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Prada Pavyonu
Markalar aracılığı ile yerçekimini ağırsızlaştırmak; arzu makinasının bedenlere dikte etmeye çalıştığı bir 

hafiflik uydurması... Bina ile mimari “kuvvetler, ögeler” arasındaki bağı gevşetmeye, çözmeye çalışmak; 

mimarlığın değişmezlerle yüklü mutlak beden ve mekan anlayışına karşılık, binayı mekanın çok katmanlı 

yapısını gözeterek kurma yönünde strüktürel bir arayış... Rem Koolhaas’ın Prada için tasarladığı  

pavyonda bu iki güncel gerçeklik içiçe geçince, Ortaya düşen yorumlar farklı mimarlıklar içinde döne döne 

çoğaldı ve bu akışlar için hiç vinçe gerek duyulmadı!
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Saitali Köknar 
13.03.2009, 21:55
http://www.prada-transformer.com/ 
Dört yüzeyli geniş bir hacimden oluşuyor. Hacim vinçler tarafından 
döndürülerek seminer, sinema, sergi, defile işlevlerine göre düşünülmüş 
zeminlerden birinin üzerine oturtturuluyor. Örneğin sergi sırasında 
hacmi belirleyen duvar’lara baktığımızda seminer, sinema ve defile için 
düşünülmüş zemin’lere bakıyoruz aslında. Sitede filmler, inşaat resimleri 
vb. var. İncelemeye değer. Bir de Koolhaas’ın filmini yapmışlar, A Kind of 
Architect diye. Edinmek gerek. 

 
Ahmet Önder 
14.03.2009, 09:02
The filmmakers have made a visually inventive thought provoking portrait of 
the architect, prompting Rem Koolhaas to state “It’s the only film about me 
that I have liked.” 
www.arthousefilmsonline.com/2008/10/rem-koolhaas-a-kind-of-arc...
Boğaçhan’ın tabiriyle temel tasarımdan çakacak projeyle hayatımıza yeni 
bir terim daha girmiş galiba “the anti-blob”… 

Burak Altınışık
14.03.2009, 17:54 
Bir yandan da “fold” meselesini görsel çağrışımlarından çok, “farklı 
programatik yapıların birbiri üzerine katlanması” olarak düşünmesi 
açısından da tahrik edici bir iş. Metapolis Dictionary of Advanced 
Architecture içinde bir yerde “volumes under the sky” yerine “surfaces 
under the sky” diye bir niteleme vardı yanlış hatırlamıyorsam; yüzeylerin 
anlamsal/pozisyonel/kompozisyonel tekilleştirilmesi yerine zemin-yüzey 
tanımlarını değişkenlik içinden düşünmenin imkanlarını göstermesiyle 
ortaya güzel bir konu; konuşmak için.

Saitali Köknar
14.03.2009, 19:05
Ben anti-blob meselesini anlamadım nerede geçiyor? Bir de temel 
tasarımdan çakacak proje hangisi?

Tayfun Gürkaş 
14.03.2009, 23:07 
Filmin sonuna doğru geçiyor. Tahmin ettiğin gibi çakacak proje de 
Koolhaas’ın elindeki. 

Saitali Köknar
14.03.2009, 23:26
Emin misiniz? Bu projede ilginç bir iki mesele var. Ben başka yerde 
görmedim; belki vardır daha önce yapan ama bu zeminin duvarlaşması 
önemli bir konu. Neden temel tasarımdan çakar notu verdiniz buna 
anlamadım, açıklayın lütfen. 

Ahmet Önder
15.03 2009, 12:23
Filmde bakınız 02:47. Bu anti-blob zirzopluğunu benim içim kaldırmadı. Ha 
bire yeni bir rasyonalizasyon zemini yaratmaya çabası... “Ajan provokatör” 

Burak Altınışık 
15.03.2009, 17:24 
Anti-blob fikri mi iç bulantısı yaratan yoksa Koolhaas’ın kendi fikrini bunun 
üzerinden anlamlandırmaya çalışması mı? 
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Özlem Berber
16.03.2009, 12:29 
Pek de bir rasyonalizasyon çabası yok gibi bu anti-blob lafında; yani aslında 
baştan sona hiçbir rasyonalizyon çabası yok! Anlık bir pozisyonun tarifi 
gibi bir şey bu anti-blob: O kadar sert, katı, didaktik ve ilişkisiz karakterde 
yüzeylerden oluştuğu için “anti”; bu yüzeyler arasındaki bağlantıyı 
yumuşakça bir malzemeyle sağladığı için –ki aslında bu bağlantı meselesini 
hiç dert etmediğini anlıyoruz buradan- “bir çeşit yabancı/yalancı blob”... 
Eh, bu nedenlerle aynı zamanda çakar tabii temel tasarımdan, en azından 
benim gördüğümden. Hem de çok çirkin, o ne acayip form öyle! 

Bir de zemin duvarlaşıyor demek hafif kalıyor; yapıyı havaya kaldırıp 
döndürüp tekrar yere koyuyorlar! Artık zemin-duvar gibi kavramlar 
bağlamını tamamen yitiriyor yani... Aslında bir yandan da Koolhaas’ın 
Prada ile ilişkisi bağlamında -varılabilecek son nokta diyeceğim ama kim 
bilir daha neler göreceğiz diye düşünerek diyemiyorum- da bakılabilir 
bu pavyona. Özellikle zamane küresel kültür endüstrisi içinde marka 
kavramını Prada tasarımları üzerinden nasıl tarif ettiğine yönelik “Prada’nın 
ne olduğuna ya da ne olacağına dair kabul edilen tüm nosyonları 
istikrarsızlaştırarak ve etkisiz hale getirerek markayı yenilemek” gibi sözleri 
var Koolhaas’ın... Prada ve marka kelimeleri yerine “mimarlık”ı koymaya 
çalışıyor bir yandan da hep; işlerini rasyonalize etmeye yarayan tek aracı da 
bu sanırım.

 
H.Sinan Omacan 
17.03.2009, 15:09 
Önce: Mobilya, oyuncak, vasıta, ne bileyim genel nesne dünyası için 
oldukça sıradan bir transformasyon meselesi, mimarlığa uyarlanınca (ya 
da böyle uyarlanınca diyelim, ya da hatta doğru dürüst uyarlanmayınca 
diyelim) bana kötü bir apartma gibi görünüyor açıkçası. 

Neden: Çünkü bu kutu bir nesne gibi basitçe el gücüyle çevrilmiyor, bir 
vinç gerekiyor; hep orada tutulan ya da habire getirilip-götürülen, sökülüp 
takılan. Ayrıca bu bir yapı olduğundan, döndürüldükçe çimene öylece 
oturtulamıyor, mecburen bir bazanın üzerine ankre edilecek, geçme 
yapılacak ya da öyle bir şey. Döndürülmekten gelen her şeyi sabitleme 
zorunluluğu, dolayısı ile her şeyin kat kat ağırlaşması da cabası. 

Özetle: Biz bu dört mekanı ayrı ayrı, üstüste, ne bileyim yanyana yapsak, 
muhtemelen daha ucuz, daha kullanışlı ve döndürme meselesi için 
gerekecek yeri de sayarsak daha az yer kaplayacak bir yapı elde ederiz.  
Böyle olunca da yukarıdaki meselelere sağlam bir yanıt üretmediğin sürece, 
bu bir uyarlama bile değil kötü bir apartma olarak kalacaktır benim için. 
Fikir zaten harcıalem bir fikir, uyarlamaya ilişkin doğru dürüst bir düşünce 
de olmayınca, benim için söyleyecek fazla bir şey kalmıyor... 

Sonra: Bu fikir hem gereksiz, hem anlamsız, hem müsrifçe olduğu için 
bence uzun bir tartışmayı bile hak etmiyor. Ama işte sırf böyle olduğu için 
de kalkıp para yatırıp bunu inşa edersen bu sansasyon olur, ki bence blob 
meselesi de konuya asıl buradan bağlanıyor. Dikkat ederseniz un-blob 
değil anti-blob. Yani blob olmayan değil, blob karşıtı, bir çeşit blob-savar. 
Yani blob ile benim yukarıda yaptığım gibi akıl yürütmelerle başetmeye 
imkan yok elbette. Çünkü bunların çoğu blob için de geçerli... Blob pahalı, 
blob hem alandan, hem paradan hem zamandan yana israf, duvar desen 
duvar değil, kolon desen kolon değil... Ama çekici işte, sansasyonel... 
Blob-savar da böyle bir şey; blob gibi sansasyonel, duvarı zemin olur, 
kolonu kiriş olur, gereksiz, pahalı falan; ama blob değil... Ktronk mesela... 
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Ahmet Önder 
17.03.2009, 16:08
Anti-blob terimini de... Koolhaas’ın “fikir/ürün”ünü bunun üzerinden 
anlamlandırmaya çalışmasını da... (bir es verir... derin bir nefes alır... sonra 
toparlayıp dansetmeye başlar) ...İçim kaldırmadı...  Öncelikle hiçbir kuvvet 
beni şuna inandıramaz ki Koolhaas şöyle güdülerle çıkmış olsun... (“benim 
hala umudum var” çalmaya başlar bir yerlerde...) 

Senaryo 1: Yetti be... Her yeri blobcular sardı... Bütün mimarlık piyasasını 
domine ettiler... Öyle bir şey yapayım ki blob olmasın da mesela ne olsun... 
Hmmm, anti-blob olsun... (huzur içinde yatar... yeni terimin morfolojisi 
üzerine hayaller kurup yumurta mı önce tavuk mu önce diye sayıklaya 
sayıklaya uykuya dalar...)

Senaryo 2: Patron Prada toplantısı saat üçte değil miydi? Ne yapıyoruz… 
Hayy... Çıkar çorabı çıkar… Nasıl yani...

