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Saitali Köknar
20.02.2009, 22:43
Nasıl söylesem, Nishizawa’nın 18 Şubat akşamı YEM’deki sunuşunda 
Moriyama Evi dışında gösterdiği en etkileyici projeydi. Moriyama Evi’ni 
Taşkışla’da bir ‘Uykusuz’ sunuşunda Deniz Güner ve Nilüfer Talu’dan çok 
daha detaylı ve derinlemesine dinlemiştik. Onlardan Moriyama’yı tekrar 
dinlemek isterdim.

Lozan’daki Rolex Öğrenci Merkezi SANAA’nın daha önce pek çok projede 
izini sürdüğü bir motifin son doruk noktası kanımca. Düşey taşıyıcıların 
hiçleştiği, yapının içerisindeki programlar arasında ve dışarısıyla kurması 
beklenen tüm bölüntülerin saydamlaştığı ya da yarı saydam hale geldiği 
yatay total bir mekan olarak çok kabaca tarif edebileceğim bu motifin  
(OMA yavrulaması ofislerin ürettiklerinin aksine) kanımca mimarlık kültürü 
için derin bir anlamı var.

Bu meseleyi tam olarak nasıl dillendireceğimi bilemiyorum ama Burak 
bu başlığı atınca, görür görmez aç kurt gibi saldırdım, kusura bakmayın. 
Yapıların programını belirlerken belirli önceden tekrar edilen kalıpları 
tekrar ediyoruz. Bu kalıplara belli bir düşünce izini tarif eden motifler 
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de diyebiliriz. Örneğin uyumak, yemek yemek, dinlenmek için gereken 
mekanları yapısallaştırırken önce bu farklı programları “oda”lıyoruz sonra 
bu odaları koridorlarla, kapılarla, başka odalarla birbirine bağlıyoruz. 

“Oda-kapı-koridor” üçlüsü ile “oda-kapı-hayat” üçlüsü farklı anlayışların, 
farklı motiflerin araçları. Farklı yaşamlar öneriyorlar. Bir türlü nerede 
gördüğümü hatırlayamadığım ve yazarının Gideon olduğundan 
şüphelendiğim bir kitapta üç evi betimleyen bir görsel hatırlıyorum: 
Arkadaki odalarına odalardan geçilen bir ortaçağ evi, odaların bir 
dolaşım etrafında örgütlendiği bir burjuva evi ve birbirinin içine akan 
tam olarak çevrelenmemiş mekanlardan oluşan bir Mies evi. Yazar bu 
üç düzenlemeye bir değer yargısı da yükleyerek gelişimden, mekan 
örgütlemesinde gelinen son noktadan bahsediyordu. Ben sadece farklı 
olduklarını düşünüyorum. Corbusier’nin “plan libre”i, Loos’un “raumplan”ı 
bence yapının içindeki hayatın mekandan mekana, işlevden işleve nasıl 
akacağının düzenlendiği birer motif; tarifi zorlarsak mekanları örgütlerken 
kullandığımız birer tasarım aracı. Şimdilerde konut tasarlarken böyle 
kaç motiften yararlanıyoruz? Dünyada dünden bugüne böyle kaç farklı 
mekan örgütleme motifi vardır? Yerel, folklorik, otantik, -adı her neyse- 
uygulamalar (dünya ile temas arttıkça yok olan) çeşitlenmenin, modern 
uygulamalar aynılaşmanın yaşandığı alanlar.

SANAA, Toledo cam müzesinde, Zollverein’da, Kanazawa’da, yeni müzede, 
Rolex Öğrenci Merkezi’nde sanki hep aynı motifin peşinde: Yeni bir mekan 
örgütleme biçiminin. Yapılarında işlevlerine göre bölünmüş mekanları 
şimdiki alışkanlıklarımızla olmayacak bir biçimde yanyana dizip aradaki 
-kalmışsa- boşlukların planlanmış tesadüfiliğiyle birleştirerek kurguladıkları 
geçirgen programlarla mimarlığı (ve beni) tam kalbinden vuruyorlar. 
Bildiğimiz bölücü elemanlarla düşünmeye devam ettiğimizde boğucu ve 
sıkışık olacağını varsaydığımız mekanlar, saydamlığın sınırlarını  
zorlayan yapısal cam (akrilik) uygulamalarla tahminlerle tezat ferahlıkta 
mekanlara dönüşüyor.

