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Boğaçhan Dündaralp | Sabah Gazetesi Tesis-

leri’ni; “Konuralp” mimarlığı üzerinden okuma-

dan “brüt” kavramının bu yapıdaki karşılıklarını 

okumaya çalışmak; onu nitelikli bir yapı olma-

sının ötesindeki bağlamlarını ve önemini kavra-

mamıza pek izin vermeyecektir.

Konuralp mimarlığı ürünlerini Türkiye’de kendi 

kuşağının ürünlerinden ayıran, onu özgün ve 

tekil kılan özelliklerin altını  özellikle çizmek 

gerekir. Yapıldığı dönemin mevcut konvansi-

yon ve üretim koşulları içinde gerçekleştiğini 

kavradığınız, kendi varlığını yüksek sesle bize 

bağırmayan bu yapılar; konvansiyonun be-

lirlediği pek çok koşulu yeniden yorumlayan; 

içerdiği yenilikler, denemeler, özgün detaylar 

ve ardındaki titiz düşünce dünyası ile her de-

fasında bize olagelenin ötesinin mümkün ol-

duğunu sunar. Konuralp’in bu mimarlık düşün-

cesinin arka planında; 1960-65 yılları arasında 

mimarlık eğitimini aldığı AA (Architectural As-

sociation School of Architecture in London);  

mimarlık ortamının sonraki döneminin  belir-

leyicisi olacak (ve önemli isimler olarak anıla-

cak) arkadaşları ile geçen buradaki eğitim sü-

reci; güncel olanın doğrudan deneyimlendiği 

zengin mimarlık ve tartışma ortamları bulunur. 

Eğitim aldığı yılların modernizmin ideolojik açı-

lımlarına bağlı farklı yaklaşımların, ürünlerinin 

tartışıldığı, yeni açılımların filizlendiği önemli 

bir dönemdir. 1950 sonrası global egemenliğe 

doğru çıkmış olan kapitalizm ve onun temsille-

rinin yansıması olan 1950-70 arasındaki biçim 

patlamalarının yaşandığı, yeni brütalizm, İn-

giliz Rejyonalizmi gibi dönem olarak modern 

mimarlığın kenara itilen ideolojisi ve alternatif-

lerinin tartışıldığı bir dönemi doğrudan dene-

yimlemiş olmak; herhangi bir ekolün sözcüsü 

olma pozisyonundan çok kendine yeni bir po-

zisyon belirlemesi açısından Konuralp’in ne ka-

dar önemli noktada bulunduğunu gösteriyor. 

Mehmet Konuralp’in uluslararası arenanın ta-

leplerini ve koşullarını iyi sezdiğini; Türkiye’de 

Görünenin Ötesinde
onun bir temsilcisi olmak yerine ülkenin koşul-

ları içinden neler yapılabileceğini araştırmak ve 

denemek gerektiğini düşünmesi bu bağlamda 

çok önemlidir. Konuralp’in 1968’den başlayan 

Türkiye serüveni içinde yapılarının ortak pay-

dası olacak bu yaklaşım ve ardındaki düşünce 

sisteminin  ne kadar bilinçli ve önemli bir tercih 

olduğunu, bu serüvenin tutarlılığında görürüz.

Teknoloji ve bugünün imkânlarını, güncel olanı 

gündeminden hiç kaybetmeyen Konuralp, her 

yapısında, o günün koşullarının ve imkânlarının 

nasıl kullanılması gerektiği konusunda, bir bi-

lim adamı edasıyla titiz, kaynakları kullanma 

konusunda da gerçekçi olabilme tutarlılığını 

koruyabilmiş ülkemizde çok tekil bir örnektir. 

Sabah Gazetesi Tesisleri’nin de bu açıdan onun 

mimarlığını temsil eden en iyi örneklerinden 

biri olduğu söylenebilir. Bu yapı sadece ya-

pısal değil tipolojik açıdan da oldukça özgün 

ve kendi zamanının ötesinde hala güncelliğini 

kaybetmeyen bir yapıdır. Yapı bir taraftan açık 

yapı olanaklarını sonuna kadar araştıran mate-

matiksel modülasyon ve koordinasyon formül-

leri üzerinden malzeme dilini ve yapı bedenini 

kurarken, diğer yanda da gazete basım ünite-

lerini merkeze alan ve yapı içinde onu görü-

nür kılan özgün bir tipoloji sunar. Teknolojinin 

olanaklarının kullanılması ise tipoloji ile yapısal 

bedenin arakesitinde, her ikisinin de varoluşu-

nu olanaklı kılan, ancak kendini teşhir etmeyen, 

fetiş haline getirmeyen bir dengede var olur.