 
Senaryo 3: Patron ya...  Onun mükemmel formu bu... Bunun mükemmel 
formu şu... diye diye heder ettiniz projeyi... Nasıl bir araya gelecek bunlar?… 
Çıkar çorabı çıkar…

Senaryo 4: Eee çorabı kaptırdık ama hala bir şeye benzemiyor bu… Anti-
blob bu, sen anlamazsın. Çıkar çorabı çıkar… Nasıl yani… Yeni projeye 
başlayacağım.

 
Videodaki sunum toplantısında ben bunları duyuyorum Koolhaas’ın 
ağzından... Ama yine de inanmıyorum... (bayağı güzel şarkı bu ya diye 
düşünür…) 
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Burak Altınışık
17.03.2009, 16:18 
Tartışma meselesini Koolhaas’ın üzerinden anti-blob ya da Sinan’ın önerisi 
un-blob üzerine mi kaydırmak iyi olur? Blob ne ola ki? sorusu: Katlar, kıvrımlar, 
bükümler dünyası görselliğinin geometrik karşılıkları mı; yoksa, “olasılıkların 
olasılığı”nı arttıran, birbiri üzerine yığan, yoğunlaştıran bir kavrayış mı? 

Ömer Kanıpak
17.03.2009, 18:28
Anti-blob, un-blob, folding surfaces, bence de fasa fiso. Bir aralar MIT’deki 
öğrenciler Essential Dictionary for Architectural Reviews diye bir sözlük 
çıkartmışlardı. Folding Surfaces, folding space, gibi yeni icat terminolojileri 
jürilerde ne kadar çok kullanırsan o kadar çok prim yapıyordun. Bir nevi 
yeni gelen öğrencilere amme hizmeti idi o sözlük. Burada da Koolhaas 
fantezilerini deneyebileceği Prada gibi “sansasyon” üzerinden prim yapan 
bir marka bulmuş. Tencere-kapak hikayesi. Ayrıca zeminin duvara, tavanın 
zemine dönüşmesinden çok “yerçekimi” faktörünü hesaba katarak bir proje 
yaptık dese daha meşru olurdu belki. Coop Himmelblau’un senelerdir 
yerçekimini yenmeye çalıştığını düşünürsek Koolhaas üç tane vinçle  
bunu başarmış diyebiliriz. Ayrıca bunu alan şunu da aldı:
http://www.hofmandujardin.nl/pdf/HofmanDujardin-Bloomframe-ENG.pdf

Ceren Balkır
18.03.2009, 11:04 
Evet, bu proje sansasyonel, çirkin, hantal, hareket ettirilmesi deveye 
hendek atlatmak kadar zor; bunlara katılıyorum. Fakat bu kadar öfke ve 
iç bulantısına yol açacak, hele hele temel tasarımdan kalıp, ilkokul projesi 
olarak tanımlanacak bir yanını göremiyorum. Bence transformasyon 
günümüzdeki ve önümüzdeki mimarlığın önemli konularından biri ve  
ben bu projeyi bu konuda bir prototip olarak görüyorum; bir deneme… 
Tasarım stüdyosunda bir öğrenci böyle vinçlerle çevrilebilen, hem de 
devasa diyebileceğimiz ebatlarda bir mekan üretse, “Yani ilginç bir fikir, 
ama uygulanması zor” dediğimiz anda artık karşımıza çıkabilecek bir örnek 
var. Bu boyutta yapısal bir dönüşüm görmedik hiç. Genel kanı olarak,  
“Ee, değişiyor da ne oluyor? Yan yana yapsalardı, biz de içinden geçerken 
mekanlar birbirine dönüşseydi…” dersek gerçekten bu proje ile aynı şey olur 
mu? Seul’deki o meydana her gittiğimizde farklı bir yapı ile karşılaşacağız. 
Bu kafamızın içinde “değişmesine imkan yok” diye tanımlamış olduğumuz 
şeylerin de değişip dönüşebileceği, hiç bir şeyin kesin olmadığı ile ilgili 
bir bilgi oluşturmaz mı günümüzün internet çağı insanında? Tasarım 
stüdyosunda bir çoğumuz mekan hep aynı mı kalır, bir takım parametreler 
ile (çevresel veriler, akışlar, hava koşulları, mevsimler, gece-gündüz, program, 
vb.) değişir dönüşür mü, sorularını sorup, bunların cevaplarını aramıyor 
muyuz? İşte karşımızda bir örnek, bu örneğe bakıp tek gördüğümüz ne 
kadar aptalca bir şey olduğu mu transformasyon denen şeyin? 

Mimaride üretilen yeni terimler ve bu terimleri ne kadar çok kullanırsan o 
kadar prim yaparsın durumu Koolhaas’la pek örtüşmüyor. Bence  
anti-blob terimi projenin daha iyi anlaşılması için ortaya atılmış daha çok 
sansasyon yaratmak için değil. Koolhaas’ın bütün projelerinde, estetize 
edilmeye çalışılmayan bir rasyonalizasyon olduğunu düşünüyorum.  
Bu rasyonalizasyon, hep de bir şekilde, ilk başta kesin bir şekilde 
tanımlanıp sonra da yerle bir ediliyor. Blob mantığı, bilgisayar teknolojisi 
yardımıyla “güzel” formlar oluşturup programı onun içine enjekte etmeye 
çalışırken, bu proje programa göre tanımladığı yüzeyleri kapalı bir form 
olarak birleştiriyor. Yani form programdan sonra ortaya çıkıyor, bence bu 
yüzden anti-blob olarak tanımlanmış. 
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Mimarlık dünyası gerçekten bir çok saçma, gereksiz, fazla, aptalca, 
kullanışsız, çok pahalı fikir, terim, proje, mekan, bina içeriyor; fakat bence 
bu projeyi “gulu gulu dansı” olarak nitelemek yanlış. Sabit kalmayan, 
dönüşebilen, hareketli mimarinin heyecan verici ilkel örneklerinden biri. 
İlham verici mi, evet; güzel mi, hayır; fonksiyonel mi, eh; attığı taş ürküttüğü 
kurbağaya değiyor mu, belki; böyle bir fikri hayata geçirmek için işvereni, 
belediyeyi, mühendisleri... ikna edebilmek bir başarı mı, evet. 

Ozan Avcı
18.03.2009, 13:13 
İster yere vuralım ister yüceltelim, üzerinde konuşuluyor olması bile 
bu projenin bir şeyler söylediğini, bu anlamda da bir değeri olduğunu 
gösteriyor gibi geliyor bana. Olumlu bulduğum yanı “çok amaçlı salon” 
adı altında üretilen, genellikle amaçsız olan, sadece plan düzleminde 
düşünülen mekanların hacimsel olarak da ele alınabileceğini ve bu 
şekilde de “çok amaçlı” olunabileceğini göstermesi. Bir sonraki pozisyona 
devrildikten sonra bir önceki durumun izlerini ve “hafızasını” da taşıması 
açısından farklı bir deneyim de sunuyor olabilir. Örneğin sergiyi gezerken 
tavan olan defile salonundaki ayak izlerini görmek... Bunlar beni biraz 
heyecanlandırıyor. Fakat bu fikrin hayata geçirilmesi aşamasında biraz 
problemler var gibi. Daha doğrusu, tam bu noktada proje çok ham bir 
öğrenci projesi gibi duruyor. 

Videoda dikkatimi çeken Koolhaas’ın şu açıklamaları: “This is perfect for 
fashion show, this is perfect for exhibition...” Eğer her düzlem bir fonksiyon 
için mükemmel olarak tasarlanmışsa, o zaman diğer düzlemlere ihtiyacı 
yoktur. Bu fikir ilişkisiz. Duran ve çorap gererek doldurulan ara yüzeyleri 
de destekler. Fakat sonrasında sinema için kullanılan projeksiyonu, defile 
salonunun merkezinde yer alan anlamsız kabartının içine gömmesi bu fikri 
zedeliyor. “Mükemmel” olduğu düşünülen biçimlerin de neden mükemmel 
oldukları ayrıca tartışılabilir. 

Öğrenci projelerine geri dönersek, geçen sene Mimari Proje 4 dersinde 
“yüzen ev” projesi yaptırmıştık ve 27m3 sınır koymuştuk. Orada birkaç 
öğrenci bu şekilde yaklaşmıştı konuya. Ben de çok heyecanlanmıştım. 
Hacim ve yer dar olduğunda iyi bir çözüm olabilir diye düşünüyorum  
(bu noktada Prada-Transformer için seçilen yer de düşünülmeye değer).  
Bir öğrenci yüzdürme-batırma mantığıyla yüzen evini belli bir eksen 
etrafında döndürüyordu. İlk durumda yaşama mekanı zemin, uyuma 
mekanı duvarken; ikinci durumda tam tersi oluyordu, vb. Koolhaas’ın 
projesi beni daha fazla heyecanlandırdı diyemem... Ama mimarlık 
camiasında gerçekleşmesi kayda değer diye düşünmekteyim. 
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H.Sinan Omacan
18.03 2009, 13:30
Sağol Ozan, benim demek istediğim de buydu... Belli ki o öğrenci arkadaş 
bu dönüşüm, dönüştürme meselesini kendine dert edinmiş ve üzerine 
mimari bir düşünce geliştirmiş, çünkü bu dönüşüm su üzerinde, su 
içerisinde anlamlı olabilir... Ama bunu hiç dert etmeden sadece normal 
şartlar altında aklı başında bir insanın sadece üşeneceği için yapmayacağı 
bir şeyi yapmak, yani yapıyı dört tane vinç yardımı ile yan yatırmak benim 
için Guinnes Rekorlar kitabına girmek için 150m uzunluğunda lahmacun 
yapmakla eşit zihinsel kapasiteye işaret ediyor. Ama Ozan’ın öğrencisi 
benim için değerli... 