Hakan Tüzün Şengün
22.02.2009, 23:37
Bir teorim var; tasarımda öğrenilmiş gocunma sendromu! Mimarlık 
ve çoğunlukla tasarım alanının “rasyonel” olmak ile ilgili içeriklerinin 
tartışıldığı platformlara bakınız. Genellikle mimarlık paradigması aslında 
içinde yaşadığımız dünyanın temel gereklerinin “soslandırılmaları”  
üzerine kurulur. Makarnalar o ya da bu şekilde bu veya şu hep aynıdır.  
Satın alınabilirlikleri, materyalleri, içeriklerinin zenginliği bir spektrum 
içinde salınan bir alanı kapsar.

Oysa, “endüstriyel” ve “gündelik” gerçeklerimiz ile kurduğumuz bu 
sözde rasyonel “alan” her seferinde tasarım paradigmasında bir “bedeli” 
ödenebilirlik ve “alıcısı” bulunabilirlik aksı üzerinde delik deşik edilir.  
Çünkü tasarımın temel gerekleri konusunda “en” dipteki meselelere kadar 
geri götürülmeye “gocunulan” tasarım problemi makarna -sos aksında 
hapistir. Bizim endüstriyel ve gündelik gerçeklerimiz çoğu zaman kendi 
alanlarında öncü ve yenilikçi olmak isteyen kapital tarafından satın 
alınabilir hale getirilir ve ileri görüşlü, zevk ve görgü sahibi batı geleneği 
(bkz. peggy guggenheim ) yeni paradigma için yeni tabular ve  
kırıcılar arar-bulur.

SANAA’nın non-materyal(ist) bakışı, bu açıdan bakıldığında, bütün 
çıplaklığı ile bu “gocunma” alanlarımızın Zolverein’dan, Rolex Öğrenci 
Merkezi’ne oradan Moriyama evine -neredeyse- bir haritasını veriyor gibi 
geliyor bana.



�

ortaya.com

Hayriye Sözen
23.02.2009, 05:04
Saitali’nin ve Hakan’ın yazdıkları bana bir zamanlar şaşırarak farkına 
vardığım, üzerine gitmeye niyetlenip sonra da yarım bıraktığım bir 
matematik-mimarlık çatışmasını çağrıştırdı:  “Fonksiyon” meselesi;  
Türkçe deyişiyle “bağıntı”. Bir kümedeki şey’i diğer kümedeki şey’e 
götürerek bağ kurmak.

— Matematikte en basit haliyle f(x)=x+y diye söz edebileceğimiz, yani her 
zaman için x ve y arasındaki bağ’a bakan şeydir fonksiyon. Ne tek başına  
x ile ilgilenir ne de y ile. Giren çıkan üründen çok aralarındaki ilişkiyi,  
süreci tarif eder.

— Mimarlıkta fonksiyon denilen şey ise (bir eylemin ne’liğinden, 
nasıl’lığından önce) o eylemle ilgili bir takım görüntüler ve bunlara karşılık 
geldiği düşünülen mekanlar/nesneler için sandıkta hazır tutulan cevaplar 
bütünüdür. Bence matematikte olduğu kadar tarafsız, önyargısız ve özgür 
değildir. Burada Hakan’ın “öğrenilmiş” tanımlaması akla geliyor. 

Şöyle demişti Saitali:  “...Yapıların programını belirlerken belirli önceden  
tekrar edilen kalıpları tekrar ediyoruz. Bu kalıplara belli bir düşünce izini  
tarif eden motifler de diyebiliriz. Örneğin uyumak, yemek yemek,  
dinlenmek için gereken mekanları yapısallaştırırken önce bu farklı  
programları ‘oda’lıyoruz sonra bu odaları koridorlarla, kapılarla, başka 
odalarla birbirine bağlıyoruz...”  
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Burada bağıntı “odalar yapıp birbirine bağlamak” ise sonuçta elde edilen 
şey “birbirine bağlanmış odalar” oluyor. Kalıplanan şey yapı programından 
çok “mimarın bağ kurma halleri” sanki.

