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Yazar n tüm yaz lar  için t klay z.

Çek felsefeci Vilém Flussor, “Fabrika” ba kl  k sa
yaz nda “üretim yeri” anlam nda kulland  “fabrika”
yoluyla, prehistoryac lar sayesinde o dönem
toplumunun bilim, sanat, politika ve dinini
anlayabilece imize ve insano lunu
tan mlayabilece imize ili kin ikna edici bir tart maya
girmi tir. Flussor’un mizah duygusu “homo faber”
(yap mc ) sözcü ünün belki de insano lunun ortak
özeliklerini “homo sapiens”ten daha iyi tan mlad
öne sürer.

20. yüzy n ikinci yar , etkin bir biçimde
ustala mam z için statükoyu reddetti imiz yolla,
tasar  yeniden kökten bir biçimde ara rmam z
gerekti i gerçe iyle sonuçlanm r. Bununla,
“ya am  sürdürme gereksinimimizle ilintili, bireyler
ve toplum olarak varl z do an n dengesini
de tirmektedir” demek istiyorum.

“Ekoloji”nin temiz, ye il ya da eko-tasar m yöntemi için pragmatik bir ara rma olarak tasar ma ilk yans malar  gerçekte,
genel anlamda tasar m sorununun da incelenmesine dönü mü tür. “Endüstriyel indirgeyici” tasar mdan “sanayi sonras
holistik” tasar m anlay na yönelme karma k bir incelemeyi gerektirir. E er tasar  yeni bir de er ve anlam anlay yla
yeniden tan mlayacaksak, yeni tasar m metodolojisi toplumsal, politik ve felsefi tasar m ele tirisini kapsamak
zorundad r. Sorun geni tir ve gerçek bir senteze dayal  yakla m içeren uygun metodolojiler bulmak güçtür.
Tasar n bir sanayi sonras  ekolojik toplumdaki rolünün ele tirel tart mas  ba latmak tasar mda paradigman n daha
ileri götürülmesine yard mc  olacakt r. Her bir tasar m karar  için, görünür etki boyutundan ba ms z olarak
yapabilece imiz bir ey, anlam  ve küresel düzeyde ya am kalitesine etkisini irdelemektir. Elbette bunu herhangi bir
bilimsel kesinlikte yan tlamay  bekleyemeyiz, ama yaln zca bu soruyu sormak bile tasar m eylemlerini ve ürünlerini
de tirmek için gerekli analitik araçlar ve metodolojilerle ele tirel bir geli meyi ba latmam za yard mc  olacakt r.
Daha önce, mimarl k tarihinin 20. yüzy l sonuna kadar yap lar, mimarlar ve mühendislerin duvarlar ve çat lardan 
içeri alma yollar  arac yla incelenebilece ini yazm m.

Önce, ta  duvarlara ve çat lara küçük aç kl klar açt lar, sonra bunlar  yekpare cam k flar n in a edildi i 19. yüzy la,
sanayideki tekni in ilerlemesine kadar küçük cam parçalar yla kapad lar. Mimarl k tarihine bu basit bak  aç yla
bak nca mimarl n geli imi yerçekimine kar  yükselme ustal  kazanma arzusu olarak tan mlanabilir; bunu
ba arman n araçlar , “mimari varl n hafifli ine” yönelik sürekli teknik geli menin uygulamas r.
Mimarl kta cam, ta  ve metalin kullan ld  pek çok yenilikçi çal mada yer ald m.

Fransa’da, RFR olarak bilinen Rice Francis Ritchie mühendislik firmas  birlikte kurdu um Peter Rice ve Martin
Francis’le birlikte La Villette Bilim ve Endüstri Kenti (La Villette Cité des Sciences, 1981-86) tasar m ve yenile tirme
projesi için davet ald k.

Dünyan n ilk yüksek perfomansl  k lmaz cam strüktürel montaj  geli tirdik. Bu proje benim fiziksel saydaml
tan mlama çal malar ma dayanmaktad r. Fransa Cumhurba kan  Mitterand 1981’de seçilmi ti ve politika olarak yeni bir
aç k hükümetten söz ediyordu. Bunu, “La Transparence” (saydaml k) olarak adland yordu. Bizim yap n sonucu
asma strüktürel cam montajlarda devrim yaratt  ve yeni bir mimari estetik yaratt . Saydam estetik en küçük ö esinin -
camdaki hav al  deli in kenarlar n- önemini anlayarak ba ar ld . Bu yüzey yükleri aktarabilmek için, her türlü kusurdan
ar nm  olmal yd . Bu delikleri i leyerek ve deli e cam kal nl nda döner mesnet takarak, cam levha üzerindeki bütün

me kuvvetleri bertaraf edildi. Saydam yüzey fikri o yüzeyin düzlemi tan mlanmad kça bir anlam ta maz. Nokta
sabitleyicileri ayn  düzeyde tutularak bu düzlem yüzey olarak tan mland . Bu biyoiklimsel cephelerin gerçekle tirilmesi
“La Transparence” ile e anlaml  hale geldi.