Boğachan Dündaralp 
19.03.2009, 11:44
Önce Prada-Transformer (P-T)’yi bir süreç olarak tarif edilebilecek fikir, 
tasarım ve ürün bağlamında değerlendireceğim; sonra da, P-T neden temel 
tasarımdan çakar sorusunun yanıtını vereceğim. 

P-T fikir olarak anladığım, tasarım ve ürün olarak anlayamadığım/anlamak 
için başka türlü rasyonalizasyon araçlarına ihtiyaç duyduğum bir proje 
oldu. Peki neden bu proje böyle bir rasyonalizasyona sizi itiyor? Koolhaas 
nedeniyle olabilir mi? Yanıtım evet... Ortaya’da yazılanların pek çoğunun da 
böyle bir rasyonalize etme çabasının kurbanı olduğunu düşünüyorum. 
Baştan söyleyeyim; ben bu rasyonalize etme çabasına karşı değilim. Hatta 
sağlıklı da buluyorum; zihinsel egzersizler ve fikirleri çoğaltmak için. Yeter 
ki bu durumun farkında olalım. Rasyonel olanla rasyonalize edileni ayırt 
edebilelim. Fikir-tasarım ikilisindeki kopuklukta Ozan’ın yazdıkları en berrak 
anlatıyı içeriyor bence. Fikrinin iyi olması tasarımın iyi olduğu, ya da o 
fikri iyi anlatan bir proje olduğu anlamına gelmiyor. Gelelim fikir-tasarım-
uygulama üçlüsüne: Uygulanmış nesne her daim güçlüdür. Çünkü  
bir şekilde rasyonalize olmuş, hayata geçmiştir. O nedenle gücünü  
varoluşu ile dayatır.

Sabah Arredamento Mimarlık’ın ofisler dosyasını okurken Emre Arolat’ın 
bir alıntısı ile karşılaştım. Bu durumu iyi anlattığını düşünüyorum: Guy 
Debord, Gösteri Toplumu adlı kitabında, bugün içinde yaşadığımız 
ve üretim, değişim ve tüketim mekanizmalarının oluşturduğu metni 
resmederken, “Gösteri kendini tartışılmaz ve erişilmez devasa bir olumluluk 
olarak ortaya koyar. Görünen şey iyidir, iyi olan şey görünür” der, başka bir şey 
demez. İlkesel olarak kabul ettiği tutum bu edilgen kabulleniştir; “ortaya 
çıkışına karşılık verenin olmaması ve görünüş üzerindeki tekeli ile zaten bunu 
elde etmiştir “ der. Bu da bizi durumu rasyonalize etmeye iten başka bir 
durumdur. Ve tüm bu üçlü süreci meşru kılar. Uygulanmış olma hali  başka 
bir güç ilişkilisinin uzantısı olduğu için de aslında rasyonalize edilmeye bile 
ihtiyaç duymaz. 

Temel tasarım dersine gelirsek; temel tasarım proje derslerini destekleyen; 
tasarım araçları ile antrenman yapmamızı sağlayan; proje gibi gerçekliğe 
referans veren verilerle son ürüne ulaşmaya yönelik  kuşatılmışlık, 
sınırlanmışlık içermeyen; ucu açık egzersiz çalışmalarını kapsayan güzide 
bir dersimizdir. Bu araçlar bizim zamanımızda çoğu kez biçim, geometri, 
form gibi şeylere indirgenirdi. Materyalden, nedenselliklerden bağımsız 
çoğaltmalar yapardık. “Temel tasarımdan çakar” dedim çünkü; fikir’den 
tasarıma geçişte, Saitali’nin deyimi ile “tasarım uzayındaki olasılıklar 
dünyasından olanaklar dünyasına” taşınabilecek pek çok (bir kısmı 
arkadaşların yorumlarında olan) zihin açıcı nokta, nesnesinde hayat 
bulmuyor ne yazık ki... Ben projeye kaçan fırsat olarak bakıyorum.  
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Ham meyve olarak dalından kopmuş duruyor. Bu yüzden ben Koolhaas’ı 
çaktırırdım. Söylediğin ile yaptığın bu mu, yani diyerek…
Sırf bu nedenle de ham meyve hali konuşulmalı ancak, Koolhaas yaptığı 
için de rasyonalize edilmeye çalışılmamalı.

Ahmet Önder 
19.03.2009, 12:30
Bu arada bütün bu blob/anti-blob mevzusuna dair, Zaha Hadid’in Chanel 
Pavyonu’nu anmadan geçmesek... Koolhaas’ın coşup anti-blob diye 
galeyana gelmesiyle belki alakalıdır. 
http://chanel-mobileart.com/?lang=en_eu
Prada/Chanel, Koolhaas/Hadid, blob/anti-blob, pek manidar ikililer  
değil mi? 

Özlem Berber 
19.03.2009, 14:14
Siz gerçek bir çaktırmadan söz ediyorsunuz! Yani temel tasarım dersini 
mi olumlamış oluyoruz? Ben de “çakar elbet bu nedenlerle tt’den” derken 
bunu son derece olumlu bir anlamda kullanmıştım. Keşke biz de çakmış 
olsaydık zamanında böyle gibilerinden…

Temel tasarım, Boğaçhan’ın pek güzel tarif ettiği gibi “proje derslerini 
destekleyen; tasarım araçları ile antrenman yapmamızı sağlayan; proje gibi 
gerçekliğe referans veren verilerle son ürüne ulaşmaya yönelik kuşatılmışlık, 
sınırlanmışlık içermeyen; ucu açık egzersiz çalışmalarını  kapsayan güzide 
bir dersimizdir”; fakat bunu yaparken araya uyumlar, dengeler, hiyerarşiler, 
ne olduğu belirsiz normlar sokar. Uyumlar, dengelerden öte karşıtlık ya da 
çelişkilerinin bile “tasarlanmış” olduğu farazi bir dünya tasavvurunun içine 
hapseder zihinlerimizi... Koolhaas en başından beri tasarımcıların bu farazi 
dünyasını dağıtmaya çalışıyor, tabii ki çakar bu nedenle, iyi ki de çakar! 

Ayrıca onun herhangi bir projesini de “fikir güzel ama uygulama/tasarım 
kötü” gibi bir deyişle eleştirmek de pek anlamlı olmuyor yine bu 
nedenlerle... Onun hiçbir zaman “iyi, güzel, doğru” mimarlık yapmak 
gibi bir kaygısı olmamış ki! Anarşi üretmeye, çomak sokmaya, yerinden 
etmeye, “zirzopluk” yapmaya çalışıyor hep işlerinin/metinlerinin bir 
noktasında. Örneğin Zumthor’unki gibi bir “mimarlık” kavrayışı içinden, 
ya da projelerinin ayrılmazları olan metinlerinden (bağlamlarından) 
bağımsız olarak onun işleri üzerine konuşmak bence onları kendimize hiç 
değdirmeden doğrudan çöpe atmak demek.

Bu arada Hadid’in Chanel’i geçer mesela tt’den! Aynı farazi, mükemmel, 
bütünlüklü dünyanın parçası, uyumlu, dengeli, tutarlı, vs vs...

 
Burak Altınışık
19.03.2009, 22:23
Yazılanlardan kıymık gibi gözüme ve zihnime takılan bir iki noktayı da 
açmak iyi olabilir: Rasyonel olan ile rasyonalize olan arasında ne fark 
var? Rasyonalize olan bir şey değil mi rasyonel nitelemesi? “Reason”, yani 
“düşünen akıl” kelimesinin işlemleri... 

Bir de Debord alıntısı güzel bir referans tabii ama şunu da gözden 
kaçırmamak lazım; bu adamlar marksist deterministik kavrayış içinden 
okuyorlar meseleleri (alt-üst kurulum ilişkileri). Ama şu an başka kavrayışlar 
da mevcut ve bu başka kavrayışlar olguları pek de determinizm içinden 
düşünmüyor. Dolayısıyla Debord’un ifadesi kendinden bir rasyonellik 
taşımıyor; o da kendi deterministik önermesini (gösteri toplumu) 
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rasyonalize edecek bir kurgu-anlatı içinde varolmak durumunda. 
Alıntılanan cümlenin kendisi de nitelendirdiği olgu gibi davranmıyor 
mu, paradoksal olarak? Gösteri bir şekilde sunulur, bunu beğenmek veya 
beğenmemek, diğer bir deyişle edilgen olmak ya da olmamak, tamamıyla 
onu deneyimleyenlerin, onunla karşılaşanların, ona maruz kalmayı 
seçenlerin dünyada bulunma halleriyle alakalı bir mesele. Gösteriyi 
üretenlerin kurnazca farkettiği, manipüle ettiği ise kalabalıkların dünyada 
bulunma hallerinin “edilgenlik” görüntüsünün yaygın, anonim olma hali. 
Bunun bir yanılsama olabileceği ise bizzat burada yazılanlardan yükselen 

“ikna olmamışlık” tonu. “Uygulanmış nesne her daim güçlüdür” önermesi ise 
yıllar önce çok inandığım ama sonrasında şüpheler dünyası içinde yer alan 
bir başka konu. Bu türden önermeler kolayca taraftar bulabildikleri için öyle 
olduğunu düşünme eğilimi gösteriyoruz gibi geliyor; “her daim” kısmını 
çıkarıp tekrar düşünmek mümkün ki, bizzat yine burada yazdıklarımız  