İyi/kötü, güzel/çirkin ne oluyorsa mekanları yapısallaştırmadan bir önceki 
aşamada başlıyor; programın yorumlanmasında, eylemin analizinde, 
mekan alternatiflerinin kolektif bilincin dayattığı biçimlerden arınmış, 
önyargısız bir zeminde araştırılmasında. Yere ve zamana bakarak eylemin 
her defasında -bıkmadan usanmadan- yeni baştan çözümlenmesinde. 

Yanlış soruya doğru yanıt verilebilir mi? Ya da soruyu hep aynı gramerle 
ve mantık dizgesiyle sorarsan kaç farklı yanıt alabilirsin? Bu nedenle her 
farklı soru sorma hali yeni bir tasarım aracına dönüşüyor. Bence Saitali’nin 
yazdıkları tam da buraya denk geliyor: “...Corbusier’ nin ‘plan libre’ i, Loos’ 
un ‘raumplan’ da bence yapının içindeki hayatın mekandan mekana, işlevden 
ilşeve nasıl akacağının düzenlendiği birer motif, tarifi zorlarsak mekanları 
örgütlerken kullandığımız birer tasarım aracı...”

SANAA’nın özellikle Rolex Öğrenci Merkezi’ndeki başarısının, fonksiyon 
meselesini mimarlığın deforme ettiği haliyle değil, matematikteki haliyle 
sindirmiş olmasından kaynaklandığını düşünüyorum.

“it was a never done before.”

Not: Yanılmıyorsam Saitali’nin hatırlayamadığı metin, Gideon’un “Space, 
Time & Architecture” kitabındaydı.
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Boğaçhan Dündaralp
23.02.2009, 11:55
Ryue Nishizawa’yı dinledikten sonra, son proje olarak Rolex Öğrenci 
Merkezi’ni anlatırken kendime şu soruyu sordum; “Tasarıma nereden 
başlıyorlar? Tasarıma yol açacak öncü düşünceler nereden filizleniyor?” 
Tümünü bir birikimin -bir mekan anlayışı çerçevesinde- koşul ve  
bağlam karşısında sezgiyle yoğrularak bir tür mekanlaşmasının arayışı 
olarak önce yorumladım. Sonra da bu yorum; hızlı bir yorum üretme 
refleksi gibi geldi.

Nishizawa’nın projelerini anlatırken tasarım süreçlerinden genelde 
bahsetmemesi de bu düşünceyi tetiklemiş olabilir. Saitali, Hakan ve 
Hayriye’nin yorumlarını okuduktan sonra da konunun, kendi açımdan  
biraz deşilme ihtiyacında olduğunu düşünüyorum. Kendi tasarım 
süreçlerim ve deneyimlerimden hareketle, ilişki kuramadığım  
şöyle bir kopukluk oluştuğunu fark ettim. Özellikle de yarışma  
projesi süreçlerinde daha yoğun yaşadığım bu duyguyu sizinle  
paylaşmak istiyorum.

Mimari proje tasarımını çok katmanlı bir mesele olarak ele alırsak;  
her ölçeğe ait tasarıma dönüşecek bilgi, veri ve durumların (ister 
program, ister inşai yapı, ister materyal) ortak ilişkisini var eden “tasarım 
düşüncesi”nin; birbirini doğuran fraktal bir yapı oluşturup, oluşturmadığı 
artık benim için önemli bir kriter oldu.

Ne demek istiyorum?

Bir projeyi ya da tasarım düşüncesini anlatmak için hazırladığımız 
diyagramları göz önüne getirelim. Kentle ilişki, programla ilişki, strüktürle 
ilişki, materyalle ilişki... Bazen bunlar hiyerarşik bir yapı kurar, birbirini 
tamamlar, birbirini var eder. Bazen de ne kadar birbirine referans verse de 
kendi başlarına bir katman olarak varolmaya başlarlar. Biz de her  
projenin özgün bağlamı ve tasarım süreci gereği her iki durumu da  
olağan karşılarız. Tasarım verilerini biçimlendirdiğimiz bu farklı katmanlar 
bazen tek bir fikirden kaynaklanarak biçimlendirilir bazen de bu 
katmanların biraradalığı o düşünceyi doğurur. Bunlar deneyimlediğimiz  
tasarım süreçleri. 

