıllık inceleme dönemi, 22 Ekim’de açılacak 3. İstanbul Tasarım 
Bienali’nin yoğun sergi, diyalog, yayın ve yayım programı ile sonuçlanacak. 

Bu bienal bir arkeoloji projesi. Bazı tasarımcıları öne çıkarmak ya da olağanüstü bir geleceği hayal etmek yerine, 
gerçek hayatın bilimkurguyu geride bıraktığı günümüz dünyasında tasarımın yeri üzerine çok mecralı bir 

belgesel çalışması olmayı hedefliyor. Bienal, günümüz tasarımının uçlardaki hâlini, ilk standardize süslemeler ve 
ilk ayak izlerinden en yeni dijital ve karbon ayak izlerine uzanan, türümüzün 200.000 yıllık tarihi bağlamına 

yerleştirecek. Normal koşullarda bir bienal geçmiş iki seneye odaklanır. Bu bienal ise iki saniye öncesinden 
200.000 yıl evvele kadarki zaman dilimine odaklanacak. Türkiye ve yakın çevresinden arkeolojik eserler bienalin 

kalbinde yer alacak ve tasarıma dair güncel düşüncelere farklı bir açıdan bakmamıza olanak verecek.



Akademi Programı

Türümüzün Tasarımı
2 saniye, 2 gün, 2 yıl, 200 yıl, 200.000 yıl

3. İstanbul Tasarım Bienali bu yıl da birçok üniversiteyle işbirliği kurarak, temaya farklı bakış açıları sunan projeleri 
izleyicilerle buluşturuyor. Üniversite ve benzeri akademik kurumların yaptığı çalışmaların sergileneceği Akademi 

Programı, panel ve söyleşiler ile de desteklenecek. İstanbul dışında Türkiye’nin farklı kentlerinden üniversitelerin de 
yer alacağı program kapsamında bienalin “BİZ İNSAN MIYIZ? : Türümüzün Tasarımı : 2 saniye, 2 gün, 2 yıl, 200 yıl, 

200.000 yıl” başlıklı kavramsal çerçevesi farklı açılımları izleyicilerle buluşacak.





ŞAHA ASLAN 
FERHAN KIZILTEPE 
ECE ESEN 
GÜL ÖBEKLİ 
BAHTİYAR POSTA

BEING  ATTACHED
GETTING CONTACT
with 

İLİŞ|İK-İLİŞ|Kİ
2 Gün, 2 Seminer, 2 Çalıştay

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ

Paleontolog Richard Leakey tarafından Etiyopya'da 1967 yılında yapılan kazılarda bulunan Homo 
Sapiens kemikleri, dönemin teknolojisi ile ölçüldüğünde, insanlığın yaklaşık 130.000 yaşında olduğu 
saptanmıştı. Aynı fosillerin, 2015 tarihli 'yeni teknoloji' ölçümlerinin sonucu ise, bu yaşın 190.000 
(+/-5000 yıl) olduğu bilgisini verdi.  

Leakey'nin, insanı insan yapanın ne olduğuna odaklı araştırmalarının rehberliğimde ve insanlığın 
yaklaşık 200.000  yaşında olduğu bilgisiyle, tasarım özelinde şu soru soruldu: 

İNSAN, 200.000 YILDIR MEKÂNA NASIL İLİŞİYOR? 

Çevresine tanım kazandırabilmeyi problem eden ilk insandan günümüz insanına, 'mekâna ilişme', 
'mekânla ilişkilenme' aracı olarak mobilya, çok çeşitli biçimsel kodların taşıyıcısı oldu kuşkusuz; ancak 
ilişmenin şekli hep aynı (mı) oldu (?). 

Bu kapsamda yapılan çalışmalar, tarihsel dönüm noktaları üzerinden mekâna ilişme şekillerine 
odaklanan bir içerik üzerinden ilerledi. 



2 SEMİNER

BEING  ATTACHED
GETTING CONTACT
with 

İLİŞ|İK-İLİŞ|Kİ
2 Gün, 2 Seminer, 2 Çalıştay

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ

KOD OKUMA  
DENEMESİ

TASARIM BİLGİSİ
DESIGN KNOWLEDGEİLİŞ|İK-İLİŞ|Kİ

ŞAHA ASLAN 
FERHAN KIZILTEPE 
ECE ESEN 
GÜL ÖBEKLİ 
BAHTİYAR POSTA

Etkinlik, yöntem olarak yine 2 parçalı bir 
kurgu üzerine temellenmiştir. Buna göre ilk 
aşama, katılımcılara, görünenin anlattıklarını 
(kodları) anlayabilmenin (okuyabilmenin) 
yöntemi üzerine; ikinci aşama, göstermek 
i s tenen in ( kav ram) an la t ı l ab i lmes i 
(okutulabilmesi) üzerine odaklanmaktadır. 

Bu doğrultuda katılımcılar, geçmişten 
günümüze izlenen süreç içinden (bir 
nedenle) seçilen bir tasarım yaklaşımının, 
pop-up bir mekan aracılığı ile görünür 
kılınmasını ve o dönem mekanına olan 
i l işme şekline vurgu yapılabilmesini 
sağlamakla yükümlü olmuşlardır.