“her daim”i geçersizleştiren bir icra. Uygulanmış nesne, üzerinde 
düşünülmeyi, farklı zaman aralıklarında ve farklı yoğunluklarda tartışılmayı 
tetiklediği için önemli demek kafi görünüyor.
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Hayriye Sozen
20.03.2009, 06:08
Ben de sözü Burak’ın yazdıklarında takıldığım yerler üzerinden sürdüreyim. 
Tartışmasız kabul ettiğimiz, akılla ve mantıkla ilgili pek çok şeyi tarif 
ederken sakınmadan kullandığımız bir sözcük “rasyonel”. Gerisinde neler 
durduğunu merak edip biraz kurcalarken “ilke” (arché’ yi böyle çeviriyorlar 
bazı metinlerde) ile karşılaşınca “tuhaf bir tanıdıklık” duygusu beliriyor 
insanın içinde. Buraya gelinceye kadar olayların akışı şöyle: 

M.Ö. 600-300 döneminde Babil ve Mısır etkileriyle Antik Yunan’da “varlık 
ve bilgi” konularının akılcı yolla irdelendiği biliniyor. Diğer bir deyişle 
“akıl yürütme” diyebileceğimiz bu yöntemin esas adamlarına bakarsak; 
Anaximandros Thales’le aynı zamanda yaşamış, Milet’te. Mitsel düşünce 
dünyasından ve şiirsel anlatımlardan vazgeçip düzyazı ve buna uygun 
düşen -rasyonel- düşünme biçimini seçenlerin öncülerinden. Dünyanın 

“planlı şekilde düzenlenmiş bir bütün” (evren) olduğunu ilk kez fark 
eden, Sokrates öncesi dönemin düşünürü. Bir gökküresi (sphaere) 
planlayıp ilk haritayı çizen, yeryüzünün boşlukta durduğunu keşfedip 
bunu matematiksel olarak temellendiren biri aynı zamanda. Thales 
ispat yöntemini ilk deneyen düşünür, ölçmeyle değil mantıksal çıkarım 
yöntemiyle önermelerini geliştirmiş. Pythagoras Anaximandros’tan 
etkilenmiş ve onun “geometrik” evren imgesinin etkisiyle matematiksel 
sayıyı esas evrensel ilke (arché) olarak kabul etmiştir. Ölçülebilir 
büyüklüklerin karşılaştırılması  teorisini geliştirir. Pythagorasçılar… 
Ölçülemez olan irrasyonel sayının (kök 2) bulunuşu da bu döneme rastlar 
(burası önemli!). Düşünce tarihinde matematikle sınırlı kalmayan bir etkisi 
olmuştur. Sayılar arasındaki ilişkinin aynı zamanda evrenin yetkin tanrısal 
uyumunu örneklediği düşünülür. 

Euclides kendisinden önceki çalışmalarda ulaşılan kesin sonuçları mantıksal 
düzende sunmuştur. Pisagor’un “ölçülebilir büyüklüklerin karşılaştırılması” 
teorisindeki eylemi tek kelimeyle anlatmak istesek “oranlamak” deriz. 
Latince “ratio” kökünden gelen, İngilizce’de de ratio olarak kullanılan, aynı 
zamanda akıl, us, muhakeme yeteneği anlamları da taşıyan bir sözcük 
bu. Türkçe’de oransal/rasyonel akla uygun, ölçülü biçili dediğimiz sözcük. 
Bu bağın farkına vardığımda neden “logos”un kimi zaman “oran” olarak 
Türkçe’ye çevrildiğini de anlamış oldum. 

Dolayısıyla Burak’ın dediği “rasyonel – reason” ilişkisine varıyoruz. Ama 
rasyonel olan ile rasyonalize edilen arasındaki fark nedir hiçbir fikrim yok. 
Biri bana anlatsın. 

Sözcükler bize aklın olduğu yerde kıyaslamanın olduğunu söylerken; güç, 
iktidar, para, insan, çevre gibi bir dizi kavramı tek başına mutlak gerçeklikler 
olarak ele alıp, bir diğeriyle birlikte var olma hallerine bakmadan,  
rasyonel demek ne kadar mümkün bilemiyorum. Yoksa bunlar irrasyonel 
durumlar mıdır? 

Ceren yazdıklarıyla, Koolhas’ın Prada işinde rasyonel olan şeyi iyi tarif  
ediyor bence: Program-form sürecini yorumlanması, ham bir ilk örnek olma 
pahasına, “teoride evet ama pratikte mekanların değişmesine imkan yok” 
önyargısına rağmen geliştirilen alternatif mekan çözümleri. 

Geçmişte Platon’un Akademi’sinin kapısında “Geometriyi bilmeyen 
içeri girmesin!” yazarmış. Bugün artık çağdaş geometri ve matematik 
algısının başka bir yerlerde olduğunu az çok biliyoruz. Bu nedenle 
tasarım okullarının kapısına “geometriyi bilmeyen tt’den çakar” yazmak 
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yerine “Hangi program? Hangi geometri? Hangi matematik?” sorusunu 
sormak, uzay-zaman mekan-dönüşüm tartışması için daha ufuk açıcı olur 
gibi geliyor bana. İçimde kalmasın diye son bir söz daha; “Görünen şey 
iyidir.” Evet, çünkü, “Görünen şeyler görünmeyenleri idrak etmenin temelini 
oluşturur.” (Anaxagoras) 

H.Sinan Omacan
20.03.2009, 12:03 
Arkadaşlar biraz toparlayabilir miyiz? Şimdi: 

1- Bu Prada Pavyonu’nda fikrin iyi olduğuna hükmetmiş arkadaşlardan 
birisi bana nesinin iyi olduğunu, fikirle tam olarak neyi kastettiklerini 
açıklayabilir mi? Bir nesnenin döndürülmek sureti ile farklı amaçlarla 
kullanımı oyuncak, mutfak eşyası, ofis aksesuarı gibi nesnelerden zaten 
aşina olduğumuz, neredeyse anonim bir fikir değil mi? İyi fikir denen bu 
mudur? Bu fikrin mimarlık alanında bize yeni görünmesi de bu döndürme 
işleminin mekan-yapı için zor-sorunlu-gereksiz gibi görünmesi değil 
midir? Yani burada bir fikir varsa, olsa olsa bu döndürerek farklı amaçlarla 
kullanma işinin mimarlıkta denenmesi değil midir? Bu noktada da fikir 
ancak bu zorluk-sorun ve gereksizliğin aşılması üzerine bir fikir olabilir 
gibi geliyor, yoksa döndürerek farklılaşan kullanım fikri genel nesne 
dünyasında zaten anonim bir fikir... 

2- Bu döndürme hikayesini genel anlamda dönüşümü kapsarmış  
gibi kullanmasak. Dönüşüm çok daha genel bir kavram değil mi?  
Bir black-box da dönüşen bir mekandır, illa yapının dönmesine gerek yok, 
Garajistanbul’u görmüşsünüzdür herhalde. Dolayısı ile bu pavyona,  
böyle dönüşen mekanlar için bir ilk örnek filan demesek. Koolhaas, 

“transform” kelimesini kullanmış olabilir ama biz transform’u buna 
indirgemesek... 

3- Her bir yüzün bir kullanım için mükemmel olması, dolayısı ile doğrudan 
programın katı gereklerini estetize etmeden bir araya getirme nedir, bunu 
da hiç anlamadım. Bunu da iddia eden arkadaşlardan biri açıklayabilir 
mi? Ozan yeterince açık yazdı gibi gelmişti bana, bir sinemanın yan 
duvarında bir defile podyumu duruyorsa o mekan sinema için nasıl olup 
da mükemmel olur anlamadım ki? Yanında bir sinemanın yan duvarı 
(ya da tavanı her neyse) olarak tasarlanmış bir şey olması gerekmez mi 
mükemmel bir sinema olması için? Koolhaas “this is perfect for...” derken 
ancak zemini kastediyor olabilir ama mekan bir zeminden müteşekkil 
midir? (ne olur tabi öyle de olabilir demesin kimse, lütfen allahım...) 
Sinema için mükemmel nasıl bir garip savdır o da ayrı ama ne olur o 
konuya da saçılmayalım, en azından şimdilik... 

Burak Altınışık 
20.03.2009, 12:30
Dile getirilmiş arızalardan sonra geride öyle ya da böyle tetiklenmiş şu fikir 
tortusu kalmadı mı mesela: Zemin olarak adlandırdığımız ilişki olanağının 
(bam)başka türden imkanlarını araştırmak, aramak? Ki bunun için illa 
Koolhaas olmak gerekmediğini, hatta olunmadan daha da heyecan verici 
ve tetikleyici olunabildiğini Ozan aktardı zaten. Söz konusu olanağın 
imkanlı olduğunu daha önce, en azından kendi adıma, bu boyutta 
düşünmemiştim; şu an hepimize “bunda ne var ki?” dedirtebilir belki 
ama bu deyiş, Koolhaas’ın işi “ortaya” düşmeden önce ne kadar yoğundu 
gündemimizde onu da hatırlamakta yarar var: Belki Ozan bile okuldaki söz 
konusu deneyi(mi) önemseyip buraya yazmayacaktı. 
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Ahmet Önder 
20.03.2009, 15:54
Koolhaas’ın Prada Pavyonu iyi bir iş değil. Hatta kötü bir iş. Bazı işler kötü 
olur. Bazen henüz fikir ham olduğu için, bazen de iyi fikir iyi işlenemediği 
için... Ne yazık ki değerlendirilmesi gereken hep sonuç üründür. Sonuç 
ürün konuşturur, düşündürür. Ama Prada Pavyonu da Koolhaas’ın, OMA’nın, 
AMO’nun ürünlerini örneklemek için galiba kötü bir seçim. Bunun 
üzerinden OMA’nın mimarlığını tartışmamak gerekirse geriye kalan sadece 
ürünün kendisini tartışmak. Ürünü de ya salt nesnesi üzerinden tartışırsınız 
ya da üzerine yüklenmiş anlamlar, anlamlandırmalar üzerinden. Kendi 
adıma her iki yönden de değerlendirmeye çalışayım.