Ben, bu anlamda; tasarım sürecini farklı ölçek ve bağlamlardaki projenin 
talep ettiği özgün durum içinden oluşturmaya çalışıyorum. Bu durum her 
defasında sınanmaya açık bir tasarım yaklaşımı yaratıyor. Ve tasarımın, 
nasıl bir otodeğerlendirmeye tabi tutulabileceği benim açımdan önem 
kazanmaya başlıyor.

Yukarıda anlattığım yaklaşım, sürekli bir dil, sürekli bir mekan anlayışı 
üretmediğinden de otodeğerlendirme; sadece sonuç ürün üzerinden 
bir nitelik tartışmasına dönüşerek tekrar tasarıma aktarılabilir bir yoruma 
dönüşemiyor.

Bu nedenle kendimce şöyle bir otodeğerlendirme yapmaya çalışıyorum; 
tasarımı var eden her katman (kentle ilişki, programla ilişki, strüktürle 
ilişki, materyalle ilişki...) ne kadar birbirinin ayrılmaz bir parçasına dönüşen, 
hemhal bir yapı haline dönüşürse ve o yapı; bu ilişkileri, kendini görünür 
kılma çabası içinde olmadan oluşturursa, o kadar iyi diyorum...  
Ve böyle bir fikrin peşinde koşuyorum... Aksi takdirde her katman başka  
bir tasarım, başka bir proje olarak kendini var ediyor, proje de fikirler  
kolajına dönüşüyor...
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Şimdi başta dile getirdiğim, Nishizawa’nın tasarım süreçlerinden bağımsız 
anlattığı projeleri ile bağlantılı olarak hissettiğim kopukluk şurada; SANAA 
bahsettiğim gibi bir katmanların hemhallığı üzerine mi mimarlıklarını inşa 
ediyor yoksa biz post-modernistlerin modernistleri eleştirirken kullandığı, 
mimarın kendi dilini var etmek için kullandığı ve her projede devam eden 
bir mekan dilinin mi peşinden koşuyorlar?

Hakan Tüzün Şengün
23.02.2009 12:36
SANAA (eğer bu konunun adı sanı bu ise) meselesinde benim  
bedel’den kastım yapıların bildiğimiz “rasyonel” kullanım değerlerinin 
dışında bedeli ödenebilir, alıcısı bulunabilir bir arz-talep ilişkisi üzerine 
kuruluyor olması.

Rolex Ögrenci (öğrenme) Merkezi ve Moriyama evinde; birinde yapının 
kentsel açık alanlardan kurulu bazı ev-dışı alanları da kendi bünyesine 
katan metropol ve çevre ilişkilerini o iş özelinde tekrar ele alarak bunu işi 
talep eden kişi tarafından kabul edilebilir kılan SANAA, diğerinde (öğrenme 
merkezi) düşey taşıcılar olmadan da -neredeyse- bir tektonik peyzaj üreten 
SANAA yapının kullanım dışı görünen bazı iç ve uç alanlarını yapının  
bir “parçası” ve “gereği” olarak sunmuş ve işi talep edenlerden olumlu bir 
sonuç almıştır.

Aslına bakarsanız, bu tartışmaları, Ahmet ve Hayriye ile “sıfır noktası” 
meselesi ile ilgili ve özellikle, B2 Evi için yaptığımızı hatırlıyorum.  
Evin (Assos’ta) dışarıdan kullanılabilirliği bizzat Selman Bilal tarafından 

“bedeli” ödenmiş bir girdidir mesela. Bu durumu tasarımın parçası  
haline getirmek için meseleyi her defasında bir sarkaç inatçılığında  
(sıfır noktasına) geri ve ileri götürerek düşünebilmek gerekir.

House’un bir bölümünde, kalp naklinin gerçekleşebilmesi için makineye 
bağlı bir hastaya (dead) bir karaciğer operasyonu (sanırım) yapılması 
gerekir. Chase bu operasyonun hastanın retinasına zarar vereceği bilgisini 
hatırlar ve itirazı gecikmez. House da (yanlış hatırlamıyorsam) uzun vadede 
bu hastanın (!) bir görme (!) meselesi olmayacağını (en azından bu hayatta) 
söyler. Chase olasılıkları düşünürken, durumu bir ölünün karaciğerine 
yapılabilir mi sorusunu sormadan sürdürür. House’un ise olasılıklar uzayı 
daha geniştir ya da sarkaç salınım aralığı daha geniş diyelim.

