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Bu deney imsel  serg i  soundssl ike projesi  kapsamında tasar lanmış t ı r .  I  Th is  exper ient ia l  exh ib i t ion  was des igned under  the soundssl ike project .
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soundsslike

Soundsslike projesi, Pınar Çevikayak Yelmi’nin Koç Üniversitesi’nde, danışmanlığını 
Doç. Dr. Nina Ergin, Doç. Dr. Sertaç Kakı ve Doç. Dr. Asım Evren Yantaç’ın yaptığı 
“İstanbul’un Sesleri” konulu doktora araştırması kapsamında başlatıldı.

“İstanbul’un Sesleri” projesi (https://soundscapeofistanbul.ku.edu.tr), günlük alışkanlıkların 
kentsel doku ile ilişkisini işitsel bir perspektif yoluyla kurarak, kültürel sesler konusundaki 
farkındalığı ve toplum bilincini artırmayı amaçlıyor. Pek farkında olmasak da günlük 
hayatımızın ve kültürümüzün ayrılmaz parçaları olan sesler, somut olmayan kültürel miras 
açısından ise eşsiz bir öneme sahiptir. Kayıt altına alınmayan veya arşivlenmeyen sesler, 
ne yazık ki yok olup giderler. Özellikle İstanbul gibi dinamik bir şehrin yaşayışı, dolayısıyla 
da sesleri hızla değiştiği için şehrin ses sembollerinin korunması, kültürel hafızanın ve 
kültürel kimliğin sürdürülebilirliği açısından önemli ve gereklidir.

Soundsslike projesi, “İstanbul’un Sesleri” koleksiyonunu daha da genişletmek adına 
başlatıldı. Soundsslike projesi, İstanbul’daki korunmaya değer bulunan tüm seslerin 
paylaşılabileceği ve ilgilenen herkesin katkıda bulunabilecekleri interaktif bir platform 
olarak hayata geçirildi. Projenin en temel amacı ise; kentsel ve kültürel seslere olan 
farkındalığı artırırken, bu seslerin korunmasını kolektif bir çalışmaya dönüştürmek. 
Yazılım: Hüseyin Kuşcu (soundsslike.com)

The Soundsslike project was initiated under the research project titled “The Soundscape 
of Istanbul” conducted by Pınar Çevikayak Yelmi during her doctoral studies, supervised 
by Assoc. Prof. Nina Ergin, Assoc. Prof. Sertaç Kakı and Assoc. Prof. Asım Evren Yantaç.

“The Soundscape of Istanbul” project (https://soundscapeofistanbul.ku.edu.tr) approaches 
everyday traditions and daily urban life from a sonic perspective and aims to increase 
public awareness of cultural sounds. Sounds are inevitable parts of our daily lives and 
our cultures, even if we are not much aware of them. Also, sounds are of great importance 
in terms of intangible cultural heritage. Sounds that are not protected or archived get lost 
forever. In a dynamic city such as Istanbul, daily life and urban sounds change rapidly. 
Therefore, it is significant and necessary to protect cultural soundmarks of the city to 
sustain cultural identity and cultural memory.  

Soundsslike project was initiated in order to expand further “The Soundscape of Istanbul” 
collection. In this project, an interactive platform was developed. This interactive platform 
encourages people to contribute with their own recordings of sounds that they find worth 
protecting. The main aim of the project is to raise public awareness of urban and cultural 
sounds and to protect these sounds as a collective work. 
Software Development: Hüseyin Kuşcu (soundsslike.com) 
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İstanbul büyük bir  metropol .  Giderek büyüyen ve kalabal ık laşan 
bu şehr in yaşayış ı  da sürekl i  değiş iyor.  Gün geçt ikçe 

kül türümüzün bir  parçası  o lan al ışkanl ık lar ,  gelenekler şehr in yeni  
dokusu iç inde kayboluyor.Örneğin,  çay, nargi le,  tavla gibi  kül türel  

öğelere ai t  sesler in yer in i  t raf ik,  kalabal ık gürül tüsü gibi  yeni  
yaşamın baskın sesler i  a lmış durumda. Bu deneyimsel  enstelasyon, 
İstanbul ’daki  kaosun iç inde her geçen gün değişime uğrayan veya 

kaybolan kültürel öğelerin işi tsel boyutuna dikkat çekiyor ve duymayı 
ihmal et t iğ imiz sesler in önemini  vurguluyor.

Istanbul is a huge metropol .  Each and everyday the ci ty is 
evolv ing, as wel l  as the urban l i festy le.  Cul tural  values are 

disappearing in the new urban fabr ic.  For example,  sounds related 
to cul tural  values such as tea, narghi le,  backgammon are being 

replaced by the dominant sounds of  new l i festy le.  This exper ient ia l  
instal lat ion draws at tent ion to cul tural  sounds which are evolv ing or 

disappearing in dai ly chaos and emphasizes the s igni f icance of  
sounds that we ignore to hear.
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