Önümüzde dikdörtgen, daire, haç ve altıgen yüzeylerden oluşan 4(?) 
yüzeyli bir nesne var. İddiası her bir yüzeyin belli bir fonksiyon için 
mükemmel bir yanıta karşılık gelmesi ki, sanıyorum kimsenin itirazı 
olmayacaktır, bu oldukça iddialı, spekülatif bir önerme.

Kötü olmasının, hadi kötü demeyeyim başarısız bir ürün olmasının birinci 
sebebi, mekanda gerçekleşecek eylemin kesin bir mükemmel mimari 
karşılığı olduğunu iddia ediyor olmasından. Koolhaas’ın bu önermesini 
kabul edersek, Prada’nın moda koleksiyonu altıgenden başka bir yüzey 
üzerinde sergilenemez, sinema dikdörtgen bir yüzey dışında yüzeyin 
üzerinde varolamaz, moda gösterisi sadece dairesel bir yüzey üzerinde 
gerçekleşir, sanat koleksiyonu da ancak haç planda mükemmel bir 
şekilde sergilenir. Yok, eğer bu önermeyi kabul etmiyorsanız bu nesne 
daha baştan çöker... Diyelim ki kabul ettik, Sinan’ın da değindiği gibi, 
mekansal mükemmel çözümün sadece yüzeylere indirgenmesine de mi 
itirazımız olmayacak. Hadi ona da itiraz etmedik, bu mükemmel yüzeylerin 
eylemlerin gerçekleşmesine yönelik diğer bütün olasılıkları yok ettiğini de 
mi gözardı edeceğiz? 

Bu yüzeylerin bir araya gelişlerine bakacak olursak hep belli bir açıda 
olabildiklerini görüyoruz. Noktasal ve neredeyse kopuk. Bu kopukluk,  
tüm bu yüzeylerin bir araya gelişinde ortaya çıkan ara yüzeylerin,  
yumuşak bir yüzeyle dikilmesiyle giderilmeye çalışılsa da bu şekilsiz,  
zayıf bir araya gelişteki kopukluk hala devam ediyor. Yumuşak yüzeyin 
varlık sebebini anlamak mümkün değil... Bu açısal bir araya geliş,  
sinema perdesinin üstünüze yatıyor olması, bu perdeye ancak  
garip bir açıdan projeksiyon yapılıyor olması, mekanların sınırlarında  
atıl alanlar doğması, her durum için sonradan eklenen elemanlar ve  
yan yüzeylere tırmanan merdivenler gibi sonuçlar doğuruyor.  
Mükemmellik iddiası için oldukça ilginç bir uzlaşmacı tavır. Farklı bir 
mekansal deneyim doğurur mu, evet... Ama sırf bu yüzden övüp göklere 
çıkarmayı inanın içim kaldırmıyor. Sözündeki tutarlığa bakmayı tercih 
ediyorum ben.

Gelelim şu transformasyon meselesine. Dönüşümün, transformasyonun 
sadece takla atmaya indirgenmiş olmasına benim de bir itirazım var.  
Ama esas itirazım takla atmasına değil bu transformasyonun yine sonradan 
gelen, aslında ürünün parçası olmayan, ancak bence tüm sözü bu takla 
atma üzerine kuruluyken hep orada olması gereken ve nihayetinde de 
ortadan yok olan vinçlerle ilgili. Vinçlerin yokluğu, tek bir gösteride  
mekanı deneyimleyen kullanıcı için, ürünün sözünü de geçersizleştiriyor 
galiba. O dört vincin de sürekli orada olması gerek. Olmadığı sürece  
bu nesne kim ne derse desin transforme olabilen bir nesne değil, 
yüzeylerdeki geçmiş ayak izlerinden başka bir şeyi vaadetmeyen gayet 
statik ve durağan bir nesne.
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Şimdi bu nesne olma işine bir de geçicilik, blob-anti-blob, context 
ekseninden bakalım. Blob kelime anlamıyla bir damladaki, kabarcıktaki 
şekilsizliği önerir. Bu şekilsizlik, hepsi birbirinden farklı olsa da, bütün 
blobları birbirine benzer kılar. Bulunduğu context’ten kendisini ayırır, kendi 
bağlamını oluşturur, sadece kendisini görünür kılar, kendisini nesneleştirir 
ya da heykelleştirir. Sözünü geçicilik, yersizlik ya da mobilite ya da çok 
yerlilik üzerinden kuran bir pavyon için (bkz. Chanel Pavyonu) gayet anlamlı 
bir mimari araç olabilir. Chanel Pavyonu’nda yer geçici olsa da programı 
değişmez. Bunda itiraz nesnenin, heykelin içine program enjekte etme 
konusunda gelse de, öngörülen mekansal deneyimin ya da programın 
karşılığı olan bir blob da pekala olabilir.

Programdan yola çıkan, anti-blob olma iddiasında olan Prada Pavyonu’na 
bir de bu gözle bakarsak Prada Pavyonu da bir nesne. Hem de en az 
bir blob kadar şekilsiz bir nesne. Burada ise farklı olarak eylemsel bir 
geçicilikten söz etmek mümkün. Eylemsel geçiciliğe cevap olarak takla 
atarak mekanı dönüştürmeyi öneriyor ve aslında bu cevap ile de her 
seferinde sadece bir eylemin gerçekleşmesine olanak vererek “boş olma 
durumunun tasarlanması” sorununu büyük ölçüde yokediyor. 
Yer ile kurduğu ilişkide sadece üzerine bastığı düzlemi dert eden, 
lokasyonuyla neredeyse bir turist kadar ilgili, “Ben kendimden başka hiçbir 
şeyi umursamıyorum, Seul’deyim ama ne işim var burada?” diye basbas 
bağıran bir nesne… Anti olmak bunun neresinde? Bu basbayağı bildiğimiz 
blob... Köşeleri nedeniyle daha zor yutuluyor hepsi o kadar... Kolay yutmak 
için bir bardak su lazım... İşte bu suyun adı da “anti-blob” söylemi...  
İşte bu yüzden rasyonalizasyon... Olmayan anlamı yoktan varetme çabası... 
Bir pazarlama, pozisyon belirleme aracı... Ratio ile, oranla, akılla, mantıkla 
ilgisi yok... Giydirme bir anlam... Tıpkı single-mix gibi...
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Hakan Tüzün Şengün
20.03.2009, 16:49
Ve paradigma (pradagma) kayıyor. Nereye kayıyor peki? Tonal olan 
“armonik” yapıyı bozduğunda “Schönberg” çakıyordu tasarımdan “genç 
saray bestecileri rahatsiz!” idi o zaman. Center Pompidou yarışması sonrası 
Fransa’nın “ön(c)e gelen” (erken) mimarları ‘”geleneksel dokuya ihanet 
olarak gördükleri ‘Beaubourg’ yapısını ‘görgüsüz’” ilan ediyorlardı. Edouard 
Manet, ’dejeuner sur l herbe’  (http://www.colby.edu/personal/a/ampaliye/
FR252/manet20.jpg) i sergilediğinde sonu “reddilmişler salonu” (salon des 
refuses) oldu çok geçmeden. Peki bu kayan paradigmaları kırpıp-kırpıp 
yıldız yapan sistemde bu paradigmalar aslında sisteme mi kayıyorlar, yoksa 
sistem bize mi kayıyor (?)

Bunu söylemek -pek çok şekilde- çok mümkün.

Bu “kıraathane sendromu” (http://resimler.haberler.com/haber/726/
kiraathane-gercek-amacina-uygu...) içinde var-olduğu sistemi dönüştürme 
araçları elinden alınmış kişi kurum ve kuruluşların “iktidar” sorunu bu 
mesele. Bir ihtimal OMA - AMO duruşuna bir itiraz olmak yerine belki, 
aslında, “temel tasarım” reçeteleri ile “iş göremez” raporu almış mimar 
kişinin “zeminsizliklerini” çöz(e)meyiş sorunu. Çok açık değil mi (?) 
Estetik söz üretimini plastik alanın dışına taşıyan ne ilk, ne de son kişi 
muhtemelen Koolhaas. Aldo Rossi bunu önerdiğinde bütün plastik ilkeleri 

“arke”leri önceleyerek yaparken de bu gündemdeydi. Ve ” ilişkisel estetik”  
(http://www.hafif.org/etiket/ili%C5%9Fkisel-estetik) konuşulurken de. 
David Beckham’ı sadece bir libero olarak kullandığını sandığımız büyük 
takımların aslında bu kültürel alana ait bir “public figure” sahibi olarak başka 
bir “saha-dışı” ama bir o kadar da “saha içi” bir hamle yaptığının farkında 
olmak gerekiyor. 

Sözünü “inşa” etmemiş (kendi dilinde) kişi, kurum, kuruluşlar ve toplumlar 
köle olurlar. Bunu biliyoruz. İstiklal’siz istikbal pek zor sanki ve ateşten 

“prada” gömlek ile pek mümkün değil gibi.

“Kendi üzerine katlanmayı becerebilen bir batı uygarlığı” (Saffet Murat Tura 
deyişi) ile ancak bizde kendi üzerimize katlanarak baş edebiliriz.  
Bu çok açık! 
http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=edouard
http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=manet

H.Sinan Omacan
20.03.2009,18:05
Ne yalan söyleyeyim hiç anlamadım, daha açık yazma olasılığı var mı 
Hakan? Yani yaptığı bazı çağrışımlar var ama konuyla ilgisini hiç anlamadım. 
Anlatının bozulması pahasına belki, ama mecazlar-imalar olmadan... 
düzyazı gibi... Yoksa gözardı etmek zorunda olacağım. 