İşte “öğrenilmiş” bilgiden ve onun bizim “sıfır nokta”larımız üzerindeki 
blokajından (gocunma) bahsederken de bu durumu kastediyordum.



�

ortaya.com

Burak Altınışık
23.02.2009, 18:10
Ne ilginçtir ki fonksiyon meselesini Hayriye’nin düşündüğü aralık içinde 
tekrar gözden geçirmek zorunda hissettim ben de, malum dönem başlıyor 
ve ders içeriklerinde fonksiyon denen başlık için mimarlıkta çiğnenegelmiş 
halinden başka ne tür açılımlar yapılabilir endişesiyle. Kendi ezber 
sistemimizin gözümüzün önünde duran şeyleri anlama/anlamlandırma 
soyutlamasına imkan vermeyen, bunları kapalı sistem paketlerine çeviren 
kalınlıklarına nüfuz etmeyi gerektiriyor bu da. X2 (x üssü iki) nin bir 
geometrik olarak kareyi ifade ettiğini, gecikmiş bir şekilde, tasarı geometri 
dersinde fark etmek gibi; belki bir miktar benim kapasitemle ilgili bir  
sıkıntı bu. Neyse… 

Fonksiyon denen tanımın en az ikili bir ilişkilenme üzerinden kurulduğunu 
farkedince aslında mimarlıktaki tanımın bu ilişkiyi gölgeler hale geldiği, 

“f(x)”in olası görünümlerinden, her nedense, bir halinin, ilişkinin taraflarını 
bir mutlak çerçeve içine soktuğu görülüyor. Bağıntının ya da ilişkilenmenin 
bu aktörlerini hatırlatacak bir silkinmeye ihtiyaç var.

SANAA’nın ya da çağdaşları diğer Japon aktörlerin yaptığı da bu galiba. 
İlişkinin kendisine vurgu yaparak kanıksanmış, kalıplaşmış davranış 
örüntülerinin çeperini, olasılıklarını, çeşitlenmelerini arttırmak. Atelier 
Bow-Wow ile yaptığımız söyleşide de sürekli bu vurguyu yapmıştı 
Tsukamoto ile Kaijima: micro-public space. Oradaki coğrafyanın fiziksel 
büyüklüklerden çok fiziksel küçüklükler ya da sınırlılıkların yol açtığı bir 
daralmayı aşma hali sanırım fonksiyonun ilişkiselliğini hatırlayan ya da 
onun her seferinde yeniden kurulabilir bir süreç olduğunı kavrayan bir 
zihin etkinliğine yöneltiyor. Belki çok kaba, çok kestirmeci olacak ama Loos 
ya da Le Corbusier’nin kurgu gereçleri sanki f(x) in kendi başına mutlaklığını 
ilan eden totale yönelik motivasyonlar. Belki de batı diye nitelendirdiğimiz 
coğrafyada biriken ve saçaklanan düşünme alışkanlıklarının sınırları içinde 
değerlendirmemiz gereken meseleler bunlar.

Hakan Tüzün Şengün
23.02.2009, 19:22
Gocunmaya, gocunmak. Alanın en hardcore sorunu bu belki de. 
Kimse kendi vokabüleri “sündürülsün” istemiyor (ben de içindeyim 
işin). Akademizmin kutsal kalelerini seviyor(uz), pek tabi (bkz. Russel-
Wittgenstein diyalogları) kurumsallık ve “yeni” arasındaki tansiyon o kadar 
da “gevşek” değil her zaman. Hep birileri alsın, “bizi diskoya götür”sün 
tezahür-atı içindeyiz. Belki bizim “yeni ve icad”dan anladığımız her zaman 
“afacanlık ve fırlamalık” yaftalarını üzerinde taşıyor, (sulandırıyorum dikkat!) 
yöntemsel olarak alanın kalelerini inşa edenler, “gel benim uç - beyim 
oluver şimdi” demiyor hemen öyle.