RFR, Arup ve Ian Ritchie Architects, I.M. Pei ile birlikte Louvre’un yenilenmesi projesinde yer alan çe itli i lerin tasar m
ve mühendisli ini üstlendi.

Önce 1983’te I.M. Pei’nin önerdi i ana piramidin gerçek boyuttaki bir tasla  kurmam z istendi. Bu, Mitterand’ n
Pei’den do rudan yapmas  istedi i i in yaratt  elektrikli ortamda piramidin boyutunu ve Pei’nin böylesi ikonik bir
imgeyi Louvre’un merkezine yerle tiren tart mal  önerisinin etkisini görmek içindi. Taslak Kevlar®’dan yap ld .
Arkas ndan RFR’den Henry Bardsley geçmelerin ve strüktürel ö elerin boyutlar  küçülterek piramidi yeniden in a etti.

Camdan üç adet yeni “Heykel Bahçesi” çat  tasarlad k. Tasar n temel noktalar ndan birini, çat  strüktürünün sert
gölgelerinin alttaki heykellerin üzerine dü mesini önlemek olarak belirledik. 18. yüzy l Frans z matematikçisi ve
felsefecisi Jean d’Alembert’in çal malar  aras nda gölgeler ve nesnenin, gölgenin üzerine dü tü ü yüzeyden olan



uzakl yla orant  olarak ortaya ç kan yar  gölgenin do as na ili kin notlar vard r. Bu, bize strüktürün herhangi bir
esinin en büyük boyutunu en fazla 15 cm olarak belirlememiz gerekti ini gösterdi. Devletin koruma uzmanlar n,

“Bâtiment de France” n koydu u, Napeléon Avlusu’ndan bak ld nda hiçbir çat  görülmeyece i de dahil, belirli s rlarla
da birle ince, yap  40 m aç kl  geçmesine kar n çok alçak olacak demekti. Çat da alüminyum borulardan olu mu
mente eli paneller kullan lm r. Bunlar  da tmakta, ayn  zamanda da “görünmez” bir akustik emici yüzey
yaratmaktad rlar.
Tersyüz Edilmi  Piramit için Fransa’da ilk kez PPG’nin renksiz “starphire low-iron” cam  kulland k. Konsept, do al 
iletmek için avize fikrini geli tirmeyi amaçl yordu. Tayf çizgileri yaratan cilal  yivli kenarlar n olu turdu u etkiyle bu
konsept ya ama geçirildi.

1989’da tasarlanan Ekoloji Galerisi hem “low-iron” cam, hem de bir kamu yap ndaki cam duvar  tek ba na tutacak
strüktürel tutkal n ilk uygulamas yd . Sergiye giri  yolunda beyaz, kristalimsi ve k lgan bir nitelik elde etmek istemi tik.

lgan özelli i vermek için morötesi kla sertle en strüktürel tutkal fikrini denemeye karar verdik.

Pilkington’un La Villette’teki i imizden etkilendi ini ve kendi planar sistemlerini yakla k ayn  zamanda piyasaya
sürdüklerini biliyorduk. RFR sistemi strüktürel performans aç ndan çok daha üstün idiyse de, her bir tespit için yaln zca
700 kg kapasitesine sahip olan Pilkington Planar Sistemi çok daha ekonomikti ve dünya çap nda çok iyi pazarlan yordu.
1989’da yapt z ça da Londra’daki Stockley Park ’ndaki B8 Bürolar  için çift caml  bir türevini geli tirmeyi önerdik.
Pilkington bu ça ya olumlu yan t verdi ve çift caml  düz strüktürel cam ba lama sistemi üretilip uyguland . Bu ayn
zamanda, dü ük emisyon özelli ine sahip kaplamalar n kullan ld  bir dönemdeki en geni  çapl  uygulamayd .

1991’de Madrid’de Reina Sofia Sanat Müzesi’ndeki Asansör Kuleleri’nde cam , rüzgâr yükünü binan n kö esinde cam
kenarlardan aktarmak için de kulland k.