Tayfun Gürkaş 
21.03.2009, 23:06 
Meslek deformasyonu diyebilirsiniz adına. Genellikle mimarlığın kutsal 
metinlerinin anlamını (siz) ölümlülere bildirmek (biz) mimarlık tarihçilerinin 
işi oluyor. Hakan’ın izni olmadan metnine dokunacağım. Boldlar Hakan’ın… 

Ve paradigma (pradagma) kayıyor. Nereye kayıyor peki? Tonal olan 
“armonik” yapıyı bozduğunda “Schönberg” çakıyordu tasarımdan 
“genç saray bestecileri rahatsiz!” idi o zaman. Center Pompidou 
yarışması sonrası Fransa’nın “ön(c)e gelen” (erken) mimarları 
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‘”geleneksel dokuya ihanet olarak gördükleri ‘Beaubourg’ yapısını 
‘görgüsüz’” ilan ediyorlardı. Edouard Manet, ’dejeuner sur l herbe’ i 
(http://www.colby.edu/personal/a/ampaliye/FR252/manet20.jpg) 
sergilediğinde sonu “reddilmişler salonu” (salon des refuses) oldu çok 
geçmeden. Burada atonal müzik demek istenmiş sanırım. Kurumsallaşmış 
(artık üzerinde düşünmemize gerek kalmayan ve söylediğimiz, ağzımızdan 
çıktığı anda üzerinde uzlaştığımız (örn: insan düşünen bir hayvandır 
gibi) değer yargılarımız ve buna bağlı etiketleme sistemimiz (iyi, kötü, 
doğru, yanlış, güzel, çirkin) belki bir zamanlar işe yarıyordu ama artık işe 
yaramaz. Çünkü kendisi gibi olmaya; yani o kuruma ait olmaya çalışanı 
çok kolay ayırt edebilir bu sistem ama isteyerek dışında kalmak isteyeni 
anlamlandıramaz. Sadece kendi değer yargıları içinden kötüyü, yanlışı ve 
çirkini seçerek söz söyleyebilir. Yani kısaca baktığımız şey bildiğimiz ya da 
bildiğimizi sandığımız bir şeyse sorun yok ama anlamını çözemiyorsak iki 
yol var. Ya tereddüt ederiz ki bu iyi bir durum çünkü üzerinde en azından 
biraz düşünüyoruz demektir, ya da tereddüt etmeden tonal olanın 

karşısında atonal olanı, bilindik olanın yanında bilinmeyeni, armonik olanın 
yanında armonisi bozuk olanı!! kötü çirkin ve yanlış ilan ederiz. Bu da kötü 
olan sonuç. Bu durumda da, Hakan’ın harika vurgusu ile, atonal olan/
kulağımızı (e burada gözümüzü) tırmalayan şey kolayca reddedilmişler 
salonunu boylar. Peki bu kayan paradigmaları kırpıp-kırpıp yıldız 
yapan sistemde bu paradigmalar aslında sisteme mi kayıyorlar, yoksa 
sistem bize mi kayıyor (?) Sistemin dışına çıkan her yapı aslında sistemi de 
değiştiriyor. Sistem ya kendini kapatıyor ya da kendini değiştirmek zorunda 
kalıyor. Kapatırsa olan bize diğer durumda olan sisteme oluyor. Bunu 
söylemek -pek çok şekilde- çok mümkün. Bu “kıraathane sendromu”  
(http://resimler.haberler.com/haber/726/kiraathane-gercek-amacina-
uygu...) (Herkesin ve herşeyin bildik/tanıdık olduğu sistemin) içinde 
var-olduğu sistemi dönüştürme araçları elinden alınmış (eleştirelliğini 
kaybetmiş) kişi kurum ve kuruluşların “iktidar” sorunu bu mesele (belki 
bir zamanlar sistemi dönüştürme çabasında olsa da artık sistemin kendisi 
olmuş ve tek amacı o sistemi korumak çabası). Bir ihtimal OMA - AMO 
duruşuna bir itiraz olmak yerine (yeni pozisyona yeni eleştiri getirmek 
yerine) belki, aslında, “temel  tasarım“ (temel: kaide, zemin. kuralları 
konmuş ve bu belli kurallar çerçevesinde iş gören, dışarı bırakmayan örn: 
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el-kaide) reçeteleri ile ‘iş göremez’ raporu almış mimar [dersten çakmış! 
(bu arada bu çaktırma işinin de bir başka iktidar kullanma biçimi olduğunu 
hatırlatmak gerek) bu belli kurallara oturmayan] kişinin “zeminsizliklerini” 
çöz(e)meyiş sorunu (Sistem kendi kurallarını/oturduğu zemini gözden 
geçirmek yerine kendi iktidarından vazgeçmeyip karşısındakini sorunlu 
ilan ediyor. Buna bir örnek olarak sinan’ın (alınma n’olur!) verdiği cevap: 

“ya benim anladığım dilden konuş ya da seni görmem”. Bu durum ne 
kadar şaka olsa da iktidarın kapama araçlarının dilimize nasıl kolayca 
yapışabildiğini fark edemiyoruz çoğu zaman. Burada ikinci bir eleştiriyi 
“zeminsizlik” bağlamında yapının “Seul’un ortasında benim ne işim var 
burada” diye bağırması yorumuna yöneltilmiş olarak okuyabiliriz).  
Çok açık değil mi (?) Estetik söz üretimini plastik alanın dışına 
taşıyan ne ilk, ne de son kişi muhtemelen Koolhaas. Aldo Rossi bunu 
önerdiğinde bütün plastik ilkeleri “arke”leri önceleyerek yaparken 
de bu gündemdeydi ve “ilişkisel estetik” (http://www.hafif.org/etiket/
ili%C5%9Fkisel-estetik) (Bir tür metinlerarasılık: orjinalliğin yokluğu. Her 
metnin, yapının, sözün kendinden önce söylenmiş, yazılmış, inşa edilmiş 
olanların ara kesitinde olması. artık hiç kimsenin “ben yepyeni/saf/öz bir 
şey buldum” deme halinin ortadan kalkması. Bu sayede artık hiç bir durum 
karşısında “orjinal değil ki bu” deme şansımız kalmıyor) konuşulur iken 
de. (Burada kişisel olarak Rossi’yi sorunlu bir örnek olarak görmekteyim. 
TG) David Beckham’ı sadece bir libero olarak kullandığını sandığımız 
büyük takımların aslında bu kültürel alana ait bir “public figure” sahibi 
olarak başka bir “saha-dışı” ama bir o kadar da “saha içi” bir hamle 
yaptığının farkında olmak gerekiyor. (Bunu ilk okuduğumda Prada’nın 
Koolhaas’ı kullanma biçimi olarak okumuştum ama tam tersi bir okuma 
da harika sonuçlar veriyor.) sözünü “inşa” etmemiş (kendi dilinde) 
kişi, kurum, kuruluşlar ve toplumlar köle olurlar. Bunu biliyoruz. 
İstiklal’siz istikbal pek zor sanki ve, ateşten “prada” gömlek ile pek 
mümkün değil gibi. “Kendi üzerine katlanmayı becerebilen bir batı 
uygarlığı” (Saffet Murat Tura deyişi) ile ancak bizde “kendi” üzerimize 
katlanarak baş edebiliriz. Bu çok açık ! (Son not: İlki tabi ki Hakan’a bir 
özür borçluyum. Notlar haddini aşmış olabilir. İkincisi ise bir hatırlatma. 
Aklımızdan çıkmaması gereken, burada Hakan’ın Prada yapısına doğrudan 
hiçbir referansla yazmaması. Yani Hakan yapıyı okumuyor. Yazısı sadece 
Prada karşısında takınılan eleştirelliğin nasıl kolayca statükoya dönebileceği 
ya da mevcut iktidar yapılarının dilini nasıl kolayca sahiplenebileceği 
konusunda bir okuma denemesi gibi. Bkz ilk cümle, “paradigma kayıyor. 
Nereye kayıyor peki?”

H.Sinan Omacan
23.03.2009, 11:45
Ne demek Tayfun, 
Senin dediklerin içinden alınacağım tek şey “alınma n’olur” demen olabilir, 
onun dışında tersine teşekkür ederim, Hakan’ın yarımağızla söylediklerini 
(ya da söylemediklerini diyelim) açıkça (üzerime alınabileceğim gibi) 
söylediğin için. 

Benim Hakan’a verdiğim ayar, sözünü kapatmak üzere değil, tersine açması 
içindi... Bu arada sen de bana ayarı vermiş oldun… Ortaya’yı gözünü 
budaktan sakınmadan, sözünü esirgemeden söylemek için kurmadık mı? 
Yoksa kimsenin hedefini muhattap, muhattabını hedef almadığı güzelleme 
üslubunu bulabileceğimiz başka çok yer var. 

Konuya gelince “iyi, kötü, güzel, çirkin” kategorilerini ben de zaten eleştirel 
dil içerisinde hiç kullanmamaya çalışırım, içerik olarak fazla yayvan oldukları 
için... Sana ters düşeceğim tek şey sanırım “yeni”nin de benim için aynen 
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böyle bir kategori oluşu, hatta belki bugün içerik olarak en yayvanı oluşu. 
Dolayısı ile “yeni olana yeni eleştiri getirmek” benim için pek bir şey ifade 
edemiyor, fazlasıyla açılmaya muhtaç bir cümle, sanırım bunu anlayışla 
karşılarsın. 