Fransa’nın derebeylerinin önüne hemen Centre Pompidou koymak zor 
-özellikle - koyarken çok zor. Hor görülmüş girişimler, kültürsüz ve hatta 
medeniyetsiz girişimler olarak paketlenip raflara kaldırılmaya çok yakınlar.
Buradan hareketle, tartıştığımız alanın içinde, önümüzde inşa edilmiş, 
hayata geçmiş, varlık bulmuş, düşünülmüş ve taşınılmış örnekler bütün 
heybetleriyle duruyorlar iken bunlar konusunda kalem oynatmak da  
bir o kadar kolay belki.

Yarışmalar masanın üzerinde öyle yatarken tartıştıklarınızı hatırlayınız. 
Hareket noktalarının uyuşmazlığı ve sancılı eskiz zamanlarını.  
Yeninin ifadesinin hayatın içine girişi sonradan yapılan analizinden zor. 
Epeyce. Bedeli ödenmiş rasyonelliklerden kastım da buydu.  
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Kapital bedelini ödeyene kadar rasyonellik alanının içinde yer alamazken 
- belli bir beceri - (her ne ise o) alana yeniyi getiriyor.

İşte sırf bu yüzden, (sanırım) “alanın bilgisi”nin ve “değer problemi”nin iç 
mekanizmalarını çözmek ve onunla karşılaştığımız an’a değil onu üretmeye 
yeltendiğimiz an’a odaklanmak gerekli belki de… 

Burak Altınışık
23.02.2009, 22:51
Gocunmaya gocunmanın hardcore sorun olduğu ortaklaşabileceğimiz 
bir önerme gibi görünüyor, fedakarlık yapıp kendimizi de bu tespitin 
içine sokmak önceki kuşaklardan biraz değiştiğimizi de gösteriyor, belki. 
Ama nasıl oluyor da bu gocunma gocuntusu kendini sürekli inşa edebilir 
oluyor? Çeşitli suretlerde karşımıza çıkıp bir de akademik cübbe (gocuk) 
giyebiliyor?

İnsanlar kanser oluyorlar ve neredeyse çaresiz, kaçınılmaz bir yolun zorunlu 
aktörü olurlarken kurumların kendi kanserlerinden beslenebilmesini 
nasıl açıklayabiliriz? Ya da bu akademi düşüncesi üniversite düşüncesiyle 
hangi koşullarda ikame edilebilir oluyor? Tabelada yazmasının birşey ifade 
etmediği ortada.

Boğaçhan Dündaralp
24.02.2009, 10:17

“...Lacan’nın ‘le point de capiton’ dediği bir şey var yani kapitone noktası, 
dikiş noktası... Cümleye anlam dikilmesi gibi bir şey. Dilde bazı sabit alanlar 
oluşturulur. Orası kapitone noktasıdır. Anlam, ancak bu noktalar referans 
alınarak ortaya çıkarılabilir. Bu noktalar semptomların yerleştiği yerlerdir. 
Ancak bazı semptomlar yoruma dirençlidir ve farkındalığa karşın devam 
eder. Bunlar ‘gercek’ten kaynaklanır. ‘Gerçek’te varoluş yoktur ve ‘gercek’te bir 
ben de yoktur. ‘Ben’i yitirmeyi simgesel düzeni dağıtmayı göze alabiliyorsan 
gerçeğe gidersin, ama gerçek yokoluştur aslında, korkutucu bir şeydir. Bu 
yüzden gerçekliği dikmek istersin, gerçekliğe sahip olmak istersin. O zaman 
işte ‘gerçeklik’ ile ‘gerçek’ arasında bir takım geçiş noktaları var; bu anlamda 
bunlar da semptomlara benzer. Gulyabaniden korkarsın ve böylece asıl 
korkunu simgeleştirmis olursun ki o da simgesel düzen ile gerçeği birbirine 
diker. Hapsedersin onu ve kontrol edersin, uzak durmaya filan çalışırsın....” 
Mimarlığın Öcüleri 2 / konuşanmimar (Özlem Berber,Boğaçhan 
Dündaralp,Saitali Köknar)/ Yenimimar sayı:4 (5 temmuz-1 ağustos 2004), 
Psikiyatrist Dr. Saltuk Dönmez ile konuşmadan alıntı.

Hakan ve Burak’ın mesajları sonrası aklıma düştü... Aklıma düşeceğine 
ortaya düşsün. 