1984’te Volkwin Marg’ n Almanya’daki Leipzig Cam Salonu’nun 25.000 m2 lik giri  holünün tasar  için yapt  davet
üzerine sanayi ile çe itli yeni bulu lar konusunda i birli i yapt k. Bunlar aras nda bir ekstrüde silikon/s  silikon cam
ba lant , k lmaz cam yang n kaç  kap lar  ve iki adet cam temizleme robotu bulunuyor.

Küçük bir çocukken ayd nlatmayla ilgileniyordum ve Dennis Gabor’un bulu lar ndan haberim vard . Elektrik
bo al ndan üçboyutlu formlar yaratmaya duydu um ilgi La Villette cepheleriyle tetiklendi. Tema do al olgular
çevresinde, ehlile tirilmemi  enerji ve ehlile tirilmemi  peyzaj fikrinden geli ti. 1985’te Fransa’da Clamart’daki EDF
Laboratuvarlar ’nda J.L. Lhermitte ve François Bastien taraf ndan gerçekle tirildi.
Arup’la ortakla a yap lan Dublin’deki “The Spire”, 1998’de uluslararas  bir yar man n birincisi oldu. Amac z Dublin
göklerindeki sürekli de en  yakalamak ve rlandal lara iyimserlik duygusu veren bir form yaratmakt .

 yakalamak için bulutlara do ru 120 m yükseldik ve hem paslanmaz çelik kabuk strüktürünü sertle tirmek, hem de
yüzeyine yumu ak, yans  bir özellik kazand rmak için “shot-peening” tekni ini kulland k. I kla de en, hattâ gecenin
kadife siyahl n bile görülebildi i i te bu yüzeydir. Rüzgâr yükleri alt ndaki sal  s rlamak üzere etkin kütle
“damping”in de birlikte kullan ld  uca do ru incelen bir kabuk strüktürdür.
Londra Regatta Merkezi’nde biri mimari öteki bir spor donan  olan iki yenilikçi i  vard r. Arup’la birlikte 4 mm düz
paslanmaz çelik kullanarak sertle tirilmi  bir zincir e risi çat  tasarlad k. Spor donan  dinamik bir kürek çekme
makinesidir. Bu, gerçekten kürek çekiliyormu  duygusunu yaratmak üzere su verilen bir havuzdur.

1994’te RFR’nin Kathryn Gustafson’la birlikte kat ld  uluslararas  bir yar may  kazanan projede yeni bir tür yüksek
voltajl  “estetik” pilon, yapt z altyap  ve peyzaj ili kisi, özellikle topoloji analizi üzerine geli tirildi. Biçimleri ayn
zamanda “diyagonal çizginin” endüstriyel esteti inin reddi arzumuzun sonucuydu. Ortaya ç kan estetik konular as ld  ve
ben günümüzde geli menin ne anlama geldi ini, estetik ifadenin temel gramerlerini ve biçimsel tasar m dilinde ortaya

 ara rmak için uzun bir zaman harcad m.

20. yüzy l mimarl n büyük bölümünün pek dokunulabilir olmad  gerçe iyle ilgilendim. Bunun nedeni büyük ölçüde
metal ve camdan yap lm  olmas yd . Çelik kolonlar ve cam duvarlara yaslanmak rahat de ildir. Plymouth Tiyatrosu’nun
nehre bakan prova mekânlar  fosforlu bronz dokuma ile sar lm r ve yaslan lacak kadar yumu ak tasarlanm r,
zaman içinde rengi ve dokusu de ecektir.

Endüstriyel aç dan daha az geli mi  malzemeler kullanarak mimarl k yapma yollar yla da ilgilendik. Fransa’daki
Terrason Kültür Seras ’nda konsollu “ ev tutma duvarlar ” geli tirdik. Bu, bizim modernli i geli memi , dokunulabilir,
ekolojik duvarlara kar  çok geli mi  cam çat  z tl  kullanarak metaforik ve fiziksel olarak ifade etmemizi sa lad .

evler kullanma dü üncesi arazinin dik e iminden ve düzenlenecek bahçeler için topra  yerinde tutma
gereksiniminden ortaya ç kt . Kulland z evler bu alçakgönüllü çelik örgü kafesli ta  mühendislik ürününü bir “mimari
estetik” statüsüne yükseltti.
Bir ba ka örnek, Londra Uluslararas  Regatta Merkezi (1997-2000) için geli tirdi imiz ev tasar r. Burada ev,
dü ey bir “yast k” etkisi yaratmak üzere tasarlanm r.