Bir de ister Koolhaas’ın kendi tasarım sözleri ile olsun, ister bizim 
sorduklarımız, bu yapıyı nasıl eleştireceğimiz (Ahmet’in) sorusu ortada 
kalmış oluyor. Özlem’in söylediğini esas alırsak örneğin; “projelerinin 
ayrılmazları olan metinlerinden (bağlamlarından) bağımsız olarak onun 
işleri üzerine konuşmak bence onları kendimize hiç değdirmeden 
doğrudan çöpe atmak demek”; ve bu da bu yapının eleştirilmesi için 
zaten okunmasın diye yazılmış harman tuğlası formatlı kitapları okumak 
zorunluluğu demek olacaksa; ben yokum ne yalan söyleyeyim. Ehil değilim 
basitçe, ancak göz gezdirmişliğim vardır, okuyacak kadar da vaktim olması 
imkansız, siz devam edin o zaman. Ama bir yapının eleştirilmesi için böyle 
bir şart öne sürmenin nasıl bir kapalıdevre yaratacağını ve nasıl absürd bir 
iktidar oluşturduğunu da bir düşünmek gerekir bence. 

Eğer örneğin bizim söylediklerimiz “statükoyu yoluyla iktidarımızı kollamak” 
olarak görülüyorsa (yazarken bile gülmek zorunda kaldım, ama Hakan’ın 

“okumasalonu” ile başlayan paragrafına getirdiğin satıraralarından ben 
öyle okudum, umarım yanlış anlamışımdır) Koolhaas’a karşı ben sözgelimi, 
statükoyu kollar durumda görünüyorsam, sanırım günümüz mimarlık 
ortamını nasıl gördüğümüzü uzun uzun konuşmamız gerekir. Ben statüko 
ve iktidar... Koolhaas taze bir karşı çıkış ...??!!!...Olsa iyi olurdu valla ne 
diyeyim… 

Hakan Tüzün Şengün
23.03.2009, 20:3 
“İyi orta gol getirir.” İngiliz Atasözü. 

“(...) bu yapının eleştirilmesi için zaten okunmasın diye yazılmış harman tuğlası 
formatlı kitapları okumak zorunluluğu demek olacaksa; ben yokum ne yalan 
söyleyeyim. Ehil değilim basitçe, ancak göz gezdirmişliğim vardır, okuyacak 
kadar da vaktim olması imkansız, siz devam edin o zaman. Ama bir yapının 
eleştirilmesi için böyle bir şart öne sürmenin nasıl bir kapalıdevre yaratacağını 
ve nasıl absürd bir iktidar oluşturduğunu da bir düşünmek gerekir bence. (...)” 
Sinan Omacan 

 
Ne çubuğa, ne sırığa gerek olacağını sanmıyorum doğrusu çünkü bütün 

“meseleleri” oturduğumuz yerden “cebimizdekilerle” çözebiliyorsak ne iyi. 
Sorun tam da: bkz. yukarıda duruyor! Çünkü kitap okumak değil mesele 
“farkındalık derinliği” . 

Saitali Köknar
24.03.2009, 03:23
Ceren, Burak, Özlem biraz Ömer, Hakan yazdı yazacaklarımı. Tayfun’un satır 
araları da muhteşem olmuş. Özellikle bu arada bu çaktırma işinin de bir 
başka iktidar kullanma biçimi olduğunu hatırlatmak gerek kısmı. Kendi “a” 
noktalarımıza uyanmamız gerek (Lacan). 

Şimdi, “ İş hakkında...”: 

Mekanı oluşturan yüzeyleri “yerçekimi” ile birlikte düşünmekten kurtulmak, 
yerçekiminin zorladığı oryantasyonun, yönelimlerin zorunlu ilişkilerinden 
kopmak özgürleşmeye doğru değil mi? Bu anlamda özgürlük ile irrasyonel 
arasında bir ilişki kokluyorum. Özgürlük siyaseten dünyayla ilişkilenişimizde 
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kilit bir kavram. Kısaca insanın merkezine yakın varolabilmesini özgürlük 
olarak tanımlayalım. ”Yerçekimi ve dönme” anahtar kelimeler bence de  
(bkz. Ömer). PT’ de olan dönüş (rotation), transformasyon değil.  
Form değişmiyor, dönüyor. Koolhaas İngiliz değil, daç. “This is perfect“ 
meselesi de “yüzde yüz İngilizce”den kaynaklanan eksik bir ifade.  
Oraya geleceğiz. 

Ömer ve Ahmet bazı uzak (burada ortodoks davranıyor olabilirim) örnekler 
vermişler. Yine burada Sinan’ın bahsettiği içine giremediğimiz oyuncak ve 
nesneleri örnek veremeyiz diye düşünüyorum. Ama şu örnekler PT eğer 
önemli bir işse önemli olmasının merkezine doğru örnekler: 
[image: Verner Panton in a Pantower, 1960s Design: Verner Panton © 
Marianne Panton]<javascript:spawn(‘/__entry/3976?style=design_image_
popup’,’popup’,’546’,’400’)

Birinci örnek “http://www.designmuseum.org/design/verner-panton” 
Danimarkalı üstad Verner Penton’dan. Pentower diye de çağrılan 
döndürülebilir mobilyası. Yerçekimi değiştiğinde (dünyada bu ancak 
eşya döndüğünde sağlanabiliyor) yüzeylerin anlamı kullanma olasılıkları, 
kişilerin mekanı yorumlayışları da değişiyor, kişiselleşiyor. Mekan işlevin 
zorlayıcılığından kurtulup belki işlevüstü (meta-functional) bir işlevliliğe 
erişiyor. Ön tanımlı işlev merkezliliklten, kişiselleşebilir tahmin edilemez 
işlev yığılıp çoğalmalarına doğru bir açılım. (Ara soru: Meta-Functional  
lafını ben uydurdum. Şimdi bu Ömer’in dediği gibi laf ebeliği midir? 
Ahmet’in dediği gibi post-rasyonalizasyon mudur? İnsan kendi merkezi 
olduğunu unutmamalı.) 

İkinci örnek “http://www.alleswirdgut.cc/awg.php?go=TURNON” daha 
yakın zamanlardan, AllesWirdGut mimarlığın TurnOn denemesi. Ben PT’yi 
gördüğümde aklıma ilk gelen öncel (önceleyen) (precedent) bu olmuştu. 
Firmanın ismini yukarıda yazılanlarla ilişkili olarak ironik buldum. Belli 
ki yolunda gitmeyen bir şeyler var. [image: “http://fusionanomaly.net/
2001gravityferris.jpg”] 
 
Üçüncü örnek “http://architecturalrecord.com/archrecord2/design/
april04/TurnOn.asp”  ise her iki örneği önceleyen 2001 Space Odyssey’den. 
TurnOn’u yapan AllesWirdGut da referans vermiş zaten. 

Daha öncesi var mıdır bu yaklaşımın diye zorluyorum. Aklıma Bruno 
Taut geliyor, yanlış biliyor olabilirim. Proje bitmeye yakın vaziyet planını 
ters asarmış duvara. Tersinden bakarmış projeye. Ters lafı ilginç, dediğim 
gibi yerçekimi, kuzey-güney bizi bir şekilde düşünmeye zorluyor. I. 
M. Banks’in o güzel Use of Weapons kitabında paralı asker komutan 
Zakalwe’nin en korktuğu şey, hesabına çalıştığı uzaylı yabancı uygarlığın 
ona dersini çalışması için verdiği haritalarla “yer”e indiğinde yerlilerin 
kullandığı haritaların kuzeyinin farklı olması. Zihin alıştığı örüntüleri 
(pattern) algılayamıyor cisim “tersyüz” olunca. Bu da yeni okumalara ve 
deneyimlere imkan veriyor. Özgürleştirici. İnsan kendinden kurtuluyor. 
Bilmeden saplandığı, zorunlu sandığı ilişkilerden. Stüdyoda çok öğrenciyi 
kandırmışımdır, “Bak bu maketi yan çevirirsen daha ilginç bir yer olur” 
diye. Adilik tabi. Farkına varırsa ne ala. Dönme işleminde Ozan’ın nazikçe 
değindiği “hafıza” meselesi de var. Ayak izleri dediğini hafıza olarak 
anlıyorum. Şöyle bir deneyim hayal edelim: “Geçen ay geldiğimde tavanın 
şurasında oturup film seyretmiştim, şurada yürüyüp şuraya yaslanmıştım. 
Şimdi burası başka bir yer olmuş”. PT dönme ve yön kaybından 
kaynaklanan değişik algılara yol açan bir “iç” olarak iyi bir örnek. Boyutu ise 
döndürme işlemi için oldukça iddialı. 
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Buradan sansasyona açılmak lazım ama önce “anti-blob”… “Blob” meselesi 
ile bu konu dışında da bolca yüzleşmek gerek. Ben daha önce yapılamaz 
olan bir formu yapabilmenin heyecanı üzerinden anlamlandırıyorum blob 
denilen şeyi. Anlamlandırmak tabirini ise şeyin merkezine yakın varoluş 
halini tespit etmeye çabalama olarak kullanıyorum. Buradan hareketle blob 
bir formdur. Her şeyin form lehine geliştiği asimetrik, dengesiz bir oluştur 
(bkz. Blob http://www.imdb.com/title/tt0051418/ uzaydan gelen karnını 
doyurdukça dev gibi büyüyen bir canavar hakkında harika bir ikinci sınıf 
bilim kurgu filmi). 

Koolhaas, mimardan önce bir gazeteci, hala. Mimarlıkla uğraşan bir 
gazeteci-iletişimci diyelim. PT bir antiblobdur derken unblob, blobsavardır 
demiyor. Yaptığı işi anlamlandırmaya çalışıyor (bkz. anlamlandırmak).  
Blob nasıl bencilce bir form ise bu öyle değil. Form başka sebeplere 
dayanıyor. Ceren’in “form-program” kutupları anti kelimesini anlamak için 
çok iyi. PT program üzerine, programın katlanması üzerine bir araştırma 
(bkz. fold Burak.)