Ahmet Önder
24.02.2009, 15:41
Benim galiba tam bu noktada bir parantez açıp hayıflanmam olacak 
hafiften... “Japonlar yapmış...” sığlığından kaçma çabası, sürekli olarak kendi 
sözünün referanslarını bulmaya/yaratmaya çalışan akademik jargonun 
labirentlerine mi sokuyor bizi?

“Ortaya” yazışmalarında daha dolaysız, daha doğrudan bir mimari eleştiri 
dili geliştirebilir miyiz belki de zaman gösterecek... Ortak bir dil olması 
tabii ki de çok gerekli değil, ama bu ürünün çok dışından anlamlandırma/
açıklama çabaları (bkz. matematiksel fonksiyondan, doktor House’a, 
oradan da kapitone noktalara uzanmalar) sakın kendi mit/öcü/blokaj/
gocunmalarını yaratmasın?
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Bütün bu dalgalanan referanslar bana çok keyif vermiyor da değil ama 
Boğaçhan’ın daha önceki mesajında sanıyorum değinmeye çalıştığı 
mimarın tasarım sorununu tanımladığı karşılaşma anındaki daha önce 
beslendiği kaynakları, tortuları neredeyse psikanalitik bir tavırla burada 
deşifre etmeye çalışmak spekülasyonun ötesine gidemeyebilir. SANAA’ nın 
neredeyse arkaik lineer tasarım sürecini tüm tasarımlarında bir noktada 
kırdığı açık. Talep edilmeyeni arzu nesnesi haline getirmeyi başarıp, 
uygulamada da, malzeme seçimlerinde de tasarım bütünlüğünü sonuna 
kadar korumayı başardıkları da... Rolex Öğrenci Merkezi’ni üniversitelerdeki 
ucube bina bilgisi/yapı bilgisi/şehircilik/iç mimarlık kürsüleri gibi 
parçalarına ayırıp bu bağlamda okumaya çalışmak da anlamsız...  
İster elemanları, ister mekanları, ister tektoniği bazında ele alın,  
bu tasarım bütün sınırların bulanıklaştığı neredeyse liminal denebilecek  
bir aralıkta duruyor...

Tasarımın şu anki kafamla bence tek zaafı da bu “neredeyse” liminal 
olmaktan kaynaklanıyor... Oysa dışında bıraktığı herşeyi yoksayan keskin 
bir sınır var. Toledo’daki müzede de, Essen’ deki okulda da, kentle kurulan 
ilişkilerine bakıldığında, mutlak kare bir alanla belirledikleri, kendi tasarım 
sınırlarını koyan,  bulundukları çevre ile diyalogtan çok sanki kendi 
ikonik tasarım nesnelerini aradıkları bir tavır bu. İç mekandaki Saitali’nin 
değindiği “Plan Libre versus Raum Plan” konuşmalarının yanına ustalıkla 
koydukları gayet innovatif (ya da revisited?) koridorsuz, sirkülasyonsuz plan 
çözümleri bu bağlamda kabuğun tasarımına ve/veya zeminin sınırlarına 
indirgenmiş. Bu tavır iç mekandaki ezber dışı çözümleri vurgulayan bir 
gerilim yaratıyor mu? Yanıtım evet... Ama Rolex Center’da da tekrar eden, 
zemindeki değeri kendinden menkul bu sınır, keşke daha yumuşayıp 
(ancak kareden dikdörtgene kadar yumuşayabilmiş) yakın çevresiyle 
daha birçok paslaşsaydı da tam olsaydı diye düşünmekten de kendimi 
alıkoyamıyorum. Bu hiçbir yere ait olmama, her yerde olabilme durumu 
liminal bir tasarım anlayışının parçası olarak algılanıp olumlanabilse de, 
benim için hala mimarlığın yerle kurduğu sıkı ilişki, her yere değil de o yere 
ait olma durumu daha kıymetli galiba...

Boğaçhan Dündaralp
27.02.2009, 16:10
http://www.elcroquis.es/MagazineCollage.aspx?magazinesId=158 <=en
Bu linkten; projenin detayli projesinin yer aldigi pdf dokumanina ulasilabilir.

Fotoğraflar: http://www.eikongraphia.com/?p=2647