skoçya Yar n Evi Sosyal Konut Projesi 1999’da Glasgow’da yap ld . 21. yüzy n kentsel konutlar ndaki temel
sorunlar  tan mlayan bu proje için insan duygular  ve mimarl n bunlar  nas l yan tlamas  üzerine bir makale sunduk.

er bunu yapmazsak sanki robotmu uz gibi tasarl yoruz demektir. Uzamsal geli im, kapal  ve rüzgâra kar  korunakl
bir “d  mekân” fikriydi. Bu mekân oturma odas n önünde de ildi ama giri in bir parças , mutfak ve yatak odas n bir
uzant yd . nan yorum ki, 10-12 m2 lik bu tür bir mekân, e er insanlar ehirlerimizde daha da çok yo unla racaksak,



uygar bir ya am için kesinlikle temel önemdedir. Böylesi mekânlara sahip olmayan apartmanlar, ruhsuz çevrelerden
olu an sonsuz geni likte alanlar  çok h zl  ve çok ucuz üretti imiz elli y l öncenin hatalar  gö üsleyebilecek durumda
de iliz.

Sonuç
Bu yeniliklerin baz lar n mimarl k için de erli ve bir mimar olarak endüstriyel yenili e do rudan katk da bulunman n
mümkün oldu una inanmak isterim.
Meslek ya am m boyunca bu ili kiyi yans tmak mimarl k ve toplumu kavramam , yap  yapma yöntemimizi daha iyi
anlamam  sa lad . Bu, Vilérn Flusser’in, üretti imiz ve geride b rakt z yap tlar ve bunlar n çevrede b rakt  izler
üzerine olan gözlemleriyle do rudan ilintilidir.

Ba lam  anlamak mimarl n ilk ara rmas r. Ba lam fiziksel, entelektüel ve duyusald r.

Mimarl k süreci ve mimarl n kendisi sentezdir, ayr ma de ildir; dü üncelerin, insanlar n, malzemelerin sentezidir ve
sonuçta ise insan n do ayla birlik derecesini hissettirir.

Mimarl k teknolojik de im ve yenili in kayd  olarak okunabilir. Teknolojiler birbirlerinin yerine geçerler: ah ap, dökme
demir, çelik, donat  beton, fiber strüktürler, polimerler vb.

Mimarl k ve uygulamas  neredeyse hemen hemen hep insan n kullanabilece i bile enlerden üretilmi tir. Ne var ki,
yüzy  a n süredir, yeni in aat bile enleri giderek, öylesine büyümü tür ve öyle bir boyuta gelmi tir ki, “el” asal rolünü
makineye kapt rm r ve
makine bu süreçte rolünü robota kapt racakt r. Bu, ça da  mimarl n daha da yabanc la mas na yol açm r.

Duyular , bedenlerimizi yeniden tasar m üzerine dü ünme sahnesinin merkezine getirmenin yollar  bulmak
zorunday z. Bu, do ayla daha iyi bir birle me yönündeki tasar m dü üncesi sürecine ula ma arzumuzun ilk ad r.

Sanayi devriminden bu yana var olan  sürdürme e ilimi ya ad z çevreyi yönetti. Yeni bir rönesans n
gündo umunda de iliz; sanat, do a ve teknolojinin ak ll ca senteziyle süslemeyi gösteriye, gösteriyi süslemeye
dönü türme ans na sahip oldu umuz, dinamik davran n malzeme ve konstrüksiyonlar n temel karakteristi i olarak
kabul edildi i kesintisiz bir teknik evrimin ak  içindeyiz.

Tarihin bize gösterdi i gibi, engellenmemi  tersine bilgilendirilmi  imgelemimiz sayesinde mimarl  ilerletece iz.
birli imiz ve ortakl z sayesinde daha fazla bilgilenece iz ve imgelemimiz beslenecek.

Yenilikleri kullanarak her zaman yap ma iirsel bir özellik katmaya çal m. Tasar m eylemimizin “Mü teriyi çekecek
mi?” sorusuyla yönlendirildi i duygusuyla iyi tasarlanm  bir duvarla kar  kar  kald  hissedebiliriz. Tüketim
toplumunun ötesine, duyarl k, ak l ve i birli iyle karakterize olana bakmal z.

Ötekilerle i birli i halinde nas l çal z, yapt z i in yarar na bir yenilik de ildir; yap  çevremizi geli tirme,
toplumun hizmetindeki mimarl  geli tiren fikirleri uyarmaya yönelik derin arzumuzdan kaynaklanmaktad r.

Yap , 282. ...


