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Mimarlık, Mimarlığın
En Büyük Engeli (mi?)
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Mimarlığı Yeniden Okumaya
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Mimar

• Tasarım ile anladığımız kavramın mimarlıkla
ilişkisi nedir?

• Her mimar tasarımcı mıdır? Her mimar
tasarımcı mı olmalıdır?

• Tasarım, mimarlık içinde hangi biçimlerde
konumlanır?

• Mimarlık içinde tasarım neyi biçimler?
Mimarlığı mı? Süreçleri mi? Mimarlık
nesnesini mi?

• Tasarım aktarılabilir, anlatılabilir bir şey
midir?

• Tasarım, mimarlıkta bir süreç yöneticisi
olarak mı duruyor? Yoksa metodoloji ya da
yöntem belirleyicisi olarak mı?

• Mimarlık ürününün niteliğinin belirleyicisi
tasarım mıdır?

• Tasarımın varlığı mı mimarlık ürününü
tanımlar?

• Tasarımın varlığı mı ona mimarlık ürünü
dememizi sağlar?

• Tasarımın iyi olması, mimarlık ürününün iyi
s olmasını mı doğurur? Yada mimarlık
~ ürününün iyi tasarlanmış olması,
~ mimarlık ürününün iyi olduğunu mu
E
~ gösterir?
~ • Mimarlık nesnesinin kendinden beklenen

çözümleri iyi üretmesi onun iyi bir tasarımın
ürünü olduğunu mu gösterir?12

• Mimarlık ürününün aktarımı ile o ürünün
tasarımının aktarımı aynı şey midir?

• Mimarlık ürünü kendini anlatabilmek için
tasarıma başvurmak zorunda mıdır?

• Mimarlık ürünü ancak tasarımı meşru
kılınması ile mi meşrulaşır ya da
meşrulaştırılır?

• Mimarlık ürünü meşrulaştırılabildiği ölçüde
mi başarılıdır?

• Mimarlık ürünü, (etik olarak) meşru
süreçlerle oluşturulmadığı halde, nesnenin
kendisi meşru olabilir mi?

• Mimarlık ürününün niteliğinin belirleyicisi,
onu var eden süreçlerin aktarılabiliyor
oluşundan mıdır?

• Süreçler, mimarlık nesnesini mi
oluşturmaya yöneliktir; yoksa mimarlık
aracılığı ile yaşantıyı mı?

• Mimarlık nesnesi ile mimarlık aracılığı ile
kurulmaya çalışılan yaşama ortamı aynı şeyi
mi anlatır?

• Mimarlık nesnesi, kendisini var eden
problemler dışındakilere çözüm
üretebilir mi?

• Mimarlık nesnesinin, nesne olarak kendi
içinde tutarlı olması, onun iyi bir ürün
olduğunu mu gösterir? Bu, onun yeterli ve
doğru bir ürün olması için yeterli midir?

• Mimarlık nesnesini, var eden mimar mıdır?
• Mimarlık nesnesini var edenin-edenlerin
kimliğinden ne ölçüde bağımsız
anlayabiliyoruz-anlatabiliyoruz?

• Mimarlık ürünü ne zaman kendini var eden
aktörler ve süreçlerden bağımsız
algılanabilir, okunabilir?

• Mimar mimarlık nesnesinin varoluşu için
doğalolanı araştırması gerekirken neden
yapay zorlamalar aracılığı ile önce kendini
meşru kılmaya zorlar?

• Mimar mimara, mimarlık ortamına neyi
neden ve nasıl anlatıyor? Araştırılanın
paylaşımı, tartışılması için mi; mimarlık
ortamının, mimarlık eğitiminden başlayarak
mimarı önce kendisini meşru kılmaya
zorladığı, bunu ancak (nitelikli ya da
niteliksiz) bireysel söylemlerle kurabileceği
inancıyla mimara dağıttığı beklentiler
nedeniyle mi?

• Mimarın yaşadığı ve ürettiği ortamdan önce
kendi meslek ortamındaki bu tür meşrutiyet
arayışı nasıl yorumlanabilir?

• Mimarlık, mimarlığın en büyük engeli mi?

Adalf Laos:
Süsleme ve Suç
DR_ ENis KORTAN

Prof.

Avusturyalı ünlü mimar-düşünür Adolf Loos
(1870-1933), radikal estetik-pürizm ideolojisir
mimarlık dünyasına sunmuş ve başta
LeCorbusier olmak üzere pek çok mimarı
etkilemişti.
1908 yılında kaleme almış olduğu ünlü eseri
"Ornament und Verbrechen" (Süsleme ve
Suç)' ta, mimarlıkta dekorasyona kriminal
suçlularla yozlaşmış aristokratların
gereksinme duyduklarını iddia eder. Ona gö €

cezaevlerindeki mahkumların yüzde sekseni
vücutlarına dövme yaptırarak süslenmiş suçL
kişilerdir ve eğer bir kişi dövmeli olup da s ç
işlemeden ölmüşse potansiyel suçluydu ve sı.;
işlemeye vakit bulamadan ölmüştü.
Adolf Loos'un bu düşünceleri mimarlık
dünyasında çok etkili olmuş ve LeCorbusi
Amadee Ozenfant ile birlikte, Loos'un
düşüncelerini temel alan "Pürizm-Biçimsel
Saflık" ideolojisini ortaya atmıştı (1918).
Çok kısa ve öz olarak açıklamaya çalıştığı z.,
olgular, çağdaş Modern Mimarlığın da este .
teorilerinin temelini oluşturmakta.
Günümüzde, Loos'un görüşlerini doğrula -
bilimsel çalışmalar da yapılmakta: ABD'Ii
uzmanların 6072 kişi üzerinde yaptıklan
araştırmaya göre, dövme-suç bağlantısı
özellikle yetişkinlerde görülüyor.
NewYork'taki Rochester Üniversitesi
bilimadamlarının araştırmaları, vücutla "::'
dövme yaptıranların uyuşturucu, çetedli g'=
suçlara yatkın olduklarını ve bunların s ç
işleme olasılığının diğerlerinden 2.7 kez <--"
olduğunu ortaya koymuş. (Milliyet, 1 \ai '"
2001, S:3)
Adolf Loos'un, bilimselolarak karutlana- =_
gerçeği 93 yıl öncesinden görebilmiş ve
mimarlara doğru yolu gösterebiimiş ol es
ilginçtir.