Programa “uygun” (appropriate) (perfect değil, ne dediğine değil ne 
demek istediğine bakıyorum) formların katlanarak sürpriz bir kapalı form 
oluşturmasına anti-blob diyebiliriz diyor. Yani hala biraz bloblukta var işin 
içinde. İronik bir tanım. Eleştirel. Membran tamamen pratik olduruverici 
bir çözüm ama sanırım görece “rasyonel” programatik formların biraraya 
gelişinden ortaya çıkan “irrasyonel” heyecanlandırmış olabilir ekibi. Yine 
burada sırası gelmişken uygun formların neden grafik olarak birbirlerinden 
bu denli farklı olduklarını sormak lazım Koolhaas’a. PS2 oyun konsolunda 
kullanılan “kare, üçgen, yuvarlak, artı” gibiler. Uygunluğun iletişimsel 
ayağı programatik ayağına ağır basıyor sanırım. Ya da sonuçta arzulanan 

“awkward”, “münasebetsiz” (güzel tercüme) görüntü nedeniyle böyle farklı 
formları en başta “uygun” buluyor. Yine de hala burada Ahmet’in kullandığı 
anlamda “olmayan anlamı yoktan var etme çabası” olarak bir “post-
rasyonalizasyon” göremiyorum burada. İrrasyonalizasyon dersek cabası. 

Yine Ahmet ‘mekanların sınırlarında -oluşan- atıl alanlar’dan bahsediyor. 
OMA’nın işte bu! dediği tam da bu. İrrasyonel münasebetsiz (ilişkisiz) 
ilişkiler. Ceren’in çok güzel bir şekilde “estetize edilmeyen rasyonalizasyon” 
dediği, ya da Özlem’in temel tasarımdan çakmakla ilgili iyi niyetli görüşleri 
bununla ilişkili. Koolhaas alışılagelmiş temel tasarım ilkelerini hiçe sayıyor. 
Ya F alır ya AA. Buradan da sansasyona giriş yapılabilir. 

“Sansasyon”, Prada-OMA ilişkisinde gürültüsüz bir yatak odası, ya da 
güneş alan bir salon gibi “gereksinme”lerden biri olarak değerlendirilebilir. 
Özlem’in bağlamına bakmak dediğini böyle anlıyorum. OMA’nın tüm 
kitaplarını okumak olarak değil. Durum zaten okumaya açık. Araya Sinan’ın 
anlamsız bulduğu döndürme ile ilgili bir “okuma”mı alayım. Sitedeki 
görsellere baktığınızda Seul’deki arsanın üzerinde formun nasıl devrilerek 
gezineceğine ilişkin bir renkli diyagram var. Sonra da dört vincin hacmi 
olduğu yerde döndürmeyi denediğini ve başardığını görüyoruz.  
Görünen o ki, OMA böyle büyük bir hacmin yerinde döndürülemeyeceğini 
düşünmüş olmalı ki arsa üzerinde döndürme işlemleriyle ilgili bir çalışma 
yapmış. Fikri dinleyen OMA dışındaki uzmanlar ise fikri öteleyerek yerinde 
döndürmenin mümkün olabileceğini önermiş olabilirler. Boğaçhan’ın zayıf 
bulduğu fikrin cisimdeki karşılığı geliştirilmeye açık anlaşılan. Sansasyon 
Prada New York’la başladı. Metrekaresi 4-5000 USD değerindeki bir 
mağazanın giriş katını boş bırakarak başladılar işe. Lüks nedir? Lüks  
kirası 400.000 USD olan bir mağazayı boş bırakabilmektir. İletişim. 
Sansasyon. Prada. 
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Siyaseten kendimi bu ilişki içinde göremiyorum. Sendikalıyım. Öte yandan 
Prada ve zenginliği bilginin birikip korunduğu yerler olarak gördüğümüzde, 
paralı-kültürlü-adil denklemi tuttuğunda, Leonardo’nun Medici’leri 
gibi, mimarlık bilgisini ötelemek için bir imkan oluşuyor. OMA bu imkanı 
değerlendirmiş. PT’yi kaçırılmış bir fırsat olarak görmüyorum. OMA’nın en 
iyi işi de değil. Yapacakları hiç bir yeni işin Villa Dall Ava’yı geçebileceğini 
sanmıyorum. Ortodoks belki ama benim merkezimle alakalı. 

Burak Altınışık
24.03.2009, 15:03 
“Today it is a question of constructing surfaces under the sky rather than 
volumes under the sun.”  Surface, The Metapolis Dictionary of Advanced 
Architecture, ACTAR, 2003; s.577, 

Geometrik hacimler (Platonik formlar) yerine yüzeyler düşünmek. Yüzeyi 
kategorileştirmeden (duvar, döşeme, örtü vs.) salt yüzey olarak dünya 
üzerindeki yaşantı oluşumlarıyla (formasyon) ilişkilendirmek. Bir tür 

“aksonometrik özne” olma halinden (without) dünyeviliğin içinden (within) 
düşünme, kavrama, yapma haline yönelme. 

Saitali’nin de değindiği gibi anti-blob, blob denen görünümün neredeyse 
bir başka Platonik biçimin/hacmin iktidar adaylığına yönelik retorik bir 
karşı-ifade gibi. Yüzeyler arasındaki ilişkiyi kurabilmenin olası bir imkanı 
olarak “çorap”laştırmak. Villa d’all Ava’nın terasındaki kümes ya da çit teli, 
zeminlerdeki dökme mozaik gibi, sıradanlaştırma, ucuzlaştırma; nefis 
tercümesiyle “münasebetsizleştirme”. Var olan şıkır şıkırlık kategorilerini 
ters yüz etmenin önünü sürekli açık tutma çabası. Bu çabanın sonuçları her 
zaman hepimizi mutlu etmek zorunda değil belki ama gözümüzün önüne 
düşen şeylerin olası açılımlarını, aralıklarını fark etmeye çalışmak “ortaya” 
etkinliğinin bir parçası sanırım. 
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Boğaçhan Dündaralp 
25.03.2009, 10:48 
www.todayandtomorrow.net/2009/03/25/deployabletransformable-st... 
www.inhabitat.com/2009/03/24/the-shapeshifting-prada-transform...

Hakan Tüzün Şengün 
28.03.2009, 03:34
http://www.ted.com/index.php/talks/joshua_prince_ramus_on_ 
seattle_s_l... 
konuşmanın ilk birkaç dakikasını oluşturan hyper-rationality http://www.
rbjones.com/rbjpub/philos/gsb003.htm  meselesi çok açık ki aslında Prada-
Transformer-ı da yakından ilgilendiriyor. 

Konu Frege’den, Dawkins’e giden bir hatta ilerliyor. Benim anladığım 
kadarı ile “hyper-rationality process” –aslında – “aklın (usun) beraberinde 
sürüklediği akıl dışı arka planı (bagage) kendine katarak yol alması.” (?) 
Ancak bu sefer de bu “derinliğe” benim boyum yetmiyor. 

“Bu kooperasyon kapitalinin tabu kırıcı halleri“ üzerinden 
düşündüğümüzde, kapitalin düşünceyi nasıl “çapalayan” bir tavrı olduğunu 
görebiliyoruz. Öncelikle amaç bu uygarlığın düşüncesinin gelişkin 
hallerinin ikonlarını üretmek. ve fütursuzca, peşinde olduğu şey  -sahada 
ayak basmadık yer bırakmayan stoper gibi- yapı fikrinin bütün olanaklarını 
sonuna kadar götürmek . Ancak bir ihtimal bu “yapı deneyi” (PT), laboratuar 
deneyleri tamamlanmamış ilaçlar gibi tezgah üzerinde henüz. Ve gün 
gelecek kendi üzerine katlanan batı düşüncesi şöyle diyecek, “buyurun 
burada hazır katlanmışı var!” 

Ahmet Önder 
28.03.2009, 14:12
Koolhaas’ın karşısına son zamanlarda ben de Rex’den ve onların tasarım 
yaklaşımlarından daha iyi bir antitez koyamazdım. Rex’in tasarım 
sürecindek “hyper-rational yaklaşım“ savı bilakis, sonuç ürün ne kadar 
irrasyonel ya da keyfi gözükse de tamamen rasyonel çıkarımlardan, hatta 
sonuna kadar, neredeyse ortodoks bir rasyonel süreç ile elde edilmesine 
dayanmıyor muydu? Aşağıdaki alıntı TED’deki biosundan:

“He continues to take what he describes as a hyper-rational approach to 
architecture, pushing logic and rational ideas to their limits to create buildings 
that are unexpected, but wholly appropriate to their environment and 
intended use.“

Bu anlamda figür olarak Koolhaas’ın hatta “star mimar”ın antitezi gibi 
durmaya çalışıyorlar. Bunun da sürekli altını çiziyorlar. Rex’in adı şu ana 
kadar hep Joshua Prince-Ramus’un da, Erez Ella’nın da önünde durdu. 
Takım çalışmasını yücelttiler. Egosu şişik müellif usta mimar duruşuna karşı 
çıktılar. Tasarımlarında keyfiyeti olabildiğince minimize etmeye çalışıyorlar. 
Ve dahi müşteri taleplerinin karşılanması her şeyin önündedir diyorlar. 

Boyalı basın ropörtajı biliyorum burun kıvırabilirsiniz ama Esquire’da yakın 
tarihli hayli ilginç bir makale var. Bir göz atın isterseniz. http://www.esquire.
com/features/best-and-brightest-2008/joshua-prince... 

Cenk Dereli 
22.04.2009, 15:56 
http://www.wallpaper.com/newgallery/17050965/1