Yapı temelde oldukça basit; 36m x 108m taban 

alanına sahip kutu merkezinde baskı holünün 

yer aldığı 18m x 72m’lik 4 kat yüksekliğindeki 

boşluk etrafında örgütlenen; ve baskı holünün 

ofislerden izlenebildiği açık ofis sistemini ba-

rındıran köşelerinde 6 adet temel çekirdek ve 

servis şaftının bulunduğu brüt beton, hafif çe-

lik ve camdan oluşan bir yapıdır. Bu  basitliğin 

ardında özgün pek çok detayı var eden ilişkiler 

sistemi vardır. Tabliyesi olmayan, asma tavan 

ve pek çok detayı ortadan kaldıran kaset dö-
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Sabah Gazetesi Tesisleri, İstanbul, Türkiye

1989-1990

80-83 Sabah.indd   80 3/17/14   6:24 PM



mimari | brüt | 81

1

80-83 Sabah.indd   81 3/17/14   6:24 PM



82 | brüt | mimari

2

3 4

80-83 Sabah.indd   82 3/17/14   6:24 PM



mimari | brüt | 83

Fotoğraflar 

| 1 , 2, 4 Cemal Emden

| 3, 5 Bega Licht

Çizimler

| Mehmet Konuralp, Gizem Kaya

şemeden,  baskı holü galerisindeki 120 db sese 

rağmen şeffaflığını kaybetmeyen iç çeperlere 

ya da kişiye özel ayarlanabilen görünmez me-

kanik sistemlere kadar pek çok detaydan bah-

sedebiliriz bu yapıda…

Bu yapıda ‘brüt’ kavramı kendinin tüm çıplak-

lığını göstermesinin maddesel karşılıklarının 

ötesinde yeni anlamlar içerir. Yeni brütalistle-

rin jestsiz, dokunulmaz, retorikten arınmış salt 

pratik için var olan yapılarının aksine yapının 

bir retoriği vardır. Tıpkı teknolojisi gibi, kendini 

doğrudan açmayan bir retoriktir bu. Oysa ya-

pının en ince noktasına kadar düşünülmüş de-

tayları, malzeme kullanımının presizyonu bize 

başta dokunulmaz, mesafeli bir ilişki sunar. 

Fakat yapıya bir nesne olarak dışarıdan bak-

mıyor, içine dâhil oluyorsanız; yapının size kav-

ranabilir ilişkiler sistemi sunması, kendini oluş-

turan akılla bir bağ kurma açıklığı sunması bu 

algıyı kırar. Pragmatik olanaklar uzayı olmak-

tan öte kendi değerler sistemi ile iletişim kuru-

labilir yapı sunar. Özgün tipolojisini de tam da 

bu özelliği ile yansıtır. Yapının tipolojik temel-

leri “gazete tesisi” programına mesnetlenme-

miştir. Tasarım düşüncesi zamanın getireceği 

farklı olasılıklar uzayında yapının niteliklerini 

sürdürebileceği öncelikleri barındıran önemli 

bir öngörüye sahiptir. Bu düşünce 2004 yılın-

da yapının “İş Bankası” tarafından kullanılmaya 

başladığı anda sınanır, tecrübe edilir. Yapının 

tüm yapısal nitelikleri bu süreçte değiştirilme 

ihtiyacı duyulmadan tüm detayları ile aynen 

sürdürülerek kullanılır. Yapıdaki tek farklılık ga-

zete baskı makinalarının var olduğu holde olur. 

Bu holde makinaların yerini katlara rampalarla 

bağlanan, aynı ilişkiler düzlemini kullanan yeni 

bir çelik strüktür alır. Yapı bu sınavda zamanın 

koşullarına yenik düşmez; aksine kendi düşün-

cesini de kanıtlarcasına niteliklerini tekrar açı-

ğa çıkartır. Bu anlamda yapı; kendi kimyasını 

görünür olanın ötesindeki ilişkiler sisteminin 

içindeki yaşamın bağlamı ile yeniden tamam-

lar. Belki de yapıyı bir nesne ya da dönem ya-

pısının ötesinde okumamıza izin veren; yapıyı 

belli bir zamana bağımlı kılmayan da budur.
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